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TƏLİM, TƏRBİYƏ, TƏHSİL:
MÜƏLLİMƏ BORC VƏ
EHTİRAM
Bəxtiyar Vahabzadənin özünü borclu saydığı adamlardan biri də ustad şairimiz Səməd Vurğundur. Böyük
Vətən müharibəsi illərində ədəbiyyata gəlmiş onlarca
gənc şairin püxtələşməsində, yetişməsində Səməd Vurğunun böyük rolu olmuşdur. Səməd Vurğun Bəxtiyar
Vahabzadənin yaradıcılığında öz fikir və ideyaları ilə
bir mayak rolunu oynamışdır. Bu da bir alın yazısıdır ki,
Bəxtiyar Vahabzadə “Səməd Vurğunun poeziyası”
mövzusunda dissertasiya yazmışdır. Bəxtiyar Vahabzadə bununla Səməd Vurğundan sənətin sirlərini öyrənmiş
və elmi dərəcə almışdır. Ali məktəbdə uzun müddət dərs
demiş (Azərbaycan Dövlət Universitetində - indiki Bakı
Dövlət Universitetində), nüfuzlu müəllim kimi tələbələri
tərəfindən sevilmişdir. Çox yaxşı bir nümunədir ki,
Bəxtiyar Vahabzadə onun taleyində mühüm rol oynamış
Səməd Vurğunu heç vaxt unutmamış və özünü ona
borclu hesab etmişdir1. O, 1956-cı ildə yazdığı “Mən
ona borcluyam” məqaləsində etiraf edirdi: “...Səməd
Vurğunun göstərişləri biz gənclərə həmişə fayda vermiş
və bizim inkişafımıza kömək etmişdir. Mən bir şair kimi
yetişməyimdə, Səməd Vurğunun məruzələrinə, onun
1

Bax: Mən ona borcluyam. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.65-67
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alovlu şeirlərinə və bizimlə olan şəxsi söhbətlərinə çox
borcluyam”1. Deməli, bu etiraf onu göstərir ki, Səməd
Vurğun Bəxtiyar Vahabzadə üçün əsl ustad və müəllim
olmuşdur.
Bəxtiyar Vahabzadə onun həyatında az-çox rol oynayan, onun xeyirxahı olan, onun barəsində xoş söz deyənlərin hər birinə hörmət və rəğbətlə yanaşmışdır.
Bunlardan biri də Mehdi Hüseyn olmuşdur. Mehdi Hüseyn görkəmli ədib olmaqla yanaşı, nəinki Azərbaycandakı, hətta dünyadakı ədəbi-bədii prosesləri izləyən, yerindəcə bunları yüksək səviyyəli elmi-nəzəri məqalələri
ilə təhlil edən vicdanlı bir ədəbiyyatşünas – tənqidçi
olmuşdur. Əslində dünya gör-götür dünyasıdır. Hər kəs
görür, öyrənir və yetişir. Görkəmli şəxsiyyətlərin hər
biri bu cür yetişmişdir. Bu mənada Bəxtiyar Vahabzadə
Mehdi Hüseyndən ədəbi mühitdə qaynamaq qabiliyyətini, ədəbi mühitə biganə qalmamağı, ədəbiyyatla, sənətlə yaşaması, iradəli olmağı, ədəbi və ictimai hadisələrə öz ağlı ilə baxmağı, mərdanəliyi, həqiqi dost olmaq
keyfiyyətini və digər keyfiyyətləri öyrənmişdir. Yaxşı
bir misal var: “Azın qədrini bilməyən çoxun da qədrini
bilməz”. Bəxtiyar Vahabzadə öz qədirbilənliyini həmişə
mövqe kimi nümayiş etdirmişdir. Əlbəttə kim ona nə
yaxşılıq edibsə, onun heç birini unutmamışdır. Bu cür
qədirbilənlik keyfiyyəti onu daha da sevdirmiş, geniş
ictimaiyyətin dərin hörmət və məhəbbətini qazanmışdır.
Bəxtiyar Vahabzadə 1969-cu ildə “Döyüşən ədib”
məqaləsində yazır: “Bu gün Mehdi Hüseynin 60 illiyini

1

Bax: Mən ona borcluyam. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.67
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keçiririk. O aramızdan tez getdi. O indi yoxdur, ancaq
bir yerdə yeri görünür. Bu gün mən yazıçı vicdanımla
onun əziz xatirəsi önündə başımı əyirəm”1. Bəxtiyar
Vahabzadə Mehdi Hüseyni öz ustadı, müəllimi kimi
qiymətləndirir və ona dəyər verirdi. Bunu şərtləndirən
səbəblər vardı. Bu səbəblərdən biri o idi ki, Mehdi
Hüseyn vaxtilə Bəxtiyar Vahabzadənin çap olunmuş
“Etiraf” əsərini dərindən oxumuş və ona qarşı olacaq
ittihamların qarşısında səbrli, təmkinli olmağı məsləhət
bilmişdi. Təbii ki, Bəxtiyar Vahabzadəni səbrli, təmkinli
olmağa çağıran Mehdi Hüseyn qələm yoldaşlarının
etiraf etdiyi kimi “ədəbiyyatın əlisilahlı keşikçisi” olmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə 1969-cu ildə yazırdı: “1015 gün bundan qabaq köhnə yazılarımı araşdırarkən üstündə bir qeyd vardı: “Bəxtiyar, çıxış etməsən yaxşıdır,
danışası olsan, təmkin!.. H.Mehdi”.
O bu qeydi mənə 7-8 il bundan əvvəl Yazıçılar İttifaqında keçirilən bir müşavirə zamanı göndərmişdi. Həmin müşavirədə yazıçılarımızdan biri məni “Etiraf”
əsərinə görə “Tolstoyçuluqda” ittiham edirdi. O zaman
çıxış etmədim. Həm də Mehdi müəllimin bu əsər haqqındakı fikrini bilirdim. Əsər jurnalda çap olunan kimi o
mənə zəng çalıb rəyini telefonda demişdi.
Mərhum yazıçımız həmin qeydi ilə məni səbrə,
təmkinə çağırırdı”2.
Başqa bir tərəfdən, Mehdi Hüseyn bir ustad və
müəllim kimi, gənc nəslə tələbkarlıqla, qayğı ilə yanaşan ustad və müəllim kimi ədəbiyyatımızdakı bütün
1

Döyüşən ədib. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.69
2
Yenə orada. s.68
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məsələlərə münasibətini həmişə açıq şəkildə bildirmişdir. Ədəbiyyatımızdakı ideoloji məsələlər, sənətkarlıq
məsələləri heç zaman onun diqqətindən yayınmamışdır.
O, ədəbiyyatda çatışmayan məsələlərə – ideoloji və
sənətkarlıq məsələlərinə dərhal münasibətini bildirmiş,
yanlış mövqeləri, büdrəmələri, axsamaları, yerində saymaları islah etməyə çalışmışdır. Onun elmi – nəzəri
səviyyəsinin yüksək olması imkan vermişdir ki, ədəbiyyat məsələlərini öz fikir və mülahizələri ilə təhlildən
keçirə bilsin. Həm də Mehdi Hüseynin fikri də, ruhu da
ədəbiyyatşünaslığın müasir tələbləri səviyyəsində
olmuşdur. Bu gün belə ədiblərə və ədəbiyyatşünas –
tənqidçilərə böyük ehtiyac vardır. Bir tərəfdən belələri
gənc ədibləri stimullaşdırır və onların kim olduqlarını,
istedadlarını, qabiliyyətlərini təqdim edə bilirlər, digər
tərəfdən öz bədii əsərləri, nəzəri məqalələri ilə
ədəbiyyatı irəliyə doğru apara bilirlər.
Bəxtiyar Vahabzadə Mehdi Hüseyni bir müəllim,
ustad kimi başqa cəhətdən də qiymətləndirirdi. Bu da
onun ədəbiyyatdakı nöqsana, hətta həqiqi dost olduğu
ədəbiyyat adamlarının nöqsanına göz yummaması ilə
bağlı olmuşdur. Məhz ədəbiyyatın həmişə belələrinə
ehtiyacı olmuşdur. İndi ədəbiyyatımızın belə ehtiyacı
daha çoxdur. Ona görə ki, ədəbi əsərlərdəki nöqsanlara,
qüsurlara göz yumulur, yaxşı mənada ədəbi mühitdə
mübahisə yoxdur və yazılan əsərlərə verilən qiymətlərin, eləcə də münasibətlərin əksəriyyəti şəxsi tanışlıqdan, dostluqdan o yana getmir. Ancaq böyük vətəndaş,
qələm dostlarından müasirliyi, fikir və ideya məziyyətlərini tələb edən Mehdi Hüseyn belə olmamışdır.
Bəxtiyar Vahabzadə onun barəsində yazırdı: “Bizim
onunla S.Vurğun yardıcılığı haqqında çox tez-tez müba-
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hisələrimiz düşərdi. O, S.Vurğunun sənətini həddindən
artıq sevməsinə baxmayaraq, böyük şairin yaradıcılıq
nöqsanlarına da göz yummazdı. Mən çox gözəl bilirdim
ki, Mehdi müəllim S.Vurğunla həqiqi dost olmuş və
həmişə onunla fəxr etmişdir. Bununla belə, dostunun
yaradıcılıq nöqsanlarını da pərdələməzdi. Hər sözü açıq
yazardı, açıq deyərdi. Onu mənə sevdirən mərdanəliyi
və gecə-gündüz ədəbiyyat havası ilə nəfəs alması idi”1.
Əgər bizim hər birimiz hansısa bir elmi, bədii əsəri
oxuyuruqsa və oradan nəyi öyrəniriksə, öyrəndiklərimiz
fəaliyyətimizdə gərəkli olursa, deməli, həmin əsərlərin
müəllifi müəllim, ustad kimi dəyərləndirilməlidir. Bu
mənada bizim hər birimizə dərs deməyən, heç üzünü
görmədiyimiz müəllimlər, ustadlar var ki, biz onların
əsərlərindən çox şeylər öyrənmişik. Deməli, öyrənmişiksə, onlar bizim hər birimiz üçün müəllimdir, ustaddır.
Bu mənada Bəxtiyar Vahabzadə belə ustadlara, müəllimlərə böyük dəyər verirdi və onlardan ədəbi gəncliyin,
bütövlükdə gəncliyin çox şey öyrənə biləcəyini söyləyirdi. O yazırdı: “Bugünkü ədəbi gənclik Ələsgər
şeirindən çox şey öyrənə bilər. Bəzən aşıq şeirinə “ibtidai” damğası vurulur. Bu şeirin dərinliyinə getmək lazımdır. Onun incəliklərini qavramaq lazımdır. Təcnislərdə çox böyük şəkil məhdudluğu var. Həm sözlərin
şəklində, həm də şeirin formasında. Lakin bu məhdudluğa baxmayaraq, Ələsgər yalnız forma obrazlılığına
uymamış, məhdud forma qəlibində çox böyük fikirlər
söyləməyi bacarmışdır.

1

Döyüşən ədib. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.69
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Biz Aşıq Ələsgərin şeirindən həm fikir, həm də şəkil
gözəlliyini öyrənə bilərik”1.
Biz bəzən müasirlik pərdəsi altında ulularımızdan
bizə miras qalmış dəyərləri öyrənmək istəmirik. Unuduruq ki, xalqın ruhunu, mənəviyyatını, hikmətini öyrənmək onun səviyyəsini açır, kimliyini üzə çıxarır. Həm
də dədə- baba ənənələrini öyrənmək xalqı öyrənməkdir.
Xalqın yaratdıqları, təcrübədən üzüağ çıxan dəyərlər
insana çox şey verir. Bir sözlə, xalqdan böyük müəllim
və ustad ola bilməz. Uşaqlıqdan indiyə qədər babalarımızdan, nənələrimizdən, ağsaqqallardan, ağbirçəklərdən
eşitdiklərimizi, onların danışdıqlarını, təcrübədən çıxmış
fikirlərini, məntiqlərini yaddaşımıza yazsaydıq, nələr
öyrənmiş olardıq. İnsan yaşının müəyyən mərhələsində
dərk edir ki, o, öyrənməli olacağı bir çox məsələlərdən
heç özü də bilmədən imtina etmişdir. Uzun illər boyu
dədə- babalarımızın öyrəndiklərini öyrənməkdən imtina
etmək insanları doğma kökə, milli dəyərlərə sadiqlikdən
uzaqlaşdırmışdır. Bu mənada Bəxtiyar Vahabzadə babasından, nənəsindən öyrəndiklərini etiraf edir, bununla da
gənc nəslə çatdırır ki, biz onlardan öyrənməliyik. Onların söylədiyi şeirləri də, fikirləri də, hadisələri də
uşaqlıqdan beynimizə həkk etməliyik və bu təməl üzərində inkişafımızı tapmalıyıq. 1972-ci ildə yenə də Aşıq
Ələsgərə həsr etdiyi “Mən aşiqəm, yasaq yoxdur dilimə” məqaləsində Aşıq Ələsgərin yaradıcılığının xalq
ruhuna, xalq mənəviyyatına söykəndiyi və buna görə də
ondakı hikmətin dərinliyinə səcdə etdiyini etiraf etmiş-

1

Aşıq Ələsgər. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.77
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dir. Onun şeirlərindəki doğmalığı, təmizliyi xalqa bağlılıqla əlaqələndirmişdir. Ona görə də xalq Aşıq Ələsgərin
şeirlərini əzbərdən bilmişdir. Bəxtiyar Vahabzadənin
fikrincə, biz Aşıq Ələsgəri və eləcə də digər klassikləri
onların yaradıcılığını dərindən oxuyub öyrənməklə yanaşı, həm də xalqın dilindən ata-babalarımızın bildiklərindən öyrənməliyik. Çünki onlar xalqa o qədər yaxın
ruhda yazıb-yaradıblar ki, elə bil ki, onların şeirlərini
xalq özü yaradıbdır. Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadə
babasından öyrəndiklərini də yüksək qiymətləndirirdi. O
yazırdı: “Bizim evimiz Şəkinin “Yuxarı – baş” məhəlləsində idi. Şəhərin qurtaracağındakı ən axırıncı evlər bu
məhəllədədir. Bizim məhəllədən sonra dağlar başlayır.
Evimiz dağ yolunun kənarında, bir təpənin üstündədir.
Yazbaşı qoyun sürüləri bizim evin yanından keçib dağa
gedərdi. İldə iki dəfə, qoyun dağa çıxanda və düşəndə
bu yolda mərəkə qopardı. Birdən yarım saat dayanıb
mələşə -mələşə ötən qoyun sürüsünə tamaşa edər, ləzzət
alardıq. O zaman babamın dilindən bir bənd şeir
eşidərdim:
Kəkotu, qırxbuğum, qaymaqçiçəyi,
Bənövşə, qantəpər, qızlar örpəyi,
Qoyun mələşməsi, çoban tütəyi,
Çəkir uzaqlara xəyalı, yaylaq!
Əlbəttə, bu bənddəki bütün sözləri başa düşürdüm.
Kəkotunu, qırxbuğumu, qaymaqçiçəyini, bənövşəni
görmüşdüm”1. Görəsən indiki uşaqlar bu sözlərin

1

Mən aşiqəm, yasaq yoxdur dilimə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.77-78
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mənasını başa düşürmü?! Dilimizdə bu qəbildən olan
yüzlərlə, minlərlə belə sözlər vardır ki, uşaqlar o sözlərin mənasını başa düşmürlər. Bunun bir səbəbi odur
ki, bəzi uşaqlar xalqımızın həyat tərzindən, məişətindən,
Azərbaycanımızın təbiətindən uzaq olduqları üçün belə
sözləri başa düşmürlər. Bunun gələcəkdə çox böyük acı
fəsadları ola bilər və olur da. Belə ki, bəzi uşaqlar xalqdan, onun mənəviyyatından, ruhundan, həyat tərzindən
bixəbər olurlar. Belə olanda onlar klassiklərin yaradıcılığından, eləcə də xalq yaradıcılığından uzaq düşürlər.
Nizamini, Nəsimini, Füzulini, Xətaini, Aşıq Ələsgəri və
eləcə də digərlərini, daha doğrusu, onların yaradıcılıqlarını sevə bilmirlər. Ən başlıcası Azərbaycan təbiətini,
onun bitkilərini, gül-çiçəyini tanımırlar. Təbiətə olan
yadlaşmanın özü də uşaqların təbiətini dəyişir. Halbuki
Bəxtiyar Vahabzadə deyirdi ki, o, babasının dilindən
eşitdiyi bir bənddəki şeirdə adı çəkilən bütün bitkiləri
gözləri ilə gördüyü üçün onları – sözlərin mənasını başa
düşürdü. Ancaq bu bir bənddəki şeirdə “Xəyal” sözünü
başa düşə bilmirmiş. O yazırdı: “Amma bu bənddəki
“Xəyal” sözünü heç cür başa düşə bilmirdim. Maraqlı
burasıdır ki, babamdan soruşardım, o da məni başa sala
bilməzdi. O zaman təəccüb eləyərdim: “Kişi söz
oxuyur, amma oxuduğu sözün mənasını özü başa
düşmür”. Əslində babam bu sözün mənasını başa
düşürdü, daha doğrusu, fəhm eləyirdi, amma altı-yeddi
yaşlı uşağa “Xəyal” sözünü başa sala bilmirdi.
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Anası Gülzar xanım, atası Mahmud və
dayısı Qara ilə
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Mənim şeirlə ilk tanışlığım babamın dediyi bu bənddən, nənəmin çağırdığı bayatılardan başlamışdır. “Xəyal” sözünün mənasını isə mən çox sonralar başa düşdüm”1. Deməli, insan bilmədiyini soruşmaqla öyrənir.
Öyrənmək üçün gərək bu istəkdə olasan, bilmədiklərini
təkcə kitabdan deyil, yerində və məqamında bilənlərdən
öyrənəsən. Bu mənada kiçik yaşlarından bilmədiyini
öyrənən uşaqlar sonralar öz yaş səviyyələrinə uyğun
bilgi əldə edə bilirlər. Bəzən görürsən ki, hər hansı bir
uşaq, yeniyetmə, gənc, eləcə də ortayaşlı və ahıl yaşlı
insan öz yaş səviyyəsinə uyğun bilikdə olmur. Onların
dünyagörüşü, doğma ana dilindəki sözlərin bir çoxunun
mənasını bilməmələri onların nitqinə əngəl törədir,
nitqləri qüsurlu, yorucu olur, nitqləri nitq mədəniyyətinin tələblərinə cavab vermir. Ona görə də dildə olan
sözlərin mənalarını həmin sözlərlə ilk tanışlıqdan
öyrənməlidirlər. İlk tanışlıq isə ailədən başlayır. Uşaq
ailədə atadan, anadan, babadan, nənədən, böyük qardaş
və bacıdan ilk tanış olduğu sözlərin mənasını öyrənməlidir. Ancaq bəzən valideynlər də uşaqların ilk tanış
olduğu sözlərin mənalarını ya bilmir, ya da uşağa başa
salmağı bacarmırlar. Belə olanda uşaq hər hansı bir
sözün ifadə etdiyi məfhumu, anlayışı seçib fərqləndirə
bilmir, ayırd edə bilmir. Məsələn, bu gün uşaqların
böyük əksəriyyəti gül növlərini bir-birindən fərqləndirə
bilmirlər. Nərgiz, lalə, qərənfil, yasəmən, süsən, sünbül
və digər gül növlərini bir-birindən fərqləndirə bilmirlər.
Bu gün çoxları bilmir ki, dəvədabanı, quşəppəyi, qaz-

1

Mən aşiqəm, yasaq yoxdur dilimə. – Bəxtiyar Vahabzadə.
Sənətkar və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s. 78
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ayağı, dovşan toppuğu, yemlik, qantəpər nədir? Bəzən
ailələrdə böyüklər bu gül və bitki növlərini ayırd edə
bilmirlər. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki,
insanların bir qismi uşaqlıq dövründən təbiətdən çoxçox uzaq düşürlər. Təbiətdə olan təbii bitkiləri gözləri
ilə görmürlər və təbii ki, təbiətdəki bitkiləri də
tanımırlar. Bunu təkcə bitkilərlə bağlı deyil, dildə mənasını bilmədiyimiz çoxlu sayda digər sözlərə də aid
etmək olar. Doğrudan onların ifadə etdiyi məfhumu,
anlayışı bilməmək dilin lüğət tərkibinin tam qavranılması işinə maneçilik göstərir. Ona görə də insan uşaqlıqdan
başlayaraq onu əhatə edən aləmə elə- belə baxmamalı
onun mənasını, hikmətini anlamağa çalışmalıdır.
Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadə “Xəyal” sözünün
mənasını çox sonralar başa düşdüyünü deməklə, uşağın
öyrəndiyi şeirdə, nəğmədə bilmədiyi sözün mənasını
vaxtında öyrənilməsini məsləhət bilirdi ki, ilk məqamda
uşağın mənasını bilmədiyi sözləri öyrənəcəyi adam
onun valideynləri, babası, nənəsi və evdə ondan böyük
olan qardaş-bacıları olmalıdır. Onlar isə uşağın psixologiyasını duymağa, hiss etməyə çalışmalıdırlar. Eyni zamanda uşağın səviyyəsinə enməyi mütləq nəzərə almalıdırlar. Düzdür, bu çətin bir işdir. Ancaq bu çətinliyin
öhdəsindən gəlməyi bacarmaq lazımdır. Bəxtiyar Vahabzadə hətta uşaqlar haqqında yazanda da bu çətinliyi
nəzərə almağı olduqca vacib sayırdı. O yazırdı: “Uşaqlar haqqında yazmaq çətindir, deyirlər. Bu, doğrudan da
belədir. Bəs bu çətinlik nədədir? Məncə, bu çətinlik
dəfələrlə eşitdiyimiz kimi birinci növbədə uşağa məxsus
olan xüsusiyyəti – uşaq psixologiyasını, uşaq təbiətini,
uşaq aləmini bilməkdədir. Uşaqlar üçün yazıb, onların
dilini, dərketmə qabiliyyətlərini, ətrafdakı hadisələrə
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münasibətlərini bilməmək şairi sözsüz ümumiçiliyə,
mücərrədliyə aparacaqdır”1. Deməli, Bəxtiyar Vahabzadə uşaq təbiətini, uşaq aləmini bilmədən uşaqlar üçün
yazmağın mümkünsüzlüyünü qeyd edir. Bundan başqa,
o, pedaqogikadakı əyanilik prinsipini konkret olaraq hər
hansı bir fikrin, ideyanın daha canlı çatdırılmasında
əhəmiyyətli hesab edirdi. O yazırdı: “Pedaqogikadan
bildiyimiz kimi, uşaqlar üçün tədrisin özü də əyanilik
prinsipi ilə aparılır. Müəllim uşağa iki üstə gəl ikinin
dörd olduğunu quru sözlərlə deyil, sayğacda iki daşın
üstünə iki daş əlavə etməklə, doğrudan da dörd
alındığını məhz göstərməklə öyrədir.
Uşaq ikinin üstünə iki gələndə dörd alındığını sayğacda öz gözlərilə gördüyü kimi, təbliğ olunan ideyanın
faydalılığını, yaxud pis əməlin faydasız olduğunu da
konkret həyat lövhələrində görməlidir. Bunun üçün isə
şair quru nəsihətçiliyə, ümumi sözçülüyə getməməli,
aşılamaq istədiyi fikri canlı boyalarla göstərməlidir”2.
Konkret olaraq həyat lövhələri əsasında öyrənmək, quru
nəsihətçilikdən, sözçülükdən uzaq olaraq canlı boyalarla
öyrənmək uşağın yaddaşına biliyi əbədi həkk etdirir.
Hazırda tədris prosesində tədrisin əyanilik prinsipi ilə
aparılmasına daha çox üstünlük verilir. Deməli, təcrübə
göstərir ki, əyanilik üzərində qurulmuş tədris prosesi
mücərrədlikdən uzaq olmaqla, daha canlı və inandırıcı
olur. Ümumiyyətlə, öz sənəti, öz sözü, öz nəfəsi olanlar
başqalarından seçilir, hətta yadda qalırlar. Bəlkə, heç
bəlkəsiz də, bütün sənət sahələrində o adamlar sevilir ki,
1

Hiss etmək, yaşamaq, duymaq. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar
və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.107
2
Yenə orada.
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onlar sənətlərinə məhəbbətlə bağlanırlar, məşğul olduqları sahənin dərinliklərinə baş vururlar, biganəlikdən və
laqeydlikdən uzaq olurlar.

Beşyaşlı Bəxtiyar
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IX sinifdə oxuyarkən
Bəxtiyar Vahabzadə təlim, tərbiyə və təhsil sahəsində keçmişə xor baxmağın əleyhinədir. Keçmişini bəyənməmək, hər şeyi inkar etmək gələcəyə də inamsızlıq yaradır. Odur ki, Bəxtiyar Vahabzadə məqamında “Keçmişinə xor baxan gələcəyinə kor baxar”, “Nə tökərsən
aşına, o da çıxar qaşığına” el sözündən, atalar sözündən
istifadə etməklə düz danışmayanları, düz yazmayanları,
məqalələrində, yazı-pozularında həqiqəti təhrif edənləri
inandırıcı dəlillər əsasında sözün həqiqi mənasında
tərbiyələndirirdi. Məsələn, 1972-ci il avqust nömrəsində
Türkiyədə nəşr olunan “Varlıq” jurnalında İsmət Zeki
Eyyuboğlu adlı birisi XX əsrə qədərki türk ədəbiyyatını
“ölü ədəbiyyatı” təsəvvüf ədəbiyyatını (Nəsimini, Füzulini) “fikirdən məhrum, mənasız, əyləncə məqsədi ilə”
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yazılmış ədəbiyyat hesab edirdi1. Bəxtiyar Vahabzadə
bunu ədəbiyyata, mədəniyyətə bir qəsd-qərəz hesab edərək yazırdı: “Eyyuboğlu bir məqaləsi ilə bir xalqın neçə
əsrlik ədəbiyyatını, sənətini, ictimai fikrini yerə vurur,
keçmişini bəyənmir, atasını inkar edir. Mən ona bir el
sözü ilə cavab vermək istəyirəm: “Keçmişinə xor baxan
gələcəyinə kor baxar”. Yazıq Eyyuboğlu, sən ki, öz
atanı bəyənmirsən, görəsən sənin balan da səni bəyənəcəkmi?”2.Ümumiyyətlə, öyrəndiklərin o qədər zəngin
və geniş olmalıdır ki (həm həyatdan, həm də kitabdan
öyrəndiklərin) məqamında, yerində verdiyin cavab
tutarlı alınsın və təsir gücü ilə qarşı tərəfin iddiasını altüst etsin. Bu da bir bacarıqdır və bəlkə də pedaqoji
ustalıqdır. Bu mənada Bəxtiyar Vahabzadə İsmət Zeki
Eyyuboğlunun fikrinin əsassız olduğunu təsdiq etmək
üçün ədəbi-bədii əsərlərdən oxuduqlarına istinad etmişdir: “L.Tolstoyun bir hekayəsi yadıma düşdü: “Ata qocaldı, əlləri əsməyə başladı. Oğul boşqabın sınmasından
qorxaraq atasına taxta çanaqda yemək verdi. Bir gün
işdən gələrkən gördü ki, balaca oğlu qarşısına taxta,
mismar qoyub nə isə qayırır. Soruşdu:
- Bu nədir?
Uşaq cavab verdi:
- Sən də qocalanda babam kimi əllərin əsəcək,
boşqabları qıracaqsan. Ona görə də indidən sənə taxta
çanaq qayırıram”.
Uşaq gördüyünü eləyirdi və düz eləyirdi. Çünki atalar demişkən: “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına”.
1

Yel qayadan nə aparar? – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.126-134
2
Yenə orada. s.133
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Eyyuboğlunun iddiasına görə, əsil ədəbiyyatı indi
yaradırlar.
İndi ki, belə başlamısınız, bu gün yaratdığınız ədəbiyyatı da sabah sizin balalarınız inkar edəcək”1. Əslində Bəxtiyar Vahabzadənin bu fikri, məntiqi, bütövlükdə
mövqeyi bütün zamanlar gənclik üçün, eləcə də düzgün
olmayan meyillər baş qaldıranda kimin kim olduğunu
göstərmək üçün ən yaxşı örnəklərdən biridir. Bütün
zamanlarda atalar-oğullar, yaşlı nəsil-gənclik arasında
barışmazlıq olub. Hətta ədəbiyyatda gənc ədəbi nəslin
klassikləri bəyənməməsi də olub, indi də bu meyillər az
deyil. Gəncliyə, gənc ədəbi nəslin nümayəndələrinə belə
örnəklər – Bəxtiyar Vahabzadə kimi sənətkarların fikirləri həmişə gərəkdir. Onlar keçmişə də, bu günə də
düzgün qiymət verməyi bacarır və gələcəyin də düzgün
istiqamətini göstərə bilirlər.
Borc hissi, özünü cəmiyyətə, Vətənə borclu hesab
etmək təkcə biliyi olmaqla qurtarmır. Bu, işin zahiri
cəhətidir. Yəni biliyi olmaq işin zahiridir. Ancaq həmin
biliyin cəmiyyətin, insanların xeyrinə xərclənməsindən
uzaq olmaq vətəndaşlıq borcunu bilməmək deməkdir.
Bəxtiyar Vahabzadə 1970-ci ildə “Borc hissi” məqaləsində özünü intelligent hesab edənlərin vəzifələrini,
fəaliyyətlərinin məzmununun nədən ibarət olmasını
konkret misallarla izah edirdi. O, intelligent – ziyalı
kimdir? Bütün bilikli, ali təhsilli adamlara intelligent –
ziyalı demək olarmı? suallarına cavab axtarırdı. Bəli,
intelligent sözü intellekt sözündən yaranmışdır, Azər-

1

Yel qayadan nə aparar? – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.133
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baycan dilində ziyalı kimi işlənir. Ziyalı sözü isə ziya
(işıq) sözündəndir.
İntelligenti, ziyalını tamamlayan hansı cəhətlər var?
Bu cəhətlər içərisində Bəxtiyar Vahabzadə vətən və
xalq qarşısında borc hissini əsas hesab edirdi. Doğrudan
da, biliyi olmaq, diplomu olmaq hələ ziyalılıq deyil.
Elələri var ki onların diplomları yoxdur. Ancaq onlar
təbiətən ziyalıdırlar. Bəxtiyar Vahabzadə yazır: “...borc
hissini intelligentliyin əsas şərtlərindən biri hesab edirəm. Dünya hadisələrindən, təzə dəblərdən, yəni axınlardan və cərəyanlardan xəbərdar olub, bir insan kimi öz
ictimai borcunu başa düşməyən, vətəndaşlıq vəzifəsini
bilməyən, həyatın mənasını dərk etməyən, nəyin naminəsə yanmağı, alışmağı özünə məslək seçməyən bir
adamı mən kamil intelligent hesab etmirəm. Əsil intelligent bircə şeyi bilməlidir: mən nəyin naminə yaşayıram?”1 O biləcək ki, çörəyini yediyi, havasını udduğu
vətənə, torpağa borcludur. Borcunu bildikdən sonra
vəzifəsini də dərk edəcəkdir. Hər bir insanın ən müqəddəs vəzifəsi Vətənə xidmətdir. Təbii ki vətənə xidmət
etmək üçün insanda savad, bilik, mədəniyyət, geniş
dünyagörüş olmalıdır.
Bəxtiyar Vahabzadə yazırdı: “Mən universitetdə
müəlliməm. Beşinci kurslara mühazirə oxuyuram. Bu
adamlar artıq ali təhsilə yiyələnmiş savadlı, bilikli cavanlardır. Lakin təəssüf ki, mən onların bəzisinə intelligent deməzdim. Niyə?”2 Niyəsini Bəxtiyar Vahabzadə

1

Borc hissi. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.295
2
Yenə orada. s.294
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faktlarla izah edirdi1. Qeyd edirdi ki, gənclərlə söhbət
zamanı məlum olur ki, dünyadakı kino ulduzlarını,
rejissorları, müğənniləri, futbolçuları tanıyırlar, hətta
onların tərcümeyi-hallarını da bilirlər. Ancaq dünyadakı
siyasi, ictimai hadisələrə biganədirlər. Belə cavanlar
bunu mədəniyyət sayırlar. Əslində isə bu, mədəniyyət
deyil. Bəxtiyar Vahabzadə uzaq qohumlarının birinin
evində müşahidə etdiyi bir hadisədən çıxış edirdi. Belə
ki, uzaq qohumu – ev sahibəsi evində Heminqueyin şəkillərini açsa da, onun əsərlərini oxusa da, onun evində
bir dənə də olsun Azərbaycan ədibinin, yaxud aliminin
kitabı yoxdur. Bəxtiyar Vahabzadə yazırdı: “Burda
N.Nərimanovun “Bahadır və Sona” povestindəki bir
obraz yadıma düşür. Bu qız xarici ölkədə təhsil alıb bir
neçə əcnəbi dil bilməsi və öz dilini bilməməsi ilə fəxr
edir. Bu, mədəniyyətdirmi? Qətiyyən! Bu, təqliddir, bu
mədəniyyətsizliyin ən bariz nümunəsidir.
Belə adamlar mədəniyyəti zahirdə görürlər. Əgər o
qadın özünü dərk eləsəydi, onun evində Nizaminin də,
M.F.Axundovun, C.Cabbarlının da kitabları olardı. Höteni oxuyan və sevən bu qadın bilmir ki, onun pərəstiş
etdiyi Höte Nizamini özündən qat-qat yüksək sənətkar
hesab etmişdir”2.
Bəxtiyar Vahabzadə öyrətmək üçün sadə yollardan,
üsullardan istifadə etməyi məqbul sayırdı. O, sadə yolla
öyrətməyin faydasına inanır və bu yolu təbliğ edirdi.
Görünür ki, bu da onun müəllimlik təcrübəsindən irəli
gəlirdi.
1

Borc hissi. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.294
2
Yenə orada. s.295
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Anası və bacısı Ruziyyə ilə. 1938

X sinif şagirdi Bəxtiyar (2-ci sırada soldan 1-ci)
məktəb yoldaşları ilə. 1942
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ÖYRƏTMƏYİN SADƏ YOLU
İstənilən bir bilgi də, məlumat da, fikir də insan
üçündür. Bunların hamısı insana lazımdır. Ona görə də
insana bilgi verəndə də, məlumat verəndə də, fikir söyləyəndə də sadə bir yolla, anlaşıqlı dildə, qəliz və dolaşıq düşüncədən uzaq olmaqla işi qurmaq lazımdır. Belə
ki, simvollarla, işarələrlə, kəsik-kəsik fikirlərlə, dolaşıq
məntiqlə insan özünü gülünc vəziyyətə qoya bilər. Bu
yolla insan özü haqqında, düşüncəsi və məntiqi barədə
yaxşı təsəvvür yarada bilməz. Müəllimlər, natiqlər, o
cümlədən sənətkarlar (şairlər, yazıçılar, bəstəkarlar,
rəssamlar və s.) məsələyə bu mövqedən yanaşmalıdırlar.
Bəxtiyar Vahabzadə uşaqlara mətləbi anlatmaqla qəliz simvolların, mürəkkəb təşbehlərin əleyhinə olmaqla
yazır: “Biz uşağa bir mətləbi anlatmaq istəyiriksə,
onunla qəliz simvollarla, mürəkkəb təşbehlərlə danışmağın nə mənası var? Biz gərək uşaqla öz dilində, öz
təfəkkür tərzində danışmağı bacaraq. Yalnız o zaman bizim sözümüzün faydası ola bilər”1. Deməli, Bəxtiyar
Vahabzadə simvolların əleyhinə olmaqla çox haqlı idi.
Eyni zamanda başqasını təqlid etməyi də qəbul etmirdi.
Bununla da o, insanın fikrində, mövqeyində, idrakında
özü olmasının tərəfdarı idi: “... biz formanı çəkmə kimi
kənardan niyə almalıyıq? Niyə biz öz bağımızı başqa
1

Adidə qeyri-adi. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.150
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çayların suyu ilə sulamalıyıq? Məgər öz çaylarımızın
suyu quruyubmu? Niyə biz başqalarını təqlid etməliyik?
Nə həyatda, nə də sənətdə təqlid heç kəsə xeyir verməmişdir. Təqlid adamı yalnız gülünc vəziyyətdə qoya
bilər. Adam nə qədər mahir təqlidçi olsa da, yenə bir
yerdə səhvə yol verəcək”1. Öz yolu, amalı olan müəllimlər həmişə xalq tərəfindən sevilib və xalqın arasında
hörmət, nüfuz sahibi olubdur. Əsl müəllimlər sadəliyi,
səmimiliyi və biliyi ilə xalqın qəlbində də tarixin özündə də yaşamışdır. Belə müəllimlər hər bir kəsin taleyində olub və onun həyatının formalaşmasında mühüm rol
oynayıbdır. Adətən əsl müəllimlərin fikri aydın, elmi
dərin, vicdanı isə təmiz olubdur.
Peşəkarlara və peşəkarların fəaliyyətinə tələblər həmişə yüksək səviyyədə olur. Bəziləri, o cümlədən bəzi
müəllimlər qəsdən fikirlərini qəliz, dolaşıq ifadə etməklə özü barədə yüksək rəy yaratmaq istəyir. Lakin belələrinin əməli tez açıqlanır, əsl həqiqət üzə çıxır, onlar nə
tələbələri, nə də xalq tərəfindən sevilmir. Əsl müəllim
odur ki, o, ən mürəkkəb anlayışları sadə bir şəkildə izah
etsin, tələbələrinə başa salsın. Sadə bir şəkildə izah
etməni tapmaq müəllimin əsas keyfiyyətlərindən biridir.
Bu keyfiyyəti öz fəaliyyətində yaşadan müəllim elmdə
olan ən böyük kəşfləri də, ixtiraları da sadə bir formada
tələbələrinə çatdırır. Bunu bədii şəkildə Bəxtiyar
Vahabzadə belə izah edir: “Elm aləmində olan kəşflər,
ixtiralar elmi mürəkkəbləşdirir, lakin uzun axtarışlardan
sonra tanıdığımız şeylərin nə qədər adi və sadə oldu-
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ğunu görəndə bizi heyrət götürür. Alimlər çox uzaqlara
gedir, uzun zəhmət və axtarışlardan sonra bilirlər ki, axtardıqları lap yaxında, həm də ən adi bir şey imiş. Onlar
yalnız qeyri-adinin ən adi olduğunu kəşf edə bilirlər”1.
Bəxtiyar Vahabzadə fikrini dəqiq çatdırmaq üçün kifayət qədər inandırıcı həyati misallara, izahlara üstünlük
verirdi. Məsələn, o yazırdı: “Bir daş parçasında bütün
dünyanın mahiyyətini və hikmətini görmək və təsvir
etmək mümkündür. Bizim alimlərdən biri uzun müddət
köklə yarpağın əlaqəsini öyrənmiş və bu nəticəyə
gəlmiş ki, yarpaqla kökün böyük əlaqəsi var. Gülməli
deyilmi? Bu nəticənin bədii ifadəsini atalarımız bircə
cümlə ilə demişdir: Ot kökü üstə bitər”2. Bununla da
Bəxtiyar Vahabzadə istənilən bir elmi məlumatın, yaxud
da həqiqətin adi, sadə formada çatdırılmasında bədii
priyomlardan istifadəni, xalqın yaratdığı bədii ifadələrə
istinad etməyi vacib saymışdır. Sadə, aydın, səlis bir
dildə fikri çatdırmaq o demək deyildir ki, bu cür sadəlik
bəsitlik və primitivlikdir. Əsla belə deyildir. Söhbət
burada ondan gedir ki, fikirlər, o cümlədən elmi fikirlər
sadə bir formada, aydın bir dildə izah olunmalıdır. Əgər
istənilən bir bilik başqasına sadə və aydın dildə
çatdırılmırsa, onda o bilik ölü bilik sayılmalıdır. O
biliyin daşıyıcısı olan insanın intellekt səviyyəsi, idrak
səviyyəsi isə heç kəsə lazım deyildir.
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ŞAGİRD, TƏLƏBƏ QÜRURU
Özünə hörmət etməyənə başqası da hörmət etməz.
Uşaqlıqdan özünə hörmət etməyi bacarmaq lazımdır.
Bunun üçün qürurlu olmaq, başqasının sevincinə şərik
olmaq, gözütox olmaq və s. keyfiyyətlər mühümdür. Bu
mənada Bəxtiyar Vahabzadə “Karusel” şeirinin yaranması ilə bağlı olan hadisədə qeyd olunan keyfiyyətləri
açıqlamağa çalışır. O yazır: “Qusarda dincəlirdik. Uşaqlarımı şəhər parkına aparmışdım. Onları karuselə mindirmişdim. Onlar sevinə-sevinə fırlanır, şadlanırdılar.
Birdən kənarda dayanıb fırlanan uşaqlara baxan bir uşaq
gördüm. O da hərlənən uşaqlarla bərabər sevinir, əl
çalır, atılıb-düşürdü. Dərhal onun üçün də bilet aldım.
Dedim “al bileti, get sən də karuselə min”. Aldı, sonra
nə düşündüsə, bileti geri qaytarıb məndən uzaqlaşdı”1.
Deməli, başqasının sevincinə sevinən uşaq həm də
başqasından faydalanmaq, istifadə etmək prinsipindən
çox-çox uzaqdır. O, başqasının hesabına nəyisə əldə
etməyi öz qüruruna sığışdırmır, özünə yaraşdırmır. Bunu elə incə, zərif nümayiş etdirir ki, qarşı tərəf ona
rəğbətlə, hörmətlə, məhəbbətlə yanaşmalı olur. Bundan
başqa uşaqda, daha doğrusu, onun qəlbində döyünən
ürək xeyirxah, yaxşı işləri görəndə sevinmək, şadlanmaq stimulu verir. Bu, uşağa Allah tərəfindən verilmiş
1
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ən böyük mükafatdır. Bunun əksi olan, başqasının
sevincinə paxıllıq edən uşaqlar da var. Onlar gələcəkdə
böyüyəcək, pis keyfiyyətlərini də özləri ilə böyüdəcəklər. Kimin gələcəkdə kim olacağı elə uşaqlıqdan görünür. Və yaxşı deyiblər ki, görünən dağa nə bələdçi.
Odur ki, qəlbi geniş olanlar başqalarına qibtə etmir,
başqasının ona aldığı bileti, eləcə də digər şeyləri götürməyi özünə yaraşdırmır. Belə uşağın gələcəyi də mütləq
və mütləq qürurlu olacaq, xarakterində ağayanalıq və
gözütoxluluq özünü göstərəcəkdir. Belələri hətta böyükləri öz gözəl əməlləri ilə hələ uşaqlıqdan təəccübləndirə
biləcəklər. Bəxtiyar Vahabzadənin daha sonra davam
edərək yazdığı kimi: “Kənarda dayanıb uşaqlara baxmağa, onlarla birgə sevinib-gülməyə başladı... Təəccüb
etdim... Ancaq sonra başa düşdüm ki, mənim təəccübüm
yersizdir. Bu uşağın qəlbi o qədər geniş və işıqlıdır ki,
onda başqasına qibtə hissi yoxdur. Həm də qürurludur.
Ona görə də başqasının ona verdiyi hədiyyə onu
sevindirə bilməz. Qəlbi genişdir. Ona görə də o, yalnız
öz sevincindən deyil, başqasının sevincindən də həzz almağı, sevinməyi bacarır. Eşq olsun belə böyük ürəklərə!”1. Belə uşaqların qəlbi ilə yanaşı, ruhu da təmiz olur.
Onların vicdanları da pak olur. Görünür ki, bu, südnən,
sümüknən süzülüb gəlmişdir. Təbii ki, burada genetikanın rolu da danılmazdır. Uşaqlarda belə keyfiyyətlərin
olması ailənin, nəslin ənənəsindən gəlir, keçmişindən
gəlir, kökündən və əsil-nəcabətindən gəlir. Bizim hər
birimizin ruhu ata-babalarımızdan gəlir. Bu mənada
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Bəxtiyar Vahabzadə yazır: “Uşaqlıqda qara zurnanın
cəngisinə nə qədər qulaq asmışam! Cəngini sakit dinləmək mümkün deyil. Adamın sümükləri oynayır. Biz ona
qulaq asdığımız zaman dəliqanlı babalarımızın ruhunu
damarlarımızda hiss edirik. Bu ruh atadan yox, babadan
yox, əcdaddan bizə qədər süzülüb gəlmişdir. O bizim
sümüyümüzdə, iliyimizdədir. Xoşa gəlməz oyun havasına “sümüyümə düşmür” demək də burdan gəlir”1.
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MÜƏLLİM HƏSSASLIĞI
Həssaslıq biganəliyin, laqeydliyin əksidir. Həssaslıq
hissetmədən başlayır və hər adamda da olmur. Bu keyfiyyətin daşıyıcıları hər şeyi məqamındaca gözündən
vurmağı bacarırlar. Onların ovqatı gündə yüzlərlə dəfə
dəyişir, çünki hadisələr çoxdur, ətraf mühit yeknəsək
deyil. Həssaslar ətraflarında baş verən hadisələrin hər
birini ürəklərindən, beyinlərindən keçirir, onların hər
birinə duyğulu və həssas yanaşırlar. Adətən müəllimlərdə həssaslıq olmazsa, o, şagirdlərə, tələbələrə diqqət
göstərə bilməz. Məhz bu həssaslıq Bəxtiyar Vahabzadənin şair, müəllim qəlbinə uyarlı olmuşdur. Bəlkə də onu
bu keyfiyyət başqalarından daha çox fərqləndirmişdir.
O, müəllim kimi tələbələrinin yoxlama yazı işinə, kurs
işinə, daha doğrusu, oradakı tələbə fikirinin özünəməxsusluğuna və orijinallığına xüsusi diqqət yetirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə “Pıçıltı” məqaləsində yazır: “Tələbələrimə sovet ədəbiyyatından kurs işi mövzuları vermişdim. Onları yoxlayanda nəzərimi maraqlı bir yazı
cəlb etdi. Həmin yazıdan bir neçə cümləni eynilə köçürürəm: “Mən şeir dəlisiyəm. Şeir məni ikinci dəfə doğub
desəm – sizə qəribə gəlməsin. Bircə anlığa xəyalıma
gətirsəm ki, şeir yoxdur, mənim üçün həyat dayanar.
Çünki şeir yoxdursa, ürək yoxdur, şeir yoxdursa, həyat
yoxdur...”1. Əvvəla, tələbə çox yaxşı bilib ki, Bəxtiyar
1
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müəllim tələbələrə həssasdır. İkincisi, tələbə o müəllimlərlə hissini, duyğusunu bölüşür ki, həmin müəllimlərə inanırlar. Belə olduğundan, tələbə çəkinmədən,
utanmadan öz fikrini, mülahizəsini, ürək sözünü müəlliminə deyir. İnanır ki, müəllimi ona səmimi və qayğı ilə
yanaşacaqdır. Ümumiyyətlə, insan öz ürək sözünü hər
adama demir, yalnız inandığına deyir və onunla bölüşür.
Azərbaycan cəmiyyətində müəllim sənəti həmişə elə
müqəddəs sənət olmuşdur ki, insanlar bu sənət sahibləri
ilə bölüşməkdən çəkinməmiş və onlardan məsləhətlər
almışlar. Bu mənada Bəxtiyar müəllim “Pıçıltı”
məqaləsini yazanda o məqama da diqqət yetirmişdir ki,
tələbə müəllimindən məsləhət umur. Odur ki, “Pıçıltı”
məqaləsində tələbənin yazdıqlarını davam etdirirdi:
“Mən şeiri niyə sevirəm? – Bilmirəm. Onu bilirəm ki,
hər dəfə gözəl bir şeir oxuyanda elə bil dünyaya ilk dəfə
baxıram, elə bil təzədən doğuluram. Oxuduğum şeir
köhnə dünyanı mənə təzə göstərir. Kiminsə qəlbinin,
fikirlərinin əks-sədası olan bir şeir “mənimləşir”. Oxuduğum bu şeir mənim həyata, vətənə, insanlara sevgimi
yeniləşdirir, dərinləşdirir, ülviləşdirir. Həyat məhəbbətdir, şeir – məhəbbət çeşməsi. Həyat günəşdir, şeir –
günəş şüaları. Həyat sudur, şeir – su şırıltısı”1. Əlbəttə,
tələbənin bu fikirləri Bəxtiyar müəllimi məcbur etmişdir
ki, o, tələbəni axtarsın və tapsın. Belə də olur. Bəxtiyar
müəllim tələbəni tapır, onun şeirlərini oxuyur, şeirləri
barədə xoş sözlər yazır. Bu, müəllimin tələbəsinə olan
diqqətdən, sayğıdan, həssas münasibətdən başqa bir şey
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deyildir. Bəxtiyar Vahabzadə yazırdı: “Tələbəni tapdım.
Özünün də şeir yazıb-yazmadığını xəbər aldım. Utandı,
bir söz demədi.
Bu əhvalatdan bir qədər sonra Rahilənin rəfiqəsi
mənə onun bir neçə şeirini verdi. Mən yanılmamışdım.
Şeirin, sənətin mahiyyətini özünəməxsus şəkildə dərk
edən bu tələbənin şeirlərində də kurs işində gördüyüm
orijinal və səmimi, yeni və təravətli duyğular məni
isitdi. Bu şeirlərdə qışqırıq yoxdur, pıçıltı var. Ona görə
ki, ürək söhbəti sakit və pıçıltılı olur”1. Bəxtiyar
Vahabzadənin təcrübəsiz bir tələbəyə qayğısı, diqqəti,
hətta onun şeirləri barədə xoş söz deməsi görkəmli bir
sənətkarın – şairin həssaslığı ilə yanaşı, həm də müəllim
kimi şəxsi nümunəsidir. Bununla da o, tələbənin özünə
inamını artırır və gələcək fəaliyyətini stimullaşdırır. Bu
cəhət uşaq üçün də, gənclik üçün də, eləcə də hər bir
şəxs üçün də çox əhəmiyyətlidir. Ancaq müəllimlərimiz
bunu bəzən unudurlar, yaxud da əhəmiyyət vermirlər.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, valideynlərimizdə
belə bir mental xüsusiyyət var. Valideynlərimiz uşaqlarını oynamağa göndərəndə, yaxud başqa yerə (məktəbə,
dükana və s.) göndərəndə onların uşaqlarına tez-tez
məsləhətləri belə olur ki, heç kəsə yaxınlaşma, çəkil və
kənarda dayan, qayğı və problem yaratma və s. Bununla
da valideynlərimiz uşağın özünə inamını itirirlər. Ancaq
müqayisə üçün qeyd edək ki, hər hansı bir yəhudi
uşağını həyətə oynamağa göndərəndə ona deyir ki, sən
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hamıdan yaxşısan, qəşəngsən, ağıllısan. Bununla da
yəhudi valideyn öz övladında inam yaradır.
Bəxtiyar Vahabzadə öz hissi, qəlbi, fikri, yaradıcı
münasibəti olan gənclərə həmişə üstünlük vermişdir.
Hətta o vaxt qəbul imtahanları zamanı belə gənclərin
üzünə ali məktəblərin qapılarını açmağı tövsiyə edirdi.
1971-ci ildə yazdığı “Qəbul imtahanları barədə” məqaləsində qəbulla bağlı bir sıra ciddi məsələləri qaldırmaqla yanaşı, seçim prosesində kimlərə üstünlük verilməsini də diqqətlə yanaşırdı. O yazırdı: “...sərbəst mövzuda yazan, xırda-para səhvi də olsa, dörd səhifəlik
vərəqə öz qəlbini qoyan, öz hisslərinin tərcümanına çevrilən abituriyentlərə üstünlük verilsin. Qoy onun cümlələri ütülü olmasın, hamar olmasın, məlum fikirləri
belə öz sözü ilə desin. Öz sözünü demək istedadın ilk
əlamətləridir. Biz ali məktəbə belələrini seçməliyik”1.
Seçim prosesində öz sözü olan abituriyentlərə üstünlüyün verilməsini Bəxtiyar Vahabzadə təsadüfi bir fikir
kimi söyləmirdi. Ona görə ki, vaxtilə onun da özünə, istedadına, öz fikri olmasına görə qayğı göstərilmişdi.
Məhz o, gördüyü bu münasibəti başqalarına da, başqalarının həyatda özlərini təsdiq etmələrinə də əsirgəmirdi.
O, belə hesab edirdi ki, qəbul zamanı konkret mövzuları
yazanlara, durğu işarələrini yerli-yerində qoyanlara, orfoqrafik səhvlər buraxmayanlara “əla” qiymət verilməsi
düzgün deyil. Onun fikirincə, belə abituriyentlər
oxuduqlarının əsiridirlər, onlarda yaradıcılıq qabiliyyəti
yoxdur. Onlar oxuduqlarını dərk etmirlər, sadəcə olaraq,
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bir icraçı kimi öyrəndiklərini yazırlar. Bəxtiyar Vahabzadə belələrinin ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən uzağı
“pedant müəllim” olacaqlarını deyir, hətta onlar elm aləminə gələrsə, elmə heç bir şey əlavə edə bilməyəcəklərini söyləyirdi. Ona görə ki, onlarda yaradıcılıq qabiliyyəti olmadığı üçün məlum olanları təkrarlamaqdan başqa, bir şey görməyəcəklər. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, quru faktları sadalayanlar təzkirəçilərdir, onlar
fakta yaradıcı münasibətdə ola bilmirlər, belələri öz
sözünü deyən alimlər də olmur.

Anası, atası, bacısı Ruziyyə (2-ci sırada ortada),
xalaoğlusu Sadiq (1-ci sırada sağdan 1-ci) və
əmioğlusu Hikmətlə (2-ci sırada soldan 1-ci). 1944
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Doqquz yaşlı Bəxtıyar anası (sağdan 1-ci) və
qohumları ilə. 1934

Xalası Mina və rejissor Ə. Quliyevlə. 1970
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Qohumları ilə
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Övladları Gülzar və İsfəndiyarla. 1964

Nəvələri Bəxtiyar və Lalə ilə. 1987
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Dayınəvəsi Mirvari, nəvələri Adilə və
Bəxtiyarla. 1986
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Bəxtiyar Vahabzadə öz sözü olan gənclərə üstünlük
verərək yazırdı: “Mən Ermənistandan gələn Telli adlı
bir gəncin sərbəst yazı işindən danışmaq istəyirəm.
Onun “Mənim Azərbaycanım” mövzusunda yazdığı iş
belə başlanır: “Mən doğma Bakımı birinci dəfə görürəm. Mən bura təhsilə gəlmişəm. Doğma vətənimdən
qanad almağa gəlmişəm... Bizim evimiz dəmir yolunun
kənarındadır. Vaqonlar bizim evin yanından ötüb keçir.
Vaqonların üstünə yazılır: “Yerevan – Bakı”. Vaqonlar
ötüb keçirdi, arxasınca baxardım. Relsləri, qollarını
mənə doğru uzadan anamın qollarına bənzədirdim.
Vaqonların dalınca anama doğru uçar, uçardım”1.
Bəxtiyar Vahabzadə qeyd edirdi ki, bu yazı işinə
qəbul zamanı dilçilərimiz aşağı qiymət vermək istəyirdilər. Ona görə ki, abituriyent “t” və “d” hərflərini qarışıq
salmış (qanad əvəzinə qanat yazır), bir neçə yerdə vergül
xətası buraxmışdı. Ancaq bu yazıda təmiz hisslər, obrazlı
təfəkkür, ümumiləşdirmə qabiliyyəti, yaradıcılıq və s.
vardır. Belə gənclər gələcəkdə yaxşı ədəbiyyatçı ola
bilər.
Doğrudan da, təcrübəli müəllimlərin seçimində heç
bir yanlışlıq ola bilməz. Bəxtiyar Vahabzadənin seçimi
də belə seçimlərdəndir. Onun haqqında söhbət açdığı
Telli Əliyeva – Telli Pənahqızı Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin təbliği sahəsində əvəzsiz xidmətləri
olan jurnalist oldu. Telli xanım şəxsən bu sətirlərin
müəllifinə danışdı ki, o, abituriyent kimi ədəbiyyat fənnindən yazılı imtahan verərkən Bəxtiyar Vahabzadə

1

Qəbul imtahanları barədə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.235-236
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müəyyən sözlərin yazılışı barədə suallar verir. Bəxtiyar
müəllim Telli xanımın bu cəsarətinə rəğbətlə yanaşır və
ondan soruşur ki, sən hansı mövzunu yazırsan? Telli
xanım deyir ki, sərbəst mövzunu. Bəxtiyar müəllim
Tellinin yazdığı sərbəst mövzunu başdan ayağa qədər
oxuyur. Auditoriyadakı uşaqlara üzünü tutub deyir ki,
bir-birinizə nə çox qısılmısınız? Baxın bu qara qız
sərbəst mövzu yazır, özü də yaxşı yazır. Telli xanım onu
da deyir ki, yazdığım inşada “Qara daşlar”ın adını
işlətməliydim. Bəxtiyar müəllimdən soruşdum ki, “Qara
daşlar” necə yazılır? O auditoriyada onunla birgə imtahan götürən və nisbətən ondan cavan olan müəllimə
dedi ki, eynəyimi mənə gətir. Stolun üstündəki eynəyini
ona gətirəndən sonra, o, gözünə taxdı və mənim yazımı
diqqətlə oxumağa başladı. Telli xanım mənə söhbət
edəndə dedi ki, indiki kimi yadımdadır: “Bəxtiyar müəllim yazımı oxuyub qurtarandan sonra yüksək qiymət
alacağımı söylədi. Sonra növbəti imtahan gəldi. Bu
imtahan ədəbiyyatdan şifahi imtahan idi. Onun dediyinə
görə, Bəxtiyar müəllim yenə də bizim auditoriyaya gəlmişdi. Ancaq sonra məlum oldu ki, o, başqa bir auditoriyada imtahan götürməlidir. Telli xanım dedi ki, Cəlal
Abdullayev ona dedi ki, Bəxtiyar müəllim, imtahanı o
biri auditoriyada götürməlisiniz. Bəxtiyar müəllim isə
Cəlal müəllimə sərbəst mövzunu yazan Tellini göstərir
və onun bilikli, savadlı olduğunu deyir. Bununla da o,
bir istedadlı qızı – Tellini yaxşı mənada qoruyur. Telli
xanım deyir ki, mən ədəbiyyat proqramı üzrə bütün
materialları bilirdim. Hardan nə sual versələr, cavab
verirdim. Şeir parçalarını əzbərdən söyləyirdim. Ancaq,
təbii ki, Bəxtiyar müəllimin bu jesti ona olan diqqəti
xeyli artırmış və Tellinin özünü də daha da ürəkli
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etmişdi. Telli xanım bu sətirlərin müəllifi ilə söhbət zamanı onu da dedi ki, sentyabr ayının 1- də dərsə gələndə
o, universitetin həyətində Bəxtiyar müəllimi görür və
sevinə-sevinə ona qəbul olduğunu bildirir. Bəxtiyar
müəllim isə cavab verir ki, bilirəm. Ancaq bu gün
“Kommunist” qəzetində səninlə bağlı bir yazı yazmışam. Get, onu al, oxu. I kursun tələbəsinə – Telli xanıma
bundan böyük nə hədiyyə ola bilərdi?! Yeri gəlmişkən
onu da qeyd edək ki, Bəxtiyar Vahabzadənin “Qəbul
imtahanları barədə” məqaləsi o vaxt ilk dəfə
“Kommunist” qəzetində çap olunmuşdur.
Bəxtiyar Vahabzadə həmişə istedadlı gənclərə,
yaradıcılıq qabiliyyəti olan gənclərə köməklik göstərib və onların qayğısına qalıbdır. O vaxt qəbul imtahanını müəllimlər aparan zaman Bəxtiyar müəllim
xeyli abituriyetin hazırlığından razı qaldığı üçün onları nəzarətə götürmüş, qayğı və diqqətini onlardan
əsirgəməmişdir. Bəxtiyar müəllim həmin abituriyentlərdən o vaxt mətbuatda da bəhs etmişdir, onların
ümidverici gələcəyinə inam bəsləmişdir. Ədəbiyyat
fənnindən yazılı imtahan zamanı belə qayğını Rövşən Novruzoğlu da görmüşdür. Kənddən gəlmiş gənc
Rövşən Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
Bakı Dövlət Universiteti) jurnalistika fakültəsinə sənədlərini verir. Birinci imtahana-ədəbiyyatdan yazılı
imtahana gəlir. İstedadına və cəsarətinə inandığından
sərbəst mövzuda inşa yazmağa girişir. O, “Kəndimiz”
mövzusunda inşa yazısını yazır. Bəxtiyar müəllim
sərbəst mövzuda inşa yazanları nəzarətə götürürmüş,
hətta yaxınlaşıb onların yazısını da oxuyurmuş. Xoşu
gəldikdə elə yerindəcə, hamının yanında abituriyent-
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ləri tərif edir, sonrakı imtahanları isə nəzarətə götürürmüş.
Bəxtiyar müəllim görür ki, abituriyentlərdən birisi
sərbəst mövzuda inşa yazır. Ona yaxınlaşır. Abituriyentin yazdığı inşanı oxuyur. Xoşu gəlir. Bu, Rövşənin yazdığı inşaymış.
Bəxtiyar müəllim üzünü Rövşənə tutub deyir:
-Bala, yazdığın kifayətdir. Mən sənə “beş”
yazıram. İmtahandan gedə bilərsən.
Təcrübəsiz, kənddən gəlmiş Rövşən bir az qorxuya düşür, xoflanır. Yerindən durmaq istəmir. Həm də
bilmir ki, Bəxtiyar müəllimə nə desin.
Bəxtiyar müəllim:
-Bala, sənə dedim ki, “beş” yazıram. İmtahandan
çıxa bilərsən.
Elə bu dəmdə Bəxtiyar müəllim onunla birgə
imtahan götürən Pənah Xəlilovu da tələbənin yanına çağırır. Hər ikisi Rövşənin başı üstündə dayanırlar. Onun yazısına bir daha diqqət yetirirlər. Yəni
Pənah Xəlilov da yazıya nəzər salır. Hər ikisi məmnun bir vəziyyətdə Rövşənin yazısını abituriyentlərin
içərisində tərif edirlər.
Rövşən imtahandan çıxır, ancaq hələ də nəticənin
necə olacağına inana bilmir. Əlqərəz... İmtahanın nəticəsi elan olunanda görür ki, doğrudan da “beş” alıbdır.
Rövşən növbəti imtahanını ədəbiyyatdan şifahi
verir. İmtahanı Firudin Hüseynov götürürmüş. İmtahan gedən otağa Bəxtiyar Vahabzadə və Pənah Xəlilov daxil olur. Bəxtiyar müəllim üzünü Firudin
müəllimə tutur:
Ay Firudin müəllim, burada Rövşən adlı oğlan var.
Onun istedadı və yaradıcı qabiliyyəti bizi valeh edibdir.
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Pənah Xəlilov da söhbətə müdaxilə edərək:
-Firudin müəllim, doğurdan belədir. Bu uşaq
sərbəst mövzuda aləm bir inşa yazıbdır.
Hər üçünün iştirakı ilə (Bəxtiyar Vahabzadənin,
Pənah Xəlilovun, Firudin Hüseynovun) Rövşəndən
ədəbiyyat fənnindən şifahi imtahan götürülür. Yenə
də Rövşənə “beş” yazırlar.
Növbəti imtahan tarix fənnindən olur. Rövşən tarix fənninə də yaxşı hazırlaşmasına baxmayaraq
qorxur ki, birdən aşağı qiymət alar, müsabiqədən keçə bilməz. Yaxşı deyiblər ki, sən saydığını say, gör
fələk nə sayır. Tarix fənnindan olan imtahanı – üçüncü imtahanı Xəlil Əlimirzəyev aparır. Yenə də eyni
qaydada Bəxtiyar müəllim, Pənah müəllim və özlərinə Firudin müəllimi də qoşaraq birgə auditoriyaya
daxil olurlar. Bəxtiyar müəllim Xəlil Əlimirzəyevə
ərkyana deyir:
-Xəlil, bu uşaq iki imtahandan “ beş ” alıb. Sən
də soruş. Tarixi yaxşı bilir.
Rövşən bilet çəkir və biletdəki suallara cavab verir. Bəxtiyar müəllim, Pənah müəllim və Firudin müəllim Xəlil müəllimə deyirlər ki, di uşağın “beş”ini
yaz. Beləliklə, Rövşən üçüncü beşi də alır. Dördüncü
imtahan – xarici dildən (ingilis dilindən) olur. Xarici
dildən imtahanı Abdulla Qarayev aparır. Açığı Rövşənin xarici dildən biliyi elə “üç”lük olur. Onun xarici
dildən “dörd”, “beş” alacaq biliyi olmur. Təbii ki, bu
imtahan onu daha çox narahat edir. İmtahan başlayanda Bəxtiyar müəllim ənənəyə sadiq qalaraq
Pənah müəllimi, Firudin müəllimi və Xəlil müəllimi
imtahan auditoriyasına gətirir. Abdulla Qarayev nəm-
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nüm edir. Rövşənə yuxarı qiymət yazmaq istəmir.
Rövşənə suallar verir. Bəxtiyar müəllim:
- Görürsən, uşaq bilir, nə istəyirsən? Yaz dördünü.
Rövşən xarici dil imtahanından “dörd” alır. Beləliklə, üç fəndən “beş”, bir fəndən “dörd” almaqla
universitetə daxil olur.
Bəxtiyar Vahabzadənin bir tələbəsinin – Ağasən
Bədəlzadənin ürək sözlərini olduğu kimi təqdim edirik:
“Mən böyük insan, böyük şair, misilsiz vətəndaş,
sözün ən dürüst mənasında xalq şairi kimi könüllərə,
xatirələrə, damarlarımızda axan qanımıza hopan Səməd Vurğunu görməmişəm. Amma şairi Xıdır İlyas
kimi insanların dadına çatan bir insan olduğunu
xatirələrdən eşidəndən sonra ona büt kimi pərəstiş
etmişəm. Mənim həyatda bu dərəcədə sevdiyim, minnətdar olduğum ikinci şair, unudulmaz müəllimim, ustadım, ən böyük xeyirxahım, xalq şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadədir. Qədim Çin filosofu Konfutsinin belə
bir sözü var: “Dərindən fikirləş, gör sən vəd etdiklərinə əməl edə biləcəksənmi? Axı vəd eləmək borc
deməkdir!”
Bu mənada mən Bəxtiyar müəllimə bərabər ikinci yazıçını görməmişəm. Bu böyük şairin, sözün həqiqi mənasında xalq üçün, Vətənimiz üçün, dilimiz
üçün od tutub yanan və öz idealları haqqında danışarkən necə əsib-titrədiyinin də dəfələrlə şahidi olmuşam. O, vəd vermirdi, o, iş görürdü. Özü demişkən
onun yaşamağı, həyatı yalnız yanmaqdan ibarət idi.
Bu şairin yanğısı tez alışıb, tez də sönən Benqal
alovu deyildi, həqiqi Prometey alovu idi. Televiziya
kanallarında Vətən, xalq haqqında boğazından yuxarı
danışanların sayı-hesabı yoxdur. Onların çoxunun
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“yanğısı” efirdən çıxana qədərdir. Mən fəxr edirəm
ki, bu böyük vətəndaş şairimiz mənim müəllimim
olub və elə indi də müəllimim və ustadımdır! Onun
poeziyası, əziz xatirəsi, mənə göstərdiyi qayğıları,
zəngin olmayan tərcümeyi-halımın mənzərəsi içərisində ən gözəl, ibrətamiz lövhələr, ən unudulmaz epizodlardır. Sözlərim predmetsiz olmasın deyə, konkret
faktlara keçirəm. Mən 1960-cı illəri həyatın, mədəniyyətin, poeziyanın, ümumən insan fəaliyyətinin bütün
sferalarında ən böyük intibah dövrü hesab edirəm.
Mən poeziyanı acgözlüklə oxuyurdum. Amma daha
çox Səməd Vurğunu və onunla bir dövrdə yaşamış
şair və nasirlərin əsərlərini mütaliə edirdim. Etiraf
edirəm ki, Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasından az
qala xəbərsiz idim. Mən 1961-ci ildən 1964-cü ilin
iyun ayına qədər İsmayıllı rayonunun (öz rayonumuzun) Pirəbilqasım kəndində rus dili müəllimi işləmişəm (əvvəlcə Şamaxıdakı M.Ə.Sabir adına pedaqoji texnikumun rus bölməsini bitirmişəm). Bir gün
müəllimlər otağında müasir ədəbiyyatımızdan, poeziyamızdan söz düşdü. Məktəbimizin direktoru, yaxın
qohumum İbad müəllim qətiyyətlə dedi ki, indi o
şəkili balasından gözəl şeir yazan yoxdur vəssalam!
Mən söhbətin kimdən getdiyini soruşanda o, təəccüblə, özü də məzəmmətedici bir nəzərlə mənə baxdı
və dedi: “Bəs sən necə şairsən ki, o böyük şairi tanımırsan!” Bu söz mənə o qədər təsir elədi ki, böyük tənəffüsdə məktəbin kitabxanasına qaçdım, mərhum kitabxanaçımız Məmmədşah əmidən B.Vahabzadənin kitablarından olub-olmadığını soruşdum. O,
şairin “Ceyran” kitabını gətirdi. Kitabı oradaca lap
bir nəfəsə oxudum, Füzuli demişkən bu şeirlər məni
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“qan tutan kimi” tutdu. Şeirlərdəki bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmə bütün ruhumu titrətdi. Dərsim qurtarandan sonra evimizə getdim, çörək yeməmiş stolumuzun arxasında əyləşib Bəxtiyar müəllimə məhəbbət,
heyranlıq və hətta pərəstişkarlıqla dolu bir məktub
yazdım, onun gözəl şeirləri haqqında dərin oxucu
təəssüratlarımı bildirdim. Təbii ki, bu məktubda hər
bir söz ürəyimin, ruhumun, estetik zövqümün, canlı,
təmənnasız, son dərəcə emosional təəssüratları ilə
yoğrulmuşdu. Mən şairin ev ünvanını da bilmirdim.
Məktubda öz şeirlərimdən bir neçəsini də yazmışdım
və pərəstiş etdiyim bu şairdən xahiş edirdim ki, bu
yazılarım haqqında öz fikrini bildirsin. Məktubu
birbaşa Yazıçılar İttifaqının ünvanına göndərdim, çox
çəkmədi ki,böyük şairimizdən cavab məktubu gəldi.
Məktubu təbii ki, acgözlüklə oxudum. Etiraf edirəm ki,
şairin mənim yazılarım haqqında müsbət fikrini
oxuyanda sevincim yerə-göyə sığmadı... Məktubun
sonunda Bəxtiyar müəllim bu sözləri də yazmışdı ki,
“Bakıya gələndə məni görərsən”. O, öz ev ünvanını
da yazmışdı. Mən həmin il universitetə imtahan verməyə hazırlaşırdım və söz vermişdim ki, qəbul olmasam, Bəxtiyar müəllimlə görüşməyəcəyəm... Həmin
il universitetə qəbul oldum və bir neçə gündən
sonra qərara gəldim ki, Bəxtiyar müəllimgilə gedim.
Mən artıq onun ünvanını bilirdim (Bəxtiyar müəllim
o vaxt Hüsü Hacıyev küçəsindəki mənzilində yaşayırdı). Bəxtiyar müəllim məni hörmətlə qarşıladı.
Mən onun üzündə heç bir rəsmiyyət, təkəbbür, özündən razılıq ifadəsi hiss etmədim. Yoldaşı Dilarə xanım da böyük alicənablıq göstərdi. Mən bu hörmət
qarşısında xəcalət çəkirdim və tər tökürdüm. On-
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ların təbii insanlıq münasibətləri məni bir qədər sıxıntıdan xilas etdi. O, mənimlə bir qədər söhbət elədi və sonra soruşdu: Sən Bakıya ancaq məni görmək üçünmü gəlmişdin? Cavab verdim ki, “Xeyr, mən
Universitetə imtahan vermək üçün gəlmişdim və qəbul oldum”. O, gülümsündü və soruşdu: Bəs nə
əcəb əvvəlcə mənim yanıma gəlmədin? Mən ona bildirdim ki, əgər Universitetə qəbul olmasaydım Sizinlə görüşməyəcəkdim. O soruşdu: “Niyə?” Mən də cavab verdim ki, elə olsaydı, mənim Sizə kənddən yazdığım məktubun səmimiyyətinə heç kim inanmazdı.
Hiss elədim ki, mənim bu hərəkətim onun xoşuna
gəlib. O, gülümsündü və belə bir əhvalat danışdı:
“Günlərin bir günü, rayonların birindən bizə bir
cavan oğlan gəldi. O, dibçəkdə yetişən bir limon gətirmişdi. Limon meyvə ilə dolu idi. Mən bu “hədiyyədən” imtina etmək istədim, lakin bu oğlan məni
inandırmağa çalışdı ki, mən sizin bir pərəstişkarınız
kimi gəlmişəm. Mən ona inandım. Bundan təqribən
beş-altı gün keçəndən sonra həmin oğlan yenə bizə
gəldi və məndən xahiş etdi ki, mən bir neçə gündən
sonra Universitetə imtahan verəcəyəm, çox xahiş
edirəm, mənə kömək edəsiniz. Təbii ki, mən hirsləndim və onun gətirdiyi limon ağacını geri qaytardım!
İndi, bala, mən sənin səmimiyyətinə inandım!”
Universitetin filologiya fakültəsində Bəxtiyar
müəllim bizə dərs deyirdi. Biz fəxr edirdik ki, o dövrün görkəmli alimləri, o cümlədən Bəxtiyar müəllim
bizə dərs deyir. Onun mühazirələri şablon və trafaretdən, rezenyorluqdan, soyuq pedomtizmdən, süni
professor ədalarından, diletantlıqdan, əzbərçilikdən,
soyuq konyunkturluqdan çox-çox uzaq idi. Biz onun
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dedikləri həqiqətləri udub, həzm edə bilirdik. O, həm
ürəyimizi, həm də beynimizi hərəkətə gətirir, təfəkkürümüzdə, təəssüratlarımızda ciddi intibah yaradır və
bizi boş, mənasız, çılpaq fikir səltənətindən uzaqlaşdırırdı. Onun mühazirələrini dinləməyə başqa institutlardan da azad dinləyicilər gəlirdi. Onun fikirləri bizim beynimizə sanki mismarlanırdı. Çünki o, ancaq
həqiqəti deyirdi. Tələbəlik illərində Bəxtiyar müəllim
mənim şeirlərimdən xoşuna gələnləri çap olunmasına kömək edirdi. 1968-ildə isə “Ulduz” jurnalında
mənim şeirlərim haqqında “Uğurlu yol” da yazdı və
təbii ki, mən buna çox sevindim. O, zaman televiziyada “Şeir sevənlər məclisi” adlı bir veriliş gedirdi. O, məni bir gənc şair kimi televiziyaya apardı
və mən orada bir neçə şeir oxudum. Mən gizlində
də olsa, fəxr edirdim ki, həmin məclisdə bizim böyük
sənətkarlarımız Osman Sarıvəlli, Mikayıl Rzaquluzadə
və istedadlı şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin yanında şeir oxumuşdum. Günlər, illər keçdi. Mən 1969-cu
ildə Universiteti bitirdim və təyinatla öz doğma rayonumuza – İsmayıllıya təyinat aldım. Rayonun Basqal kəndində Azərbaycan dili və ədəbiyyatından dərs
dedim. Bir gün B.Vahabzadədən mənə bir məktub
gəldi. O, məsləhət görürdü ki, mən Bakıya gəlim və
aspiranturaya imtahan verim. Bu böyük alicənablıq,
qayğıkeşlik və humanizm idi. Mən Bakıya gəldim,
aspiranturanın qiyabi şöbəsinə imtahan verib qəbul
oldum. Mövzu götürdüm, işlədim, müdafiə etdim.
1978-ci ildə Bəxtiyar müəllim şəxsən özü mənim
şeirlərimdən seçib götürdüyü bir balaca kitabçalıq
şeirləri qovluğa qoyub “Gənclik” nəşriyyatına apardı, plana saldırdı. ... 1978-ci ildə mənim kiçik bir
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şeir kitabçam nəşr olundu. (“Yanmaq ona deyərəm
ki...”) Əlbəttə bu kitabça ancaq və ancaq Bəxtiyar
müəllimin köməyi ilə işıq üzü görmüşdü! Amma
kitabımdan aldığım sevincim puça çıxdı. Həmin vaxt
6 yaşlı oğlumu maşın vurdu, uşaq öldü. Uşağın
hüzrü zamanı həyətdə mənə dedilər ki, Bəxtiyar
müəllim buraya gəlir. Əvvəlcə elə başa düşdüm ki,
Bəxtiyar adlı tələbə dostumu deyirlər (O, alim dostum rəhmətə gedib). Küçəyə çıxdım. Bəxtiyar müəllimi
görəndə hönkürüb ağladım.Ona uşağın ölməyini
mərhum dostumuz Şahmar Əkbərzadə və jurnalist
Ağaqulu Niftəliyev xəbər vermişdilər.(Şahmar Əkbərzadə Bəxtiyar müəllimin sevimli dostu idi). Bəxtiyar
müəllim komamıza gəldi. Başsağlığı verdi, təəssüfləndi və birdən soruşdu: “ Sən ev növbəsinə durmusanmı?” Dedim: durmuşam!
Dedi ki, sabah mütləq bizə gəl! Səhərisi getdim. O
zaman Yazıçılar İttifaqınn sədri böyük vətəndaş nasirimiz, əsl kişi xarakterli İsmayıl Şıxlı idi. Bəxtiyar
müəllim ona zəng elədi və mənim haqqımda onunla
danışdı.( O vaxt yazıçılar üçün indi yaşadığımız evi
tikirdilər) Mən İsmayıl müəllimin yanına getdim. O,
məni mənzil növbəsinə yazdı və mənə 1989-cu ildə
ev verildi. Mən bu iki böyük yazıçının humanizmini
necə unuda bilərəm? Bəxtiyar müəllimin ölümü böyük
itki idi. Onu da deyim ki, Bəxtiyar müəllimin “Azadlıq
hərəkatı”ndakı rolu danılmazdır. Onun bütün poeziyası
vətənpərvərliyə, ədalətə, əsl insan, əsl vətəndaş olmağa
çağırış idi. O, bizim şeirimizi klassik fəlsəfi poeziyamızın yoluna qaytardı, şeirimizi fikir, düşüncə poeziyasına çevirdi. Şeirimizə fəlsəfi siqlət, müdriklik, mərdanəlik, mübarizlik, vətəndaşlıq pafosu gətirdi. Əsl
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şairin necə olmalı olduğunu sübut elədi. Ona min
rəhmət! Mən ölənə qədər onun ruhu qarşısında baş
əyəcəyəm, onun ömürlük şagirdi olacağam!!! (Bəxtiyar müəllimin mənə yazdığı məktubların orijinallarını axırda oxucuya təqdim edəcəyəm). Böyük müəllim və ustadım Bəxtiyar Vahabzadənin ölməz xatirəsinə həsr etdiyim şeirləri oxucuların ixtiyarına verirəm”.
Ağasən Bədəlzadənin müəllimi Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr etdiyi şeirləri də təqdim edirik:
~~~~~ Şair taleyi ~~~~~
Ustadım B.Vahabzadəyə!
Vərəqlər üstündə yol gedir qələm,
Sevinc qucaq-qucaq, dərd qucaq-qucaq.
İlk şair kim olub, deyə bilmərəm,
İlk şeir ağrıdan yaranıb ancaq.
~~~
Nadanın yerinə şair utanır,
Kim deyir kədəri gəldi-gedərdi.
Nəsillər bir dərdi çəkib qurtarır,
Təzədən yaşayır şair bu dərdi.
~~~
Dünyada düşünüb, qananlar olar,
Dünyaya şairtək uyan tapılmaz.
Şairdən də artıq yananlar olar,
Yanğını şairtək duyan tapılmaz.
~~~
Bir uşağa dönər yüz yaşında da,
Hər yetən qayğıya şair dərdəcər.
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Yansalar dünyanın o başında da,
Yanğısı şairin qəlbindən keçər.
~~~
Bir gündə min kərə qəlbi yuxalar,
Min sevinc bürüyən ömür yolunu.
Bəzən öz sevgisi yarımçıq qalan,
Özgənin sevgisi yandırar onu.
~~~
Şeir həm ağrıdır, həm də təsəlli,
Xəyaldır həm dinən, həm də dindirən.
Şair nə yazıbsa, hamıya bəlli,
Şair nə çəkibsə, kim bilir görən?!
~~~
Bir səyyar xəyala dönüb yaşayır,
Dünya pıçıldasa, şair eşidir.
Tənhalıqda görsən, deyərsən şair.
Dünyanın ən böyük əzabkeşidir.
~~~
Qəlbində yaranır elə suallar,
Hələ cavabını verən olmayıb.
Şair ürəyinin öz dünyası var,
Hələ o dünyanı görən olmayıb.
~~~
Bəzən bir bahardır, bəzən bir xəzan,
Dövləti – insana məhəbbətidir.
Bir yandan dünyada ən xoşbəxt insan,
Bir yandan dünyanın ən bədbəxtidir.
~~~
Hər kiçik duyğuya şair əyilməz,
O da bir dünyadır bu kainatda.
Şairi tufanlar öldürə bilməz,
Nadanlar öldürər bircə saatda.
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~~~
Şair müqəddəsdir, şeiri duyana,
Könlünün quşunu qəm uçurmaya.
Başının üstündə cəllad dayana,
Başının üstündə nadan durmaya.
~~~
Şeir atəş olub, bizi isidir,
Şair bu dünyanın açır gözünü.
Şeir bu dünyanın təsəllisidir,
Qoruyaq dünyanın təsəllisini.

~ ~ ~ Axır ki, ölüm də bəxtiyar oldu ~ ~ ~
Böyük vətəndaş şairimiz
Bəxtiyar Vahabzadəyə
Ölümlər yox idi insandan qabaq,
İnsan yaranandan ölüm var oldu.
Müdrik babaları uddu bu torpaq.
Dünya da bir müdrik ixtiyar oldu.
~~~
Şair yiyə çıxdı gör neçə dərdə,
Qalmadı haqq sözün qisası yerdə.
Yalana getmədi hey döysələr də,
Yalan onun üçün bir biyar oldu.
~~~
Döndü hər kirpiyi yanan bir oda,
Yandı min həsrətə dəm tuta-tuta.
Xəyalı göylərdə döndü buluda,
Özü dağa döndü, başı qar oldu.
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~~~
Səs aldı çayların qıjıltısından,
Fikri ayıq oldu dan ulduzundan.
Qəlbinin narahat pıçıltısından,
Zəmanə sarsıldı, dünya kar oldu.
~~~
Vaxt oldu, göylərdən həsrət töküldü,
Milyonların gözü ona dikildi.
Sözündən bir əsrin beli büküldü,
Dövrana üz tutdu, dövran xar oldu.
~~~
Şahı da tərpətdi onun şah sözü,
Cavaba döndərdi min günah sözü.
Əvvəl onun qəlbi doğdu haqq sözü,
Sonra bu dünyaya o söz car oldu.
~~~
Nisgilli könüllər ondan yarıdı,
Amma bu zəmanə ona dar idi.
Min-min könüllərdə taxtı var idi,
Min-min könüllərə taxtı yar oldu.
~~~
Haqqı, kişiliyi sözə o qoşdu,
Başından çox tufan-boran sovuşdu.
Bəxtiyar şairlə ölüm qovuşdu,
Axır ki, ölüm də bəxtiyar oldu!!!
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Bəxtiyar Vahabzadə abituriyentlərin qəbul zamanı
biliyinin qiymətləndirilməsində qarşıya çıxan bir sıra
çətinliklərə də öz münasibətini bildirirdi. Məsələn, onun
fikrincə, ədəbiyyatdan şifahi imtahan vermək üçün
tərtib olunmuş biletlər abituriyentlərin bilik və idrak
səviyyəsini müəyyənləşdirməyə əsas vermir. O, konkret
olaraq biletdəki suallardan nümunələr gətirirdi: “Seyid
Əzim Şirvaninin din və mövhumat əleyhinə şeirləri”1.
Abituriyent bu suala cavab verərkən Seyid Əzim Şirvaninin din mövhumat əleyhinə bir-iki satirik şeirinin
adını çəkir və onları izah edir. Tələbə qeyd edir ki,
Seyid Əzim Şirvani bu şeirləri ilə zəmanəsini tənqid
etmiş, mollaları, ruhaniləri satira atəşinə tutmuşdur.
Ancaq abituriyentdən soruşandakı satira nədir? Abituriyent bunun mahiyyətini dərk etmədiyi üçün cavab verə
bilmir. Doğrudan da, abituriyentin ümumi səviyyəsi,
dünyagörüşü, dərketmə qabiliyyəti olmalıdır. Abituriyentin hansı əsəri kimin yazmasını, nə vaxt yazmasını
bilməsi hələ onun bilik səviyyəsini, qabiliyyətini öyrənməyə əsas vermir. Bəxtiyar Vahabzadə yazırdı: “Beləliklə, biz suallarımızdan abituriyentin yaddaşını yox,
mahiyyətini, ümumi səviyyəsini, zövq dərəcəsini
öyrənməyə çalışmalıyıq”2. Yaxud: “İstedad oxuduğunu
olduğu kimi deməz. Onu öz qəlbinin, öz ağlının prizmasından keçirib təqdim edər. Burada prizmaya düşən
şüanın sınma qanununu nəzərə alsaq, hər şey bizə aydın
olar. Şüa prizmanın əks tərəfindən sınıb çıxdığı kimi,
istedad da aldığını olduğu kimi vermir, onu dəyişdirib
1

Qəbul imtahanları barədə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.236
2
Yenə orada. s.238
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təqdim edir. Bu sınma şüanın mənbəyinə uyğun gəlmədiyindən pedant müəllim abituriyentin cavabını səhv
kimi başa düşür. İmtahan götürən müəllim bu incə
nöqtəyə xüsusi diqqət yetirməlidir”1.
İmtahan qaydalarının necə olması məsələsi bütün
zamanlarda ziyalıları düşündürmüşdür. Bütün zamanlarda imtahan qaydaları ziyalıları razı salmamışdır. Bu
mənada Bəxtiyar Vahabzadəni də imtahan qaydalarının
bəzi məqamları qane etməmişdir. Məsələn, texniki
fakültələrə ərizə verən abituriyentlər ixtisas fənlərindən
yüksək qiymət alsalar da, bəzən o vaxt yazı işindən kəsilir və ali məktəbə qəbul olunmurdu. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, “Belələri haqqında ayrıca düşünmək
lazımdır. Əks halda biz ali məktəbin qapılarını istedadların üzünə qapamış olarıq. Çünki istedad norma tanımır. O, ütülənmiş cümlələrlə fikrini ifadə etmir. Biz onu
qrammatik normalar qəlibinə sala bilmərik. Çünki onun
öz istedadına münasib öz üslubu var. Çünki o, istedadının dili ilə danışır. Bunu təyin etmək isə müəllimdən
son dərəcə həssaslıq, vaxt, səbir və hövsələ tələb edir”2.
Bəxtiyar Vahabzadə müəllimin həssaslığını ən mühüm keyfiyyət kimi, vəzifə borcu kimi dəyərləndirir.
Doğrudan da, tələbəni bir-birindən ayırmaq, seçmək,
fərqləndirmək üçün müəllimin məsuliyyəti böyükdür.
Bəxtiyar Vahabzadə bu məsuliyyətdən çıxış edən bir
müəllim kimi deyirdi: “İmtahan qəbul edən müəllim,
birinci növbədə cəmiyyət qarşısında boynuna götürdüyü

1

Qəbul imtahanları barədə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.238
2
Yenə orada. s.239
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vəzifənin çətinliyini dərk etməlidir”1. Yaxud: “Müəllim
pedant olduqca, ali məktəb üçün seçdiyi gənclər də pedant olacaq. Mən imtahan qaydalarındakı bu pedantizmin əleyhinəyəm”2.

1

Qəbul imtahanları barədə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.237
2
Yenə orada. s.236

––– 63 –––

BULUDXAN XƏLİLOV

ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİNƏ
DAİR
Tədris məsələsi həmişə cəmiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Tədris olunan fənlərə gəldikdə isə onlar
müxtəlifdir. Hər bir fənnin özünəməxsusluğu vardır.
Hər bir fənnin fərdi xüsusiyyətləri vardır. Tədris prosesində bunu nəzərə almaq mütləq lazımdır. Ona görə də
fənn müəllimləri fənnin spesifik xüsusiyyətlərini duymaqla, hiss etməklə tədris prosesini aparmalıdırlar.
Konkret olaraq ədəbiyyat fənninin tədrisində də fənnin
spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə almaq vacibdir. Bəxtiyar Vahabzadə uzun müddət Azərbaycan Dövlət
Universitetində (indiki BDU-da) müəllim kimi fəaliyyət
göstərdiyindən öz təcrübəsindən istifadə edərək ədəbiyyatın tədrisi ilə bağlı bir çox məqamları tədrislə məşğul
olanların nəzərinə çatdırırdı. O, ədəbiyyatın tədrisi məsələsində bu fənnin xalqın həyatı, mənəviyyatı və
ictimai varlığı ilə bağlı olduğunu qeyd edirdi. Ədəbiyyat
elə bir fəndir ki, bu fənn gənclərimizin tərbiyəsinin və
dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Bəlkə də ədəbiyyat qədər gənc nəslin formalaşmasında
təsir qüvvəsi olan ikinci bir fənn yoxdur. Bu da o səbəblə bağlıdır ki, ədəbiyyatın başqasına çatma və təsiretmə
imkanları genişdir. Uşaq dünyaya gəldiyi gündən eşitdiyi laylaların, nəğmələrin təsiri altında böyüyür. Sonralar
oxuduğu bədii əsərlərin təsiri altına düşür. Bununla da
uşaqlıqdan başlayaraq şagird mənsub olduğu xalqın
ruhuna, mənəviyyatına bələd olmağa başlayır. Həmin
ruhda və mənəviyyatda böyüyür, vətəndaş kimi yetişir.
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Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat fənnini xarakterizə
etmək üçün onu digər fənlərlə müqayisə edir və fənlərin, xüsusilə ədəbiyyat fənninin fərdi cəhətlərini ədəbiyyat müəllimlərinə təcrübəli bir müəllim kimi izah edirdi.
Məsələn, o yazırdı: “Şagird qrammatika fənni ilə dilin
qanun-qaydalarını öyrənirsə, ədəbiyyat vasitəsilə bu
dilin nələrə qadir olduğunu, bu dilin əzəmət və böyüklüyünü görür, incəlik və gözəlliyinə heyran qalır”1.
Yaxud tarix və coğrafiya elmləri ilə müqayisələr
aparmaqla ədəbiyyat fənnini inandırıcı şəkildə, əyani
olaraq xarakterizə edirdi. Məsələn, “Şagird tarix elmi vasitəsilə əcdadının keçdiyi şərəfli yolları, xalqın apardığı
mübarizəni faktlarla öyrənirsə, ədəbiyyat vasitəsilə əcdadının şanlı tarixini bədii lövhələrdə görür, onun keçmişi
ilə yaşayır, bugünkü qələbələri ilə fəxr edir. Coğrafiya
elmi şagirdə Vətəninin qüdrətini, iqlimini, təbii
sərvətlərini, iqtisadi qüdrətini rəqəmlərlə öyrədirsə, ədəbiyyat Vətənin mənəvi qüdrətini, mənəvi böyüklüyünü
bədii lövhələrlə göstərir”2. Hər bir fənni tədris edən
müəllim o fənnin spesifik xüsusiyyətlərini bilməklə yanaşı, tədris prosesində onları nəzərə almağı da unutmamalıdır. Bu mənada ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllimin
də qarşısında mühüm vəzifə borcları dayanır. Həmin
borcları dərindən dərk etməklə ədəbiyyatın tədrisini təşkil
etmək lazımdır. Ona görə də Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat müəllimi necə olmalıdır, hansı keyfiyyətləri özündə
daşımalıdır, hansı mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır
məsələlərinə öz mövqeyini bildirirdi. O, 1960-cı ildə
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yazdığı “Ədəbiyyatın tədrisinə dair” məqaləsində qeyd
olunan məsələlərə cavab axtarır, öz fikirlərini, mövqeyini
söyləyirdi: “Bu elmin tədrisində, bizə görə, ən mühüm
amil, müəllimin fənnə olan böyük sevgisi, xalq ruhunu,
xalq mənəviyyatını dərindən bilməsidir. Ədəbiyyat müəllimi, hər şeydən əvvəl, bəhs etdiyi məsələnin atəşinə yanmağı, duya-duya, hiss edə-edə, alışa-alışa danışmağı bacarmalıdır. Ədəbiyyat müəlliminin ağzından sözlər tökülməməlidir. Onun dediyi sözlərin arxasında ürəyi od tutub
alışmalıdır. Bu mənada bizə elə gəlir ki, müəllim də bir
növ aktyor olmalıdır. Müəllim bəhs etdiyi məsələnin
incəliklərini özü hiss etməsə, şagirdlərə aşılamaq istədiyi
bir hiss, ya fikirlə özü yaşamasa, dediklərinin heç bir təsir
qüvvəsi ola bilməz”1. Deməli, Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllimin fənnə olan sevgisini,
xalq ruhunu, xalq mənəviyyatını dərindən bilməsini, bəhs
etdiyi məsələləri duya-duya, hiss edə-edə danışmağı bacarmasını təcrübəli bir pedaqoq kimi qeyd edir. Bundan
başqa, o, ədəbiyyat müəlliminin mövcud dərslik, dərs vəsaitinin əsiri olmamağı, fakt və rəqəmlərin sadalanması
ilə işini təşkil etməməsini söyləyirdi. Doğrudan da, istənilən bir bədii əsəri və o əsər haqqında ədəbi tənqidin
mövqeyini bilmədən onu necə tədris etmək olar?! Ona
görə də ədəbiyyat müəlliminin oxumağa, mütaliə etməyə
ayırdıqları vaxt, həm də yuxusuz gecələr hesabını almalıdır. Bu mənada Bəxtiyar Vahabzadə çox dəqiq və dürüst
fikir söyləyir və ədəbiyyat müəllimlərinin qarşısına vəzifələr qoyurdu. O yazırdı: “Ədəbiyyat müəllimi tədris
kitabının əsiri olaraq qalmamalıdır. Müəllim hər hansı
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yazıçının həyatını keçərkən o həyatın eniş-yoxuşları ilə
enib-qalxmalı, gecələr səhərə qədər masa arxasında yanan yazıçının həyatı ilə yanmalıdır. Yoxsa “filanıncı ildə
filan əsərləri yazdı və filanıncı ildə öldü” deyə cansız bir
dil ilə, soyuq rəqəmləri saymaqla şagirdlərdə heç bir
fikir, heç bir hiss oyatmaq olmaz”1. Ədəbiyyat müəllimi
yazıçının həyatının da, yazdığı əsərin özünün də məna və
məzmunu, əsas kredosunu, fəlsəfəsini şagirdlərə aşılamağı bacarmalıdır. Belə olmasa, ədəbiyyat müəllimi şagirdlərdə yazıçıya da, onun yazdığı əsərə də məhəbbət, istək
yarada bilməz. Odur ki, bu fənnin tədrisində müəllim əsl
müəllim olmalıdır. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, ədəbiyyat müəllimində yüksək savad, fənnə böyük sevgi
hissləri, tədrisin metodikasını və onun qanunlarını bilmək
vacibdir. Ancaq bununla belə, fənnin tədrisi metodikasını
və onun qanunlarını bilməkdən daha çox ədəbiyyat müəllimi, ümumiyyətlə müəllim fənnin özünü bilməlidir,
yüksək biliyə və nəzəri hazırlığa malik olmalıdır. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, bu mənada tədrisi metod
fənlərinin, daha doğrusu, bu fənləri tədris edən müəllimlərin işi daha ağırdır. Onlar həm elmi-nəzəri cəhətdən hazırlıqlı, bilikli olmalı, həm də tədris etdikləri fənnin metodikasını dərindən bilməlidir. Hansı yolla öyrətməyin
asan və mümkün olduğunu bilməlidir. Eyni zamanda
asan yolla öyrətməyin yollarını axtarmalıdır. Ancaq, hər
şeydən əvvəl, fənnin özünü bilməyən müəllim, o
cümlədən ədəbiyyat müəllimi o fənnin tədrisi metodikasını da arzu olunan səviyyədə apara bilməyəcəkdir ki,
onun tədrisi metodikasını da yaxşı qura bilsin. Bəxtiyar
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Vahabzadənin fikri ilə desək: “Şübhəsiz, tədris üsulları,
metodik qanun-qaydalar da vacibdir. Lakin, yazıçılıqdan
başqa (Bəxtiyar Vahabzadə özünü nəzərdə tutur – B.X.)
bir ədəbiyyat müəllimi olmaq etibarilə, mənə elə gəlir ki,
ən vacib olan məsələ bilik və eşqdir! Müəllimdə bilik və
eşq varsa, tədris üsulu öz-özünə gələcəkdir. Daha doğrusu, tədris üsulu da bilik və məhəbətdən doğur”1. Təbii ki
eşq, məhəbbət deyəndə fənnə olan sevgi, məhəbbət
nəzərdə tutulur. Fənni sevmədən onu tədris etmək olmaz.
Fənni və onun nəzəri əsaslarını sevə-sevə, məhəbbətlə
öyrəndikdən, mənimsədikdən, biliyə çevirdikdən sonra
onu tədris etmək olar və hətta tədrisi yüksək səviyyədə
aparmaq olar. Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat fikrinin
tədrisi məsələlərindən danışarkən öz təcrübəsi ilə yanaşı,
orta məktəbdə gözü ilə gördüklərinə əsaslanırdı. Doğrudan da fənnin tədrisi barədə dürüst söz demək üçün orta
məktəbdə müntəzəm olmaq, tədris prosesini dinləmək
çox vacibdir. Orta məktəblərdə fənn müəllimlərinin dərsi
keçmə prosesini izləmədən, eləcə də şagirdlərin dərsə
hazırlığını gözlə görmədən tədrisin vəziyyəti barədə söz
demək çox çətindir. Bu baxımdan Bəxtiyar Vahabzadə
orta məktəblərdə ədəbiyyat fənnin tədrisini izləməklə,
müşahidə etməklə öz fikir və mülahizələrini bildirirdi. O,
təkcə müəllimlərin tədris prosesinə münasibətini izləmir,
həm də şagirdlərin bu prosesdə özlərini necə aparmalarını
da nəzərdən qaçırmırdı. Təsadüfi deyil ki, Ağdam rayonunda orta məktəblərin birində şagirdlərin ədəbiyyat
fənninə necə hazırlaşmaları barədə maraqlı fikirlər söyləyirdi. Qeyd edirdi ki, Ağdam rayonunda orta məktəblərin

1

Ədəbiyyatın tədrisinə dair. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s. 191

––– 68 –––

BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ

birində (IX sinifdə) ədəbiyyat dərsinə qulaq asmışdır.
Mövzu Zakirin həyatı ilə bağlı olmuşdur. Bu mövzunu
şagirdlər elə cansız danışırlarmış ki, elə bil qrammafon
danışır. Bəxtiyar Vahabzadə onu da qeyd edirdi ki, şagird
mövzunu kitabdan əzbərləyib danışır, lakin danışdıqlarından sual verdikdə cavab verə bilmirdi. Deməli,
şagird mövzunu mənimsəməmiş, başa düşməmişdir. Belə
şagirdlər indi də az deyil, onlar kitabın əsiri olmaqla
əzbərçiliyə üstünlük verir, lakin mövzunun mahiyyətinə,
məzmununa vara bilmirlər.
Bəxtiyar Vahabzadə Ağdam rayonunda (IX sinifdə)
ədəbiyyat dərsini dinlədikdən sonra öz təəssüratını belə
bölüşürdü: “Doğrusu, sinifdən çox bədbin çıxdım. Şagirdlər Zakirin həyatını danışırdılar. Lakin necə? Şagird
danışdıqca adama elə gəlirdi ki, canlı insan deyil,
qrammafon danışır. Şagirdlər dediklərini hiss etmir, əzbərlədiklərini tutuquşu kimi söyləyirlər. Burada çox
qəribə bir əhvalatın da şahidi oldum. Müəllim kitab
cümlələrini eyni ilə əzbər deyən şagirdi saxlayıb, ona
belə bir sual verdi: - Zakir M.F.Axundova nə yazmışdı?
Şagird nə qədər düşündüsə cavab verə bilmədi. Müəllim
uşağa davam etməsini tapşırdı. Şagird yenə də eyni
qayda ilə cümlə-cümlə kitabda yazılanları təkrar etdi.
Nəhayət, Zakirin M.F.Axundova yazdığı məktubdan da
danışdı. Çox qəribədir. Bəs nə üçün sual veriləndə uşaq
buna cavab verə bilmədi?!”1 Bəxtiyar Vahabzadə sonra
öz sualına cavab axtarır və verdiyi cavab da çox dəqiq
olur. Ona görə ki, onun özü də ali təhsil müəssisəsində
uzun müddət Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini tədris et-
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mişdir. Həm də təcrübə öz sözünü deyir. Bəxtiyar
müəllimin də müəllimlik təcrübəsi onu deyir ki, əzbərçilik şagirdi kitabdan asılı saxlamaqla yanaşı, şagirdin
müstəqilliyini də əlindən alır. Ədəbiyyat müəllimləri şagirdlərin əzbərçiliyinin qarşısını almaq üçün hər sözün,
ifadənin, kəlmənin mənasını öyrətməyə çalışmalıdırlar.
Xüsusilə çətin sözlərin lüğətini şagirdlərə tərtib etdirməli və şagirdlərin bu yolla fəallığına nail olmalıdırlar.
Əksər vaxtlar ədəbi-bədii əsərlərdəki mənası şagird
üçün anlaşıqlı olmayan sözlər izah olunmur, həmin sözlərin mətndəki mövqeyi və rolu izah olunmur. Son dövrlərdə klassik ədəbiyyatın tədrisində bu cür yanaşmalar,
demək olar ki, unudulubdur. Təcrübə onu göstərir ki,
kortəbii şəkildə əzbərlənmiş şeir parçası, ya da ki
içərisindəki çətin sözlər izah olunmamış bədii mətnlər
şagirdlər tərəfindən tez bir zamanda unudulur. Çünki
kortəbii və şüursuzluqla əzbərlənmiş şeir parçalarının,
məna və məzmunu tam anlaşılmamış bədii mətnlərin
içərisindən suallar verildikdə şagird cavab verə bilmir.
Bu mənada “Bəs nə üçün sual veriləndə uşaq buna
cavab verə bilmədi?! Sualına Bəxtiyar Vahabzadə belə
bir aydınlıq gətirirdi: “Demək, əgər şagird öz dediklərini
başa düşsəydi, əzbərləməsəydi, müəllimin sualına cavab
verə bilərdi. Əzbərçilik bizim şagirdlərimizi şüursuzluğa, fikirsizliyə gətirib çıxarır, bu isə çox qorxulu
haldır. Ədəbiyyat müəllimlərimizin birinci vəzifəsi
əzbərçiliyə qarşı mübarizə olmalıdır”1.
Ümumiyyətlə, canlı, diri dil həmişə insanların qəlbinə tez yol tapır. Standart cümlələr, quru, rəsmi sözlər,
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ifadələr hər bir dinləyiciyə yorucu gəlir. Ona görə də insan öz nitqini canlı və diri etməlidir. Müəllim olan
kəsdə bu keyfiyyət daha yüksək səviyyədə özünü göstərməlidir.
Bəxtiyar Vahabzadə təcrübəli bir müəllim kimi
müəllimin nitqinə, izahına, davranışına, şagirddə fənnə
və mövzuya məhəbbət yaratmasına tələbkarlıqla yanaşırdı. O qeyd edirdi ki, ədəbiyyat müəllimi Qasım bəy
Zakirin lirikasını tədris edirdi. Ancaq müəllimin danışığında Zakir şeirinə məhəbbət hiss olunmurdu. O, müəllimin dilinə və işlətdiyi ifadələrə biganə qalmadan yazırdı: “Müəllimin dilində də quru kitab cümlələri, rəsmi
ibarələr bol-bol idi (“ifşa etmişdir”, “zəmanəsini satira
atəşinə tutmuşdur”, “öz əksini tapmışdı”, “ifadə etmişdir” və s. kimi). Ədəbiyyat müəllimləri birdəfəlik başa
düşməlidirlər ki, cansız, standart, quru, rəsmi ifadə tərzləri, oynaq təbiətə malik olan, varlığı həyat eşqi ilə çırpınan aşıqların beynini yorur. Onlara canlı həyat və canlı dil lazımdır!”1 O, mövzunun tədrisi ilə bağlı müəllimin qabaqcadan görəcəyi işləri də bir metodist kimi sadalayırdı. Düzgün hesab edirdi ki, müəllimin özü mahiyyəti dərk etməyibsə, şagirdi necə başa sala bilər?
İkinci bir tərəfdən sənətini və tədris etdiyi mövzuları
sevməyən, məhəbbətlə yanaşmayan müəllim şagirddə
də məhəbbət yarada bilməz. O, tədris zamanı müxtəlif
yollardan istifadəni məqbul sayırdı. Məsələn, o yazırdı:
“Məlumdur ki, hələ ibtidai məktəbdə ən adi riyazi məsələləri uşaqlara əyanilik prinsipi ilə öyrədirlər. “İkinin üstünə iki gələndə dörd eylər” ifadəsi ayrılıqda mücərrəd-
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dir və müəllim bu dil ilə uşağa istədiyi fikri, riyazi həlli
başa sala bilməz. Bunun üçün “mənim iki karandaşım
var, sənin də iki karandaşın var, mən öz karandaşlarımı
sənə bağışlayıram”, - deyə müəllim öz karandaşlarını
şagirdin karandaşlarının üstünə qoyur və sözünə davam
edir: - İndi say görək sənin neçə karandaşın oldu?
Bu, tədrisdə tamamilə doğru yoldur”1. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə dərsliyin əlində aciz qalmağın əleyhinə olmuşdur. Hər şeydən əvvəl, müəllim dərsliyin qulu
olmamalıdır.
Məsələn, ədəbiyyat müəllimləri şair və yazıçının
yaradıcılığı ilə bağlı əlavə kitablardan istifadə etməlidir.
Bəxtiyar Vahabzadə Zakirin lirikasını keçən müəllimin
simasında qeyd edirdi ki, müəllim dərslikdən əlavə
şairin kitabını alıb mütaliə etsəydi, onda Zakirin böyüklüyünü dərslikdəki bir-iki cümlə ilə deyil, geniş və
maraqlı izah edə bilərdi. “Məgər pismi olardı ki,
əyanilik üçün müəllim Zakirin “Müntəxəbat” kitabında
olmayan və özünün ən gözəl hesab etdiyi şeirlərdən birisini oxuyaydı, onu misra-misra uşaqlara izah edəydi,
klassik şeirimizin gözəlliyini açıb göstərəydi”2.
Bəxtiyar Vahabzadə dərsliklərdəki nöqsanlara da biganə qalmırdı. Belə hesab edirdi ki, yaradıcılığın mahiyyəti duyğuların, hisslərin həyatiliyində, incəliyində
və yazıçının, şairin sənətkarlığındadır. Odur ki, sənətkarlıq məsələlərinin dərsliklərdə nöqsanlı olmasını qeyd
edirdi. Və ümumiyyətlə, dərslikdəki nöqsanları, dərslik
müəlliflərinin bu işi hələ də həll etməmələrini tənqid

1
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edirdi. O yazırdı: “Bu işdə müəllimlərimizdən ən əvvəl,
günahkar dərslik yazan müəlliflərdir. Demək lazımdır
ki, bizim ədəbiyyat dərsliklərimiz çox cansıxıcıdır. Bizcə, ədəbiyyat dərsliklərindəki nöqsanlardan geniş şəkildə danışıb bunu birdəfəlik həll etməyin vaxtı çoxdan gəlib çatmışdır. Ədəbiyyat dərsliklərində klassik sənətkarlarımızın yaradıcılığı əsasən birtərəfli, yalnız sosioloji
baxımdan izah olunur. Şairin sənətkarlığından, onun
bədii sözdən istifadə etmək bacarığından, ümumən bədii
sözün nələrə qadir olduğundan qətiyyən danışılımır”1.
Bəxtiyar Vahabzadənin bu mövqeyi indi də dərsliklərimizdə, təbii ki, ədəbiyyat dərsliklərində hökm sürməkdədir. Bu qüsurlar indiyə qədər dərslik müəllifləri
tərəfindən nədən qaldırılmır. Görünür ki, ədəbiyyat
dərsliklərindəki belə qüsurlar dərsliklərimizdə tarixən
dərin kök salmışdır. Ona görə də az qala ənənə halını
almış bu qüsurlardan yaxa qurtarmaq olmur. Təsadüfi
deyil ki, Bəxtiyar Vahabzadə belə qüsurların vaxtilə
Səməd Vurğun tərəfindən tənqid olunduğunu da qeyd
etməklə həqiqəti bir daha təsdiqləyirdi. O yazırdı: “Hələ
1944-cü ildə mərhum şairimiz Səməd Vurğun “Balalarımız üçün gözəl əsərlər yaradaq”adlı məqaləsində bu
məsələyə çox ciddi toxunmuş, uşaqlar üçün yazılan
əsərlərin bədii cəhətdən çox sönük olduğunu ürək ağrısı
ilə qeyd etmişdi. Məsələn, Səməd Vurğun dərsliyə
salınan aşağıdakı şeiri misal gətirmişdi:

1
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Neftdən olur yağ, benzin,
Neftdən olur kerosin,
Bütün avtomobillər
Benzinlə yol gedirlər.
Traktor kerosindən,
Təyyarə də benzindən
Qüvvət alır, güc alır.
Bu misaldan sonra şair göstərirdi ki, bunu yazan
şairdə və dərsliyə salan müəllifdə insaf yoxdur. Onlar
cansız və qansız rəqəmləri, zövqsüz, quru nəzmləri
uşaqlarımıza əzbərlədirlər”1.
Dərsliklərə salınan bədii əsərlərin ideyası, qayəsi və
məfkurəsi ilə yanaşı, bədii cəhətləri də nəzərə alınmalıdır. Bədii cəhətdən əsrlər elə olmalıdır ki, onlar
uşaqlarda ən gözəl duyğular, hisslər yaratmalıdır. Eyni
zamanda uşaqlarda bədii zövqü formalaşdırmalıdır. Bu,
vacib bir məsələdir. Ona görə vacibdir ki, biz vətəndaş
hazırlayırıq. Vətəndaşın isə təmiz hissləri, duyğuları
olmalı və onlarda bədii təfəkkür tərbiyə edilməlidir. Belə ki, vətəndaş təmiz hisslərə, duyğulara malik olmayanda, bədii zövqü formalaşmayanda quru, rəsmi olur,
onunla söhbət cansıxıcı və yorucu təsir bağışlayır. Məhz
Bəxtiyar Vahabzadə məsələlərə metodist kimi yanaşır,
hətta bu istiqamətdə çap olunmuş məqalələrə istinad
edirdi. Fikir verin: “Bizcə, dərsliklərə salınan əsərlər
yalnız məfkurəvi baxımdan deyil, bədii cəhətdən də
düşünülməli, ən gözəl, ən təmiz duyğular tərənnüm
edən, özü də yaxşı tərənnüm edən əsərləri dərsliyə
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salmalı və bu əsərlərlə balalarımızda bədii zövq tərbiyə
etməliyik. Hələ 1955-ci ildə “Literaturnaya qazeta”nın
“Literatura v şkole” seriyasından buraxdığı məqalələrdə
bu məsələlərə çox ciddi toxunulmuş və bədii zövq,
estetik duyğu oyatmayan əsərlərin dərsliklərə salınması
ciddi surətdə tənqid edilmişdi”1.
Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat dərsliklərinə salınan
müəlliflər, əsərlər barədə də öz sözünü deyirdi. Onun
vaxtilə qaldırdığı bu məsələlər indi də öz aktuallığını
itirməmişdir. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, ədəbiyyat
tarixinin xronoloji ardıcıllığına riayət etmək naminə
bütün yazıçılar ədəbiyyat dərsliyinə salınmamalıdır. Bu,
uşaqların işini çətinləşdirir2. İkincisi, orta məktəbdə
ədəbiyyat tarixi başlayana qədərki siniflər (yəni
keçmişdəki V, VI, VII siniflər) üçün yazılan dərsliklərdə uşaqların tərbiyəsinə müvafiq əsərlər salınmalıdır.
Ancaq Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, burada da əksər
vaxtlar müəlliflər ədəbiyyat tarixinin xronologiyasına
riayət etməyə çalışırlar3.
Bəxtiyar Vahabzadə ədəbiyyat dərsliyinə hansı
müəlliflərin salınması məsələsinə də münasibət bildirirdi. O, təbii ki, ədəbiyyat tarixi başlayan yuxarı siniflərin ədəbiyyat dərsliyində çoxdan bəri ictimaiyyətin
diqqətini cəlb edən edən şair və yazıçıların dərsliklərə
salınmasını gündəmə gətirirdi. Məsələn, o yazırdı:
“Hüseyn Hüseynzadə, Nəbi Xəzri, Həsən Seyidbəyli,
İ.Şıxlı, İsa Hüseynov və başqa yazıçıların yaradıcılığı
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ilə şagirdlərimizi nə vaxt tanış edəcəyik?”1 Hətta onun
bir mövqeyi də çox dürüst bir mövqe olmuşdur. Belə ki,
çoxdan bəri ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən müəlliflərin əsərlərinin aşağı siniflər üçün yazılan dərsliklərə
salınmasını şagirdlərdə böyük duyğular, hisslər yaratdığını əminliklə bildirirdi. Onun fikrincə, vətənimizə,
ədəbiyyatımıza mədəniyyətimizə sevgi oyatmaq üçün
həmin şair və yazıçıların dərsliklərə salınması dərslik
müəlliflərinin vəzifələrindən biri olmalıdır. Məsələn, o
yazırdı: “Hüseyn Hüseynzadənin “Şeir deyilmi?”, “Sən
dərsə gəlməyəndə” şeirləri balalarımızda nə qədər
gözəl duyğular, gözəl hisslər oyada bilər!
Şeirin, lirikanın mahiyyətini şagirdə izah edən
müəllimin “Şeir deyilmi?”ni oxuması kifayətdir:
Yenə gözüm qaldı bağçada, bağda
Min-min gül açıldı aranda, dağda
Eyvana əyilən çarpaz budaqda
Bülbülün nəğməsi şeir deyilmi?”2
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MÜƏLLİM OBRAZI
Dünyada elə bir insan tapmaq olmaz ki, o, ilk müəllimini, ümumiyyətlə, müəllimlərini unutsun. Mən deyərdim ki, insan hansı çətin vəziyyətdə, şəraitdə olmasından asılı olmayaraq heç zaman müəllimlərini, xüsusilə
də ilk müəllimini unutmur. Müəllim bizim hər birimiz
üçün valideynlərimiz qədər əzizdir. Tarix boyu hər bir
kəs müəlliminə, onun xeyirxahlığına inanmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Bəxtiyar Vahabzadə ilk müəllimini
əziz, mehriban, xeyirxah bir insan kimi xarakterizə
etmişdir. O yazırdı: “Müəllim dediyim zaman həmişə
mənim yadıma ən əvvəl ilk müəllimim düşür. İlk müəllim! Bizə qələm tutmağı öyrədən, gözümüzə nur verən,
beynimizdə ilk naxış açan bu gözəl, xeyirxah insan
həmişə bizim üçün ana qədər mehriban, ata qədər əziz
olmuşdur”1. Bəxtiyar Vahabzadə ilk müəllimə sanki
poetik bir tərif vermişdir. Bu poetik tərifdə ilk müəllimi
xarakterizə edən xüsusiyyətləri möhür kimi vurmuşdur.
Məsələn, o, ilk müəllimi “xarüqladə bir varlıq kimi”,
“böyük bir sirr xəzinəsi” kimi, “sehrli, möcüzəli dünyadan” gələn insan kimi, Allahın yaratdığı hər bir şeyin
dilini bilən varlıq kimi xarakterizə etmişdir. O yazır:
“Adam ilk müəllimini nəsə xarüqüladə bir varlıq kimi
təsəvvür edir. O, hərflərin sirrini bizə açdıqca, nəzəri-

1
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mizdə gündən-günə daha da böyüyür, daha da ucalır.
Adama elə gəlir ki, o, böyük bir sirr xəzinəsidir. Nənələrimizin danışdığı sehrli, möcüzəli dünyadan gəlib. O,
axar çaya “dayan desə, dayanır”, “günəşə sön desə, sönər”. O, nəinki kitabların, otların, çiçəklərin, quşların
da dilini bilir. O bizim kimi çörək yeyib, su içmir. O
bizdən ayrılan kimi öz sehrli nağıllar dünyasına
çəkilir”1.
Bəxtiyar Vahabzadə üçün ilk müəllim ana, ata kəlməsini oxudan və bununla da dünyanı dərk etməyə
səfərbər edən insandı. Sözün həqiqi mənasında cəfakeş,
qayğıkeş, fədakar insan. O yazır: “İlk dəfə “ana”
kəlməsini oxuya bildiyim gün bugünkü kimi yadımdır.
Mənə elə gəldi ki, dünyada məndən xoşbəxt, məndən
savadlı adam yoxdur. Mən “ana” kəlməsi ilə təbiətin,
xilqətin, varlığın sirrini oxumuşdum, dünyanı dərk
etmişdim. “Ana” yerdir, “ata” – göy! Bu iki müqəddəs
söz həyatın mayası, varlığın əsası, başlanğıcıdır?!”2
Bəlkə də müəllim olmasa, insanlar elə başa düşə bilər
ki, onlar hər şeyi bilirlər. Müəllim insanı elə bir yola
çıxarır ki, o, ömrü boyu öyrənməli olur. Ancaq nə bilik
tükənir, nə də onun öyrəndikləri. Belə olduğundan
insanlar müəllimə ehtiyac hiss edirlər. Ömrü boyu
oxuyan, öyrənən, həyatı dərk edən hər bir insanın etirafı
bundan ibarətdir. Bəxtiyar Vahabzadə kimi: “Son
nəfəsimizə qədər biz öyrənəcək, öyrənəcəyik. Axı, insan
üçün “bilirəm” sözü yoxdur. O, “biləcəyəm” deyə-deyə
hər gün, hər ay, hər il, ucalır, böyüyür. Təbiət və kainat
1
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sirli bir kitab, biz – şagird, tükənmək bilməyən arzularımız isə müəllimimizdir”1.
Bəxtiyar Vahabzadə “Əlifba” kitabını bütün
elmlərin başlanğıcı, bütün sirlərin açarı adlandırır. O
yazır:
“Əlifba kitabı! Xəzansız bahar!
Üstündən nə bulud, nə də çən keçir.
Bütün elmlərə gedən cığırlar,
Bu sadə kitabın üstündən keçir”2.
Bəxtiyar Vahabzadə ilk müəllim barədə elə dəqiq,
həyat təcrübəsindən çıxmış fikirlər söyləyir ki, onların
hamısı hikmətli sözlər kimi diqqəti cəlb edir. Məsələn:
“Biz sonralar nə qədər böyüsək, ucalsaq, şöhrətlənsək
də, başımızı ağ saçlı ilk müəllimlərimizin önündə əyir
və onlara deyirik: “Bütün qazandıqlarımıza görə biz sizə
borcluyuq, müəllimlərimiz, bizim yaratdıqlarımız da sizindir. Biz ədiblər, bəstəkarlar, rəssamlar, alimlər, ixtiraçılar kitabların, nəğmələrin, kəşflərin müəllifiyiksə,
siz bunları yaradanların müəllifisiniz”3.
Yaxud: “Müəllim bizim ilk dostumuz, mənəvi
atamız, anamızdır”4.
Başqa bir misal: “...“müəllim” sözü öz lüğəti mənasını itirib, daha böyük mənalar kəsb etmiş, misilsiz
məzmuna malik olmuşdur. Məndən olsaydı, əlifbadakı

1

Müəllim! – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.195
2
Yenə orada.s.196
3
Yenə orada.
4
Yenə orada.

––– 79 –––

BULUDXAN XƏLİLOV

sıra qanunlarını pozub, “müəllim” sözünü bütün dillərin
lüğətində ilk söz kimi qəbul edərdim”1.
Bəxtiyar Vahabzadə müəllim obrazını təsəvvürdə
canlandırmaq üçün, eləcə də müəllimin böyüklüyünü
anlatmaq üçün, həm də müəllimin xidmətini nəzərə
çatdırmaq üçün bütün müqayisələrə əl atır, o cümlədən
yunan filosofu Əflatunun fikirlərinə istinad edirdi.
Nəticədə müəllim bizim gözümüzün önünüdə böyüyür,
bir daha ucalır. Fikir verin: “Böyük yunan filosofu
Əflatundan xəbər aldılar:
- Atanı çox sevirsən, ya müəllimini?
Filosof cavab verdi:
- Müəllimimi!
“Nə üçün” deyə xəbər alanda, o belə cavab verdi:
- Atam məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə
yerdən göyə qaldırdı”2.
Bizə belə gəlir ki, müəllim barədə mövcud olan bu
qəbildən olan fikirlər radioda, televiziyada tez-tez
səsləndirilməlidir. Biz müəllimin xidmətini, ucalığını,
yüksəkliyini dərk edə-edə özümüz də ucalacaq və
yüksələcəyik. Ona görə də radioda, televiziyada haqqı
olan müəllimlər barədə tez-tez verilişlər olmalıdır. Onların həyatı, fəaliyyəti və xidmətləri işıqlandırılmalıdır.
Yaxşı müəllimlərin cəmiyyətə çatdırılması istiqamətində müntəzəm işlər görülməlidir. Azərbaycanın şəhərində, qəsəbələrində, kəndlərində, hətta ucqar kəndlərdə o
qədər yaxşı müəllimlər vardır ki, biz oların böyük əksəriyyətini tanımırıq. Tanımamağımızın bir səbəbi də on1
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ların barəsində cəmiyyətə heç bir təqdimatın olmamasıdır. Bəzən cəmiyyətdə elələrinin güclü təqdimatı olur
ki, onların təqdim olunmasına heç bir əsas, mənəvi haqq
olmur. Ancaq onlar müxtəlif yollar və vasitələrlə özlərinin təqdim olunmasına nail olurlar. Düzdür, cəmiyyət
belələrini birmənalı qarşılamır. Ancaq hər halda belə
yalançı təqdimatlara da inanalar az olmur.
Şagirdlərin daxili aləmi zərif, incə və həssas olur.
Onları tez inandırmaq da olur, tez küsdürmək də. Ona
görə də müəllim zahiri görkəmindən tutmuş biliyinə,
dərsə hazırlığına və şagirdlərə münasibətinə qədər – hər
bir şeyə diqqət yetirməlidir. Belə olmasa, müəllim tədris
etdiyi fənni də, özünü də uşağa sevdirə bilməz. Bəzən
uşağın müəllimə də, onun tədris etdiyi fənnə də olan
sevgisi və nifrəti müəllimin özündən başlayır. Daha
doğrusu, müəllimin biliyindən, davranışından, uşağa olan
münasibətindən, özünə nəzarətindən və s. Bəxtiyar bir
pedaqoq kimi yazırdı: “Şagirdin bir fənni sevib-sevməməsində müəllim mühüm rol oynayır. Müəllim öz fənnini
şagirdə sevdirə də bilər, ondan iyrəndirə də bilər”1.
Ədəbiyyat müəllimləri ədəbi-bədii əsərlərin sevilməsində, eləcə də yazıçı və şairlərin sevdirilməsində
əvəzsiz rol oynayırlar. Ümumiyyətlə, hər bir fənni tədris
edən müəllim yerində olmalıdır. Adətən uşaq (xüsusilə
istedadlı uşaq) bütün fənləri öyrənməyə çalışır və
öyrənir də. Ancaq fənn müəllimlərinin nüfuzundan, fənni sevdirməsindən və özünə rəğbət yaratmasından asılı
olaraq şagird müəllimi əsas seçir. Yəni fənn müəlliminə
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məhəbbətdən irəli gələrək onun tədris etdiyi fənni daha
mükəmməl öyrənir. Belə olanda bəzən insan tərəddüddə
olur ki, görəsən fənni özü sevmiş, yoxsa fənn müəllimi
sevdirmişdir. Necə ki Bəxtiyar Vahabzadə düşünürdü. O
qeyd edirdi ki, uşaqlıqdan musiqini, şeiri sevmişdir.
Ancaq o hələ də bilmir ki, ədəbiyyata olan sevgi onun
üzündəndir, yoxsa müəllimi sevdirmişdir? Xüsusilə o,
ədəbiyyat müəllimi İbrahim Cəfərdən (filoloq Əkrəm
Cəfərin qardaşı) o qədər ürəkdolusu bəhs edirdi ki,
şagirdin müəllimə olan məhəbbətinin ən bariz nümunəsi
kimi buna heç cür adi yanaşmaq olmur. Bəxtiyar
Vahabzadə İbrahim Cəfər müəllimin xatirəsinə 1967-ci
ildə həsr etdiyi “Müəllim!” məqaləsində yazırdı: “Axı,
mənim çox gözəl ədəbiyyat müəllimim olmuşdur. Mənə
ilk dəfə dünyanın ən böyük dahilərini, Homeri, Nizamini, Tolstoyu, Şekspiri, Füzulini, Sabiri o tanıtdırmış,
o sevdirmişdir. İbrahim Cəfər! (Filoloq Əkrəm Cəfərin
qardaşı) Bu ad mənə həmişə yuxarıda adlarını çəkdiyim
dahilər qədər əziz və böyükdür”1.
Bəxtiyar Vahabzadə İbrahim Cəfər müəllimin müəllimə xas olan keyfiyyətlərindən danışır və onları örnək
nümunələr kimi gələcək nəslə çatdırırdı. Onun danışığındakı təbiiliyi və səmimiliyi yüksək qiymətləndirirdi.
Belə hesab edirdi ki, İbrahim Cəfər müəllim hansı
sahədən danışırdısa, o sahənin peşəkarı kimi danışırdı:
şeirdən danışanda şair kimi, nəsrdən danışanda nasir
kimi, tarixdən danışanda tarixçi kimi. Məsələn, İbrahim
Cəfər müəllimin Məhəmməd Hadini tədris etməsi ilə
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bağlı yazırdı: “Yadımdadır, bir dəfə o bizə Məhəmməd
Hadini keçirdi. O, elə danışırdı ki, biz Bakı küçələrində
öz şeirlərini satan bədbəxt Hadinin özünü görürdük.
“Şair öldü, bu gün belə onun məzarı bizə məlum deyil”
– dediyi zaman o kövrəldi, səsi titrədi, qırıldı. Biz onun
bu zaman nələr keçirdiyini hiss edirdik. Danışan onun
dodaqları deyildi, ürəyi idi. Bizim qarşımızda o,
Hadinin faciəsini yaşayır, Hadi kimi vətən və xalq
eşqilə yanıb-yaxılırdı”1.
Mənim də yadıma professor Fərhad Fərhadovun mühazirələri düşür. Yadımdadır, o, “Qədim və orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı” fənnindən mühazirə söyləyərkən fənni də, mövzunu da, özünü də tələbəyə sevdirə bilirdi. “Leyli və Məcnun”dan danışanda elə canlı, təsirli,
həyati danışırdı ki, həm özü ağlayırdı, həm də auditoriyadakı tələbələri ağladırdı. Leylinin və Məcnunun faciəsi, onların taleyi auditoriyada hamını ağladırdı. Buna
prof. Fərhad Fərhadov həm biliyi, həm biliyini tələbəyə
canlı şəkildə çatdırmaq qabiliyyəti, həm də ürəkdən,
şövqlə, məhəbbətlə dərs deməsi ilə nail olurdu. Belə
müəllimlərin hər bir zaman xatirəsi əziz olur, onları
tələbələri unutmur. Ona görə ki, onlar tələbələrinin qəlbinə elə bir toxum səpirlər ki, o toxum həmişə təzə və
təravətli qalır. Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi kimi “Bəlkə də mənim qəlbimə ilk ilham toxumlarını o (İbrahim
Cəfər – B.X.) səpmişdir. Mən bu gün universitetdə dərs
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dediyim zaman özümdən asılı olmayaraq İbrahim Cəfəri, onun danışıq tərzini, hərəkətlərini təqlid edirəm”1.
Bəxtiyar Vahabzadə 1968-ci ildə yazdığı “Mir Cəlal” məqaləsində onun nəsrimizin görkməli nümayəndəsi kimi yaradıcılıq yolundan bəhs etməklə yanaşı,
müəllimliyinə də yüksək qiymət verirdi. Məqalə Mir
Cəlalın anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə Bəxtiyar
Vahabzadənin ürəkdən keçən bütün səmimi duyğularını
əks etdirir. O yazır: “Görkəmli alim, 35 ilə yaxındır ki,
Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU-da –
B.X.) çalışır. Onlarla elmi işçinin yetişməsində böyük
əmək sərf etmişdir. Hazırda müxtəlif elmi müəssisələrdə
çalışan alimlər Mir Cəlalın tələbələri olmuşlar. Əziz
Mirəhmədov, Kamal Talıbzadə, Bəkir Nəbiyev, Kamran
Dadaşoğlu, Məsud Əlioğlu, Təhsin Mütəllibov, Xalid
Əlimirzəyev, Firudin Hüseynov və başqaları, eyni zamanda bu sətirlərin müəllifi də (Bəxtiyar Vahabzadə
özünü nəzərdə tutur – B.X.) Mir Cəlal müəllimə borcludur”2. Doğrudan da, Mir Cəlal müəllim bir nasir kimi
ədəbiyyatımızın, bir ədəbiyyatşünas kimi ədəbiyyatşünaslığımızın inkişafında böyük rol oynamışdır. Eyni zamanda onun adları çəkilən tələbələrinin də bir müəllim
və ədəbiyyatşünas kimi xidmətləri danılmazdır. Təsadüfi deyil ki, onların hər biri Mir Cəlalın alim və müəllim
müqəddəsliyindən həmişə ağızdolusu danışmışlar.
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(Soldan sağa: M.Həyatzadə, İ.Əliyeva,
B.Vahabzadə, Z.Əlizadə, C.Abdullayev)

BDU-nun filologiya fakültəsində görüş.
B.Vahabzadə, professorlar A.Axundov,
C.Abdullayev, F.Qasımzadə. 1995
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Düzdür, dərs deyən müəllimlərin hamısı əsl müəllim
kimi özünü sevdirə bilmir, bu şərəfli adı qoruya bilmir.
Belələri şagirdlərin də, tələbələrin də yaddaşında pis
qalır. Bəxtiyar Vahabzadə belələrini də tənqid edirdi. O,
Hötenin belə bir fikrinə istinad edərdi: “Dərs aldığımız
adamları haqlı olaraq müəllim adlandırırlar. Ancaq bizə
dərs deyənlərin hamısı bu şərəfli ada layiq deyil”. Daha
sonra davam edərək yazırdı: “Bəli, hayıf ki, müəllim
adındakı nəcabəti, böyüklüyü, ucalıq və şərafəti tam
mənada başa düşməyən, bu sənətin mənasını tam dərk
etməyən müəllimlər də var”1. Bəxtiyar Vahabzadə tanıdığı, bildiyi, şəxsən gördüyü müəllimlərdən yazmaqdan,
onları respublika mətbuatında işıqlandırmaqdan heç
zaman yorulmamış, əksinə, bunu bir vətəndaşlıq
missiyası kimi özünə borc hesab etmişdir. Bu mənada
1967-ci ildə yazdığı “Rəqəmlərdə poeziya” məqaləsində
riyaziyyat aləmində görkəmli alimlərdən biri olan
Məcid Rəsulovdan bəhs etmişdir2. Onun kimliyini, elmi-pedaqoji fəaliyyətini geniş ictimaiyyətə çatdırır,
örnək olan bu cür müəllim ömrünü və fəaliyyətini təbliğ
edirdi. Yazdığı məqalədə Məcid Rəsulovun həyatından,
fəaliyyətindən verdiyi fraqmentlər əsasında oxucuda
böyük bir təəssürat yaradırdı. Oxucu Məcid Rəsulovun
həyat yolundan yaxşı mənada öyrənirdi. Belə ki, o, beş
illik orduda xidmətindən sonra – 1948-ci ildə Lvova
getmiş, professor Y.B.Lopatinskinin rəhbərliyi altında
“Çıxıqlar üsulunun bəzi tədqiqləri” mövzusunda disser-
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tasiya müdafiə etmişdir. Müdafiədən sonra Bakıya
qayıtmış, beş il o vaxtkı S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) Riyazi analiz
kafedrasının dosenti olmuşdur. 1953-cü ildə yenidən
Lvova getmiş və 1960-cı ilə qədər orada diferensial
tənliklər kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir.
1960-cı ildə Moskvada Steklov adına Riyaziyyat
İnstitutunun elmi şurasında “Qarışıq məsələlərin həlli
üçün çıxıqlar üsulu” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Müdafiədən sonra Azərbaycan
Dövlət Universitetinə (indiki BDU-ya) qayıtmış və o
vaxtdan burada “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasına
rəhbərlik etmişdir. Yaxşı deyiblər ki, elm Çində olsa da,
onun arxasına düşüb getmək lazımdır. Məcid Rəsulov
da elmin arxasınca getmiş, onun dərinliklərini öyrənmişdir. O, professor kimi pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı
gənc riyaziyyatçıların hazırlanmasında da böyük
xidmətləri olmuşdur. O, istedadlı riyaziyyatçılar yetirmişdir. Onlardan biri AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar
elm xadimi, fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru Yusif
Məmmədovdur. O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektorudur. Söhbət ondan gedir ki, Məcid
müəllim bu kimi adamları elmə gətirməklə yenə də elmə
xidmət etmişdir. Onun onlarla belə tələbələri olmuşdur.
Yadımdadır, Yusif Məmmədov Məcid müəllimdən həmişə ağızdolusu danışır, onu təkcə görkəmli riyaziyyatçı
kimi deyil, həm də tələbənin, gənclərin, istedadlı
adamların himayəçisi kimi xatırlayır. Şirin xatirələr
kimi qeyd edir ki, o, universiteti bitirdikdən sonra
Məcid müəllim onu yanına salıb rektorun yanına aparıb.
Bir müddət söhbətdən sonra Məcid müəllim rektorun
otağında qalıb, o, otaqdan çıxıb Məcid müəllimi gözləməli olub. Məcid müəllim çox əsəbi halda rektorun
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otağından çıxıb. Ümumiyyətlə, Məcid müəllim xaraktercə qaraqabaq, sərt bir adam olub. Bunun müqabilində
çox xeyirxah və qayğıkeşliyi ilə çoxlarından fərqlənibdir. Nə isə...Yusif müəllim ürək eləməyib Məcid
müəllimə yaxınlaşmağı. Səhəri gün bilib ki, Məcid
müəllim onun universitetdə gənc mütəxəssis kimi
saxlanılmasına nail olubdur.
Məcid müəllimin onlarla tələbəsi də bu cür qayğını
və xeyirxahlığı görmüşdür.
İndi dövr də dəyişibdir. Belə ki, istedadlı tələbəni
seçib götürmək işində müəyyən çətinliklər var. İstedadlı
bir tələbə magistraturaya sənəd verməlidir. Bu zaman o,
ayrı bir ali məktəbin magistraturasına qəbul ola bilər.
Bununla da onun istedadını qiymətləndirmək istəyən,
müəllimdən ayrı düşə bilər Tamam yeni bir rəhbərlə
qarşılaşa bilər. Bu da istedadın yetişməsi işində xeyli
maneədir. Hələ onu da qeyd edək ki, sonradan doktorantura pilləsi, ora qəbul, qarşıya çıxan maneələr, bəzən
istəmədiyi elmi rəhbərin doktoranta rəhbər təyin
olunması və sair, və ilaxır.
Keçmişdə “Bilik” cəmiyyətinin xətti ilə alimlər mühazirələr oxuyur, elm aləminin yenilikləri ilə dinləyiciləri maarifləndirirdilər. Belə ki mühazirələri Ümumittifaq “Bilik” cəmiyyətinin salonunda dəfələrlə Məcid
Rəsulov da oxumuşdur. O, “Riyazi fizika məsələlərinin
çıxıqlar üsulu ilə həlli” mövusunda söylədiyi mühazirələrlə ağsaçlı alimləri, təcrübəli mühəndisləri, texnikləri
heyran etmişdir. Onun Ümumittifaq Cərəyan Mənbələri
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda oxuduğu mühazirəni həmin
institutun direktoru M.S.Liderenko belə qiymətləndirmişdir: “Bizim institut professor Rəsulova və Azərbaycan Universitetinə öz dərin minnətdarlığını bildirərək qeyd edirdi: yaratdığı üsullar haqqında Rəsulovun
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oxuduğu mühazirələr çox böyük praktiki əhəmiyyəti
olan çətin məsələləri həll etməkdə bizə kömək edəcək.
Rəsulovun bizə göstərdiyi köməyi çox yüksək qiymətləndiririk və ümidvarıq ki, bu əlaqə bizim institutun mütəxəssislərinin gələcək işlərinə istiqamət verəcəkdir”1.
Bu gün çox istərdik ki, bizim radio və televiziyalar
elə layihələr hazırlasınlar ki, orada elmin sahələri üzrə
mühazirələr hazırlansın. Mühazirələri hər alim öz
məşğul olduğu sahə ilə bağlı, o sahənin yenilikləri ilə
bağlı söyləsin. Bu həm də elmi yeniliklərin cəmiyyətə,
ən azı elm adamlarına çatdırılmasıdır. Yaxşı olmazdımı,
bu gün Məcid Rəsulovun və bu qəbildən olan alimlərin
mühazirələri televiziyaların və radioların fondunda
qorunaydı?! Axı bu cür alimlər elə-belə yetişmir.
Belələri öz sahələri ilə nəfəs alır.
Bəxtiyar Vahabzadə Məcid Rəsulovla olan müsahibəsini xatırlayırdı. O yazırdı ki, mən ondan bir dəfə
xəbər aldım ki, qəribə görünməsin, riyaziyyatçı olmağınızın səbəbini deyə bilərsinizmi? Məcid Rəsulov:
“- Bunun iki səbəbi var, - deyə professor sözə başladı: - Orta məktəbdə oxuduğum zaman riyaziyyat mənə
bütün fənlərdən asan görünürdü”. Bəxtiyar Vahabzadə
təəccüblənir ki, çox qəribədir ki, riyaziyyat asan ola
bilərmi? Məcid Rəsulov Bəxtiyar Vahabzadəyə inandırır ki, sizə ədəbiyyat asan gəldiyi kimi, mənə də riyaziyyat asan gəlir. Sən uşaqlıqdan şeirlə nəfəs aldığın
kimi, mən də rəqəmlərlə, düsturlarla nəfəs almışam.
Məcid Rəsulov Bəxtiyar Vahabzadəyə bunu da deyir:
“...mənim riyaziyyat aləminə gəlməyimin ikinci səbə-
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bini də demək istəyirəm. Məşhur riyaziyyatçı
İ.V.Veyerştras deyir ki, “Qəlbən şair olmadan, riyaziyyatçı olmaq mümkün deyil”. Bu, sizə qəribə gəlməsin.
Riyaziyyatçı mürəkkəb bir məsələni tamamilə yeni bir
düstur açanda ona elə gəlir ki, insan ayağı dəyməyən
qaranlıq bir meşədə təzə bir cığır açır. Sirlər aləminə
gedir, planetdən-planetə körpü salır. Onun qəlbi fərəh
və sevinclə dolur. Bəlkə də, bu hissi riyaziyyatçı
olmayan duya bilməz”1.
Bəxtiyar Vahabzadə öz gözləri ilə gördüyü elə
hadisələri izah edirdi ki, hər bir şagird, eləcə də hər bir
tələbə belə müəllimləri görübdür. Məsələn, M.Ə.Sabiri
tədris edən bir müəllimin qüsurlarını belə sadalayırdı:
Sabirin şeirlərini oxuyanda vəzn qaydalarına əməl
etmədi və şeiri qırıb tökdü, şeirlərin hikmətini uşaqlara
başa salmadı, tutuquşu kimi kitabda yazılanları
əzbərdən söylədi və s2. Hər birimiz bizə dərs deyən bu
qəbildən olan müəllimləri görmüşük. Belə müəllimlərin
dərsində uşaqlar dərs zamanı bir-biri ilə danışır, tez-tez
biri digərindən saatı soruşur və zəngin nə vaxt
çalınacağını gözləyirlər.
Bəxtiyar Vahabzadə hər bir şagirdin və tələbənin
qarşılaşdığı bir məsələ ilə bağlı da öz münasibətini
bildirir: “Sinifdə şagirdlərin şuluqluğundan məktəb müdirinə və sinif rəhbərinə şikayət edən müəllim heç
kəsdən inciməsin. Öz istedadsızlığından, öz ürəksizliyindən küssün! Müəllim “səs salmayın” deyə şagirdlərin
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üstünə qışqırmamalıdır. Öz fənnini və bir müəllim kimi
özünü şagirdlərinə sevdirə bilmirsə, o, sadəcə olaraq,
peşəkardır, sənətkar müəllim deyil”1. Bir sözlə, müəllim
fənnini və tədris etdiyi mövzunu sevməlidir, sonra isə
şagirdlərə sevdirməlidir. Müəllim fənni və mövzunu
sevməsə, sevdirə də bilməz.
Bəxtiyar Vahabzadə fənnini, qarşısında oturan uşaqları sevməyən müəllimlərə barışmaz idi. Onları
cəmiyyətə fayda verməyən müəllimlər hesab edirdi. O
yazırdı: “Təəssüf ki, bizdə elə müəllimlər var ki, nə öz
fənnini sevir, nə də qarşısında oturan körpə balaları. O
öz peşəsinin fəlsəfi mənasını, xidmətinin böyüklüyünü
dərk edə bilmir. 45 dəqiqə dərs müddətində gözü saatda,
fikri maaş cədvəlində olan müəllim, mənasız ötürdüyü
dəqiqələrin ictimai mənasını, cəmiyyət üçün nə qədər
böyük faydalar verə biləcəyini dərk edə bilmir”2.
Bəxtiyar Vahabzadə o tələbələri xoşbəxt hesab edirdi ki, onların ağıllı rəftarı, insanlığı yüksək səviyyədə
olan müəllimləri olsun. İdealı olan uşaqlar xoşbəxtdir.
Onlar böyüdükdən sonra öz müəllimlərinin gözəl əməllərini gözlərinin önünə gətirir, onları təqlid etməyə
çalışırlar.
Bəxtiyar Vahabzadə şair və müəllim ömrünü yaşamış bir insan olmaqla o, hər iki sahədəki fəaliyyəti ilə
bağlı açıq fikir söyləyirdi və yazırdı: “Mən həm şairəm,
həm də müəllim! Şairlikdəki qüsurlarımı tənqidçilər
deyir. Bu qüsurların bir çoxu mənim üzərimdə az işləməyimdən, öz sənətimə lazımınca can yandırmağımdan
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irəli gəlmir, bir sözlə, bu qüsurlar məndən asılı deyil;
daha doğrusu, bu, təbiətin mənə bəxş etdiyi istedadın
mənim və tənqidçimin arzuladığından az olduğunu göstərir. Amma müəllimlikdəki qüsurlarım mənim özümdən asılıdır. Bu ya savadımın, ya da zəhmətimin azlığından irəli gəlir. Buna görə də şairlikdəki qüsurlarımı
müəyyən qədər özümə bağışlasam da, müəllimlikdəki
qüsurlarımı bağışlaya bilmərəm”1. Bəxtiyar Vahabzadə
1969-cu ildə “Xoşbəxt o şagirdlərdir ki...” məqaləsində
bir sıra məsələləri ürək yanğısı ilə qeyd edirdi. Bunlardan biri də uşaqların təsəvvüründə müəllimin müqəddəsliyi və böyüklüyü məsələsi idi. Bəxtiyar Vahabzadənin özü də uşaq olarkən, ibtidai siniflərdə oxuduğu
zaman müəllim haqqında belə bir təsəvvürdə idi2. O, ilk
sinif müəllimi Şirəli müəllimi müqəddəs hesab edirdi,
ona elə gəlirdi ki, Şirəli müəllim çörək yemir, su içmir.
O, gündüzlər dərs deyir, gecələr isə mələk olub göylərə
çəkilir. Bir gün tənəffüs zamanı məktəbin həyətində
Şirəli müəllim onu yanına çağırır və ona pul verib deyir
ki, get, mənə yaxşı bir isti çörək al. O, çörəyi alıb
gətirir. Şirəli müəllim isə çörəyi geri qaytarıb ona deyir
ki, sənə dedim ki, isti çörək al. Bəxtiyar geri qayıdır və
çörək gətirən qoca kişiyə yalvarır ki, çörəyi müəllim
istəyir. Xahiş edir ki, çörəyi dəyişdirsin. Qoca kişi isə
əsəbiləşir və müəllimin ünvanına nalayiq sözlər deyir.
Bəxtiyar çörəyi gətirib müəlliminə verir. Müəllim
çörəkdən bir tikə qoparıb ağzına qoyur. Bu hadisə
Bəxtiyarı dəhşətə gətirir. Onun müəllim haqqında olan
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təsəvvürünə böyük zərbə vurur. Axı o, təsəvvür edirdi
ki, müəllim çörək yemir. O yazırdı: “Mən bu məsələnin
pedaqoji tərəfini deyə bilmərəm. Lakin bir şeyi bilirəm
ki, müəllimim məni çörəyə göndərməkdə, çox böyük
təsəvvürümü qırmaqda haqlı deyildi!”1.
Müəllim bilməlidir ki, dərs zamanı şagird onun bütün hərəkətlərinə – danışığına, sözlərinə, yerişinə, baxışına, geyiminə, rəftarına fikir verir. Müəllimində olan
bütün yaxşı cəhətləri təqlid etmək istəyir. Təqlid
deyəndə yadıma “Zülmət” filmi düşür. Bu filmin hansı
ölkəyə aid olduğunu deyə bilmərəm. Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmuş bu filim maraqlı bir mövzuya – müəllim mövzusuna həsr olunmuşdur. Kinoda simvollaşmış
məqamlar var: zülmət, işıq, su, qaşıq, ot və s. Belə ki,
müəllim müəllimlik fəaliyyətini vəhşi təbiətli bir qızın
savad almasına, eləcə də tərbiyə almasına sərf edir.
Adicə stolda oturub çörək yeməyi bacarmayan, gözləri
görməyən, qulağı eşitməyən, nitqi olmayan bu vəhşi qızı tərbiyə etmək missiyasını müəllim öz üzərinə götürür.
Müəllim öz metodu ilə davranır, hətta ona yemək
öyrədərkən üstünə qışqırır, bəzən itələyir. Bu qızın atasının xoşuna gəlmir. Qızın atası 20 günlük məzuniyyətə
getməli olur. Və gedəndə müəllimə deyir ki, sənin
biletini almışam, çıx bu evdən get. Qızın atası gedəndən
sonra müəllim qızın anasından əl çəkmir və ona deyir
ki, mən əriniz gələnə qədər qızınızı tərbiyə edəcəyəm.
Müəllim öz metodu ilə qızı tərbiyə etməyə, bilik verməyə çalışır. Və axırıncı gün qızın atası gəlir. O, müəllimi
evdə görür və əsəbiləşir. Müəllim isə yalvarır ki, ona
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imkan versinlər hər şey düzələcəkdir. O, axıra qədər bu
qızın yolunda öz müəllimlik cəfakeşliyini göstərəcəkdir.
Beləliklə, müəllim qıza stolda oturmağı, çörəyi yeməyi,
müəllim sözünü (ilk öyrətdiyi söz müəllim olur), qaşıq,
su, ot, ana, ata və s. sözləri öyrədir. Qızın valideynləri
bunu görüb yavaş-yavaş müəllimə inanmağa başlayırlar.
Müəllim ömrünün 40 ilini bu qızın savad almasına və
tərbiyələnməsinə sərf edir. Və tez-tez deyir ki, mən bu
qızı öyrətməsəm, onda dəlixanaya düşəcək. Həm də
tərbiyəli və bilikli olmasa, başqalarından asılı olacaq.
Nəhayət, qıza xeyli bilik verir. Hətta xəstə qızın bacısı
artıq ona qısqanmağa başlayır. Xəstə bacısına bu qədər
diqqətin göstərildiyinə etiraz edir. Qız müəlliminin qayğısı sahəsində universitetə daxil olur. Universiteti bitirir.
Yeganə arzusu o olur ki, məzun günü onun müəllimi
orada olsun, onun bu gününü görsün. Belə də olur. Qız
sonda deyir ki, müəllimim mənə əlifbanı öyrətdi, mən
isə zülmətdən çıxmağı öyrədəcəyəm. Bununla da
zülmətdən işığa, aydınlığa, suya, duruluğa gedən bir
yolun olduğu öz təsdiqini tapır. Həm də müəllim bütün
ömrünü bir qıza, onun tərbiyəsinə, bilik almasına sərf
edir. Həm də nəyi öyrədirsə, onu təqlidetmə yolu ilə
öyrədir. Bax müəllim fədakarlığı, cəfakeşliyi budur.
Bəxtiyar Vahabzadəyə görə ən ümdə hisslərdən biri də
vətəndaşlıq hissidir. Vətəndaşlıq hissi güclü olan
şəxslərdə – müəllimlərdə məktəbin maddi-texniki bazası, məktəbdəki dərs şəraiti arzuolunan səviyyədə olmadıqda belə, təhsilin cəfakeşi olmaq həvəsi azalmır.
Vətəndaşlıq hissi güclü olan müəllimləri məktəbdəki,
tədrisdəki qüsurlar həvəsdən salmır. Onlar hansı çətinliklərlə üz-üzə gəlsələr də, hansı müqavimətlə qarşılaşsalar da, vətəndaşlıq hissləri azalmır, tədris etdikləri
fənnə və peşəyə məhəbbətləri tükənməz olur.
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Bəxtiyar Vahabzadə vətəndaş müəllimlərlə bağlı o
qədər canlı, həyati misallar çəkir ki, doğrudan da, təhsil
tariximizdə belə misalların sayı-hesabı yoxdur. O yazır:
“Bəzi müəllimlər bu çətinlikləri saya-saya tədris keyfiyyətinin aşağılığına bəraət qazandırmaq istəyir. Mən belə
müəllimlərə “Danabaş” kimi kəndlərdə dərs deyib
Mirzə Cəlil kimi, Firidun bəy kimi maarifpərvərlər yetişdirən vətəndaş müəllimləri misal çəkmək istəyirəm.
Unutmaq lazım deyil ki, indi Danabaş kəndləri yoxdur,
amma təəssüflə deməliyik ki, az da olsa, “Danabaş məktəb”lərinin qalıqları var. Mən bunun birinci səbəbini həmən məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin obıvatelliyində (məhdud görüşlü adam, onun, bunun hesabına yaşayan adam, özünüdüşünən adam – B.X.), “çörək
xatirinə” işləmələrində, bir sözlə, vətəndaşlıq hissinin
zəifliyində görürəm”1.
Keçmişdə maddi-texniki bazası yaxşı olan məktəb
də olub, maddi-texniki bazası yaxşı olmayan məktəb də
olub. Keçmişlə müqayisədə hazırda Azərbaycandakı
məktəblər maddi-texniki baza baxımından bütün yüksək
tələblərə cavab verir. Ən ucqar rayonlarda, kəndlərdə
yeni-yeni məktəblər tikilir. Həmin məktəblər avadanlıqlarla təmin olunur. Hal-hazırda nümunəvi məktəblərimiz
kifayət qədərdir. Azərbaycanın hansı məktəbinə getsək,
məktəbdəki səliqə-sahmanı, sinif otaqlarının gözəlliyini
görməmək mümkün deyildir. Sadəcə olaraq bunu
görmək üçün məktəblərə getmək, məktəblə əlaqəni
genişləndirmək lazımdır. Alimlərin, pedaqoqların –
ziyalıların məktəbə olan münasibətində bir dönüş
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yaratmaq lazımdır. Ziyalıların məktəblə əlaqəsinə indi
ehtiyac daha böyükdür. Təhsil Nazirliyinin koordinatorluğu ilə pedaqoji yönümlü fakültələrin baza məktəbləri
seçməsi uğurdur. Vaxtilə ziyalılarımız, o cümlədən
Bəxtiyar Vahabzadə də Azərbaycan məktəblərinə teztez getmiş, məktəbdəki vəziyyətlə tanış olmuş və
məktəblərdəki vəziyyət barədə mətbuatda çıxış etmişdir.
Onun 1971-ci ildə yazdığı “Mən”, yoxsa “biz”? məqaləsi bir sıra rayonlardakı yaşayış məntəqələri, küçələrlə
bərabər, həm də məktəb binaları barədə maraqlı faktlarla zəngindir. Məsələn, Ağdamdakı, Tovuzdakı bəzi
məktəblər barədə söylədiyi fikirlər onun ziyalı mövqeyi,
pedaqoq təəssüratı kimi maraqlıdır. O Ağdamın Novruzlu kəndindəki məktəb barədə yazır: “Məktəbə getdik.
Məktəbin nə darvazası var, nə də hasarı. Otaqları dar,
dəhlizləri ensiz, səliqəsiz. Dedilər ki, məktəbdə sinif
otaqları çatışmır. Buna görə də üç-dörd ildir ki, məktəb
üçün təzə bina tikilir. Lakin bu bina hələ bünövrədən
yuxarı qalxmamışdır”1. O daha sonra davam edərək onu
razı salan məktəb binaları barədə yazırdı: “Əlbəttə, elə
kəndlərimiz də vardır ki, orada biz bunların əksini görürük. Uzağa getmək lazım deyil, götürək bu Novruzlunun
böyründəki Xındırıstan kəndini. Bu kənddə evlər,
həyətlərlə yanaşı, ictimai binalar da gözəldir, səliqəlidir.
Yaxud, Tovuz rayonunun Qovlar qəsəbəsini götürək.
Burada şəhər tipli internat – məktəb, xəstəxana, mədə-
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niyyət sarayı o qədər gözəl və səliqəlidir ki, adam valeh
olmaya bilmir”1.
Məktəb hər birimizin evidir. Hər birimiz məktəbə öz
evimiz kimi baxmalıyıq. Hər birimiz cəmiyyətə məktəbdən pərvazlanmışıq. Məktəb olmasa, biz cəmiyyətdə
öz yerimizi necə tuta bilərik? Məktəbsiz bizim gələcəyimiz olarmı? Məktəbə münasibətdə ögeylik və doğmalıq
ola bilməz. Bu doğma ocağa, məbədə münasibətdə bir
həqiqəti bilməliyik ki, xalqın millətin ictimai tərəqqisində məktəbi heç nə əvəz edə bilməz. Ən görkəmli ictimai-siyasi xadimlər, alimlər, ziyalılar, vətəndaşlar məktəbdə oxumuşdur, məktəbdən cəmiyyətə vəsiqə almışdır. Bu baxımdan Bəxtiyar Vahabzadə fəxrlə Ağdamın
Novruzlu kəndindəki məktəbdən və onun məzunu Xudu
Məmmədovdan söhbət açırdı: “...hazırda Bakıda müxtəlif müəssisələrdə çalışan görkəmli mütəxəssislərimizin,
alimlərimizin və yazıçılarımızın bir çoxu həmin bu kənd
məktəblərindən uçmamışmı? Götürək elə mənimlə bu
kəndə qonaq gələn, dünyanın tanıdığı alim dostum Xudu Məmmədovu. Xudu vaxtilə bir neçə il həmin bu
Novruzlu məktəbində oxumuşdur. Demək hal-hazırda
bu məktəbdə oxuyan balalar içərisində gələcəyin Xuduları da ola bilər. İndi bu kənd Xudu Məmmədovla
fəxr edir. Bəs elə isə Xudu kimilərini yetişdirən və yetişdirəcək bu məktəbə ögey gözlə baxmağa dəyərmi?”2.
Məktəb, onun maddi-texniki bazası, məktəbdə təlim
tərbiyə və təhsil və s. məsələlər həmişə Bəxtiyar Vahabzadəni maraqlandırmışdır. O, Azərbaycanın hər hansı
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bir rayonuna gedəndə birinci baş çəkdiyi yerlərdən biri
məktəb olmuşdur. 1970-ci ildə yazdığı “Bir kənd məktəbində” məqaləsində1 Şamaxıdakı bir məktəbin simasında başqa məktəblərdə olmayan məsələlər onun diqqətini çəkmişdir. Şamaxıda Leninabad kəndinin (indiki
adını dəqiq bilmirik) yanından keçərkən kəndin girəcəyindəki məktəbi görüb dayanır (Xudu Məmmədovla
birgə) və məktəblə tanış olur. Məktəbin səliqə-sahmanı,
sinif otaqları, kimya laboratoriyası onu fərəhləndirir.
Ancaq onu fərəhləndirən başqa məsələlər də vardı. Bunlardan biri məktəbin yanında təşkil olunmuş ölkəşünaslıq muzeyi olmuşdur. Muzeydəki bütün eksponatlar
tarix müəlliminin rəhbərliyi altında kəndin özündən
şagirdlər tərəfindən toplanmışdır.
İkinci fərəhləndirici hal məktəbin nəbatat bağında
naməlum bir əsgərin abidəsinin ucaldılmasıdır. Bu abidəni ucaltmaq üçün şagirdlər istirahət günləri “Günəşli”
sovxozunda işləmiş və qazanclarını toplayaraq Bakı memarlıq emalatxanasının hesabına keçirmişlər. Beləliklə,
gözəl bir abidə yaradılmışdır. Abidənin əsasına həmin
kənddən Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların
şəkilləri həkk olunmuşdur. Abidənin ortasında seyfə
bənzər bir dolab düzəldilmişdir. Dolabda döyüşçülərin
məktubları, tərcümeyi-halları saxlanılır.
Məktəbdə fəxr olunası üçüncü bir hal odur ki, hər
ilin məzunları məktəbə bir iz qoyub gedirlər. Məsələn,
emalatxana tikənlər, idman salonu tikənlər və s.
olubdur. Bu artıq məktəbdə bir ənənəyə çevrilibdir. Bu
da, təbii ki, uşaqları ictimai əməyə həvəsləndirir.
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Doğrudan da, insan istəsə, hər şey edə bilər. Bu örnəkdən, nümunədən həmişə istifadə etmək olar. Odur
ki, Bəxtiyar Vahabzadə öz duyğularını gizlədə bilməyərək yazır: “...məktəb üçün emalatxana və idman salonu tikmək balalarımızı ictimai əməyə həvəsləndirir. Soruşulur, o emalatxanadan onu tikənlər istifadə edəcəklərmi? Yox! Bəs nəyə görə tikmişlər? Özlərindən sonra
gələnlər üçün. Məşhur atalar sözü yada düşür: “Əkiblər
yemişik, əkirik yesinlər”. Eşq olsun xalqımızın təbiətindəki bu yüksəkliyə, bu böyük hissə! Eşq olsun bu
ənənəni qoyanlara və davam etdirənlərə! Nəhayət, eşq
olsun bu ictimai duyğuya!”1
Uşaq həm də mühitin övladıdır. Mühit də uşaqların
quru böyüməsinə bəzən şərait yaradır. İndi uşaqların əksəriyyəti layla, nağıl dünyasından uzaq düşübdür.
Məişətimizə daxil olan cib telefonları, kompüterlər
uşaqların layla, nağıl dünyasını əlindən alıb. İndi görəsən öz körpəsinə layla deyən analar varmı?! Bunlar
uşağın arzu və xəyallarını uzaqlara aparır, onları mənəvi
cəhətdən kamilləşdirir. Layla və nağıllarla böyüyən
uşaqlarda xalqın ruhu, mənəvi aləmi dərin kök salır. Deməli, laylalar, nağıllar uşaqların tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayır. Və bu da bir həqiqətdir ki, tərbiyə ailədən başlayır. Ailələrdə isə laylalara, nağıllara biganəlik
yaranıbdır. Bu, zamanın, dövrün xəstəliyidir, özü də
müalicəsi ailələri düşündürmür. Uşaqlarda tərbiyənin bu
yöndə aparılması məsələsi də Bəxtiyar Vahabzadəni
narahat etmişdir. O, 1973-cü ildə “Ana laylası, uşaq
dünyası” məqaləsini yazmışdır. Məqalədə laylaların

1

Bir kənd məktəbində. – Bəxtiyar Vahabadə. Sənətkar və zaman.
Bakı, Gənclik, 1976, s. 243
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uşaq dünyasında oynadığı roldan bəhs olunmaqla yanaşı, həm də onların uşaqlarımıza öyrədilməsi və
sevdirilməsi məsələlərinə də diqqət yetirilir. Eyni
zamanda Bəxtiyar Vahabzadə şəxsən tanıdığı bir ailədə
müşahidə etdiyi bir faktı da qeyd edir ki, bundan indi də
ibrət götürmək lazımdır.
Bəxtiyar Vahabzadə “Ana laylası, uşaq dünyası”
məqaləsində tanıdığı bir ailədən bəhs edir. Qeyd edir ki,
o, bir ailə tanıyır. Ailədə ata və ana – hər ikisi işlədiyi
üçün üç yaşlı körpə uşaqlarının xatirinə kənddəki ananı
öz yanlarına gətirirlər. Nənə öz nəvəsinə nağıl danışırmış.
Gəlin bir gün işdən gəlib görür ki, nənə nağıl danışır.
Nağıl qəhrəmanı tilsimli bir qalanı açmalıymış. Nə qədər
edirsə, qalanın qapısını aça bilmir. Ağacdakı bir quş
qəhqəhə çəkib gülür. Və qəhrəmana deyir ki, sən qalanın
qapısını qol gücünə aça bilməyəcəksən. Ona görə ki, qapı
sehrlidir. Qapının sehrini açmaq sirrini öyrənməlisən.
Qapını açdıqdan sonra içəridə atın qabağında ət, itin
qabağında ot görəcəksən. Ancaq əti itin qabağına, otu
atın qabağına qoymalısan. Sonra isə yuxarı mərtəbələrə
çıxmalısan. Bir sözlə, bu nağılı eşidən gəlin əsəbləşir. Və
ərinə deyir ki, uşağın tərbiyəsini nənəyə tapşırmaq olmaz.
Səbəbi isə odur ki, o, uşağa mövhumi nağıllar danışır.
Beləliklə, nənəni kəndə göndərirlər. Bəxtiyar Vahabzadə
tanıdığı ailədə baş verən bu məsələ ilə bağlı yazır:
“Lakin, bu gənc ata və ana nə qədər səhv etdiklərini
bilmədilər. Onlar bilmədilər ki, nənənin danışdığı xəyal
dolu nağıllar uşaq təxəyyülünün inkişafı üçün hava və su
kimi lazımdır. Eləcə də laylalar!
Laylalara uşaqları yatıran nəğmə kimi baxmaq olmaz. Laylalar uşaq dünyasının zənginləşməsində, uşaq
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təxəyyülünün oyanmasında və genişlənməsində çox
böyük əhəmiyyətə malikdir”1.
Deyərdim ki, insanları ucaldan, yüksəldən, məşğul
olduqları sahələrin zirvəsinə qaldıran sevgidir. O sevgi
uşaqlıqdan hisslərlə, duyğularla uşağa ötürülür. Təbii ki,
vətənə, ataya, anaya, hər bir kəsə olan sevgi uşaqlıqdan
ürəyə yol tapır. Ona görə də sevgi hisslərini, eləcə də
düşmənə nifrət hissini uşaqlarımıza kiçik nağıllar,
hekayələr, şeir parçaları söyləməklə başa salmalıyıq.
Biz gənc nəslin vətəndaş kimi yetişməsini vacib
sayırıq. Ancaq nəzərə almalıyıq ki, yaxşı vətəndaş həm
də yaxşı insandır, el-obanın, Vətənin övladıdır. Onda bu
duyğunu məhrum etmək robort yetişdirmək deməkdir.
Robortlarda isə isti nəfəs, ruh, duyğular olmur. Məhz bu
cəhətdən də Bəxtiyar Vahabzadə ən böyük dahilərin hissdən, duyğudan, vətənə sevgidən ilham aldığını söyləyir.
O yazır: “Cahanşümul alimləri yadımıza salaq. Qaliley,
Cordano Bruno, Nyuton, Nəsrəddin Tusi, Mendeleyev,
Lomonosov, Eynştyen, Nils Bor. Dəqiq elmlər üzrə
mütəxəssis olan bu alimlər necə? Bəli, onları da elmin
yüksək zirvələrinə çatdıran ən böyük duyğu, yenə də
vətən sevgisi olmuşdur. Onlar da vətən naminə yaratmış,
kəşflər etmişlər. lui Paster demişdir: “Elmin vətəni
yoxdur, amma alimin vətəni var”. Gözəl sözdür! Alim
demək istəyir ki, kimya hər yerdə kimyadır. Düsturlar
eyni, məqsəd eyni! Lakin hər ölkənin kimya alimi öz
vətəninə xidmət etmək məqsədi ilə yaşayır, yaradır”2.

1

Ana laylası, uşaq dünyası. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və
zaman. Bakı, Gənclik, 1976, s.210
2
Vətən sevgisi. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sənətkar və zaman. Bakı,
Gənclik, 1976, s.214
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TƏLİM, TƏRBİYƏ VƏ
TƏHSİLDƏ QƏDİRBİLƏNLİK
Bəxtiyar Vahabzadə harda olmasından asılı olmayaraq qeyri-adi, xoşagələn nəyi görmüşsə, onu da təbliğ
etməyi, yaymağı özünə borc bilmişdir. O, öyrəndiklərini, gördüklərini, bildiklərini paylaşmağı özünə bir
borc bilmişdir. Yazı-pozularının, məqalələrinin hər
birində bunu görməmək mümkün deyildir. Bu mənada
Portuqaliyaya səfərinin təəssüratları ilə bağlı yazdığı
onun “Döyüşən Portuqaliya” məqaləsində oxuyuruq:
“Noyabrın 11-də qədim Kasambro şəhərinə getdik. Bu
şəhər XIII əsrdə yaradılmış universiteti və Kral Don
Deniş tərəfindən 1723-cü ildə yaradılmış nəhəng kitabxanası ilə fəxr edir. Universitetin hər fakültəsi ayrıca
binada yerləşir. Hər fakültə binasının qapı tağı üstündə
həmin fakültənin emblemi həkk edilmişdir. Məsələn,
hüquq fakültəsi yerləşən binanın tağına tərəzi emblemi
(günahı və savabı ölçmə aləti kimi) vurulmuşdur.
Elmi şura iclasları gedən salonun divarlarında XIII
əsrdən bu günə qədər universitetin bütün rektorlarının
şəkli asılmışdır”1. Əlbəttə, universitetlərin müasirliyi
vacib məsələdir. Hər bir fakültənin emblemlərinin
olması həmin fakültənin özünəməxsusluğundan xəbər
verir. Eləcə də hər bir fakültənin kitabxanasının, oxu

1

Döyüşən Portuqaliya. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə böyüklük.
Bakı, Yazıçı, 1978, s.248
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zalının, muzeyinin, arxivinin olması müasirlikdən və
universitetin geniş imkanından xəbər verir.
Bəxtiyar Vahabzadə Kral Don Denişin yaratdığı
kitabxanadan bəhs edərək qeyd edir ki, kitabxanada X
əsrdən bəri dünyanın müxtəlif dillərində yazılmış
milyon yarım kitab var. “Kitabxana elm sahələrinə görə
müxtəlif şöbələrə ayrılmışdır. Hər şöbənin öz salonu,
hər elm sahəsinin öz emblemi var. Məsələn, həndəsə və
riyaziyyata aid salonun binasında pərgar və xətkeş şəkli
həmin elm sahəsinin emblemi hesab olunur”1. Yaxşı bir
nümunə kimi qeyd olunanlardan faydalanmaq olar və
bunları universitetlərin simasına çevirmək mümkündür.
Əsas odur ki, Bəxtiyar Vahabzadə ona yeni görünənlərin hər birindən bəhs edir, yazır və geniş auditoriyanın
marağına çevirirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə vətənə, xalqa bağlı olan hər bir
şeyə dəyər verir, ona öz şair, müəllim, vətəndaş mövqeyini bildirirdi. Onun fikrincə, dahilər dahilik səviyyəsinə
xalqa, vətənə bağlılıq hissindən yüksəlirlər. Onlar öz
duyğularını, istəklərini vətənin arzu və istəyi ilə
yoğururlar.
Bəxtiyar Vahabzadə müəllimlərin XI qurultayındakı
çıxışını “Əziz və hörmətli müəllimlər!” adı ilə 1978-ci
ildə çap etdirdi. Və “Müəllim bizim ilk dostumuz, mənəvi atamız, anamızdır” dedi. O, müəllim kimdir? sualına cavab verdi. Müəllimi planetimizin hörmət etdiyi,
fəxri sayılan şəxsiyyəti kimi qiymətləndirdi. Müəllim
haqqında dəqiq və konkret fikirlər söylədi: “Bizi hələ

1

Döyüşən Portuqaliya. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə böyüklük.
Bakı, Yazıçı, 1978, s.249
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uşaq ikən böyük fikirlər və böyük əməllərlə silahlandıran, gözümüzü dünyaya açan, əllərimizdən tutub bizi
sirlər dünyasına aparan, bizə uçmaq üçün qanad verən
müəllimlərimizdir. Müəllim beyinlərə fikir, ideya
toxumu səpir, gözlərə işıq, ürəklərə od verir”1.
Müəllim bağbandır. Ancaq həqiqi bağban təbiətdə
baş salırsa, müəllim isə cəmiyyətdə baş salır. Onun əkdiyi toxumlar cəmiyyətə fayda verir. Cəmiyyəti irəliyə
aparır, cəmiyyəti inkişaf etdirir.
Bəxtiyar Vahabzadə yazır: “Müəllim hələ ayna kimi
saf olan uşaq beyninə pis toxumlar da əkə bilər, gözəl
və faydalı toxumlar da. Pis toxumların məhsulu qanqal,
kol-kos, yaxşı toxumların məhsulu isə qızılgül və
faydalı meyvələr olar. Buradan müəllimin cəmiyyətdəki
yeri aydın olur”2.
Bəxtiyar Vahabzadə müəllimliyi peşə deyil, sənət
adlandırır: “Çünki doğrudan da uşaq beynində ilk
naxışlar açan müəllimə peşəkar yox, sənətkar demək
lazımdır”3.
Bəxtiyar Vahabzadə orta məktəbi bitirən məzunlara
uğurlu yol arzulayır, onların həyatda büdrəməmələri
üçün yollar göstərirdi. Orta məktəbi bitirən gənclərə
müraciətini 1977-ci ildə “Son zəng” adı ilə çap edərək
bütün gənclərə çatdırırdı. Yaxşı və gözəl ənənələri yüksək qiymətləndirirdi. Bu mənada Azərbaycanın müxtəlif
məktəblərindən yaxşı örnəkləri təbliğ edirdi. Belə
örnəklərdən biri də Şəkinin Oxud məktəbinə aid idi. Bu
1

Əziz və hörmətli müəllimlər! – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə
böyüklük. Bakı, Yazıçı, 1978, s.283
2
Yenə orada. s.284
3
Yenə orada. s.284
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məktəbin ənənəyə çevirdiyi bir iş Bəxtiyar Vahabzadəni
də heyran edir. Belə ki, iyul ayının son günlərində o,
universitetə gedirmiş. Görür ki, Sabir bağının yanında
bir avtobus dayanır. Avtobusdan əllərində gül-çiçək
dəstəsi olan oğlan və qızlar düşür. Gül-çiçək dəstəsini
Sabirin heykəli qarşısına qoyub Sabirdən şeir deməyə
başlayırlar. Bu mənzərəni seyr edən Bəxtiyar Vahabzadə onlara yaxınlaşır. Hələ gənclik illərindən tanıdığı
Nurpaşa Hümmətovu görür. Nurpaşa müəllim filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, Şəki rayonunun Oxud kəndində
məktəb direktoru, ömrünü maarifə həsr etmiş, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına dair onlarla məqalə
yazmış müəllim idi. Söhbətdən aydın olur ki, o, hər il
məktəbi qurtaran uşaqları son imtahandan sonra Şamaxıya və Bakıya gətirir, böyük sənətkarların məzarlarını
ziyarət edir, ev muzeylərini gəzir, heykəlləri qarşısına
gül-çiçək dəstələri qoyurlar. Şagirdlər məktəbi qurtarmaları barədə raport verir, Vətənə, xalqa xidmət
edəcəklərinə and içirlər. Bəxtiyar Vahabzadə dayanıb
şagirdləri bir-bir dinləyir. Hətta şagirdlərdən Sabir
Rəhimov adlı birisinin M.Ə.Sabirin heykəli qarşısında
söylədiyini böyük bir amal, əqidə hesab edir: “Böyük
şair, böyük vətəndaş, mən sənin adını daşıyıram. Adı
daşımağa nə var ki, mən çalışacağam ki, sənin əməllərini, sənin fikirlərini qəlbimdə daşıyam. Vətənimi sənin
kimi sevim, sənin kimi şair olmaq hər adamın işi deyil.
Mən çalışacağam ki, sənin kimi yaxşı vətəndaş olum!”1.

1

Oxud məktəbində. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə böyüklük.
Bakı, Yazıçı, 1978, s.292
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Bəxtiyar Vahabzadəyə Nurpaşa müəllim Oxud məktəbi barədə maraqlı məlumat verir. Bəxtiyar Vahabzadə
Oxud məktəbinə gələcəyinə söz verir. Bəxtiyar Vahabzadə sentyabr ayında Oxud məktəbində olur. Məktəbdə onun diqqətini çəkənlər bunlar olur. “Nümunəvi
atalar və analar” başlığı altında verilən lövhə. Lövhədə
kəndin qabaqcıl adamlarının şəkilləri asılmışdı. Məktəbdəki yeməkxana, klub, emalatxana, geniş üzgüçülük
hovuzu, linqafon kabinetər, zəngin radio qovşağı, məktəbdən evlərə verilən radio verilişləri adamın ürəyini
dağa döndərir. Bəxtiyar Vahabzadə bütün bunların
hamısını cəmiyyət üçün faydalı hesab edir. Odur ki, o,
orta məktəb müəllimi deyəndə iki müəllimi yaxşı mənada yadından çıxarmırdı: birisi İbrahim Cəfər, digəri
Nurpaşa müəllim. O yazırdı: “Müəllim dediyim zaman
həmişə orta məktəbdə ədəbiyyat müəllimim İbrahim
Cəfər, bir də Nurpaşa müəllim yadıma düşür. Nurpaşa
müəllim başdan – başa ruhdur, mənəviyyatdır, fikirdir,
düşüncədir. Səhərdən – axşama qədər məktəbdə sevimli
şagirdlərinin yanındadır”1.
Bəxtiyar Vahabzadə orta məktəblərə getmək, məktəblərdəki vəziyyəti öyrənmək, yaxşı müəllimlərin işini
yaymaq, təbliğ etmək baxımından heç kəsə bənzəməyən
bir ömür yaşamışdır. O, görüşlərdə alim kimi də, müəllim kimi də öyrənməyə həmişə üstünlük vermişdir. Ona
görə də öyrənə bilmədiyi məktəblər barədə öz hissini,
mövqeyini gizlətməmişdir. Məsələn, vaxtilə orta təhsil
aldığı məktəbə dəvət olunsa da, oradakı ədəbiyyat müəl-

1

Oxud məktəbində. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə böyüklük.
Bakı, Yazıçı, 1978, s.294
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liminin məruzəsi onu razı salmamışdır. 1978-ci ildə
“Dili yoxdur, o danışır” məqaləsində yazırdı: “Müəllim
öz üzərində çalışmırsa, onun şagirdlərindən nə gözləyə
bilərik? Həmin görüşdə mən bu məsələyə çox ciddi
şəkildə toxundum. Hiss etdim ki, “zəhmət çəkib” haqqımda yazılanları varağa köçürən müəllim çıxışımdan
narazı qaldı. Olsun! Lakin mən buna əminəm ki, həmin
müəllim ədəbiyyatın bir elm, bir sənət olaraq nə
mahiyyətini, nə məqsədini, nə də xüsusiyyətini bilir. O,
bədii əsərlərdən həzz almır. Ona görə də bu müəllimin
zövqü və hissi formalaşmaq üzrə olan balalarımıza
ədəbiyyatı sevdirə biləcəyinə inanmaq çətindir”1.
Bəxtiyar Vahabzadə öyrənməyi çox üstün tuturdu.
Hətta ağsaqqaldan, ağbirçəkdən, el-obanın hörmətli
adamlarından öyrənməyi, müdrik məsləhətləri dinləməyi özünə borc bilirdi. Bir sözlə, Bəxtiyar Vahabzadə
insanların arasında olmaq, adət - ənənələrini gözü ilə
görmək, qarşılıqlı inam və etiqad və s. məsələlərə böyük
ehtiramla yanaşırdı. Onun fikrincə, qədir-qiymət, xətirhörmət bilinməyən yerdə nə xeyir olar, nə bərəkət. Belə
yerdə çəkilən zəhmətin bəhrəsi də olmaz. Bu mənada
Ağdamın Novruzlu kəndinin sakini 90 ilə yaxın yaşamış
Hüseyn kişinin həyat yolu, tutduğu mövqe onun
tərəfindən qiymətləndirilirdi. Çünki Hüseyn kişi bu
dünyaya nə üçün gəlməyimizin, nəyin naminə çalışmağımızın, nədən ötrü yaşamağımızın mənasını yaxşı
bilirdi. Ona görə də el arasında dərin hörmət qazanmışdı. Təsadüfi deyil ki, onun dəfni zamanı mənalı

1

Dili yoxdur, o danışır. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə
böyüklük. Bakı, Yazıçı, 1978, s.330
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söhbətlər və ibrətamiz şeirlər cavanlarımızı şərəflə yaşamağa təlimatlandırmışdır. Ona görə də Bəxtiyar Vahabzadə 1976-cı ildə “Xətir-hörmət, qədir-qiymət” məqaləsini yazmışdı1. Bu məqalə vasitəsilə Bəxtiyar Vahabzadə xalq pedaqogikasından öyrənməyi, xalqın hörmət
və ehtiram bəslədiyi el ağsaqqallarından öyrənməyi
vacib bilirdi.
Yaxşıların tez-tez xatırlanmasını, yaxşı müəllimlərdən məqalə yazmağı bir təskinlik, rahatlıq kimi qəbul
edən Bəxtiyar Vahabzadənin dostu Nurəddin Rzayevin
“Yaşatmaq yanğısı” kitabına ön söz yazması bir xeyirxahlıq idi. Elə bir xeyirxahlıq ki, onun vasitəsilə insanın
ömrü boyu çəkdiyi zəhmətin itmədiyi, insanı tanıtmaq
və sevdirmək yolunda baş verən xeyirxahlıq. Mərhum
professor Fuad Əfəndiyev haqqında Nurəddin Rzayevin
yazdığı “Yaşatmaq yanğısı” kitabı bir ömrün səhifələrini öyrənmək, oxumaq baxımından çox dəyərli idi.
Nurəddin Rzayevin öz müəllimi Fuad Əfəndiyevdən
kitab yazmasını Bəxtiyar Vahabzadə əbədi yaşamağa
layiq olan insanlara hörmət və ehtiram kimi qəbul edirdi. O, nəsillərə örnək ola biləcək işıqlı adamlardan bəhs
edən belə kitabların yazılmasını bir neçə cəhətdən
lazımlı, vacib bilirdi. Birincisi ona görə ki, nəsillər
özlərindən əvvəlki nəsilləri tanımalı, onlardan öyrənməli, onların amal və əqidələrini bilməlidirlər. İkincisi
isə belə kitablar nəsillər arasında körpü yaratmaq
baxımından, nəsilləri bir-birinə bağlamaq baxımından,
təbii ki, əhəmiyyətlidir. “Günlərin bir günü bu fikrə

1

Xətir-hörmət, qədir-qiymət. – Bəxtiyar Vahabzadə. Sadəlikdə
böyüklük. Bakı, Yazıçı, 1978, s.296-300
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gəldik ki, Nurəddin öz müəllimi haqqında olan düşüncələrini və bugünkü gənclik üçün çox maraqlı olan
xatirələrini saysız-hesabsız söhbətləriylə səpələyincə
onları yazıb bir kitab şəklində xalqa çatdırsa, faydalı iş
görmüş olar1. Əslində bunun özü də bir örnəkdir. O
mənada örnəkdir ki, xidməti olan belə müəllimlərin hər
biri barədə tələbələri kitab yazsa, faydalı iş görmüş
olarlar. Elmin müxtəlif sahələrində olmuş görkəmli
müəllimlərimiz var ki, onlar barədə kitablar yazılmamışdır. Bu da həmin müəllimlərin yaxşı əməllərinin gələcək nəsillərə çatdırılması işini əngəlləyir. Ona görə də
bu qəbildən olan kitabların yazılması görkəmli müəllimlərimizin xalqa tanıdılmasında mühüm rol oynaya bilər.
Eyni zamanda gəncliyin örnək və nümunə götürülməsində də əhəmiyyəti əvəzsiz ola bilər.
Yaxşılıq etmək, qayğıkeşlik göstərmək, xeyirxahlıq
bunlar hər adama deyil, Allahın ən çox sevdiyi bəndələrinə verdiyi bir istedaddır. Bəxtiyar Vahabzadə belə
keyfiyyətləri gördüyü adamları heç vaxt unutmamış,
həmişə onların ünvanına xoş söz demiş, onlardan yazmış, onların yaxşı əməllərini cəmiyyətdə yaymışdır.
Belələrindən biri də Əli Vəliyev idi. Bəxtiyar Vahabzadə onu özünə mənəvi ata hesab edirdi. Və onun xeyirxahlığından bəhs edən “Mənəvi ata” adlı məqalə də
yazmışdı. Bəli, onun mənəvi ata hesab etdiyi Əli
Vəliyevdə xeyirxah müəllim, əsl müəllim xisləti vardır.
Bu xeyirxahlığı yüzlərlə insandan biri kimi Bəxtiyar
Vahabzadə də görmüşdü. 1951-ci ildə “S.Vurğunun

1

Müəllim və tələbə. – Bəxtiyar Vahabzadə. Vətən ocağının istisi.
Bakı, Gənclik, 1982, s.97
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lirikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
edəndə müdafiənin saxlanılmasını iddia edənlər də
olmuşdur. Guya əsərdə “çox böyük metodoloji səhvlər”
var. Lakin bu münasibət S.Vurğuna olan qərəzli münasibət imiş. Bu vəziyyəti bilən Ə.Vəliyev gözlənilmədən
müdafiəyə gəlir. Söz alıb kürsüdən çıxış edir. Ertəsi gün
Bəxtiyar Vahabzadə Əli Vəliyevgilə gəlir və ona təşəkkürünü bildirir. Əli Vəliyev “bəsdir” deyib onun sözünü
ağzında qoyur. “ – Onu bil ki, - dedi, - mən nə səni, nə
də S.Vurğunu deyil, haqqı müdafiə elədim. Haqqın müdafiəsi üçünsə, adama təşəkkür eləməzlər. Çünki hamı
belə olmalı, hamı haqqın keşiyində dayanmalıdır”1.
Bəxtiyar Vahabzadənin pedaqoji görüşlərinin zirvəsi
1970-ci ildə yazdığı “Qiymət” poemasıdır. Bu poemada
Bəxtiyar Vahabzadənin müəllimlik fəaliyyəti, eləcə də
şair kimi duyğuları dil açıb danışır. Bəxtiyar Vahabzadənin müəllim kimi fəaliyyətini, şair kimi poetik
hisslərini təhlil etməkdənsə, poemanı olduğu şəkildə
təqdim etməyi məqsədəuyğun sayırıq. Ona görə ki, bu
poemanı dönə-dönə oxumaqla hər bir gənc, hər bir
müəllim, hər bir insan fəal vətəndaşlıq hisslərini artıra
bilər. Bu poema hər bir şagirdin, tələbənin təlim, tərbiyə
və təhsilinə müsbət təsir göstərər.

1

Mənəvi ata. – Bəxtiyar Vahabzadə. Gəlin açıq danışaq... Bakı,
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1988, s.144
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QİYMƏT∗
Tələbələrimə
1
Bir gün müəlliməm,
Bir gün şairəm.
Daim bir məcazda ola bilmirəm!
Mənim də qismətim beləymiş demə,
Naşükür deyiləm öz qismətimə.
Yarıya bölünür günüm saatım,
Vaxt mənim sərvətim, sonsuz varımdır.
Müəllimlik – mənim günüm, həyatım,
Şairlik - ən uca duyğularımdır.
2
İmtahan...
İmtahan götürürəm mən.
Gəlir tələbələr, gəlir birbəbir.
Hər gələn cavanın tərpənişindən
Ağlı, düşüncəsi mənə bəllidir.
Kimi cəsarətlə çəkir bileti,
Kimi qorxa-qorxa yanaşır mizə.
Kimi biliyindən umur qiyməti,
Kimi də güvənir mürvətimizə.
Kimi nişan alır əvvəldən sonu
Dediyi mətləbi hiss edir, duyur.
Kimi əzbərləyib oxuduğunu,
Danışmır,
Elə bil kitab oxuyur.
∗

Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə, ikinci cild,
Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1975, s.192-207
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Sözündən özünün xəbəri yoxdur
Cümlələr ütülü,
Sözlər soyuqdur.
Bir il bu sinifdə
bildiklərimi,
Alışa-alışa danışmışam mən,
Onların önündə
bir çıraq kimi
Sözümdən od alıb alışmışam mən.
Məqsədim bir olub:
Bu təzə nəsil:
Dünənə güvənsin, bu günü sevsin,
“Özgəni” danmasın,
ancaq, müttəsil
Özünə tapınsın,
Öünü sevsin.
Mənim də kəsirim az deyil, şəksiz,
Dünyanı asmışam əsəblərimdən.
Bircə sözümü də ancaq ürəksiz,
Boğazdan yuxarı deməmişəm mən.
Hər cümləm – dünyada ayaq izlərim,
Köklənib könlümün öz ahənginə.
Könül qaynağında bişən sözlərim
Bürünüb hissimin qızıl rənginə,
Ən böyük fikrimi, sözümü bəzən,
Danışa-danışa yaratmışam mən.
Yalnışı zamanın özü düzəldir,
Fikri də istərəm mən əlvan-əlvan.
Özünün yalnışı, min pay gözəldir,
Özgənin düzünü təkrarlamaqdan.
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Könlüm qanadlandı.
Fikrim ucaldı,
Gəncliyin önündə alışanda mən.
Dedim: “Nə” sualı arxada qaldı,
“Neçin”dən yapışın,
İndi “Neçin”dən!
***
Mən ki, deməmişəm, Loğman Sabirin
Harda,
Hansı ildə
Doğulduğunu.
Demişəm, dilidir o, dərdimizin,
Vətən, nədən ötrü doğubdur onu...
İstərəm,
Hər cavan,
yandığım kimi,
Alışsın!
Məni də yandırsın yenə!
Mənim yana-yana dediklərimi,
Həmən yanğıyla da qaytarsın mənə.
Gəlir, bir çəlimsiz, ucaboy oğlan.
Danışır,
İnam var, inam səsində.
Məsləki görünür baxışlarından,
Ürəyi səslənir hər kəlməsində.
Üzü də tüklüdür...
Baxıram ona.
Gecəni yatmayıb, şişib gözləri.
Mənim gəncliyimi andırır mənə
Əsəbi görkəmi, yanıq sözləri...
Siz belə dediniz, filankəs belə,
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Filan alimlərsə... deyir filan cür.
Mənim fikrimcəsə...
Bu fikrin hələ
Bişməyib.
Mənəsə gözəl görünür.
Niyə?
Soruşsana...
Gün təzələndi.
O səni gözləyir, sən sabaha bax...
Biz öz sözümüzü demişik,
indi,
Bu meydan sizindir, sizindir, ancaq!
Mənim yana-yana dediklərimi,
Sən mənə qaytardın bu gün ayrı cür.
Sən səcdə qılsaydın mənə büt kimi,
Mən sonsuz olardım.
Şükür,
çox şükür!
Bir təzə rəng verdi o, hər mətləbə.
Bu böyük zəfərdir,
Bu ki, dərd deyil.
Şagird,
Ustadından neçə mərtəbə,
İrəli getməsə... o, şagird deyil.
Mən bu tələbəyə nə yazım indi?
Qələm kağız üstdə gəzdi, sevindi...
Yazdı qiymətini o özü!..
Mən yox!
O, rəngdən, rəngi yox, ətri götürmüş.
Meyvədən danışdım mən ona ancaq.
O, könül gözüylə toxumu görmüş!
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***
Saçları çiynində, mini yubkalı,
Gözləri sürməli birisi gəldi.
Bileti çəkincə dəyişdi halı.
- Bilmirəm...- deyərək yola düzəldi.
“İki”ni yazımmı?
Məgər bununla
Vəzifəm bitirmi?
Yox!
Dayan, yavaş!
Başının çölünü bəzəyincə o,
Başının içini bəzəyəydi kaş!
Təzədən çağırdım,
Dedim: - Bilet çək!
Çəkdi,
İki kəlmə danışdı,
Qalxdı.
O ki, var danladım.
İndi neyləmək?
Durub maddım-maddım üzümə baxdı.
Yazdım “iki”sini...
çətin,
çox çətin!
Tələbə bilmir ki,
Müəllimlərin,
Yazdığı hər “iki”,
Min sual kimi
Onun yuxusuna girir,
Söz sorur.
“İki”lər hər biri, qara xal kimi
Onun məsləkində qaralıb durub.
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***
Çox inamla gəlir tapşırılanlar
Özündən razıdır,
Adından əmin.
O elə baxır ki,
guya borcu var
Onun dədəsinə mənim dədəmin...
Beləcə birisi durub önümdə
döyür gözünü.
İşarır...
Bu gizli işarəsiylə
Deyir sözünü...
Bileti əlində, işarır yenə
Demək istəyir ki, “tanıyın məni”.
Suallar dalında
cavab yerinə
Görür tanışının “əzəmətini”.
O başa düşür ki, hirslənmişəm mən,
Deyən bu xınadan deyil o xına.
Əl çəkir o arsız təbəssümündən
Əlini astaca qoyur alnına.
Düşünür,
Köməyi umur başından.
Başında nə var ki, köməyə gəlsin,
Qoparıb bir-iki söz yaddaşından ,
Danışır: “Baxanda görürük...”
Çətin!
Danışır mənasız,
Danışır hədər.
Bayaqkı vüqarı çöküb diz üstə.
Yarımçıq cümlələr, qırıq kəlmələr,
Əriyib toz kimi düşür miz üstə.

––– 116 –––

BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ

Qırıq kərpiclərə bənzəyir sənin
Sönük cümlələrin, qırıq sözlərin.
Qırıq kərpiclərlə ev tikmək sənə
Asanmı görünür?
Dayan, düşün bir.
Kərpiclər, hərəsi baxır bir yana
Niyə bir-birinə yapışa bilmir?
...Dili topuq çalır,
Rəngi ağappaq...
Oğlan xırdalanıb yumağa dönür.
Əlində tutduğu kiçik bir varaq,
Onunçün əlçatmaz bir dağa dönür.
Tərəzi qurmuşam sual-cavabdan.
Bir gözdə suallar,
Bir gözdə oğlan.
O baxdı üzümə dilsiz, ağızsız
Danladım,
Dinmədi,
o, qulaq asdı.
Bu boyda vücudu, bir varaq kağız
Gör necə kiçiltdi,
gör necə basdı...
Qiymət verməliyəm ona mən indi,
O öz qiymətini özü bilmədi.
Günün doğuşunu dan yerində yox,
Axtardı xırdaca çöp işığında.
O öz qiymətini, dəyərində yox,
Gördü özgələrin tanışlığında.
Ona deyən yoxdur, hanı mənliyin?
Sən özün özünü niyə danırsan?
Öz gücünə deyil,
a bədbəxt, neçin
Özgənin gücünə arxalanırsan?
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Gəldin tapşırıqla!
heçsən, demək, sən.
Mənliyin kiminsə kölgəsindədir.
Əgər sən varsansa...
Keçib özündən
Özünü bu qədər alçaltmaq nədir?
Sən bir büllur idin...
Önümdə sındın.
Oldun para-para, sən çilik-çilik.
Özgə kölgəsinə niyə sığındın –
Səni alçaltmırmı bu dilənçilik?
Dərsini bilmədin...
Bəs neyləyim mən?
Oğul, heç olmasa buna
cavab ver.
Sən özün özünə inanmayırkən,
Mən necə inanım sənə?
Cavab ver!..
Çətinmi?
Yanıram bəs axı mən də!..
Dil-dil ötən dilin niyə lal olmuş?
Suallar hər yandan hücum çəkəndə
O boyda vücudun bir sual olmuş...
Sonu görünməyən yollarda, çaşqın
Səyyaha bənzədək biz ömrümüzü.
Dünyaya sualı olmayanların,
Sualdır varlığı, sualdır özü!..
Cavabı ömürdən uzun suallar
Yerin hikmətidir, göyün sirridir.
Suallar,
suallar,
dərin suallar.
Daim yüksəlişin pillələridir.
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Hər kiçik sualda neçə sual var.
Sual yüksəlişdir,
Sual bilikdir.
Həmişə sual ver,
həmişə axtar,
Ən böyük dahilik, tələbəlikdir.
Sonsuz həyəcanlar, sonsuz təlaşlar,
Sualdan başlanıb, yoxdan var olmuş,
Ən böyük dahilər, ən böyük başlar,
Suallar dalınca qaçanlar olmuş.
Sual – fikirlərin çığıran səsi –
Bütün uçuşların dayaq nöqtəsi...
O bunu bilmədi,
Bilməz heç zaman!
Zənn etmə, qəsdindən o, dönəcəkdir,
Tutub alimlərin boş damarından,
Elmin yollarında sürünəcəkdir.
Keçəcək beləcə havayı beş il,
Onunçün elm – yük,
Zəhmət – ziyandır.
O, elmin yolunda mücahid deyil,
Vurğun yolçuları yamsılayandır.
Üzümə şiniyib o veyil-veyil,
işarır yenə.
Yəqin ki, o indi özünün deyil,
Gülür tanışının gücsüzlüyünə.
***
Tanış...
Mənim ona çox hörmətim var.
Kağızın üstündə dayanır qələm.
İtsinmi ortada salam-kalamlar?
Yox! Onun üzündən keçə bilmərəm.
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Müəllim – tələbə... İki sərt baxış
Dayanıb ortada müştərək tanış.
Salama, xahişə ilişib qələm.
Vurur bir yandan da ədalət məni.
Düzlük tələb edir məndən vəzifəm,
Çəkir əyriliyə vəziyyət məni:
Keçən il bağımda ev tikdirirdim
Arayış düzəltdim,
ərizə verdim.
Olmadı işimə bir can yandıran
Nə daş tapa bildim, nə taxta-şalban.
Axır tanış oldum bir müdirlə mən,
İşlərim düzəldi səxavətindən.
Düşdüyüm o çətin, o bərk ayaqda
O, satın alırmış məni heç demə.
Minnətli yaxşılıq – bir-iki taxta,
Bu gün qiymətini göstərir mənə.
Mən nə biləydim ki, həmin bu müdir,
Qəsdinə duracaq haqqın bir zaman.
Məni minnətiylə haqdan döndərir
Bir-iki taxtayla məni aldadan.
“İki”ni yazımmı?
Bəs sonra?
Yox, yox!..
Kağızın üstündə dayanır qələm.
Kəsilən tələbəm deyil,
Yaxşı bax!
Vəzifə başında kəsilən mənəm!..
Taxta istəmişdim mən ondan... osa,
Məndən dəyərsizə dəyər istədi.

––– 120 –––

BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN PEDAQOJİ GÖRÜŞLƏRİ

Mən ki, düşmən idim söz anlamaza,
Məndən düşmənimə səngər istədi.
O mənə daş verdi, əvəzindəsə
Aldı ürəyimi, bir baqqal kimi.
Ürəyi daş olan bir filankəsə,
İndi necə qıyım öz ürəyimi?
Ürəyim – öz fikrim, andım, əqidəm.
Əsil oğul bu yolda gərək baş qoya.
Görün, nəyi nəyə dəyişməliyəm?
Ürəyi, məsləki daşa, taxtaya...
Mən onu kəsmədim,
kəsə bilmədim.
Kəsib vicdanımı “üç” yazdım... Bu an,
vicdanım qışqırdı...
Ona – “Sus!” – dedim!
Oğlan gülə-gülə çıxdı qapıdan.
Güldü, sinəsini dağladıb haqqın.
Güldü, anasını ağladıb haqqın.
Bu gülüş, düzlüyün sapını qırdı,
Onun gülüşündə haqq ağlayırdı.
O çatdı qəsdinə... Dikəldi...
Bəs mən?
İndi mən əyilib döndüm yumağa.
Demək şirnikdirdim onu indidən
Özgənin haqqını oğurlamağa...
Hələ bu nədir ki?.. Dalı “əcəbdir”
Daldadır ev yıxıb qan qaraltması.
Ən böyük haqsızlıq törədəcəkdir,
Haqqı olmayanın, haqqa çatması.
Əlim yazdısa da, “yox” dedi könlüm,
Qələmin altında inlədi könlüm.
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Özgə qiymətinə o, sahib oldu,
Nə verər sonrakı hay-haray bizə?
Deyirəm, həyatda bu mahir oğru
Özgənin yerini tutsa – vay bizə!
Mən onu kəsmədim, kəsə bilmədim
Vicdanım qışqırdı...
Ona “sus!” – dedim!
Vicdan,
Yazıq vicdan!..
Bəzən həyatda
Yaşamaq naminə səni əzmişik.
Bizdən güclülərin ayağı altda
Səni istəmədən qurban kəsmişik.
Ölüm hədələyib dərd gülən zaman,
Deyirik bəxtimiz yenə yatıbdır.
Əlimiz hər yerdən üzülən zaman
Gücümüz həmişə sənə çatıbdır.
Vicdan da bir yana...
Bir cani kimi,
Qaydanı, qanunu ayaqladım mən.
Dandım məsləkimi, düz əqidəmi,
Ürəyin yerinə daş bağladım mən.
Qanundan, düzlükdən danışırıq biz
Uca kürsülərdən ağız dolusu.
Sözlərdən utanmır əməllərimiz
Özümüz oluruq haqqın oğrusu.
İndi soruşuram:
Kimdir müqəssir?
Tələbə?
Yoxsa mən?
Yoxsa o müdir?
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Mən də müqəssirəm,
oxucu, sən də.
Heç kəs dayanmasın burda yad kimi.
Mənə o müdir də kömək edəndə
Qanunu beləcə əyməmişdimi?
Yarpaq töküləndə, ot saralanda,
Bilirik, ömrünü tapşırır bahar.
Mən ondan qanunsuz taxta alanda,
Biləydim, bu gündən mənimçün də var!..
Bəlkə düz demirəm?
Haqsızam bəlkə?
Heç kəs yaxasını çəkməsin yana.
Qanunu əyəndə hərə bir tikə
Böyük cinayətlər çıxır meydana...
Nədir o cinayət?
Həmin tələbə,
Sabah bitirəcək darülfünunu.
Müəllim gedəcək o bir məktəbə,
Savadsız müəllim!
Yaxşı, bəs sonu?
Sonu cinayətdir,
cinayət!.. Min-min!
(Cani öz-özündən intiqam alır)
Elə cinayət ki,
bu cinayətin
Canisi bilinmir, cəza mat qalır.
Mənim qaşığıma çıxacaq gec-tez,
Mənim doğradığım...
Həyat dövr edir.
Bir vaxt görərəm ki,
həmən savadsız
Mənim övladıma “savad” öyrədir.
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Durduğum budağa çaldım baltanı –
Çaldım öz balamın gələcəyinə.
Qanunu əyəndə,
Onun ziyanı
Qayıdıb özünə dəyəcək yenə...
Bilmədi...
Mən ona “üç” yazdım... Bəli!
Bəs o işvəli qız, gözü sürməli?
Niyə bir müdirin tanışlığına
Verdiyim o “üç”ü qıymadım ona?
Sözümüz bir olmur əməlimizlə
Düzlük nalə çəkir, ədalət yanır.
“Düzlük” – deyə-deyə öz əlimizlə
Həqiqət boğulur, düzlük tapdanır.
“Yox!” – deyə dilləndi başqa səs yenə,
Dayan!
Vicdanınla dayan təkbətək.
İndi ki, qol çəkdin əyriliyinə
Qıza da o “üç”dən yazasan gərək.
Dedim: - Sən haqlısan,
qab əyildimi,
Su gərək tökülə axıra kimi.
Qıza da “üç” yazdım...
Hər şey pozuldu.
Qiymətlər hamısı baş-ayaq oldu.
Hökm etdim ürəyə, qıydım vicdana,
İşimi korladı bircə yelbeyin.
Mənim götürdüyüm bu imtahana
İmtahan deməyin, haqsızlıq deyin.
Mənə tapşırdılar şərəfli, çətin –
Qiymət vermək kimi bir vəzifəni.
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Özümdən soruram: - Bəs sən neylədin?
Gör necə aldılar özündən səni!
Niyə tapılmadı o qüdrət məndə
Verim qiymətini, verim hər kəsin?
Saxsını almasla bir eləyəndə
Günahkar sərrafdır,
almas neyləsin?
Qorqud adamlara ad qoyanda da
Əməli düşündü,
Dəyəri gördü...
Güvənib Dədədən aldığı ada
Hər kəs o ad ilə ömrünü sürdü.
Mən verə bilmədim, ay Qorqud dədə,
Doğru qiymətini burda heç kəsin.
Qorxum ondandır ki,
Cəmiyyətdə də,
Bunlar, qiymətini ala bilməsin.
Pozular qayalar, dağılar nizam,
Verməsən heç kəsin öz qiymətini.
Gövhər də çatlayıb üzülər tamam
Sərrafdan almasa düz qiymətini...
Mahnıda bəmi var, zili var səsin.
Həyatda yeri var axı hər kəsin.
Gözlər ağlamasın, gözlər neyləsin –
Sən qaşa verəndə göz qiymətini.
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Son Söz
Sonrakı qazancdır müəllimliyim,
Amma şairliyim, öz fitrətimdir.
Burda birləşdilər...
Bu dastan, mənim,
Özümdən özümə şikayətimdir.
Sənət, həqiqəti deyən sən oldun,
Dünyanı dünyaya göstərən oldun.
Təmizlik – məsləkin, ucalıq – tanrın,
Xəyanət bilməmiş sənətin dili,
Ucalıq eşqilə yaşayanların,
Məsləki, düzlükdən od götürməli!

Belə nümunələr gəncliyin vətəndaşlıq hisslərini
gücləndirir, insanpərvərliyini artırır, onları fəal vətəndaş
kimi tərbiyə edir. Eyni zamanda gənclik xeyirxah, ədalətli, həqiqəti müdafiə edən olur və laqeydliyə, ikiüzlülüyə, şərə, şərəfsizliyə qarşı barışmaz olur. Cəmiyyətin
hər bir üzvünün ədalətə, həqiqətə ehtiyacı var. Gəncliyin cəmiyyətə və özünə inamının artması üçün, inamlı
yaşaması üçün belə nümunələr böyük bir həyat məktəbidir. Müəllim öz sözü ilə uşaqların şüuruna təsir etdiyi
kimi, belə nümunələr də gəncliyə şərəf, ləyaqət və vüqar
aşılayır.
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