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XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan 
Hüseyn Cavidin bədii irsi zaman-zaman müxtəlif təhriflərlə nəşr edilmişdir. 
Əsərlərinin dil və üslubunun dəyişdirilməsinin əleyhinə olan H.Cavidin 
“imlasına toxunmadan” qeydi ayrı-ayrı vaxtlarda gözardı edilmiş, nəticədə 
onun əsərləri yersiz redaktələrə, düzəlişlərə məruz qalmışdır. Hüseyn Cavidin 
bədii irsini “sadələşdirmək”, “hamı anlasın” səviyyəsinə endirmək həmin 
mətnləri mahiyyətindən uzaqlaşdırmaq, adi əsərlərlə bərabərləşdirmək demək 
idi.  

Bir zamanlar Hüseyn Cavidin cismi vətənindən uzaq salındığı kimi, 
əsərlərindəki ruh və düşüncə tərzinin insanlara təsirindən də ehtiyat ediblər, 
yaxın buraxmamağa çalışıblar. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1982-ci ildə 
Cavidi cismani olaraq – cənazəsinin qalıqlarını vətənə qaytardı, daha sonra 
onun abidəsini əbədiləşdirdi və Hüseyn Cavid əsərlərinin lazımı səviyyədə çap 
olunması üçün hər cür şərait yaratdı. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılışından 
sonra artıq Cavid irsinin sistemli tədqiqi, haqqında yazılanların seriya şəklində 
çapı və sair həllini gözləyən problemlər aradan qaldırıldı. Hüseyn Cavid irsi 
oxuculara daha əlçatan oldu, Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin 
hakimiyyət illərində Hüseyn Cavidin yubileyləri ilə bağlı verdikləri 
sərəncamlar nəticəsində ədibin irsi dəfələrlə nəfis şəkildə çap edildir [8, 117, 
157]. 

Şairin qızı Turan Cavid atasının irsinə qarşı daim həssaslıq göstərmiş, 
fundamental yanaşmış, Hüseyn Cavid əsərlərini yenidən nəşrə hazırlamışdı. 
Ömrünü Hüseyn Cavid irsinin tədqiqinə və təbliğinə həsr edən Turan Cavid 
təkcə ədibin əsərlərinin sistemli nəşrində deyil, həm də tapılmasında müstəsna 
xidmətlər göstərmişdir. Hüseyn Cavidin itmiş əsərlərinin axtarışı ilə bağlı 
Turan Cavidin yazışmalarına nəzər saldıqda dediklərimiz təsdiqini tapır: 
“Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Salam. Sizə bu məktubu yazan Hüseyn Cavidin 
qızıdır. Mənə Sabir Səfərov xəbər verdi ki, Sizdə atamın “Xəyyam” pyesi 
vardır. Bəlkə Sizə məlum deyildir, Azərbaycan SSR Akademiyası açılıb. 
Respublika Əlyazmaları fondu H.Cavid əsərlərini toplayır. Siz, əgər 
mümkündürsə, həmin pyesi Əlyazmalar Fonduna gətirə bilərsiniz. Əgər Sizə 
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çətindirsə, onda onu ya bir adamla və ya poçta ilə mənə, ya da Əlyazmalar 
fonduna göndərin.  

Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Mən çox xahiş edirəm ki, əsəri 
göndərməyinizi və ya göndərmədiyinizi təxirə salmayasınız. Siz mədəni şəxs 
və bacarıqlı rejissor olduğunuza görə Sizə aydındır ki, bu əsəri meydana 
çıxarmaqla şəxsən bizə, eləcə də teatr mədəniyyətimizə böyük bir hədiyyə 
vermiş olacaqsınız.  

Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Əgər siz pyesin sizdə olan nüsxəsini poçtla 
göndərməyə ehtiyat edirsinizsə, ya özünüz, ya da başqası tərəfindən üzünü 
köçürüb göndərin. 21.XII.1956-cı il” [5, 87]. 

Qeyd edək ki, məktuba müsbət cavab gəlir, Əli Şahsabahlı (1896-1973) 
problemin həlli üçün əlindən gələni əsirgəmir. Daha sonra Turan xanım eyni 
ümid dalınca düşür və bu dəfə Baxşı Qələndərliyə (1903-1985) məktub 
ünvanlayır və Hüseyn Cavidin “Telli saz” və “Dəli Knyaz” əsərlərinin onda 
olduğunu eşitdiyini deyir və qarşı tərəfdən təəssüf dolu məktub alır: “Hörmətli 
Turan xanım. Sizin məktubunuzu gec aldım, çünki mən Yerevanda deyildim. 
Son dərəcədə təəssüf edirəm ki, hörmətli müəllimim Hüseyn Cavidin məndə 
heç bir əsəri yoxdur, olsaydı, heç bir təmənna olmadan göndərərdim. Özünüzə 
məlum olduğu üzrə, burada Ə.Şahsabahlı yoldaşda “Xəyyam” pyesi vardır ki, 
o da Azərbaycan Əlyazmalar fondu ilə məktublaşıb. Yoldaş Şahsabahlı öz 
şərtini onlara yazmışdır və cavab gözləyir. Bu yaxınlarda cavab alan kimi 
həmin pyesi ona göndərəcəkdir. Hörmətlə: Qələndərli. 2.II.57-ci il” [5, 89]. 

Hüseyn Cavid irsinin toplanılmasında, nəşrində və yayılmasında misilsiz 
xidmətləri olan Turan Cavid haqqında akademik Rafael Hüseynov “Cavidin 
salamı, yaxud sözümüzdə və düşüncəmizdə Cavid zirvəsi” (2004-cü il 
oktyabrın 26-da Cavidin ev-muzeyindəki çıxış) adlı çıxışında qeyd etmişdir: 
“Mehdi Məmmədov Hüseyn Cavid haqqındakı çox dəyərli “Acı fəryadlar, şirin 
arzular” kitabını yazarkən 1980-ci illərin lap başlanğıcında Turan xanımdan 
Cavidin “Azər” parçalarını əks etdirən əlyazmasını istəmişdi. Bir neçə gün bu 
orijinalla işləyəndən, orada Cavidin ən müxtəlif qeydləri ilə tanış olandan sonra 
əmanəti şairin qızına qaytaranda demişdi: “Bu əlyazmalar qızıla bərabərdir”. 
Ev muzeyində həmin əlyazmalarla, Cavidin əsərləri ilə tanış olan hər bir 
tədqiqatçı eyni fikirdədir. Və Turan xanım Cavid həmin əlyazmaları illərlə 
məhz xəzinə kimi toplayıb, qoruyub, ən təhlükəli, bəlalı günlərin əlindən alaraq 
günümüzə – Cavidin tədqiqatçılarına, oxucularına çatdırmışdır” [7, 528]. 

Turan Cavidi qəlbən incidən məsələlərdən biri də Hüseyn Cavid ədəbi 
irsinə edilən yersiz redaktələr idi. Sovet dövründə “sadələşdirmək”, “anlaşıqlı 
etmək” adı altında bir sıra şair və yazıçıların əsərlərini bəsitləşdirir, dayandığı 
yüksək bədii-estetik ucalıqdan uzaq salmaq üçün “düzəlişlər” edirdilər. Həmin 
nəşrlərin “redaktorları” çox vaxt Cavidin bir şair kimi qidalandığı, bəhrələndiyi 
mənbələrdən xəbərsiz idilər, yaxud da bu məqam haqqında heç düşünmürdülər. 
Nəticədə ədibin yazdıqlarının orijinal variantı təhrif olunur, üslubçu müəllifi – 
Hüseyn Cavidi adi, heç bir özəllikləri ilə fərqlənməyən, dövrün ümumi ab-
havasına qoşulub yazanlarla bir tuturdular. 1956-cı ildə Hüseyn Cavidə bəraət 
verilsə də, uzun illər onun əsərləri lazımi səviyyədə, dəqiq çap olunmamışdır.  

1958-ci ildən sonra Hüseyn Cavidin nəşr olunan kitablarını çox zaman 
Turan Cavid tərtib edib, lakin o, çox zaman ədibin əsərlərinin dilinin 
sadələşdirilməsinin, əslindəsə, təhrif edilməsinin qarşısını tam ala bilməyib. 
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Yazıçılar İttifaqı, kitabın çap olunacağı nəşriyyat və nəşrlərə nəzarət edən Mərkəzi 
Komitə bu işdə ona mane olublar. Bu barədə Turan Cavid “Bir neçə söz” adlı 
məqaləsində ədibin əsərlərinin redaktə edilməsi, sadələşdirilməsi məsələsini belə 
xatırlayır: “1958-ci ildə Cavidin bəraətdən sonrakı ilk kitabını “Azərnəşr”ə təqdim 
etdim. Mətni sadələşdirməyi, Cavidin dilini “islah” etməyi o zaman ehtiyac 
içərisində yaşayan Əliağa Vahidə təklif etdilər, Vahid isə: – Mən nə karəyəm ki 
ustadın yazdığına əl gəzdirim? – deyə təklifdən imtina etmişdi. “Azərnəşr”də 
çalışan rəfiqəm Həmidə Məmmədxanlı bu söhbətin şahidiydi. Nəhayət, bu “şərəfli 
missiyanı” Əkrəm Cəfər yerinə yetirdi... ” [1, 6]. 

Hüseyn Cavidin bəraətindən sonra çap olunan növbəti kitablardan biri də 
1975-ci ildə “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı” tərəfindən çap edilən “Dram 
əsərləri”dir. Adıçəkilən nəşr Hüseyn Cavidin anadan olmasının 90 illik 
yubileyi münasibətilə işıq üzü görmüşdür. Bu nəşrdə Cavidin “Şeyx Sənan”, 
“Uçurum”, “İblis”, “Topal Teymur”, “Knyaz” və “Xəyyam” dramları 
toplanmışdır [3, 3]. Bu əsərlərdə, şübhəsiz ki, Sovet senzurasının “dövrün 
tələbi barmağı”nın da duyulası izi var. Təbii ki, əvvəlki əsərlərdə yaradılmış 
problemlər, “sadələşdirmələr” bu nəşrdə də təkrarlanırdı. Ancaq bu nəşrdə 
müəyyən qədər müsbət mənada dəyişikliklərə də rast gəlmək mümkündür. Belə 
ki, Cavid irsinin tapılması, nəşrlərin elmi, əsaslı çapı üçün son nəfəsinə qədər 
yorulmadan çalışan Turan xanım həmin kitabda qismən də olsa dəyişikliklər 
etmişdir. Turan xanımın məqalələrindən biri məhz bu nəşrə aiddir: O, “Hüseyn 
Cavid əsərlərinin bircildliyinin nəşr olunması barədə” adlı məqaləsində yazır: 
“Knyaz” və “Xəyyam” pyeslərinin çapa hazırlanması zamanı görülən işləri 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki bunlar dramaturqun ölümündən sonra çap 
olunan əsərləridir. “Knyaz” təsadüfən evdə qalmış əlyazmaları və EA 
Respublika Əlyazmaları Fondundan əldə edilən variantlar əsasında çapa 
hazırlanmışdır. Müəllifin əlyazmasından görünür ki, o, dəfələrlə əsər üzərində 
işləmiş, bir çox düzəlişlər aparmışdır. Bu əlyazmalar əsasında onun iş üslubunu 
müəyyənləşdirmək də mümkündür. “Knyaz” pyesini çapa hazırlayarkən 
Knyaz, Solomon və Marqo rollarını ifa edən görkəmli aktyorlarımızdan Sidqi 
Ruhulla, Mirzağa Əliyev, Tanailidinin şəxsi arxivlərindən əldə etdiyimiz 
dəftərlərindən istifadə edilməklə, keçmiş nəşrlərdən fərqli olaraq, əsərdə cüzi 
də olsa dəyişikliklər edilmişdir” [9, DK № 8568].  

Turan Cavidin qeyd dəftərlərinə nəzər saldıqda “Hüseyn Cavidin həyat və 
fəaliyyətinin tarixləri” adlı qeydlərə rast gəlmək olur. O qeydlər Cavid 
əsərlərinin hansı ardıcıllıqla yazılması baxımından qiymətlidir və T.Cavid 
həmin xronoloji materialları hələ Cavid irsinin çap olunacağına ümidi olmadığı 
vaxtlarda da səliqə və səriştə ilə tərtib etmişdir. Turan Cavid eyni zamanda 
“H.Cavid dramlarının tamaşasının coğrafi xəritəsi”ni də tərtib etmiş, 
dramaturqun əsərlərinin hansı illərdə hansı şəhər və teatrlarda oynanıldığını 
sıralamışdır [5, 111, 114]. 

Turan Cavid bir cavidşünas kimi bir sıra məsələlərə dürüst mövqeyi ilə 
seçilirdi. Bəraətə qədər və bəraətdən sonra da H.Cavid yaradıcılığına qarşı olan 
ehtiyata, qorxuya ikrah hissi ilə yanaşmış və eyni zamanda bu illər ərzində 
ədibin əsərlərinin lazımi səviyyədə işıq üzü görmədiyini vurğulamışdır. “Atam 
həbs olunan gecə” adlı məqaləsində T.Cavid yazırdı: “Atam 1956-cı ildə 
Xruşşovun hakimiyyəti dövründə “bəraət” (onlar bunu belə adlandırırdılar) 
qazandı. Ancaq bununla belə, 1981-ci ilə qədər lazımi qaydada qiymətlən-



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 209

dirilmədi. Çox güman ki, o vaxt hələ repressiya qorxusu var idi. “Yüksək 
mövqe (vəzifə) tutmuş şəxslər şəxsən bu dövrün şahidi olmuşdular”.  

“1956-cı ildən sonra onlar tədricən atamın əsrlərini çap etməyə başladılar 
və “Şeyx Sənan” dramını səhnələşdirdilər. 1963-cü ildə atamın Azərbaycanda 
80 illik yubileyi qeyd edildi, lakin bu, çox süni bir tədbir idi. Ona yazıçı kimi 
ilk həqiqi qiyməti Cavidin məzarının Sibirdən Bakıya gətirilməsini təşkil edən 
Prezident H.Əliyev vermişdir” [5, 151].  

Turan Cavid daim Heydər Əliyevin xidmətlərini minnətdarlıqla xatırlayır 
və onun H.Cavid yaradıcılığına verdiyi dəyəri yüksək qiymətləndirirdi. Heydər 
Əliyev olmasaydı, Cavid irsinin dərindən araşdırılması, cavidşünaslığın 
konseptuallaşması gecikə və ya olmaya bilərdi. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin 
açılması, arxivinin formalaşdırılması bir ailədən olan 3 yaradıcının fondunun 
yaradılması olduqca əhəmiyyətlidir. Artıq yaxın onillikdə Hüseyn Cavidin 
əsərləri bir neçə dəfə çoxcildlik şəklində oxucuların ixtiyarına verilib, dramları 
teatr səhnələrindədir [4, 21, 47]. 

Turan Cavid təkcə Hüseyn Cavid irsinin toplayıcısı, təbliğatçısı, 
araşdırmaçısı deyildi, o həm də Cavid irsinin təəssübkeşi, yaxşı mənada 
qoruyucusu idi. T.Cavid H.Caviddən yazaraq, əslində, özünü onun vasitəsilə 
reklam etmək istəyənlərə, həvəskarlara qarşı da mübarizə aparır, onlara düzgün 
yol göstərirdi. Turan xanımın ədəbi ictimaiyyətə və cavidsevərlərə ünvanladığı 
müraciət bu baxımdan çox vacibdir: “İndi vaxtaşırı mən eyni hissləri yaşamalı 
oluram. Sanki bir çoxları Cavid barədə yazmağa dəbdə olan mövzu kimi 
yanaşmağa başlayıb. Hətta Cavid mövzusu ətrafında ədəbi möhtəkirlik cəhdləri 
müşahidə edilir. Dərindən öyrənmədən, Cavid ruhunu duymadan, onun 
düşüncələrinə lazımınca daxil olmadan ömründə roman yazmayan birisi Cavid 
haqqında roman ortaya qoyur, hələ bərkiməmiş, klassiklərdən yaza biləcək 
siqlət qazanmamış naşı qələmlərdən povestlər, hekayələr, məqalələr çıxır, 
dramaturgiyanın qayda-qanunundan, əlifbasından bixəbərlər debütlərini Cavid 
haqqında pyeslərlə edirlər. Acınacaqlı cəhət isə budur ki, belə əsərlər “efirə”, 
mətbuata, səhnələrə, nəşriyyatlara çox asanlıqla yol tapır” [5, 155]. 

Turan Cavid görkəmli ədib H.Cavid irsini tədqiq edənlərə və onun 
əsərləri haqqında yazılanlara Cavidlərə xas həssaslıq və kübarlıqla mətbuata 
müraciət etmişdir: “Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Hüseyn Cavidin həyat və 
yaradıcılığı ilə əlaqədar yazılan əsərləri xalqa çatdırmazdan əvvəl – əgər belə 
demək mümkündürsə – ilkin ekspertizadan keçmək üçün Cavidin ev-muzeyinə 
rəyə göndərin” [5, 155]. 

T.Cavidin ən böyük xidmətlərindən biri də H.Cavid irsinin, 5 cildlik 
əsərlərin çapa hazırlanmasıdır. Ola bilər ki, Hüseyn Cavidin itmiş əsərlərindən 
hansısa gələcək illərdə tapılsın, onda Turan xanımın digər əlyazmalar 
üzərindəki iş metodu, dəst-xətti gələcək tədqiqatçılar üçün, H.Cavidin yeni 
əsərlərini çapa hazırlayacaq şəxslər üçün nümunə olacaq. Nəticədə Hüseyn 
Cavidin külliyyatı əvvəlki sanbalda işıq üzü görəcək. Turan xanım Hüseyn 
Cavid irsini Azərbaycan xalqına H.Cavidin arzuladığı şəkildə çatdırmağı 
bacardı, bununla da o, ədibi “ikinci ölüm”dən, ideologiyanın diktəsi ilə 
əsərlərini sadələşdirmək adı ilə edilən təhriflərdən xilas etmiş oldu.  
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Farid HOSSEIN 
 

THE ROLE OF TURAN JAVID IN THE FINDING OF THE LOST 
WORKS OF HUSSEIN JAVID AND IN THE PREPARATION FOR THE 

PUBLICATION THE HERITAGE OF WRITER 
SUMMARY 

 

In this article is talked about Turan Javid’s, daughter of the prominent 
azerbaijani poet Huseyn Javid, role in the preservation and delivering of 
writer’s works to the present day, about her exceptional labour on finding of 
some lost works. Here is also talked on preparation of Huseyn Javid’s 
voliminous to publishing in conformity with the original. Heydar Aliyev highly 
appreciated Huseyn Javid’s ingenuity. In the article is also noticed Aliyev’s 
historical services, exceptional labour on the repatriation of the remains of 
Javid’s corpse, on the opening of his museum, on the the publication of 
writer’s voliminous.  

Turan Javid has sticked to the original version during preparations of 
Huseyn Javid’s voliminous for publication. She has worked tirelessly inorder 
to clean out writer’s published works from irrelevant and inaccurate editing 
attempts and to publish his works without any falsification. All of her services 
are justified by the facts in this article.  

Фарид ГУСЕЙН 
 

РОЛЬ ТУРАНА ДЖАВИДА В ОБНАРУЖЕНИИ УТЕРЯННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА И В ПОДГОТОВКЕ К 

ПЕЧАТИ НАСЛЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ 
РЕЗЮМЕ 

В статье говорится об исключительной роли дочери выдающегося 
азербайджанского поэта Гусейна Джавида Туран Джавид в сохранении до 
наших дней произведений писателя и обнаружении некоторых утерянных 
его книг, о ее деятельности, направленной на издание многотомного 
издания Гусейна Джавида в соответствующей оригиналу форме. В статье 
затронуты вопросы оценки Гейдаром Алиевым творчества Гусейна 
Джавида, возвращения его останков с чужбины на родную землю, 
открытия дома-музея, исторической заслуги по подготовке к печати 
многотомного собрания сочинений художника слова. Неустанный труд 
Туран Джавид во имя сохранения оригинала, ее усилия по подготовке 
многотомного издания к печати без изменений, очистка от ненужных и 
неточных редактирований опираются на факты, приводимые в статье.  
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