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Ziyafət HÜSEYNOVA 
 

HÜSEYN CAVİD VƏ ƏHMƏD CAVADIN QƏZƏLLƏRİNİN  
OXŞAR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: qəzəl, vətənpərvərlik, sevgi, türkçülük 
Key words: ghazal, patriotism, love, Turkism 
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 Qəzəl janrının vətəni Ərəbistan olsa da, bu janr əsrlər boyu inkişaf edərək 

Şərq dünyasında müxtəlif şeir növləri şəklində yayılmış, öz məzmun 
xüsusiyyətlərini təkmilləşdirərək yeni keyfiyyətlər əxz etmişdir. İlk əvvəl 
qəzəllər "məhəbbət, qadınlara olan çılğın sevgi haqqında hekayət" olsa da, illər 
keçdikcə o, təkcə sevgini tərənnüm etməmiş, zamanın bütün aparıcı ünsürlərini 
özündə birləşdirərək gah üsyan, gah da incə satira ruhuna bürünmüşdür. IX-
X yüzilliklərdə yaşayıb-yaratmış Qüdamə ibn Cəfərin "Nəqd-əş-şeir" əsərindən 
başlanğıcını götürən qəzəl [1] uzun bir yol keçmiş, Füzulidən Vaqifə qədər 200 
illik böyük bir tarixi dövrdə bu poetik janr ədəbiyyatımızın əsas yaradıcılıq 
növlərindən biri olaraq yaşamış, hətta yüz il sonra, XIX əsrin sonlarınadək 
Seyid Əzim Şirvani kimi məşhur şairlərimizin zəngin yaradıcılığında geniş yer 
tutmuşdur. Qəzəl XX əsrdə öz işığına daha böyük şairləri və qəzəlxanları 
toplamışdır. Hüseyn Cavid (1882-1941) və Əhməd Cavad (1892-1937) kimi 
görkəmli şairlər də bu janrda öz qələmlərini sınamışlar. Bir neçə qəzəlin 
müəllifi olan hər iki şair böyük divanlar yaratmasalar da, qəzələ yeni ruh, yeni 
məna çalarları vermişlər. Onlar qəzəl dili ilə həm sevgiyə töhfələrini vermişlər, 
həm də dövrün məlum çətinliklərinə, haqsızlığa, ədalətsizliyə etirazlarını 
bildirmişlər.  

 H.Cavid XX əsrin əvvəllərində heca vəzninin müxtəlif şəkillərində 
qiymətli şeirlər yazmağa müvəffəq olmuşdur. Onun yaradıcılığının ilk 
mərhələsində janr baxımından ənənəvi iki üslub özünü göstərir. Şair həm 
klassik lirika üslubunda qəzəllər, həm də xalq-aşıq şeiri ruhunda qoşma və 
gəraylılar yazmışdır. Həm Hüseyn Cavid, həm də Əhməd Cavadın 
yaradıcılığında Türkiyə Cümhuriyyətiylə bağlı daha çox motivlər vardır. 
Hüseyn Cavid ibtidai təhsilini Naxçıvanda molla məktəbində, orta təhsilini 
M.T.Sidqinin "Məktəbi-tərbiyə" adlı yeni üsullu məktəbində almışdır. Daha 
sonra Təbrizdə "Talibiyyə" mədrəsəsində təhsilini davam etdirmiş və 1909-cu 
ildə İstanbul  Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir [2]. Hüseyn Cavid 
və Abdulla Sur kimi görkəmli ziyalıların tələbəsi olmuş Əhməd Cavad da 
türklərlə birgə Balkan hərbində iştirak edib. O, Birinci Dünya müharibəsində 
Şərq cəbhəsində ermənilərə qarşı vuruşub və genosidə qarşı türk birliyi 
ideyasının beşiyi başında duranlardan biri olub. 1912-ci ildə azəri türkləri 
arasından toplanan “Qafqaz könüllüləri”nin tərkibində İstanbulun azad 
olunmasında iştirak etməsi onun poeziyasında istiqlal mövzusunun vüsət 
almasına səbəb olur [3]. Əhməd Cavad 1914-cü ildə “Qaspirinski üçün” adlı 
qəzəlində qardaş türk xalqının müsibətindən danışır, başına gələn bəlalara şərik 
olur, onun dərdini elə özünə ünvanlayaraq, "nədən qara geydiyini", "nədən 
yasa batdığını" soruşur və "çoxmu böyük dərdin, yoxmu dəvası?" [4] deyə 
kədərə bürünür: 
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Milli sazlar çalır matəm... müsibət...  
Başdan-başa qan ağlayır bir millət! 
Dağlarına çökmüş matəm havası, 
Baxdım, ağlar türkün bağı-bağçası.  
Dedim, nədir bu dərdlərin çarası? 
Nədən qara geymiş dostlar obası? 
Oxunur alnında dərin bir tasa, 
Qoca Türk, sən nədən batdın bu yasa? 
Tutmuşa bənzərsən xanlar qazası, 
Çoxmu böyük dərdin, yoxmu dəvası? 

 
“Dərd paylaşdıqca azalar” deyən şair türk xalqının dərdini özününkü hesab 

edir, hər iki xalqın gələcəyinə ümid və inam duyğuları aşılaya bilir:  
 

Ortaq çoxaldıqca, kədər azalar, 
Anlat, bu duruşun bəni yaralar! 
Bayatına yaslı şeirim qoşulsun, 
Sənin dərdin, bənim şeirim bir olsun!  

 
Hüseyn Cavidin şeirlərində də türk xalqına məhəbbət və rəğbət duyulur. O, 

Qara dəniz sahillərində yaşayan səksən yaşlı bir qocanın məğrurluğunu 
canlandırmaq məqsədilə onu “ulu bir dağ”a bənzədir, namaz qılaraq haqqa 
borcunu verən ulu ixtiyarın dağla müqayisədə daha sarsılmaz olduğunu 
göstərir: 

 
Bu keşakeşdə möhtəşəm, məğrur, 
Qoca, səksən yaşında bir sima; 
Uca bir dağ möhnətilə vüqur, 
Qoca bir türk edib namazı əda.  
Vird oxur, Həqqa eylər ərzi-niyaz, 
Bəlkə dağ sarsılar, o sarsılmaz.  

 
Hər iki şairin qəzəl yaradıcılığında məhəbbət mövzusu əsasdır. 

“Cümhuriyyət şairi” hesab olunan Əhməd Cavad "Rəhm eylə" adlı qəzəlində 
Xaliqin yaratdığı gözəlliyin qüsursuz olduğunu tərənnüm edir və sevgili 
məşuqə üzünü tutub deyir: 

 
Mərhəmət etsən əgər, varmı qüsuri, bir gör, 
Xaliqin əmr eyləyib, bən deyürəm rəhm eylə! 
Baisi-m övtüm olub, batma vəfasız qanə, 
Bəsdir hicran yarası, bən ölürəm, rəhm eylə! 
Çox cəfa eyləyərək tərki-cahan qılırdın 
Sonrakı aşiqinə, bən gedirəm, rəhm eylə! 

 
Hüseyn Cavid isə "Verdim o gün ki, zülfi-pərişanə könlümü" başlıqlı 

qəzəlində sevginin iztirabından, həsrətdən söz açır, "divanə könlüm", "pərvanə 
könlüm", "viranə könlüm" kimi dil vahidlərindən istifadə edərək sevgilisinin 
ona çəkdirdiyi əzablardan usanmadığını, əksinə, bunu "cəfayi-naz" hesab 
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etdiyini izhar edir. Cavidin qəzəllərində möhkəm yer tutan azad sevginin və 
pak mənəviyyatın təntənəsi motivi bu qəzəldə də öz əksini tapmışdır:  

 
Verdim o gün ki zülfi-pərişanə könlümü, 
Saldı nigar o zülfdə zindanə könlümü.  
Yalvardım əczinən ona, bəlkə xilas edə, 
Zənciri-zülfə bağladı divanə könlümü.  
Hər qədr uydum ol büti-tərsa cəmalinə, 
Yandırdı şəmi-hüsnə çü pərvanə könlümü.  
Gülzari-hüsnə Yusifi-dil çıxdı seyr edə, 
Saldı o yar çahi-zənəxdanə könlümü.  

 
H.Cavidin məhəbbət ruhunda yazdığı qəzəlləri həm də bivəfalıqdan 

şikayət, yarın cövrü-cəfasından, məyusluq və bədbinlikdən söz edir:  
 

Etdikcə mən məhəbbət o kafər balasına, 
Etdi cəfayi-naz ilə viranə könlümü.  
Vəslə yetirməyib, gecə-gündüz fəraqdə, 
Təbdil edibdi laləsifət qana könlümü.  
Bəzmi-vüsalə həsrəti-ümmidvar idim, 
Saldı bəlayi-firqətə məstanə könlümü.  
Gülçin binəva idim, oldum müridi-şeyx, 
Yandırmışam mən atəşi-hicranə könlümü.  

 
Hər iki şair öz qəzəllərində həsrətə ümidvar olub, sevgidən rəhm diləyir.  
Vətən mövzusu da hər iki şairin yaradıcılığında müstəsna rol oynayır. 

Ə.Cavad öz poeziyasında, hər şeydən əvvəl, azadlığı tərənnüm edir və vətənin 
şərəfini uca tutur. H.Cavid isə vətən məhəbbətini “peyğəmbər sevgisi” hesab 
edir. "Vətən" adlı qəzəlində [5] Cavid bu sevgisini belə ifadə edir: 
 

Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən, 
Başımda şur ilə məskən salıb xəyali-vətən.  
Vətən, vətən deyərək hər diyarə səs salıram, 
Düşərmi bircə dilimdəm mənim məqali-vətən? 
Vətən məhəbbətini əmr edibdi Peyğəmbər, 
Xoş ol kəsə ona həmdəm olub vüsali-vətən...  
Neçün şərafətini, fəxrini verib əldən,  
Bu qədər yurduna biganədir ricali-vətən? 

 
H.Cavid doğma el-obasında baş verən hadisələri ürəyindən axan qara 

qanlara bənzədir, zülmə etiraz edir, onları unutmaq mümkün olmadığı 
qənaətinə gəlir: 
 

Ürək dolubdu nədən, sanki qan piyaləsidir, 
Tapıbdır əksini qəlbimdə bəlkə hali-vətən? 
Zəmanə ötsə də möhnətli, qanlı qəlbimdən, 
Əminəm, heç də silinməz bu ibtizali-vətən.  
Tərəhhüm eylə mənə hühudi-səba, çatdır, 
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Səlamımı eşidə bəlkə növnəhali-vətən.  
Gərəkdi əzm ilə, hümmətlə ittihad etmək! 
Sizinlə bağlıdır iqbalü həm zəvali-vətən.  
Əgər sual edələr: Salikin xəyalı nədir? 
Deyin həqiqəti, ancaq olub maali-vətən.  

 
Qafqaza Kəpəzdən boylanan vətənpərvər şair Əhməd Cavadın lirikasında 

vətənpərvərlik mövzusu üstünlük təşkil edirdi, o isə ölkəsinə, vətəninə “canım-
gözüm Azərbaycanım” deyərək ona ucadan və zirvədən, məğrur və nikbin 
nəzər salırdı:  
 

Mən çeynənən bir ölkənin 
haqq bağıran səsiyəm! 

 
Yaxud: 
 

Ey Tanrının cənnət uman qulları, 
Mən cənnəti bu dünyada tapmışam.  

 
Cənnət axtaran insanlara cənnətin məhz vətən olduğunu, Azərbaycan 

olduğunu çatdırırdı.  
 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirən, XX 

əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən biri hesab olunan 
Hüseyn Cavid və milli, tarix, fəlsəfə və mənəviyyatla bağlı olan bütün 
motivlərə toxunmuş Əhməd Cavad yazdıqları qəzəllərdə vətənə, el-obaya olan 
bağlılıqdan, sevgi və gözəllik vurğunu olduqlarından bəhs edirdilər. Hər iki 
ədibin yaşadığı bir-birinə yaxın olan dövrlər çox qarışıq və təlatümlü olub. 
Hadisələr, siyasi təqiblər bir-birini əvəz edib. Tarixin bu cür amansız 
məqamlarında yaşayıb-yaradan şairlərin qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, 
xəlqiliyi, vətənpərvərliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir. Onlar ölməz sənətkarların 
qəzəllərindən mənən qidalanmış, yaddaqalan xalq ifadə tərzinə yaxın qəzəllər 
yaratmışlar.  
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Ziyafat HUSEINOVA 
 

SIMILAR FEATURES OF GHAZALS OF HUSEIN JAVID  
AND AHMAD JAVAD  

SUMMARY 
 
In the article some gazelles of great Azerbaijani poet and playwright 

Husein Javid and the republic poet Ahmad Javad have been given and 
compared as examples. Some similar characters have been searched, these 
similarities and features have been granted to be the same motives as having 
love and passion to the country, respect for the Turkish people, rich love 
dreams, grievances for the problems of their period.  
 

Зияфат ГУСЕЙНОВА 
 

СХОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУ ГАЗЕЛЯМИ  
ГУСЕЙН ДЖАВИДА И АХМЕД ДЖАВАДА 

РЕЗЮМЕ 
 

 В статье приводятся и сравниваются некоторые примеры из газелей 
великого азербайджанского поэта и драмматурга Гусейна Джавида и 
республиканского поэта Ахмеда Джавада. Разобраны сходные 
особенности данных газелей и оказалось что, сходные особенности 
газелей великих поэтов заключаются в мотивах любви к родине, 
уважения к тюркскому народу, богатых любовных грез, жалоб на 
трудности эпохи и т.д.  
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