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Əhməd Cavadın 130 illiyinin qeyd edilməsi  

haqqında Azərbaycan Respublikası  

Prezidentinin Sərəncamı 
 

2022-ci ilin may ayında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük 

şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın (Cavad Məhəmmədəli oğlu 

Axundzadənin) anadan olmasının 130 illiyi tamam olur. 

Əhməd Cavad Azərbaycan ədəbi-bədii fikri tarixində istiqlal şairi kimi özünəməxsus 

dəst-xətti ilə seçilən, müstəsna mövqeyə malik söz ustalarındandır. Bütün qəlbi ilə 

bağlı olduğu doğma xalqının müstəqillik ideallarına həyatı boyu sadiq qalmış sənət-

karın azadlıq motivləri ilə zəngin yaradıcılığı milli məfkurədən yoğrulmuşdur. 

Azərbaycanın dövlət rəmzlərini yüksək şeiriyyətlə alovlu tərənnüm edən şairin 

müstəqil dövlətçiliyə sevgi aşılayan əsərləri dərin vətənpərvərlik duyğularının 

heyrətamiz poetik ifadəsidir. Əhməd Cavad daim ictimai-siyasi hadisələrin qaynar 

nöqtələrində olmuş, dövrün parlaq şəxsiyyətləri sırasında 1930-cu illərin ağır rep- 

ressiyalarına məruz qalaraq, sovet totalitarizminin qurbanına çevrilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq, Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsinə layiqli töhfələr vermiş vətənpərvər 

şair Əhməd Cavadın anadan olmasının 130-cu ildönümünün qeyd olunmasını təmin 

etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə 

almaqla, görkəmli şair Əhməd Cavadın 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb 

həyata keçirsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 

məsələləri həll etsin. 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 20 aprel 2022-ci il  
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 BAŞ REDAKTORDAN 

 

Görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd Cavad (Cavad Məhəmmədəli oğlu 

Axundzadə) 1892-ci il mayın 5-də Gəncə qəzasının Şəmkir dairəsi Seyfəli kəndi 

Mehrili tirəsində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Cavadın adını atası axund 

Məhəmmədəli oğluna Gəncə xanı Cavadxanın igidlik və qəhrəmanlığına hörmət və 

ehtiram əlaməti olaraq qoymuşdur. 

İlk təhsilini üç il Seyfəli kəndində molla yanında alan Cavad atasının 

vəfatından sonra ailənin maddi vəziyyəti çətinləşdiyi üçün anası ilə birlikdə Gəncəyə 

köçürlər. Onun Gəncəyə gəlişi barədə 1908-ci il sentyabrın 9-da yazdığı tərcümeyi-

hal xarakteri daşıyan “Gəldim Gəncəyə” şeirində rast gəlinir. 

Cavad Gəncə Müsəlman Ruhani Seminariyasındakı 6 illik təhsilini başa vurub 

1912-cü ildə müəllimlik şəhadətnaməsini alır. Bundan sonra o, Gəncədə ilk rəsmi 

müəllim kimi 1 nömrəli Qız məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlayır.  

Şair poeziya ilə ilk dəfə Gəncədə təhsil illəri zamanı maraqlanmış, 1910-cu 

ildən başlayaraq lirik şeirlər və tənqidi məqalələrlə müxtəlif qəzet və jurnallarda çıxış 

etmişdir. Bu dövrdə onun qələmə aldığı şeirlər, əsasən ərəb-fars sözləri ilə zəngin 

qəzəl və qitələrdən ibarət olmuş, əruz vəznindən isə şair yalnız yaradıcılığının ilk 

dövrlərində istifadə etmişdir. Cavadın həmin dövr əsərləri arasında nisbətən xalq dili, 

aşıq yaradıcılığına əsaslanan nümunələri də var idi. Ədəbiyyata bu səpkili şeirlərlə 

gələn şairin bir neçə ildən sonra şeir dili daha sadələşmiş, artıq qoşma və bayatı 

janrları ilə yaradıcılığını davam etdirmişdir.  

Gəncə Müsəlman Ruhani Seminariyasında Hüseyn Cavid kimi filosof-şairdən, 

Abdulla Sur kimi tənqidçi-ədəbiyyatşünasdan dərs alan Cavad öz təxəllüsünü 

türkiyəli şair Əhməd Cavadın adından götürmüşdür. Beləliklə, eyni tarixi dövrdə türk 

dünyasında iki Əhməd Cavad yazıb yaradırdı. 

Əhməd Cavad yaradıcılığının ilk illərində kiçik yaşlı uşaqlar üçün də gözəl 

əsərlər yazmışdır. Şairin inqilabdan əvvəlki dövr mətbuatda dərc olunmuş yazıları 

insanları dostluğa, qardaşlığa və birliyə çağırır.  

Birinci Cahan müharibəsi dövrü Əhməd Cavad yaradıcılığında xüsusi mərhələ 

təşkil edir. Belə ki, şair savaş illərində əməli fəaliyyətlə, xeyriyyəçiliklə, 

zərərçəkənlərə yardım göstərməklə məşğul olur, bu mövzulara aid silsilə məqalələr 

yazaraq yaradıcılığını davam etdirirdi. Ədəbiyyata romantik şair kimi gələn Əhməd 

Cavadın Birinci Cahan müharibəsindəki iştirakı onda realizmə və realist təsvirlərə 

meyli gücləndirmiş, sonrakı illərdə də bu üslub yaradıcılığının aparıcı istiqaməti 

olmuşdur.  

https://az.wikipedia.org/wiki/1892
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Şairin həyat və yaradıcılığının ən parlaq, məhsuldar dövrü AXC-nin yaranması, 

inkişafı illərinə təsadüf edir. Həmin dövrdə şair, əsasən Gəncə və Bakıda çalışmış, 

şeir və publisistik yaradıcılığını inkişaf etdirmişdir. O, pedaqoji fəaliyyətinin 

inkişafına xüsusi fikir vermiş, əsasən müəllimlik etmiş, həmçinin siyasi fəaliyyətlə də 

məşğul olmuşdur. Əhməd Cavadın 1918-1920-ci illər yaradıcılığı, əsasən azadlıq 

mövzusuna, ilk Azərbaycan Respublikasının nailiyyətlərinə həsr edilib. Bu illər şairin 

yaradıcılığında milli özünüdərkin yüksək mərhələsidir.  

Ömrünün 20 ildən çoxunu pedaqoji fəaliyyətə həsr edən Cavad ibtidai sinif 

müəllimliyindən ali məktəbin kafedra müdirliyinə qədər mürəkkəb bir yol keçmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə “Azərbaycan dilinin sərfi və nəhvi” adlı ilk 

dərsliyin müəllifi olmuşdur. 

Əhməd Cavad AXC milli marşlarının əksəriyyətinin və Azərbaycan Milli 

Himninin sözlərinin müəllifidir. Həmçinin o, Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatının tərcümə şöbəsində redaktor (1934), “Azərbaycanfilm” studiyasında 

sənədli filmlər şöbəsinin müdiri (1935-1936) kimi fərqli yerlərdə də çalışmışdır. 

Lakin bu illər ərzində ona qarşı yazılan məqalələr və donoslar onun dəfələrlə həbsinə 

səbəb olmuşdur. Şair ilk dəfə 1923-cü ildə həbs olunur, 1925-ci ildə isə “Göy göl” 

şeirinə görə 5-6 ay həbsdə saxlanılır. Nəhayət, 1937-ci il oktyabrın 12-dən 13-ə keçən 

gecə 15 dəqiqəlik məhkəmənin qərarı ilə ona güllələnmə kəsilir. 

Əhməd Cavad yaradıcılığından danışarkən onu qeyd etməliyik ki, o, yalnız 

istedadlı şair deyil, həmçinin publisist, tərcüməçi, jurnalist, xeyriyyəçi, cəbhəçi-

döyüşçü, politoloq və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideoloqlarından biri 

olmuşdur. 

Əhməd Cavadın 130 illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin 

tərkib hissəsi kimi Elm və Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” 

jurnalı olaraq “Xüsusi buraxılış”ı nəşr etməkdə məqsədimiz istiqlal şairi Əhməd 

Cavadın irsini dərindən öyrənməklə onu gələcək nəsillərə bir daha tanıtmaqdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_himni
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_himni
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_N%C9%99%C5%9Friyyat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_D%C3%B6vl%C9%99t_N%C9%99%C5%9Friyyat%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycanfilm
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Əhməd Cavadı öyrənək və öyrədək 
 

Yaqub Babayev 

Filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar müəllim. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti. Azərbaycan. E-mail: ymbabayev@hotmail.com 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycanın istiqlal şairi kimi tanınan 

Əhməd Cavadın ideya və ideallarından, onların gənc 

nəslə öyrədilməsi əhəmiyyətindən danışılır. Göstərilir 

ki, sənətkarın yaradıcılığının birinci mərhələsi XX 

əsrin ikinci onilliyinə, ikinci mərhələsi isə sovet 

dövrünə təsadüf edir. Azərbaycanda milli idealların, 

vətənpərvərlik hisslərinin təbliğində Ə.Cavadın böyük 

rolu olmuşdur. Belə ki, şairin əsərlərində 

vətənpərvərlik, xalqsevərlik, vətənin və xalqın azadlığı, 

müstəmləkəçilik rejiminə, rus-bolşevik işğalına qarşı 

etiraz, xalqın səadəti, müstəqilliyi kimi ideya və 

ideallar aparıcı yer tutur. Ə.Cavadın şeirlərinin dili 

sadə və aydın olmaqla yanaşı, həmçinin folklor dilinə 

də olduqca yaxındır. Sovet dövründə qələmə aldığı 

əsərlərində senzuradan yayınmaq məqsədilə simvolik 

fikir və anlayışlardan tez-tez istifadə edən müəllif, həm 

də ədəbiyyatımızda simvolizmin nümayəndəsi kimi 

tanınır. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra şairlərimizin 

bədii irsinə, yaradıcılıq məfkurəsinə müsbət təsir 

göstərmişdir. Bütün bu məsələlər məqalədə yığcam 

şəkildə şərh edilir. Təhlil zamanı şairin əsərlərinə 

istinad olunur. Göstərilir ki, biz Ə.Cavadın ideya və 

ideallarını öyrənməli və gənc nəslə öyrətməliyik. 
 

 
AÇAR SÖZLƏR 

poeziya, milli istiqlal, 

milli ideal, tərbiyə,  

gənc nəsil 

 

MƏQALƏ TARİXÇƏSİ 

göndərilib:    06.06.2022  

qəbul edilib: 15.07.2022 
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ABSTRACT 

The article discusses the ideas and ideals of Ahmad Ja-

vad, known as the poet of independence of Azerbaijan, 

and the importance of teaching them to the younger ge-

neration. It is noted that the first stage of the artist's work 

dates back to the the second decade of the XX century, 

and the second stage to the soviet era. Ideas and ideals 

such as patriotism, love to nation, freedom of the home-

land and the people, protest against the colonial regime, 

the russian-bolshevik occupation, the happiness and in-

dependence of the people occupy a leading place in his 

work. The language of A.Javad's poems is simple and 

clear. It is close to folklore language. The author, who of-

ten used symbolic ideas and concepts to avoid censorship 

in his soviet-era works, is also known in our literature as 

a representative of symbolism. A.Javad played a great 

role in the promotion of national ideals and patriotic fee-

lings in Azerbaijan. The artist's work has also influenced 

the artistic heritage and creative ideology of a number of 

our poets. These issues are briefly described in the article. 

The analysis refers to the specific works of the artist. It is 

shown that we must study the ideas and ideals of A.Javad 

and teach them to the younger generation. 
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Giriş / Introduction 

Xalqımızın tarixində milli intibah dövrü kimi səciyyələnən XIX əsrin II yarısı ‒ 

XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni mühitində 

yetişən milli, fədakar, “xalqa, vətənə təmənnasız xidmət” ideyası ilə yaşayan elitar 

ziyalı təbəqənin qələm və fikir mücahidlərindən biri də Əhməd Cavad Axundzadə 

olmuşdur. Bir çox milli məsləkdaşları, əqidə yoldaşları kimi o da rus-bolşevik siyasi 

rejiminin yaratdığı irticaçı hakimiyyət burulğanında repressiyaya uğrayıb cismən 

əlimizdən alındı. Lakin şairin amal və əməlləri, ideya və təlqinləri, milli oxucu 

kütləsinə çatdırmaq və onu tərbiyələndirmək istədiyi nəsihət və diktələri, onun və 

məsləkdaşlarının nişan verdiyi, cığır açdığı yol və ruh indi də yaşamaqdadır. Ona 

görə də biz bu gün də, sabah da Əhməd Cavad kimi münəvvərlərimizi, onların amal 

və əməllərini, yaradıcılıq məhsullarını, kütləyə çatdırmaq istədiyi fikirləri öyrənməli 

və gənc nəslə öyrətməliyik. Bu, klassiklərimizə ehtiramla yanaşı həm də indiki və 

gələcək nəslin dürüst, milli və vətənsevər ruhda tərbiyəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Əhməd Cavadın ideya və ideallarının çağdaş dəyəri  

Biz Ə.Cavaddan nələri öyrənə bilərik? Əlbəttə, bu böyük istiqlal şairindən 

öyrənməli şeylər çoxdur, lakin bir məqalədə onların hamısını tam şəkildə əhatə etmək 

mümkün olmadığından bəzi zəruri notlar üzərində dayanmağı lazım bilirik. Məsələn, 

bizim ondan öyrənə biləcəyimiz vacib keyfiyyətlərdən biri məslək və əqidə yolunda 

edilən fədakarlıqdır. Sənətkar şeirlərinin birində məsləki uğrunda şəhidliyə hazır 

olduğunu belə bəyan edir: 

Bən bu gün məsləkim üstündə ölürsəm, nə zərər?! 

Məsləkli ölüm bil ki, o dünyaya dəyər!  

[2, s.283]. 

Şairə görə məsləki, əqidəsi yolunda ölmək şərəfsiz yaşayışdan daha yüksək 

məqamdır. O, məslək, etiqad şəhidi olduğunu əməli ilə də sübuta yetirdi. 

Biz vətən sevgisi, yurd həsrəti, el-oba sevdası, insan qəlbində milli duyğu və 

düşüncənin təntənəsini də Ə.Cavaddan öyrənə bilərik. Onun poeziyası bütünlüklə 

milli ruh, vətən və millət sevgisi üzərində köklənmişdir. Şairin vətənpərvərlik 

duyğuları dünyaya göz açdığı doğma yurdundan, ilk dəfə gördüyü el-obasından 

başlayır, tədricən böyüyüb bölgə, nəhayət, Azərbaycan miqyasına çevrilir, son 

nəticədə isə bütün türk-Turan coğrafiyasını əhatə edir. Məsələn, şairin “Aşiqin dərdi” 

adlı gəraylısında doğma yurdundan, el-obasından ayrılan bir insanın qərib sızıltıları 
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əks olunmuşdur. Digər ‒ “Gəncəm, hey...” adlı qoşmasında isə sevginin miqyası bir 

az da böyüyüb vətənin bir parçası olan Gəncəyə məhəbbətin bədii ifadəsinə 

çevrilərək bölgə miqyası alır. Onun “Azərbaycan, Azərbaycan”, “Azərbaycana”, 

“Bən kiməm?” və s. şeirlərində bütün Azərbaycan oxuculara bu məhəbbətin, vətən 

sevdasının obyekti kimi təqdim edilir. “Şeirim”, “İstanbul”, “Kuropatkinə”, 

“Çırpınırdı Qara dəniz” və s. poeziya örnəklərində isə sənətkarın vətəninin hüdudları 

bütün türk-Turan coğrafiyasını əhatə edir.  

Ə.Cavadın yurd, vətən sevgisi ruhani sevgidir: ruhun cismə aşiqliyi kimidir. 

Vətəndən, el-obadan ayrılıq və onun qəmi şair üçün ruhun iztirabı, mənəvi 

dünyasının dərdi, qüssəsidir. Sənətkar “Aşiqin dərdi” şeirini 1916-cı ildə Kutaisidə 

olarkən qələmə almışdır. Burada o, doğma el-obasının ayrılıq həsrətini çəkir, 

yurdundan fəraqın aşiqlik dərdini yaşayaraq onu poetik sözə çevirir: 

Ayrı düşdüm bən elimlə, 

Gedən bulud, getmə, dinlə; 

Ağla bana öz dilimlə, 

Türk aşiqi söyləyəni! 

Aşiqin bir el dərdi var, 

Ellər oxur, ellər yazar! 

Bən düzərəm, zaman pozar, 

Göz götürməz bu gülşəni!  

[2, s.145]. 

“Gəncəm, hey…” qoşması səmimi, saf bir övladın öz doğma anasına sevgisindən 

bəhs edir. Qoşmada övlad anasının gözəlliklərini sayır, ona xeyir-dua verib uğur 

arzulayır. 1918-ci il AXC dövründə yazılmış bu şeirin ovqatında sevinc, nikbin bir 

əhval-ruhiyyə duyulur.  

“Azərbaycan, Azərbaycan”, “Azərbaycana” və s. bu tipli şeirlərində tərənnüm 

hədəfi sənətkarın “yar”, “canan”, “dilbər” adlandırdığı bütöv Azərbaycandır. 1919-cu 

il müstəqillik dövründə qələmə alınmış “Azərbaycan” şeirinə nikbin, fərəhli bir ruh, 

zəfər ovqatı hakimdir. Bu, S.Vurğunun məşhur “Azərbaycan” şeirindən təxminən 16-

17 il əvvəl yazılmış və şairin Ə.Cavaddan təsirləndiyi, oxşar mövzuda şeir yazarkən 

sələfi ilə eyni notlardan yararlandığı aydın şəkildə hiss olunur. Hər iki poetik 

Vətənnamənin ideyası, vəsf obyekti, dili, üslubu, təsvir üsulu, ifadə tərzi, intonasiyası 

ciddi şəkildə oxşarlıq təşkil edir. Bunun üçün nümunə olaraq Ə.Cavadın sözügüdən 

qoşmasından bir-iki parçaya nəzər salmaq kifayətdir: 
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Dağlarının başı qarlı, 

Sinəsi yaşıl ormanlı! 

...Durna gözlü bulaqların,  

Cənnət kimi yaylaqların! 

Geniş-geniş oymaqların, 

Azərbaycan, Azərbaycan! 

...Sinən odu şölə salır! 

Dünya səndən işıq alır!  

[2, s.217]. 

Hər iki şeirin müqayisəsi göstərir ki, S.Vurğun Azərbaycan haqqında öz poetik 

himnini yaradarkən sələfindən yetərincə bəhrələnmişdir. Şairlərin hər ikisi tərənnüm 

yolu ilə Vətənini təqdim edir, ona məhəbbət hissi oyadır. 

Ə.Cavadın Vətənin azadlığa qovuşduğu AXC dövründə yazdığı şeirləri ilə 

Vətəninin istilaya məruz qaldığı sovet dönəmindəki şeirlərinin ruhunda, ahəngində, 

ideya və ovqatında kəskin fərqlər özünü göstərir. Birinci dövrdə yaradılmış poetik 

nümunələr nə qədər nikbindirsə, ikinci dönəmdə qələmə alınmış şeirlər bir o qədər 

hüzünlü, ağrı-acılıdır. Çünki Vətənin azadlığı, müstəqilliyi, xalqının hürr yaşayışı şair 

üçün hər şey ‒ bütün gözəlliklərdən üstün olması deməkdir. Sovet işğalı dövründə 

sənətkar vətən dərdini, vətən harayını açıq şəkildə ifadə edə bilmədiyindən ya 

simvollardan yararlanır, ya da folklora üz tutur. Beləliklə, şair fikrini dolayısıyla, 

mətnaltı, simvolik deyimlərlə oxuculara bəyan edir. 1928-1929-cu illərin məhsulu 

olan “Səsli qız” poemasında siyasi rejimin senzurasından yayınmaq məqsədilə 

müəllif öz ideallarını ifadə etmək üçün folklor süjetinə müraciət edir. Bu nağılvari 

süjetdə təsvir olunan və istilaya məruz qalan kiçik və gözəl ölkə əslində simvolik 

mənada Azərbaycan, işğalçı ölkə isə Rusiya imperiyasıdır. İşğalçı Xaqan istila etdiyi 

səadət ölkəsinin bütün hürriyyətini, xoşbəxtliyini onun əlindən aldığı üçün sənətkar 

Səsli qızın əlilə ona zəhər verdirib xalqın intiqamını alır. Müəllif bununla bildirmək 

istəyir ki, vətənin və xalqın azadlığını onun özünə geri qaytarmaq üçün fədailər, 

fədakarlar, qisasçılar lazımdır. Poemadakı Səsli qız mübariz, vətənsevər, qəlbi vətən 

eşqi, xalq sevgisi ilə döyünən vətən övladlarının timsalı olaraq təsvir edilir. 

Azərbaycanda istiqlal mübarizəsinin tarixini tədqiq edən araşdırmaçı-tədqiqatçı 

publisist Hüseyn Baykara bu əsər barədə doğru olaraq yazır: “Poemada görünən bu 

acı və qanlı simvolik tablolar Azərbaycanın azadlıq mübarizəsində şairin simvolik 

pərdələrə bürüyərək anlatdığı faciəli hadisələrdir. Bu romantik parçalarda 

Azərbaycanın müstəmləkə altında yaşamasını çox acı bir şəkildə təsvir etmişdir. Şair 
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Əhməd Cavad rus işğalından sonra Azərbaycan xalqının yaşadığı bəxtsiz yaşayışa 

sözün əsl mənasında ürəkdən acımışdır” [1, s.180]. “Səsli qız”da öz vəzifəsini, var-

dövlətini qorumaq üçün müstəbid Xaqana, yada-yağıya yaltaqlanan satqınlar, vətən 

xainləri, tacirbaşılar, din xadimləri, yüksək çinli məmurlar milli namusunu itirmiş 

dönüklər kimi qəzəblə lənətlənir. Şair bu mənada oxucusunu ayıq olmağa, vətənin 

namuslusunu, fədaisini satqın və xainlərdən ayırmağa çağırır. 

Ə.Cavad vətənin dərdlərinin, faciələrinin, ağrı-acılarının hayqıran səsi, harayı, 

danışan dili və nidasıdır. Şair özü bu həqiqəti “Bən kiməm?” şeirində belə ifadə edir: 

Soranlara, bən bu yurdun 

Anlatayım nəsiyəm: 

Bən çeynənən bir ölkənin  

“Haqq!” bağıran səsiyəm!  

[2, s.138]. 

O, yoxsulların, məzlumların şairi olduğu kimi, dərdi də onların dərdidir. Yəni 

onun kədəri fərdin deyil, milli-ictimai kədərdir. 

Sənətkarın yaradıcılığına nəzər salsaq görərik ki, onun Azərbaycan sevgisi Turan 

sevgisi ilə qovuşur. Biz Ə.Cavaddan türkçülüyü, milli etnik yaddaşa bağlılığı, Böyük 

Turan sevdasını da öyrənə bilərik. O, bir Turan yolçusudur, yəni türkün yaşadığı hər 

yer geniş mənada onun vətənidir. Şair bu geniş vətənin hər yerini ‒ künc-bucağını, 

qaranlığını öz azadlıq, səadət məşəli ilə işıqlandırmaq idealı, istəyi ilə yaşayan bir 

türk mücahidi, qələm və fikir münəvvəridir: 

Şeirim sınıq bir türk sazı, ağladaraq tellərini, 

Adaq-adaq gəzmək istər könlüm Turan ellərini! 

Ben bir Turan yolçusuyam, əlimdə bir sönük məşəl, 

Aman, şeirim, hümmət eylə, aman, təbim, bir qanad çal! 

...Turan öylə bir müqəddəs Kəbədir ki, hər bir daşı 

Kölgəsində düşər yerə Türkün əgilməyən başı!  

[2, s.124]. 

“İstanbul”, “Kuropatkinə”, “Çırpınırdı Qara dəniz” və s. şeirlərində də müəllifin 

Turan sevgisi özünün bədii-ruhani ifadəsini tapır. “İstanbul” şeirində türk dünyasının 

mənəvi paytaxtı olan İstanbul şəhəri vəsf olunursa, “Çırpınırdı Qara dəniz”də türk 

qüruru, türkün qədimlik və fatehlik əzəməti, türk bayrağının müqəddəslik və bütün 

türk qövmləri üçün vəhdət simvolikası son dərəcə pafoslu, romantik və qürurverici 

poetik duyğu ilə ifadə olunur. Doğrudan da: “Türkiyə şairləri Qara dəniz haqqında 
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çox əsərlər yazmışdır. Ancaq bunların heç biri Türkiyədə Ə.Cavadın “Çırpınırdı Qara 

dəniz” şeiri qədər sevilib, yayılıb qiymətləndirilməmişdir” [6, s.41]. 

Biz yada, yağıya nifrəti də Ə.Cavaddan öyrənə bilərik. İstər rus, istər ingilis, 

istərsə də bir başqa qiyafədə olan müstəmləkəçi, istilaçı şairin vətəninin qapısını bəd 

niyyətlə döyürsə, müəllif ona qəzəb nümayiş etdirərək lənətlər yağdırır. Müəllif 

“İngilis”, “Kuropatkinə” və s. şeirlərində ingilis işğalçılarının şərq siyasətini tənqid 

edir. Türk-İslam dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda, əzanları susduranlara, 

ellərin var-yoxunu talayıb xalqın dilini, dinini əlindən almağa çalışanlara, vətən 

dağlarının başına duman əvəzində məzlumların ahını çökdürənlərə nifrətlər, lənətlər 

yağdırır. Turan toplumunu bu “Türküstan cəlladları”ndan intiqam almağa səsləyir. 

Biz müstəqil dövlətimizin rəmzi olan bayraq sevgisini də istiqlal şairimiz 

Ə.Cavaddan öyrənə bilərik. AXC himninin mətninin müəllifi Ə.Cavad həm də 

poeziyamızda Azərbaycan bayrağına ən gözəl şeirlər yazıb onu bədii sözün vəsf 

hədəfinə çevirən bir istedad sahibidir. Şairin “Azərbaycan bayrağına”, “Elin bayrağı”, 

“Al bayraq” şeirləri poeziyamızda milli bayrağımıza həsr olunmuş ən uğurlu, təsirli 

bədii örnəklər sırasındadır. Onlar həm də bu mövzuda qələmə alınmış ilk 

nümunələrdəndir. Sözlə yaradılmış bir rəsm tablosunu xatırladan “Al bayrağa” 

şeirində müəllif bayrağını qürur və sevinclə oxucuya təqdim edir: 

Gül rəngində bir yaprağın 

Ortasında bir hilal! 

Ey Al Bayraq, sənin rəngin 

Söylə, neyçün böylə al!?  

[2, s.141]. 

Şair dövlət rəmzimiz olan bayraqdakı nişanələrin simvolik işarələrini bədii 

yozumla oxucuya təqdim etməyi də unutmur: 

Sən ey hilal, al qoynuna, 

Aldın göydən yıldızı! 

Məftun etdin sən kəndinə, 

Ən sevdalı bir qızı!.. 

Buradakı “hilal”, “yıldız”, “sevdalı qız” şairin digər mənzum əsərlərində də rast 

gəlinən simvollardır. Ay-ulduzlu bayrağa məftun olan həmin “sevdalı qız” 

Azərbaycan, yəni sənətkarın müstəqilliyindən, azadlığından qürur duyduğu, vəcdə 

gəldiyi Vətəndir. Ə.Cavad Azərbaycan əsgərinə (“Ey əsgər”), xilaskar türk ordusuna 

(“Türk ordusuna”), şəhidlərə (“Şəhidlərə”) şeir həsr edən, AXC dövründə ilk dəfə 
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marş (“Marş”) yazan sənətkarlarımızdandır. Bunlar sənətkar və vətəndaş qəlbinin 

hayqırtıları, bədii sözə çevrilmiş nidasıdır. Biz bayrağımıza, döyüşçülərimizə, şəhid 

və qazilərimizə, xilaskar türk əsgərlərinə məhəbbətin fəlsəfəsini də Ə.Cavaddan 

öyrənə bilərik. 

Gənc nəslə sənətkarın yaradıcılıq irsinin bütövlükdə bir “Vətənnamə”, 

“Hürriyyətnamə”, vətən, hürriyyət, millətsevərlik imanına aid dərslik olduğunu, hər 

cür nəcib və milli duyğuları onun əsərlərindən öyrənməyin mümkünlüyünü də izah 

etməliyik. Şair çox zaman, xüsusilə sovet irticası dövründə öz ideallarını, fikir və 

istəklərini açıq şəkildə ifadə edə bilmədiyindən simvollardan bol-bol istifadə edir, 

mətləblərini rəmzi tülə bükərək oxuculara təqdim edir. Təbii ki, burada məqsəd sovet 

senzurasından yayınmaq idi. Bu mənada o, ədəbiyyatımızda simvolizmin ustad 

nümayəndələrindən biri kimi tanınır. M.Ə.Rəsulzadə yazır: “...Milli cərəyanın digər 

nümayəndəsi Cavad Axundzadənin işi bolşevik dövründə qətiyyən gətirmir. Əski bir 

“müsavatçı” olduğuna görə onu həbs edirlər. Mətbuat səhifələrində, ədəbiyyat 

qurultaylarında hər yerdən uzaqlaşdırılır və qovulur. Əsərlərini nəşr etmir, nəşr 

olunanları isə toplayırlar. Bütün bunlara baxmayaraq onun yazdığı parçalar əldən-ələ 

gəzərək gənc kommunistlərin arasında belə yayılır. Gənc bolşevik şairlər öz 

yazdıqları şeirlərini Cavadın tənqid və təqdirinə ərz edəcək dərəcədə onun təsirinə 

düşürlər. Siyasi olmayan parçaları bəzən fürsət olduqda mətbuat səhifələrində özünə 

yer tapır. Bunların çoxu rəmzidir” [8, s.68]. 

Sənətkarın qələmində rəmzi anlayış və ifadələr kifayət qədər uğurlu alınmış, 

mətləbin obrazlı ifadəsinə çevrilmişdir. Məsələn, şair bəzi simvolik şeirlərində “yel” 

(“yellər”), “duman”, “dumanlı dağlar” dedikdə, mövcud qaranlıq ictimai-siyasi 

mühitin, rus-bolşevik hakimiyyətinin nəhs ab-havasını, “şimal yeli” dedikdə rus 

müstəmləkəçiliyini, şimaldan gələn istila küləyini, “Göy göl”, “yar”, “nazlı qız” 

dedikdə Azərbaycanı və onun gözəlliklərini, “ay”, “ulduz”, “hilal” dedikdə 

Azərbaycanın bayrağındakı müstəqillik, hürriyyət atributları olan rəmzi işarələri, 

“Kür” dedikdə ölkənin istiqlalını nəzərdə tutmuşdur. Şairin məşhur “Göy göl” 

qoşması ədəbiyyatımızda simvolizmin son dərəcə qiymətli poetik nümunələrindən 

biridir. Bu şeirdən danışarkan professor Bəkir Nəbiyev haqlı olaraq yazır: “Göy göl” 

Ə.Cavad üçün sadəcə bir sututar, yaxud bir qədər geniş mənada coğrafi obyekt 

deyildi. Bu nadir təbiət hadisəsini şair doğma Gəncənin, bütün Azərbaycanın − 

Vətənin rəmzi kimi tərənnüm etmişdi və bu rəmz, bu vətən obrazı onun şair 

təxəyyülündə əbədilik yer tutmuşdu” [7, s.68]. 
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Əyil Kürüm, əyil keç, 

Meydan sənin deyil, keç  

[8, s.68]. 

Bu misralarla müəllif acı bir hüznlə doğma yurdunun əlindən alınmış istiqlalına, 

ictimai-siyasi mühitin onun ölkəsi üçün yaratdığı rəzalətlərə işarə edir. Dərdini Kürə 

söyləyən şair Vətənin sinəsindən axan, ona xeyir-bərəkət gətirən bu çayı, saflıq, 

təmizlik rəmzi olan suyu simvolik anlamda Azərbaycanın axıb gedən istiqlalı, səadəti 

kimi mənalandırır. Bütün məyusluq və üzüntülərə baxmayaraq şair gələcəyə olan 

ümidini itirmir, rəmzi anlayışlarla yurdunun istiqlalına qovuşacağına, parlaq 

istiqbalına da inanır. Ə.Cavad 1921-ci ildə qələmə aldığı “Nə üçündür?” şeirində 

yazır: 

Yetər artıq bu göz yaşı, bu hicran! 

Mən istərəm yaşıllıqlar solmasın! 

Sevdaların sonu hicran olmasın! 

…Ölüm getsin, qalmasın da kölgəsi, 

Olsun dünya − o bir sevinc ölkəsi! 

Ah, bu günlər könül belə umunca, 

Dəyişsəydi bir göz açıb yumunca! 

Ey uçarkan düşüb ölən kəpənək, 

Sən də gözlə, elə bir gün gələcək!..  

[2, s.71]. 

Biz hər bir xalqın, etnik toplumun milli kimliyinin ilkin şərti olan, onun milli 

varlığının pasportuna çevrilən ana dilinə olan sevgisini, qayğısını, təəssübkeşlik 

hissini də Ə.Cavaddan öyrənə bilərik. Bunu onun poeziya dili aydın şəkildə sübut 

edir. Doğrudur, yaradıcılığının erkən çağlarında şairin qələmə aldığı poetik 

nümunələrin dili ağır ‒ ərəb-fars kəlmə və ibarələrindən ibarət olmuşdur. Lakin 1913-

cü ildən sonra yazdığı şeirlərinin dili sadə, axıcı və aydındır. Belə ki, onlar xalq və 

canlı ünsiyyət dilinin bütün şirinliyini, şəhdi-şəkərini, obrazlılığını özündə ehtiva 

edir. Şair 1913-cü ildə “Dilimiz” adlı dəyərli bir şeir yazır. Bu, əslində sənətkarın dilə 

münasibətdə, milli dil təəssübkeşliyində manifest şeiridir. Əsər təmiz, saf ana dilini 

unudub ərəbizm-farsizmlərlə yüklənmiş qəliz Azərbaycan türkcəsində yazan qələm 

sahiblərinə ünvanlanmışdır. Sənətkar qələmə aldığı əsərlərin dilində “qara” əvəzinə 

“siyah”, “dil” əvəzinə “zəban”, “ağ” əvəzinə “bəyaz”, “paltar” əvəzinə “əlbəsə”, 

“bacı” əvəzinə “həmşirə” işlədənləri, milli dilə və ədəbiyyata yanlış yön verən 
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“qocaman ədiblərimiz”i kəskin şəkildə tənqid və ittiham edir, dili ərəb-fars təsirinə 

məruz qoyanların tarixin töhməti, lənəti ilə üzləşəcəyini xatırladır.  

Ə.Cavadın poeziya dilinin zərifliyini, sadəlik və saflığını anlamaq üçün onun 

bayatılarını, etnoqrafik etüdlərini, yaxud tərcümələrini oxumaq kifayətdir. Bənzərsiz 

bir mahnının yaranmasına vəsilə olmuş “Gəncədən gəlirəm...” şeirinin dili sanki xalq 

ruhunun ən sadə, bakir, axarlı, şirin poetik ifadəsidir: 

Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı, 

Gəncənin yolları burma-burmadı, 

Gəncədə bir qız var, teli durnadı, 

Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir! 

Gəncədən gəlirəm, yüküm çiçəkdi, 

Gəncənin gülləri ləçək-ləçəkdi. 

Gəncədə bir qız var, adı Çiçəkdi, 

Quşlara sən uçma, mən uçum deyir  

[2, s.59]. 

Ana dilimizin obrazlı laylarına enməyi, onun lətafətini, təşbehatlarını, məcazlar 

sistemini üzə çıxarmağı, bənzərsiz poetik örnəklər vasitəsilə bəzəkli söz yaratmağı, 

sözə estetik nəfəs verməyi də haqqında danışdığımız bu istiqlal şairimizdən öyrənə 

bilərik. Aşağıdakı orijinal məcazlarla bəzənmiş poetik parçada olduğu kimi: 

Sən sevda buludu, mən təşnə dodaq, 

Sən pək iyi bir sərv, mən solğun yarpaq. 

Mən quru bir ağac, sən gül ağappaq, 

Sinəmə dəyirdi oxlar şaqhaşaq!  

[2, s.42]. 
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Nəticə / Conclusion 

Əlbəttə, bir şair, vətəndaş və şəxsiyyət kimi bizim Ə.Cavaddan öyrənəcəyimiz 

çox şeylər var. Yuxarıda söylədiyimiz kimi, onların hamısını bir məqalənin 

hüdudlarına sığdırmaq mümkün deyil. Bunları öyrənmək, anlamaq üçün ən əsas 

qaynaq sənətkarın öz əsərlərini oxumaq, onun fəaliyyət, amal və əməl sferasını, 

məslək və məfkurəsini öyrənməkdir. Ə.Cavad bizim həmişəyaşar qələm və əqidə 

sahiblərimizdəndir. Belə ki, Azərbaycanın istiqlaliyyət dövrünün görkəmli 

araşdırmaçısı Hüseyn Baykaranın bu sözləri kifayət qədər doğru və inandırıcı 

görünür: “Əhməd Cavad Azərbaycanın böyük vətənpərvər şairi olaraq Azərbaycanda 

yaşamaqdadır və yaşayacaqdır. O, bunu bilirdi. Bilirdi ki, qırmızı rus terrorunun 

qurbanı olacaq. Ancaq o, ölümün maddi anlamda olacağını və Azərbaycan tarixində 

heç bir zaman ölməyəcəyini də bilirdi” [1, s.183]. 

Əhməd Cavad xalqımız və sənət adamlarımız üçün bir məktəb, millətin əbədi 

məslək, sənət və istiqlal yolçusudur. 
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XÜLASƏ 

Dil siyasəti dövlətin millətə münasibətinin əsas 

göstəricisidir. Ədəbi dil millətin varlığı və fəaliyyətinin 

ən mühüm əlaməti kimi onun durumunu – inkişafı və 

məhvini birbaşa əks etdirmək gücünə malikdir. 

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

ədəbi dilin vəziyyəti, dövlətçiliyin tərkib hissəsi olan dil 

siyasəti və dil situasiyası Əhməd Cavadın poeziyası 

fonunda araşdırılır. Sənətkar demokratik dövlət olan 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin şair-vətəndaşı idi. Onun 

siyasi və demokratik lirikası dövrün ədəbi dilini 

canlandırmaqla yanaşı, həm də şəffaflaşdırdı. Şairin 

vətənpərvər və xəlqi şeirləri cümhuriyyətin istiqlal 

eşqini, istiqlal həsrətini zirvələrə ucaltdı. Bu baxımdan 

Əhməd Cavadın dili ədəbi dilimizin tarixində aydın 

leksikası, rəvan sintaksisi ilə yaddaşlarda və könüllərdə 

iz saldı. Qələmindən çıxmış marş janrı və himnimiz bu 

dilin yeni olduğunu sübut etdi. Bu, üslubi bir kəşfdir. 
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ABSTRACT 

Language policy is a key indicator of the state's attitude 

to the nation. Literary language, as the most important 

sign of a nation's existence and activity, has the power to 

directly reflect its state ‒ its development and destruc-

tion. The article presents the state of literary language 

during the Azerbaijan Democratic Republic, language 

policy, and language situation, which are an integral part 

of statehood, against the background of Ahmad Javad's 

poetry. Ahmad Javad was a poet-citizen of the Azerbai-

jan Democratic Republic, a democratic state.  His politi-

cal and democratic lyrics revived and clarified the liter-

ary language of the time. The poet's patriotic and folk 

poems raised the Republic's love and longing for inde-

pendence to the heights. From this point of view, in the 

history of our literary language, Ahmad Javad's language 

remained in the memories and hearts with its clear lexi-

con and fluent syntax. The march genre and our anthem, 

written by him, proved that this language is new. This is 

a stylistic discovery.  
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Giriş / Introduction 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyanın siyasi nizamının yenidən 

qurulduğu bir vaxtda ‒ XIX əsrin sonu,  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 

yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu olaraq yarandı. Bu 

dövrdə milli özünüdərk gerçəkləşməyə başlayır, dövrün dil mənzərəsi xalqın mədəni 

yüksəlişinə təkan verirdi. 

Cümhuriyyət dövrünün milli istiqlal şairi, “haqqın bağıran səsi”, romantizm 

ədəbi məktəbinin istedadlı nümayəndəsi Əhməd Cavad Axundzadənin şeir dili 

zaman-zaman bədii, obrazlı məzmun və ideyanın hərtərəfli çatdırılma vasitəsi kimi 

çıxış edirdi. Onun şeir dili XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan Demokratik 

Respublikasında baş verən ziddiyət və mürəkkəbliklərin sanki əks-sədası idi. Əhməd 

Cavadın şeir üslubunu, ifadə zənginliyini müəyyənləşdirmək bizə milli dilimiz və 

dövrün ədəbi dilini hərtərəfli öyrənmək baxımından qiymətli faktlar verə bilər. 

Şeirlərinin ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətlərindəki müsbət meyillər, şübhəsiz, onun dil 

və üslubunu tamamlayır. Şairin ifadə tərzi təbii, fikirləri yeni, səmimi və 

təlatümlüdür. Onun poetikasının mühüm sirri cümhuriyyət dövrünün hadisələri və bu 

hadisələrin doğurduğu Vətən ağrıları, türkçülük, turançılıq mövzusu və ideyaları idi. 

Əhməd Cavad 1918-ci il 27 iyun tarixli ‒ “Türk dilinin dövlət dili elan 

olunması haqqında” qərarı ürəkdən alqışlayır. Bu qərar ana dilinin dövlət dili 

səviyyəsində istifadəsinə dair ilk sənəd idi: “Dövləti lisan türk dili qəbul edilərək 

iləridə bütün məhkəmə, idareyi-daxiliyə və sair dəvair vəzifələri başında duranlar bu 

lisanı bilənlər olana qədər höküməti müəssisələrdə rus dili istemalına da müsaidə 

edilsin”. 

Dövrün dil siyasəti milliləşdirmə siyasətinin tərkib hissəsi kimi meydana 

çıxırdı. Belə ki, türk dilini bilməyənlər vəzifələrini itirəcək, bütün təhsil 

müəssisələrində təlim ana dilində aparılacaq, dövlət dili icbari qaydada tədris 

olunacaq, hərbi əmrlər Azərbaycan dilində veriləcəkdi və s. Məhz belə bir dövrdə şeir 

dilinin əlamətlərinə geniş baxış, onun bədii gözəllik baxımından dərkinə kifayət 

qədər əhəmiyyət verilməsi sənətkarlıq problemlərinə, ilk növbədə də sənət dilinə 

düzgün yanaşmanın ifadəsi kimi böyük maraq kəsb edirdi. Təbii haldır ki, bədii 

yaradıcılığın forma, dil və üslub kimi komponentləri mündəricə ilə sıx əlaqədə 

qavranılıb mənalandırıldığı üçün bu məsələ ‒ poeziyanın dili ədəbi prosesin 

inkişafında aparıcı meyillərdən biri kimi geniş estetik kateqoriyaya çevrilirdi. 

Akademik A.Axundov yazır ki, görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd Cavadın 

yaradıcılıq illəri ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyatımızın ən gərgin dövrünə, 
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ələlxüsus ədəbi dilimizin sabit olmadığı bir vaxta təsadüf edib. Dövrünün ədəbi 

fövqündə durma səbəbi unudulmaz şairimizin başqa sahələrdə olduğu kimi dil 

sahəsində də həssaslığı ilə bağlı idi. Onun əsərlərinin dili 1908-ci ildən 1937-ci ilədək 

mövcud olan ədəbi dilimizin güzgüsüdür [1, s.47]. 

Əhməd Cavadın, həqiqətən də, müəyyən mənada bütövləşmiş bədii dil 

konsepsiyası mövcud idi. 

Gün oldu şairlər göyə çıxdılar, 

Bu yazıq millətə ordan baxdılar. 

“Od” etmədi, yağdı “atəş” başına, 

“Siyah” qondardılar “qara” qaşına. 

Alınır “dilləri”, “zəban” verilir, 

İsmarlanıb “baron”, “yağmur” kəsilir. 

Şairin poeziya dilinin (ziddiyətli dövr olsa da) başlıca əlaməti, əlbəttə, xəlqilik 

və sadəlik idi. Bu dövr ona görə gərgin və ziddiyyətli idi ki, Azərbaycan ədəbi dili üç 

qolda “çabalayırdı”. “Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin” və romantizm nümayəndələrinin 

Azərbaycan ədəbi dilinə yanaşmaları birmənalı deyildi. Ə.Cavad “Yeni türk əlif-

baçılara” şeirində yazırdı: 

Mən bir aşiqəm ki, bu çaldığım saz 

Dumanlı dağlara səs salacaqdır. 

Anlatdığım dildə inləyən avaz 

Elin xatirində çox qalacaqdır! 

“Poeziyanın Rəsulzadəsi” adlanan Əhməd Cavad əlifba haqqında şeir yazmış, 

C.Cabbarlı ilə birgə latın əlifbasını müdafiə edən ilk iki ziyalıdan biri olmuşdur.  

Cümhuriyyət dövrünün Azərbaycan ədəbi dilinə Osmanlı-türk təsirini 

gətirənlərdən biri də, məhz Əhməd Cavad olmuşdur. XX əsrin ilk onilliklərində mey-

dana çıxan türkizmlər onun fəaliyyəti dövründə də öz işləkliyini qoruyub saxlayırdı. 

Akademik Tofiq Hacıyevin qeyd etdiyi kimi: “Belə bir pərakəndə üslub Azərbaycan 

sovet hakimiyyətinin ilk illərində də davam etməkdə idi. Türk dili elementlərinin 

Azərbaycan ədəbi dilində işlədilməsi inqilabdan əvvəlki dövr ədəbi dilindən qalmış 

miras idi”. 

Aşağıda verilən türkizmlər şairin “Seçilmiş əsərləri”ndən götürülmüşdür: 

Bən (mən): O xain gözünü dikdiyin ellər,  

Bənim nişanlımdır, türkülər söylər... 
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Nerdə: Bacılar nerdədir, buludlar ağlar. 

Kaç: Bir kaç kişi o gün bizim qara günü anladı. 

Gibi qoşması: Nə qəribəm qərib gibi. 

Nasıl: Bax, nasıl öpməkdə tozlar, dumanlar  

Qərib məzarını bənlə bərabər! 

Eş: Bənim sevdiyim qız dünya gözəli,  

Ona bu dünyada eş yaranmamış! 

Annə: Sağ qalanlar annələrə təsəlli. 

Yıldırım: Baş əydi bax, toplarının səsinə  

 Yad ellərin yıldırımı, şimşəyi! 

Yıldız: Allahın yıldızı, o gözəl pəri. 

Sancaq (bayraq): Dağa, daşa sancağını öpdürüb. 

Şu: Şu qarşıkı duman çıxan bacadan…  

Ulaşmaq (çatmaq): Sən meydan oxudun, gəldim, ulaşdım,  

Mərd deyil meydandan qaçan, ingilis! 

Bekliyor: O Xan sarayında çiçəkli bir qız,  

Bəkliyor bizləri zəfər, bismillah! 

Ə.Cavadın şeirlərində “tütməz” feilinə də rast gəlmək mümkündür. Bu feil 

müasir dilimiz üçün arxaikləşmişdir. Çünki “tüstü” mənasını verən “tütün” sözü vax-

tilə dilimizdə istifadə olunmuşdur. 

Tütməz bacaları, yanmaz çıraqlar. 

Qardaşı bacıdan ayırmış dağlar, 

Bacılar nerdədir, buludlar ağlar, 

Qardaşsız bacıya imdada gəldim!  

Şeirdə istifadə edilən “tütməz” sözü tüstülənməz mənasında verilmişdir. 

Ə.Cavadın şeirlərinin dilində saitlərin qalınlaşma hadisəsi də özünü göstərir: 

sana (sənə), mana (mənə), bana (mənə), taza (təzə) və s. Bunu aşağıda verilən mis-

ralarda da görmək mümkündür: 

Xoş hər mayıs batmaz yasa, 

Hər zamanmı bana taza?! 

Sənətkarın şeirlərində bəzən (-yor) şəkilçisisinə də rast gəlmək olur: 

Türküstan yelləri öpüb alnını 

Söylüyor dərdini sana, bayrağım! 
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Şair yaradıcılığında emosional sözlərdən də geniş istifadə etmişdir: solğun yüz, 

dalğın İstanbul, yavru və s. 

Qeyd edək ki, dövrün ədəbi dilinin formalaşması və inkişafında Əhməd 

Cavadın, onun yaradıcılığının dil faktoru rolu sovet dövründə yazılan dil tarixi 

əsərlərində ya göstərilməmiş, ya da qısqanclıqla və ya çəkinərək verilmişdir. İndinin 

özündə də sənətkarın əsərlərinin dil və üslubundan bəhs edən məqalələrə az-az rast 

gəlmək mümkündür. Buna baxmayaraq, ədəbiyyatçılar cümhuriyyət dövrü və onun 

poeziya nümayəndələrini hərtərəfli öyrənə bilmiş, onların əsərlərini çap etdirmişlər. 

Yaradıcılığını tədqiqi edərkən müşahidələr göstərir ki, Əhməd Cavad çətin bir 

dövrdə mükəmməl dil və üslub vərdişlərinə yiyələnmişdir. Onlardan istifadə meyar-

ları şairin şeirlərinin estetikasını üzə çıxarır. 

Ə.Cavadın türkçülük və turançılıq görüşlərini onun şeir dilindən kənarda 

təsəvvür etmək doğru olmaz. Belə ki, Türkçülük ‒ onun şeirlərində millətsevərlik, 

türk millətini yüksəltmək və ona bağlılıq mənasında istifadə edilir. O, həm də dil, 

əxlaq, etika baxımından ortaq olan fərdlərin birliyi olduğu üçün türk milləti anlayışı 

dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, bütün dünya türklərini 

özündə birləşdirir. 

Ə.Cavad türkçülüyünün başlıca mahiyyəti Türkiyəyə, onun tarixinə, ədəbiyyat, 

mədəniyyət və dilinə olan sonsuz məhəbbəti olmuşdur. Ana dili ilə yanaşı, türkcənin 

dadı-tamı şairin şeir dilində daha şirin, daha mənalı şəkildə öz əksini tapmışdır. O, 

hər iki dilin şairanəlik gücündən istifadə edərək öz duyğu və düşüncələrini 

ətrafdakılarla paylaşmışdır. Sənətkarın dilində daxili inam hissi insanı heyrətləndirir. 

Bu hiss olmadan poetik fikir bütövlüyü, dəqiqlik, lakoniklik, məntiqilik, emosiya və 

məzmunun harmoniyası kimi keyfiyyətlər bütün incəlikləri ilə dilə təzahür edə 

bilməz. Bu keyfiyyətlərə malik olan şair, sözün həqiqi mənasında insanın hisslərini 

titrədir, onu düşündürür, sevindirir, həmçinin kədərləndirir. 

Ə.Cavadın Turançılıq ideyalarında türk xalqlarının əxlaqi-mədəni dəyərlərinin 

təbliği əsas mövqedə dayanır ki, bu dəyərlər içində dil önəmli yerlərdən birini tutur. 

Dilindəki sadəlik və aydınlıq Ə.Cavad şeirinin ən vacib şərti kimi özünü bü-

ruzə verir. Onun şeir dilində söz və ifadələrin qarşılıqlı əlaqəsi çox güclüdür. Bu, es-

tetik keyfiyyət göstəricisi olub, şairin şeir dilinin ən qabarıq mahiyyətini ‒ onun 

yığcamlığını təmin edir. 

Şairin dili XX yüzilliyin əvvəllərinə aid Azərbaycan romantik poeziyasının dili 

və üslubudur.  
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Ədəbi dil tədqiqatçılarımızın fikrincə, məhz bu dövr türkçülük və istiqlal 

ideyalarının formalaşdığı, ictimai şüurlarda milli oyanışın pərvazlanması, Türkiyənin 

istiqlal şairləri ilə münasibətlərinin genişlənməsi mərhələsidir. Bu münasibətlər 

Əhməd Cavadın poeziya dilinə də təsirsiz ötüşməmişdir. Bu təsir şairin şeirlərinin 

ruhuna, canına hopmuş və bir zamanlar (1937-ci ildə) belə bir dil-üslub türkçülük, 

turançılıq ideyalarının təbliğində şairin milli varlığını sual altında qoymuşdur. Vul-

qar-sosioloji yanaşma, dövrün ideoloji prinsipləri onun şeirlərinin dil özəlliklərindən 

də qaynaqlanmışdır. Bu səbəbdən şairin irsi sovet totalitar rejimində qadağan edilmiş, 

hətta müstəqillik dövründə belə onun şeirlərinin əbəbi istiqamətləri öyrənilsə də, dil-

üslub özəllikləri digər təsirlər altına düşmüş, demək olar ki, unudulmuşdur. 

Amma onun dili haqqında bəzi ştirxlər də edilmişdir. Məsələn, Afina 

Məmmədli “Əhməd Cavad və Türkiyə” adlı kitabında yazır: “Ə.Cavadın dil haqqında 

çox maraqlı fikirləri ilə qarşılaşırıq. O, əlinə qələm alandan bəzi şeirlərini Osmanlı 

şeir üslubunda, ərəb-fars tərkibli, bəzək-düzəkli yox, milli xalq dilində yazmağa 

çalışmışdır. Elə ona görə də ilk mətbu şeiri olan “Müdhiş düşüncələrim” “Şəlalə” 

jurnalının baş yazarı X.X.Səbribəyzadənin qəzəbinə tuş gəlmişdi. Ancaq Ə.Cavad 

həm İ.Qaspiralının ölümünə həsr etdiyi şeirində, həm də sonralar öz əməlinə, dilinə 

sadiq qaldı. Bu yolda Füzuli ənənələrinə bağlı olduğunu böyük şairə həsr etdiyi şeiri 

ilə də təsdiqlədi. Bu baxımdan Ə.Cavadın dili H.Cavid, A.Səhhət, bəzən A.Şaiq 

dilindən də seçilir. O dövrdə İ.Qaspiralı, Ə.Hüseynzadə, Z.Göyalp və başqaları 

tərəfindən başladılan ortaq dil məsələsi gündəmdə idi. Bizə belə gəlir ki, R.Tofiq, 

M.Ə.Yurdaqul və Ə.Cavadın dili ortaq türk dili üçün ən yaxşı nümunə olaraq Türki-

yədə də, Azərbaycanda da daha geniş yayılmışdı. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycanda 

ortaq türk dili məsələsindən danışarkən deyirdi: “Gərək Cavadın, gərəksə Cavidin 

şeirlərində kullandıqları (yəni istifadə etdikləri) lisan İstanbulun təkamül etməkdə 

bulunan ədəbi və sadə lisanıdır” [7, s.32]. 

Ə.Cavad düşünürdü ki, Osmanlı dilinin Azərbaycan ədəbiyyatına müəyyən 

təsiri olub. Bizcə, burada o, “Füyuzat” və “füyuzatçı”ların fəaliyyəti dövründəki dillə 

bağlı mübahisələri nəzərdə tuturdu. “Osmanlı təsiri özü ilə bərabər pantürkizm fikri 

daşıyır” ifadəsini isə onu tənqid edənlərin dili ilə səsləndirir. Əslində şair yaxşı bilirdi 

ki, pantürkizm elə türkçülükdür və bu həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın yeni 

görüşlü romantik sənətkarlarına, o cümlədən Ə.Cavadın özünə də aiddir. Əgər nəzərə 

alsaq ki, sənətkar bu fikirləri məşhər ayağına çəkildiyi vaxt ‒ Azərbaycan Şura 

Yazıçılarının 1936-cı il 30 mart tarixli iclasında deyib, o zaman burada ikibaşlı məna 

və rəqibləri yayındırmaq məqsədi olduğu aydın görünür. Məsələn, şair çıxışında 
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deyir: “Azərbaycan şivəsinin siması Osmanlı şivəsindən çox geridədir”. Sonra isə 

oxuyuruq: “Xalq bayatısında “Qaşların qaradır, gözlərin almaz”, “Qızıl gül xəndan 

oldu, dərmədim xəndan oldu” və s. bu təbirlər gözəl, həm də səmimidir. Bu xüsusiy-

yəti Osmanlı şivəsi adama vermir” [3, s.199]. Doğrudur, şair burada bir az da özünü 

müdafiə etməyə çalışmışdır. Ancaq əslində, dil məsələsində onun açıq-aydın 

mövqeyi var idi. Bu barədə o, hətta öz müəllimi H.Caviddən də seçilirdi. Ə.Cavad 

deyirdi: “O zaman bir qisim tələbə T.Fikrət dilinin tərəfdarı olub “qəliz ədəbiyyat”ı 

mənimsəməyə çalışırdılar. İkinci tərəf isə türk dilinin sadələşməsi üçün qrup halında 

çalışırdı. Şəxsən mən Azərbaycan xüsusiyyətinin tərəfdarlığında qalmışdım... Mən 

“Şəlalə”yə o zaman bir şeir yazdım. Onlar mənə yazdılar ki, sən istərsən ki, yazıların 

dərc olunsun, o zaman Osmanlı dilində yazmalısan.. O isə hələ Osmanlı ləhcəsində 

yazmağa çağıranları tənqid edirdi”. 

Əhməd Cavadın əsərlərinin dilindən bəhs edərkən onun 1913-cü ildə yazmış 

olduğu “Dilimiz” adlı şeirini nümunə göstərmək olar. Şeirdə ana dilimizin dövrün 

şairləri tərəfindən anlaşılmaz ərəb-fars sözləri ilə korlanması, sözlərin qarşılığı 

olduğu halda həmin dillərdən yeni sözlərin alınmasının əhəmiyyətsizliyi göstərilir: 

Baxaq dilimizə, nələr görünür? 

Oxuyub anlamaq yazmaqdan gücdür. 

Yazan düşünmədən yazsa da belə, 

Oxucu beş-on gün gərək düşünə. 

Ki, anlasın bu söz ərəbmi, farsmı? 

O ki qaldı məna... anlayan hanı. 

Çoxları anlamaz millətdən, aydın, 

Bircə parçasını şair yazanın. 

Gün oldu şairlər, göyə çıxdılar, 

Bu yazıq millətə ordan baxdılar. 

“Od” etmədi, yağdı “atəş” başına, 

“Siyah” qondardılar “qara” qaşına. 

Alınır “dil”ləri “zəban” verilir, 

İsmarlanıb “baran”, “yağmur” kəsilir. 

“Ağ”ları “bəyaz”a, “sarı”sı “zərd”ə 

Döndü can dayanmaz bu ağır dərdə. 
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“Bacı”nın yerində “həmşirə” gəzər 

Nədir bu qiyamət, nə işdəsiniz? 

Ey bizim qocaman ədiblərimiz? 

Yaxasından tutub bu “el oğlunu” 

Fars ilə ərəbin bir “həmvətən”i 

Şəklinə soxdunuz, baxdınız sonra, 

Oxunacaq lənət belə yazana! 

Şair burada da öz amalına sadiq qalır. Türkiyədə də, Azərbaycanda da ortaq 

anlaşıqlı dil kimi qəbul edilmiş sadə, doğma türkcəmizdə yazıb yaratmağa üstünlük 

verir. Ə.Cavad öz doğma dilini sevən cümhuriyyət dövrünün görkəmli ədiblərindən 

biri olmuşdur.  

Ayrı düşdüm bən elimlə, 

Gedən bulud, getmə, dinlə, 

Ağla bana öz dilimlə, 

Türk aşiqi söyləyəni. 

Şairin şeirlərinin dilində çağırış motivləri xüsusilə güclüdür. Onun 1918-ci ildə 

“Gəncə”yə xitabən qələmə aldığı şeirin aşağıdakı misralarında da dərin məna ifadə 

edilir: 

Düşmənim, inşallah, hər vaxt xar olar! 

Gen dünya başına daim dar olar! 

Necə ki sən varsan, Vətən var olar! 

Var olsun ellərin, Gəncəm, Gəncəm, hey!... 

Orda bir şəhər var, adı “Gəncə” hey!...   

Azərbaycan ədəbi dilinin Əhməd Cavad dövrü ideologiyaların çarpışdığı bir 

dövr olmuş, bu dalğa Ə.Cavad dilinə də öz təsirini göstərmişdir.  

M.Ə.Rəsulzadəyə məxsus “Bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz!” ifadəsi 

üzərində Əhməd Cavadın adı və imzası mövcuddur. 

Şairin əsərlərində türkçülük məfkurəsi onun işlətdiyi dil vasitələri ilə üzə çıxır. 

XX əsr Azərbaycan və Türk ədəbiyyatı millət üçün çarpışan iki böyük ürək ‒ 

M.Akif və Ə.Cavadla yaddaşlarda həkk olundu. 

Biz “Çırpınırdın, Qara dəniz” şeirinin müəllifinin kim olduğunun bəzən 

fərqinə varmırıq. Amma bu şeir və şeirə bəstələnən mahnı oxunanda xəstə adam da 

sanki yataqdan baş qaldırıb dünyaya yenidən boylanır. Əhməd Cavadın türkiyəli 
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tədqiqatçılarından olan Sərvət Gürsan bu şeirdən bəhs edərkən fəxrlə söyləmişdir: 

“Ə.Cavadın “Çırpınırdın, Qara dəniz” adlı şeiri 75 ildir ki, milli bir şərqi olaraq 

nəsillərin könlünü titrətdi, milyonlarla türkün dilində əzbər oldu”. Burada türkün bay-

rağına salamlar ifadə olunur. Müraciətin, xitabın, marşın, mən deyərdim ki, ən bədii 

növü bu misralarda qanadlanır. Şeirdəki bütün misralar türkə məxsusdur. Bu mis-

ralarda türklüyün öyülüb, digər millətlərin kiçildilməsindən əsla bəhs edilmir. Şeirdə 

öz millətinə sevgi duyğusu ilə bərabər, digər millətlərə də duyulan hüdudsuz hörmət 

vardır... Şeirdə öyülən də, sevilən də türk bayrağıdır: 

Çırpınırdın, Qara dəniz, 

Baxıb Türkün bayrağına! 

“Ah!...” deyərdim, heç ölməzdim 

Düşə bilsəm ayağına. 

Ayrı düşmüş dost elindən, 

İllər var ki, çarpar sinən!... 

Vəfalıdır gəldi, gedən, 

Yol ver Türkün bayrağına! 

 

Dost elindən əsən yellər, 

Bana şeir, salam söylər! 

Olsun bizim bütün ellər 

Qurban Türkün bayrağına! 

Yol ver Türkün bayrağına!!.  

Türkiyənin qələbəsini qürurla qələmə alan Ə.Cavad şeirdə həm də bütün türk 

xalqlarının sevincini ifadə etmişdir. Türkün bayrağından və özündən ayrı qalan Qara 

dəniz indi ona qovuşmaq və isti nəfəsini duymaq həsrəti ilə çırpınır. Bu çırpıntılar 

dalğa və ləpələrin sevinc səsi rəmzinə çevrilir. Şeirə yazılmış nəzirələr müxtəlif vari-

antlarda mahnılarımızda da tez-tez səsləndirilir: 

Türkün şanlı bayrağını 

Qarabağa asacağız!. 

 

Ə.Cavad “Yazıq” adlı şeirində alliterasiyadan ‒ “D” samitinin təkrarından 

uğurla istifadə etmişdir:  
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Dəniz dərdə düşər, dalğalar ağlar, 

Dağlar dərdə gəlsə, dumana yazıq. 

Burada allitterasiya ilə yanaşı obrazlar silsiləsinin məna ardıcıllığı da diqqət 

çəkir. Hər şeydən əvvəl, bu misralarda dərdin böyüklüyü iri miqyaslı obrazlar va-

sitəsilə (dəniz, dalğa və s.) ifadə olunmuşdur. “Çırpınırdın, Qara dəniz” şeirində eyni 

səslərin yaratdığı ahəngə diqqət edək: Sırmalar səp sağ, soluna! Bu misrada da şair 

“S” samitinin alliterasiyasından istifadə etmişdir. Şeirin ümumi ruhu, pafosu, 

yaratdığı qürur hissi Ə.Cavad dilinin, üslubunun köməyilə xariqələr yaradır. 

Sətiraltı məna və rəmzlərdən istifadə 

Şeirdə fırtınalar, əsən yellər, dost eli və s. ifadələrdəki sətiraltı mənalar 

savaşlara, müharibələrə, qırğın və fəlakətlərə nifrətin parlaq təzahürü kimi ifadə 

edilir. 

Qeyd edək ki, rəmzlərdən istifadə ustalığını heç bir şair Ə.Cavad qədər 

mənimsəyə bilməmişdir. O, “İstanbul” adlı şeirində də rəmzlər vasitəsi ilə Balkan 

müharibəsi və Birinci Dünya müharibəsinin türk xalqlarına, İslam dünyasına gətirdiyi 

fəlakətləri təsvir etmişdir. Məsələlərə metaforik yanaşma onun təsvir vasitələrinin 

mənasını açır, “sevgili yar” dedikdə İstanbula işarə edirdi. Dünyada tayı-bərabəri 

olmayan bu “gözəlin” tifağı dağılandan sonra onun “sırmalı telləri daranmamış”, 

“incə belinə yad ellərdən sürüşüb gələn zəhərli ilan sarılmışdır”. 

İstanbulun düşmən əlinə keçməsindən həyəcanlanıb bədbinləşən şair öz 

kədərini, təəssüf və ümidini təsirli bir dillə ifadə edir. İstanbulu “dünya gözəli”, 

“sevgili yar” kimi vəsf edən şair, ora uzanan düşmən əlini “əfi ilan”a bənzədir və   

“Yoxmudur kimsədən könlümə imdad?!” ‒ deyə hayqırır: 

Bu qəlbimdən qopan yanıq bir fəryad, 

Çəkdiyim dərdlərin tərcümanımı? 

Yoxmudur kimsədən könlümə imdad, 

Bu bəxtsiz sevdamın son zamanımı? 

Ah, ey solğun yüzlü, dalğın İstanbul! 

Mavi gözləri pək bayğın İstanbul! 

Təkrarlardan istifadə 

Əhməd Cavad şeirlərinin dilində təkrarın müxtəlif növlərindən istifadə 

etmişdir. Şair “yol verin, yol verin!” əmr cümləsini təkrar edərək mənanı 

qüvvətləndirir, emosionallıq yaradır. Bu fakt göstərir ki, Ə.Cavad ana dilinin 

quruluşunu, onun dəyişmə qanunauyğunluqlarını dərindən dərk etmişdir. Mücərrəd 
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formada işlənmiş bu cür tərkiblərdə feillərin leksik məzmunu əsas deyildir. Burada 

həmin sözlərin məhz əmr formasında olması, habelə müvazi tərkiblər təşkil etməsi 

əsasdır. Bu təkrarda həm də qeyri-müəyyən və yayğın bir semantika mövcuddur. 

Şeirlərində müvazi tərkiblərin hər biri yüksələn və enən intonasiyaya malikdir. Belə 

təkrarla Ə.Cavad şeirlərinin dilində həm məfhumu, həm də hökmü bildirməyə xidmət 

edə bilir. Belə sintaktik-konstruktiv təkrarlar yalnız formaca konkret şəraitə, mətnə 

bağlanır, müxtəlif qrammatik ünsürlər qəbul edir, məzmun etibarilə isə ümumilik 

bildirmə əlamətini qoruyub saxlayır: 

Yürü, yürü batan günün izinə! 

Gülümsəyir doğan Günəş yüzünə! 

Aşağıdakı misralarda “Azərbaycan” adı iki dəfə təkrar olunur: 

Dağlarının başı qarlı, 

Sinəsi yaşıl ormanlı! 

Dərələrin şirin barlı, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

Misralardakı son sözlərin təkrarı şeirin ahəngi və ovqatını tamamilə çevikləşdirir: 

Torpağına can demişəm, 

Suyuna mərcan demişəm, 

Canımı qurban demişəm. 

Canım-gözüm, gözüm-canım, 

Azərbaycanım! 

Can, can, can Azərbaycan! 

     Gül rəngində bir yarpağın ortasında bir hilal! 

Şairin “Al bayrağa” şeirindən verilən yuxarıdakı misranı oxuyarkən belə bir 

sual meydana çıxır. “Hilal” deyərkən şair üfüqdəki ayı, yoxsa üçrəngli bayrağın 

üzərindəki nişanı nəzərdə tutmuşdur? Yaxud şair “Bir ulduz parladı uzaq üfüqdə” ‒ 

deyərkən söhbətin sökülən dan yerindən, sübh ulduzundan, yoxsa istiqbal və ya 

cümhuriyyət ünvanlı ulduzdan getdiyinə işarə etmişdir? Milli-rəsmi simvolikanın o 

dövrə aid hər bir rəmzinə Əhməd Cavadın şeirlərində rast gəlmək mümkündür. 

Ə.Cavad əsərlərində troplardan da geniş şəkildə istifadə etmişdir. Onun 

əsərlərində metafor yaradıcılığı ayrıca tədqiq edilməlidir. Məsələn, “çırpınmaq”, 
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“baxmaq” insana məxsus əlamətlər hesab edilir. Lakin şair “Çırpınırdın Qara dəniz 

baxıb türkün bayrağına!” ‒ deyərkən insana məxsus əlamətləri dəniz üzərinə 

köçürmüşdür. 

Şairin poeziyasında aforizmə çevrilən misralar da xüsusilə diqqət cəlb edir: 

Mən çeynənən bir ölkənin  

“Haqq” bağıran səsiyəm! 

Ey Tanrının cənnət uman qulları, 

Mən cənnəti bu dünyada tapmışam! 

Şairin “Göy göl” şeiri də öz məna dərinliyi, bədii ifadə tərzi, poetik gücü ilə 

dövrünün ədəbi mühitində böyük əks-səda doğurmuşdur. Bu gözəl şeir romantik üs-

lubda, simvolik işarə və bənzətmələr əsasında qələmə alınmışdır: 

Zümrüd gözlərini görsünlər deyə, 

Şamlar boy atmışdır, uzanmış göyə. 

Keçmişdir onlara qəzəbin niyə, 

Düşmüşlərdir səndən aralı, Göy göl?! 

Bir sözün varmıdır əsən yellərə? ‒ 

Sifariş etməyə uzaq ellərə... 

Yayılmış şöhrətin bütün ellərə, 

Olursa, qoy olsun haralı, Göy göl! 

Şair burada da rəmzdən məharətlə istifadə etmiş, uzaq ellər deyərkən Türkiyəni 

nəzərdə tutmuşdur. Bu əsər Azərbaycan şeirində istiqlal həsrətinin təbiət vasitəsilə, 

peyzajla simvolik tərənnümünün ən kamil nümunəsi hesab edilir. 

Belə ki, şair şeirdə “Göy göl” deyərkən rəmzi mənada Azərbaycanı nəzərdə 

tutmuş, gizli mətləblərin ifadəsinə çevrilmiş “bir yorğun pəri”, “dağların maralı” 

birləşmələrində semantik transformasiyanı böyük ustalıqla yarada bilmişdir: 

Kəsin eyşi-nuşi, gələnlər, susun, 

Dumandan yorğanı, döşəyi ‒ yosun. 

 

Bir yorğun pəri var, bir az uyusun, 

Uyusun dağların maralı Göy göl! 
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“Dumandan yorğun” ‒ bayrağımızın üstündəki millətimizin, türklüyümüzün 

rəmzi olan mavi rəngi, “döşəyi yosun” ‒ dinimizin, islamın rəmzi olan yaşıl rəngi 

ifadə edir. Bu yorğan-döşəyin içində uyuyan Göygöl isə üzərinə göydəki ay-ulduzun 

əksi düşmüş istiqlala qovuşacaq Azərbaycanın rəmzidir. 

Şair “Bismillah” adlı şeirində də rəmzlərdən məharətlə istifadə etmişdir: 

Atıldı dağlardan zəfər topları, 

Bürüdü elləri əsgər, bismillah! 

O xan sarayında çiçəkli bir qız 

Bəkliyor bizləri zəfər, bismillah! 

Ey döyünən yürək, dumanlı şəhər, 

Bilirmisən, bu zor gurultu nədir? 

Aç sisli qoynunu, ordumuz gəlir, 

Nişanlın qoynuna girər, bismillah! 

Ə.Cavad Türk ordusunu rəmzi şəkildə Bakının “istəklisi”, “nişanlısı” kimi 

təqdim edir. İnanır ki, “onun istəkli nişanlısı” “şəhərin sisli, dumanlı qoynuna”  

girməklə hər iki həsrət vüsala çatar, bu vüsalın şirinliyindən onların hər ikisi “məst 

olar”. 

Ə.Cavad şeirlərində toponimlərdən də məharətlə istifadə etmişdir. Bunu müşa-

hidə etmək o qədər də çətin deyil. Məsələn, o, şeirlərinin birində Xəzər dənizi 

əvəzinə “Quzğun dəniz” ifadəsini işlətmişdir. Qeyd edək ki, Xəzərin 72 adından biri 

də məhz bu cür adlandırılmışdır. 

Türküstan yelləri öpüb alnını, 

Söylüyor dərdini sana, bayrağım! 

Üç rəngin əksini Quzğun dənizdən 

Ərmağan yollasın yara, bayrağım. 

Toponimik vahidlərin yaratdığı həyəcan və dərin məna Gəncə toponiminin 

vəsfində də aydın şəkildə ifadə olunur. Onun şeirində Gəncə bədii tonu gücləndirir. 

Hazırda bu nəğmə dillər əzbərinə çevrilmişdir: 

Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadı, 

Gəncənin yolları burma, burmadı. 

Gəncədə bir qız var, teli durnadı, 

Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir! 
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Folklorla birbaşa bağlılıq şairin şeirlərini xalq dilinə yaxınlaşdırır. Açıq-aydın 

görünür ki, o, “Gəncədən gəlirəm” şeirini aşağıdakı müəllifi bilinməyən aşıq 

şeirindən bəhrələnərək yazmışdır: 

Gəncədən gəlirəm, yüküm üzümdü, 

Gəncənin əsgəri düzüm, düzümdü. 

Bir əmim qızı var, iki gözümdü, 

Özgəyə vermərəm, mən özüm allam. 

Şirin qadasını canıma sallam. 

Ə.Cavad əsərlərində yaslı nəğmə, sarmaşıqlı məzar, qan ağlayır və s. bu kimi 

frazeoloji birləşmələrdən də istifadə etmişdir. Belə ki, bu birləşmələrdəki ifadələr 

dərin məna qatlarına malikdir. Frazeoloji birləşmələrlə yanaşı sənətkarın əsərlərində 

atalar sözü və məsəllərdən istifadəyə də rast gəlirik: “Yaman günün ömrü azdır!”, 

“Mövsimlərin gülü yazdır” və s. 

Sonda qeyd edə bilərik ki, əksər romantiklərimiz dil və üslub baxımından 

Ə.Cavadın sənət çeşməsindən faydalanmışlar. 
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Nəticə / Conclusion 

Beləliklə, böyük demokrat Əhməd Cavadın hayqıran poeziyası XX əsrin 

əvvəllərində yeni qurulan respublikanın daxilində ortaya çıxan daha mürəkkəb 

hadisələrin əks-sədası kimi tarixi bədiiləşdirib. Bu tarix yeni bir üslubu – marş və 

himn üslubunu ortaya qoydu. Milli Azərbaycan dilinin ifadə modeli dəyişərək yeni 

düşüncələrlə zənginləşdi. Bu məsələnin hərtərəfli tədqiqi təlatümlü və mürəkkəb 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü ədəbi dilinin kamil şəkildə öyrənilməsi 

deməkdir. 
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XÜLASƏ 

Tədqiqatlarda Əhməd Cavad yaradıcılığı iki dövrə 

bölünür: 1920-ci ilə qədər və 1920-ci ildən sonrakı. 

Şairin 1920-ci ildən sonrakı yaradıcılığı 20-30-cu illəri 

əhatə etsə də, bu dövrün ağırlıq mərkəzi, məhz 20-ci 

illərin üzərinə düşür. Məqalədə şairin 20-ci illər 

yaradıcılığının ideya-estetik əsasları araşdırılır. Bu 

mərhələdə onun fərdi üslubunda metaforikləşmə və 

simvolikanın ön mövqeyə keçməsinin səbəbləri izah 

edilir. Tədqiqat işində həmçinin şairin əsərlərinin 

simvolik məzmunu açılır, bu simvolikanın zamanla 

əlaqələrindən bəhs olunur. “Səsli qız” poemasına 

ədəbiyyatşünaslıqdan və tədris-metodiki 

ədəbiyyatdakından tam fərqli bir təhlil verilir. Səsli qız 

və Saranın ayrı-ayrı zamanları təmsil edən müxtəlif 

obrazlar olması qənaəti irəli sürülür, həmçinin hər bir 

obrazın estetik yükü müəyyənləşdirilir.  
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ABSTRACT 

In researches, Ahmad Javad's work is divided into two 

periods: before 1920 and after 1920. Although the poet's 

work after 1920 covers the 20s and 30s, the center of 

gravity of this period falls on the 1920s. The article 

examines the ideological-aesthetic foundations of the 

poet's work in the 1920s. At this stage, the reasons for 

moving to the front position of metaphorization and 

symbolism in his personal style are explained. The 

research work also reveals the symbolic content of the 

poet's works, the relationship of this symbolism with 

time. Literary criticism and educational-methodical 

literature for the poem "Sesli giz" give a completely 

different analysis than in the literature. It is putting 

forward that sesli giz and Sara have different images 

representing different times, as well as the aesthetic 

burden of each image is determined.  
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Giriş / Introduction 

XX əsr Azərbaycan romantizmində H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiqlə bir 

sırada Ə.Cavadın da xüsusi mövqeyi vardır. “Əhməd Cavadın 130 illiyinin qeyd 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamında deyilir: 

“Əhməd Cavad Azərbaycan ədəbi-bədii fikri tarixində istiqlal şairi kimi özünəməxsus 

dəst-xətti ilə seçilən, müstəsna mövqeyə malik söz ustalarındandır. Bütün qəlbi ilə 

bağlı olduğu doğma xalqının müstəqillik ideallarına həyatı boyu sadiq qalmış    

sənətkarın azadlıq motivləri ilə zəngin yaradıcılığı milli məfkurədən yoğrulmuşdur. 

Azərbaycanın dövlət rəmzlərini yüksək şeiriyyətlə alovlu tərənnüm edən şairin 

müstəqil dövlətçiliyə sevgi aşılayan əsərləri dərin vətənpərvərlik duyğularının 

heyrətamiz poetik ifadəsidir”. 

Dərin məzmunlu bu sərəncam bizi şairin yaradıcılığını daha ətraflı və dərindən 

öyrənməyə, tədqiq və tədris etməyə istiqamətləndirir. 

Əhməd Cavad şeirində kədərin sosial mahiyyəti 

Tədqiqatlarda Ə.Cavad yaradıcılığı iki ‒ 1920-ci ilə qədər 1  və 1920-ci ildən    

sonrakı dövrlərə bölünür.  Şairin 1920-ci ildən sonrakı yaradıcılığı 20-30-cu illəri 

əhatə etsə də, bu dövrün ağırlıq mərkəzi 20-ci illərin üzərinə düşür. 

Azərbaycanda Milli Demokratik Respublikanın fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə 

Ə.Cavadın romantik poeziyası üçün tərənnüm, sevinc pafosu, nikbin ruh əsas 

olmuşdur. Şairin bu ruhda yazılmış, çox ehtimal ki, sonuncu şeirindən aşağıdakı 

parçaya diqqət yetirək: 

Şimdi isə dəyişildi həp işlər,  

Onda baxıb bizə dəli deyənlər 

Görürlər ki, başqalaşmış gedişlər.  

Mən gülürəm, gülür bizə gülənlər! 

“Ağlayırdım, gülürəm!” adlı bu şeir “Azərbaycan” qəzetinin 1920-ci il 6 aprel 

nömrəsində dərc olunmuşdur. Şeirin məzmunu şairin müstəqil milli dövlətimizin  

ikinci ilini yaşamasından duyduğu məmnunluq hissini, xoşbəxt bir vətəndaş olaraq 

sevincini ifadə edir. Son bənddə isə onun müstəqil dövlətimizin taleyi ilə bağlı milli 

birliyə çağırışı, birlik olmazsa, “yağıların torpağımıza yenə girə bilmək” ehtimalı ilə 

bağlı narahatlığı əks olunmuşdur: 

 

                                                           
1 Şairin yaradıcılığının 1920-ci ilə qədərki mərhələsi haqqında “Əhməd Cavad şeirinin poetikası” adlı məqalədə bəhs 

etmişik. Bax: “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı. 2008, №4. 
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Göstərməsən bundan sonra sən ərlik, 

Beş gün çəkməz yurdun-yuvan dağılar!  

Qardaş kimi eyləməsən həp birlik, 

Yenə girər torpağına yağılar! 

Üzərində bir qədər təfsilatla dayandığımız bu şeir Ə.Cavadın 1920-ci il 28 aprelə 

qədər yaşadığı günlərin əhvali-ruhiyyəsini əks etdirir. Bəs 28 apreldən sonra arzuları 

puç olmuş, idealları alt-üst edilmiş şair hansı vəziyyətdə olmuş, hansı duyğu və 

düşüncələrin qoynunda çabalamışdır? 

Q.Məmmədli yazır: “Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

Ə.Cavad tərəddüd etmədən yeni cəmiyyəti alqışlayır, onun bütün tədbirlərində öz 

qüvvəsini əsirgəmir” [4, s.145]. Çox hörmətli və zəhmətkeş tədqiqatçının bu fikri ilə 

razılaşmaq qeyri-mümkündür. Bu illərdə yaranan Ə.Cavad şeirinin əsl mahiyyəti 

konkret nümunələrin təhlilində oxucuya daha aydın şəkildə təqdim olunur. 

Ə.Cavadın sovet rejiminin ilk illərində yazdığı “Volqa aclarına”, “İdilboyu   

acları”, “Vətəndaş” şeirlərində bolşevizm bəlası və onun rusiyalı türk 

soydaşlarımızın başlarına gətirdiyi fəlakətlər əks olunmuşdur. Şairin bu fəlakətlərlə 

bağlı kəskin narahatlığı onun turançılıq idealına sədaqətinin sarsılmazlığını ifadə edir. 

Bu mənada, türk tədqiqatçısı İ.M.Yıldırım onu “türk birliyini özünə hədəf seçmiş 

bir sənətkar”, “ turançılığı bütün dünya türklərinin birliyi şəklində düşünən bir ide-

alın simvolu” hesab edəndə haqlı görünür [8, s.7]. 

“Volqa aclarına” şeirinin yazılma tarixi bəlli deyil, lakin onun eyni mövzuda 

yazılan “Vətəndaş” (1 avqust 1920-ci il) və “İdilboyu acları” (4 iyul 1921-ci il) 

şeirlərinə yaxın tarixdə yazıldığını ehtimal etmək olar. 

1918-1920- ci illər... Sovet rejimi Rusiyanı vətəndaş müharibəsi alovlarına qərq 

etmişdir. Müharibə Rusiyada yaşayan başqa millətlərlə yanaşı, soydaşlarımıza da min 

cür fəlakət, aclıq bəlası gətirmişdir. Birinci Dünya müharibəsi illərində həm 

“Cəmiyyəti- Xeyriyyə” xətti, həm də şəxsi təşəbbüsü ilə rusiyalı soydaşlarımıza 

çox böyük kömək edərək minlərlə adamı aclığın fəlakətli caynağından qurtarması 

Ə.Cavad tərcümeyi-halının ən şərəfli səhifələrindən biridir. 20-ci illərdə belə bir 

bəla meydana çıxanda şair qayğılı harayını öz şeirləri ilə ifadə edir, ağır məqamda 

üzərimizə düşən vətəndaşlıq vəzifəsini dönə-dönə xatırladırdı: 
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Fəlakət qayğısı çökər başına, 

Kim ki yardım etməz öz qardaşına.  

Qonşuda göz yaşı və aclıq dərdi,  

Yardıma borcludur hər insan fərdi. 

 

Yaxın gəl, yaxınsan, uzaqdan baxma,  

O göz yaşları ki axar, sənindir.  

Vətəndaş, şərik ol, onun dərdinə, 

O göz ki yollara baxar, sənindir! 

Milli müstəqilliyimizin əlimizdən alınması, ilk müstəqil və demokratik              

dövlətimizin məhv edilməsi ilə bağlı şairin keçirdiyi həyəcanlar, ağrılar və bütün     

bunlardan doğan dərin kədər, üzüntü və narahatlıq, eyni zamanda, xoş gələcəyə dərin 

inam onun 20-ci illərdə yazdığı digər bir qisim şeirlərində ən əsas leytmotivdir. 

“Ağlayırdım, gülürəm!” şeirindən cəmi bir ay sonra yazılmış “Nə yazım” şeiri bu 

baxımdan çox xarakterikdir: 

Nə yazım, ayrılıq nədir bilməzsən,  

Nələr çəkdiyimi çəkənlər bilər. 

Nə deyim, söz varmı dərdimə ölçü,  

Sənsiz göz yaşları tökənlər bilər! 

Baş vermiş hadisə o qədər dəhşətli olmuşdur ki, bir ayın içində şairin nikbin 

ruhunu, sevinc və “coşqusunu” (İ.M.Yıldırım) əlindən almış, göylərə qanad çalan 

ilhamı indi “nə yazım?!” deyə fəryad qoparırdı. Şeirdə açıq tərənnüm üslubunu       

simvolik deyim tərzi əvəz edir. “Yarından doymamış aşiqin ayrılıq dərdi” təkcə şairin 

özünü yox, oxucunu da dərd-ələmə qərq edir: 

Nə gücdür ayrılıq, doymamış yardan,  

Artırdı dərdimi hər keçən karvan! 

Şairin kədəri ictimai bir kədərdir. Buradakı yar-aşiq ifadələri rəmzi məna kəsb 

edir. Ə.Cavadın şeirlərində ön mövqedə olan bu yaradıcılıq xüsusiyyətləri və onun 

meydanaçıxma səbəbləri haqqında M.Ə.Rəsulzadə 1951-ci ildə nəşr etdirdiyi 

“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı kitabında bəhs etmişdir: “Milli cərəyanın 

digər nümayəndəsi Cavad Axundzadənin işi bolşevik dövründə qətiyyən gətirmir. 

Əski bir müsavatçı olduğuna görə onu həbs edir, mətbuat səhifələrindən, ədəbiyyat 

qurultaylarından uzaqlaşdırırlar. Əsərlərini nəşr etmirlər, nəşr olunanları isə 
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toplayırlar... Siyasi olmayan parçaları bəzən fürsət olduqda mətbuat səhifələrində 

özünə yer tapır. Bunların çoxu rəmzidir. Bu rəmzlər çekist ruhlu tənqidçilər 

tərəfindən deşifrə olunub şairə hücum üçün bir vasitə olur” [5, s.68]. 

M.Ə.Rəsulzadə doğru qeyd edir. “Çekist ruhlu” sovet tənqidi Ə.Cavadın 20-ci 

illər şeirlərindəki ifadə tərzini çox təhlükəli hesab edirdi. Bu narahatlığın səbəbləri 

aydın idi. Onlar sənətkarın şeirindəki “göy, bulud, sevgili” obrazlarından “müsavat 

ruhu, qoxusu, ümumiyyətlə, müsavatçılıq iyi gəlməsini” duyurdular [“Kommunist” 

qəzeti, 1929]. 

Tədqiqatçılar Ə.Cavadın repressiyaya məruz qalmasını, adətən, 1919-cu ildə 

nəşr olunmuş “Dalğa” kitabındakı milli istiqlal ruhlu şeirlərlə əlaqələndirirlər [1, 

s.6]. Bu, əlbəttə, şairin repressiya edilməsinin yeganə səbəbi deyildi. Başlıca 

səbəblərdən biri də şairin öz milli ideallarına dönük çıxmaması, yeni rejimlə 

barışmazlığı idi. 1936-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının plenumunda həmkar-

larından birinin şairə qarşı səsləndirdiyi ittihamlardan biri də bu idi: “Ə.Cavadın 

1922-ci ildə yazdığı şeirlər açıq mürtəce şeirlərdir. ...Ə.Cavad deyə bilər ki, mən 

qadın obrazlarından yazmışam. Biz tarixi götürsək, hətta böyük yazıçılar düşmən 

obrazlarını müəyyən adamların simasında vermişlər. Simvolizm... nə qədər uzun 

müddət sovet ədəbiyyatının düşməni olmuşdur” [2, s.205]. 

Həmkarlarının “sovet ədəbiyyatının düşməni” kimi xarakterizə etdiyi simvol 

Ə.Cavadın yaradıcılığında Azərbaycan Milli Demokratik Respublikasının zorla 

çökdürülməsini, xalqının xoşbəxt günlərinin əlindən alınmasını, milli kədərini ifadə 

etmək üçün aparıcı bədii priyoma çevrilir. “Nə yazım”, “Azərbaycan” adlı şeirləri 

ilə başlanan milli kədər şairin sovet rejiminin ilk illərində yazdığı əsərlərinin 

demək olar ki, əksəriyyəti üçün əsas motiv olur. “Nə üçündür”, “Madonnaya” 

(1922), “Sən ağlama” (1923), “Aya” (1923), “Gözəl qadın” (1924), “Unudulmuş 

sevda” (1924) şeirlərində şair Milli Demokratik Respublikanın devrilməsini, 

Vətəninin müstəmləkə boyunduruğuna keçirilməsini milli faciə kimi qəbul edir və 

bu faciə ilə heç cür barışa bilmirdi. “Unudulmuş sevda” şeirində şair dərdini 

aşağıdakı kimi ifadə edir: 

Bəni pək gənc ikən ağlatdı zaman,  

Çəkərək pərdə o xoş mənzərəyə.  

Bənim ilk eşqimi ilk əldə haman, 

Kümdülər, bilmədim, əmma nerəyə!  

Onu döndərdi zaman xəzan yaprağına,  

Nə deyim bən o yerin toprağına?! 

http://tall.edu.az/


 
X Ü S U S İ   B U R A X I L I Ş / Ə H M Ə D   C A V A D – 130 

 

44  AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2022  

Ə.Cavad irsini araşdıran türk tədqiqatçısı İ.M.Yıldırım bu şeiri belə 

qiymətləndirir: “Unudulmuş sevda” şairin ideallarıdır. Onları xatırladıqca şair 

hüznlü bir mutluluq duyur. Amma duyğusuz, qəlbsiz zamanın əli şairin düzənini 

sarsıtdığı üçün şair əski sevdaları unutmaq zorunda kalmışdır. Fəqət o sevdanın 

izləri hala yürəyindədir” [8, s.37]. 

Soruyorsan: Səni sevdaya salan  

Nerdədir şimdi o qızlar gözəli?  

Bən unutmuşdum o sevdayı, inan,  

Duyğusuz qəlbi dövranın əli 

Bəni sarsıtdı, unutdum adını,  

Bana gəl sorma o solğun qadını?! 

Bu “solğun qadın” 23 aylıq bir ömür yaşamış, şairin çox sevdiyi xalqına 

“istiqlal təmini dadızdırmış” [M.Ə.Rəsulzadə] ilk müstəqil və gənc 

cümhuriyyətimizin simvoludur. 1924-cü ildə yazılmış “Gözəl qadın” şeirində də 

eyni ruh duyulur. Bu tipli şeirlərində şair “solğun baxışlı”, “adı ölüncə dilindən 

düşməyən” pərizadını dönə-dönə xatırlamaqla, onunla keçirdiyi gözəl, şirin günlərdən 

söz açmaqla milli müstəqilliyin xalq üçün çox dəyərli bir nemət olmasına işarə edir. 

Həmin işarələr sovet rejimi şəraitində yazılmış bu əsərlərdəki kədərə dərin   ictimai 

məna qatır: 

Söylə, sənin yurdun qəm toprağımı?  

Hər zaman üzündə böylə sarılıq!  

Nəsibin göz yaşı, bir də ayrılıq! 

Şair sovet rejimi illərində “nəsibi göz yaşı”, “yurdu qəm torpağı” olan 

həmvətənlərinə Milli Demokratik Respublika günlərini belə təqdim edir: 

Kiçik bir quş kimi kölgəsiz, adsız,  

Uçduqca uçardım qolsuz-qanadsız.  

Əsla keçməyirdi günlərim hədər, 

Ah, o gözəl dəmlər, o gözəl günlər!..  

Şübhəsiz ki, bu da Ə.Cavadın heç vaxt ürəkdən qəbul edə bilməyəcəyi rejimə 

qarşı yeganə mübarizəsi, üsyan yolu deyildi. Şair bütün varlığını bu rejimə qarşı 

qoyurdu. O, insanı hissiz, duyğusuz bir hala gətirən bu sistemə qarşı nifrətini açıq 

şəkildə ifadə etməkdən çəkinmirdi: 
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Lənət ömrün bu ağır illərinə!  

Qıydı bir şuxun ipək tellərinə. 

Ə.Cavadın sovet rejiminin ilk illərində yazılmış şeirlərindəki üsyankarlıq ruhu 

onun yaradıcılığına fəlsəfi məzmun, fəlsəfi düşüncə tərzi gətirir. Şair xalqının 

çətinliklər hesabına əldə etdiyi milli müstəqilliyinin məhv edilməsini dünyanın öz 

məhvərindən qopması, dünyalığından çıxması kimi dəyərləndirir. 

Bu məqamda şairi saysız-hesabsız suallar düşündürür: 

Nə üçündür bu keşməkeş... bu qovğa?  

Nə üçündür tərs yaranmış bu dünya?  

Nə üçündür sabah, axşam oluyor,  

Açan güllər bu tezliklə soluyor? 

Bu sızlayan qəhqəhələr nədəndir?  

Neçin belə son yaraşıq kəfəndir? 

Ə.Cavad xalqının başına gəlmiş bu fəlakəti həyatda gördüyü, müşahidə etdiyi 

yaramazlıqların, düşüncəsizliyin nəticəsi, nahaqqın haqq üzərindəki müdhiş qələbəsi 

kimi qəbul edir. Belə bir qələbənin, əgər o hər zaman davam edəcəksə, dünyanı məhv 

etməyə qadir mənhus bir qüvvə olduğunu bəyan edir: 

O ki belə məhv eləyir dünyayı,  

Qıran yoxmu o uğursuz ox-yayı? 

Bu hər zaman olacaqdır, eləmi?  

Gül yanaqlar solacaqdır, eləmi? 

Şairin bu sualları sovet rejiminə qarşı qəti etiraz formasında səslənməklə 

yanaşı, həm də dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən insan hüquqlarını qoruyan 

beynəlxalq qanunlar çərçivəsində bu ədalətsizliyə son qoymaq tələbi kimi başa 

düşülür. Humanizm, ədalət, sülhsevərlik, bəşəri və milli dəyərlərin eyni dərəcədə 

üstün tutulması bu şeirlərdə bütün çılpaqlığı, kəskinliyi, rəngarəngliyi ilə təzahür 

edir: 
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Mən, doğrusu, daim gülmək istərəm,  

Nə öldürmək, nə də ölmək istərəm!  

Artıq yetər yer üzündə axan qan,  

Yetər artıq bu göz yaşı, bu hicran! 

Xalqının başına gətirilən fəlakətlərin ağırlığı ilə bağlı şairin şeirində kədər, 

qəm motivi güclü olsa da, onun ülvi arzularını, nəcib istəklərini üstələyə 

bilməmişdir. Müdhiş bir rejim içində yaşayarkən onun gətirdiyi dərdi, kədəri 

poeziyasının ruhuna hopduran Ə.Cavad şeirində ölümsüzlük, səadət, vüsal dolu 

dünya haqqında xoş arzularının ifadəsi olduqca heyrətləndiricidir: 

Mən istərəm yaşıllıqlar solmasın!  

Sevdaların sonu hicran olmasın!..  

Mən görməyim səadətin sonunu!  

Ölüm getsin, qalmasın da kölgəsi,  

Olsun dünya – o bir sevinc ölkəsi! 

Bunlar yalnız xoş arzular, istəklər, gözəl diləklər deyildi, Ə.Cavadın parlaq bir 

gələcəyə, əqidə rəhbəri M.Ə.Rəsulzadənin dediyi kimi “bir kərə yüksələn bayrağın bir 

daha enməyəcəyinə” ən dərin, ən sonsuz bir inamı idi: 

Ey uçarkən düşüb ölən kəpənək,  

Sən də gözlə, elə bir gün gələcək. 

Bu, şairi yaşadan, onda yaratmaq həvəsini aşılayan yeganə meyar idi. Bu 

meyar Ə.Cavad poeziyasının 20-ci illərdəki qüdrətini, gələcək üçün yaşarlığını təyin 

edən cəhətlərdən biri idi. 

Sənətkarın yaradıcılığı siyasi təzyiqlər altında 

1929-cu il “Kommunist” qəzetində (№ 271-272) çap olunmuş “Cavadın yolu” 

adlı məqalənin müəllifləri göstərirlər ki, Aprel inqilabından 1929-cu ilə qədərki 

yaradıcılığını şair özü iki mərhələyə ayırmağı zəruri hesab edirdi: I mərhələ: 1920-ci 

ildən 1924-cü ilədək; II mərhələ: 1924-cü ildən 1929-cu ilədək. Tamamilə bədxah 

mövqedən yazılmış məqalə müəllifləri bu təsnifatı doğru hesab etməyərək yazırlar: 

“Biz heç inana bilməyirik ki, 1924-cü il “Bəyannamə”sindən sonra Cavad birdən-birə 

dəyişmişdir”. 

Şairin öz yaradıcılığı ilə əlaqədar apardığı bu təsnifat həqiqətdə nəyi ifadə edir 

və yaradıcılığındakı hansı keyfiyyət dəyişikliklərinə əsaslanırdı? Onun 1924-cü ildə 
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verdiyi “Bəyannamə”nin mahiyyəti nədən ibarət idi və bu, onun bədii yaradıcılığı ilə 

hansı formada bağlı idi? 

Hazırda həmin “Bəyannamə”nin mətni əlimizdə olmasa da, Ə.Cavadın 1929-cu 

ildə “Kommunist” qəzetində verdiyi “İzah” (1929-cu il 19 noyabr) 1924-cü il “Bəyan-

namə”sinin məzmununa müəyyən aydınlıq gətirir: “...1924-cü ildə verdiyim         

deklarasyondan bəri onlarla (müsavatçılarla – T.S.) heç bir əlaqəm olmamışdır... 

Lakin nə “Göy göl”də, nə də mətbuatda çıxan yazılarımda bilxassə 1924-cü ildən 

sonra heç bir siyasi məqsəd tutduğum yoxdur”. 

Şairin 1924-cü ildə verdiyi bu “Deklarasyon-Bəyannamə” siyasi məzmunda idi. 

Burada o, “Müsavat” partiyası ilə heç bir əlaqə saxlamadığını, şeirlərində də bu 

partiyaya məxsus ideyalar ifadə etmədiyini bəyan etmişdir. Lakin şair bununla yanaşı, 

həm də 1920-1924-cü illər arasında bu məqsədi əsas götürdüyünü,  yəni şeirlərində 

siyasi fikirlər əks etdirdiyini də ifadə etmişdir. 1924-cü ildən sonrakı yaradıcılığı 

göstərir ki, şair bir müddət onu maraqlandıran, ürəyindən keçən, sənət və həyat 

amalına uyğun məsələlərdən deyil, mühitin tələb etdiyi aktual mövzulardan 

yazmağa çalışır. “Sənət qəhrəmanlarına” (1924), “İşçi” (1927) şeirləri bu məqsədlə 

qələmə alınmışdır. Maraqlı burasıdır ki, Ə.Cavad “Sənət qəhrəmanlarına” şeirinin 

əvvəlində yeni quruluşu tərənnüm etməyə məcbur edildiyinə çox ustalıqla işarə vurur: 

Demişlərdi mənə: “Sən də bir şey yaz  

Bu fənn ordusunun nəfərlərinə. 

Öz yaşından böyük iş görənlərin  

Bir afərin söylə hünərlərinə”. 

Bu təkidlərin mənası aydın idi. Şair “sosializm ordusunun nəfərləri”ni tərənnüm 

etməli, bolşevik dəmirçinin sosializm quruculuğu uğrunda mübarizəsini alqışlamalı 

idi. Hətta çox ciddi təzyiqlər qarşısında belə, Ə.Cavadın sənət idealına sədaqəti ay-

dın görünür. O, dəmirçinin alnındakı təri yüksək qiymətləndirir, aşağıda verilən 

misralarda bu zəhmətin hər cür tərifdən üstün olduğunu bildirir: 

Məncə, hər yazıdan daha parlaqdır,  

Kiçik dəmirçinin alnındakı tər. 

Ə.Cavadın qüdrətli söz ustadı olması onunla səciyyələnir ki, o, dəmirçi əməyinin 

qiymətini proletar tənqidçilərin arzusuna rəğmən, sosializmin təntənəsində yox, 

vətənə, millətə, bəşəriyyətə xidmətdə görür: 
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Çalış yurdun üçün özünü göstər,  

və yaxud 

Çalış qulluq elə bəşəriyyətə ‒ 

müraciətləri şairin “çekist ruhlu tənqidçilər”dən (M.Ə.Rəsulzadə) çəkinməməsindən, 

öz milli və bəşəri ideallarına sədaqətindən xəbər verir. 

“Sənət qəhrəmanlarına” və “İşçi” şeirləri göstərir ki, sosialist həyat tərzinin 

tərənnümü Ə.Cavadın bu illərdəki şeirlərinin yalnız zahiri fonunu təşkil edir, əsl 

mahiyyət isə tamamilə başqadır. “İşçi” şeirində “dəmir qollu”, “daş duruşlu” işçinin 

tərənnümü sosializmin təntənəsi haqqında yalnız zahiri effekt yaradır. Son bənddə 

şair: 

Bəşər dərdlərinin dərmanı birdir,  

Doğru bir yol ancaq gələcəkdədir – 

deyir. 

İlk dəfə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap olunmasından da aydın görünür ki, 

proletar tənqidi “gələcəkdədir” sözünün məzmununu “sosializmdədir” kimi başa 

düşmüşdür. Əks təqdirdə, bu şeir proletar mətbuatında özünə yer tapa bilməzdi. 

Lakin şeirin səkkiz bəndindən altısı Birinci Dünya müharibəsi zamanı xalqların 

düçar olduğu acınacaqlı vəziyyətin təsvirinə həsr olunmuşdur. Şair üzünü gələcəyə 

tutaraq bir ümid işığı axtarır və bu işığın tezliklə parlayacağına inanır. Əsl mahiyyətə 

varanda Ə.Cavadın bu şeirdə də sosializm idealına yox, milli və bəşəri duyğulara 

sədaqəti aydın görünür. Belə bir həqiqət haqqında düşünmək lazım gəlir ki, prole-

tar tənqidi nə qədər amansız təzyiqlər göstərsə də, 20-ci illərin sonlarına doğru şai-

rin mübarizə ruhunu qıra bilməmiş, onu öz əqidə və idealından döndərməmişdir. 

Əgər belə olmasaydı, 1924-cü ildə verdiyi “Bəyannamə”dən cəmi bir il sonra 

“Göy göl” şeiri yarana bilməzdi. Lakin “Göy göl” yazıldı, mətbuatda çap olundu və 

proletar tənqidi bu şeirə kəskin siyasi don geyindirdi. M.Ə.Rəsulzadə “Çağdaş 

Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı məqaləsində bu məsələyə münasibətini belə bildirirdi: 

“Çekist ruhlu sovet tənqidçiləri “Bir sözün varmıdır əsən yellərə, sifariş etməyə uzaq 

ellərə” beytində əksinqilabçı bir rəmz görürlər. Cavad onların mühakiməsincə “in-

qilab tərəfindən uzaq ellərə səpələnmiş müsavatçı millətçilərə” işarə etmək 

istəyirmiş” [5, s.69]. Məlumdur ki, Ə.Cavad bu şeirə görə həbs olunur, lakin tutarlı 

dəlillər olmadığı üçün bir müddət sonra azad edilir. Belə bir sual yaranır: “Göy 

göl” şeirinin ətrafında qopan mübahisələrin mahiyyətində nə dayanırdı? Proletar 

tənqidi bu şeirə nə üçün kəskin reaksiya verirdi? 
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Proletar tənqidi belə hesab edirdi ki, onun öz ideoloqunun təbirincə desək, şair 

proletar işinin bir “təkərciyi və vintciyi” olduğuna görə, əlinə qələm götürən hər kim 

olsa, proletar işinin tərənnümçüsü olmalı idi. “Göy göl”də Ə.Cavad bolşeviklərin 

“haqq” işini, sosializm quruculuğu uğrundakı mübarizəsini yox, canından artıq 

sevdiyi vətəninin bir parçası olan Göy gölün gözəlliyini tərənnüm etmişdir: 

Kəsin eyşi-nuşi, gələnlər, susun,  

Dumandan yorğanı, döşəyi yosun  

Bir yorğun pəri var, bir az uyusun, 

Uyusun dağların maralı, Göy göl. 

Ə.Cavad məhz bu mövzuda ‒ öz daxili dünyasının, şair ilhamının sövq etdiyi 

mövzuda yazdığı üçün həbs edildiyini çox yaxşı başa düşürdü: 

Borana düşdüm,  

Yüz qana düşdüm,  

Adını çəkdim,  

Zindana düşdüm. 

Lakin şairin böyüklüyü burasındadır ki, o, bunun üçün heç bir peşmançılıq hissi 

keçirmir, əksinə, “Göy gölü vəsf etməyən bir dil, Göy göllə çırpınmayan bir könül, 

Göy göldən yazmayan bir əl Ə.Cavada lazım deyil” düşüncəsindədir: 

Assınlar məni,  

Kəssinlər məni,  

Qoy türmələrə  

Bassınlar məni. 

Neynirəm könlü?  

Neynirəm dili?  

Səndən yazmasam,  

Neynirəm əli?! 

Bu etirafdakı “Göy göl” anlayışının məzmunu olduqca genişdir. “Göy göl” 

ifadəsi burada şairin ilhamının, əqidəsinin ona təlqin etdiyi mövzular mənasında 

başa düşülməlidir. Həbsxanada ikən yazılan bu bir neçə bənd, əslində Ə.Cavadın 

1924-cü ildəki “Bəyannamə”sinə tamamilə müxalif olan bir sənət məramnaməsi, 

manifesti kimi qəbul edilməlidir. Şair demək istəyirdi ki, onu həbsxana küncünə 

atmaq, hər cür əzab vermək, hətta məhv etmək olar, lakin sənət məramından, öz 
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duyğu və düşüncələrini ifadə etmək istəyindən döndərmək mümkün deyil. “Göy göl”lə 

bağlı şairə qarşı edilən hücumların bir əsas səbəbi də şeirin son dərəcə yüksək sənət-

karlıq nümunəsi kimi meydana çıxması idi. Yəni bu şeirdə Göy gölün misilsiz gözəlli-

yi və bu gözəlliyin insan qəlbində yaratdığı duyğular öz uğurlu poetik ifadəsini tap-

mışdır. O zamankı Azərbaycan proletariatının ideoloqlarından olan S.Ağamalıoğlu bu 

şeiri ilk dəfə oxuyan zaman “Kim deyir ki, Azərbaycanın Puşkini yoxdur” deməsi 

qətiyyən təsadüf sayıla bilməz. O dövrdə, əsasən, müxalif mövqedə dayanan 

S.Vurğunun bu şeirə qarşılıq olaraq “Göy göl” şeirini yazması, lakin sonralar öz 

şeiri ilə müqayisədə bu əsərin əsl poeziya nümunəsi olmasını etiraf etməsi də 

Ə.Cavadın “Göy göl”ünün yüksək sənətkarlıqla yazılmasından xəbər verirdi. Siyasi 

xadim M.Vəkilovun xatirələrindən məlum olduğu kimi, S.Vurğun bu şeiri öz “kom-

somolçuluğuna salıb” yazmışdı. Yəni onun əsas məqsədi Ə.Cavadı və onun şeirini 

gözdən salmaq idi. M.Müşfiqin, çox-çox sonralar isə Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı 

mühacir şair Alazan Baycanın bu mövzuda yazdıqları şeirlər Vətənin solmaz bir par-

çası olan Göy göllə bağlı Ə.Cavadın poetik sözünün sehrinə düşüb təsirlənmələri ilə 

bağlı idi. Bu şeirə qarşı hücumları Alazan Baycan yalnız şairə deyil, ana təbiətə, 

əsrarəngiz gözəlliyi ilə ürəkləri oxşayan Göy gölün özünə hücum kimi məna-

landırmaqda tamamilə haqlı görünür: 

Vurğun boyun əydi yadlar deyənə,  

Ağılı ox atdı, dəydi sinənə!  

Yaralandın, susdun, dilləndin yenə,  

Yaşasın azadlıq, sən yaşa, Göy göl!  

[6, s.319]. 

Göygölün gözəlliyi misilsizdir, sonadək təsvir edilməsi qeyri-mümkün olan bir 

gözəllikdir. Dörd bir tərəfdən başı göylərə bülənd olan sıx meşə ilə əhatə olunmuş 

dərin dərənin dibindəki göz yaşı kimi dumduru, mavi sulu gölün yaratdığı təbii 

mənzərə hər bir insanı vəcdə gətirməyə, bu təbiilik, saflıq və gözəllik qarşısında 

onun qəlbini min bir duyğu ilə çırpındırmağa qadirdir. Lakin bu qeyri-adi 

mənzərənin ürəkdə yaratdığı duyğuları hər bir insan təsvir etməyə qadir deyil. Bu 

gözəlliyin insan qəlbində yaratdığı əks-sədanı, oyatdığı hiss-həyəcanları ifadə etmək 

üçün ecazkar bir qələm sahibi olmaq gərəkdir. “Göy göl” şeirində istedadlı qələm 

sahibinin odlu bir ürəklə Göy gölün təbii mənzərəsini canlı, cazibədar və həqiqətə 

uyğun şəkildə ifadə etməsi heyranedicidir: 
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Dumanlı dağların yaşıl qoynunda,  

Bulmuş gözəllikdə kamalı Göy göl!  

Yaşıl gərdənbəndi gözəl boynunda:  

Əks etmiş dağların camalı Göy göl! 

Gecələr Göy gölün mavi sularında bərq vuran ay və ulduzların yaratdığı son 

dərəcə təbii mənzərə bu şeirdə təsvir obyektinin gözəlliyini canlandırmaq üçün 

uğurlu bədii tapıntıdır: 

Sənin gözəlliyin gəlməz ki, saya,  

Qoynunda yer vardır yıldıza, aya.  

Oldun sən onlara mehriban daya,  

Fələk büsatını quralı, Göy göl! 

Şeirdə Ə.Cavadın təsvir etdiyi “ay” və “ulduz” yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 

uğurlu bədii detal, yoxsa siyasi rəmz, işarə idi? “Göy göl” şeiri ilə bağlı şairə qarşı 

səsləndirilən ittihamlardan birində “ay-ulduz”un simvolik xarakter daşıması və ADR-

in bayrağındakı “ay-ulduz”a işarə edildiyi irəli sürülürdü. Bu ittiham müəyyən 

həqiqəti ifadə edirdi. Göy gölün müstəqil Azərbaycanın gözəllik simvolu kimi öz 

qoynunda “ay- ulduz”a yer verməsi tamamilə məntiqli idi. Lakin bu məntiq uğurlu 

bədii detalın millilik duyğusu olan hər bir insanın beynində yarada biləcəyi assosiativ 

bir mövcudiyyət idi. Bu assosiativliyi son bənddəki daha açıq xarakterli rəmzlər bir 

daha qüvvətləndirir: 

Bir sözün varmıdır əsən yellərə,  

Sifariş etməyə uzaq ellərə. 

Məhz həmin rəmzlərin doğurduğu assosiasiya idi ki, o zaman proletar mövqeyi 

nümayiş etdirən həmkarlarının çox ciddi narahatlığına səbəb olmuşdur. S.Vurğun 

eyniadlı şeirində üzünü Ə.Cavada tutaraq məhz bu narahatlıq hissi ilə aşağıdakı mis-

raları qələmə almışdır: 

Qucağında bir vaxt bəslədi sizi,  

Görmədi sizləri vəfalı Göy göl.  

Nişan vermə ona ayı, ulduzu,  

Artıq unutmuş o xəyalı Göy göl  

[7, s.193]. 
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“Göy göl”lə bağlı özünün yazdığı şeirdə S.Vurğunun son dərəcə haqsız mövqe 

tutduğu açıq-aşkar görünür. Bu məsələnin yalnız bir tərəfidir, səbəbi isə müəyyən 

mənada aydındır. Ə.Cavadla bağlı stenoqrafik məlumatlar da açıq şəkildə göstərir ki, 

20-ci illərin sonlarına doğru şairə dövlət səviyyəsində güclü təzyiqlər olunurdu. Bu 

təzyiqlərin bir çoxu da onun həmkarlarının əli ilə edilirdi. S.Vurğun da bu kampani-

yadan kənarda qalmamışdır. 

Lakin məsələnin başqa bir tərəfi daha çox maraq doğurur. S.Vurğun bu 

proseslərdə hansı psixoloji ruhda iştirak edirdi? Necə deyərlər, S.Rüstəm kimi 

hücum xarakterli, yoxsa özünümüdafiə səpkisində? 

1936-1937-ci illərdə Azərbaycan Şura Yazıçılarının plenumlarında Ə.Cavada 

ittihamlarla bağlı stenoqrafik materiallardan da aydın görünür ki, S.Vurğun 

həmkarına qarşı münasibətində kəskin mövqedə olmamış, belə bir mövqe qarşısın-

da dayanmağa məcbur qalanda isə ciddi psixoloji gərginlik keçirmişdir. Əsl həqiqət 

bunda idi ki, o dövrün məhz S.Vurğunun özünə də ciddi mənəvi zərbələr vurmadığını 

düşünmək sadəlövhlük olardı. İstedadlı bir sənətkar kimi o da ciddi təzyiqlər 

qarşısında idi. M.Müşfiqə ünvanladığı “Şairin səsi” şeirində onun ürəkdən gələn 

bir çox etiraflarını eşidirik. Aydın olur ki, şair son dərəcə narahatdır, daxilində 

sanki bir dəniz dalğalanır, könlündə hirsli fırtınalar, qasırğalar baş qaldırır. Buna 

səbəb nə idi? Çünki o, könlü deyəni yaza bilmir, varlığından uzaqlaşmaq 

məcburiyyətindədir, dəstədən geri qalmamaq üçün Leninin kitablarını oxuyur: 

İçim dalğalanır sanki bir dəniz,  

Mən bu dalğalarla qucaqlaşıram.  

Nələr düşünürəm, duya bilsəniz,  

Sanki varlığımdan uzaqlaşıram.  

Bütün arzularım gülür yarına,  

Xəyaldan ilhamlar almamaq üçün.  

Baxıram Leninin kitablarına  

Dəstədən geridə qalmamaq üçün  

[7, s.23]. 

Bu açıq və səmimi etiraf bir daha sübut edir ki, S.Vurğunun “Göy göl”ü, onun 

Ə.Cavada qarşı sərt münasibəti, M.Vəkilovun qeyd etdiyi kimi, təkcə “komso-

molçu” xarakterindən yaranmamışdı, burada mövcud ictimai-siyasi mühitin kəskin 

təsiri də əsas amillərdən biri idi. S.Vurğunun Ə.Cavada,  eyni zamanda, repressiya 

olunmuş digər sənətkarlara münasibəti, onların yaradıcılıq əlaqələri məsələsində 
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açılmalı, öyrənilməli çox məqamlarla yanaşı, onun özünün mənəvi repressiyası da 

ciddi araşdırma mövzusu kimi tədqiq edilməlidir. 

Əhməd Cavad şeirində milli ideallara sədaqət, mübarizə pafosu 

Ə.Cavadın 20-ci illər yaradıcılığının zirvəsində, heç şübhəsiz ki, “Səsli qız” 

(1928-1929) poeması dayanır. Poema olduqca zəngin ideya-bədii keyfiyyətlərlə 

yanaşı, kəskin ictimai-siyasi məzmunu ilə də ciddi maraq doğurur. Əsər gözəl 

səsə, incə nəfəsə, zərif ürəyə malik istedadlı bir qızın qəlblərdə yaratdığı sonsuz 

duyğuların tərənnümü ilə başlayır. Şair bu səsi Allahın insanlara bəxş etdiyi ilahi bir 

nemət kimi qiymətləndirir, insan ruhunun, mənəviyyatının, düşüncəsinin ucalmasında 

bu gözəl səsin böyük qüdrətə malik olmasından söz açır: 

Qız, bu küskün könlümü  

Bircə sənsən güldürən.  

Sənsən məni dirildən,  

Sənsən məni öldürən! 

Məftunam mən səsinin  

Bülluri axışına;  

Məftunam gözlərinin  

Atəşin baxışına... 

Ə.Cavad müasiri olan qızın səsindəki məlahəti, insanı öldürüb-dirildən təsirini 

qələminin gücü ilə vəsf edəndən sonra ustalıqla əsərin məzmununa siyasi bir 

istiqamət verir. Sən demə, şairin bu gözəl səsə vurğunluğunun mahiyyətində çox 

ciddi mətləblər durur. Şairin Səsli qıza müraciətlə dediyi: 

Bir çox gözəl qızların  

Büllur kimi səsləri  

Azmı xilas eylədi  

Ölümdən bikəsləri?.. 

misraları aydın göstərir ki, onun məqsədi heç də incə bir səsin tərənnümündən ibarət 

deyil. Əksinə, gözəl qızın səsinə vurğunluq və bu səsin mədhi əsas məsələyə keçid 

üçün bir fon təşkil edir. Dinlədiyi bu gözəl səs Ə.Cavadın yaddaş kitabını açır, ona ta-

rixin qədim qatlarında Səsli qız kimi məlahətli bir səsə malik Saranın və onun doğma 

yurdunun başına gətirildiyi faciələri xatırladır. Xatırlanan bu hekayə poemanın əsas 

məzmununu təşkil edir. Belə ki, o, ibrətamiz, şairin yaşadığı mühitlə, üzləşdiyi     

ictimai-siyasi durumla yaxından səsləşir. Şair içində yaşadığı siyasi mühitin mahiy-

yətini açmaq üçün tarixlərdə oxuduğu bu hekayəni Səsli qıza danışır: 
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Oxudum tarixlərdə:  

Qaniçən bir hökmdar  

Bir ölkəni amansız  

Eyləmişdi tari-mar. 

Hekayədə göstərilir ki, qaniçən bir hökmdar altı aydan artıq davam edən 

mühasirədən sonra digər bir ölkənin torpaqlarını zəbt etmiş, əhalisini qırıb, xaniman-

larını xarabazara çevirmişdir: 

İşlənməmiş qalmadı,  

Bir cinayət, bir günah.  

Əzmişdi insanlığı  

Ordusuyla padişah. 

Əslində burada qəribə bir cəhət yoxdur. Tarixdə bu cür faktlar saysız-hesabsızdır. 

Qalib ölkənin məğlub ölkəni talan etməsi təəccüblü deyil. Lakin Ə.Cavadın təs-

virlərində digər cəhətlər maraq doğurur. Qalib şah əhaliyə yas tutmağı qadağan 

edir, hamı gülməli, sevinməli idi, heç kim yas tutub öz dərdi haqqında danışa 

bilməzdi: 

Yuyuldu divarlara  

Sıçramış qan ləkəsi.  

Vay səsi susduruldu,  

Əmr edildi toy səsi.  

Haqqı yoxdu kimsənin 

Söz deyib, dərd açmaya... 

Çox keçmir ki, qoyulmuş qadağalar və aparılan təbliğat işləri öz nəticəsini 

verir. Sanki heç bu müsibətlər olmamış, sanki Vətən torpağı bir qədər əvvəl 

xarabazara çevrilməmişdir. Şair dərin bir dəhşət içərisində yazır: 

Dünənki matəm hanı,  

Doğrudan çıxdı yasdan?..  

Düşmən şahın gəlişi  

Qanuni bayram oldu. 

Bir çox dərdli ürəklər  

Qanlı sevinclə doldu. 
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Poemanın əvvəlində müəllif müasiri olan bir qızdan danışır, onun səsinin 

gözəlliyini mədh edir. Səsli qız Sara deyildir. O, şairin müasiridir. Məhz onun gözəl və 

təsirli səslə oxuması şairin yaddaş kitabının çözələnməsinə və ibrətli bir hekayə 

danışmasına səbəb olur. Sara isə müəllifin Səsli qıza danışdığı həmin hekayənin 

təsvir obyektlərindən ‒ qəhrəmanlarından biridir. Tarixdən danışılan hekayənin 

əsas məzmununu zalım hökmdarın bir ölkəni əsarət altına alması təşkil edir. Bu 

məzmunda 20-ci illərin siyasi hadisələrinə üstüörtülü, lakin ciddi işarələr vardır. 

Əslində təsvir edilən hadisələrdə 1920-ci ildə Azərbaycan Milli Demokratik 

Respublikasının devrilməsi, XI Qızıl Ordunun törətdiyi vəhşiliklər nəzərdə tutulur. 

Müəllif qəsdən hadisələrin başvermə tarixini əvvəlki dövrlərə aid edir. Lakin təsvir 

edilən hadisələrlə 20-ci illərdə Azərbaycanda baş verən hadisələri müqayisə etdikdə 

oxşarlıqlar aşkar görünür. XI Qızıl Ordu Azərbaycana daxil olan zaman tökülən 

qanların az bir zaman içərisində ört-basdır edilməsi, əsl həqiqətdə Azərbaycan Sovet 

Rusiyasının müstəmləkəsinə çevrildiyi halda, azad sovet respublikalarından biri 

kimi qələmə verilməsi hekayədəki qaniçən hökmdarın zəbt etdiyi ölkədə 

yürütdüyü siyasətlə tam üst-üstə düşür. Zəbt olunmuş ölkənin xalqı məğlubiyyətini 

bayram etməyə məcbur edildiyi kimi, müstəqil dövləti devrilən Azərbaycan xalqı 

sovet hökumətinin onu xoşbəxt bir gələcəyə qovuşduracağına inanmağa məcbur 

edildi. 1918-ci ilin 28 mayında istiqlaliyyət bayrağı qaldırıb 23 ay bu bayrağı başı 

üzərində dalğalandıran Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətinin devrildiyi günü ‒  

1920-ci il 28 aprel gününü qanuni bayram etmək məcburiyyətində qaldı. Ə.Cavad 

həmin hekayədə: 

Düşmən şahın gəlişi  

Qanuni bayram oldu.  

Bir çox dərdli ürəklər  

Qanlı sevinclə doldu – 

deyərkən onun məhz Azərbaycan haqqında yuxarıda qeyd etdiyimiz faciəli hallara 

işarə etdiyi açıq-aşkar duyulurdu.  

Ə.Cavadın nəql etdiyi hekayədə öz məğlubiyyəti ilə barışan xalqa qarşı ciddi 

məzəmmət hissi hakimdir. Bütün mənəviyyatı, duyğuları, hissiyyatı, ayaq qoyduğu 

vətən torpağı tapdanan, tar-mar edilən, namusu, milli ləyaqəti ayaqlar altına atılan bir 

xalqın öz məğlub taleyi ilə barışmağa, mübarizəni dayandırmağa, qisas, intiqam hissi 

ilə alışıb-yanmamağa haqqı yoxdur. 

Ə.Cavad bu torpağın övladlarının ‒ varlıların, yoxsulların, o cümlədən tacirlərin, 

din xadimlərinin, ölkənin başbilənlərinin məğlubiyyətlə ‒ tarixi bir biabırçılıqla 
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barışmasını xalq, millət üçün silinməz bir ləkə hesab edir. Canı alınan, qanı 

tökülən, parça-parça edilən, qızları atdöşü aparılan, gəlinləri hərraca çıxarılan bir 

xalqın əsarət boyunduruğu altında səssiz-səmirsiz yaşaması, öz acı taleyinə baş 

əyməsi ilə şair heç cür barışa bilmir, heyrət dolu təəssüf onun varlığını çulğalayır: 

Beləcə əski parça  

Bir çırtmayla atıldı.  

Bütün bu ölkə xalqı  

Çox ucuzca satıldı. 

Hekayədəki epik təsvirlər əsarət boyunduruğu altına girmiş xalqın acı teleyinin 

geniş təfsilatını verir. Lakin bütövlükdə əsərə mübarizə əhvali-ruhiyyəsi hakimdir. 

Çünki Ə.Cavad milli varlığı tapdanmış xalqa mübarizə əzmi aşılamağa, köləlikdə 

xoşbəxtliyin olmadığını təlqin etməyə çalışır. Hekayənin sonuna doğru şairin inandığı 

həqiqətlər gerçəyə çevrilir. Məğlub etdiyi ölkənin qadın və qızlarının namusu ilə 

oynayan xaqanı Sara adlı həm gözəl səsə malik, həm də vətəninə, xalqına vurğun bir 

qız qətlə yetirir. Azadlığını itirmiş xalqın taleyində Saraların meydana gəlməsi 

müəllif arzusunun təcəssümüdür. Müəllif demək istəyir ki, xalq, millət heç vaxt və 

heç bir vəchlə öz azadlığının əbədi itirilməsi ilə barışa bilməz. Bu itki yalnız 

müvəqqəti ola bilər. Bu gün deyilsə də, sabah vətənin azadlıqsevər oğul və qızları 

‒  Saralar mübarizə meydanına atılıb itirilmiş azadlıq haqlarını geri alacaqlar. 

Hekayədə Saranın qəhrəmanlığının ardınca bütün xalqın ayağa qalxaraq 

düşmənlə ölüm-dirim savaşına girməsi və mübarizədən qalib çıxaraq öz müstəqilliyini 

yenidən əldə etməsi bu həqiqətin bədii təcəssümüdür. Tarixin ibrətli hekayəsinin 

sonluğunu şair müasiri Səsli qıza belə çatdırır: 

Az çəkmədən qan ilə  

Yuyuldu iyrənc ləkə.  

Gözəl qız, həmin ölkə  

Dustaqdan azad oldu,  

Sara adı xalq üçün 

Ən sevimli ad oldu. 

“Səsli qız” poemasının qəhrəmanı 20-ci illərdə azadlığını əldən vermiş 

Azərbaycan övladlarının ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Onun gözəl səsi, təsirli oxuması 

vətəninə, doğma torpağına məhəbbətinin ifadəsidir. Lakin şairə görə bu azdır. 

İstiqlaliyyətin itirilməsi ilə heç vaxt barışmaq olmaz. Səsli qızın qarşısında Saranın 

yüksəldiyi ucalığa yüksəlmək tələbi qoyulur. Azadlığını itirmiş Azərbaycan xalqına 
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öz barışmazlığını, mübarizə əhvali-ruhiyyəsini saxlaması və istiqlal uğrunda 

savaşa girməsi zərurəti aşılanır. 

Tarixdən nümunə gətirilən hekayədə Saranın oxuduğu “Şərqi”nin bütün 

məzmunu, ruhu bu əsərdə söhbətin Azərbaycan xalqının taleyindən getdiyini sübut 

edir. Bu “Şərqi” başdan-başa simvolikdir. Burada taleyinə kəc baxılan, boynuna 

qanlı kəfən taxılan “bağlar” istiqlaliyyəti əlindən alınmış Vətəni ifadə edir. Bu 

“bağ”ın alması, narı, heyvası, gülü vaxtından əvvəl solmuş, ördəyini şahmar 

çalmış, qazlarının boynu bükük qalmışdır. Bu “bağ”da aşiq yar vüsala çatmamış, öz 

məşuqundan doymamışdır: 

Mən ki səndən doymamışam,  

Quş qonmağa qoymamışam,  

Bir almanı soymamışam,  

Kim sənə kəc baxdı, bağlar?!  

Qazlarının boynu bükük,  

Ördəyinə can ağır yük. 

Çaldı şahmar, tozladı tük,  

Gör nə qanlar axdı, bağlar!.. 

Burada müstəqim mənada anlaşılan bir söz belə yoxdur. 28 Aprel inqilabından 

sonra müstəqil Azərbaycanın başına gətirilən faciələrin simvolik ifadəsindən kənarda 

bu “Şərqi”ni başa düşmək qeyri-mümkündür. 

“Şərqi”də kəskin siyasi fikrin simvolik tərzdə ifadəsi Ə.Cavad şeirinin 

tədqiqatçılarından olan A.Əliyevanın da diqqətini çəkmişdir. O yazır: “Birdən-birə 

lap 30-cu illərə yaxın Ə.Cavad bir “Şərqi” yazır, həmin şərqidə sözarası münasibət-

siz-filansız deyirdi: 

Darğınam mən belə baxta,  

Ürəyim qan laxta-laxta.  

Bax ki, kimlər çıxdı taxta,  

Küsdü kimin baxtı, bağlar? 
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Şair “Mən ki səndən doymamışdım” ‒ deyəndə elə bil haqqında danışmaq belə 

yasaq olunmuş Azərbaycan istiqlalını nəzərdə tuturdu” [1, s.7]. 

“Səsli qız” poemasında müəllifi narahat edən məsələlərin simvolik əksini 

Ə.Cavad irsinin tədqiqatçısı İ.M.Yıldırım da qeyd etmişdir: “Şiirdeki kız bir hürri-

yet semboludur. Olayların geçmişte olmuş gibi gösterilmesini şairin yaşadığı devrin 

baskısından kurtara bilme düşüncesine bağlaya biliriz. Şiirde anlatılan hadiselerin o 

devr Azerbaycanındaki hadiselerle bir çok benzerligi vardır” [8, s.56]. 
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Nəticə  / Conclusion 

Ədəbiyyatşünaslığımızda Ə.Cavadın 1920-ci ildən 1937-ci ilə qədərki 

yaradıcılığına eyni prizmadan yanaşma meyli hakimdir. Halbuki bu dövrdə şairin 

yaradıcılığını mərhələlərə bölüb öyrənmək elmi baxımdan özünü daha çox doğruldur. 

Şairin yaradıcılığı ilə dərindən tanışlıq onu göstərir ki, onun sovet dövrü yaradıcılığı 

əslində iki mərhələyə ayrılaraq tədqiq edilməlidir: 1920-ci ilin aprelindən 1929-cu 

ilə qədər I mərhələ, 1930-1937-ci illər isə II mərhələ. Yaradıcılığını iki mərhələyə 

ayıraraq öyrənməyin əhəmiyyəti ondadır ki, bu, sənətkarın dünyagörüşündəki dəyi-

şiklikləri, hadisələrə, ictimai-siyasi proseslərə, ictimai-siyasi sistemə münasibətini, 

yaradıcılıq idealının müəyyən məqamlarını üzə çıxarmağa imkan verir. Əgər 

Ə.Cavadın 1929-cu ilə qədərki yaradıcılığı Aprel inqilabından öncəki məzmununu, 

inqilabi mübarizə və azadlıq ruhunu hifz edib saxlayırsa, fərq isə istiqlal, azadlıq 

arzularının üstüörtülü, simvolik inikasında meydana çıxırsa, 1930-cu ildən sonrakı 

şeirlərində tamamilə yeni notlar (bəlkə də, yad notlar demək daha doğru olar) 

görünməyə başlayır. Bu cəhət isə 20-ci illərin sonuna doğru Ə.Cavada qarşı artan 

siyasi təzyiqlərlə bağlı idi. 
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XÜLASƏ 

Ədəbiyyat dərslərində qüdrətli söz sənətkarlarının 

həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi böyük təlim-

tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan 

Əhməd Cavad Axundzadə mürəkkəb ictimai-siyasi 

hadisələrin baş verdiyi bir dövrdə yazıb-yaratmış, 

zəngin və çoxcəhətli poeziyasında milli mənəvi 

dəyərləri, xalqımızın vətənpərvərlik, türkçülük, 

azadlıq, müstəqillik ideallarını yüksək sənətkarlıqla 

tərənnüm etmişdir. Böyük sənətkarın tərcümeyi- 

halının öyrənilməsi ədəbiyyat tarixinin ziddiyyətli və 

gərgin ideya mübarizələri ilə səciyyələnən 

mərhələlərinin aydınlaşdırılması ilə yanaşı, şagirdlərin 

ayrı-ayrı əsərlərin öyrənilməsinə zəmin yaradılması 

baxımından da əhəmiyyətlidir. XI sinfin ədəbiyyat 

dərslərində ədibin həyat və yaradıcılıq yolunun, 

həmçinin “Səsli qız” poemasının öyrənilməsi gənc 

nəslin dünyagörüşünün formalaşmasında, ideya-

mənəvi və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. 
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ABSTRACT 

The study of the life and work of powerful masters of 

words in literature classes is of great educational im-

portance. Ahmad Javad Akhundzade, one of the promi-

nent representatives of XX century Azerbaijani litera-

ture, wrote at a time of complex, socio-political events, 

and in his rich and multifaceted poetry described the na-

tional moral values, the ideals of patriotism, Turkism, 

freedom and independence. The study of the artistʹs bi-

ography is important in terms of clarifying the stages of 

the history of literature, characterized by conflicting, in-

tense struggle for ideas, as well as creating a basis for 

students to study individual works. The study of the 

writerʹs life and creative path, also the poem &quot;Sesli 

giz&quot; in the literature classes in the XI grade plays 

an important role in the formation of their worldview, 

ideological and spiritual, aesthetic education of the 

young generation. 
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Giriş / Introduction  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Əhməd 

Cavad poeziyamızda insanın ülvi məhəbbət duyğularını, vətənpərvərlik 

xüsusiyyətlərini, azadlıq, müstəqillik ideallarını tərənnüm edən 

sənətkarlarımızdandır. O, xalqımızın tarixinin gərgin ictimai-siyasi hadisələrlə 

səciyyələnən dönəmlərində fəal həyat mövqeyi, müstəqil dövlətçilik ideallarına 

sadiqlik nümayiş etdirmiş, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəğməkarı, Dövlət 

himnimizin müəllifi kimi şöhrət qazanmışdır. Ədibin yaradıcılığında milli istiqlal, 

türkçülük, soykökünə bağlılıq motivləri aparıcı yer tutmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Əhməd Cavadın 

130 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncamında sənətkarın yaradıcılığı yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Qeyd edilir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavad (Cavad 

Məhəmmədəli oğlu Axundzadə) Azərbaycan ədəbi-bədii fikri tarixində istiqlal şairi 

kimi özünəməxsus dəst-xətti ilə seçilən, müstəsna mövqeyə malik söz 

ustalarındandır. Bütün qəlbi ilə bağlı olduğu doğma xalqının müstəqillik ideallarına 

həyatı boyu sadiq qalmış sənətkarın azadlıq motivləri ilə zəngin yaradıcılığı milli 

məfkurədən yoğrulmuşdur. Azərbaycanın dövlət rəmzlərini yüksək şeiriyyət və 

alovlu hisslərlə tərənnüm edən şairin müstəqil dövlətçiliyə sevgi aşılayan əsərləri 

dərin vətənpərvərlik duyğularının heyrətamiz poetik ifadəsidir. Əhməd Cavad daim 

ictimai-siyasi hadisələrin qaynar nöqtələrində olmuş, dövrün parlaq şəxsiyyətləri 

sırasında 1930-cu illərin ağır repressiyalarına məruz qalaraq, sovet totalitarizminin 

qurbanına çevrilmişdir2. 

Repressiya qurbanı olan Əhməd Cavad yaradıcılığının öyrənilməsi və əsərlərinin 

nəşri sovet hakimiyyəti illərində qadağan edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik 

qazandıqdan sonra sənətkarın həyat və yaradıcılıq yolu tədqiq edilməyə başlanmış, 

əsərləri ümumtəhsil məktəb proqramları və dərsliklərə daxil edilmişdir. Hazırda 

ədəbiyyat dərslərində ədibin “Azərbaycan, Azərbaycan” (V sinif), “Azərbaycan 

bayrağına” şeirləri (IX sinif), XI sinifdə isə sənətkarın həyat və yaradıcılıq yolu, 

həmçinin “Səsli qız” poeması tədris olunur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 

kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar tarixli 

Sərəncamına əsasən, şairin “Seçilmiş əsərləri” kütləvi tirajla nəşr olunub məktəb 

                                                           
2 https://president.az/az/articles/view/55850 
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kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Bu dəyərli nəşrdən kurikulum üzrə ədəbiyyat 

dərslərində ədibin həyat və yaradıcılığı öyrənilərkən əlavə mənbə kimi istifadə 

edilməli, şagirdlər sənətkarın tərcümeyi-halı, yaradıcılığı haqqında biliklərə dərindən 

yiyələnməli və onlarda azərbaycançılıq məfkurəsi, fəal həyat mövqeyi 

formalaşdırılması təmin olunmalıdır. 

X sinifdə sənətkarın həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi üzrə ədəbiyyat 

dərsinin motivasiya mərhələsində şagirdlərdə yeni mövzuya maraq yaratmaq 

məqsədilə “Əhməd Cavad” bədii-sənədli filminin 

(https://www.youtube.com/watch?v=rP8gzwJrw5w) nümayiş etdirilməsi 

məqsədəuyğun hesab olunur. 

 Eyni zamanda fəndaxili əlaqə yaradılaraq şagirdlərlə şairin yaradıcılığı üzrə 

əvvəlki siniflərdə öyrənilmiş “Azərbaycan! Azərbaycan!” və “Azərbaycan bayrağına” 

şeirləri üzrə yığcam müzakirə aparılır. Müzakirə nəticəsində yeni mövzu ilə əlaqə 

yaradılaraq tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir: Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılıq 

yolunda hansı məqamlar onu bir şəxsiyyət və sənətkar kimi səciyyələndirir? 

Şairin həyatı haqqında məlumatda şagirdlərin nəzərinə çatdırılır ki, Şəmkir 

rayonunun Seyfəli kəndi Mehrili tirəsində doğulan Əhməd Cavad kiçik yaşlarından 

hafizəsi və mütaliəyə böyük həvəsi ilə seçilmişdir. Şair 1906-cı ildə Gəncə Ruhani 

Seminariyasına daxil olmuş, buranı bitirdikdən sonra isə müəllimlik fəaliyyəti ilə 

məşğul olmuşdur. Hələ tələbəlik illərində yazdığı şeirlər onu oxucular arasında 

istedadlı bir şair kimi tanıtdırmışdır.  

Müasirləri Ə.Cavadı mərd, mehriban bir insan, həssas təbiətli bir şair kimi 

xatırlayırlar. Şair haqqında yazılmış xatirələrdə göstərilir ki, o, olduqca təmkinli və 

ağır təbiətli bir insan idi. Onun bütün hərəkətlərində ‒ yerişində, duruşunda bir 

ağayanalıq, nəcabət, şərafət vardı. Bu səbəbdən ona dərin ehtiramla salam verər, 

hörmətlə baş əyərdilər. 

Dərsdə şairin həyat yolunun müzakirəsi zamanı onun həbs edilmə səbəbləri də 

aydınlaşdırılır. Qeyd edilir ki, Ə.Cavadın həbsi müstəqil dövlət, azadlıq, milli tərəqqi, 

türkçülük idealları ilə bağlı olmuşdur. O, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 

yaranması uğrunda fəal mübarizə aparmışdır. Şairin “Yol ver türkün bayrağına”, 

“Dan ulduzu”, “Azərbaycan! Azərbaycan!”, “Dağlar”, “Gəncəm, hey” kimi məşhur 

şeirləri məhz bu dövrün məhsulu idi. Ədibin həmin dövrə aid yaradıcılığının zirvəsi 

isə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə yaratdığı “Milli Azərbaycan 

Marşı” (Azərbaycanın Dövlət Himni) idi. Bu gün də Türkiyədə çox sevilən, “Milli 

marş” kimi hər yerdə ifa edilən “Çırpınırdı Qara dəniz” şeirində qeyrətli 

http://tall.edu.az/
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qardaşlarımızın xalqımızı dar ayaqda qoymamasının, nicat yolu açılmasının doğur-

duğu sevinc, nikbin ovqat aydın görünməkdədir: 

Çırpınırdı Qara dəniz, 

Baxıb türkün bayrağına! 

“Ah!..” deyərdim, heç ölməzdim, 

Düşə bilsəm ayağına!  

[2, s.140]. 

Ə.Cavadın “Qardaş” şeiri çətin günlərini yaşayan Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının Milli Şurasına müraciətlə yazılmışdır. Şair gənc respublikanı fidana 

bənzədir, onun pöhrələnməsi, qol-qanad atması, dərin qatlara kök salıb 

möhkəmlənməsi üçün çalışmağın gərəkliliyini vurğulayırdı. Əsər mətin, insan 

qəlbinə nüfuz edən, onu silkələyən misraları ilə xalqımızın rəhbərlərini, 

soydaşlarımızı ruhdan düşməməyə, Vətən naminə mübarizəyə səsləyirdi: 

Təmiz al alnındakı tozu, torpağı, 

Haqq üçün açdığın əllərinlə sil! 

Qalxıb, bir də enməz elin bayrağı, 

O sənin, o mənim əlimdədir, bil!    

1920-ci il aprel ayında, Azərbaycanın Qırmızı Ordu tərəfindən işğalına qədər 

Ə.Cavadın “Qoşma” və “Dalğa” adlı iki şeir kitabı nəşr olunur. Bu kitablarda doğma 

vətənimiz, onun füsunkar təbiəti, xalqımızın arzuları və kədəri öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan yenidən işğal olunduqdan sonra şair 1922-1937-ci illərdə ardıcıl təqib və 

işgəncələrə məruz qalmış, üç dəfə həbs olunmuşdur. Bu dövrdə öz vətənində onun 

heç bir kitabı nəşr olunmamışdır. Lakin qədirbilən qardaş ölkə Türkiyənin İstanbul 

şəhərində 1928-ci ildə ədibin “İstiqlal uğrunda” şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur. 

Əhməd Cavad sovet hakimiyyəti illərində ona qarşı yönələn bütün təqiblərə 

baxmayaraq yaradıcılığını davam etdirmiş, həmçinin müəllim kimi də fəaliyyət 

göstərmişdir. “Kür”, “Pambıq dastanı”, “Səsli qız” poemaları və “Göy göl” lirik şeiri 

həmin dövrə aid nümunələrdir. 

Stalin repressiyası illərində xalqımızın bir çox ləyaqətli oğulları kimi böyük 

şair Əhməd Cavada da “xalq düşməni” damğası vurulmuş və həbs olunaraq 1937-ci 

ilin sonlarında ‒ 45 yaşında qətlə yetirilmişdir. Yazıçı Nurəddin Babayev öz 

xatirələrində həmin məşum dövrü xatırlayaraq yazır: “1937-ci ilin avqust ayı idi. 

Məktəbdən qayıdanda gördüm ki, atalığım divar peçini qalayıb, özü də qabağında 
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əyləşibdir. O, böyrünə yığdığı kitabları, köhnə qəzet və jurnalları bir-bir peçə tullayır, 

çathaçatla yanmağını gözləyirdi. Məni görəndə günahkar nəzərlərlə üzümə baxıb 

dedi: “Bala, hirslənmə, əgər məni tutsalar, bu kitabların hər biri cəzamın bir il 

artmasına səbəb olacaqdır. Əhməd Cavadın kitabları kimi”.  

“1937-ci ilin yazı idi. Azərnəşrin böyründəki küçə ilə enirdim. Küçənin tinində 

Ə.Cavada rast gəldim. Bu şairi tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, o, yalnız mehriban qəlbli, 

incə rübablı şair deyildi. Eyni zamanda mərd, şəxsiyyətli, qədd-qamətli gözəl bir 

insan idi. İndi onu görəndə tanımadım. Rəngi bomboz bozarmışdı. Mənə elə gəldi ki, 

kişinin qədd-qaməti də sınıb, beli bükülübdür. Daima həyat eşqi ilə qaynayan iri, ala 

gözlərində dərin bir kədər vardı. Salamlaşdıq. O, böyük idi, mənim kefimi soruşmalı 

idi, “Necəsən, bala?” deməli idi. Ancaq mən özümü elə itirdim ki, “Cavad Mirzə, 

necəsiniz?” ‒ deyə soruşdum. Dodaqları əsdi: 

‒     ‒ Bala, ‒ dedi, ‒ indicə məni Yazıçılar İttifaqından xaric etdilər… bir düşmən 

kimi” [6, s.203].  

Hələ neçə il əvvəl yazdığı “Qaldı” adlı şeirində şair sanki öz gələcək faciəsini 

əvvəlcədən duymuş, acı taleyini qələmə almışdır:  

  Bir gül idim, açılmamış dərdilər, 

  Zəhmətimdən mənə bir tikan qaldı. 

  Əmək çəkdim, gün keçirdim, gül əkdim, 

  Əməyimdən mənə bir fidan qaldı. 

Dərsdə şairin həyat və yaradıcılıq yolunun müzakirəsi zamanı şagirdlərə 

“Susmaram!” şeirinin yazılma səbəbi və onun uzun illər gizli saxlanılması barədə 

məlumat verilir: “1936-cı ildə repressiyaların çağlayan vaxtlarında Əhməd Cavad 

vaxtilə Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda bir yerdə işlədiyi müəllim yoldaşıyla 

şəhər bağında gəzişirmiş. Söhbət zamanı şair yoldaşına deyir: “İndi sənə bir şeir 

verəcəyəm, onu oxu, əzbərlə və kağızı cır. Zamanı gələndə üzə çıxar”. Müəllim şairin 

sözlərinə əməl edir. 1937-ci ildə Əhməd Cavad həbs edilir. Bir müddət sonra 15-20 

dəqiqə sürən “məhkəmə”nin hökmü ilə güllələnir... Şairin müəllim yoldaşı uzun bir 

ömür yaşayır. Şeir də heç kəsə söylənmədən 54 il onun yaddaşında qalır. 1988-ci ildə 

ölümünə bir az qalmış müəllim oğlunu yanına çağırır və şeiri öz oğluna əzbərlədir. 

Hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Odur ki, ata oğluna şeiri yaddaşında saxlamağı 

xahiş edir. “Susmaram!” şeiri bu dəfə oğulun hafizəsinə köçür... 90-cı illərdə 

təhlükənin sovuşduğunu görən oğul şeiri ara-sıra məclislərdə səsləndirir. Nəhayət, bir 

http://tall.edu.az/
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xeyirxah təşəbbüslə şeir 68 ildən sonra, 2004-cü ildə “Gəncəbasar” qəzetində çap 

olunur”3. Dərsdə şeirdən bir parça səsləndirilir və müzakirə edilir: 

Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq?! 

Oğuzların, Elxanların Vətənində kimdir, bax! 

...Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə: 

Səni qurban bəsləyirəm Türk yurduna, Vətənə! 

Bu dünyada azadlığı şan-şöhrətdən üstün tut! 

Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut! 

Sənin sevgin Vətən olsun! Millət olsun! Mən olum! 

Südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən, oğlum! 

...Mən Türk övladıyam, dərin əqlim, zəkam var! 

Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağılar? 

Dərsdə Ə.Cavadın yardıcılığının mövzu, ideya-bədii xüsusiyyətlərinin 

müzakirəsi zamanı qeyd edilir ki, şairin bədii irsində lirika aparıcı yer tutur. Görkəmli 

şairimiz Hüseyn Cavid öz tələbəsi Əhməd Cavadın istedadını yüksək 

qiymətləndirmiş, “İqbal” qəzetində çap olunmuş məqaləsində onun öz müəllimi 

Abdulla Sura həsr etdiyi şeiri bütövlükdə vermişdir: 

Ey qardaşlar bir zamanlar elmsizlik dumanı, 

Cəhalətin kor pəncəsi qaplamışdır hər yanı... 

“Quran” nədir? Anlamadıq, 

Vətən nədir? Bilmədik! 

Qarşımızda yetimlərin göz yaşını silmədik. 

Ağlanacaq bir hal idi, kəndimiz də görürdük, 

Dilimizin, dinimizin getməsinə gülürdük... 

Göründüyü kimi, gənc olmasına baxmayaraq, hələ o dövrdə Ə.Cavadın 

yaradıcılığında siyasi lirikaya meyil, fəal vətəndaşlıq mövqeyi özünü qabarıq şəkildə 

büruzə verirdi.  

                                                           
3 http://modern.az/az/news/32531/#gsc.tab=0 
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Əhməd Cavadın sadə dillə yazılmış zəngin folklor ənənələrimizin təsiri 

duyulan lirik əsərlərində Azərbaycana, onun nadir təbiətinə həsr olunmuş şeirləri 

mühüm yer tutur. Vaxtilə dillər əzbəri olan, məclislərdə aşıqlar tərəfindən ifa edilən 

“Azərbaycan! Azərbaycan!” şeiri bu baxımdan səciyyəvidir. Şeir ədəbiyyatımızda 

“Azərbaycan” adlı onlarla əsərin yazılmasına səbəb olmuşdur. Onun maraqlı 

məzmunu, ölməz ideyası şairləri hər zaman özünə cəlb etmiş, onları bu mövzuda əsər 

yazmağa ruhlandırmışdır.  

Dərsdə ədibin yaradıcılığında mühüm yer tutan “Göy göl” şeirinin müəllimin 

ifasında nümunəvi ifadəli oxusu səsləndirilir. Əsər üzrə müzakirə zamanı aşağıdakı 

suallara diqqət yetirilir: 

 Şeirin, demək olar ki, bütün bəndlərində Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri 

xatırladılır. Bunun səbəbini necə izah edərsiniz?  

 Şeirdə ölkəmizin zəngin təbii sərvəti, bol nemətləri bir-bir sadalanır. Şair bunu 

hansı məqsədlə edir? 

 “Qorxun yoxdur, düşmanın var” misrasına diqqət yetirin. Şairi haqlı saymaq 

olarmı? 

 Əsərdəki başlıca fikir – ideya nədir? 

Müzakirə zamanı Ə.Cavad irsinin tədqiqatçısı Əli Saləddinin fikirlərinə 

münasibət bildirilir: Ə.Cavad “Göy göl” şeirinə görə 1925-ci ildə 5-6 ay həbsdə 

saxlanılmışdır. Şeiri hətta Moskvada da yoxlamışdılar. Bu müddət ərzində şairin 

başına çox müsibətlər gətirilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatında klassik şeir nümunəsi 

sayılan “Göy göl” öz keyfiyyətlərinə, bədii-estetik xüsusiyyətlərinə görə misilsiz 

əhəmiyyətə malikdir. O, Azərbaycanın ən gözəl guşəsinin qənirsiz gözəlliyini yüksək 

poetik incəliklə əks etdirir. Şeirin möhürbəndi şairin beynəlmiləl təbiətindən xəbər 

verir. O istəyir ki, bu gölün sorağı hər tərəfə ‒ bütün dünyaya yayılsın. Ona görə də 

ondan bəlkə uzaq ellərə bir sözü, sifarişi olduğunu soruşur? Göygölün üstündən əsən 

yellər onun çaparları, qərib-qürbət ellərə gedən elçiləridir. Çünki bu zaman Cənubi 

Azərbaycanla, ümumiyyətlə bütün türk elləri ilə əlaqə kəsilmiş, bu əlaqəyə yasaq 

qoyulmuşdu. Ə.Cavad baş verən bu hadisələrə dözə bilmirdi. Burada şair Göygölü 

özünə qarşı qoyur, qəlbində oyanan etiraz motivlərini büruzə verir. Bildirir ki, şöhrəti 

dünyanı bürüyən, dünyanın bəzəyinə çevrilmiş Göygölün nə günahı var ki, indi belə 

unudulub. Bax, bu cəhət şairin qəlbini ağradıb göynədir, Göygöl tək qaldığına görə 

onu narahat edirdi. “Göy gölü” təbiətə aid şeir kimi qələmə verənlər səhv edirlər. Bu, 

bizim xalqımızın, torpağımızın rəmzi, simvoludur. Biz burada təklənmiş vəziyyətdə 

qalmışdıq. Bunu hamıdan tez, hamıdan həssaslıqla Ə.Cavad duya bilmiş və onu 

klassik, ölməz bir şeirlə vəsf etmişdir [6, s.177-178]. 
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Şeirin müzakirəsi zamanı “Qoynunda yer vardır ulduza, aya” misrasındakı 

mətnaltı mənanın müəyyənləşdirilməsinə, hansı bəndlərdə şairin kədərinin, nisgilinin 

hiss olunduğuna, Göygölün əvvəlki növrağının pozulması fikrinə, müəllifin bolşevik 

hakimiyyəti dövründə təbiətin bu nadir möcüzəsinin xoşbəxt həyatından bəhs 

etməməsinin səbəbinin aydınlaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir.  

XI sinif ədəbiyyat dərslərində “Səsli qız” poemasının öyrənilməsinə 4 saat vaxt 

ayrılmışdır: 

‒ Əsərin məzmununun öyrənilməsi ‒ 2 saat 

‒ Poemanın təhlili ‒ 1 saat 

‒ Tətbiq. Müzakirə. Yaradıcı iş ‒ 1 saat 

Poemanın məzmununun mənimsənilməsi üzrə ilk dərsdə əsərin oxusu üzrə iş 

təşkil edilir. Dərsin motivasiya mərhələsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Himni səsləndirilir. Motivasiyanın digər variantı yutub vasitəsilə bədii oxu ustasının 

ifasında (https://www.youtube.com/watch?v=QAgF_7xqmoI) əsərdən bir parçanın 

dinlənilməsi də ola bilər.  

Dərsin gedişi prosesində dərslikdə verilən əsərdən parçaların oxusu üzrə iş təşkil 

edilir. Şagirdlər kiçik qruplarda birləşərək əsərdə tanış olmayan sözləri seçir, 

lüğətlərdən istifadə ilə onların mənasını aydınlaşdırır, əsərin janrı haqqında ilkin 

mülahizələrini irəli sürür, bədii təsvir və ifadə vasitələrini müəyyənləşdirir və 

poemanın oxunmuş hissələrini ayrı-ayrılıqda adlandırırlar. İkinci dərsdə əsərin 

məzmunu üzrə iş evdə oxunmuş parçalar üzrə tapşırıqların icrası ilə davam etdirilir: 

1. Qaniçən hökmdarın məğlub etdiyi ölkəyə gətirdiyi fəlakətlər əsərdə necə əks 

olunub? 

2. “Əzmişdi insanlığı 

Ordusuyla padişah. 

...Haqsızlıq oldu qanun, 

Yıxıldı xanimanlar” misralarındakı fikirləri necə başa düşürsünüz? 

3. İşğal olunmuş ölkədə zalım şahın qarşılanması üçün hansı tədbirlər görüldü? 

4. Saranın bağlara müraciətlə oxuduğu mahnıda hansı fikirlər öz əksini tapıb? 

5. Sizcə, Saranı şahdan intiqam almağa nə sövq etdi? 

6. Aşağıdakı misralarda ifadə olunan fikri necə başa düşürsünüz?  

“Azadlıq” eşidincə, 

  Gülümsəmə belə şad; 

Saranın məmləkəti 

Köhnə mənada azad”. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAgF_7xqmoI
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Poemanın təhlilinə ayrılan saat ərzində əsərin məzmunu üzrə ev tapşırıqlarının 

müzakirəsi, obrazlarla bağlı ilkin təəssüratların öyrənilməsi tədqiqat sualının 

müəyyənləşdirilməsi ilə nəticələnir: Bu poemanı yazmaqda sənətkarın başlıca niyyəti 

nə olmuşdur? 

Dərsdə iş vərəqlərindəki sual və tapşırıqlar üzrə tədqiqat aparmaq məqsədilə kiçik 

qruplar yaradılır.  

1. Əsərin mövzusunu müəyyənləşdirin. Fikrinizi əsaslandırın. 

2. Sizcə, şairi bu mövzuda poema yazmağa nə sövq etmişdir? 

3. Əsərdəki hökmdar obrazını səciyyələndirin. Fikrinizi əsaslandırın. 

4. Saranın xarakteri, əməlləri barədə nə düşünürsünüz? 

5. Əsərdə işlədilmiş bədii təsvir və ifadə vasitələrinin obrazlılığın artırılmasındakı 

rolunu aydınlaşdırın.  

6. Poemada ifadə olunan başlıca fikir nədən ibarətdir?  

Müzakirələrdə qeyd edilir ki, “Səsli qız” poeması tarixi keçmişimizə, xalqımızın 

azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuşdur. Əsərin qəhrəmanı Sara öz gözəl və məlahətli 

səsi ilə oxuduğu mahnılarla hamını heyran edir. Lakin vətən təhlükəyə, qonşuluqdakı 

qəddar hökmdarın hücumuna məruz qalan zaman Sara azadlıq mübarizinə çevrilir, öz 

istedadından vətənin azadlığı naminə istifadə etmək qərarına gəlir. Sara ölkəsini qana 

bulaşdırmış, günahsız insanları alçaltmış, mənəviyyatını təhqir etmiş Xaqan 

qarşısında başqaları kimi eyş-işrət mahnısı deyil, matəm mahnısı oxuyur. Xaqanın 

badəsinə zəhər töküb onu layiqli cəzasına çatdıran bu qəhrəman qızın hərəkəti xalqın 

azadlıq mübarizəsinə başlaması üçün bir işarəyə çevrilir.  

Xalqın bir çox igid övladları qanlı döyüşlərdə şəhid olsalar da, vətəni düşməndən 

azad edib onu azadlığa çıxarırlar. Şair xalqın azadlıq mübarizəsinin önündə gedən 

Saranın bədii obrazını yaratmaqla insanın azadlıq ruhunun sarsılmazlığını, güclü, 

amansız düşmənlə mübarizədə vətənin hər bir övladının səfərbər olması ilə qələbə 

çalmağın mümkünlüyünü yüksək sənətkarlıqla əks etdirmişdir. 

Dərsin ümumiləşdirmə və nəticə mərhələsində akademik B.Nəbiyevin “Əhməd 

Cavad” kitabında əks olunan aşağıdakı fikri şagirdlərin diqqətinə çatdırılır: 

“M.Ə.Rəsulzadə hələ 1922-ci ildə İstanbulda nəşr etdirdiyi “Azərbaycan 

Cümhuriyyəti” kitabında Ə.Cavadı bir sənətkar kimi yüksək qiymətləndirmiş, onun 

adını S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, H.Cavidlə bir sırada çəkərək göstərmişdir ki, 

http://tall.edu.az/
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Azərbaycan oxucusu “Sədini, Tolstoyu və dünyanın digər məşhur ədiblərini anlamaq 

üçün əvvəlcə bu adıçəkilən öz sənətkarlarının yaradıcılığını öyrənməlidir”.  

“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərində isə Əhməd Cavadın “Qoşma” 

kitabını ədəbiyyatımızın klassik nümunələrindən H.Cavidin “Şeyx Sənan”, Hadinin 

“Eşqi-ilahi”, C.Cabbarlının “Qız qalası” əsərləri ilə eyniləşdirirdi. M.Ə.Rəsulzadənin 

fikrincə, Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən həyəcanlı günlərində milli respublika 

quruculuğu ilə məşğul ikən “ədəbiyyat bu həyəcana tərcüman olur, milli istiqlal 

günlərinə yaxınlaşmanın şövq və sevinci içində yaşayır, bütün ümidini böyük 

həssaslıqla tərənnüm edirdi” [5, s.127-128]. 

  Nəticə / Conclusion 

 İstiqlal şairi Əhməd Cavadın yaradıcılığında vətənin müqəddəratı üçün 

cavabdehlik, xalqın istiqlalı ideyası qırmızı xətt kimi keçir. O, mürəkkəb tarixi şərait 

və ictimai-siyasi hadisələrin burulğanında fəal həyat mövqeyi nümayiş etdirmiş, söz 

sənətimizin incisi olan əsərlərində milli-mənəvi dəyərləri, istiqlal, türkçülük, 

dövlətçilik ideallarını tərənnüm etmiş, oxucularını xalq işi uğrunda mübarizəyə 

səsləmişdir. 

 Şagirdlər ədəbiyyat dərslərində qüdrətli sənətkarın həyat və yaradıcılığı, parlaq 

şəxsiyyəti, poetik istedadı, xalqın xoşbəxt gələcəyi naminə məqsədyönlü fəaliyyəti, 

humanizmi, bədii irsinin mənəvi ideyalar xəzinəsi olması, istiqlal poeziyasının 

özünəməxsusluğu barədə dolğun bilik əldə edirlər. Şairin həyat və yaradıcılıq 

yolunun tədrisində interaktiv təlim texnologiyasının tətbiqi, internet şəbəkəsindən, 

sənətkar haqqında tədqiqat əsərlərindən, xatirələrdən istifadə müsbət nəticə verir. 

Ədəbiyyat müəllimləri böyük sənətkarın həyat və yaradıcılıq yolu, ayrı-ayrı 

əsərlərinin təlim materialı kimi öyrədilməsi ilə kifayətlənməməli, şagirdləri şairin 

latın qrafikası ilə çap edilib məktəb kitabxanalarına hədiyyə edilmiş “Seçilmiş 

əsərləri”nin sinifdənxaric oxusuna cəlb etməlidirlər. 
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XÜLASƏ 

Ədəbiyyatşünaslıqda həyatı, yaradıcılığı qədərincə 

araşdırılmayan Əhməd Cavad Məhəmmədəli oğlu 

Axundzadə qısa yaradıcılıq yolu keçsə də, ideya-bədii 

keyfiyyətləri ilə seçilən zəngin irs yaratmışdır. 

Repressiya qurbanı olan şairin yardıcılığının bir 

qisminin itib-batdığını təsdiq edən dəlillər də vardır. 

Uzun illər adının çəkilməsi, əsərlərinin oxunması 

ölkəmizdə yasaq edilən sənətkara qardaş Türkiyədə 

sayğı göstərilmiş, həyatı, yaradıcılığı ilə bağlı 

araşdırmalar aparılmış, əsərləri çap edilmişdir. Dövlət 

müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra doğma 

vətənində şair haqqında tədqiqatlara başlanıldı, əsərləri 

çap edildi. Sənətkarın həyat və yaradıcılığının 

ümumtəhsil məktəblərində öyrənilməsinə xüsusi qayğı 

ilə yanaşıldı, həmçinin ali məktəblər üçün hazırlanmış 

dərsliklərdə onun haqqında oçerklər verildi. Məktəb 

təcrübəsinin öyrənilməsindən aydınlaşır ki, şairin 

əsərlərinin mütaliə edilməsinə şagirdlərdə böyük 

maraq vardır. Bu, səbəbsiz deyil: onun doğma 

yurdumuza sonsuz məhəbbətini əks etdirən əsərlərini 

həyəcansız oxumaq mümkün deyildir. 
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ABSTRACT 

Ahmad Javad Mahammadali oglu Akhundzadeh 

established a rich artistic heritage that stands out with 

ideological and artistic features inspite of his short crea-

tive path which has not been investigated deeply in 

literature. There is also evidence that certain part of the 

poet`s work, who was a victim of repression, 

disappeared. In our country the poet, whose calling his 

name reading of his works have been banned for many 

years, has been honered in fraternal Turkey, research has 

been conducted on his life and work, and his work have 

been published. After the restoration of our state`s 

independence, research on the poet was carried out in his 

homeland, and his works were published. Special 

attention was paid to the study of the poet`s life and 

work in secondary schools. Essays about him were given 

in textbooks prepared for high school. It is clear from the 

study of school experience that students have a great 

interest in reading the works of the poet. This is not 

without reason: it is impossible to read without 

excitement his works, which reflect his endless love for 

our homeland.  
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Giriş / Introduction 

Milli-azadlıq mücadiləsini həyatının əsas məqsədinə çevirən Əhməd Cavadın 

yaradıcılığının ümumtəhsil məktəblərində tədrisi tarixi qədim deyildir. Qardaş 

Türkiyədə yaradıcılığı dərindən öyrənilən, əsərləri çap edilən, haqqında tədqiqat 

əsərləri yazılan, doğma vətənində isə xalqımıza unutdurulan, “millətçi” adlandırılaraq 

gözdən salınmağa cəhd edilən bu sənətkarın geniş tanıdılması işinə ölkəmiz 

müstəqilliyini bərpa edəndən sonra başlanıldı. Məktəb ədəbiyyat proqramına 

sənətkarın adının daxil edilməsi bu istiqamətdə aparılan işin ilk addımlarından oldu. 

Yaradıcılığına məktəb ədəbiyyat kursunun hər iki mərhələsində – V-IX və X-XI 

siniflərdə yer verildi. Birinci mərhələdə kursun özəlliyinə əsasən, şairin bir lirik 

şeirinin tədrisi nəzərdə tutuldu. Lakin ədibin yaradıcılığından lirik şeirin 

müəyyənləşdirilməsi asan olmadı. Bir-birindən təsirli, ideya-bədii xüsusiyyətləri ilə 

oxucunu ilk tanışlıqdan valeh edən onlarla şeirindən hansının seçilməsi proqram 

tərtibçilərini xeyli düşündürdü. Dövlət müstəqilliyinin, milli-azadlıq hərəkatının 

qorxmaz, ardıcıl mücahidi kimi tanınan və bunu əsərlərində yorulmadan ifadə edən 

sənətkarın doğma vətəninə, onun təbiətinə, insanlarına həsr etdiyi şeirlərin hər biri 

məktəbdə öyrənilməyə layiq idi. Xeyli davam edən araşdırmalardan sonra komissiya 

şairin “Göygöl” şeirinin VIII sinifdə tədris edilməsini məqsədəuyğun saydı. XI 

sinifdə isə sənətkarın həyat və yardıcılığının monoqrafik mövzu kimi öyrədilməsi 

qərara alındı. Şairin yaradıcılığında önəmli yer tutan, ideya-bədii keyfiyyətləri ilə 

diqqəti cəlb edən “Səsli qız” poeması həmin sinfin proqramına daxil edildi. Məktəb 

təcrübəsi seçilmiş nümunələrin uğurlu olduğunu sonrakı illərdə təsdiq etdi. 

Həcmi çox da böyük olmayan “Göygöl” şeirinin üzərində dayanılması təsadüfi 

deyildi. O, təkcə yüksək sənətkarlıqla yazılması ilə deyil, həm də şairin taleyində 

dərin iz buraxması ilə seçilirdi. Bu əsərin proqrama daxil edilməsi, şübhəsiz, dərin 

ictimai mətləbləri özündə əks etdirməsi ilə də bağlı idi. Əsərin hər bəndində zahiri 

qavranılmasından fərqli olan mühüm bir mətləbin – mətnaltı mənanın ifadə edildiyini 

anlamaq çətin deyildir. Milli dövlətimizin süqut etməsi şairi son dərəcə 

həyəcanlandırmış, hiddətləndirmiş və o, ölkəmizi işğal edən “qırmızı paltarlı” ruslara 

nifrətini gizlətməmişdi. Bu mövqe “Göygöl” şeirində – onun alt qatında məharətlə 

əks etdirilmişdi. Müəllifin yeni quruluşa, əslində, işğalçı rus hakimiyyətinə düşmən 

mövqeyini sübut etmək üçün şeirin hər misrası rus dilinə tərcünə edilmiş və 

Moskvaya göndərilmişdi. Şairin bəzi “qələm dostları” xüsusi xidmət orqanlarının 

tapşırıqlarına əsasən, ədəbi yığıncaqlarda, mətbuatda ona aramsız hücumlar etmiş, 
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sənətkarı “düşmən”, “müsavat dəyirmanına su tökən” və s. ifadələrlə 

“mükafatlandırmış”, həbs edilməsinə nail olmuşdurlar.  

VIII sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində “Göygöl” şeirinin tədrisi ilə bağlı təklif 

edilmiş tapşırıq və tövsiyələrdə onun ideya-məzmununun müəllif niyyətinə uyğun 

açıqlanmasına və dəyərləndirilməsinə istiqamət verilmişdir. Məsələn, şagirdlərin 

diqqətinə çatdırılırdı ki, “bu şeirə görə şair kommunist rejimi tərəfindən təqib 

edilmişdir. Şairin gizli niyyəti, nisgili duyulan misraları müəyyənləşdirin, onlarda 

ifadə olunan fikri izah etməyə çalışın”. 

Ə.Cavadın “Səsli qız” poemasının məktəb proqramına daxil edilməsi də, qeyd 

olunduğu kimi, səbəbsiz deyildi. Bu əsər sənətkarın ömrü boyu arzuladığı insan 

azadlığı, milli-azadlıq idealları, dövlət müstəqilliyi ilə bağlı mövqeyini ifadə edirdi. 

Yeni təhsil proqramının (kurikulumun) tətbiqi şairin yaradıcılığından bir neçə 

nümunənin tədrisinə imkan yaratdı. Ümumtəhsil məktəblərində çalışan müəllimlərlə 

müsahibə, müəyyənedici sınaq dərsləri, dərsliklərin quruluşunda aparılan 

dəyişikliklər aşağıdakı əsərlərin seçilməsinə rəvac verdi: 

– V sinif: “Azərbaycan! Azərbaycan!”. 

– IX sinif: “Azərbaycan bayrağına”. 

– XI sinif: monoqrafik mövzu; həyatı, yaradıcılıq yolu, “Səsli qız” poeması.  

Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsindən aydınlaşır ki, müəllimlərin əksəriyyəti 

Ə.Cavadın şəxsiyyəti, əqidəsi və yaradıcılığında izlədiyi əsas qayə barədə aydın 

təsəvvürə malikdirlər. Bu, əlbəttə, uğurlu hal kimi dəyərləndirilməlidir. Lakin 

məktəbdə müasir metodika elminin tələblərinə qədərincə cavab verməyən vəziyyətin 

mövcud olduğunu da etiraf etmək lazımdır. Təəssüf ki, şagirdlərin idrak fəallığının, 

müstəqil düşüncələrinin inkişafına imkan yaradan, onlarda tədqiqatçılıq bacarığının 

formalaşmasına səbəb olan təlim metodları və priyomlarının, geniş mənada 

strategiyaların sistemli və qarşılıqlı əlaqədə tətbiqi məktəbdə hələ də az müşahidə 

edilir. Təhlil dərsləri üçün dərslikdə təklif edilmiş tapşırıqlara yaradıcı münasibət, 

sinfin səviyyəsindən asılı olaraq, onlara fərqli yanaşma da məktəb təcrübəsində 

yetərincə deyildir. Hələ də müəllimlərin bir qismi siniflər üzrə çap edilmiş metodik 

vəsaitləri lazımi səviyyədə mütaliə etməyə və tətbiqinə laqeyd yanaşırlar. Məqalədə 

V-IX siniflərdə şairin tədris edilən əsərlərinin timsalında məsələnin bu cəhətinə daha 

çox diqqət yetirilmiş, yuxarı siniflərdə monoqrafik mövzunun öyrədilməsinin 

səciyyəvi məqamları üzərində dayanılmışdır. 
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Şairin yaradıcılığından nümunələrin ümumi orta təhsil pilləsində tədrisi 

Ə.Cavadın “Azərbaycan! Azərbaycan!” əsəri beşincilərin bu sinifdə öyrəndikləri 

ilk şeirdir. Bu, müəllimin məsuliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. İbtidai təhsil 

pilləsində poeziya nümunələri ilə bağlı mənimsənilmiş bilik və bacarıqların, bu ədəbi 

növə sinfin münasibətinin diaqnostik qiymətləndirmə ilə aşkara çıxarılması əsərin 

tədrisindən əvvəl həyata keçirilməlidir. Əlbəttə, ilkin diaqnostik qiymətləndirmə 

sinifdəki bütün şagirdlərin zehni inkişaf səviyyəsini, hansı intellekt növünə mənsub 

olduqlarını dəqiq və tam müəyyənləşdirməyə imkan verə bilməz. Lakin bu prosesdə 

müəllimin şagirdlərlə bağlı öyrəndikləri də az olmur.  

Şeirin tədrisinə ayrılmış ilk dərs saatı necə başlanmalıdır? Bu dərs bütövlükdə nə 

cür təşkil edilməlidir? Şagirdlərin şairlə ilk “görüşü” onun şəxsiyyətinə maraq 

oyatmalıdır. Məlumdur ki, V-IX siniflərin dərsliklərində yazıçıların həyatı haqqında 

məlumat verilməmiş, birbaşa tərcümeyi-hal materialları ilə bağlı məzmun standartları 

müəyyənləşdirilməmişdir. Lakin bu, əsəri tədris edilən sənətkarın həyatı haqqında 

heç bir məlumatın verilməməsi anlamına gəlmir. Dərsliklərdə hər bir sənətkar 

haqqında epiqraf verilmişdir. Onlar ya sənətkarın özünün, ya digər yazıçının, ya da 

tanınmış alimlərin fikirləridir. Epiqraflar elə seçilmişdir ki, yazıçı haqqında xeyli 

dərəcədə aydın təsəvvür yaradır. Müəllimin dərsə həmin epiqrafın oxusu ilə 

başlaması məqsədəuyğundur. Bu epiqrafdan dərs üçün motivasiyanın yaradılması 

məqsədilə də istifadə etmək olar. Dərslikdə Ə.Cavad haqqında akademik 

B.Nəbiyevin fikri epiqraf kimi verilmişdir. Epiqrafı dərsdə müəllimin özü, yaxud 

şagirdlərdən biri oxuya bilər. Hər iki halda bu mətndəki fikrin başa düşülməsi 

qayğısına qalmaq vacibdir. Epiqraf həcminə görə yığcam olsa da, məzmunca 

tutumludur. Onunla tanışlıqdan şagirdlərə məlum olur ki: 

– Şair yüksək mədəniyyətli bir insan olmuşdur. 

– Mənsub olduğu xalqın azadlığı uğrunda ardıcıl mübarizə aparmışdır. 

– Doğma yurdun səadəti və xoşbəxtliyi onu ömrü boyu düşündürmüşdür. 

– Vətəninə bir-birindən gözəl əsərlər həsr etmişdir.  

Epiqrafdakı fikirlərdən çıxış edən müəllim əsərin mövzusu barədə şagirdlərin 

mövqeyini aşkara çıxara bilər. Yeri gəlmişkən, V-VII siniflərdə sənətkarların həyatı 

haqqındakı məlumatı epiqraf üzrə işlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu siniflərdə 

sənətkarın öyrənilən əsərindən çıxış etməklə həyatı üçün mühüm olan məsələlərin 

üzərində yığcam dayanılması faydalıdır. Məsələn, Xəlil Rza Ulutürkün V sinifdə 
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tədris edilən “Oğul həsrəti” əsərinin birinci dərs saatında – şairlə ilk görüşdə onun 

milli-azdlıq hərəkatının fəal iştirakçısı olması, Vətən, azadlıq, dövlət müstəqilliyi 

mövzusunda yüzlərlə əsər yazması, əqidəsinə görə Moskva zindanına salınması 

barədə yığcam məlumatın verilməsi məqsədəuyğundur. 

Epiqraf əsasında Ə.Cavad haqqında ilkin təəssüratın yaradılması onun 

şəxsiyyətinə, yaradıcılığına maraq oyadır. Sonrakı mərhələdə şagirdlərin diqqətinin 

dərslikdəki “Yada salın” başlıqlı tapşırığa cəlb edilməsi məqsədəuyğundur. Bu, 

fəndaxili inteqrasiyanın yaradılması baxımından faydalı olsa da, məktəb 

təcrübəsində, təəssüf ki, az diqqət yetirilən məsələlərdəndir. Təcrübəli müəllimlər 

motivasiya yaradanda bu suallardan vasitə kimi istifadə edirlər. Həmin suallardan 

istifadənin başqa bir variantına nəzər salaq. Sual (“Vətənimizə – Azərbaycana həsr 

olunmuş hansı əsərləri xatırlayırsınız?”) şagirdləri xeyli düşündürür, onlar aşağı 

siniflərdə öyrəndikləri nümunələri yada salmağa cəhd edirlər. Belə məqamlarda 

müəllimin istiqamətləndirici suallarına ehtiyac duyulur. Yaxud müəllimin aşağı 

siniflərdə öyrənilmiş şeirlərdən bir neçə misra deməsi şagirdlərin yaddaşını oyadır. 

Deməli, müəllim buna hazır olmalıdır.  

İkinci suala (“Bu əsərlərdə, başlıca olaraq, hansı məsələlərdən danışılır?”) cavab 

verməkdə şagirdlər ciddi çətinlik çəkmirlər. Yada salınmış əsərlərdə təsvir olunanlar 

şagirdlərin yaddaşında xeyli dərəcədə aydınlıqla canlanır. Müsahibənin sonunda 

tədqiqat sualı formalaşdırılır: Vətən mövzusunda yazılmış şeirlər oxucunu daha çox 

hansı cəhətləri ilə cəlb edir? 

Şagirdlərə izah edilir ki, bu sualla bağlı söylədikləri ehtimalları yoxlamaq üçün 

Ə.Cavadın “Azərbaycan! Azərbaycan!” şeirinin üzərində işləyəcəklər. İlk növbədə 

əsərin oxusu həyata keçirilməlidir. Lirik şeirlərin oxusu ilə bağlı metodik ədəbiyyatda 

fərqli iş növləri təklif edilmişdir. V sinfin dərsliyində oxu üçün seçim imkanı 

yaradılmışdır. Başqa sözlə, şeirin fərdi səssiz oxusunun, yaxud səsli oxunun 

dinlənilməsinin həyata keçirilməsi mümkün hesab edilmişdir. Məktəb təcrübəsində 

qədərincə tətbiq edilməyən bir məsələnin diqqətə çatdırılmasını vacib hesab edirik. 

Şagirdlərin tədrisi nəzərdə tutulmuş əsərlə müstəqil tanış olmalarına imkan 

yaradılmalıdır. Bunun qabaqlayıcı tapşırıq kimi evdə yerinə yetirilməsinə nail olmaq 

daha faydalıdır. Nəticənin yoxlanılması, təbiidir ki, sinifdə gerçəkləşdirilməlidir. 

Əsəri müstəqil oxuyan şagirddə ilkin təəssürat yaranır, o, birtərəfli, dayaz, hətta 

bəzən yanlış ola bilər. Lakin bu, əsərin müəyyən estetik-emosional təsir 

bağışlamasına mane olmur. Təsirlənmə zəif də olsa, baş verir. Deməli, əsərin 

müəyyən səviyyədə qavranılması həyata keçmiş olur. Bu, ilkin qavrama adlandırılır. 
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Onun hansı səviyyədə olduğunu müəyyənləşdirmək vacibdir. Bu, əsərin 

öyrənilməsinin sonrakı mərhələlərinin necə təşkil edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edir. İlkin qavrama müxtəlif şagirdlərdə səviyyəcə fərqli olsa da, ümumi 

təsəvvür qazanmaq müəllim üçün çətin olmur. İlkin qavramanın səviyyəsinin aşkara 

çıxarılması üçün fərqli yollar vardır. Vaxta qənaət baxımından müsahibənin 

aparılması daha əlverişlidir. Müsahibəni aşağıdakı suallar əsasında aparmaq olar.  

1. Şeir xoşunuza gəldimi? Səbəbini necə izah edərsiniz? 

2. Əsərdə diqqətinizi daha çox çəkən nə oldu? Fikrinizi təsdiq edən nümunələr 

göstərin. 

3. Şeirdən vətənimizin təbiəti haqqında yeni nə öyrəndiniz? 

4. Ölkəmizin təbii sərvətləri barədə şeirdə nə deyilir? 

5. Sizcə, müəllifin bu şeiri yazmasına səbəb nədir?  

Cavablar, deyildiyi kimi, sonrakı mərhələlərin, xüsusən məzmun üzrə işin necə 

təşkil edilməsinə istiqamət verir.  

Oxu prosesində mənimsənilənlərin dərinləşdirilməsinə məzmun üzrə işin 

təşkilində xüsusi diqqət yetirilir. Bu, fərqli məzmunda işlərin təşkili ilə həyata 

keçirilir. İşin hansı məzmunda reallaşdırılmasından asılı olmayaraq, əyani və texniki 

vasitələrdən istifadə əhəmiyyətlidir. Şeirin məzmunu əyaniliyin olmasını tələb edir. 

Məzmununun öyrənilməsi oxunun daha dərinləşmiş şəkildə təkrar olunması ilə 

müşayiət edilir. Məsələ burasındadır ki, şeirin hər bəndi təsəvvürün işinə geniş imkan 

verir. Bundan çıxış edərək şagirdlərin müstəqil işi üçün tapşırıqlar hazırlamaq və icra 

etdirmək mümkündür. Bunun bir variantını bu qaydada təşkil etmək olar. Dörd qrup 

yaradılır. Qrupların hər biri şeirin iki bəndi üzərində işləyir. Tapşırıqlar aşağıdakı 

məzmunda təklif edilə bilər. 

Birinci qrup  

 Aşağıdakı bəndləri yenidən diqqətlə oxuyun və tapşırıqları yerinə yetirin. 

Dağlarının başı qarlı, 

Sinəsi yaşıl ormanlı, 

Dərələrin şirin barlı, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 
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Durna gözlü bulaqların, 

Cənnət kimi yaylaqların, 

Geniş-geniş oymaqların, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

1. Bu parçada diqqətinizi daha çox cəlb edən nə oldu? 

2. Bəndlərdəki hansı sözlər sizin üçün yeni və maraqlıdır? 

3. Bəndlərdə sizə tanış olan fikir varmı?  

4. Bu parça vətənimizin təbiəti haqqında bildiklərinizə yeni nə əlavə etdi? 

5. Bəndlərdə sizə tanış olmayan sözlər varmı? Lüğətlərdən istifadə etməklə onların 

mənasını aydınlaşdırın. 

6. Bəndlərdə işlənmiş bədii təsvir vasitələrini və onların növünü müəyyənləşdirin. 

İkinci qrup 

 Aşağıdakı bəndləri yenidən diqqətlə oxuyun və tapşırıqları yerinə yetirin. 

Ormanında maral gəzər, 

Çöllərində ceyran süzər, 

Göllərində qazlar üzər, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

Qayaların əlvan mərmər, 

Belində var qızıl kəmər, 

Bir yanında bəhri-Xəzər 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

1. Bu parçada diqqətinizi daha çox çəkən nə oldu?  

2. Bənddəki fikirlərdən hansı, sizcə, daha təsirlidir? 

3. Bu bəndlərdə sizin üçün yeni və maraqlı olan nədir? 

4. Bu parçada sizə tanış olmayan sözlər hansılardır? Lüğətlərdən istifadə etməklə 

onların mənasını aydınlaşdırın.  

5. Bəndlərdə işlənmiş bədii təsvir vasitələrini və onların növünü müəyyənləşdirin. 

Üçüncü qrup 

Aşağıdakı bəndləri yenidən diqqətlə oxuyun və tapşırıqları yerinə yetirin. 

Sinən odu şölə salır, 

Dünya səndən işıq alır, 

http://tall.edu.az/


 
 
X Ü S U S İ   B U R A X I L I Ş / Ə H M Ə D   C A V A D – 130 

 

80       AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2022 

Verməyəndə zülmət qalır, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

İpək, pambıq, yunun çoxdur, 

Arpa, buğda, düyün çoxdur, 

Hər şeyin var, nəyin yoxdur?! 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

1. Bu parçada diqqətinizi daha çox çəkən nə oldu?  

2. Bəndlərdə sizə tanış olan fikir, hiss varmı? Varsa, izah edin. 

3. “Sinən odu şölə salır, Dünya səndən işıq alır...” misralarında ifadə olunmuş 

fikirləri necə izah edərsiniz? 

4. Bəndlərdə sizə tanış olmayan sözlərin mənasını lüğətlərdən istifadə etməklə 

aydınlaşdırın. 

5. Dərslikdə mövzuya aid verilmiş şəkli uğurlu saymaq olarmı? 

Dördüncü qrup 

Aşağıdakı bəndləri yenidən diqqətlə oxuyun və tapşırıqları yerinə yetirin. 

Yer üzündə yoxdur tayın,  

Gur-gur axır neçə çayın, 

Bol veribdir fələk payın, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

Laçının var, tərlanın var, 

Çoxlu şirin dastanın var, 

Qorxun yoxdur, düşmanın var, 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

1. Bu bəndlərdə diqqətinizi daha çox çəkən nə oldu?  

2. Bu parçadakı hansı fikri daha parlaq sayırsınız? 

3. Tapşırıqdakı birinci bəndi şeirin ən uğurlu parçası saymaq olarmı? Nə üçün? 

4. Bəndlərdə sizə tanış olmayan sözlərin mənasını lüğətlərdən istifadə etməklə 

aydınlaşdırın. 

5. Bəndlərdə işlənmiş bədii təsvir vasitələri və onların növünü müəyyənləşdirin. 

İşin icrasına ayrılmış vaxt başa çatdıqdan sonra qruplar təqdimatlar əsasında bir-

birinin işinin nəticələri ilə tanış olurlar. Məlumat mübadiləsi, eləcə də müzakirə 

prosesində şagirdlərin fəallığı, diskussiya şəraitinin yaradılması təmin edilir.  
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Şeirin oxusu və məzmunu üzrə işin bu istiqamətdə təşkili təhlil dərsinin 

səmərəli keçməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Təhlilə həsr edilmiş dərsdə 

şagirdlərin araşdırma aparmalarına imkan yaradan müstəqil işlərin təşkilinə önəm 

verilir. 

Qruplara müstəqil iş üçün aşağıdakı məzmunda tapşırıqlar təklif edilir. 

Birinci qrup 

1. Şeir hansı mövzuda yazılmışdır? Fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. 

2. Sizcə, müəllifi bu əsərdə daha çox maraqlandıran nə olmuşdur? 

3. Şeirin ilk iki bəndində işlənmiş bədii təsvir vasitələri sizdə hansı hisslər yaratdı? 

Onlarsız həmin misralar oxucuya necə təsir bağışlardı?  

İkinci qrup 

1. Bu mövzunun şairi cəlb etməsinin səbəbini necə izah edərsiniz? 

2. Əsərdə Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərinə geniş yer verilib. Sizcə, buna səbəb 

nədir? 

3. Şeirin dördüncü bəndində işlənmiş bədii təsvir vasitələri təsəvvürünüzdə hansı 

mənzərəni yaratdı? 

Üçüncü qrup  

1. Ölkəmizin təbii sərvətlərinin, nemətlərinin şeirdə sadalanmasının səbəbini necə 

izah edərsiniz? 

2. “Şeirdə müəllifin doğma yurduna sonsuz məhəbbəti ifadə olunmuşdur” fikrini necə 

əsaslandırarsınız? 

3. “Şeirdə sözlər uğurla seçilmişdir” fikrini necə başa düşürsünüz? Bunu təsdiq edən 

nümunələr göstərə bilərsinizmi? 

Dördüncü qrup 

1. “Şeir oxucuda iftixar hissi yaradır” fikrini necə başa düşürsünüz? Onu doğru 

saymaq olarmı? Nə üçün?  

2. Şeirin maraqla oxunmasının səbəbini necə izah edərsiniz? 

3. Şeirdəki başlıca fikir – ideya, sizcə, nədir? 

Şeirin təhlilinə həsr olunmuş dərsdə qafiyə, misra və bənd anlayışlarının 

mənimsədilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna nail olmaq üçün işi fərqli variantlarda 

təşkil etmək olar. Dərslikdəki variant belədir: şagirdlərə “Əsərlə bağlı açıqlamalar” 

mətnindən öyrəndiklərini tətbiq etmək təklif olunur. İşin digər variantı aşağıdakı 

şəkildə ola bilər. Şagirdlərin diqqəti şeirin birinci bəndindəki qarlı, ormanlı, barlı 

sözlərinə cəlb edilir. Onların səslənmələrindəki oxşarlığı şagirdlər 
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müəyyənləşdirirlər. İkinci bənddəki eyni tipli sözlər (bulaqların, yaylaqların, 

oymaqların) şagirdlər tərəfindən müstəqil müəyyən edilir. Onlara bəndləri ucadan 

oxumaq, həmin sözlərin yaratdığı ahəngi “dinləmək” təklif edilir və izah olunur ki, 

bu qəbildən kəlmələr həmqafiyə sözlər adlanır, şeirdə ahəngin yaranmasında 

əhəmiyyətli rol oynayır. Bunun ardınca şeirin üzərində müşahidə aparmaqla misra və 

bənd anlayışlarının başa düşülməsinə nail olunur. Onların məzmunca bir-biri ilə 

əlaqəli olduğu nümunələr əsasında aydınlaşdırılır. 

Şeirin tədrisinə ayrılmış üçüncü dərs saatı ifadəli oxunun təşkilinə həsr edilir. 

Bu dərsin təşkili ilə bağlı dərslikdə təklif edilmiş model kifayət qədər 

əsaslandırılmışdır və onun olduğu kimi tətbiqi məqsədəuyğundur. 

Ümumi orta təhsil pilləsində tədris olunan ikinci əsər, artıq qeyd edildiyi kimi, 

şairin “Azərbaycan bayrağına” şeiridir. Onun öyrənilməsinə iki dərs saatı ayrılmışdır. 

Birinci saat şeirin oxusu, məzmununun öyrənilməsinə həsr edilir. Sual yaranır: Bu 

sinifdə şairin həyatı haqqında məlumatın verilməsi necə təşkil edilməlidir? VIII və 

IX siniflərdə yazıçının həyatı haqqında məlumatın öyrədilməsi həm məzmununa, 

həm də formasına görə V-VII siniflərdən fərqlənir. Bu siniflərdə hər bölmədən sonra 

şagirdlərin müstəqil icra etmələri üçün tapşırıq təklif edilir. IX sinifdə həmin 

tapşırığın məzmunu belədir: “Bölmədə tanış olduğunuz sənətkarların həyatı haqqında 

kitabxana və ya internetdəki mənbələrdən topladığınız məlumat əsasında təqdimata 

hazırlaşın”. Şagirdlər kiçik qruplara ayrılır, hər qrup bölmədəki bir sənətkarla bağlı 

məlumat toplamaq tapşırığı alır. Qruplar hazır olduqca onların təqdimatları dinlənilir 

və müzakirə edilir. Bu barədə metodik vəsaitlərdə əhatəli məlumat verilsə də, təəssüf 

ki, məktəb təcrübəsində həmin istiqamətdə işin təşkilinə çox az hallarda yer verilir. 

Deyilənlərdən aydınlaşır ki, Ə.Cavadın həyatı haqqında IX sinifdə məlumatın 

öyrənilməsi bölmə başa çatdıqdan sonra şagirdlərin müstəqil fəaliyyəti əsasında 

həyata keçirilir. Şeirin tədrisinə ayrılmış birinci dərs saatında isə ilk növbədə 

epiqrafın üzərində işin təşkili vacibdir. Epiqrafı müəllimin oxuması 

məqsədəuyğundur. Onun məzmunundan aydın olur ki: 

– Ə.Cavad Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus ədəbi taleyi olan sənətkardır. 

– O, sənətdə orijinal yolu olan, nadir istedad sahibi kimi tanınan şairlərdəndir. 

– Şair ümumşərq islam zehniyyətinə, ümumtürk mənəvi qaynaqlarına, xüsusən də 

ana dilimizdə yaranmış poeziyamıza dərindən bələd olan şəxs kimi tanınmışdır. 
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 Müəllim epiqrafda ifadə olunmuş fikirlərin mənimsənildiyinə əmin olmalıdır. 

Ehtiyac yaranarsa, sual da vermək olar. Şagirdlərin fəallaşdırılması, tədqiqat sualının 

müəyyən edilməsindən sonra şeirin oxusu həyata keçirilir. Sual yaranır: Bu qəbildən 

əsərlərin oxusundan birbaşa təhlil mərhələsinə keçmək olmazmı? Metodik 

ədəbiyyatda bu sualın əsaslandırılmış cavabı var. Onun son illər təkrar 

səsləndirilməsindən aydınlaşır ki, nəzəri metodikanın, metodik fikir tarixinin 

öyrənilməsinə laqeydlik daha da artıb. Təəccüb doğuran həm də budur ki, fikri 

səsləndirənlər heç bir dəlil göstərmədən əminliklə danışırlar. Məlumdur ki, oxu əsərin 

məzmununun öyrənilməsi üçün istifadə olunan mühüm, çoxcəhətli və əhəmiyyətli 

vasitədir. Elə buna görə də çox vaxt “əsərin oxusu və məzmunu üzrə iş” ifadəsinə rast 

gəlmək olur. Yəni “oxu” fərqləndirilir, ayrıca mərhələ kimi nəzərə çarpdırılır. 

Beləliklə: Əsərin oxusundan birbaşa təhlil mərhələsinə keçmək olarmı? Əlbəttə, yox. 

Metodikada çoxdan əsaslandırılmış fikrə görə, əsərin oxusu nə qədər mükəmməl 

həyata keçirilsə də, məzmunun mənimsənilməsini bütövlükdə əhatə edə bilməz. 

Əsərin məzmununun əhatəli mənimsənilməsi üçün müxtəlif iş növlərinin tətbiqinə 

ehtiyac yaranır. Və bu mərhələdə ədəbi növ və janrın özəlliyi diqqət mərkəzində 

saxlanılır.  

Metodikada məsələnin başqa tərəfi də ifadə edilib: heca vəznində yazılmış, 

mənimsənilməsi ciddi çətinlik törətməyən kiçikhəcmli şeirlərin oxusu ilə 

kifayətlənmək və təhlil mərhələsinə keçmək mümkündür. Bir şərtlə ki, oxu 

prosesində məzmunun mükəmməl mənimsənilməsi gerçəkləşdirilmiş olsun. 

Son vaxtlar oxudan birbaşa təhlilə keçilməsinin əhəmiyyətindən danışanlar xarici 

ölkələrdəki təcrübənin kor-koranə tətbiq edilməsinin tərəfdarı olanlardır. Lakin onlar 

unudurlar ki, əcnəbilər “oxu” anlayışını əsərin mükəmməl mənimsənilməsi 

anlamında qavrayırlar. Yəni bizim “məzmun üzrə iş” mərhələsində həyata 

keçirdiklərimizi oxu prosesində reallaşdırırlar. 

Bəs “Azərbaycan bayrağı” şeirinin tədrisində hansı yolun seçilməsi daha 

faydalıdır?  

Həcmi kiçik olsa da, şeirdə izah edilməli bəzi məsələlər var. Buna görə də onun 

sinifdə şagirdlərin fəal iştirakı ilə izahlı oxusunun təşkili variantlardan biri ola bilər. 

Şeirdəki Türküstan, Quzğun dəniz, Turan, Qayı xan soyu, Elxan kimi söz və 

ifadələrin mənasının dərslikdəki lüğətdə açıqlanması izahlı oxuda şagirdlərin 

fəallığını təmin edir, burada həmçinin müəllimin əlavələrinə də ehtiyac yaranır.  
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Şair: 

–  Azərbaycan Parlamentinin binası üzərində dalğalanan azadlıq, müstəqillik 

bayrağının bütün Türküstana müəssər olmasını arzulayır;  

–  bayrağımızın öz rəngini qədim türk soyundan aldığını göstərir; 

–  bu rəngin türk dövlətləri üçün əziz olduğunu nəzərə çarpdırır.  

Məzmun üzrə qazanılmış məlumatın dərinləşdirilməsi qayğısına qalmaq 

faydalıdır. Bunun səmərəli yollarından biri əsərə müstəqil münasibətin bildirilməsinə 

nail olmaqdır. Şagirdlərə əsərlə bağlı təəssüratlarını ikihissəli gündəlikdə qeyd etmək 

təklif oluna bilər. Nəticənin yoxlanılması isə vacibdir. Bunun üçün təqdimatların 

dinlənilməsinə, onlara münasibət bildirilməsinə vaxt ayrılır.  

Şeirin təhlilinə həsr edilmiş dərsi fərqli iş formalarının tətbiqi ilə təşkil etmək 

mümkündür. Bunlardan biri kiçik qruplarda iş formasından istifadə ola bilər. Bu 

səbəbdən hər qrup üçün tapşırıq müəyyənləşdirilir. Tapşırıqlarda aşağıdakı tələblərin 

əksini tapması məqsədəuyğundur: 

– Şeir hansı mövzuda yazılmışdır? Fikrinizi əsərdən nümunələrlə əsaslandırın. 

– Şairi riqqətə gətirən əsas səbəb, sizcə, nədir? 

– Müəllif haqqında sizdə hansı təəssürat yarandı? 

–  Şairin bütövlükdə türk elləri, türk xalqları barədə düşünməsinin səbəbini 

necə izah edərsiniz? 

– Şeirdə qədim türklərin – oğuzların, türk dövlətlərinin xatırladılmasında 

məqsəd, sizcə, nədir? 

– Şeirdə işlənmiş həmqafiyə sözləri uğurlu saymaq olarmı? Ahəngin 

yaranmasında onların rolunu aydınlaşdırın. 

– Fikrin təsir gücünün artmasında məcazların oynadığı rolu nümunələrlə 

əsaslandırın.  

– Əsərdəki başlıca fikir – ideya, sizcə, nədir? 

Şagirdlərin qrup daxilində əməkdaşlıq şəraitində işləməsinə diqqət yetirilir. 

Ehtiyac yaranan məqamlarda onlara istiqamətləndirici suallarla kömək göstərilir. 

Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırmaq üçün seçilmiş standartların 

əsasında aparılır. 

Monoqrafik mövzunun tədrisi üzrə işin başlıca istiqamətləri 

X sinfin dərsliyinin konsepsiyasına uyğun olaraq, Ə.Cavadla bağlı monoqrafik 

mövzunun tədrisinə də fərqli yanaşılır. Dərsliyin başlıca məqsədi şagirdlərin 

maksimum fəallığına nail olmaq, onları tədqiqatçı mövqeyinə yüksəltməkdir. Bu, 

mövzunun öyrənilməsinin ilk mərhələlərindən diqqət mərkəzində saxlanılır. Başqa 
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sözlə, dərslikdə yazıçının həyatı, yaradıcılıq yolu ilə bağlı materialın oxusu 

şagirdlərin müstəqil düşüncələrinin təşkili, idrak fəallığının təmin edilməsi ilə həyata 

keçirilir. Bunun üçün mövzuların əvvəlində “Araşdırmaya hazırlaşın” başlıqlı 

təlimat-tapşırıq verilmişdir. İlk tapşırıq belədir: “Ə.Cavad haqqında bildiklərinizi 

yada salıb yığcam müzakirə aparın”. 

Bu, sinfin fəallaşdırılması, fəndaxili inteqrasiyanın yaradılması baxımından 

əhəmiyyətlidir. Şagirdlər şair haqqında aşağı siniflərdə mənimsədiklərini müəllimin 

sualları əsasında xatırlayırlar. Məlum olur ki, məktəblilər internet resursları, həmçinin 

tarix dərslərindən də xeyli məlumat əldə ediblər. 

Ardınca təlimat-tapşırıqda təklif edilmiş qaydalara əməl edilməklə mətnin oxusu 

həyata keçirilir. Qaydalar aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilib: 

a) İlk sualı və onunla bağlı mətni oxumaq üçün iki nəfər ayrılır. Onlardan biri 

mətni ucadan oxuyur, oxunmuş hissə ilə bağlı ikilikdə açar sözlər 

müəyyənləşdirirlər.  

b) Mətni oxumayan ikinci şagird açar sözlərdən istifadə etməklə suallar hazırlayır 

və onlara cavab verməyi birinci şagirdə təklif edir. Cavabların müzakirəsində 

bütün sinif iştirak edir.  

c) Cütlüklər əvəzlənməklə digər mətnkənarı suallar və onların cavabları bu qayda 

ilə oxunub başa çatdırılır. 

Müasir oxu təlimi strategiyaları əsasında hazırlanmış bu təlimat-tapşırıq 

yazıçının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı dərslikdə əks olunmuş məlumatın əhatəli 

mənimsənilməsi ilə məhdudlaşmır; mətnə tənqidi münasibət formalaşır, 

öyrənilməsinə ehtiyac duyulan əlavə məlumat haqqında təsəvvür yaranır, sinfi 

müstəqil düşünməyə, fəal fikri fəallığa yönəldir. 

Açar sözlərin müəyyənləşdirilməsi mətndəki başlıca fikrə diqqətin cəlb edilməsi 

baxımından faydalıdır. Bu sözlər sualların formalaşdırılmasında aparıcı mövqedə 

olur. Suallara cavabların verilməsində bütün sinfin iştirakı təmin edilir. Cütlüklər 

əvəzlənməklə mətnkənarı sualların oxunması işə daha çox şagirdin cəlb edilməsinə 

imkan yaradır və s. 

 Məktəblərdə aparılan müşahidələrdən, iş təcrübəsindən yazan müəllimlərin 

məqalələrindən və rəylərdən aydınlaşır ki, dərsliyin metodik istiqamətinin, başlıca 

məqsədinin reallaşdırılması hələ də yetərincə deyildir. Şairin tərcümeyi-halını və 
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yaradıcılıq yolunu əhatə edən materialda üç mətnkənarı sualın cavabının öyrənilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Sualların dərslikdə verilən cavabları yığcam və natamamdır. Bu 

cavabların digər mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlarla tamamlanması və 

zənginləşdirilməsi dərslikdə ayrıca tapşırıq kimi əks etdirilmişdir. Deməli, 

məktəblilər ilk növbədə dərslikdəki mətni oxumaqla araşdırılan sualların cavabı ilə 

bağlı müəyyən təsəvvür qazanır, sonra mənbələri araşdırır, müvafiq məlumatlar 

toplayır, onları ətraflı öyrənir, müqayisə edir, təhlil və ümumiləşdirmə aparır, 

çıxardıqları nəticələr əsasında təqdimata hazırlaşırlar. Bu, biliyin müstəqil əldə 

edilməsi yolunda əhəmiyyətli addım, səmərəli təlim fəaliyyətidir.  

Deyilənlərin daha aydın təsəvvür edilməsi üçün bir nümunəyə nəzər salaq. 

Şairin “Həyatı, yaradıcılıq yolu” mövzusu üçün müəyyənləşdirilmiş birinci 

mətnkənarı sual belədir: “Ə.Cavadın uşaqlığı, gəncliyi və yaradıcılığının ilk dövrü 

üçün səciyyəvi olanlar nədir?” 

Bu sualın cavabı dərslikdə bir abzas həcmində olub,  yığcam şəkildə verilmişdir. 

Başqa sözlə, şairin anadan olduğu yer, ilk təhsili, ruhani seminariyasında oxuyarkən 

şeirlər yazması, bu əsərlərin dilinin get-gedə durulaşması qeyd edilməklə 

kifayətlənilmişdir. 

Şagirdlərə bu məlumatı dərslikdə göstərilmiş aşağıdakı mənbələr əsasında 

zənginləşdirmək və tamamlamaq təklif edilmişdir: 

1. XI sinif şagirdləri üçün elektron vəsait: http://edebiyyat.ucoz.com 

2. Ə.Cavad. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2005, səh.4-9. 

Əlbəttə, şagirdlərin digər mənbələrə müraciət etmələri də mümkün və faydalıdır. 

Dərslikdə göstərilən mənbələr isə araşdırılması tələb olunan sualla bağlı aşağıdakı 

məzmunda əlavə məlumatın əldə edilməsinə imkan yaradır: 

– Gəncədə ruhani seminariyasını bitirdikdən sonra əlavə imtahan verərək 

müəllimlik şəhadətnaməsi almış və müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 

– Yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlamış, lirikaya həmişə üstünlük vermişdir. 

– O, 1910-cu ildən lirik şeirlərini çap etdirməyə başlamışdır. 

– Qəzet və jurnallarda lirik şeirləri ilə yanaşı, məqalələri də çap olunmuşdur. 

 Şagirdlərin tədqiqatı üç mətnkənarı sualla məhdulaşmır. Onlar mənbələr üzrə 

müstəqil tədqiqat apararkən dərslikdə təklif edilmiş iki əlavə tapşırıq üzrə də işləməli 

olurlar. 

Şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təmin edilməsi bədii əsərlərin təhlili 

prosesində də həyata keçirilir. Bu, ilk növbədə təhlil materialının oxusunda 

gerçəkləşdirilir. Belə ki dərslikdə təklif edilmiş qaydalar təhlil materialının müzakirə 

http://edebiyyat.ucoz.com/


 
Soltan Hüseynoğlu 

  Əhməd Cavadın yaradıcılığı məktəbdə 

 

 

http://tall.edu.az  87 
 

əsasında mənimsənilməsinə, şagirdlərdə tənqidi təfəkkürün, ümumiləşdirmə 

bacarığının inkişafına xeyli dərəcədə təsir edir. Qaydaların əhəmiyyətini onların 

tələbləri aydın şəkildə nümayiş etdirir:  

‒ Şagird oxuduğu parçadakı fikri ümumiləşdirib bir neçə cümlədə ifadə etməlidir.  

‒ Sinfə mətnlə bağlı suallar verməlidir.  

‒ Bu sualların əsasında aparılan müzakirədə izahına ehtiyac duyulan məsələlərə    

aydınlıq gətirməlidir. 

‒ Bütün sinif mətnə – mətnkənarı sualların cavablarına mənbələrdən hansı 

məzmunda əlavələrin edilməsi barədə nəticə çıxarmalıdır. 

Bədii əsərlərin təhlilində də şagird araşdırmaları mətnkənarı sualların əsasında 

aparılır. Bu suallar açıq tipli olub tədqiqata, fərqli fikirlərin söylənməsinə geniş 

imkan yaradır. Məsələn: Əsər hansı mövzuda yazılıb? Şairin bu mövzuya müraciət  

etməsinə səbəb, sizcə, nədir? Poemadakı obrazlar hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə 

seçilirlər? Əsər hansı bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir? və s. 

Göründüyü kimi, X sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyində müəyyənləşdirilmiş 

metodik istiqamət elmi tədqiqatın məzmununa və başlıca istiqamətinə uyğundur. 

Beləliklə: mövzu barədə ilkin məlumatın dərslikdən öyrənilməsi, əlavə mənbələrin 

araşdırılması əsasında yeni biliyin qazanılması, dəqiqləşdirilməsi, müqayisə və təhlil 

edilməsi, ümumiləşdirmənin aparılması, müstəqil nəticənin çıxarılması, təqdimatın 

hazırlanması... Bu, şagirdləri müstəqil tədqiqata alışdırmağın səmərəli yolu kimi 

əsaslandırılmış və məktəb təcrübəsində sınaqdan keçirilmişdir. 
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Nəticə / Conclusion  

Tədqiqat aşağıdakı ümumiləşdirmənin aparılmasına, nəticənin çıxarılmasına 

imkan vermişdir: 

– Azərbaycan tarixinə böyük vətənpərvər və istedadlı sənətkar kimi daxil olan 

Əhməd Cavadın yaradıcılığının ölkəmizdə araşdırılması və tədrisi son onilliklərdə 

gerçəkləşdirilmişdir. Az bir müddətdə bu istiqamətdə xeyli iş görülsə də, 

araşdırılmalı problemlər daha çoxdur.  

– Şairin əsərlərinin bütünlüklə toplanması, çapı və təhlil edilməsi 

ədəbiyyatşünaslığımızın mühüm vəzifəsi kimi həllini gözləyir. 

– Şairin yaradıcılığında lirika əhəmiyyətli yer tutur. Daha çox diqqət yetirdiyi isə 

siyasi lirika olmuşdur. Dövlət müstəqilliyini, ölkəmizin azad, firavan yaşamasını 

ömrü boyu arzulayan bu böyük ürək sahibi bir-birindən gözəl onlarla lirik şeirlər 

yazmışdır.  

– Ə. Cavadın yardıcılığından nümunələrə ümumi orta təhsil pilləsində, eləcə də 

tam orta təhsil pilləsində yer verilmişdir. Tam orta təhsil pilləsində – XI sinifdə 

sənətkara ayrıca oçerk həsr edilmişdir. Onun yaradıcılığından seçilmiş nümunələri 

gənc nəsil böyük maraqla mütaliə edir. 

– Şairin tərcümeyi-halının və yaradıcılığının tədrisi ilə bağlı məktəbdə xeyli 

təcrübə toplanmışdır. Lakin yeni təlimi yanaşma və strategiyaların tələblərini əks 

etdirən metodik yazılara ciddi ehtiyac duyulur. Dərsliklərlə işin təşkili metodikası 

üzrə yazıların hazırlanması və çapı da müəllimlərə metodik kömək baxımından 

faydalı olardı.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə Əhməd Cavad yaradıcılığının janr və poetik 

struktur biçimləri, onların çoxsaylı çeşidləri həm 

folklor, həm də ədəbi-nəzəri prinsiplər əsasında şərh 

edilir. Aydın olur ki, ədibin yaradıcılığında qarşıya 

çıxan poetik biçimlərin janr səciyyəsi və tarixi 

mənzərəsi, bir sözlə, ilkin qaynaqlarının təhlil 

olunması mövzunun araşdırılması zamanı əsas 

şərtlərdən biridir. Bu şərtlər aşağıdakı yanaşmaları 

ortaya qoyur: Əhməd Cavadın yaradıcılığı sadəcə bədii 

mətnlər səviyyəsi və kəmiyyət daxilində deyil, 

folklorun ümumi poetik sistemi formasında, poetik 

struktur şəklində öyrənilir, həmçinin bədii yaradıcılıq 

təhlili kimi poetik bədii yanaşma metodu vasitəsilə 

araşdırılır. Bu isə semantik bədii nəticələrin alınmasına 

gətirib çıxarır. Əhməd Cavadın yaradıcılığı daxili 

struktur spesifikası ilə əski adət və inamlara, xalqın 

yaddaşına qayıdış, milli oyanış, xalq hərəkatı, türk 

xalqlarının birliyinə çağırış və türkçülüyün təbliği 

baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
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ABSTRACT 

In the article, the genre and poetic structural forms of 

Ahmad Javad's works, their numerous types on the basis 

of both folklore and literary-theoretical principles are 

interpreted. It becomes clear that the genre and historical 

landscape of the poetic forms that appearina in the work 

of writer, in short, the analysis of the primary sources is 

one of the main conditions in the investigation of the 

topic. These conditions reveal the following approaches: 

Ahmad Javad's work is studied not only at the level of 

literary texts, but also in the form of a general poetic 

system of folklore, in the form of a poetic structure, it 

also investigated through the method of poetic artistic 

approach, such as the analysis of artistic works. And this 

leads to obtaining semantic artistic results. The works of 

Ahmad Javad is of great importance in terms of its 

internal structural specifity, the returning to old customs, 

beliefs, and memory of the people, the national 

awakening, the people's movement, a call to the unity of 

the turkic peoples. 
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 Giriş / Introduction 

Hər zaman aktual olan yazılı və şifahi xalq ədəbiyyatı mövzusu XX əsrin 

əvvəllərində daha sürətlə öyrənilməyə başlandı. Çünki Azərbaycanın, o cümlədən 

türk xalqlarının tarixində mühüm rol oynayan, ciddi elmi-nəzəri və ədəbi-mədəni irsə 

sahib olan milli ziyalılarımızın tanıdılıb öyrənilməsi, onlardan miras qalan örnəklərə 

dəyən ziyan və onların bərpasını qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri hesab etməliyik. 

Əhməd Cavadın elmi və bədii irsinin öyrənilməsinin vacibliyini şərtləndirən əsas 

amillərdən biri onun “ideya adamı” olması idi. Azərbaycan xalqının dövlətçilik 

ənənələrini özündə yaşadan, eləcə də xalqının maraqlarını özündə ifadə edən bu cür 

şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıq yolunun öyrənilməsi bu baxımdan böyük maraq 

kəsb edir. 

Şairin mədrəsədə oxuduğu illərdə yazdığı şeirlərindən başlamış, cümhuriyyət 

dövrü və sonrakı illərdə qələmə aldığı mənzum əsərləri, etnoqrafik etüd və hekayələri 

daxili struktur spesifikası ilə seçilir. Bütün bu bədii nümunələr milli ədəbiyyat və janr 

tarixi baxımından müəllifin yaradıcılığının ana xəttini təşkil edir.  

Ə.Cavad yaradıcılığında əsər qəhrəmanları haqqında məlumatlar böyük önəm 

daşıyır. Çünki əsərin başlıca qayəsi təsvir olunan qəhrəmanın həyatı, mənəvi aləmi və 

onun dünyagörüşünün işıqlandırılmasına xidmət etməkdir. Şairin “Qoşma” (1916), 

“Dalğa” (1919), “Sinfi mübarizə” (1921), “Çırpınırdı Qara dəniz” (1958), “Seçilmiş 

əsərləri” (1992) adlı kitabları lirik-romantik üslubu, realist məzmunu, dilinin 

zənginliyi, sadəliyi və xəlqiliyi ilə Azərbaycan ədəbi tarixinə həkk olunmuşdur. 

Sənətkarın insanlığın təbliği, sevgi və təbiət lirikasının zənginliyi ilə seçilən bədii 

yaradıcılığı, mənəvi dünyası Azərbaycan ədəbiyyatında mühüm yer tutur. Onun 

əsərləri bu gün də xalq arasında böyük sevgi ilə qarşılanır. Şairin adı həm də 

ölkəmizin hüdudlarını aşaraq bütün türk dünyasında məşhur olmuşdur. “Cümhuriyyət 

dövrü” söylənən zaman ilk yada düşən sənətkarlardan birinin də, məhz Əhməd Cavad 

olması buna ən bariz nümunədir. Üçrəngli bayrağımız da bədii yaddaşımıza məhz 

onun qələmi ilə həkk olunmuş, gerbimiz öz rəngini, himnimiz musiqisini, marşımız 

isə ritmini bu böyük şairin poeziyasından almışdır. 

1914-cü ildə vətənpərvərlik ruhunda yazdığı “Çırpınırdı Qara dəniz” əsəri 

Əhməd Cavadın türk aşiqi olduğunu açıq şəkildə ifadə edir. O, Ş.Rustaveli, V.Şekspir 

və F.Rablenin əsərlərini böyük yaradıcılıq ruhu ilə tərcümə etmişdir. Tərcümələri 

arasında xüsusi olaraq seçilən Ş.Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”, 

F.Rablenin “Qarqantua və Pantaqruel”, V.Şeksprin “Otello” və “Romeo və Cülyetta” 

əsərləri Ə.Cavadın yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, həmçinin dünya 

http://tall.edu.az/
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ədəbiyyatının da təbiətinə, ruhuna, ənənələrinə dərindən bələd olmasının 

göstəricisidir. Bu tərcümələr böyük şairin mənəvi aləminin zənginliyini özündə 

ehtiva edir. Onu da qeyd edək ki, Ə.Cavad poeziya yollarının başlanğıcından türk 

şairi M.Ə.Yurdaqul ideyalarına qovuşaraq türkçülük, millətçilik yolunun yolçusuna 

çevrildi. O da öz ustadları kimi klassik ədəbiyyatdakı gül, bülbül, ay, ulduz, günəş 

obrazlarını poeziyanın vətən, yurd, el-oba, hürr, istiqlal simvollarına çevirdi. Odur ki, 

şair M.Ə.Yurdaqulun “Burak beni haykırayım” deyimini “Mən çeynənən bir ölkənin 

haqq bağıran səsiyəm!” kimi səsləndirdi. Çünki hər iki şair vətəni, milləti, Turanı 

eyni sevgi ilə tərənnüm edir, onun yaralarını sağaltmağa çalışırdı. M.Ə.Yurdaqulun 

“Əlimdəki bu üçtelli saz ilə millətimin fəlakətli həyatını söyləyim” kəlamını Ə.Cavad 

öz istedadlı avazı ilə “Mən bir aşiqəm ki, bu çaldığım saz, dumanlı dağlara səs 

salacaqdır” şəklində ifadə edirdi. Hər iki şairin təbiətində açıq şəkildə türkçülük, 

turançılıq, xalqçılıq, millətçilik qayəsi duyulur. M.Ə.Yurdaqul “Anadolu hicran dolu 

köks kimi” söyləyərək hayqırırdısa, Ə.Cavad “Vətənin hilalsız bucaqlarının istiqlal 

günəşi ilə işıqlanacağı” ümidini bildirirdi [3, s.77]. Hər iki sənətkarın 

yaradıcılığındakı oxşarlıq xüsusiyyətləri və ədəbi təsir məsələlərindən danışarkən 

aşağıdakı iki cəhət üzərində xüsusilə dayanmalıyıq: konkret bir əsərdən təsirlənmə və 

hər iki sənətkarın yaradıcılığında ideya, mövzu, obraz, bədii ifadə tərzi, simvollar və 

s. baxımdan səsləşmələr. Ə.Cavad, R.Tofiq, M.A.Ərsoy və M.Ə.Yurdaqul 

yaradıcılığında hər iki cəhətin təzahürünü görmək mümkündür. Şairin şeirlərində 

millilik, türkçülük, azadlıq və istiqlal ideyaları Rza Tofiqin fəlsəfi, incə lirizmi, 

Məhəmməd Akif Ərsoy dilinin canlılığı, səmimiyyəti, Məmməd Əmin Yurdaqulunun 

vətəndaşlıq ruhu və coşqusu ilə qovuşurdu. Onu da qeyd edək ki, Ə.Cavadın milli 

romantizmdən qaynaqlanan poeziyasına türk şairlərinin təsiri də az olmamışdır. Bunu 

ən çox şairin yaradıcılığında simvollardan istifadədə görmək mümkündür [5, s.69]. 

Bütün bunların təsiridir ki, sənətkarın əsərlərində coşqun həyat eşqi ilə bərabər, türk 

xalqlarının şərəfli tarixinin bədii boyalarla işlənmiş obrazının da şahidi oluruq: 

Şeirin sınıq bir türk sazı ağladaraq tellərini,    

  Addım-addım gəzmək istər gönlüm Turan ellərini  

[2, s.7]. 

Əhməd Cavad ənənələrinin cümhuriyyət və sonrakı dövr Azərbaycan 

ədəbiyyatına təsiri, onun poetik strukturundakı rolu milli düşüncənin dərin qatları ilə 

bağlıdır. Şairin yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli-mədəni təcrübəsini ifadə edən 

əvəzsiz bir dəyərdir. Onun bu şeirləri hər bir azərbaycanlının dilində fəxrlə səslənir. 
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Şairin poeziya ənənələri, şeirin poetik struktur sistemindəki rolu funksional baxımdan 

milli düşüncə və milli-mədəni dəyərlərlə bağlıdır. 

Əhməd Cavad yaradıcılığına digər aspektdən də nəzər yetirək. Belə ki, 

sənətkar insanı daxilən saflaşdıran, gözəlləşdirən, ürəyini sevgi hissləri ilə dolduran 

milli-əxlaqi dəyərləri təbliğ edir, şeirlərində vətən sevgisini, qəhrəmanlığı 

zinətləndirən ən başlıca amilin saf sevgi olduğunu təlqin edirdi. Bildirirdi ki, saf 

sevgi insanı kin-küdurətdən uzaq edib mənən cilalayır, mərdlik, mübarizlik aşılayır. 

Buna görə də onun şeirlərində sevgi, mərhəmət, sədaqət və hörmət kimi üstün 

keyfiyyətlər təbliğ olunur. Şairin bu mövzuda yazdığı şeirləri də bunu bir daha təsdiq 

edir.  

Sevda yollarında ağlamayan kəs,    

 Dünyanın zövqünü duya bilərmi?    

 Sevda yollarında çağlamayan kəs,    

 Dağları, daşları oya bilərmi?  

[2, s.36]. 

Əhməd Cavad yaradıcılığında bir məqam da diqqətdən yayınmır. Şeirlərində 

ideal sevgi, sevginin etik və estetik məzmunu müdrik insanların tərənnümündə öz 

əksini tapır. Qeyd etdiyimiz kimi, sənətkar yüksək dəyərləndirdiyi və kamil varlıq 

hesab etdiyi insan nümunəsini yaradıcılığında da əks etdirmişdir. Nümunə 

göstərdiyimiz şeirlərindən aydın olur ki, şair əsərlərində aşiq və məşuqun insani 

münasibətlərinə geniş yer vermiş, insanlara mübariz və nikbin olmağı, həsrət 

çəkməməyi, ömrünü sevdiyi insanla birlikdə yaşamağı tövsiyə etmişdir. Aşağıdakı 

misralarda da sənətkarın ən ali varlıq hesab etdiyi insana olan münasibəti xüsusi 

diqqət çəkir:  

Sevda dedikləri çılğın bir dəniz,    

 Bən çıxdım dənizə, qaldım yelkənsiz,    

 Bən ölmək, qurtarmaq istəməm sənsiz,    

 Sənsiz hər ikisi nə gündür bilsən?! 

Söylərəm dərdimi göydə yıldıza,     

 Olur pək pərişan dərd yaza-yaza...    

 Bir soran yoxdur ki, o gözəl qıza ‒    

 Verdiyi dərdlərin dərmanı kimdən?!  

‒ söyləyən şair aşiqin sevgilisindən ayrı düşməsini ruhu öldürən və mənəviyyata təsir 

göstərən amil kimi dəyərləndirir:  
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Anlaşılan, ayrılarkən bir boya verdi,    

Verirkən də yalvardı ki, sürtülsün qaşa.     

Üç günlükdür onun, quzum, sevgisi, dərdi,   

Can verdiyi bu sevdayı çıxarmaz başa  

     [2, s.58]. 

Bax, nə deyir eşqin üçün mən açdığım fal:   

    ‒ Sürtmə onu qaşlarına, sən boyasız qal!  

[2, s.58]. 

Yaxud: 

  Bilməzəm ağlayummı bu halə?    

  Güləyim qoysə kətmi əhvalə?    

  İki sevdazadə bulub vəslət,    

  Hicr əlindən tutubdilər fürsət!    

  Ağlamaq hicrdən şikayətdir,     

  Xəndələr firqətə nəhayətdir!  

 [2, s.19]. 

Şeir nümunəsində verilən “Ağlamaq hicrdən şikayətdir, xəndələr firqətdə 

nəhayətdir” xalq deyimi yazılı ədəbiyyatla folklorun qarşılıqlı əlaqəsinin göstəricisi 

kimi meydana çıxır. Bu məqamı Süleyman Rüstəmin aşağıda bir bəndini qeyd 

etdiyimiz “Təbrizim” şeirindən nümunə də təsdiqləyir:    
Qədrini ayrılıq çəkənlər bilir,    

     Hicrinlə göz yaşı tökənlər bilir,    

     Ömrünə qaranlıq çökənlər bilir,    

     Bağından gül, çiçək dərdim, Təbrizim,   

     Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim! 

 [4, s.7]. 

Bildiyimiz kimi, şifahi xalq ədəbiyyatının istənilən janrı yazılı ədəbiyyat 

nümunəsində də öz əksini tapa bilir. Təbii ki, bu, sənətkarın xalq ədəbiyyatından 

səmərəli şəkildə bəhrələnməsindən və folklor janrını əsərlərində istifadə etmə 

məharətindən asılıdır.        

Sən bəni xar eylədin, Allah səni xar etməsün,   

 Hansı məzhəbdə rəvadır, böylə zülm, ey bixəbər! 
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  Öz camalından əgər kəndin xəbərdar olmasan,   

  Bax də bir ayinəyi xofi-xudadan qıl həzər!  

[2, s.21]. 

Şairin bu misrada “Allah səni xar etməsün” alqışından istifadə etməsi qarşı 

tərəfin arzu və istəyinin, xoş niyyətinin, duasının ifadəsidir. Bu nümunə xalq 

düşüncəsində əsas yerlərdən birini tutan alqış və qarğışların folklordan yazılı 

ədəbiyyata keçərək əsrlərdən bəri bu günümüzədək gəlib çıxmasının bariz 

nümunəsidir. 

...Yuxuma gəlmişdin sən həzin-həzin,    

 İşvəli, qəmzəli, nazlı nazənin.     

 Sən coşqun bir bulaq, mən yazıq, əzgin,    

 Sən yanar bir dodaq, mən halsız, üzgün!  

[2, s.22]. 

Əhməd Cavad “...Yuxuma gəlmişdin” şeirində obrazın hal və fikrinin 

tərənnümü üçün yuxu və onun funksiyasından bəhrələnir. Qeyd edək ki, yuxugörmə 

bədii əsərlərdə sənətkarlar tərəfindən ən çox müraciət olunan xalq inanclarından 

biridir. Yuxunun insanlar arasında nə qədər müsbət əhəmiyyətli inanc olduğunu 

şairin yuxarıda bir parçasını nümunə göstərdiyimiz şeiri də təsdiq edir. Demək, 

araşdırmamızı daha da genişləndirsək, Əhməd Cavad və digər sənətkarlarımızın 

yaradıcılığında bu inancla bağlı çox sayda nümunələr göstərə bilərik. 

Xalq düşüncəmiz və folklorumuzda ulu babalarımızın, müdriklərimizin 

yaratdığı atalar sözləri və məsəllər tarixi baxımdan qədim köklərə söykənsə də, 

zaman-zaman yazılı ədəbiyyatda onlara müraciət olunması həmin folklor 

nümunələrinin bir daha gəncləşməsinə, yenilənməsinə, yaddaşlarda qorunub 

saxlanılmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında unudulmaqda 

olan elə atalar sözləri və məsəllər var ki, müəyyən əsərlərin təhlili zamanı onların üzə 

çıxdığının şahidi oluruq. Həmin əsərlər folklor və yazılı ədəbiyyat tariximizi 

öyrənmək baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şairin qeyd etdiyimiz şeir 

nümunələri də onun xalq ruhuna bağlılığından irəli gəlir:  

Sevən könlüm sevdi səni,     

  Sevgi candan ayrılmaz!     

  Rahibim ol, yolum göstər,     

  Din imandan ayrılmaz. 
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Pəncərəyə nə qonmusan?    

 Yoxsa bəni sən anmısan?    

 Yüzsən, minsən, milyonmusan?   

 Ruh gümandan ayrılmaz! 

Gündüzüm tar, gecəmsə yox,   

Sevincim az, kədərim çox!   

 Dilim qabar, sözüm “ah”, “ox” ,   

 Ah amandan ayrılmaz!  

[2, s.23]. 

Folklorun digər janrları kimi zaman-zaman tarixi inkişaf yolu keçib 

variantlaşan, dövrün hadisələrini özündə əks etdirən bayatılar Əhməd Cavad 

yaradıcılığından da yan ötməmişdir. Belə ki, sənətkarın yaradıcılığında bu qədim janr 

da öz əksini tapmış, xalq təfəkkürünün müdrik məhsulu kimi qiymətli sərvətə 

çevrilmişdir. Həm şairin, həm də insanların duyğuları qeyd etdiyimiz bayatı 

nümunələrində real şəkildə öz əksini tapmışdır:  

Tullanıb girdim bağa,     

 Başım qoydum bayrağa,     

 Qorxa-qorxa gedirdim,      

 Gözüm sataşdı sağa. 

 

Əl vuraram qaşığa,      

Söz deyərəm aşığa.       

Mən səni alacağam,      

Məhləmə yaraşığa. 

 

O qıza bax, o qıza,       

Çəpərdən baxır bizə,       

O qızı bizə verməsən,      

Axirət olmaz sizə.   
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Qurtarmadıq talandan,      

Gündə zurna çalandan?!      

İlan vuran sağalar,       

Kim sağalar yalandan?  

[2, s.149]. 

Yüksək insani duyğuları və bəşəri sevgini təbliğ edən şair 1915-ci ildə yazdığı 

“Ona” adlı şeirində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin mühitdən qaynaqlandığını 

əks etdirmişdir:  

Görünməz yollardan gələn səsləri    

Tükənməz eşqimlə səninki sandım. 

Qəribsədim sənsiz “o” gündən bəri,   

Şikayət olmasın, artıq usandım!   

Sazlar, bayatılar mühitdən anlar,    

Bilirmisən, bunlar səninçün ağlar!  

[2, s.115]. 

Onun şeirləri Azərbaycanın bütün bölgələrində dildə-ağızda gəzir, ən böyük 

məclislərdə əzbərdən söylənilirdi:          

Türküstan yelləri öpüb alnını,     

      Daha yüksəklərə ucal, bayrağım! 

Bu misralar şairin “Bayraq” şeirinin xalq variantıdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək 

ki, Ə.Cavadın əksər şeirləri xalqın şifahi yaddaşına keçmişdir. Belə ki, Azərbaycanın 

müxtəlif bölgələrində onların iz və əlamətlərinə rast gəlirik. 2012-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Əhməd Cavadın bədii 

dəyəri və məntiqi dolğunluğu ilə seçilən seçilmiş əsərləri bir kitab halında “Sən 

olasan gülüstan” başlığı altında yenidən çap olundu. Yuxarıda qeyd etdiyimiz şeir 

nümunəsi də, məhz bu kitabın səhifələrində öz əksini tapmışdır. Əhməd Cavad 

yaradıcılığında yer alan həmin şeirin bir neçə misrasına nəzər salaq:    

Türküstan elləri öpüb alnını, 

Söyləyir dərdini sana, bayrağım!  

[1, s.17]. 

1992-ci il mayın 27-də parlament “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni 

haqqında” Qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir 
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Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan marşı” 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni kimi təsdiq edildi.     

Azərbaycan! Azərbaycan!     

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!    

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!   

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!   

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!    

Minlərlə can qurban oldu!     

Sinən hərbə meydan oldu!    

Hüququndan keçən əsgər!      

Hərə bir qəhrəman oldu!  

    [1, s.39]. 

Əhməd Cavadın Azərbaycan xalqının qədim tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini 

özündə ehtiva edən Novruz bayramına həsr olunmuş şeirləri şairin yaradıcılığına 

xüsusi aydınlıq, zənginlik, gözəllik qatmışdır. Sənətkar yaradıcılığında bu qədim və 

milli bayrama xüsusi yer ayırmaqla şeirlərində bir daha onu böyük məhəbbət və 

sənətkarlıqla xalqımızın mədəniyyət və mənəviyyat tarixinin ayrılmaz parçası 

olduğunu tərənnüm etmişdir. Ədibin “Çillə şərqisi”, “Yaza xitab”, “Böyük çillə”, 

“Kiçik çillə”, “Xıdır Nəbi”, “Yel Baba”, “Qarının borcu”, “Boz ay”, “Dördatlı yenicə 

gün”, “Dörd çərşənbə” adlı şeirləri bu baxımdan böyük maraq doğurur: 

  Qabağı yazdır çillənin,     

   Ömrü azdır çillənin.     

   Yer bürünür ağ qara,     

   Təslim olur bahara.     

   Ağ bayraqlı qış gedir,      

   Al bayraqlı yaz gəlir  

[2, s.194].  
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Nəticə / Conclusion 

Araşdırma zamanı “Əhməd Cavad yaradıcılığının Azərbaycan folklorunun 

poetik strukturunda yeri və rolu” istiqamətində mühüm elmi-nəzəri nəticələr aşkara 

çıxarılmışdır. Qarşıya qoyulan məqsəd və məram mövzu istiqamətində təhlil 

edilmiş, folklorun Əhməd Cavad yaradıcılığında yeri və rolu aktual problem kimi 

işıqlandırılmışdır. Şairin yaradıcılığında folklorun xüsusi poetik məzmun və koloritə 

malik olması təsbit edilmişdir. Belə ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin Əhməd 

Cavad yaradıcılığında milli düşüncəmizin simvolları kimi qorunduğu və zamanla 

aktuallaşdığı qənaətinə gəlinmişdir. Əsərlərində bilik, sədaqət, vəfa, düzlük kimi 

insani keyfiyyətlər detallarına qədər izah edilməsə də, bu xüsusiyyətlərə şairin 

yaradıcılığı əsasında ümumi istiqamətdə şərh verilmişdir. Onu da vurğulayaq ki, 

Əhməd Cavad yaradıcılığının folklorla əlaqəsi tarixi-müqayisəli və nəzəri-tipoloji 

təhlillər əsasında öyrənilmişdir.  
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XÜLASƏ 

Şagirdlərin görkəmli söz sənətkarı Əhməd Cavadla ilk 

tanışlığı ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat 

dərslərindən başlanır. Belə ki, şairin bədii irsi ümumtəhsil 

məktəblərinin V (“Azərbaycan! Azərbaycan!” şeiri), IX 

(“Azərbaycan bayrağına” şeiri) və XI siniflərində (“Səsli 

qız” poeması) tədris olunur. XX əsrin əvvəllərində milli 

istiqlal ideyasının formalaşması və milli dövlətçilik 

məfkurəsinin möhkəmlənməsində Əhməd Cavad irsinin 

müstəsna rolu bütün incəliklərinə qədər şagirdlərə 

mənimsədilməlidir. Bu məqsədlə müəllim təlim 

prosesində kurikulumun tələblərinə uyğun olaraq, 

interaktiv təlim metodlarından məqsədyönlü istifadə 

etməklə şagirdlərin yaradıcı təfəkkür və tədqiqatçılıq 

bacarığının inkişafı istiqamətində ardıcıl iş aparmalıdır. 

Məqalədə XI sinifdə Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılıq 

yolu və “Səsli qız” poemasının tədrisi məsələləri öz 

əksini tapır. 
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ABSTRACT 

The first acquaintance of students with the prominent 

word master Ahmad Javad begins with literature lessons 

in secondary schools. The poet's heritage is teaching in 

grades V (poem "Azerbaijan! Azerbaijan!"), IX (poem " 

Azerbaijan Bayraghina") and XI (poem "Sesli giz") in 

secondary schools. In the early X century the exceptional 

role of Javad's heritage in strengthening the ideology of 

the national state in the formation of the idea of national 

independence should be taught to students in all its 

subtleties. In this case, the teacher should consistently 

organize the work on the development of creative 

thinking and research abilities of students, purposefully 

using interactive teaching methods in the educational 

process in accordance with the requirement of the 

curriculum. This article reflected the life and work of 

Ahmad Javad and about teaching the poem "Sesli giz" in 

the 11th grade. 
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Giriş / Introduction 

XI sinifdə Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılıq yolunun öyrənilməsinə 5 dərs 

saatı ayrılmışdır. Bu dərs saatları aşağıdakı qaydada planlaşdırılmışdır: 

1. Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılıq yolu – 1 saat; 

2. “Səsli qız” poeması – 4 saat (I saat: Məzmun üzrə iş, II saat: Məzmun üzrə iş, 

III saat: Təhlil üzrə iş, IV saat: Tətbiq. Müzakirə. Yaradıcı iş). 

Bu dərs saatlarında aparılan işlərin səciyyəvi mərhələlərinə nəzər yetirək: 

Mövzu: Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılıq yolu. 

Dərsin gedişi: İlk növbədə ev tapşırığının yerinə yetirilməsi səviyyəsi 

müəyyənləşdirilməli, şairin məsləkdaşı Hüseyn Cavidin yaradıcılığı ilə bağlı 

mənbələrdən toplanmış məlumatların düzgünlüyü və məqsədyönlülüyü 

aydınlaşdırılmalıdır. Müəllim şagirdlərin ev tapşırığını hazırlayarkən əldə etdiyi 

məlumatlara əsasən keçmiş dərslə yeni dərs arasında əlaqə yaratmalıdır. 

Bu iş “Müasir təlimin prinsipləri”nə uyğun aparılmalı, “Fəal idrak 

prinsipi”ndən istifadə etməklə həyata keçirilməlidir. Bu zaman kurikulumun 

tələblərinə uyğun olaraq, interaktiv metodlardan (Venn diaqramı, müzakirə, 

diskussiya və s.) məqsədyönlü istifadə, şagirdlərin əlavə mənbələr üzrə müstəqil 

işinin təşkili zəruridir. 

Zəfər çalmış ölkənin övladlarının vətənpərvər, milli ruhda tərbiyə edilməsi 

məqsədilə şairin həyat və yaradıcılıq yolu öyrədilərkən onun “Qoşma” (1916) 

kitabına daxil edilmiş “Quşlara”, “Qafqazlısan, sev Qafqazı!”, “Dilimiz”, “Ey 

axund...” şeirləri, “Dalğa” (1919) kitabına daxil edilmiş “Azərbaycan! Azərbaycan!”, 

“Azərbaycan bayrağına”, “Al bayraq”, “Can Azərbaycan”, “Qardaş” əsərlərindən 

nümunələr gətirilməli, müzakirə zamanı ədibin şəxsiyyətini səciyyələndirən cəhətlər, 

zəngin yaradıcılığının ideya-bədii xüsusiyyətləri şagirdlərə dərindən 

mənimsədilməlidir. 

Sonrakı, Motivasiya və problemin qoyuluşu mərhələsinin dərsin vacib 

komponenti olmaqla təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak 

fəallığına təkan verən proses olduğu nəzərə alınmalıdır. Motivasiya yaratmaq 

məqsədilə şagirdlərin mövzu ilə bağlı mövcud bilikləri aşkara çıxarılır, yığcam 

müzakirə aparılır. BİBÖ (bilirəm, istəyirəm bilim, öyrəndim) üzrə cədvəl çəkilir. 

Müsahibə əsasında “Bilirəm” və “İstəyirəm Bilim” sütunlarında müvafiq qeydlər 

aparılır. Ə.Cavadın həyatı və yaradıcılıq yoluna aid mətnin ilkin oxusu həyata 

keçirilir. “Faciəli taleyi olan şair – Əhməd Cavad” sənədli filmindən seçilmiş video- 
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kadrlar (https://www.youtube.com/watch?v=WYqa5imxwX8) nümayiş etdirilir. 

Şagirdlər filmə baxdıqdan sonra BİBÖ üzrə cədvəlin “Öyrəndim” sütununda müvafiq 

yekun qeydlər aparırlar.  

 

 
 

Bu görüntülərə və dərslikdəki mətn üzrə işə əsasən yığcam müzakirə aparılaraq 

tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir: 

Tədqiqat sualı: Ə.Cavadın ardıcıl, amansız təqib və təzyiqlərə məruz 

qalmasının əsl səbəbi, sizcə, nədir? 

Fərziyyələr dinlənilir və qeyd edilir. Dərslikdə verilən qaydaya əməl etməklə 

Ə.Cavadın həyatı və yaradıcılıq yoluna aid mətn üzrə aşağıdakı qaydada iş aparılır: 

1. Şagirdlər dərslikdə təklif edilmiş tapşırıqla tanış olur, yaranan suallara aydınlıq 

gətirir. 

2. Müəyyənləşdirilmiş cütlüyə daxil olan şagirdlərdən biri ilk mətnkənarı sualı və 

onun cavabını ucadan oxuyur.  

3. Hər iki şagird oxunmuş parça ilə bağlı açar sözlər müəyyənləşdirir və onlardan 

istifadə edərək suallar hazırlanır. Həmin parça üçün açar sözlərə bunları nümunə 

göstərə bilərik: ruhani ailəsi, ruhani seminariyası, “mədrəsə şeirləri”, müəllimlik, 

müharibə, xeyriyyəçilik, ilk kitab, “Əhməd Cavad kədəri”.  

4. Ruhani ailəsində dünyaya göz açan Əhmədin doğmalarının elmə, təhsilə 

münasibəti necə idi? Ruhani seminariyasında təhsil almaq Əhmədin inkişafında hansı 

rol oynadı? Onun ilk qələm təcrübələrinin “mədrəsə şeirləri” adlanmasına səbəb nə 

idi? Ə.Cavad müəllimlik fəaliyyətinə nə zaman başladı və o hansı bölgələrdə çalışdı? 

Müharibə onun həyat və yaradıcılığında hansı dəyişikliklərə səbəb oldu? və s.  

5. İkinci şagird (mətni oxumayan) açar sözlərdən istifadə etməklə (yuxarıdakı 

nümunələrə bənzər) suallar hazırlayır və cavab üçün birinci şagirdə müraciət edir. 

Birinci şagirdin (mətni oxuyanın) cavabı qənaətbəxş olmasa, o zaman müzakirədə 

bütün sinif iştirak edir. Cavabla bağlı ortaq məxrəcə gələnə qədər müzakirə davam 

edir.  

6. Cütlüklər bir-birini əvəz etməklə digər mətnkənarı sualları və onların cavabını bu 

qayda ilə oxuyub başa çatdırırlar.  

BİBÖ

BİLİRƏM İSTƏYİRƏM BİLİM ÖYRƏNDİM

http://tall.edu.az/
https://www.youtube.com/watch?v=WYqa5imxwX8


 
X Ü S U S İ   B U R A X I L I Ş / Ə H M Ə D   C A V A D – 130 

 

104  AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ, 2022            

7. Açar sözlərin məzmunu, hazırlanmış sualların tələbləri ehtiyac duyulan hallarda 

müəllimin yönləndirməsi ilə dərinləşdirilir və təkmilləşdirilir.  

8. Müzakirədə müxtəlif mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlara, ayrı-ayrı problemlərə 

şagirdlərin münasibəti, məzmuna uyğun emosional-obrazlı ifadələrdən istifadə 

bacarıqları aşkara çıxarılır və nəzərə alınır. Müzakirənin gedişində, eləcə də sonda 

mətnə hansı məzmunda əlavələr etməyin lazım olduğu müəyyənləşdirilir və bəndlər 

şəklində qeyd edilir.  

Nəticələrin çıxarılması, ümumiləşdirmənin aparılması mərhələsində H.Cavid 

və Ə.Cavad yaradıcılığının müqayisəli təhlili üçün Venn diaqramı üzrə iş aparmaq 

məqsədəuyğundur. Bu metod həm köhnə, həm də əldə edilmiş yeni biliklərin 

dərinləşməsinə xidmət edir. Bunun üçün şagirdlər təlimatlandırılır (təlimatda nəyin 

müqayisə olunacağı, dairələrdə oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd olunacağı barədə 

danışılır). Müqayisə olunan obyektlər təsvir edilir (fərqli cəhətlər sağ və sol tərəfdə, 

oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur). Müqayisə nəticəsində fikirlər 

ümumiləşdirilir.  
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Yekun nəticə çıxarılan zaman müəllimin istiqamətləndirici sualları əhəmiyyətli 

rol oynayır. Şagirdlər belə bir qənaətə gəlirlər ki, Ə.Cavad üçün ən böyük istək 

Vətənini müstəqil, xalqını azad görmək idi. O, türk xalqlarının birliyini, həmrəyliyini 

ürəkdən arzulayan, bu yolda əzmlə çarpışan sənətkar və mücahid olmuş, 

“cümhuriyyət nəğməkarı” kimi tanınmışdır. Bolşevik hakimiyyəti Ə.Cavadı qatı 

düşmən sayır, onun heç vaxt milli-azadlıq ideyalarından uzaqlaşmayacağını bilirdi. 

Şairin xüsusi amansızlıqla təqib edilməsinin əsl səbəbi də elə bu idi.  

Çıxarılan nəticələr fərziyyələrlə müqayisə edilir.  

Dərsin sonunda müəllim qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail olur. 2.1.1. 

standartına uyğun olaraq şagirdlər müxtəlif mənbələrdən topladığı materiallara 

əsaslanmaqla təqdimat və çıxışlarında bədii-emosional və obrazlı ifadələrdən istifadə 

edir, 2.2.1. standartına uyğun olaraq isə müzakirələrdə mövzuya, problemə tənqidi 

münasibətini dinləyicilərin rəyini nəzərə almaqla əsaslandırır, mimika və jestlərdən 

məqsədyönlü şəkildə istifadə edir. 

Oxşar cəhətlər

1. İlk təhsillərini 
mollaxanada almışlar.

2.Ümumbəşəri 
məsələlərə həsr edilmiş 

əsərləri var.

3. Turançılıq 
ideyasının, 

pantürkizmin qurbanı 
olmuşlar.

4. Repressiyaya məruz 
qalmışlar və s.

Ə.Cavad

1. Romantik ruhlu 
realistdir.

2. Şairin bədii dili 
xalq dili və kaloritinə, 
aşıq şeiri üslubuna, 
ənənələrinə əsaslanıb.

3. Poeziyasında 
lirizm, bədbin və 
nikbin rənglər, fərdi 
və ictimai duyğular 
birləşib.

4. Poeziyasının güclü 
ideyası azadlıq və 
istiqlalla bağlı olub.

5. Partiyanın, 
zamanın sifarişi ilə 
inqilabi, sosial-siyasi 
mövzulara müraciət 
edib.

6.Tərcüməçi kimi 
fəaliyyət göstərib.

H.Cavid 

1. Milli romantik 
şeirin və mənzum 
faciənin banisidir.

2. Bir sıra tarixi 
dramlar müəllifidir!

3.Əsərləri şərq və 
avropa dillərinə 
tərcümə olunub.

4. Partiyanın, zamanın 
sifarişi ilə inqilabi, 

sosial-siyasi 
mövzularda əsərlər 

yazmayıb.

http://tall.edu.az/
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Qiymətləndirmə mərhələsi: Formativ qiymətləndirmə aparılarkən 31-38-ci 

səhifələrdə verilmiş müvafiq qiymətləndirmə meyarları və səviyyələr üzrə 

cədvəllərdən istifadə məqsədəuyğundur. Müəllim dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı 

tapşırığın evdə yerinə yetiriləcəyini şagirdlərə xatırladır. 

Əhməd Cavadın “Səsli qız” poemasının tədrisi 

Poemanın tədrisinə – 4 saat ayrılır; I saat: Məzmun üzrə iş, II saat: Məzmun 

üzrə iş, III saat: Təhlil üzrə iş, IV saat: Tətbiq. Müzakirə. Yaradıcı iş. 

Mövzu: Ə.Cavad. Səsli qız (ixtisarla)  

Birinci saat: Məzmun üzrə iş 

Dərsin gedişi: İlk növbədə yeni dərslə əlaqə yaratmaq üçün ev tapşırığının yerinə 

yetirilmə səviyyəsi öyrənilir.  

Şairin “Qoşma” adlı kitabında toplanmış ictimai məzmunlu, “Dalğa” kitabında 

isə müstəqillik, milli azadlıqla bağlı şeirləri dinlənilir, onların ideya-məzmunu 

arasındakı oxşar cəhətlər təqdimatlar şəklində müzakirə edilir. 

Cədvəl 1. 

“Qoşma” kitabındakı ictimai məzmunlu şeirlər Bu şeirlərdə əks olunmuş əsas 

məsələlər 

  

 

Cədvəl 2. 

“Dalğa” kitabındakı müstəqillik, milli azadlıqla 

bağlı şeirlər 

Onların oxşar cəhətləri 

  

Mətnkənarı, eləcə də digər iki sualın hər biri ilə bağlı mənbələrdən öyrənilmiş 

məlumatlar dəqiqləşdirilir. Bütün məqamlarda müəllimin qiymətləndirmə 

meyarlarına müraciət etməsi məqsədəuyğundur.  

Müəllim “Ə.Cavadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi cəbhə 

bölgələrindəki fəaliyyəti nədən ibarət olmuşdur? Bu fəaliyyətin əhəmiyyəti nə idi?” 

kimi suallar səsləndirməklə Motivasiya mərhələsinə keçid ala bilər. 
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 Motivasiya, problemin qoyuluşu 

“Vətən müharibəsi – 44 günlük müharibə” sənədli filmindən seçilmiş video-

kadrlar (https://www.youtube.com/watch?v=2cmHznpzQBs) nümayiş etdirilir. Filmə 

baxdıqdan sonra şagirdlərə “Beyin həmləsi” metodundan istifadə etməklə lövhədəki 

suallarla müraciət edilir: 

1. Hansı müharibələr haqqında məlumatınız var?  

2. Müharibələrin törətdiyi faciələr barədə nə bilirsiniz?  

3. Kimlər müharibə qurbanları sayılır?  

4. Müharibə dövründə mülki əhalinin hansı hüquqları qorunmalıdır?  

Cavablar dinlənilir, fikir mübadiləsi və müzakirələr aparılır. Tarix, coğrafiya 

fənlərinə inteqrasiya edilir. Erməni faşistlərinin qeyri-insani əməlləri həyati 

misallarla xatırladılır, məhv edilmiş abidələrimiz, şəhər və kəndlərimiz dəqiq rəqəm 

və faktlarla yada salınır, həlak olmuş həmvətənlərimizin – şəhidlərimizin əziz xatirəsi 

bir dəqiqəlik sükutla yad edilir. Müzakirənin sonunda tədqiqat sualı formalaşdırılmış 

olur.  

Tədqiqat sualı: “Müharibə dinc, silahsız insanlara və insanlığa qarşı 

çevrilməməlidir!” fikrini doğru saymaq olarmı? Fərziyyələr dinlənilir və qeyd edilir.  

Tədqiqatın aparılması işinə poemadan dərslikdə verilmiş hissənin oxusu ilə 

başlanılır. Oxu “Cütlərlə iş” formasında reallaşdırıla bilər. 

1. Müəyyənləşdirilmiş cütlərdən biri ilk parçanı ucadan oxuyur və yoldaşının mətnlə 

bağlı suallarına cavab verir. Ortaq qərara gələnə qədər cavablar müzakirə olunur. 

2. Cütlər rollarını dəyişir: Sual verən ikinci parçanı ucadan oxuyur, ilk parçanı 

oxuyan isə suallar verir. Cütlər ortaq qərara gələnə qədər cavablar müzakirə 

edilir. 

3. Bütün parçalar bu qayda ilə oxunub başa çatdırıldıqdan sonra kiçik qruplar 

yaradılır, hər parça üzrə səsləndirilmiş suallar və onların cavabları ilə bağlı fikir 

mübadiləsi aparılır, çıxarılmış nəticələr müzakirə edilir.  

Dərsin sonunda müəllim qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail olur. 1.1.4. 

standartına uyğun olaraq, şagirdlər poemada əksini tapmış milli-mənəvi və bəşəri 

dəyərləri müəyyənləşdirir, 2.1.2 standartının tələbinə əsasən poemanın dil və üslub 

xüsusiyyətlərinə istinad edərək yazıçı mövqeyi ilə bağlı mühakimələrini faktlarla 

açıqlayır. 

Formativ qiymətləndirmə məzmun standartları (təlim nəticələri) əsasında 

müəyyənləşdirilmiş müvafiq qiymətləndirmə meyarları üzrə aparılır. Müəllim 

dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı tapşırığın evdə yerinə yetiriləcəyini şagirdlərə 

xatırladır. 

http://tall.edu.az/
https://www.youtube.com/watch?v=2cmHznpzQBs
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Mövzu: Ə.Cavad. Səsli qız (ixtisarla). 

İkinci saat: Məzmun üzrə iş. 

Dərsin gedişi: Yeni dərslə əlaqə yaratmaq üçün ev tapşırığının yerinə 

yetirilməsi səviyyəsi öyrənilir. Bunun üçün “Qruplarla iş” formasından istifadə edilir. 

Yaradılan kiçik qrupların üzvləri evdə oxuduqları poemadan parçalardakı əsas fikir, 

tanış olmayan söz və məcazlarla bağlı qənaətlərini bölüşürlər. Çıxarılan nəticələr 

barədə hazırlanmış təqdimatlar əsasında qruplararası fikir mübadiləsi və müzakirə 

aparılır. Müzakirədə aşağıdakı sualların geniş əhatə olunmasına səy göstərilir: 

Məğlub ölkənin varlı adamları, din xadimləri qalib şahı necə qarşılayır? Şairin bu 

adamlara, qarşılanma mərasiminə, ümumiyyətlə, təsvir olunanlara münasibəti əsərdə 

öz əksini necə tapıb? Saranın oxuduğu mahnıda hansı fikir daha qabarıq şəkildə ifadə 

olunub? Sara intiqam barədə düşünməyə bilərdimi? Saranın yaşadığı ölkəni şair nə 

üçün “köhnə mənada azad” hesab edir?  

Suallarda, göründüyü kimi, yalnız deklarativ biliyə istinad edilmir, onlarda 

hadisələrin mahiyyətinin başa düşülməsi, yazıçının mövqeyinin, səbəb-nəticə 

əlaqələrinin dərk edilməsi, ideya ilə bağlı ilkin qənaətlərin yaranması kimi məsələlər 

diqqət mərkəzində saxlanılır. Obrazlara, təsvir olunanlara müəllifin münasibətinin 

aydınlaşdırılmasını tələb edən sual əsərin dilinə, yazıçının fərdi üslubuna xüsusi 

diqqət tələb edir. Poemanın dil xüsusiyyətləri ilə tanış olan şagirdlər bu sualın 

cavabının aydınlaşdırılmasında çətinlik çəkmirlər. Ümumiyyətlə, əsərdə müəllif 

obrazı özünü qabarıq şəkildə göstərir. Bu, onun söz və ifadələrində, təsvirlərində 

aydın şəkildə müşahidə olunur. Aşağıda verilən nümunələr müəllifin mövqeyinin 

müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.  

İşlənməmiş qalmadı 

Bir cinayət, bir günah.  

Əzmişdi insanlığı 

Ordusuyla padişah.  

Haqsızlıq oldu qanun, 

Yıxıldı xanimanlar...  

 “Saranın oxuduğu mahnıda hansı fikir daha qabarıq şəkildə ifadə olunub?” 

sualı da şagirdləri əsərin ideyasını başa düşməyə istiqamətləndirməsi baxımından 

əhəmiyyətlidir.  
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Darğınam mən belə baxta,  

Ürəyim qan laxta-laxta.  

Bax ki kimlər çıxdı taxta,  

Küsdü kimin baxtı, bağlar!..  

Cənnət kimi ölkənin məzarlığa döndərilməsi, təkcə müdafiəçilərin deyil, dinc 

əhalinin də qılıncdan keçirilməsi, ölkənin yadellilərin əlinə keçməsi mahnıda əksini 

tapan başlıca məsələlərdəndir. Ümumiyyətlə, poemada müharibə insanlığa qarşı 

çevrilmiş qanlı hadisə kimi tənqid olunmuşdur. Məğlub ölkənin dinc əhalisinin 

qarşılaşdığı fəlakət, yas içində olan insanların şənlik etməyə təhrik olunması əsərdə 

təsirli lövhələrlə əks olunmuş, yazıçı bütün olanlara nifrətini gizlətməmişdir.  

Bunların aydınlaşdırılması tədqiqat sualının cavablandırılmasına, poemanın 

ideyasının əhatəli şərhinə imkan yaradır. Sualların hər birinin cavabları izah 

olunarkən bədii əsərin özündən nümunələrin göstərilməsinə diqqət yetirilir. Növbəti 

tapşırığın (Oxuduğunuz hissədən seçdiyiniz parçanın məzmununu hazırladığınız plan 

əsasında iki formada – geniş və yaradıcı nağıl etməyə hazırlaşın) yerinə yetirilməsi 

üçün ayrılan vaxt başa çatdıqdan sonra nümunələrin dinlənilməsi və müzakirəsi 

həyata keçirilir. Aparılan işin yekununda şagirdlərdə belə bir qənaət yaranır ki, 

müharibə, ümumiyyətlə, insanlara fəlakət gətirir, onun insanlığa, silahsız, dinc 

əhaliyə qarşı çevrilməsi yolverilməzdir. Bütün hallarda müvafiq qiymətləndirmə 

meyarlarına müraciət olunur.  

Dərsin sonunda müəllim qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail olur. 1.1.3. 

standartna uyğun olaraq şagirdlər poemanı hissələrə ayırır, seçdiyi hissənin 

məzmununu hazırladığı plan əsasında iki formada – geniş və yaradıcı şəkildə nəql 

edir, 2.1.2. standartına uyğun olaraq isə poemanın dil və üslub xüsusiyyətlərinə 

istinad edərək yazıçı mövqeyi ilə bağlı mühakimələrini faktlarla əsaslandırır. 

Qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə aparılarkən 31-38-ci səhifələrdə 

verilmiş müvafiq qiymətləndirmə meyarları və səviyyələri üzrə cədvəllərdən istifadə 

məqsədəuyğundur. Müəllim dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı tapşırığın evdə yerinə 

yetiriləcəyini şagirdlərə xatırladır. 

Mövzu: Ə.Cavad. Səsli qız (ixtisarla) 

Üçüncü saat: Təhsil üzrə iş. 

Dərsin gedişi: Ev tapşırığının tələblərinin reallaşdırılması səviyyəsi ayrı-ayrı 

şagirdlərin təqdimatlarının dinlənilməsi, müzakirə edilməsi yolu ilə aşkara çıxarılır və 

müvafiq meyarlarla qiymətləndirilir.  
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Motivasiya, problemin qoyuluşu mərhələsi: Müəllim “Beyin həmləsi” 

metodundan istifadə edərək şagirdlərin təhlilə hansı səviyyədə hazır olduqları barədə 

təsəvvür əldə etmək üçün suallara cavab verməyi təklif edir:  

1. Poemanın mövzusu və ideyası haqqında nə bilirik?  

2. Əsərdəki obrazlar barədə hər şeyi bilirikmi?  

3. Poema hansı bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir? Müsahibənin əsasında 

tədqiqat sualı formalaşdırılır.  

Tədqiqat sualı: Poemanı yazmaqda müəllifin əsas niyyəti, sizcə, nə olmuşdur?  

Fərziyyələr dinlənilir və qeyd edilir. Tədqiqatın aparılmasına dərslikdəki təhlil 

materialının oxusu ilə başlanılır. Oxunun həyata keçirilməsi üçün dərslikdə təklif 

edilmiş tapşırıq mətnin anlaşılaraq mənimsənilməsinə və şagirdlərdə müstəqilliyin, 

fəallığın təmin edilməsinə imkan yaradır. Müəllimin təklifi ilə şagirdlər mətnkənarı 

sualı və onun cavabını aramla oxuyur. Oxunan parçalarda ifadə olunmuş əsas fikirlər 

ümumiləşdirilərək bir neçə cümlə ilə söylənilir. Sonra oxunan mətnlə bağlı 

şagirdlərə: Əsər hansı mövzuda yazılıb? Şairin bu mövzuda əsər yazmasının səbəbini 

necə izah edərsiniz? Poemada daha çox önəm verilən məsələlər hansılardır? və s. 

suallar verilir. Diskussiya aparılır. Oxunmuş parçaya nələrin əlavə edilməsinin lazım 

olması barədə fikir mübadiləsinin aparılmasına da vaxt ayrılır. Əlavə edilməsi 

məqbul sayılan məsələlər bəndlər şəklində yazılır. Çox vaxt bu əlavələr dərslikdə 

işarə edilmiş fikrin genişləndirilməsi məqsədi ilə aparılır. Məsələn, əsərin mövzusu 

ilə bağlı daha geniş məlumatın öyrənilməsi vəzifə kimi qeyd olunur. İkinci 

mətnkənarı sualın (Poemadakı obrazlar hansı səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilir?) 

cavabı da digər cavablar kimi yığcamdır və araşdırma aparılmasını, digər 

mənbələrdən məlumatların toplanmasını tələb edir. Bu sualla bağlı dərslikdəki 

məlumat daha çox iki obrazı – Sara və işğalçı hökmdarı əhatə edir. Həmin məlumat 

aşağıdakı qəbildən sualların verilməsinə imkan yaradır: Sara cəsarətlidirmi? Fikrinizi 

necə sübut edərsiniz? Vətənində baş verən hadisələrə Saranın münasibəti necədir? O, 

düşmənə münasibətini necə ifadə edir? Qalib hökmdarın hansı əməlləri onda nifrət 

oyadır? Bu sualların cavabı müzakirənin, xüsusən diskussiyanın təşkili ilə 

aydınlaşdırılır. Üçüncü mətnkənarı sual (Əsər hansı bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti 

cəlb edir?) daha ciddi yanaşma tələb edir. Bu sualı cavablandırmaq üçün dərslikdəki 

mətni oxuyan şagirdə müəllimin istiqamətləndirici suallarla kömək etməsi 

məqsədəuyğundur. Şagird poemanın süjeti, mərhələləri, kompozisiyası haqqındakı 

fikirlərini ümumiləşdirib yığcam ifadə etməlidir. Dərslikdəki təhlil materialının 

bütövlükdə oxusu başa çatdırıldıqdan sonra öyrənilmiş məlumatlarla bağlı qənaətlərin 



Sevinc Rəsulova. Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılıq yolu və  
“Səsli qız” poemasının yeni texnologiyaların tətbiqi ilə öyrədilməsi 

 

http://tall.edu.az  111 

ümumiləşdirilməsinə, nəticənin çıxarılmasına vaxt ayrılır. Bunun üçün təqdimatların 

dinlənilməsi və müzakirə edilməsi faydalıdır. Bu mərhələdə şagirdlər belə bir fikrə 

gəlir ki, milli azadlığa, müstəqilliyə qənim kəsilənlərə nifrət edən Ə.Cavad bu 

poemada öz mövqeyini gizlətməmiş, obrazlara, hadisələrə münasibətdə fikirlərini 

qabarıq şəkildə ifadə etmişdir. Şair güclü dövlətin zəif ölkələri işğal etməsini, onun 

əhalisinə divan tutmasını “insanlığın əzilməsi” hesab edir, bununla barışa bilmirdi. 

Onda bu qənaətin möhkəmlənməsinin mühüm səbəbi, şübhəsiz, “qırmızı rus 

ordusunun” ölkəmizi işğal etməsi idi. 

Dərsin sonunda müəllim qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail olur. 1.2.1. 

standartına uyğun olaraq şagirdlər poemanı dil-üslub, kompozisiya baxımından təhlil 

edir, 1.2.2. standartına uyğun olaraq poemadakı obrazları xarakter və əməlləri, 

yaşadıqları dövrün sosial-siyasi şəraiti, əxlaqi-etik dəyərləri ilə əlaqəli 

səciyyələndirir, müqayisələr aparır, 1.2.4. standartına uyğun olaraq isə poemanın 

mövzusuna, ideyasına, başlıca probleminə dövrün ictimai-siyasi, mənəvi dəyərləri 

kontekstindən çıxış etməklə münasibət bildirir və qiymətləndirir. 

Qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə aparılarkən 31-38-ci səhifələrdə 

verilmiş müvafiq qiymətləndirmə meyarları və səviyyələri üzrə cədvəllərdən istifadə 

məqsədəuyğundur. Müəllim dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı tapşırığın evdə yerinə 

yetiriləcəyini şagirdlərə xatırladır. 

Mövzu: Ə.Cavad. Səsli qız (ixtisarla). 

Dördüncü: Tətbiq. Müzakirə. Yaradıcı iş. 

Dərsin gedişi: Ev tapşırığının yerinə yetirilməsi səviyyəsi 

müəyyənləşdirilərkən, ilk növbədə, sinifdə öyrənilmiş materiala hansı mənbələrdən 

əlavələrin edildiyi aşkara çıxarılır. Mənbələrdən əldə olunmuş bu əlavələrin 

müvafiqliyi, dərslikdəki məlumatla uzlaşması, ümumiləşdirilməsi təqdimatların 

dinlənilməsində və müzakirəsində diqqət mərkəzində saxlanılır. Aşağıdakı suallar 

ətraflı fikir mübadiləsi və ciddi müzakirə tələb edir: Əsərin ideya-məzmunu hansı 

mənəvi dəyərlər barədə danışmağa imkan verir? Əsərin dili üçün səciyyəvi olan 

cəhətlər hansılardır?  

Obrazların nitqinə əsasən müəllifin mövqeyini müəyyənləşdirmək 

mümkündürmü? Fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. Dərslikdəki təhlil materialında 

bu suallarla bağlı yalnız istiqamət verilmiş, mənbələri araşdırmaqla sinifdə yığcam 

öyrənilənlərin zənginləşdirilməsi və tamamlanması nəzərdə tutulmuşdur. Müzakirə 

zamanı bütün şagirdlərin mövqeyinin aşkara çıxarılmasına, fəal olmalarına səy 

göstərilir. Bütün hallarda müvafiq qiymətləndirmə meyarlarına müraciət edilir.  
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Motivasiya, problemin qoyuluşu. Şagirdlərin təhlil xarakterli inşa və esse ilə 

bağlı bilik və bacarıqlarını xatırlamağa yönəlmiş yığcam müzakirə aparılır. 

Müzakirənin sonunda tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir.  

Tədqiqat sualı: Poema üzrə təhlil xarakterli inşa və essedə hansı məsələlər öz 

əksini tapmalıdır? Şagirdlərin fərziyyələri dinlənilir. Mövzular elan olunur: 

“Ə.Cavadın yaradıcılığında milli azadlıq və müstəqillik ideyalarının tərənnümü” 

mövzusunda inşa və “Poemada təsvir olunanlara və obrazlara müəllifin münasibəti” 

mövzusunda esse. Seçilmiş mövzular üzrə fikir mübadiləsi aparılır. Şagirdlər 

mənbələr üzrə apardıqları araşdırmaların nəticələrini nəzərdən keçirir, onlardan necə 

istifadə edəcəklərini müəyyənləşdirirlər. Ümumi hazırlıq başa çatdıqdan sonra 

yığcam müsahibənin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. Yazı prosesini müşahidə 

edən müəllim ehtiyac yaranan məqamlarda istiqamətləndirici suallarla şagirdlərə 

kömək edir. Şagirdlər mənbələrdən əldə etdikləri məlumatlarla məhdudlaşmır, 

faciənin səhnə həyatının onlarda yaratdığı təəssüratdan bəhrələnirlər. İşin icrasına 

ayrılmış vaxt başa çatdıqdan sonra şagirdlərin bir-birinin yazısını oxumalarına imkan 

yaradılır. Onlar oxuduqları yazının uğurlu cəhətlərini göstərməklə yanaşı, öz 

arzularını da (yazıya nə əlavə etmək, nələri dəyişmək, yaxud təkmilləşdirmək və s. ilə 

bağlı) ifadə edirlər. Şagirdlərə konkret meyarlara istinad etmələri üçün istiqamət 

verilir. Meyarları müəyyənləşdirməkdə müəllim sərbəstdir. Yazılardan nümunələrin 

oxunmasına və müzakirəsinə vaxt ayrılır. İnşada və essedə müşahidə olunan üslub 

fərqinə, ayrı-ayrı şagirdlərin fikirlərini ifadə tərzinə diqqət yetirilir. Şagirdlərə öz 

yazıları barədə yoldaşlarının arzu şəklində bildirdiklərinin üzərində evdə düşünmək, 

deyilənləri nəzərə almaq və təkmilləşdirmə aparmaq təklif edilir. Müəllimin 

istiqamətləndirici sualları şagirdlərin əsaslandırılmış nəticə çıxarmalarına imkan 

verir. Şagirdlərdə belə bir qənaət möhkəmlənir ki, təhlil xarakterli inşada, əsasən, 

əsərin mövzusu, ideyası, onda qaldırılmış mühüm problem ön plana çəkilir, essedə 

isə şəxsi təəssüratın ifadəsi önəmli yer tutur.  

Dərsin sonunda müəllim qarşıya qoyulan təlim nəticələrinə nail olur. 3.1.1. 

standartına uyğun olaraq şagirdlər inşanın və essenin məzmununa uyğun üslub 

müəyyənləşdirir, müxtəlif mənbələrdən seçdiyi inandırıcı faktlardan, şəxsi 

təəssüratlarından istifadə edir. 3.1.2. standartına uyğun olaraq müşahidələrinə, əlavə 

məlumatlara əsaslanmaqla əsərin ideyasına, probleminə münasibət bildirir, 

ümumiləşdirmələr aparır, nəticə çıxarır, 3.1.3. standartına uyğun olaraq isə təhlil 

xarakterli inşa, esse yazırlar. 
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Qiymətləndirmə. Formativ qiymətləndirmə aparılarkən 31-38-ci səhifələrdə 

verilmiş müvafiq qiymətləndirmə meyarları və səviyyələri üzrə cədvəllərdən istifadə 

məqsədəuyğundur. Müəllim dərslikdəki “Evdə iş” başlıqlı tapşırığın evdə yerinə 

yetiriləcəyini şagirdlərə xatırladır. 

Nəticə / Conclusion 

Təlim prosesində azadlıq təşnəsi ilə yanan, xeyriyyəçilik əməlləri ilə xalqına 

fayda verən, ölməz əsərləri ilə oxucuların qəlbində özünə əbədi heykəl ucaldan, 

vətəninə, torpağına, millətinin müstəqilliyi uğrunda həyatı boyu apardığı istiqlal 

mücadiləsinə qırılmaz tellərlə bağlı olan Əhməd Cavadın irsi konkret nümunələr 

əsasında öyrədilməlidir. Şairin həyat və yaradıcılığının ümumtəhsil məktəblərində 

tədrisi ədəbiyyat müəllimindən yeni yanaşma, böyük məsuliyyət və yaradıcılıq tələb 

edir. 

Kurikulum üzrə ədəbiyyat dərslərində Ə.Cavadın həyat və yaradıcılığının 

tədrisinə yeni yanaşma, müzakirə, diskussiya, debat, BİBÖ, Venn diaqramı və s. 

interaktiv metodlardan məqsədyönlü istifadə, əlavə mənbələr üzərində işin təşkili, şairin 

yurd, vətən sevgisi, vətəndaşlıq, istiqlalçılıq, müstəqillik amalı ilə bağlı və bu yolda 

çəkdiyi məşəqqətlər barədə əsərlərindən nümunələrin gətirilməsi, müzakirə zamanı 

ədəbi irsinin çağdaş dövrümüz üçün əhəmiyyəti haqqında şəxsiyyətini səciyyələndirən 

cəhətlərin vurğulanması şagirdlərdə şairin zəngin yaradıcılığının ideya-bədii 

xüsusiyyətlərinin dərindən mənimsədilməsinə xidmət edir. 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ  

«Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalında dərc ediləcək məqalələr 

üçün texniki tələblər 

 

Məqalələrin məzmunu  

Məqalələr aktual mövzulara həsr olunmalı, jurnalın məzmun və üslubuna uyğun 

akademik tələblərə cavab verməli, «Xülasə» (Abstract), «Giriş» (Introduction) və 

«Nəticə»dən (Conclusion) ibarət olmalıdır. «Xülasə»də məqalənin əhatə dairəsi təsvir 

edilməli, «Giriş»də mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, «Nəticə»də isə elm 

sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, müəllifin gəldiyi elmi qənaət, işin 

elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. aydın şəkildə verilməli, təklif və tövsiyələr irəli 

sürülməlidir.  

 

Məqalələrin strukturu və tərtib edilmə qaydaları  

1) Redaksiyaya təqdim edilən məqalələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının dövri elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu 

şərtlər də daxil olmaqla aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:  

 Məqalənin adı, müəllifin adı və soyadı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi (əgər varsa), 

işlədiyi qurumun adı, elektron poçt ünvanı və ölkə adı məqalənin titul 

səhifəsində yazılmalıdır. 

 «Xülasə» Azərbaycan və ingilis dillərində eyni məzmunda olmaqla, təxminən 

70-120 söz həcmində verilərək, tədqiqat işinin əhatə dairəsini təsvir etməlidir.  

 «Açar sözlər» Azərbaycan və ingilis dillərində verilərək 3-5 söz və ya söz 

birləşməsindən ibarət olmalıdır.  

2) Məqalənin mətni Microsoft Word proqramında, A4 (210x297mm) formatda, 

Times New Roman — 14 şriftində yığılmalı, intervalı – 1,15, həcmi 6-15 səhifə 

olmalıdır.  

3) Məqalənin adı və yarımbaşlıqları yalnız ilk hərfi böyük olmaqla, qalın şriftlə 

yazılmalıdır. Başlıq və yarımbaşlıqlardan, cədvəl və şəkillərdən (həmçinin tənliklər 

və düsturlardan) əvvəl və sonra bir sətir ara boşluğu buraxılmalıdır. Səhifələr ardıcıl 

olaraq aşağı sağ küncdə nömrələnməlidir.  

4) Cədvəl və şəkillərin adı olmalı və bu ad cədvəllər üçün cədvəlin üstündə sol 

küncdə, şəkillər üçün şəklin altında sol küncdə yerləşdirilərək, ardıcıl 

nömrələnməlidir.  
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5) Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə zəruri istinadlar olmalı, sonda verilən 

«İstifadə edilmiş ədəbiyyat»da istinad olunan ədəbiyyatlar mətnin içində [Kazımov 

Q. Bakı, 2007] və ya [1, s.52] kimi verilməli, sonda isə əlifba ardıcıllığı ilə 

nömrələnməlidir. Elmi ədəbiyyata mətndə onlayn istinad olarsa 1 qoyaraq aşağıda 

internet linki göstərilməlidir. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında 

məlumat tam, dəqiq və orijinalın dilində olmalıdır. İstinad olunan mənbənin 

biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə və s.) asılı 

olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, simpozium, konfrans və digər nüfuzlu elmi 

tədbirlərin materiallarına və ya tezislərinə istinad edərkən məqalənin, məruzənin və 

ya tezisin adı göstərilməlidir. Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri 

ilə birlikdə «İstifadə edilmiş ədəbiyyat» siyahısında aşağıdakı nümunələrdə göstərilən 

qaydada verilməlidir:  

a) Kitablara istinad: Kazımov Q. (2007). Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 

Təhsil. 496 s. 

b) Jurnallara istinad: Həsənova S. (2021). Aşıq Ələsgər və ədəbi dilimiz. 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, № 4. Bakı, “N print studiya”, s.25-34.  

c) Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər): “Azərbaycan 

iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf 

modelinin formalaşması problemləri”. (2010). Respublika elmi-praktiki konfransının 

materialları. Bakı, Şərq-Qərb, s.314-316.  

ç) Dissertasiyalar və avtoreferatlar: Məmmədov H.B. (2013) Azərbaycan 

Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi. Elmlər doktoru 

dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı, Elm. 44 s.  

d) Müəlliflik şəhadətnamələri və patentlər: Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 

163514, СССР Б.И. 1988, № 4, s.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, 

USA, 1988.  

e) İnternet səhifələri: İnternet səhifələrinə istinadlar tam göstərilməlidir. Məsələn: 

http://www.tall.edu.az  

 

6) Məqalədə son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına və digər etibarlı 

mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

 

7) Məqalə redaksiyaya 3 formada: ya elektron poçtla (tall@edu.gov.az), ya jurnalın 

saytı (http://tall.edu.az) üzərindən, ya da çap formasında müəllifinin özü tərəfindən 

təqdim edilməlidir. Orijinal nüsxədə müəllif(lər)in imzası vacibdir. 

 

  

http://www.tall.edu.az/
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Məqalələrin qəbul edilməsi və dərci  

Təqdim edilən məqalələr redaksiyada nəzərdən keçirildikdən sonra oxunuş üçün 

(müəllifin adı gizli saxlanılmaqla) mütəxəssislərə göndərilir. Məqalə jurnalın 

profilinə uyğun olduğu təqdirdə və tələblərə cavab verərsə, çapa təqdim edilir. 

Müəllif istəsə, ona məqaləsinin qəbul edilməsi barədə sənəd verilə bilər. Məqalələr 

növbəlilik prinsipi ilə dərc edilir.  

 

Müəlliflik hüquqları  

Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin bütün 

nəşr hüquqları «Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi» jurnalına aiddir. Jurnalda çap 

edilmiş məqalələrin eyni ilə digər nəşrlərdə (məqalənin tezis şəklində dərc olunmuş 

variantı istisnadır) dərcinə yalnız redaksiyanın yazılı icazəsi, sitatların verilməsinə isə 

mənbə göstərilmək şərti ilə yol verilir. Əvvəllər çap olunmuş və ya çap olunmaq üçün 

başqa bir dövri nəşrə göndərilmiş əlyazmaların jurnala təqdim edilməsi müəlliflik 

etikasına ziddir. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul 

edilmir. Dərc olunmuş məqaləyə görə müəllifə jurnalın bir nüsxəsinin verilməsi 

nəzərdə tutulur. 
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FOR AUTHORS  
Requirements to the articles submitted for publication in «Teaching of 

Azerbaijani language and literature»  

 

Content of articles  

The articles should be devoted actual topics, meet the academic requirements of jour-

nal’s style and content and consist of “Abstract”, “Introduction” and “Conclusion”. 

The “Abstract” should mention the main aspects of the article, the “İntroduction” 

should contain a thesis that will assert the main argument. In the “Conclusion” the 

author should reinforce the importance of the main idea, emphasize his scientific con-

tention and appreciate his topic in personally relevant ways, and it is notable to shine 

the scientific novelty and the benefits of the work and to offer suggestions and rec-

ommendations.  

 

Rules of preparing of articles and scope  

1) The articles submitted for the editorial must meet the following requirements, in-

cluding the conditions set out for the periodical scientific publications presented by 

the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbai-

jan:  

 Title of the article, author's name, surname, position, academic degree, name 

and address of the organization where he works, E-mail address should be 

written on the title page of the article.  

 Abstract (in Azerbaijani and English) should be approximately 70-120 words, 

with the same content.  

 Keywords (in Azerbaijani and English) should consist of 3-5 words or phrases.  

2) The text should be typed in Microsoft Word, A4 (210x297mm), Times New Ro-

man — 14, interval – 1, 15, size 6-15 sheets.  

3) The title and subheadings of the article should be written in bold, with only the 

first letter capitalized. Before and after the headline and subheadings, tables and fig-

ures (also equations and formulas), a single line spacing should be added. Pages 

should be numbered in the lower right corner.  

4) The table and pictures must be named, and the name should be placed in the left 

hand corner above the table, and pictures name should be placed in the left-hand cor-

ner under picture. 

5) There should be references to scientific sources related to the topic of the article, 

as well as the sources noted at the end in “used works” should be mentioned in the 

text as [Kazimov G. Baku, 2021] or [1, p.52], and finally numbered in alphabetical
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order. If there is an online reference in the text, you should put an internet link below 

and number it from one. The information on each reference in the Literature List 

must be in full, accurate and the native language. The bibliographic description of the 

source should be based on its type (monograph, textbook, scientific article, etc.). The 

name of the article, report or thesis should be cited when referring to scientific arti-

cles, materials or theses of symposium, conference or other prestigious scientific 

events. All sources referenced in the text should be cited in the “Used Works or Ref-

erences” list, along with the page numbers, as specified in the following examples:  

a) References to books: Kazimov G. (2007). Modern Azerbaijani language. Syntax. 

Baku, Tahsil. 496 p. 

 b) References to journals: Hasanova S. (2021). Ashug Alasgar and our literary lan-

guage. "Teaching of Azerbaijani language and literature", № 4. Baku, “N print stu-

dio”, p.25-34. 

c) Reference to the articles in scientific events: «End of a transitional period in Azer-

baijan economy: analysis and conclusions. Problems of National Development Model 

Formation" (2010). Materials of the scientific-practical conference of the Republic. 

Baku, East-West, p.314-316.  

d) Dissertation thesis and abstracts: Mammadov H.B. (2013) The Republic of Azer-

baijan as an actor in contemporary international political processes. Doctoral disserta-

tion abstract, Baku, Science. 44 p.  

e) Copyright and Patents: Aliev S.G., Jalalov K.Kh. A.S. 163514, USSR // B.I. 1988, 

No. 4, p.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Pat. 4759776, USA, 1988.  

f) Internet pages (references to web pages should be indicated in full): For example: 

http://www.tall.edu.az  

 

6) The article should give preference to scientific materials, monographs and other 

reliable sources for the last 5-10 years. 

 

7) The article must be submitted to the editorial office in 3 forms: by e-mail 

(tall@edu.gov.az), or through the journal's website (http://tall.edu.az), or in printed 

form by the author of the article. The original signature of the author is important.  

Acceptance and publication of articles  

After review, the presented article will be sent to experts to be read out. If the article 

corresponds to the journal profile and meets the requirements, the printing is provid-

ed. If the author wishes, a document on his / her article acceptance may be issued. 

Articles are published on the principl of rotation. 
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Copyright 

The articles published in the journal are copyrighted and all publishing rights of these 

articles belong to the "Teaching of Azerbaijani language and literature". The articles 

published in the journal are allowed to be published in other publications (except the 

variant of the article published in the form of a thesis) only with the written permis-

sion of the editorial board, and the source of quotation must be provided. It contra-

venes the authorship ethics to submit manuscripts previously sent or published in an-

other periodical. Articles that do not meet the above requirements are not accepted. 

According to the published article, the author will get a copy of the journal. Dear Au-

thors don’t send please your conflicts of interests and published articles in anywhere. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  
Технические требования к статьям опубликованным в журнале 

«Преподавание Aзербайджанского языка и литературы» 

 

Содержание статей  

Статьи должны быть посвящены актуальным темам и соответствовать 

академическим требованиям в соответствии с содержанием и стилем журнала. 

Статьи должны состоять из «Аннотация» (Abstract), «Введение» (Introduction) и 

«Заключение» (Conclusion). В «Аннотации» должно указыватсья основные 

аспекты статьи, в «Введение» должно обосновываться актуальность темы, а 

«Заключения» должно основываться на характере области статьи. Важность 

приложения, научный вывод, сделанный автором, научная новизна работы, 

экономические выгоды и т. д. должны быть четко указано и должны быть 

выдвинуты предложение и рекомендации.  

 

Структура и правила составления статей 

1) Статьи, представленные в редакцию, должны соответствовать следующим 

требованиям, в том числе условиям, установленным Высшей 

Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики, 

для периодических научных публикаций: 

 На титульном листе статьи должны быть указаны название статьи, имя и 

фамилия, должность, ученая степень, название и адрес организации, адрес 

электронной почты автора. 

 Ключевые слова (на азербайджанском и английском языке) должны 

состоять из 3 - 5 слов или фраз. 

 Резюме (на азербайджанском и английском языке) должна составлять 

примерно 70-120 слов с одинаковым содержанием. 

 

2) Текст статьи должен написан в программе Microsoft Word, A4 (210x297 мм), 

Times New Roman — 14, интервал — 1, 15, объем 6-15 страниц. 

 

3) Названия статьи должен писаться с жирным шрифтом с большой буквой. До 

и после заголовка и подзаголовков, таблиц и рисунков (также уравнений и 

формул) должен быть выпущен один междустрочный интервал. Страницы 

должны располагаться последовательно в правом нижнем углу.  

 

4) Таблицы и рисунки должны иметь имя и это имя для таблиц должен 

перемещаться над таблицей в левом углу, а для рисунков под рисунки в 

левом углу и последовательно пронумероваться.  
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5) Необходимые ссылки на научные источники, относящиеся к теме статьи, 

должны быть приведены в тексте как ссылки на «использованную литературу» 

в тексте [Казымов Г. Баку, 2021 г.] или [1, с.52] и в конце должны быть 

упорядочены в алфавитном порядке. Если в тексте есть онлайн-ссылка на 

научную литературу, интернет-ссылка должна быть показана ниже, поставив 1. 

Информация по каждой ссылке в списке литературы должна быть полной, 

точной и на языке оригинала. Библиографическое описание справочного 

источника следует представить в зависимости от его типа (монография, 

учебник, научная статья и т). При ссылке научных статей, симпозиумов, 

конференций, тезисов и других престижных К сведению авторов требования к 

рукописям научных мероприятий следует указывать название статьи, отчета 

или тезиса. Все источники, на которые есть ссылки в тексте, должны быть 

включены в список «Использованная литература» вместе с номерами страниц в 

следующих примерах:  

 

а) Ссылки на книги: Казимов Г. (2007). Современный азербайджанский язык. 

Синтаксис. Баку, Тахсил. 496 с. 

 

б) Ссылка на журналы: Гасанова С. (2021). Ашуг Алесгар и наш литературный 

язык. «Преподавание азербайджанского языка и литературы». № 4, Баку, «N 

print studio», с.25-34. 

 

в) Ссылки на статьи в сборнике (конференция, симпозиум и т. д.): «Конец 

переходного периода в экономике Азербайджана: анализ и итоги. Проблемы 

формирования модели национального развития». (2010). Материалы 

республиканской научно-практической конференции. Баку, Восток-Запад, 

с.314-316. 

 

г) Диссертации и авторефераты: Мамедов Х.Б. (2013) Азербайджанская 

Республика — современная международная политика как актер в процессе. 

Автобиография докторской диссертации, Баку, Наука, с.44.  

 

д) Авторские свидетельства и патенты: Алиев С.Г., Джалалов К.Х. А.С. 

163514, СССР. БИИ 1988, № 4, с.50 Langsam M., Savoca A. C.L. Патент 

4759776, США,1988 

 

e) Ссылки на веб-страницы: Ссылки на веб-страницы должны быть полностью 

показаны. Например: http://www.tall.edu.az 

 

6) В статье предпочтение отдается научным статьям, монографиям и другим 

надежным источникам написанном последние 5-10 лет. 

http://www.tall.edu.az/
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7) Статью можно представить в редакцию в 3-х формах: либо по электронной 

почте (tall@edu.gov.az), либо через сайт журнала (http://tall.edu.az), либо в 

печатном формате автором статьи. В оригинале обязательна подпись 

автора(ов). 

 

Прием и публикация статей  

Представленные статьи после ознокомлений в редакции отправляют (после 

того, как имя автора останется конфиденциальным) экспертам для прочтения. 

Если статья соответствует профилю журнала и требованиям, тогда 

предоставляется в печать. По желанию автора может быть выдан документ о 

его принятии статьи. Статьи публикуются по принципу очереди.  

 

Авторские права  

Авторские права на статьи, публикуемые в журнале защищены и все права на 

публикации этих статей принадлежит журналу «Преподавание 

Aзербайджанского языка и литературы». Статьи, опубликованные в журнале, 

допускаются только с письменного разрешения редакции для других 

опубликованных публикаций (кроме статьи, опубликованной как тезис). А для 

использования цитатов можно только с одним условиям показать источника. 

Рукописи, отправленные для печати в другое периодическое издание или в 

раннем времени напечатанные в другом журнале подача в редакцию, 

противоречит этику авторов. Статьи, не соответствующие вышеуказанным 

требованиям, не принимаются. Для опубликования статьей предназначен 

представить автору одну копию журнала.



 

     

 
 

QEYD 

 

  



 

 

NOTES 

  



 

   

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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