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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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 Ləman MUXTAROVA 
 

ƏHMƏD CAVADIN VƏTƏN SEVGİSİ 
 

Açar sözlər: vətən, şair, azadlıq, himn 
Keywords: homeland, poet, freedom, anthem  
Ключевые слова: родина, поэт, свобода, гимн 

 
Böyük şəxsiyyətlərin, sənət adamlarının yaradıcılığı, qələmə aldığı 

mövzular bir çox hallarda onların daxili aləmini, mənəviyyatını, kimliyini 
müəyyən edib səciyyələndirir. Çünki yüksək vətəndaşlıq məfkurəsinə, insani 
hislərə, bəşəri duyğulara malik olmayan yaradıcı bir şəxsin milyonların qəlbini 
ələ alan, sevilən sənət əsəri yaratması çox çətindir. Əlbəttə ki, bəşəri dəyərləri 
tətbiq etməyin vacibliyini həyat amalına çevirən sənətkarın qəlbi onun sözü, 
sənəti ilə həmahəng olanda bu ona yeni bir ömür, əbədi məhəbbət qazandırır.  

Böyük Azərbaycan şairi Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılığı bu 
baxımdan səciyyəvidir və onun hər bir misrasında vətən eşqi, xalq məhəbbəti, 
torpaq təəssübkeşliyi ilə döyünən bir şair qəlbinin döyüntüləri duyulur.  

Azərbaycanı qəhrəman övladın şanlı vətəni timsalında bütün dünyaya 
tanıdan Əhməd Cavadın taleyi acınacaqlı, ömrü təlatümlü olub. Ona vətən 
xaini damğası vurularaq ağır işgəncələrə, dözülməz ağrı-acılara, zülmlərə 
məruz qalsa da, tutduğu Azərbaycanın istiqlalı, azadlığı, xoşbəxtliyi, xalqın 
müstəqilliyi, torpağın bölünməzliyi yolundan dönməmiş, son nəfəsinə kimi öz 
əqidəsinə, amalına sadiq qalmışdır:  

 
Süd verərkən doğma anam 
Belə demişdir mənə 
Səni qurban bəsləyirəm 
Türk yurduna – Vətənə! [6]. 

 
Hər bir insanın qəlbini titrədən bu misralardakı səmimiyyət, inam, 

qətiyyət o qədər güclü və təsirlidir ki, ilk anda adamı ovsunlayır, vətənin 
cəfakeşi olmağa səsləyir, insanda ülvi vətəndaşlıq hisləri oyadır:  

 
Sənin sevgin Vətən olsun,  
Millət olsun, mən olum. 
Südüm sənə haram olsun,  
Xəyanət etsən, oğlum! [6]. 

 
Bu, tək bir ananın öz oğluna öyüd-nəsihəti deyil, ümumiləşdirilmiş 

azərbaycanlı anaların vətən sevgisinin ifadəsidir. Ana özündən əvvəl oğluna 
“vətəni, milləti sev” deyir, sevməsən, xəyanət etsən, südümü sənə halal 
etmərəm deməklə bütün oğulları, qızları müqəddəs bir varlığın – vətənin layiqli 
vətəndaşı olmağa çağırır. Bu çağırış Əhməd Cavad yaradıcılığının ana xəttidir 
və şair heç bir zaman, harada olursa-olsun özünü vətəndən, millətdən ayrı hiss 
etmir.  
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“Azərbaycan” adlı şeirində Əhməd Cavad günlərinin çox ağır 
keçməsinə, zülm altında olmasına baxmayaraq, vətənə salam 
göndərməyi özünə borc bilir və yazır: 

 
Kəsmişdir yolumu keçilməz dağlar, 
Mənimlə bərabər ormanlar ağlar! 
Ey göz işlədikcə görünən bağlar, 
Əhd ilə bir salam göndərdim sana! [1, 220] 
 
Əhməd Cavad poeziyası hər bir kəsə öz kimliyini, vətəndaş 

məsuliyyətini anlatmaq, vətəni, milləti sevməyi öyrətmək üçün bir 
nümunədir. Milli köklərə, türkçülüyə söykənən bu poeziya heç də 
millətçiliyə rəvac vermir, əksinə, türk kökündən olan bir xalqı –
Azərbaycan xalqını tanıtdırmağa, onun istiqlalını möhkəmləndirməyə 
xidmət edir. 

O hələ 1919-cu ildə Azərbaycan bayrağını vəsf etdiyi şeirində 
yazırdı: 

 
Köksündə tufanlar gəldim irəli, 
Öpüm kölgən düşən müqəddəs yeri. 
Allahın yıldızı, o gözəl pəri 
Sığınmış qoynunda Aya, bayrağım [2, 107]. 
 
Əhməd Cavad poeziyasının mayasında müqəddəs bir ruh – 

vətən, millət ruhu var. Bu ruhu özünə hakim bilənlər, həm də onu 
qanlarına, canlarına köçürüb ürəklərinin hökmü ilə saf niyyətlə nəsillərə 
ötürənlər, yadigar qoyanlar heç vaxt unudulmurlar. 

Biz Əhməd Cavad yaradıcılığının hansı istiqamətdə olur-olsun 
təhlilinə varsaq, hər bir misrada məhz vətəndaş mövqeyi, qayəsi ilə 
rastlaşırıq. Bunun səbəblərini geniş izah etməyə isə, məncə, ehtiyac 
yoxdur. Çünki lap gəncliyindən öz vətəninin, millətinin taleyi ilə 
yaşayan, yaradan bir insanın amalının, əqidəsinin onun poeziyasında, 
yaradıcılığında əks olunması təbiidir. 

Azərbaycan himninin mətninin müəllifi olan Əhməd Cavad 
Sovetlər dövründə ağır məhrumiyyətlərə məruz qalıb “Vətən xaini” 
adlandırılaraq qətlə yetirilsə də, ancaq xalqımız tərəfindən həmişə yad 
edilmiş, xatirəsi əziz tutulmuşdur. Çünki Əhməd Cavad vətən xaini 
yox, vətən fədaisi, millət cəfakeşi olduğu üçün bu millətin gələcəyini 
düşündüyünə və ona carə axtardığına görə güllələnmişdir.  

Azərbaycan xalqı, Əhməd Cavadın yaradıcılığı və ədəbi irsi ilə 
yaxından tanış olanlar həqiqətləri yaxşı bilir, bu böyük şairin 
amallarının, fikirlərinin hansı məqsədlərə xidmət etdiyini yaxşı 
anlayırlar.  

Gənclərin Əhməd Cavad yaradıcılığına müntəzəm müraciət 
etmələrinə böyük ehtiyac vardır. Çünki şairin yaradıcılığı bir 
vətənpərvərlik məktəbidir. Bu məktəbdən dərs almaq, vətəni, milləti 
sevməyin, dəyərləndirməyin yollarını mənimsəmək dövlətçiliyimizin və 
müstəqilliyimizin qorunub möhkəmləndirilməsi üçün çox gərəklidir.  
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Əhməd Cavadın vətən sevgisi daim coşub-daşan və ürəklərə 
təskinlik, inam bəxş edən bir çaya bənzəyir. O, büllur kimi təmiz və 
pakdır. İnsandan, torpaqdan, məhəbbətdən qaynaqlanan bu sevgi ana 
südündən, ata nəsihətindən, əcdadlarımızın, müdriklərimizin cəsarətin-
dən, sədaqətindən mayalanmışdır. 

Bu sevgidə Türk dünyasının ruhundan doğan və bütün türkdilli 
xalqları həmrəyliyə, birliyə, mübarizəyə haraylayan ilahi səda, çağırış 
var. 

Mən azəri övladıyam, dərin əqlim, zəkam var. 
Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağılar? [6] – 
 

deyərkən Əhməd Cavad məhz əql, zəka, qədim tarixə və mədəniyyətə 
malik olan türk xalqlarının yadelli işğalçılara birgə mübarizəsini 
nəzərdə tutur, yağılara torpaqlarımızda yer olmayacağını bildirirdi. Bu, 
adi çağırış deyildi, əsrlərin, əcdadlarımızın yaddaşından qopan haray, 
təlaş, gələcəyimizin qorunması üçün vətəndaş tövsiyəsi idi.  

 Xalqının istiqlal mücahidi, qürur yeri, vətəninin şanlı səhifəsini 
qələmi ilə yazan, hər bir oxucuda “əsgər şair” obrazını canlandıran 
Əhməd Cavadın yaradıcılığı istibdadın zülmünə məruz qalsa da, öz 
təsirini, canlılığını, ruh yüksəkliyini itirmədi. Onun vətən sevgisindən 
aldığı güc qələminin ölməz məhsuluna çevrildi.  

 
Düşmənlərə göstərdim ki, 
Mənim kimi əsgəri yox. 
Mənim qılınc vurmadığım  
Dünyanın heç bir yeri yox! [1, 206] 
 
Əhməd Cavad təzyiqlərə məruz qalan bir vətəndaş kimi yox, 

xalqının azadlığına sevinən, bu azadlıq eşqini tərənnüm edən və bu 
azadlığın bir gün həmişəlik var olacağına inanan bir insan, şair kimi 
inam hissi ilə dolu, bir-birindən gözəl sənət nümunələri yaratdı. 
Yaratdığı əsərlərdə doğma torpaqların, vətənin hər bir qarışının 
tərənnümü o qədər ürək nisgili ilə qələmə alınıb ki, indi də hər bir 
oxucu bu vətən sevgisindən, ondakı inam hissindən təsirlənir: 

 
Adını çəkdim, zindana düşdüm! 
Könlüm tel olsun, yaşım sel olsun! 
Bu dar qəfəs də qoy Göy göl olsun! [1, 230] 

 
Bu misralardan Əhməd Cavadın nəfəsinin, döyünən ürəyinin, 

titrəyən qələminin səsi duyulur, vətəninin istiqlalı üçün var olduğunu 
dərk edən, hiss edən şairin sıxıntıları eşidilir.  

O bilirdi ki, vətən üçün qürurlanan bu qələmi tezliklə qıracaqlar. 
Lakin ruhdan düşmürdü. İttihamlara qarşı məğrur, dik duran Ə.Cavad 
yersiz təqiblərə, iftiralara baxmayaraq yenə də vətənini mədh edirdi: 

 
Assınlar məni! Kəssinlər məni, 
Qoy türmələrə bassınlar məni! 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 140

Neynirəm könlü? Neynirəm dili? 
Səndən yazmasam, neynirəm əli? [1, 230] 

 
O, düşmənə boyun əyməməyə, əzilməməyə, vətəni mərdanə 

qorumağa səsləyirdi. 
 

Göstərməzsən bundan sonra sən ərlik, 
Beş gün keçməz yurdun-yuvan dağılar! 
Qardaş kimi eyləməsən sən birlik, 
Yenə girər torpağına yağılar! [1, 120] 

 
Əhməd Cavadın vətən üçün apardığı əbədi mübarizəsi, onun 

vətən sevgisi ilə dolu yaradıcılığı heç vaxt solmadığı, ədəbi mühitdə 
yaratdığı istiqlal mücahidi obrazı hər bir insanı azadlıq amalına 
qovuşdurduğu bir halda özünün həyatının bir faciəsinə çevrildi.  

1936-cı ildə, repressiyanın çağlayan vaxtlarında Əhməd Cavad 
bir müəllim yoldaşı ilə söhbət əsnasında ona şeirini göstərir və xahiş 
edir ki, şeiri oxuyub əzbərləsin, sonra kağızı yox etsin. Zamanı gələndə 
üzə çıxarsın. Müəllim yoldaşı beləcə bu şeiri 1988-ci ilə qədər 
yaddaşında saxlayır. Hələ vəziyyət sabitləşməyib, Sovetlər dağılmayıb. 
Ona görə müəllim ölümünə bir az qalmış oğlunu çağırıb xahiş edir ki, 
şeiri əzbərləsin və şeir bu dəfə oğulun yaddaşında saxlanılır. Bağlı 
olduğu doğma xalqının mübarizəsinə inamını ürəyinin dərinliyində hiss 
edən Əhməd Cavad yanılmırdı. 2004-cü ildə, 68 ildən sonra həmin şeir 
“Gəncəbasar” qəzetində çap olunur: 

 
Mən bir qulam, yük altında 
əzilmişəm, qardaşım, 
Sevinc bilməz bir məhkumam, 
Ahu-zardır sirdaşım... 
Nə qədər ki hakimlik var,  
məhkumluq var, – mən varam! 
Zülmə qarşı üsyankaram, 
əzilsəm də, susmaram! [6] 

 
Bəzən bəşəriyyətin elə bir məqamı, elə bir əsintisi olur ki, insan o 

məqamı, o dövrü düşünərkən sözə çevrilə biləcək bütün səslər donub qalır. 
Əhməd Cavadın mübarizəsi də nə qədər canlı, nə qədər iftixarlı idisə, bir o 
qədər də o əli qırmağa çalışanların amansız təqibləri ilə üz-üzə idi. Onun bir-
birindən gözəl əsərlərinin hər misrasında özünü vətən üçün qurban verməyə hər 
zaman hazır, ürəyində vətənin nisgili olan şairin obrazı var. Nə qədər təqib 
olunsa da, vətənini azad görmək sevinci, bütün işgəncələrə baxmayaraq, ona 
yazmağa, yaratmağa, mübarizə aparmağa ümid verirdi: 

 
Təmiz al alnındakı tozu, torpağı, 
Haqq üçün açdığın əllərinlə sil! 
Qalxıb, bir də enməz elin bayrağı, 
O sənin, o mənim əlimdədir, bil! [1, 130] 
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Əhməd Cavada “vətən xaini” damğası vurularaq ailəsi ilə birlikdə həbs 

edilməsi ürəkağrıdıcı olsa da, ancaq onların məğrur dayanması gələcək 
Cavadların hələ də var olacağını, yaşayacağını, Haqqa qovuşacağını sübut 
edirdi.  

“Cümhuriyyət şairi” missiyasını şərəflə daşıyan Əhməd Cavad ünvanı, 
adı, eyni zamanda M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Topçubaşov, F.Xoyskinin adı qədər 
cümhuriyyətimizin fəaliyyətinə, yaranışına, qısa müddətdə səs-sədasının bütün 
Qafqaza yayılmasında rolu olan istiqlal mücahidlərindən biri olaraq anılır. 
Onun yaratdığı Azərbaycan himni milli istiqlal tariximizə elə həkk oldu ki, 
vətənimizin, müstəqil respublikamızın İstiqlal marşı kimi zirvələrə qalxdı.  

Şairin istiqlalı, azadlığı tərənnüm edən şeirləri, cümhuriyyət 
poeziyasının ən görkəmli nümunələri Əhməd Cavadın “Dalğa” kitabında öz 
parlaq əksini tapmışdır. Bu dövrün poeziyası üçün səciyyəvi olan həyata 
bağlılıq, suverenliyin tərənnümü, dövlətin müstəqilliyi, gələcəyə inam hissinin 
tərənnümü Əhməd Cavad yaradıcılığı ilə istiqlal tariximizə ən dərin izlərini 
qoymuşdur. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, mərhum akademik Bəkir Nəbiyevin 
Əhməd Cavadın 120 illik yubileyinə həsr olunmuş kitabında haqlı olaraq 
himnin təsir qüvvəsinin onun “adicə mürəkkəblə deyil, şairin ürəyinin qanı ilə” 
yazılması kimi qiymətləndirilməsi əbəs yerə deyil. Həqiqətən də hər bir 
azərbaycanlının qəlbini riqqətə gətirən, vətən hissini alovlandıran bu himndə 
şairin ürəyinin izi vardır.  

Onun vətənə, torpağa, dağlara, doğma yurduna həsr olunan şeirlərini 
oxuduqca insanda ən ülvi hislər oyanır, çünki onların hər bir misrası şairin 
qəlbinin dərinliyində olan ölməz vətən sevgisindən bəhrələnir.  

Əhməd Cavad ədəbi irsi zəngindir. Şairin 1991-ci ildə “Sən ağlama, 
mən ağlaram” şeirlər toplusuna son sözdə Niyazi Axundzadə atasının “Sədəf” 
adlı romanının, eyni zamanda zəngin ədəbi irsindən poemalar, hekayələr, 
məqalələrin tapılmadığını ürək ağrısı ilə dilə gətirir. Lakin xatirələrdə nə qədər 
ürək ağrısı varsa, bir o qədər də Cavad məktəbinin nikbinliyi hiss olunur. 
Çünki Əhməd Cavadı sevən, onu yaşadan, onun mübarizəsini qürur hissi ilə 
xatırlayan xalqı var. Onun poeziyasının gözəl nümunələri illər keçsə də, öz 
ahəngliyi, saflığı, qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən zərif ürəkli bir insanın ruhu 
kimi qəlblərdə yaşayır, sevilir və oxunur:  

 
Şeirimin büsbütün vicdanı aydın! 
Onun Haqqa tapan imanı aydın! [6] 
 

Misralardakı bu inam, həyata nikbin baxış onun daxilindən gələn hislər 
idi. Çəkdiyi əzablara, qısa ömrünə baxmayaraq, o, məğrur yaşadı. Yazıb- 
yaratdığı şeirləri ilə bütün gəncliyə, xalqına bir məktəb qoyub getdi Əhməd 
Cavad. Bu məktəb sevgi məktəbi idi. Vətənin, xalqın, doğma yurdun 
sevgisindən qaynaqlanan, ondan ilham alan bir vətəndaşlıq məktəbi. 
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Laman Mukhtarova 
Ahmad Javad’s love to the homeland 

S u m m a r y 
 

The article analyzes the poems of great Azerbaijan poet Ahmad Javad, 
the poems which are dedicated to homeland, its freedom and sovereignty.  

He was one of the victims of repression in 1937. Though, the poet 
suffered from irrelevant convictions, he did not give up from his sruggle and 
love for homeland. 

He created unexampled poems exspressing his pure feelings to his 
native land.  

Besides, he took an active part in the formation and spreading the voice 
of first Democratic Republic of Azerbaijan to the all Caucasis.  

Ahmad Javad was proud of his homeland, he lived with the love of 
nation and showed this in his poems obviously.  

He created the image of patriotic poem for young generation in his 
period and today.  

 
Ляман Мухтарова 

Любовь Ахмеда Джавада к Родине 
Р е з ю м е 

 
 В статье дан анализ стихотворений великого азербайджанского 

поэта А.Джавада, посвящённых свободе и независимости Родины.  
Он был одним из жертв репрессий 1937-го года. Несмотря на 

беспочвенные преследования, поэт не отказался от борьбы и любви к 
своей Родине. 

 Он создал несравненные произведения о любви к Отчизне. Кроме 
того, А.Джавад сыграл большую роль в создании первой 
Демократической Республики и признании его на всем Кавказе. 

 А.Джавад гордился своей Родиной, он жил этой любовью и 
показал это в своих произведениях.  

Он создал образ поэта-патриота в сознании, как современников, 
так и сегодняшнего молодого поколения.  
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