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MÜƏLLİF HAQQINDA SÖZ

Azərbaycan ədəbiyyatının böyük romantik şairi, Stalin 
rep  ressiyası dövrünün qurbanlarından olan Hüseyn Cavidin 
yaradıcılığının öyrənilməsi bu gün də aktualdır, xeyirxah əməldir. 
Şairin ədəbi yaradıcılığına həsr olunmuş bir sıra ədəbiyyat olsa 
da, bu mo no qrafiya çiddi axtarışları və bir çox yenilikləri ilə 
diqqəti cəlb edir. Xüsusilə araşdırıcının tədqiq etdiyi mövzuya 
baxış dai rəsi maraq doğurur.

Bu monoqrafiya romantizm tarixinin ümumi konsepsiyası 
ilə əlaqədar olan biliyimizi genişləndirir və dərinləşdirir. Aydın 
olur ki, romantizm öz klassik forması ilə, Qərbi Avropada ol du-
ğu kimi ancaq XIX əsrin I yarısı ilə məhdudlaşmır, əksinə, bu 
klas  sik məktəb mütəfəkkir romantik H.Cavidin poetik şəxsində 
öz hüdudlarını genişləndirir və dünya mədəniyyətinin in ki şa fın-
da yeni mərhələyə – XX əsrin inqilablar epoxasına qədəm qo yur.

Romantizmin nəzəri-estetik mahiyyətinin dərkində, daha 
çox dünya ədəbiyyatının inkişafını anlamaq baxımında “açar” 
prob lemlərin ən vaciblərindən biri demonizm problemidir. 
Qeyd edək ki, müəllif problemin həllinə tam “silahlı” giriş miş, 
məsələnin öhdəsindən gəlmək üçün var gücünu əsir gə mə mişdir. 
Bu məqamda Əjdər Tağıoğlu zəngin elmi-nəzəri, mi fo loji və 
ədəbi materiallardan təhlil yolu ilə məharətlə isti fa də etməyi 
bacaran bir analtik olduğunu göstərir. O, özünü yalnız Azərba-
ycan ədəbiyyatının bilicisi kimi deyil, həm də Şərq və Qərb, eyni 
zamanda, rus ədəbiyyatına dərindən yiyələnmiş bir mütəxəssis 
kimi nümayiş etdirir. Beləliklə, Cavidlə paralel təhlilə çəkilən 
Esxil, Milton, Şekspir, Kalderon, Bayron, Şelli, Göte, Şiller, 
Puşkin, Lermontov və bu sıradan olan dünya ədəbiyyatının başqa 
korifeylərinə həsr edilmiş səhifələrlə Azərbaycan, rus və Qərbi 
Avropa romantizminin poetik və fəlsəfi məziyyətlərini milli-tarixi 
aspektdən açan araşdırmalarda biz tədqiqatçı alimin simasında 
geniş profilli filoloq - alimlə üz-üzə dayanmış oluruq.Azə
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H.Cavidin demonizm poeziyası nümunəsində milli roman-
tizmin poetikasını, fəlsəfi aləmini, estetik təbiətini dünya mədə-
niyyəti kontekstində araşdırmaq - həm bir sıra çiddi elmi-nəzəri 
murəkkəbliklərlə bağlıdır, həm də şərəfli işdir, vətəndaşlıq 
borçudur.Çoxmillətli sovet elminin nəzər-diqqətindən kənarda 
qalmış (yalnız filosof baxışını əks etdirən bir neçə məqaləni 
çıxmaqla) demonizm fəlsəfi-estetik kateqoriyası kimi çoxşaxəli, 
mürəkkəb bir problem, onun Şərq və Qərb fəlsəfi-estetik fikrində 
təzahüru haqqında ətraflı, aydın elmi təsəvvürə, yüksək nəzəri 
biliyə malik olmadan belə bir mövzunun altına girmək heç 
də lazımi nəticə verməzdi. Lakin kitabın sonunda qəti qənaətə 
gəlirsən ki, müəllif dünya romantizmi, estetik-bədii fikri və 
demonizm poeziyası, fəlsəfəsi və estetikası, bunların Şərq və 
Qərb milli ədəbiyyatlarında ifadə formaları haqqında sistemli, 
ardıcıl və aydın elmi-nəzəri hazırlığa malik mütəxəssisdir.

Əjdər Tağıoğlu zəngin elmi-tarixi, bədii və mifoloji materiallar 
əsasında bugünkü Azərbaycan torpağında məskunlaş  mış qədim 
türkdilli tayfaların birləşməsində və millət kimi formalaşmasında 
Zərdüşti dünyagörüşün müstəsna rol oynamasını elmi-nəzəri 
ümumiləşdirmələrlə əsaslandırmağa çalışır. Bu baxımdan 
“Azərbaycan”, “Atar//Ata”sözünün açımı, “Demon”, “Satana”, 
“İblis” mifik adlarının yaranmasında tarixi əhəmiyyət kəsb edən 
Azərbaycan xalqının ilk təfəkkür işığı “Div” və “Can” kəlməsinin 
araşdırılması, habelə bu sözlərin etimoloji təhlili kitabın elmi-
nəzəri sanbalını dəyərləndirən, onun monumentallığını ölçən 
cəhətlərdəndir.

Antik yunan mədəniyyətinin Yaxın Şərq, daha dəqiqi, türkdilli 
xalqların mədəniyyəti ənənəsinə bağlı olduğunu real faktlarla 
tədqiq edən müəllif problemə tarixi aspektdən ədalətlə yanaşır.

Əjdər Tağıoğlunun demonizm termininin iki məna daşıması 
fikri həqiqətdir, elmi-nəzəri konsepsiyası dəqiq və aydındır. 
Əlbəttə, demonizm insan ruhuna xas olan gözəllik və əzəmətlə 
yanaşı hər şeyi inkar edən şərin dağıdıcı, skeptik qüdrətini özündə 
təcəssüm etdirir.Azə
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Dünya ədəbiyyatının ayrı-ayrı dövrlərində “Allah” (tiran, 
müstəbid) və “Demon” (üsyankar qüvvələr) anlayışlarına müx təlif 
ictimai-siyasi mövqedən yanaşmanın yazıçının fərdi baxışından 
gələn real tarixi səbəbləri özünəməxsus təhlil ümumiləşdirmələri 
ilə verən müəllif bu məqamlarda Cavidin estetik fikrini 
sələflərindən fərqləndirir. Azərbaycan şairi  Allahı yer üzərində 
olan tiranlığın, qəddarlığın və ictimai şərin təcəssümü kimi 
göstərir.

Müəllifin təhlil boyu yeri gəldikcə H.Cavid poeziyasının 
formalaşmasında və inkişafında Azərbaycan xalqında milli 
şüurun oyanmasını, milli mədəniyyətin yüksəlməsini bir faktor 
kimi göstərməsi bədii materialın işıqlanmasına, sənətkar idealının 
aydınlaşmasına xidmət edir.

Əjdər Tağıoğlu tarixi-tipoloji aspektdən Azərbaycan və 
dünya romantizminin ictimai və estetik mahiyyətini açmaqla 
H.Cavid yaradıcılığını klassik ənənəyə bağlayan cəhətləri 
müəyyənləşdirməyə çalışır. Bundan başqa, tarixi-müqayisəli 
təhlil axarında romantik şairin poetik simasında Azərbaycan, 
eyni zamanda Şərq və Qərb romantizminin poetik və estetik 
problemləri dünya ədəbiyyatı kontekstində öyrənilir.

Müəllifin əhatəli şəkildə yüksək estetik və elmi-nəzəri 
tələblər baxımından elmimizdə ilk olaraq demonizmin yeni 
konsepsiyada tarixi-tipoloji qaynaqlarını – Deviş Zarvan 
fəlsəfi-mifoloji cövhərini, İblis dualizmini, İblis-Demon-Satana 
arasında olan bənzəyişləri, “Demon” anlamı ilə “Prometey” 
anlayışı paralelindəki oxşarlıq və qohumluq əlaqələrinin tarixi-
tipoloji köklərini ətraflı təhlilə çəkməsi, demonizmi romantizmin, 
skeptisizmi isə demonizmin tərkib hissəsi hesab etməsi və bu sırada 
dayanan başqa ciddi problemlərin həlli mövcud monoqrafiyanın 
ədəbiyyatşünaslığımızda layiqli yer tutmasına haqq verir.

Sovet ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə olaraq bu kitabın 
müəllifi milli mədəniyyəti klassik dünya ədəbiyyatı kontekstin-
də demonologiya aspektində əhatəli şəkildə tipoloji-müqayisəli 
paralellərdə araşdırır.Azə
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Fikrimizcə, bu kitab Moskva nəşriyyatlarının birində nəşr 
olunarsa, həm rus oxucuları arasında böyük müvəffəqiy yət 
qazanar, həm də çoxmillətli mədəniyyətimizin yaradıcılarından 
olan milli ədəbiyyatların H.Cavid kimi görkəmli nü ma-
yəndələrinin zəngin fəlsəfi-estetik irsindən xəbərsiz alim lə rin 
– romantizm ədəbi məktəbi mütəxəssislərinin konsepsiyasında, 
şübhəsiz, yenilik yarada bilər.

Moskva.
A.ŞTEYN,

Sənətşünaslıq doktoru, professor
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SÖZ ÖNÜ

Poeziyanın qədim oçaqlarından olan Azərbaycan dünya 
mədəniyyəti tarixinə əbədi şöhrət qazanmış bütöv şairlər nəsli 
vermişdir. Çoxəsrlik Azərbayçan şeirinin yaradıcıları bu sənəti 
sadəcə estetik zövq mənbəyi kimi deyil, dövrun ictimai mühitinə 
nəcib təsir göstərən amil kimi qəbul etmişlər. Öz yaradıcılıq 
axtarışlarında humanist ideala can atmış, insanın, cəmiyyətin 
mənəvi oyanışına çalışmışlar. Elə bu başlıca cəhət onların irsinin 
varislik əlaqəsinin yüksək bədii dəyərini şərtləndirmişdir. Bu 
varislikdə tam yeni zirvə fəth edən filosof şair Hüseyn Cavid 
xalqımızın bədii düşüncəsini bənzərsiz poetik əsərlərilə, kəşflərlə 
yenidən şöhrətləndirdi. O, milli mədəniyyətimizdə mənzum 
romantik faciə teatrının atası və dahi ustadı kimi tanındı. Dünya 
romantizm məktəbinin inkişafında, tərəqqisində tarixi bir mərhələ 
– Hüseyn Cavid mərhələsi yaratdı.

Bu mərhələni bəzəyən inciləri – şairin zəngin poetik irsini 
qidalandıran qaynaqlar tədqiqat işində geniş şəkildə araşdırmaya 
cəlb edilir. Əlbəttə, bəşər cəmiyyətinin qədim dövrünün ədəbiyyat 
və mədəniyyətini, ictimai-siyasi həyatını öyrənib-bilmədən müasir 
insanın hərtərəfli yüksəlişinin səbəblərini müəyyənləşdirmək, 
fikrimizcə, çətin olardı. Bu mənada biz dünya mədəniyyəti 
nəhənglərinin – Milton, Şekspir, Bayron, Şelli, Göte, Şiller, Puşkin, 
Lermontov və bu sıradan olan başqalarının nəsillərə yadigar 
qoyduqları fəlsəfi-estetik irsə diqqət yetirəsi olsaq, şübhəsiz, orada 
əski ənənənin qüvvətli izlərini aşkar görmüş olarıq.

Bəllidir ki, hər bir sənətkar klassik irsə öz dövrünün sosioloji 
və estetik mövqeyindən yanaşır. Bu yerdə ustad idealı yeni fikir 
çaları ilə təkrarən doğulur, həmin sənətkarın müasir amalına 
çevrilir.

Təbii ki, klassik ənənə dünya mədəniyyətinin güclü estetik 
sahələrindən biri olan demonizm anlayışı ilə də bağlıdır. 
Demonizm estetik kateqoriyası fəlsəfə və bədii yaradıcılıqda Azə
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qədim olduğu kimi də, müasirdir.  Lakin demonizm anlayışına 
müxtəlif dövrün müdrik idrak sahibləri mahiyyətcə eyni cür 
yanaşmışlar; cəmiyyət hadisələrində baş verən siyasi və mənəvi 
eybəcərliyi ifşa, tənqid və inkar edən estetik fikir tərzi kimi. Bir 
qayda olaraq, fəlsəfə və poeziya da demonizm ənənəvi dini-mistik 
rəmzlə şərtləndirilmişdir.

Romantik poeziyada demonizm “ölüm və həyat”, “ideal 
və həqiqət”problemlərinin fəlsəfi-estetik həllini verir. Təsadüfi 
deyildir ki, Caviddə, habelə başqa görkəmli dünya sənətkarlarında 
titanizm romantizmin tərkib hissəsi kimi hər zaman ideal və 
həqiqət, ölüm və həyat cəbhələrində çarpışan mütərəqqi qüvvələrin 
rəmzi olaraq təsvir edilmişdir. Titanik qəhrəman adətən faciəli 
mühitlə əhatə olunur. O, həyatda və əxlaqda müstəbidi məhv 
etmək ideyası izləyir. Bu baxımdan dövrünə, zamanına sığmayan 
sənət nəhənglərinin şəxsiyyəti onların çılğın qəlbində alovlanan 
məşəllə – demonik üsyanla, ictimai-siyasi zülmətə mənəvi işıq 
vermələrilə, zillət çəkən insanları mübarizəyə səsləmələrilə 
maraqlıdır. Təbii ki, bu çağırış romantizm poeziyasında demonik 
rəmzlər vasitəsilə təqdim edilir.

Bəlli həqiqətdir ki, sayca az da olsa, hələ əsrimizin 
başlanğıcından adamları işığa çağıran Cavidin də səsini eşitməyə 
və onu dərk etməyə mənəvi ehtiyacı olan Vətən oğulları meydana 
gəlməyə başlayırdı. Bu illərdə şairin demonizm poeziyası yeni 
Şərq psixologiyasına, düşüncə tərzinə, ideal və arzusuna uyğun 
romantik bir formada yaranmağa başlayırdı. Mütəfəkkir şair 
öz sənət “mən”indən gələn boya və vasitələrlə yatmış ədaləti 
oyatmağa, adamların mənəvi dünyasının dərinliklərində saxlanmış 
qığılcımı alovlandırmağa çalışırdı. Bu günə qədər elmi-nəzəri 
diqqətdən kənarda qalmış Cavid yaradıcılığında dünya demonizm 
poeziyası ənənəsi məsələsi bu baxımdan ədəbiyyatşünaslıqda 
həllini gözləmiş çiddi və maraqlı problemlərdəndir.

Xristian ölkə başçılarının zəngin yeraltı sərvətləri ələ keçirmək 
üçün müsəlman ölkələrində şeytanın ağlına belə gəlməyəcək Azə
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törətdikləri kütləvi xalq qırğınlarının alovlandığı bugün də Cavid 
demonizm poeziyasında olan işıqlı ideal, dönməzlik və mübarizlik 
öz əksini saxlayır.

Caviddə çox zaman müasir ictimai problem demonoloji-
estetik rəng və vasitələrlə təqdim edilir. Bu məqamda əks 
qüvvələr xeyir və şər qütblərində ya real obrazlarla, ya da 
rəmzi-mifik şərtiliklərlə təcəssümünü tapır. Məsələn, “İblisin 
intiqamı”əsərində dünyaya ölüm və fəlakət gətirən Hitlerin və 
onun qatil əlaltıları olan Mussolini və Frankonun İblis obrazında 
səhnəyə gətirilməsi romantik poeziya üçün təbii olduğu qədər də 
maraqlıdır. Buradan belə bir nəticə çıxır: necə ki, planetimizdə 
hərb allahları, həyata və insan səadətinə zəhər qatan ölüm 
mələkləri yaşayır, Cavidin demonik poeziyası öz estetik təsirində 
qalır, ideya kəsərliyi ilə hər zaman mübarizənin ön cəbhəsində 
dayanmış olur.

Cavidin yaradıcılığı boyu atəşə tutduğu yırtıcı fəlsəfə - 
insanları həşəratdan fərqləndirməyən, ona alçaq və miskin 
gözlə baxan qüvvətli fərdin “parçala, yaşa”etiqadı, mürtəce 
irqçilik nəzəriyyəsi İkinci Dünya Müharibəsini hazırlayan faşist 
ideologiyasında özünü büruzə verdisə, indi sionizm baxışında 
səslənir. Bu mövqedən Cavid irsinin ideoloji-estetik istiqaməti 
bu gün də dünyanı yenidən hərb meydanına sürükləməyə çalışan 
yeni dünya şeytanına – sionizmə və dirçəlməkdə olan faşist 
təşkilatlarına,onların qanlı hamisi olan xristian cahangirlərinə, 
habelə dildə adamlara əminamanlıq, aşkarlıq və demokratiya 
“bəxş edən”, əməldə isə dini və milli cəbhələr yaratmaqla XX əsrin 
son rübünü bəşər tarixinin ağılasığmaz faciə və fəlakət səhifəsinə 
çevirmək meylində olan qəddar militarist və hegemonçu ölüm 
allahlarına - əsrin dağıdıcı Böyük İblislərinə qarşı çevrilmişdir.

Bəşəriyyəti oyuncaqa çevirmiş hərb allahlarına, haqsızlıq 
və ədalətsizlik yayan tiranlara lənətlər yağdırmaq yalnız Cavid 
irsinə məxsus ideya-estetik keyfiyyət deyildir. Bu xüsusiyyət 
dünya ədəbiyyatının bütün korifeyləri üçün səciyyəvidir. Bu Azə
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ənənəvi bağlılığı və ədəbi prosesi öyrənmək məqsədilə müəllif  
Cavid yaradıcılığının yalnız bir cəhətini – şairin ədəbi irsindəki 
demonizm problemini dünya ədəbiyyatındakı eyni məsələ ilə 
müqayisəli nəzərdən keçirməyi kifayət hesab etmişdir.

Kitabda demonizm poeziyası kontekstində Cavidlə 
paraleldə Esxildən başlayaraq Şekspir, Milton, Bayron, Şelli, 
Şiller, Lermontov və dünya ədəbiyyatının başqa korifeylərinin 
yaradıcılığında bəşər tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində cəmiyyət 
eybəcərliklərinə qarşı qaldırılmış mübarizə ideyası bugünün 
estetik problemləri baxımından işıqlandırılır. Bu tipoloji 
müqayisələr və paralellərlə dünya romantizm poeziyasının XX 
əsr Şərq varisi və mütəfəkkiri H.Cavidin dünya estetik fikir 
tarixində yeri müəyyənləşdirilməyə çalışılır.

Dünya romantizm poeziyasının tarixi inkişaf 
qanunauyğunluqlarını aydınlaşdımaq, Şərqdə onun özünəməxsus 
cəhətlərini ümumiləşdirmək baxımından H.Cavid yaradıcılığı 
geniş imkan yaradır.

Cavid poeziyası öz gərgin mənəvi axtarışlarına, ülvi amalına 
görə Şekspir, Bayron, Şelli, Şiller, Göte, Lermontov və başqa 
dünya şöhrətli romantik şairlərin poeziyasına yaxındır. 

Dünya ədəbiyyatının bir sıra nəhəng sənətkarları – F.Şleqel, 
Göte, Tomas Mur, Bayron, Tiq, Qauf, Hüqo, Nerval, Myüsse, 
Mitskeviç, Puşkin, Lermontov və başqaları öz yaradıcılıqlarında 
Şərqdən, onun zəngin mifologiyasından, bədii-poetik irsindən 
daha çox qidalanmış, Şərq ruhunun güclü təsirini duymuşlar. 
A.A.Yelistratova qeyd edir ki, bu romantikləri “Şərq nəinki 
koloritin canlılığı, ehtirasların coşğunluğu ilə, həm də öz şah 
əsərlərində olan müdriklik və poetik bütövlük baxımından cəlb 
edirdi”.

Avropanın mənəvi həyatında və mədəniyyətində Şərq 
xalqlarının oynadığı rolu başqa bir görkəmli mütəxəssis alim 
– V.V.Vanslov da qiymətləndirərək yazırdı: “Şərq xalqları 
romantizm dövründə ilk olaraq Avropanın mənəvi mədəniyyətində Azə
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böyük rol oynamışlar. Bu proses o zamanlardan etibarən fasiləsiz 
inkişaf edir”.

Mütəfəkkir Cavidin istifadə etdiyi mənbələr nə qədər geniş, 
rəngarəng olsa belə, şair onları özünun milli poetik düşüncə 
tərzinə, poeziyasının ahənginə, minbir çalarlı musiqisinə 
uyğunlaşdırmış, öz orijinal yaradıcılıq fəaliyyətinə, şair idealına 
sadiq qalmış, şəxsiyyətinin bütövlüyünü təsdiqləmişdir. Bu isə 
ilk növbədə onun şairlik istedadının misilsiz vüsəti ilə bağlı idi. 
Belə bir istedad işığında gerçəkliyə baxmaq şairlə həyat arasında 
həmişə təzad doğurur.

Yaradıcı ilham sənətkarı gerçəklikdə üz-üzə gəldiyimiz sərt 
gedişata, haqsızlıqlara, insan varlığını alçaldan hər şeyə qarşı 
qoyulan ideala səsləyir. Sənətkar həyatda gözəlliyi, həqiqəti, 
xeyirxahlığı təsdiqləmək, fərdin varlığını nəcibləşdirmək, 
ucaltmaq üçün yaradır. O, insan şəxsiyyətində mənəvi yaradıcılığın 
yetkinliyini, fəallığını istəyir, insan dünyasının gözəlliyini burada 
axtarır. Bu istəklə həyat təzadları istər-istəməz toqquşur, sənətkar 
idealı güclü müqavimətə rast gəlir. Bəzi sənətkarlarda yaranan 
şübhəçilik, utopik meyllər buradan doğur. Mənəvi başlanğıcın 
fəallığını həyat təzadlarından üstün tutmaq, bədii idrakın 
işığını insan qəlbinə yönəltmək, insanın daha ülvi gerçəklik 
olduğuna inandırmaq, beləliklə, onu “mənəm-mənəm”likdən, 
şərdən çəkindirmək meyli dünya romantiklərinin, habelə Cavid 
romantizminin təbiətini səciyyələndirən başlıca xüsusiyyətlərdir.

H.Cavid istər ətraf ictimai mühitə, istərsə də yaratdığı bədii-
romantik gerçəkliyə, oxuduğu, öyrəndiyi sənətkarların dünyasına 
öz şair “mən”inin yaradıcı gücü ucalığından baxmağı bacarırdı. 
Filosof şairin istedadının bu yaradıcı gücü onun romantizminin 
bənzərsiz zənginliyində təcəssüm tapmışdır. Əlbəttə, Cavidin min 
bir mənəvi tellərlə dərindən bağlı olduğu qaynaqları araşdırmadan 
şairin yaratdığı zəngin xəzinənin açarını tapmaq, onu istənilən 
elmi səviyyədə dolğun anlamaq qeyri-mümkündür. Bunu nəzərə 
alan müəllif (Ə.Tağıoğlu) dünya romantizm ədəbiyyatı tarixində Azə
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yeni bir tipoloji səhifə olan H.Cavid poeziyasına baxışdan əvvəl 
mümkün qədər onun bəzi ilkin qaynaqlarını tarixən izləməyi 
məqsədəuyğun hesab etmişdir. Belə bir ilkin cəhd nə qədər çətin 
də olsa, yersiz deyildir, şairin dünya mədəniyyəti səhifəsində 
yerini aşkarlamaq üçün gərəklidir, kitabın məqsədinə uyğundur. 
Bu problemin həlli zamanı Cavid romantizmi ilə yanaşı dünya 
romantizminin Şərq demonologiyasına bağlı ilkin fikri - estetik 
qaynaqlar da yada salınır. Bu nöqtədə müəllifin məqsədi bir 
tərəfdən Cavid romantizmini dünya ədəbiyyatının inkişaf 
prosesinə bağlayan estetik fikir xəttini, digər tərəfdən isə klassik 
dünya mədəniyyətinə fəlsəfi-idraki işıq vermiş Şərq ocağını 
aşkarlamaqdır.

Kitabda mifik rəmzlər dünya romantizm ədəbiyyatının fəlsəfi-
estetik vasitəsi olaraq alınır, demonizm poeziyası müstəvisində 
Cavid qüdrətli bir poeziya varisi kimi bəşər mədəniyyətinin qızıl 
fonduna daxil olmuş ustad sələfləri ilə paraleldə araşdırılır. Burada 
məqsəd Cavidi dünya söz sənətinin böyük şəxsiyyətləri ilə – 
Esxil, Milton, Şekspir, Bayron, Şelli, Göte, Şiller, Lermontov və 
başqa korifeylərlə birləşdirən və ayıran fəlsəfi-estetik hüdudları 
müəyyənləşdirməkdir.

Ədəbi təcrübədən məlumdur ki, demonizm poeziyasında 
bədii-fikri şərtilik olaraq, mifik rəmzdən ciddi müasir problem-
lərin həlli üçün istifadə edilmişdir. Müəllifin məqsədlərindən 
biri də budur ki, üsyankar qüvvələrin bədii təcəssümü vasitəsi 
kimi təqdim olunan mifik obrazı estetik və tarixi-tipoloji təhlil 
süzgəcindən keçirsin.

İblis öz dualizmi – işıq və zülmət səciyyəsi ilə Cavidin fəlsəfi-
estetik irsində şair ideyasının həllində başlıca yer tutduğu üçün 
onun ilkin tipoloji-tarixi qaynaqlarını da araşdırmaq zəruridir. Bu 
problemin həlli mütəfəkkir şairin demonik poeziyasının təhlilinə 
bir aydınlıq gətirmiş olar.

Müəllif romantizmdə, eləcə də demonizm poeziyasında 
ən başlıca sosial və estetik problem olan “cəmiyyət və şəxsiy-Azə
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yət”məsələsi yaradıcı laboratoriyadan keçirilərkən, ayrı-ayrı sə-
nət karların cəmiyyət hadisələrinə münasibətini və onların ictimai-
siyasi həyatda tutduqları mövqeyi də araşdırmağı unutmur. 
Bununla yanaşı, şairlərin ictimai hadisələrə olan sosioloji və 
estetik münasibətlərindəki müxtəlifliyin konkret tipoloji-tarixi 
səbəblərini də araşdırmaq  təhlil məqsədinə çevrilmişdir.

Dünya ədəbiyyatının ayrı-ayrı milli romantizm cərəyanları və 
fərdi sənət üslubları kimi Azərbaycan romantizmi, habelə onun 
qüvvətli qolu olan Cavid romantizmi xalqımızın milli oyanışı 
ilə şərtlənən tarixi-tipoloji əsasa söykənir. Müəllif araşdırmanı 
məhz tipoloji-tarixi aspektdən, xalqının milli-tarixi oyanışı 
ruhu mövqeyindən aparmağı məqsədəuyğun hesab etmişdir. Bu 
baxımdan görkəmli mütəxəssis alim Y.A.Kojevnikovun sözləri 
bütün dünya və habelə Cavid romantizminin ruhu aləmi ilə ciddi 
səsləşir. O yazır: “Şərqi və Cənub-Şərqi Avropanın əsarətdə 
qalan xalqlarının ədəbiyyatında olan romantizm kimi Rumın 
romantizmi də milli intibahın coşqun tərkib hissəsi mənasında 
özünü göstərir”.

Bu mövzunun işlənməsi və tədqiqi çox mühüm elmi-təcrübi 
əhəmiyyətə malikdir. Şübhəsiz, gələçəkdə ədəbiyyatşünaslığımızda 
ayrı-ayrı sənətkarların yaradıcılığının və ya ayrıca bir elmi-
nəzəri problemin dünya ədəbiyyatı kontekstində öyrənilməsi 
üçün mövcud tədqiqatın az, ya çox dərəcədə əhəmiyyətli elmi-
təcrübi rol oynayacağı fikrindəyik. Fikrimizcə, bu kitab ali 
məktəb auditoriyasında xarici ölkələr ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı 
fənnindən mühazirə və seminar, H.Cavid yaradıcılığı ilə əlaqədar 
xüsusi kurs aparacaq müəllimlərə, habelə dünya romantizm 
ədəbiyyatının maraqlısı olan geniş oxucu auditoriyasına dəyərli 
material verəcəkdir.
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I FƏSİL

H.CAVİD DEMONİZMİNİN İLKİN TARİXİ 
QAYNAQLARI. DEMONİZM PROBLEMİ HAQQINDA

Şərqin klassik şeiri öz dövrünün ideoloji cərəyanları, fəl-
sə fəsi ilə, özündən əvvəl əldə etdiyi mədəni nailiyyətlərlə, o 
cümlədən, mifoloji görüşlərlə təmasda inkişaf etmişdir. Sadəcə 
şeir çərçivəsində qalmayıb ictimai fikrin ifadəçisinə çevrilmişdir. 
Belə bir genişliyə meyl araşdırıcını Şərq poeziyasının qaynaqlarını 
tarixi dərinliklərdə axtarmağa aparıb çıxarır. Dünyanı, həyatı, 
insanı ucaltmaq istəyindən yaranan ilkin, ancaq tarix dəyişdikcə 
yeniləşən təsəvvürlərə, rəmzlərə qayıtmağa, onları yenidən 
mənalandırmağa ruhlandırır. Bu baxımdan xüsusən zərdüştiliyin 
yaratdığı təsəvvürlər; işıqla zülmətin, xeyirlə şərin toqquşmasına 
əsaslanan dünyagörüşü əsrlər boyu düşünən yaradıcıların xəyalını, 
fikrini özünə çəkmişdir. Bu mütəfəkkir yaradıcılar sırasında 
H.Cavidin yeri ayrıcadır.

Şərqin bədii-fəlsəfi fikrinə bağlılıq, dünya mədəniyyətinin 
sər vətlərindən bəhrələnmək, eyni zamanda orijinal düşüncə tərzi, 
müstəqil axtarışlar yolu ilə yüksəlmək – Cavid şəxsiyyətinə, Ca vid 
sənətinə, Cavid təbiətinə xas olmuşdur. Cavid ilhamının qay naqları 
sistemində zərdüştiliyin – oda inanmağın, nurla zül mətin mübarizəsi 
haqqında təsəvvurlərin əhəmiyyətini araş dır maq, bu mifoloji 
görüşləri dünya mədəniyyəti səpgisində izləmək elmdə gərəkli işdir.

Cavid şeiriyyətində zərdüştilik sisteminin əks-sədası qabarıq 
şəkildə özünü göstərir. Burada hər zaman işığa, parlaq ideala can 
atmış ulu babalarımızın saflığı və mərdanəliyi ilə yanaşı, onların 
psixoloji mürəkkəbliyi, dərinlik, kamillik ləngərliyinin təsviri də 
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diqqəti cəlb edir. Bu fəsildə bir neçə nümunə ilə kifayətlənəcəyik.
İlkin qaynağa bağlılıq mənasında “İblis”faciəsinin eks-

pozisiyasında Ariflə İblisin qarşılaşdığı səhnə maraqlıdır. İbli sə 
“Mən nura fəqət talibim, atəş nəmə lazım?!”deyən Arif hansı 
həqiqəti nişan verir?

Ərəb mifologiyasına görə, Məhəmmədin Allahı həm də nur-
dan ibarətdir. Əlləri yuxarıda dilsiz göylərdən imdad istəyən 
Arif yalnız “nura talib”olduğunu söyləyərkən, şübhəsiz, mənəvi 
dünyasına və zəkasına işıq verən həmin nura bağlı olduğunu 
bəyan edir. 

Həqiqəti çılpaqlığı və dəhşəti ilə göstərməyi və söyləməyi 
sevən İblis Arifi – XX əsrin çılğın övladını son çağların 
yamaqlarından can qurtarmağa çağırır, onu qəflət yuxusundan 
ayıltmağa, ona zəka işığı verməyə, nəhayət, onun kimliyini, hansı 
əski soy-kökə bağlı olduğunu bəlli etməyə çalışır:

Atəşsiz inan, nur olamaz sabütü qaim,
Atəş, günəş atəş, bəşəriyyət bütün atəş,
Hər bir hərəkət, məbədi xilqət bütün atəş...
Zərdüştü düşün! Fəlsəfəsi, fikri. dühası 
Həp atəşə tapdırmaq idi zümreyi-nası.
Yalnız bunu dərk etdi o əllameyi-məşhur,
Yalnız o böyük baş, şu böyük kəşflə məğrur...

Ariflə İblisin mükaliməsi bizi milli tariximizin dərin qatlarında 
saxlanan bəzi həqiqətlərlə üz-üzə qoyur.

Birinci. Maddi-mədəniyyətimizin bir sıra nümunələri 
bəlli edir ki, Azəri türklərinin əski inanclarından olan Devuş 
(“Nur”– sanskritcə) tanrının işıq mahiyyəti tarixin sonrakı 
çağlarında Zərdüşt fəlsəfəsinə qaynaq olmuşdur. Devuş – Div 
rəmzi ulularımızın ilahi təfəkküründə təbiətlə bağlı ilkin mifoloji 
şəxsiyyətlərdən biri olaraq yaradılmışdır. Bu “şəxsiyyətin”Şərqdə 
nur mənasında açımı da onu Günəşlə bağlayır. Bəzi türkdilli Azə
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dastanlarımızda, əsatir, əfsanə, rəvayət və nağıllarımızda 
tanrılarımız və tayfa başçılarımız (Oğuz, İskit, Qorqut və b.) 
nurla, işıqla bağlıdır. Mifoloji tariximizdə məbuda çevrilmiş bu 
“şəxsiyyətlər”nur, işıq, başqa sözlə, günəş, od törəməsi kimi 
nişan verilir. Ulularımızın mənəvi dünyasında yaranmış bu fəlsəfi 
inanc – dünya və dünyadüzən haqqında olan bu təfəkkür ziyası 
Qafqaz türklərində, habelə başqa regionlarda yaşayan türklərdə 
Şaman1 inancından qaynaqlanmışdır.

Kainatın yaranışını təbiətin öz qüdrətilə bağlayan və bu 
mənada Günəş tanrı ilə əlaqəli ilkin baxış yaradan Şaman təfəkkürü 
milli tariximizin müəyyən çağında Zərdüşt zəkası ilə bütöv bir 
fəlsəfi sistemə çevrildi, daha sonra İslami dünyagörüşündə Allah 
obrazının mistik-fəlsəfi mənbəyinə əsas vermiş oldu.

İkinci. İblislə mükalimədə Arifin dili ilə mütəfəkkir şair 
fəlsəfi fikir tariximizin ilkin çağlarına üz tutmaqla milli tariximizin 
ululuğunu, uludan ulu mədəniyyətimizi nişan vermək məqsədi 
izləyir. Cavid nəinki Şərqdə, zaman-zaman Qərb dünyasında 
da geniş yayılaraq, dini və siyasi baxışda, dilindən və dərisinin 
rəngindən asılı olmayaraq bütün insanların təsəvvürən yaratdıqları 
dünyadüzənlərin mənəvi həyatına hərəkət verən, idraklarına işıq 
salan zərdüştiliyin odla bağlı fəlsəfi konsepsiyasına Devuşun – 
Nurun ilkin maya ver di yi ni göstərməklə tarixi keçmişin pərdəli 
qatlarını aşkarlayır.

Hüseyn Cavid burada zərdüştiliyi öz dövrünün həyat fövqünə 
ucaldılmış, ilahiləşdirilmiş bir fikir duyumu, mənəvi saflıq 
rəmzi kimi tarixə uyğun təqdim edir. Ançaq Cavid insanlığın 
ilkin çağlarından başlayaraq yaranmış mifoloji sistemlərə, 
dünyabaxışlara bələdliyini sadəcə bildirmək, bəyan etmək 
niyyətindən daha dərin məna aşılamaq istəyir. O, zərdüştilik 
inamının öz ilkin milli saflığını getdikcə necə dəyişdiyini, sonralar 
1 Ulu Altay türklərinin eposlarında TOROYA adında Şaman ruhu təsvir edilir. Toroya Şaman ruhu 
ilə Kiçik Asiyada salınmış Troya şəhəri arasında soy-kök, adqoyma əlaqələrini görmüş olsaq, o 
zaman Türk tayfalarının inzibati və dini ərazi coğrafiyasının hüdudsuzluğunu insan cəmiyyətinin 
ən qədim dövrü ilə bağlamış olarıq. 
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necə başqa ehkami təsəvvürlər, dinlər şəklinə düşdüyünü, əslindən 
uzaqlaşdığını anlatmaq istəyir. İblisin dili ilə huri-mələyə etiqadı 
inkar edəndə Cavid bir həqiqəti nəzərə çatdırmağa çalışmışdır; 
bu etiqad zərdüştiliklə deyil, ondan mayalanmış sonrakı dünya 
dinləri ilə bağlıdır.

Bütün varlığı, bəşəriyyəti, kainatı, hətta məbədi – xilqəti 
atəşdən ibarət hesab edən Cavid İblisin, fikrimizcə, lənətlənmiş 
son tarixi çağlarını deyil, zərdüştiliyə ocaq olmuş Devuş və 
Zarvan səcdəgahına, onun varlığına ilkin bağlılığını göstərir. İblis 
obrazı tarixin son çağlarında geydirilmiş qiyafəsinə baxmayaraq, 
bu nöqtədə Devuşun eyninə – “dvoynikinə” çevrilir, günəşin 
yerdə varisi və atributu kimi diqqəti cəlb edir. Div qızından 
möcüzəli şəkildə doğulmuş Qorqudun (“Ki tabi-Də də Qorqud”) 
adını təşkil edən “qor”hissəciyi ilə, cini yaradan kö mürün, başqa 
tələffüzdə qorun eyni mənbəyə bağlı olmasını qarşı da müqayisəli 
öyrənəndən sonra fikrimizin təsdiqi mey dana çıxacaqdır.

Fikrimizi çatdırmaq üçün lap əski milli qaynaqların do ğu lu şu, 
təşəkkülü, yayılması və möhkəmlənməsi prosesinə diqqət ye tirək.

Azərbaycan türklərinin ilkin təşəkkülündə iştirak etmiş 
ayrı-ayrı tayfalar tarixin müəyyən çağında Zərdüşti dünyagörüş 
ətrafında birləşmişlər. Bəs Zərdüşti tanrını yaradan əski zəka hansı 
tipoloji-milli təfəkkür qaynağından mayalanmış, işıq almışdır?

Bəlli həqiqətdir ki, Zərdüşt dininin inkişafında ondan əvvəl 
yaranmış “Midiya kahinlərinin təliminin təsiri olmuşdur”.1

Bu dini təlimin yaratdığı əski antropomorfik obraz nə idi? 
Tarixin şahidliyinə əsasən azərbaycanlıların soy-kökündə iştirak 
etmiş qəbilələr baş tanrını Deviş – Div adı ilə tanımışlar.   “Div”sözü 
qədim sanskrit dilində “işıq allahı”2  mənası verir.Div kultunun 
ilkin izləri bu gün də nağıl və dastanlarımızda yaşamaqdadır. 
Hətta bu kultun Dədə Qorqud şəxsiyyəti ilə bağlı olması daha 
1 Azərbaycab tarixi. 3 cilddə, c.1 – Bakı:  Azərb.SSR EA nəşriyyati, 1961  –s. 53.
2 Зрлих Р. Иблис–Музыкант.–Записки коллегии востоковедов. т.V. Л.:–Изд-во АН СССР, 
1930.–С. 393; М. H- Təhmasib. Azərbaycan   xalq   ədəbiyyatında  Div  surəti.- “Vətən 
uğrunda” j.1964.N I,s.8.
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maraqlıdır. Sözün əsl mənasında “Od oğlu”ifadəsində işlənən 
Qorqud adını daşıyan şəxsiyyətin anası alagözlü div qızıdır.

“Qorqud”ifadəsi iki sözün -  “qor”və “qut”hissəciklərinin 
birləşməsindən yaranmış və “xoşbəxtlik odu”mənasını verir.1 
“Atəşin mayası”anlayışını verən “qor”günəşin atributudur. 
“Qut”göydən, günəşdən gələn mifik varlıqdır.

Orta Asiyanın qədim xalqları olan türkdilli tayfaların Qut 
tanrısı da, Oğuz da, İskit də göydən, günəşdən gəlmişdir.2  Bu əsatiri 
yaradan mifik xalq təfəkkürü eyni mənbədən qidalanmamışdırmı?

Oğuz tayfaların arasında şəxsiyyəti kulta çevrilmiş Qorqut 
atanın da, İskitin də Divdən törəməsi fikri, bizcə, ilkin soy-kök 
eyniliyi haqda tarixin sirlərini aşkarlamağa imkan verir. Tanınmış 
iranşünas V.V.Struve də Zərdüştə qədər Divə sitayiş edildiyi fikrinə 
gəlincə bu və ya bu sıradan olan tarixi gerçəkliyə istinad etmişdir.

Midiyalıların ilkin tanrıya – Devuşa yapdıqları mənəvi heykəl 
nə qədər əzəmətli idisə, hətta son Əhəməni hökmdarlarından biri 
hesab edilən Kserksin hakimiyyəti illərinə qədər onun nüfuzu 
cəmiyyət və dini hadisələrdə tamamilə aradan qalxmamışdır. Bu 
çağlara qədər öz ilkin əzəməti ilə dayanmış Devuş səcdəkahları da 
fikrimizin tarixi həqiqət olduğunu təsdiq edir. Həmin ibadətgahları 
Kserks dağıdıb tarixdən silməyə çalışmışdır.

Təsadüfi deyildir ki, Divi dini-siyasi hakimiyyətdən salmaq 
məqsədilə tarixin bu çağlarında “Videvdat”(“Vendidat”), yəni 
“Devlər-demonlar əleyhinə qanun”tərtib edilir. Bu onu göstərir 
ki, Dev baxışı dini-siyasi hakimiyyət qanunnaməsi kimi 
zərdüştilikdən daha əskidir.

Şərqin təcəssümü olan müstəbidlər başqa xalqa hakim 
kəsilmək, onu əsarətə almaq üçün həmişə onun keçmişini unut-
durmağa, inamını, mənəvi qaynaqlarını məhv etməyə çalışmışlar. 
Tarixin bütün mərhələlərində belə olmuşdur. Lakin amansız 
zorakılığa baxmayaraq, xalqın mənəvi tarixi öz ləyaqətini axıradək 
1 Əтрафлы бах:. M.Seyidov  Qorqud sözünün  etimoloji   təhlili    və  obrazın kökü haqqında  
qeydlər. Azərbaycan 1919, № 1. с. 179.   
2 Хрестоматия по истории Древного мира. – М.: Наука, 1950. – с. 277
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qoruyub saxlamışdır. Cəmiyyətin daha sonrakı çağlarında belə 
təhlükə hiss edən müstəbid fars şovinist hakimləri Zərdüşt 
ardıcıllarını Div törəməsi adlandırmış, onları lənətləmişlər. Bu 
hadisə zərdüşti dünyagörüşü yaratmış ocağı milli mənsubiyyət 
baxımından bir daha reallaşdırır, dəqiqləşdirir.

Yeri gəlmişkən, bir neçə əlavə fikri də yada salaq. 
Müasir mütəxəssislərin rəyincə, Zərdüşt - fars dövlətinin ilk 
başlanğıcı olan əhəmənilərdən xeyli əvvəl yaşamışdır.1 Hətta 
İ.M.Dyakonov əhəməniləri Zərdüşt ardıcılları hesab etmir.2 
Başqa görkəmli iranşünas olan M.A.Dandamayev əhəməniləri 
“politeist”adlandıraraq qeyd edir ki, onlar öz dini görüşləri üçün 
zərdüştilikdən çox şey əxz etmişlər3. Lakin buna baxmayaraq, 
onların yazılarında Zərdüşt yada belə salınmır4. Bu da bir 
həqiqətdir ki, qədim müəlliflər Zərdüştü Midiya nəslindən hesab 
edirlər. Əlbəttə, tarix bəlli edir ki, “Avesta”da təsbit edilmiş inam 
və əfsanələr əhəmənilərdən xeyli əvvəl yaradılmışdır. Hətta, 
Zərdüşt qanunnaməsinin ən qədim hissəsi Midiya imperiyası 
dövründən bizim eraya qədər hakim nüfuzunu çox ciddi şəkildə 
qoruyub saxlamışdır. Heç də təsadüfi deyildir ki, son elmi fikrə 
görə5, milad tarixindən əvvəl VIII-VII əsrlərdə Midiyada od 
səcdəgahları mövcud idi. Sasani hakimləri ölkədə hakimiyyəti 
möhkəmləndirmək niyyəti ilə zərdüştilikdən məharətlə istifadə 
etməyə başlayırlar. Bu məqsədlə onlar hər şeydən əvvəl vahid planla 
ənənəyə uyğun olaraq, böyük-kiçik od səcdəgahları tikilişinə geniş 
yer verirlər. Müasir elmi fikirdən göstərdiyimiz faktları reallaşdıran 
qəti hökmlər saysızdır. Onları sıra ilə sadalamağı lüzum görmürük.  
Yenə əvvəlki fikrin davamını yada salaq.
1 Дорошенко Е.А. Зорострайцы и Иране. М.: Изд-ва Гл. Вост. Литература, 
1982. – С. 10
2 Дьяконов И. М. История Мидия – М.: Наука 1965. – С. 398-400
3 Датдамаев М.А. Иран при первых Ахменидах. М.: Наука, 1963. – С. 241
4 Мифи народов мира, энциклопедия в 2 – х томах, т. И. – М.: Изд-ва 
“Сов энциклопедия”, 1980. – С. 563
5 Дандамаев М.А. Луконин В. Г. Культура и экономика Древного Ирана. 
М.: Наука, 1980. – С. 330: Дорошенко Е.А. Göstərilən əsəri, C. 32Azə
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Bəs Div hansı müqəddəsliklə bağlıdır? Yuxarıda deyilən 
kimi, Divin özü də günəş atributudur. Bu əski müqəddəslik atəşi 
inam gətirmiş başqa tayfa sistemində deyil, məhz bizim xalqı 
ünvanlaşdıran ifadədə – “Azərbaycan”sözündə vahidləşmişdir. 
Əvvəla, çoxşaxəli etnik qruplarda vahidliyin yarandığı çağlarda 
dünyanın başqa xalqlarının deyil, məhz azərbaycanlıların 
məskunlaşdığı hüdud “Odlar ölkəsi”namı ilə müqəddəsləşmişdir.

İkincisi, babalarımızın məskun olduğu coğrafi ərazinin 
“Azərbaycan”və xalqımızın Azərbaycan türkü namının əski dədə 
inancımızla bağlı şəkilcə fərqli, mahiyyətcə eyni və bir-birini 
tamamlayan üç anlayışla (Azər-bay-can) əlaqədar olması təsadüfi 
deyildir. Azər//Adər – atəş, od anlamını verir. Bu da xalqımızın 
əski tanrı panteonunda nüfuzlu yer tutan atəş tanrısı Atarla 
əlaqədar yaranmış kəlamdır.

Bu məsələni bir qədər ətraflı izah etməyə çalışaq.
Mifik təfəkkürün Atarı yaratdığı çağlarda odun kökünü kəsmək 

istəyən şər qüvvəyə qarşı mübarizə aparan da, odu xüsusi əmlakı 
hesab edən də başqa bir şəxs deyil, məhz odun özüdür. Tam sönüb 
məhv olmaq, kökü kəsilmək təhlükəsi qarşısında qalmış odun 
mənbəyini saxlamaq üçün yeni tədbirlər fikirləşən də onun özü olur. 
Əbədi od mənbəyi saxlamaq üçün çır-çırpı tədarükü qayğısına qalan 
da, ocaq çatan da Od – Atar olur. Yanar ocağın sönməməsi üçün 
közün-qorun üstünə odun ağaç ataraq onu yenidən alovlandırmaq, 
odu əbədiləşdirmək, onu həyat rəmzinə çevirmək ideyası kortəbii 
olsa da, qədim insanı məşğul edən başlıca amil olmuşdur. Oda 
həyat mənasında yanaşmaq insanı fikirləşməyə, təbiət haqqında 
mifoloji münasibətlər bildirməyə məcbur edir.

Ocağın təbii hadisədən sönməsi insan təfəkkürünü şər qüvvə 
“ixtira”etmək zərurətinə gətirib çıxarmışdır. Ocağın sönməməsi 
üçün od qoruyucularının - nəzarətçilərinin olması ehtiyacını 
qədim insan bundan sonra dərk etməyə başlamışdır.

Dəstə ilə ova gedən qədim insan ocağın, tonqalın sönməməsi 
üçün növbətçi-nəzarətçi, daha dəqiqi, “həyat mənbəyinə”baxan Azə
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təyin edir. Bu nəzarətdən sonra ocağın sönmədiyini görən insan 
zəkasına güc verir və od qoruyucusu olan bir qüvvə yaratmağa 
çalışır. Qənaətimizcə, Atar bu çağlarda odun-atəşin mifik 
təfəkkürdə antropomorfik obrazı olmuşdur. Od tanrısına qədər şər 
qüvvələrdən Od – Atar özü-özünü müdafiə etmişdir.

“Atar”anlamının başqa bir törəyicisi olan “ata”məfhumunun 
da etimologiyası maraqlıdır.

Atar, başqa sözlə, Od, Atəş – qədim türkdilli tayfaların 
anlamına uyğun olaraq “həyatverici”, “həyat yaradan”, “yaşadan 
qüvvə”mənasında işlədilmişdir. “Ata”məfhumu da eyni anlayışı 
verir. Bizcə, Atar - atanın ailə kultuna çevrildiyi çağlarda od, 
atəş ilahiliyi ailə başçısının simasında ümumiləşdirilmiş və 
şəxsləndirilmişdir. Başqa sözlə, “r”samitini itirərək “Atar”sözü 
“Ata”məfhumuna çevrilən çağlarda həmin anlam tədricən 
antropomofik mahiyyətini və mənasını itirib yeni məna alır və 
reallaşır, subyektivləşir

Bəllidir ki, bəşər cəmiyyətinin müəyyən çağında türkdilli 
tayfalar öz əfsanələrində Odu – Atarı ailənin eyni zamanda 
“ağsaqqalı”kimi əbədiləşdirmiş və oda “Ata”demişlər.

“Azərbaycan”sözünün ilk etne-kenezis mənası od inancından 
gələn “Atar”namı ilə bağlıdır. Mənbələr bu və ya başqa şəkildə 
xəbər verir ki, Azərbaycan xalqının qədim inamında “...Müqəddəs 
Atar-Adər-Azər-Atəş-Od günəşin yer üzündə bir növ atributu, 
timsalı hesab edilirdi ki, buna görə də bu din, eyni zamanda, həm 
də atəşpərəstlik adlanırdı”.1

Azərbaycan xalqının qədim inamını dəqiq ünvanlaşdırmaq 
mənasında Atarın – Odun Məzdanın oğlu olması fikri də 
maraqlıdır.2

Məzdanın oğlu Atarın ilk fars dövləti olmuş əhəmənilərdən 
əvvəl həyata vəsiqə alması o tarixi həqiqətdən xəbər verir ki, 

1 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, 3 cilddə, c. 1. – Bakı: Azərb. Respub. EA nəşriyyatı, 1969. – c. 95
2 Брагинский М.С. Из истории таджинской народной поэзии. – М.: Изд-во АН СССР – 1956 
– С. 114.
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nəinki Atar və onun atası Məzda, hətta babası Zərdüşt (dünyadüzən 
mənasında), babasının atası Zarvan və babasının babası, başqa 
sözlə, əcdadı Devuş başqa bir xalqın, deyək ki, farsların etne-
genezisində iştirak etmiş tayfaların təfəkkürü ilə deyil, məhz 
Azərbaycan türklərinin soy-kökündə iştirak etmiş tayfaların ilahi 
zəkası ilə bağlıdır. Bu, inkaredilməz tarixi faktdır. Əhəmənilər 
dövrünə qədər Od Allahı Atarın şərəfinə ucaldılmış altar bugünə 
qədər indiki İranda, başqa sözlə, qədim Midiya torpağında tarixin 
şahidliyini saxlamaqla bizim fikrimizi bir daha təsdiq etmiş olur.1 

Qədim tarixdən “bəy”//“bay”sözü həm də Türk dünyasını və 
türklüyü nişan verən “hündürlük”, “alilik”mənasında işlədilmişdir.

“Azərbaycan”sözündəki “can”hissəciyinin tarixi də qədimdir.
“Qut”tanrının adı başqa anlamlarla yanaşı “can”mənasında da 

işlənmişdir. Bəs “Azərbaycan”sözünün son hecasında işlədilmiş 
“can”la günəşi təmsil edən “can”arasında əlaqə vardırmı? Bu 
sualın cavabı “İblis”anlamına münasibətimizi bildirən zaman 
veriləcəkdir.

Dediklərimizdən o hasil olur ki, azərbaycanlıların etne-gene-
zisin də iştirak etmiş tayfa sistemi əsrlərlə Zərdüşt fəlsə fə sinin əsas 
təməlini hazırlamışdır. Zərdüştilik insan təfəkkürundə inqilab idi!

Bəs zərdüştilik ideoloji və fəlsəfi sistem olaraq necə yaranmış 
və möhkəmlənmişdir?

Midiyalılar Kiaksarın hakimiyyəti illərində daha parlaq 
mövqeyə yüksəlmişlər. Onlar qonşu tayfalara hər zaman fəlakət 
gətirən despotik Assuriya və Urartu quldarlıq dövlətlərini məhv 
etmiş və əski Şərqin ən qüdrətli dövlətini yaratlmışlar. Tarixin 
belə bir çağında midiyalıların siyasi-mənəvi inkişafı onların dini 
baxışında özünü göstərmiş oldu. Artıq tayfa və qəbilə dinləri yeni 
yaranmaqda olan cəmiyyətin imtiyazlı təbəqəsinin istəyini təmin 
etmək imkanında deyildi. Bu baxımdan Cənubi Azərbaycan 
ərazisində zərdüştilik ictimai-iqtisadi, siyasi-mədəni inkişafda, 
habelə xalqın təfəkküründə baş verən inqilabın qanunauyğun 
1 Мифы народов мира, т. I, с. 561
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nəticəsi kimi yaranmağa başlayırdı. Bu dövrdə Midiya səltənəti 
saysız dildə danışan müxtəlif tayfaları birləşdirirdi. Ola bilsin 
ki, zərdüştiliyin yaranmasında bu səltənətdə yaşayan qeyri-
Midiya xalqlarının, məsələn, farsların da iştirakı olmuşdur. 
Lakin ideoloji silah kimi, yeni dini Midiya kahinləri və Midiya 
hakimləri qanuniləşdirmiş və hüquqi cəhətdən əsaslandırmışlar. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, zərdüştilik qeyri-xalqların deyil, 
məhz midiyalıların məskunlaşdığı və hakim olduğu hüdudda 
tayfa-icma quruluşunun dağıldığı, quldarlıq sinfinin yarandığı 
çağlarda tarix səhnəsinə atılmış və yalnız bundan sonra Şərqin bir 
çox tayfalarının dininə çevrilmişdir. Fikrimizcə, zərdüştiliyin bir 
sıra tayfaların dini-siyasi baxışına çevrilməsi müəyyən səbəblərlə 
əlaqədardır. Bunlardan birincisi, Midiya səltənətində yaşayan 
qeyri-Midiya xalqlarının bu dini-siyasi baxışı qəbul etmək 
məcburiyyəti qarşısında qalmalarıdır. İkincisi, midiyalıların 
qonşu xalqlarla ticarət və mədəni əlaqələrinin nəticəsində bir-
birindən təsirlənmə hesabınadır.

Bəs fars hakimləri dövründə zərdüştiliyin taleyi necə 
olmuşdur?

Farslar miladdan əvvəl 553-cü ildə son Midiya hökmdarı 
Astiyaqın əleyhinə üsyan qaldırdılar. Üsyanın başçısı Midiyanın 
Cənub-Şərq vilayətlərindən birinin hakimi Əhəməni Kir idi. 
Midiyanın süqutundan (e.ə. 550-ci ildə) sonra Kir tarixdə ilk fars 
dövləti yaratdı.

Əhəməni xanədanı dövründə də midiyalılar dövlət və hərbi 
işlərdə mühüm yer tutmuşlar. Onu da qeyd edək ki, əhəmənilər 
Midiya nəslindən olan hakimi səltənətdən salsalar da, onların 
ideoloji əsası olan zərdüşti tanrıya nəinki düşmən mövqedən 
dayanmamış, hətta bu tanrının hakimiyyətini möhkəmləndirməyə 
çalışmışlar.

Daranın oğlu Kserksin hakimiyyəti illərində zərdüştilik 
istilaçı hərbi yürüşlərin üzərinə ilahi pərdə çəkmək niyyəti ilə 
daha fəal müdafiə edilmişdir. Bu onu göstərir ki, əhəmənilər Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



24

midiyalılardan hakimiyyəti əllərinə keçirərkən keçmiş quruluşun 
ideologiyasından – zərdüştilikdən daha münasib bir ideologiyaya 
istinad edə bilməmişlər Bu baxımdan aşağıdakı fikir maraqlıdır: 
“Zərdüşt kahinləri Sasani dövlətinin həyatında mühüm rol 
oynamışdır.

...Atəşpərəstlərin əsas məbədi, əvvəllərdə olduğu kimi, yenə 
də Atropaten şəhərlərindən biri olan Qanzakda idi”.1

Midiya hakimlərinin ulu ənənəsini Əhəməni və Sasani 
xanədanı varislərinin də davam etdirmələri faktı qənaətimizin 
sübutu üçün maraqlıdır. Yenə tarix yazır: “Şahənşahlar taxta 
çıxdıqdan sonra dövlətin paytaxtından bu məbədə (Qanzakdakı 
məbədə – Ə.T.) piyada ziyarətə getməli idilər”.2

Məlumdur ki, hakim bir xalq buxov vurduğu digər xalqın 
malını, dövlətini yağmalamaqla bərabər, onu əridib öz içərisində 
yox etmək siyasəti yeritmiş və yeridir. Məhz bu ideyanın 
nəticəsidir ki, əhəmənilər bir zaman hakim olmuş bir xalqın 
ideoloji mərkəzlərini – Devuş tanrıya yapılmış sitayişgahları 
yerlə-yeksan etmiş, zərdüştiliyin əsaslarına özlərinin ruhunu, 
psixologiyasını (“Zənd Avesta”dövrü) hopdurmağa çalışmışlar. 
Lakin əhəmənilər hakimiyyətinin süqutundan, habelə İsgəndərin 
ölümündən sonra Midiya imperiyasının bir hissəsi, daha dəqiqi, 
bugünkü Cənubi Azərbaycan ərazisi böyük sərkərdə, istedadlı 
dövlət xadimi Atropatın şərəfinə “Atropaten”adı ilə keçmiş 
şöhrətini yenidən bərpa etdi. Heç də səbəbsiz deyildir ki, tarixin 
bu çağlarında da “Midiya kahinləri hələ özlərinin böyük dini-
siyasi təsirlərini saxlamaqda idilər”.3

Bu fakt onu göstərir ki, azərbaycanlıların təşəkkülündə 
iştirak etmiş tayfalar və tayfa birləşmələri Əhəməni hakimlərinin 
nüfuz dairəsində yaşamağa məcbur olsalar da nəinki öz adət-
ənənəsində, dini görüşlərində müstəqilliklərini saxlaya bilmişlər, 
hətta uzun müddət Əhəməni, sonralar Sasani mədəniyyətinin 
1 Azərbaycab tarixi. I, С. 94; – Bakı:  Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, c. I, С. 220
2 Azərbaycab tarixi. c.I. c.59
3 Azərbaycab tarixi. c.I. c.59
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inkişafında mühüm rol oynamışlar. Bundan başqa, son elmi 
fikir ilk fars səltənəti yaratmış əhəmənilərdən xeyli əvvəl tarix 
səhnəsində atalıq, hündürlük mövqeyində dayanmış Midiya 
imperiyası dövrü midiyalıların Od allahı namına yapılan 
səcdəgahları olduğunu1, Zərdüştün Əhəməni səltənətindən 
xeyli əvvəl yaşadığını2 və əhəmənilərin Zərdüşt ardıcılı hesab 
edilmələrini3, hakimiyyətə gəldikdən sonra bu dünyagörüşdən 
onların çox şey əxz etdiklərini4, lakin yazılarında Zərdüştün 
yada belə salınmadığını5, hətta Zərdüştlə Div arasında kök-soy 
eyniyyəti olmasını6 söyləyir və təsdiq edir. Bu da həqiqətdir 
ki, qədim müəlliflər Zərdüştü Midiya nəslindən hesab etmişlər. 
Təsadüfi deyildir ki, bir sıra məşhur dünya “Avesta”şünas alimi, 
eyni zamanda, ingilis E.Braun Zərdüştü azərbaycanlı hesab edir.

Farslara qədər yüksək mədəniyyət yaratmış bir xalqın nəyi 
vardısa mənimsəmək və keçmişi - tarixi unutdurmaq məqsədilə 
Kserks bir çox Midiya məbədlərini və maddi-mədəniyyət 
nümunələriii məhv etməyə çalışsa da7, ulu inam öz ilkin nüfuzunu 
sona qədər qoruyub saxlamışdır8. Çünki farslar zərdüşti inamı nə 
qədər modernizə etməyə çalışsalar da, ona ciddi əlavələr etmək 
səviyyəsində deyildirlür. Farsların ciddi-cəhdlərinə baxmayaraq, 
bizim “Astiyaq”və “Tomris”əfsanəsi9 Midiya və Əhəməni 
1 Дандамайев М.А. Луконини В. Г. Gösrərilən əsəri, c 330; Дорошенко Е.А. 
Göstərilən əsəri, c. 32
2 Cтруев В.В. Gösrərilən əsəri, с. 13: Маковлеский А. О. Время жизни 
Зартуштры. – ДАН Азерб. ССР, т. VII, №4, 1951. – с. 189
Дорошенко Е. А. Gösrərilən əsəri, с. 10
3 Дьяконов И.М. История Мидии, с. – 398-400
4Дандамайев М.А. Gösrərilən əsəri, с. 241-245; Кузмина Е. Е Gösrərilən 
əsəri, с. 29; Аzərb tarixi, c. I, s. 59-94; Azərb. ədəbiyyatı tarixi, c. I, s. 20.  
5 Mифы народов мира, т, с.563. Кузмина Е.Е. Gösrərilən əsəri с.29
6 Настольная книга атеиста. – М.: Изд-во. полит, литературы, 1968. – с. 401
7 Струве В.В. Gösrərilən əsəri, с. 20; Щусейнов И. ХII əsrdə Azərbaycanda 
ictimai-siyasi vəziyyətə dair. – Nizami. – Bakı: Azərnəşr, 1948. – C. 46.
8 Xрестоматия по истории Древного мира, С. 277; Струве В.В. Gösrərilən 
əsəri с.25; Дйаконов И.М. Gösrərilən əsəri, с. 36, 47, 52
9 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, c.I, s. 15; Kороглы Х.Г. Взаимосвязи эпоса 
народов Средней Азии, Иранф и Азербайджана. – М.: Наука, 1983. – С.10
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səltənətinin ata və oğul dövrü və münasibətlərini tarixəuyğunluqla 
göstərir.

Problemin işıqlandırılması baxımından “Astiyaq”rəvayətində 
diqqəti çəkən bəzi cəhətlərə qısa da olsa nəzər yetirmək maraqlı 
olardı.

Ölkə qanunlarına görə Midiya səltənətinə qeyri-midiyalı, 
başqa sözlə, hakim xalqın soy-kökündən olmayan gəlmə 
vətəndaşlar keçə bilməzdi. Ona görə də hakimiyyəti əldən vermək 
istəməyən Astiyaq qızı Mandananı fars tayfasından olan Kombisə 
ərə vermək qərarına gəlir. Beləliklə, dünya tarixində məşhur 
olan ilk fars hökmdarı Kir metis Kombisdən və türkmənşəli 
Mandanadan dünyaya gəlir.

Astiyaq namının türkdilli etpos adlarının birləşməsindən 
yarandığını yada salsaq, əlbəttə, midiyalıların türkmənşəli xalq 
olduğuna zərrəcə şübhə qalmamalıdır. Unutmaq olmaz ki, nəinki 
son Midiya hökmdarının, hətta bu böyük imperiyanın banisinin 
belə adı ayrı-ayrı türkdilli etnos adlarının birliyindən yaranmışdır. 
Midiya dövlətinin banisi Dayakkunun adını antik yunan müəllifləri 
“Deyok”formasında yazmışlar.

“Deyok”– Dey-deylər, Ok-oklar adlı iki türkdilli etnik qrup 
adının birləşməsindən yaranmışdır. Buradan o nətiçəyə gəlmək 
olar ki, Astiyaq bir tərəfdən ulu türkdilli tayfa adlarını (AS/Az, tiy 
/tey/dey, aq/oq/ok/, o biri tərəfdən baba namını (Deyok) yaşadan 
addır.

Təcrübə göstərir ki, ya tayfanın, yaxud tayfaların başçısı, ya 
da seçmə əri həmin tayfanı öz adında yaşadır və tarixə nişan verir.

Bəs Kombisin adı hansı etnik kökləri tarixə bəlli edir?
“Kombis”sözü iki etnik qrupun (kom/qom/qum və bis/bus) 

ittifaqından yaranmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə, qumlar fars-
İranmənşəli, Bus tayfası türkmənşəli xalqdır. Deməli, Kombisin 
damarlarında təmiz Maday qanı axmadığına görə nə o, nə də onun 
övladı səltənətə gəlməyə hüquqlu deyildir.

“Kombis”sözünün açımı tarixin qaranlıq və ziddiyyətli 
cəhətlərindən birinə – əhəmənilərlə başlayan qədim fars Azə
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dövlətinin banisi Kirin həm ana, həm də ata (qan qarışığı olsa 
da) tərəfdən Şərqin ən qüdrətli dövlətini yaratmış türkmənşəli 
midiyalılarla qohumluq əlaqələri olmasına işıq salmış olur. 
Xalis türkmənşəli ananın, habelə türkmənşəyi ilə qarışıq olan 
atanın qanı damarlarında axan qundaq Kirin böyüməsinə, ərsəyə 
çatmasına daha hansı həyat amili səbəb olmuşdur: süd analığı.

Kirin süd anası kimdir, hansı soya, hansı kökə bağlıdır?
Tarixə qısa nəzər yetirək: 
Altay türkdilli tayfaların əsatirlərində Ülgen baş tanrıdır. 

Sudan gələn Ağ Ana (Ak Ene) Ülgenə yeri və göyü çanlılardan 
necə fərqləndirmək niyyətilə insanlara idrak və zəka yaratmağı 
öyrədir. Kainatı yaradan tanrı insanlara başqa işığı bəxş etmək 
istəyir . Elə buna görə də Ülgen tanrı tərəfindən göndərilmiş elçi - 
İt dişlərində tutduğu məktubu insanlar arasına gətirir. 1

İtin elçiliyindən sonra baş tanrı idrak bəxş etdiyi insanlara 
bütün yer üzündəki işlərin idarəsini, yaşayış qayda-qanununun 
qorunmasını tapşırır.

Bizə bu əsatirdə maraqlı olan cəhətlərdən biri İtin baş tanrı 
tərəfindən insanlara elçi göndərilməsi hadisəsinin Türk mifoloji 
tarixi ilə bağlı olmasıdır.

Bəllidir ki, “Avestada”it müqəddəs bir varlıq kimi qorunur. 
Hətta dövlət qanunlarına görə, bir iti öldürən şəxs üç adamı qətlə 
yetirən canidən daha ağır cəzaya məhkum edilir. Bu o deməkdir 
ki, “Avesta”türkdilli tayfaların həyat və məişətilə bağlı hər cür 
cəmiyyət qanunlarına söykənmiş dövlət quruculuğuna əsaslanır.

Bütün bunlar mövzumuz üçün daha maraqlı nəticə yaradır: 
Mandana və Kombisdən olan uşağın süd anası da fars deyil, 
İt mənası verən Spako adlı (Ülgen tanrı inancı ilə bağlılıq) bir 
midiyalı çobanın eyni soydan olan arvadıdır.

1 Bizə məlum olan Yunan əsatirlərinin heç birində baş tanrının insanlara 
məktub-yazı göndərməsi hadisəsi yada salınır. Ulgen Tanrı ilə bağlı by əsatir 
ilkin yazının mu müqəddəsliyini nəzərə çatdırmaq üçün onun göydən gəlməsi 
və bunun da türkdilli xalqlarla bağlı olması həqiqətini meydana qoymuş olur. 
Orxan – Yenisey abidələrinin qədimliyi xatırlanarsa, bu əsatirdəki hadisəni 
dünya tarixində ilk yazılardan birini nişan vermək məqsədi daşımasına da 
şübhə qalmaz.
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Tarix bütün bunlarla xəbər verir ki, fars dövlətinin banisi 
Kirin (Kiroşt - it əmən) qanı qarışıqdır. Tarixin bu şahidliyindən 
sonra şübhə qalmır ki, fars dövlətinin ilkin özülünü təşkil edən 
Midiya dövləti türkmənşəli tayfa birləşmələrinin yaratmış olduğu 
səltənətdir.

Məsələ belə olduqda “Astiyaq”rəvayətinin yaradıcısı olan 
ulularımız gələcək övladlarına hansı tarixi həqiqəti çatdırmaq 
istəmişdir?

1. Midiya dövlət qanunlarına görə hakimiyyət ancaq türkmən-
şəli vətəndaşlara çata bilərdi.

2. Midiya dövlətinin ərazisində yaşayan gəlmə etnoslar hakim 
xalqın gəncləri ilə qohumluq əlaqələri yaratmış olsalar da, onlara 
hakimiyyət varisliyi düşmür.

3.Beləliklə, Midiya səltənətində Astiyaqı Kirlə əvəz edən 
tarix köklü bir xalqın hakimiyyətini azlıq təşkil edən gəlmə 
etnoslara verməklə öz ədalətinə xəyanət etmiş oldu.

Burada bir faktı da yada salmaq gərəkli olardı.
Qədim dünyanın böyük peyğəmbəri Zərdüşt Manna, Midiya, 

habelə Alban dövlətləri tərkibində yaşamış türkdilli tayfaların, 
onların qonşu hüdudlarında məskən salmış qohum soyların, eyni 
zamanda, Altay və Sibir türklərinin həyat və məişətilə bağlı geniş 
yayılmış əsatir və əfsanələri, dini siyasi adət-ənənəni yazıya alaraq 
yeni dövrün tələblərinə uyğun biçimə salmış və siyasi-ictimai 
bir quruluşun idarəsi baxımından qanun kitabı – “Avesta”tərtib 
etmişdir.

Şovinist fars hakimləri Kserksdən başlayaraq Devuş tanrının 
şərəfinə yapılmış od-atəş inanc evlərini, Midiya dövlətinin yazı 
mədəniyyətini (Zərdüşt “Avesta”yazısını) və başqa maddi-
mədəniyyət nümunələrimizi yerlə yeksan etmiş, İsgəndər 
tərəfindən məhv edilmiş “Avesta”nın ayrı-ayrı hissələrini xalq 
içərisindən yenidən toplayıb meydanda olan “Zənd Avesta”nı 
tərtib edərkən qədim mətnə öz milli mənafe mövqeyindən 
yanaşmışlar. Onlar kitabda bir sıra ciddi təshih və əlavələrlə 
yanaşı Ahura-Məzda adını Hörmüz namı ilə əvəzləşdirməklə Azə
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türkmənşəli xalqa ulu keçmişini unutdurmaq qəsdi izləmişlər. 
Lakin əlimizin altında olan kifayət qədər mənbə xəbər verir ki, 
Ahura – Məzda farsdilli xalqların zəka işığından törəmədiyi 
kimi, onun izini tarixə unutdurmaq məqsədi ilə “Zənd Avesta”ya 
gətirilmiş Hörmüz də onların deyildir. Hörmüz türkdilli xalqların 
bugünə qədər yaddaşında saxlanmış bəzən deyimcə fərqli, lakin 
mahiyyətcə eyni adlı tanrılarının fars variantıdır. Məsələn, məlum 
Hörmüz səma tanrısı olaraq Huç Kurbustan (altaylarda), Kurbustan 
(tuvinlərdə), Hörmüz, Xan Tyurmas Tenqri (buryatlarda), Xan 
Tyurmas, Hörmüz (monqollarda), Hörmüz (uyğurlarda) adları ilə 
başqa türkdilli xalqların da yaddaşında bugünə qədər hifs edilib 
saxlanılmışdır. Hətta monqolların XVII əsr “Altan Tobçi”adlı 
salnaməsində xəbər verilir ki, Çingiz xan Hörmüz etnqridən 
doğulmuşdur.

Tarix xəbər vernr ki, dövlət idarəçiliyində heç bir təcrübəsi 
olmayan fars əsilzadələri hakimiyyəti öz əllərinə keçirdikdən 
sonra milli psixologiyalarına, həyat və yaşayış tərzlərinə uyğun 
olaraq yeni dövlət aparatı mexanizmi hazırlamaq istedadından 
uzaq olduqları üçün əsrlərin dövlət quruluşu təcrübəsinə malik 
olan midiyalılardan qalma hər cür mirasdan hakimiyyəti əldə 
saxlamaq naminə qəbul etmək məcburiyyətində olmuşlar. 
Lakin ölkənin yeni sahibləri yerli xalqı gələcək nəsillərə nişan 
verə biləcək nə vardısa ya başdan başa məhv edir, ya da onları 
özününküləşdirməyə çalışırlar.

Elmdə bir fikir də budur ki, “Avesta”Azərpad adlı bir 
azərbaycanlı tərəfindən pəhləvi dilinə tərcümə edilmişdir. 

Fikrimizcə, başqa bir xalqın ilkin təfəkkür forması şəklində 
meydana gəlmiş zərdüşti fəlsəfi dünyagörüşün fars tayfalarının 
məişətinə, dini baxışına təsir etdiyi tarixi sərhəd, habelə daha 
sonralar, kamil bir idelogiya kimi, fars hakimlərinin ondan hansı 
siyasi-mənəvi məqsədlər1 üçün istifadə etmələri tam aydın olur.
1 Ə.Hüseyni. “Avesta”da qədim Azərbaycan sözləri. – Azərbaycan filologiyası 
məsələləri. – Bakı: Elm, 1983, səh 14-29. Azə
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Fars demonologiyasında Zöhhak mifinin yaranması da başqa 
bir xalqın izini tarixdən silmək, öz içərisində əritmək siyasəti 
təsirindən yaranmışdır. Zöhhakın şər rəmzi kimi yaranması 
haqqında elmə iki versiya məlumdur1.

Birinci. Bu variantda Zöhhak dəhşətli ikibaşlı əjdaha ilə 
eyniləşdirilir. Guya yer üzünü məhv etmək üçün o, Əhrimən 
tərəfindən göndərilmişdir. Burada Zöhhak Əhrimənin xidmətçisi, 
buyruqçusu və ya varisi kimi təqdim edilir. Bu versiya farsların 
Zöhhakının midiyalıların Əhrimənindən sonrakı tarixi hadisə 
olduğunu təsdiq edir.

İkinci. Bu variantda Əhrimən deyil, onun varisi olan İblis 
Zöhhaka ittifaq təklif edir. Şər qüvvə deyir ki, mən sənin başını 
günəşdən də uca edəcəyəm. Beləliklə, İblislə müqavilə bağlayan 
Zöhhak rəfiqinin köməyi ilə doğma atasını qətlə yetirir və onun 
hakimiyyətini ələ keçirir. İblis öz müttəfiqini daha kəskin silaha 
çevirmək niyyəti ilə onu insan qanı ilə yedirtmək fikrinə düşür Bu 
niyyətlə o, Zöhhakın çiyinlərindən öpür; həmin yerdən iki nəhəng 
ilan ucalır. Bu hadisədən dəhşətə gələn Zöhhak əmr edir ki, 
ilanları baltalasınlar. Bu zaman İblis təbib qiyafəsində zahir olur. 
O, insan nəslini yer üzündən kəsmək arzusu ilə yaşayırdı. Buna 
görə də, təbib – İblis hökmdara məsləhət görür ki, ilanların məhv 
olması üçün onlara insan beyni yedirtsin. Bu əhvalatdan sonra 
Zöhhak Şərqdə əzazil rəmzinə çevrilmək yoluna qədəm basır. 
Tarix qədim Şərq demonologiyasında insanla İblisin ittifaqından2 
belə xəbər verir.

Fikrimizcə, bu variant daha sonrakı qaniçən müstəbid fars 
hakimlərinin dövründə yaradılmışdır.

Cavid İblisi zərdüşti demonologiyaya əlavə edilmiş bu 
zülmətli dünyaya – Zöhhaka, hətta onun mürəbbisi olan İblisə 
deyil, öz ilkin işıqlı kökünə – milli-tipoloji təfəkkür qaynağına 
bağlıdır.
1 Maтушевский И. Дьявол в поезии, с.38.
2 Antik Yunan mədəniyyəti körpüsü ilə Qərbə keçən “Avesta”demonologiyası 
İnsanla İblisin – Faustla Mefistofelin ittifaqından danışan Alman xalq 
ədəbiyyatı nümunəsi olan “Doktor Faust haqqında əfsanə”nin doğruluşuna 
fəlsəfi-estetik cövhər vermişdir.
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Romantik şairdə günahkar mələk zahirən Adəm-Həvva 
əhvalatına bağlansa da, onun səciyyəsi daha qədim çağların mifik 
hadisələrindən xəbər verir. Bu baxımdan Məzda və Əhrimən 
yaradan əzəli qüdrətlə – Zarvanla dualistik səciyyəyə görə Cavid 
İblisi arasında olan bənzərlik maraqlıdır.

Zarvan təbiət və cəmiyyət əksliyini, ziddiyyətini, təkamü lü-
nü özündə ümumiləşdirən məbuddur. İblis də təbiət və cə miy-
yət hadisələrində rast gəlinən dualizmin insan ağlında ümumi-
ləşdirilmiş, obrazlaşdırılmış təcəssümüdür.

Monoteizm dinində Məzda tarixi mövqeyini yeni allaha tərk 
edərkən demonologiya və ilahiyyat Əhrimənin oğlu İblisi zərrəcə 
belə işıq əlaməti olmayan atasının deyil, babasının - işıq və zülməti 
özündə birləşdirən Zarvanın səciyyəsi ilə əbədiləşdirmişdir. Dini-
ideoloji görüşdə olan bu kəskin dəyişiklik cəmiyyətdə vahid 
diktator hakimiyyətinin meydana çıxması ilə bağlı idi.

Monoteizm dini də cəmiyyət ədalətsizliyini pərdələmək, 
əzənlə əzilən arasında barışıq qoymaq üçün Məzdanı özünəməxsus 
təfəkkür qaynağı ilə qəbul etmiş, əslində haqq-ədalət carçısı olan 
qüdrəti – Devuşun ardıcılı Əhriməni rədd etmişdir. İmtiyazlı sinfin 
qulluğunda dayanan monoteizm bu hökmünü, hətta əzilən xalq 
kütləsinə qəbul etdirə bilmişdir. Ali sinfin təbiətində olan günah, 
şər, haqsızlıq və zülmət onun istinad etdiyi Allahın təbiətində öz 
əksini tapmışdır. Lakin törədilən bütün eybəcərlik Allahın deyil, 
onun rəqibi olan İblisin adı ilə bağlanılır. Allah öz günahları ilə də 
böyükdür, adildir. Məlumdur ki, bu münasibət cəmiyyətin tanrısı 
olan əzən sinfin fəlsəfəsi ilə əlaqədar yaranmışdır. Lakin istər 
poeziya, istərsə də fəlsəfə tarixindən məlumdur ki, xalq İblisi rədd 
etsə də, əksinə, o, xalqı hər zaman ətalət yuxusundan oyatmağı, 
həqiqi düşməni göstərməyi özünə borc bilir. Bu mövqedən 
zəhmətkeş xalqa Allah deyil, İblis daha yaxındır, doğmadır.

Köməksiz və günahsız adamları mənsəb və şöhrət xatirinə 
məhv edən cahangirlərə qarşı dayanmış Cavid İblisi insana ya-
narlı ğı baxımından fəlsəfi-estetik cövhəri ilə bu ilkin qaynaqdan – Azə
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Azərbaycan türklərinin soy-kökündə iştirak etmiş tayfa sisteminin 
idrak nurundan ziya almışdır.

İslamiyyət özündən əvvəl yaradılmış monoteizm dinlərindən 
fərqli olaraq, İblisin taleyində ciddi dəyişiklik aparmış, onun əski 
köklə bağlı işığının üstünə pərdə çəkmişdir.

Əvvəldə dediyimiz kimi, qarşıda görəcəyik ki, Cavid İblisi 
islamiyyətin birtərəfli təqdim etdiyi İblisdən tam fərqlənir. O, ulu 
qaynağın dualist cövhərini ümumiləşdirir.

İndi də zərdüştiliyin bir fəlsəfi sistem kimi yunanların dünya-
görüşünə təsiri haqqında bir neçə tarixi fakta nəzər salaq.

Xalqların yaxınlaşması yollarından biri də istilaçı mühari bə-
lərlə bağlı şəkildə özünü göstərir. Bu baxımdan Şərq mədəniyyətini 
Yunan mədəniyyətinə yaxınlaşdıran amillərdən biri kimi İran-
Yunan müharibələrini yada salmaq kafayətdir.

Kserks Yunanıstana etdiyi hərbi yürüşə haqq qazandırmaq 
və istila etdiyi torpaqlarda nüfuzunu möhkəmləndirmək üçün 
yerli xalqın günəş atributu olan Ahuraməzdaya diz çökməyə 
məcbur etmişdir. Bayrağa çevirdiyi zərdüştilik vasitəsi ilə 
yunan tayfalarının dini baxışına etdiyi təsiri nəzərə alan Heredot 
Kserksə ilahi bir varlıq kimi baxmış, onu Kserks simasında 
zahir olan Zevs Ahuraməzda adlandırmışdır. Bu onu göstərir ki, 
Kserksin özünü Ahuraməzda iradəsini yerinə yetirən müqəddəs 
bir şəxs kimi qələmə verməsi yunanlarda günəş tanrısı inamının 
dini-fəlsəfi sistem baxımından təşəkkül və inkişafında mühüm rol 
oynamışdır.

Daranın oğlu Kserks Misiri istila etdikdən sonra Afinanın 
üzərinə hücum etməyə hazırlaşır. O, bu münasibətlə hərbi şura 
çağırır. Kserks şurada sərkərdələrə müraciətlə deyir ki, əgər 
biz afinalıları və onların qoşunlarını məğlub edə bilsək, ilahi 
Ahuraməzda (Heredotun təbirincə, Zevs) nişanlı böyük və 
qüdrətli fars dövləti yaratmış olarıq. Sizin köməyinizlə bütün 
Avropanı keçib vahid dövlət yaradacağıq.1

1 Гередот История в 9-ти книгах. – Л.: Наука, 1972. – с. 315
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Yenə Heredot yazır ki, Kserks hərbi yürüşə on at qoşulmuş 
müqəddəs Zevs (Ahuraməzda) nişanlı təkərlər üzərində gedərdi. 
Bütün bunlar göstərir ki, Kserks nəinki Yunanıstanda, hətta 
Avropada yerli inamların yerinə günəş tanrını – Ahuraməzdanı 
təsdiq etdirmək istəyirmiş. Bu da Günəş və onun atributlarının 
şəxsləndirilməsi, tanrı məqamına yüksəldilməsi hadisəsinin 
Şərqdə ilkin olması həqiqətini aşkarlayan faktlardan biri kimi 
özünü göstərir.

Qədim yunan müəlliflərinə söykənən başqa bir mütəxəssisin 
– Mern Böysün fikrincə, Zərdüşt Kserksin Yunanıstana olan 
hücumundan altı min il əvvəl dünyaya gəlmişdir. Alimə görə, hətta 
Zərdüşt Troya müharibələrindən beş min il əvvəl yaşamışdır1. 

Heredot tərəfindən Kserkslə bağlı adı çəkilən kultun - Zevsin 
Ahuraməzda olduğunu qeyd edirlər2. Məşhur Midiya tarixi 
mütəxəssisi İ.M.Dyakonov yazır: Kitesiy xəbər verir: “Bagistan 
dağı Zevsin məbədgahıdır”. Kitesiyin nişan verdiyi qaya həqiqətən 
mövcuddur. Bu məşhur Bexustan qayasıdır ki, bura yunanların 
Zevs adlandırdıqları baş allah Ahuraməzdaya həqiqətən istinad 
edilən “allahlar məskəni”qədim Bagistandır”3. 

Midiyalıların inamında hündür dağ zirvəsinin Ahuraməzda 
(Zevs) adı ilə nişan verilməsi bu baxımdan maraq doğurur.4 Hətta 
albanların günəş tanrısı Ahuraməzdanın (Zevsin) şərəfinə atəşgah 
ucaltmaları midiyalılarda olduğu kimi, onlarda da bu kultun 
şərəfinə hündür dağ başında qurbanlar kəsmək adəti bu inamın 
ilkin tarixini tipoloji şəraitlə bağlayırdı. Bütün bu faktlar həm 
Zevs, başqa ifadə ilə, Ahuraməzda inamının milli mənsubiyyətini, 
həm də onun yunanların dini-fəlsəfi baxışında özünü hökmranlıq 
mövqeyi qazanması həqiqətini təsdiq etmirmi? Əgər burada 
e.ə. V-III əsrlərdə yaşamış qədim yunan müəlliflərindən Ksanf, 
Evdoks, Kipdsk, Aristotel və başqalarının Zərdüştün onlardan altı 
1 Мери Бейс. Зороастрайцы, с.62
2 Гередот История, коментарии...
3 Dyakonov İ.M. Göstərilən əsəri, s. 485
4 Cтрабон. География, с.513, 748
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min il əvvəl dünyaya gəlməsi fikrini xatırlasaq, məsələ bir qədər 
də aydınlaşmış olar.1

Cavid bu qədim dini-fəlsəfi sistemin yaradıcısı Zərdüştün 
milli mənsubiyyətini, onun ana Vətənini nişan verərkən tarixə 
istinad etmişdir:

Urmu bir şəhərdir ətrafı gülzar,
Gül bağları var ki, gəzənlər azar.
Zərdüştün günəşi orda az qızar,    
Çox zaman mayısdan seçilməz yazı.2

 
Başqa təsvirlərdə poemanın (“Azər”) qəhrəmanı Azərin 

Zərdüştə bənzədilməsi də təsadüfi deyildir. Urmi Zərdüşt üçün nə 
qədər əziz, doğma çənnət güşəsi idisə, Azər üçün də elədir.

Fikrimizcə, bütün bu dediklərimizdən yunanların dini 
baxışından Zevs adlı tanrını meydana gətirən tarixi şərait 
aydınlaşmış olur. Qənaətimizcə, haqqında söhbət gedən odun, 
atəşin ilkin antropomorfik obrazı başqa dünya xalqlarının, 
deyək ki, yunanların inamları ilə deyil, məhz azərbaycanlıların 
soy-kökündə iştirak edən Qafqazda, qədim Midiyada, daha 
sonra Atropatendə, Kiçik və Orta Asiyada məskunlaşmış və 
həmin coğrafi hüdudlarda maddi-mədəniyyət (Orta Asiyada və 
Kiçik Asiyada Zevs – Papay və s.3) izləri qoymuş saysız şaxəli 
köçəri və yarımköçəri türkdilli tayfaların anlamı və inamı ilə 
sıx əlaqədar olmuşdur.4 Heç də təsadüfi deyildir ki, məhz bizim 
xalq həmin ilkin anlayış və inamı bugünə kimi öz adında da 
– “Azərbaycan”sözündə də hifz edib saxlamışdır. Bu haqda 
yuxarıda kifayət qədər danışılmışdır.

Yunanıstan mədəniyyətinin erkən çağlarında Şərq 
təsəvvürlərindən bəhrələnmək yunan düşüncəsinə möhkəm 
1 Dyakonov İ.M. Göstərilən əsəri, s.23,53. 433
2 H.Cavid. Azər. Əsərləri 4 cilddə, c. 1 – Bakı: Yazıçı, 1982 – C, 182.
3 Жебелев С.Г. Гередот и Скифскиу божества причерноморые. – Мю, 
1935. – С.25; Брагински И.С. Göstərilən əsəri, C.126; Радциг С.И. История 
древне-греческой литературы. – М.: Высшая школа, 1977. – С.422
4 Strabon. Göstərilən əsəri, c. 513, 748
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zəmin yaratdı, onları tarixdə şöhrətləndirən möhtəşəm mifoloji-
bədii obrazların meydana çıxmasını şərtləndirdi Bunlardan biri 
də Zevs – Prometey əsatiri ilə bağlıdır. Maraqlı budur ki, əlimizdə 
olan, belə demək mümkünsə, ən qədim Platon süjeti ilə1 Esxil 
faciəsinin süjeti arasında heç bir əlaqə yoxdur. Ancaq burada 
mövzumuz üçün başqa maraqlı cəhətlər vardır.

Birinci. Prometey odu, Esxildə olduğu kimi, Zevsdən deyil, 
İoest və Aoindən ələ keçirir.

İkinci. Prometey yalnız siyasi müdrikliyi Zevsdən oğurlayır.
Bu qoyulan məsələlərə diqqətlə yanaşası olsaq, o zaman 

görərik ki, onların birincisi cəmiyyətin lap ilk çağına, ikincisi 
quldarlıq dövrünə aiddir.

Üçüncüsü. Prometeylə Epimetey Avropanın deyil, məhz 
Asiyanın övladlarıdırlar. Qarşıda görəcəyik ki, Şellidə də 
Prometey Asiyalıdır.

Söylədiklərimizdən o qənaətə gəlirik ki, Prometey və 
Epimetey əhvalatı Ahuraməzda və Əhrimən mifik süjetinin 
yunanlaşdırılmış variantıdır. Hər iki hadisədə xeyir və şər 
qütblərində duranlar qardaşdırlar.

Başqa bir fakt da yunan ədəbiyyatında istifadə edilmiş    
Prometey süjetini Ahuraməzda – Əhrimən mifoloji baxışından 
daha sonrakı tarixi çağlara aid edir. Antik yunan ədəbiyyatının 
görkəmli mütəxəssisi S.İ.Radtsiq yazır: “Prometey süjeti qədim 
mifdən alınmışdır... Attikada Prometey kultu od Allahı kimi 
təsəvvür edilmişdir”.

Göründüyü kimi, Prometey bu dövrdə “Od Allahı”hesab 
edilirmiş. Bundan nə nəticəyə gəlinə bilər?

Əvvəla, Esxilin Prometeyi od allahı deyildir. İkincisi, 
Prometeyin “Od allahı”əlaməti od, günəş atributu hesab edilən 
Ahuraməzdanın tanrılıq səciyyəsinə daha uyğun gəlir. Bagistan 
Olimpinin Yunan Olimpindən daha qədim olmasını da bura əlavə 
etsək, məsələnin izahına ehtiyac qalmaz.

1 Soç Platona, c. SPB, 1868. – C. 71Azə
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Platonun təqdim etdiyi variant midiyalı Zarvanın Midiyadakı 
son hakimiyyət illəri ilə Məzda və Əhrimənin təzə-təzə meydana 
çıxdığı çağın hadisələri ilə çox səsləşir. Maraqlıdır ki, Esxil bu 
yunan variantından qətiyyəi istifadə etməmişdir. Unutmaq lazım 
deyil ki, “Zevs”məfhumu mifoloji-fəlsəfi sistemlə bağlıdır. Esxil 
Prometeyi isə sənətkar fikrinin ideya ruporuna çevrilmiş bədii 
obrazdır. Yalnız bu qədər.

Zevs-Prometey süjetində, hətta Zevsin özü ilkin fəlsəfi 
təfəkkür sistemindən çıxarılmış, dövrün müstəbidini ifşa etmək 
üçün bədii-idraki vasitəyə çevrilmişdir.

İngilis romantizminin görkəmli nümayəndəsi Şelli bu süjetə 
müraciət edən avropalı sənətkarlardan fərqli olaraq, Prometeyin 
tarixi-mifoloji “Tərcümeyi-hal”ını dürüstləşdirməyə çalışır. 
Şelliyə görə, hələ Babilistanın varlığından əvvəl Prometeyin 
mifik şəxsiyyəti məlum imiş. Dramaturqun əsərində (“Azad 
edilmiş Prometey”dramı) Prometeyi fikir burulğanından, ideya 
ziddiyyətlərindən Zərdüştün xilas etməsi hadisəsinin təsviri bizcə, 
Şellinin ağlına təsadüfən gələn uydurmalardan yaranmamışdır. 
Şübhəsiz, romantik şairi məşğul edən fəlsəfə onu Prometeylə bağlı 
olan ilkin qaynaqlara gətirib çıxarmışdır. Elə buna görə də, Şellidə 
titanın müdrik Zərdüştlə bağlılığı Prometeyin ilkin soy-kökünü 
müəyyənləşdirir. Təsadüfi deyildir ki, şairə görə, Prometeyi kəşf 
edən, həm də “özünün obrazında”kəşf edən Qərbin hər hansı bir 
zəkası deyil, məhz Zərdüştdür. Bu baxımdan aşağıdakı mükalimə 
maraqlıdır:

Prometey:
- De görək sən kimsən?

Torpaq:
- Mən sənin anan Torpağam.

O günlərdə Babilistan külə dönməmiş
Mənim müdrik oğlum, ovsunkar Zərdüşt
Bağda dolaşanda ız surətini görüb.
Bütün insanlardan təkçə o belə kabus gördü!
 (sətri tərçümədir).
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Şelli Prometeyi Zərdüştlə əlaqələndirərkən, şübhəsiz, hər 
hansı bir qədim və mötəbər tarixi mənbəyə əsaslanmışdır.

Antik dramaturgiyasının süjeti Yunanıstanda olan quldarlıq 
cəmiyətinin ictimai-siyasi hadisələrindən xəbər verir. Zevs-
Prometey süjeti tirana qarşı mübarizədə Qərb sənətkarları arasında 
dəbdə idi. Şellinin istifadə etdiyi qaynaq isə həmin ədəbi-bədii 
süjet deyil, Prometeyi ünvanlaşdıran Qafqazla bağlı mifoloji 
təfəkkür qaynağıdır.

Rəmzi surət olan Yerin – Torpağın həm Prometeyin, həm də 
“müdrik və sehirbaz Zərdüştün”anası olduğuna işarə edərkən Şelli 
yuxarıda söylədiklərimizi də bu və ya başqa şəkildə təsdiq etmiş 
olur. Orta Asiyalı Skifin doğuluşunun yerlə bağlanmasını da bura 
əlavə etmiş olsaq, o zaman fikrimiz daha da aydınlaşmış olar.

Esxilin də Prometeyi faciədə olan bir sıra məkan təsvirlərinə 
və işarələrə görə Şərqlə daha çox bağlıdır. Bizcə, bu əsərdə 
Prometeyin Qafqaz dağlarında çarmıxa çəkilməsi də təsadüfi 
deyildir. Prometeyin dili ilə Şərqin bir çox ölkə və tayfalarının 
– türkdillilərin haqqında verilən məlumatlar da yunanlı bir 
sənətkarın xülyası deyil, şübhəsiz, tarixi həqiqətdən qaça 
bilməməyin nəticəsidir.

Fikrimizcə, Qərbi Avropa sənətkarlarını maraqlandıran Zevs-
Prometey ədəbi-bədii süjetinin qida aldığı mifoloji mənbə əski 
türkdilli tayfaların ilkin təfəkkür məhsulu olmuş, xeyli sonra 
Yunan müstəmləkəçilərinin əmlakına çevrilmiş başqa mal-
dövlət kimi, xalq yaradıcılığı və maddi-mədəniyyət abidələri 
də mənimsənilmişdir1. Lakin təbii olaraq, həmin mifik təfəkkür 
məhsulu olan xalq yaradıcılığı nümunələri başqa xalqın idrak 
süzgəcindən keçirilərək bir çox dəyişilmələrə məruz qalmışdır. 
Hətta bu dəyişilmə prosesi zamanı hadisələrin ilkin bağlı olduğu 
məkan və coğrafi hüdudlar belə qarışıq salınmışdır. Bu qarışıqlıq 

1 İsgəndərin əmri ilə “Avesta”nın tərcümə edilməsi və öyrənilməsi tarixin 
qaranlıq qatlarını aydınlaşdıran detallardandır.
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Esxilin əsərində özünü daha sıx-sıx göstərir.1 Ötəri də olsa, bəzi 
detallara diqqət yetirək.

Qafqazda çarmıxa çəkilmiş Prometey İoya Qafqaza gedib 
çıxmaq üçün yollar nişan verir. Oxucu titanın sözlərindən belə 
qənaətə gəlir ki, titan Qafqazda deyil, başqa məkanda çarmıxa 
çəkilmişdir. Bundan başqa, Esxil Qafqaz, Kiçik Asiya və Ural 
dağları ilə bağlı yanlış mülahizələr söyləyir.

Bizcə tarixi sinkretizm nəticəsində yunanlarda Zevs-
Prometey əsatirinin ilkin variantı və Esxilə qədər variant 
müxtəlifliyi yaranmışdır. İlkin nüsxəyə tədricən edilmiş əlavələr 
hadisələrin məntiqində və coğrafi hüdudlarla bağlı hadisələrdə, 
adlarda qeyri-reallıq yaratmış və Esxil də bu dolaşıq nüsxələrin 
hər hansına isə əsaslanmışdır

Prometeyi Asiya ilə bağlayan məkanda da Şelli Esxildən 
fərqlənir. Bu baxımdan yola tələsən Panteyanın Prometeyə dediyi 
sözlər (“Uzaq Hindistanda Asiya ğözləyir məni”) diqqətimizi 
cəlb edir. Qeyd edək ki, Şellidə Asiya məlum qitəni şəxsləndirən 
mifoloji obrazdır.

Remarkaya Qafqaz deyil, “Hind Qafqazı”sözünün çıxarıl-
ması, hətta Asiyanın həmin məskəndə verilməsi fikrimiz üçün 
daha maraqlıdır.

Bir nümunə: 
“Səhərdir. Hind Qafqazının gözəl vadisi. Asiya təkdir”.
Bəs, “Hind Qafqazı”nə üçün?  
Bəllidir ki, Şellinin atası müstəmləkəçi İngiltərənin 

Hindistandakı hərbi atteşesində yüksək vəzifədə uzun müddət 
çalışmışdır. Əziz uşaqlıq və gənclik xatirələri zəngin təbiətli 
Hindistanla bağlı olan dramaturq Tyanşan silsiləsində məşhur 
Hindiquş dağlarını “Hind Qafqazı”deyimində bədii sənətə 
gətirərkən, şübhəsiz, qədim Şərq mifologiyasının bu yerlərdə 
məlum olan yeni versiyası ilə əlaqədar hər hansı qaynağa istinad 
etmişdir.
1 Esxil. Zəngirlənmiş Promotey, c.54,58-60; əlavə bax; Ə.Sultanlı, Məqalələr. 
– “Qeydlər”hissəsi, c.76-78.
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Bütün bunlar göstərir ki, Qərb yazıçılarının əsərlərində Prome-
teyin Şərqdə, daha dəqiqi, Qafqaz dağlarında pərçimləndiyini 
göstərmək təsadufi deyildir

Tarix xəbər verir ki, hətta qədim dünya şairlərinin yaradı cılı-
ğından xeyli əvvəl Yrometey-Od-tiran üçlüyü türkdilli tayfaların 
əski folklor nümunələrində əbədiləşdirilmişdir.

Bizcə, deyilənlərdən başqa, Esxilin istifadə etdiyi süjetə ma-
ya verən nüsxə Zarvan-Ahuraməzda-Əhrimənlə əlaqədar olan qə-
dim Midiya əsatirinin ciddi təsiri nəticəsində yaranmışdır.

İlk öncə “Zarvan”anlamı və onun mifik şəxsiyyəti haqqında 
mülahizələrimizi bildirək.

Şərq mətnlərində “Akarenaka”, yunanlarda “Xrono (Kronos) 
ad landırılan midiyalı Zarvan1 (Zervan, Zrvan, Zurvan) eyni mə-
na da – “nəhayətsiz zaman”, “əbədiyyət”, “başlanğıc”, “zama nın 
allahı”mənasında işlədilmişdir. 

Zarvan səma və zaman, günəş və bulud, həyat və ölüm, şir 
və ilan, xeyir və şər, qadın və kişi, ümumiyyətlə insan və təbiət 
ziddiyyətlərini özündə birləşdirən bir qüvvədir. Bir qədər sonra bu 
ünsürlər şəxsləndirilərək, Zarvanın oğlanları kimi Ahuraməzda və 
Əhrimən adında tarixə nişan verilmişdir. Şübhəsiz, midiyalıların 
tanrı panqeonunda özünü açıq-aşkar göstərən bu ziddiyyət 
zərdüştilik islahatını hazırlayan cəmiyyətin inkişafı, xalqın 
təfəkkür intibahı ilə əlaqədar idi. Təsadüfi deyildir ki, Zarvan 
övladları zərdüşti fəlsəfi sisteminin əsasını təşkil edirlər.

Bəs,Zarvan mifik şəxsiyyəti ilə əlaqədar verilmiş ziddiyyətin 
milli-mənəvi kökü vardırmı? Əlbəttə, bu keyfiyyət daha əski 
çağın təfəkkür məhsulu olan Devuş tanrının tarixi fəaliyyətində 
baş verən son ziddiyyətlərin nəticəsi idi. Devuşla Zarvanın 
qohumluğu baxımından maraqlı deyilmi ki, əhəmənilər dövrü 
Əhrimən başqa bir qüvvənin yox, məhz Devuşun ya ardıcılı, ya 
1 Bu gün də azərbaycanlılar arasında Zirvan şəxs adının yaşadılması təsadüfi 
deyildir.  Fikrimizcə, Cənubi Azərbaycanda qədim şəhərlərdən olan Səlmasın 
əsgi adının Zirvan olması da, şübhəsiz, bu ilahi xəka işığının Zirvanı kəşf edən 
idrakın milli dədə kökünü nişan verir.
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da oğlu kim qələmə verilmişdir. Hətta tarixin bu çağında mənəvi-
siyasi hakimiyyət tərəfindən Zərdüştün özü belə Əhrimənin, bəzən 
də Devuşun vaiz varisi kimi təqdim və rədd edilir. Bütün bunlar 
aşkarca göstərir ki, hakimiyyəti yerli xalqdan ələ keçirmiş gəlmə 
irandilli tayfalar heç zaman nə “Avesta”nın banisi, nə qədim 
dünyanın parlaq peyğəmbəri Zərdüştün soydaşı ola bilməzlər.

İndi bu əsatirlə Esxil süjetinin ünsürləri arasında olan 
bənzərliyə diqqət yetirək.

Yuxarıda dedik ki, yunanlar Zarvana “Kronos”(Xronos”) 
demişlər. Esxildə də Zevsin atasının adı Kronosdur.

Zarvandan fərqli olaraq Kronosun bir doğma övladı var. Lakin 
məsələyə faciədə cərəyan edən hadisələrin ruhu ilə yanaşılsa, 
Prometey də Kronos səltənətinin övladıdır. Midiyalıların da, 
yunanların da üçlüyündə ataya eyni övlad münasibəti bəslənilir. 
Atalar övladları tərəfindən hakimiyyətdən salınırlar. Tərəflərin 
biri xeyir, digəri şər qüvvədir. Esxil süjetinin ilkin mənbədən 
fərqli cəhətləri heç də təəccüb doğurmur. Çünki faciə nəvs 
qarşıya tarıx yazmaq məqsədi qoymamışdır. O, dövrünün ictimai-
siyasi hadisələrini təsvir etmək üçün mifoloji tarixdən vasitə kimi 
istifadə etmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Şərqdə günəş atributu olan Ahura-
məzda, Qərbdə od rəmzliyindən çıxarılmış Olimp səltənətini 
xəyanət yolu ilə ələ keçirən bir zalıma – Zevsə, daha dəqiqi, 
dövrün müstəbidi prototipinə çevrilmişdir.

Dediklərimizi aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirə bilərik.
Odun ilk kəşfi və ümumilikdə ondan istifadə məsələsi bizə 

insan cəmiyyətinin beşikdə olduğu cağdan xəbər verirsə, rəmzi 
mənada, odu zorla ələ keçirmək, ona sahib olmaq və1 onu 
istismar alətinə çevirmək, şübhəsiz, bəşər cəmiyyətinin daha 
sonrakı inkişafı ilə, deyək ki, antoqonist siniflərin meydana 

1 История философии в 4-х томах, т. I: –.: Изд-во АН СССР, 1957. 
с.212. К.B. Tревер. Отражение и искусстве дуалистической концепции 
зороастризма (доклад 18 ХI 1938) – “Государственной Ермитаж”Трудь 
Отдела Востока. т. I. – Л., 1939. –С 244-246; Мифы народов мира, т. I, 
c.467, 561.
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gəldiyi dövrün mifoloji təfəkkürü ilə bağlıdır. Bu fikirdən bir də 
o nəticə hasil olur ki, “Tiran və xalq”problem ilə əlaqədar olan 
Qərbin Zevs-Prometey süjeti insan təfəkkürünün daha sonrakı 
fəaliyyətinə aiddir. Başqa sözlə, Esxil və başqalarının Zevs və 
Prometey antropomorfik obrazları qədim Şərq əsatirlərində olan 
ilkin çağlarını deyil, sinifli cəmiyyət ömürlərini yaşadıqları üçün 
onlar yeni dövrün mədəniyyəti işığı altında yenidən aydınlaşan və 
yeni məna çalarları ilə orijinal şəkildə meydana çıxan qəhrəmanlar 
kimi, od və atəş mənbəyində son hadisədirlər.

Bəşər cəmiyyətinin ilk oyanış çağlarının maddi-mədəniyyət 
nümunələrini saxlamış Şərq incəsənəti haqqında fikir söyləmiş 
görkəmli sovet mütəxəssisi V. Çepelevin sözlərilə desək, ətraf 
mühitin dərki uğrunda aparılan çətin və gərgin mübarizə yolunda 
Şərq xalqları inək toteminin ilahi dərkindən dahi Prometey 
təfəkkürünü formalaşdırmağa qədər yüksəlmişlər

Söylədiklərimizdən bu qənaətə gəlmək olar ki, qədim 
çağlarda antik Yunan mədəniyyəti Şərq və Qərb xalqlarının 
milli-mədəniyyətləri arasında mənəvi bir körpüyə çevrilmişdir. 
Qərb mədəniyyətində romantizm poeziyasına mənsub olan əksər 
sənətkarlar da bu körpü ilə Şərqə addımlamışlar. Qərbin bir sıra 
romantiklərinin yaradıcılıqlarına diqqət yetirəsi olsaq məlum 
olacaq ki, onların mövzusu da Şərqdən gəlir, təsvir etdikləri həyat 
tərzi də Şərqdir, dini əqidə və sairə də Şərqin qədim dünyagörüşü 
ilə bağlıdır. Bu sənət korifeyləri üçün Yunan mədəniyyəti ilham 
mənbəyi, istinad nöqtəsi olmuşdur. Bu mənada Şellinin dedikləri 
maraq doğurur: “Biz hamımız yunanıq. Bizim qanunlar, bizim 
ədəbiyyat, bizim din, bizim incəsənət öz kökünü Yunanıstandan 
alır”.

Bu həqiqətdir. Lakin müasir elmi fikrin təsdiq etdiyi başqa bir 
həqiqət də Şellini izah etmək baxımından qiymətlidir. Onlardan 
yalnız biri budur: “Zərdüşt obrazı Yunan yolu ilə Avropa 
mədəniyyətinin mülkünə, var-dövlətinə çevrilmişdir. Ellinizm 
epoxasında o, ikinci dəfə çoxlu sinkretik miflər yaratmışdır”.1 
1 Мифы народов мира, т.1, с.461; Əlаvə bax: Тронский И.М. История 
антикской литература. – Л.: Учебно-педагогической изд-во, 1957. – с. 3; 
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Şərqdən Yunan “kürpü”sü ilə Qərbə keçən ənənənin Prome-
teydən sonra ən məşhur Demon mifik rəmzi ilə əlaqədardır.

Əvvəla, demən nədir və o nə üçün ilkin çağdan romantizm 
ədəbiyyatının materialına çevrilmişdir?

V.Q.Belinski yazırdı: “Özünün yığcam və ən əsas mənasına 
görə romantizm əslində insan qəlbinin daxili dünyasından başqa 
bir şey deyildir”.

Qarşıda görəcəyik ki, demonizm də insan qəlbinin çırpıntı 
və çılğınlığını, onun sahilsiz ehtirasını obrazlaşdıran mifik-
fəlsəfi rəmzlə bağlı fikri-estetik anlayışdan başqa bir şey deyildir. 
Demonizm bədii materiala çevrilərkən romantizmlə eyni kökə - 
insanın parlaq idealla dolu sirli, mürəkkəb, ziddiyyətli və təlatümlü 
mənəvi aləminə bağlı olduğunu göstərir. Qarşıda görəcəyik ki, 
“Demon”sözünün verdiyi anlam da fikrimizi sübut edir.

Bəs, “Demon”anlamını yaradan ilkin təfəkkür qaynağını 
mayalandıran hansı dünyabaxış idi? Zarvançılıq!

Zarvançılıq insanın mənəvi aləmini təsdiq edir, onun özünü 
özünə dərk etdirməyə çalışır. Bu dünyagörüş insanın daxili 
aləmini yaradıcı qüvvənin mənbəyi kimi dərk edir.

Zarvançılar insanın əsrarəngiz və mürəkkəb daxili dünyasına 
ya tam ləkəsiz, ya da tam zülmətli səma hesab etməmişlər. Onlar 
insanın mənəvi aləminin ziddiyyətlərdən ibarət olduğunu görmüş 
və qiymətləndirmişlər.

Qəbiətdə olan dualizm müvcudluğunu dərk edən Zarvan 
fikir tərəfdarları, əgər eyni zamanda insan aləmində olan əksliyin 
mövcudluğunu kəşf etməsəydilər, yəqin ki, öz fəlsəfələrində 
birtərəfliliyə yol verilmiş olardı. Bu naqislik yəqin ki, Zarvan 
fəlsəfəsinin gələcək şöhrəti üçün də zəmanət verə bilməzdi. 
İnsanın özünü kəşf etməsi Zarvan fəlsəfi fikrinin başlıca 
mahiyyətini təşkil edir.

Zarvan fəlsəfəsinin təsiri altında yaşayan antik dünyanın 
peyğəmbəri Sokrat ictimai ədalətsizliyə qarşı daxilində ucalan 
səsi dinlədikdən sonra heyrətə gəlir: “Demon”, “Allahımın 
səsi”deyərək, onun səcdəsinə enir. Özünə qədər bütün bəşəri 

Рождество Христого. – М.: Изд-во полит. литература, 1974. – с.33
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sadəlövhlüyə gülən Sokrat bu səsi “Demon” adlandırarkən müasir-
lərinin daxilinə kamillik güzgüsü tutmuş oldu. Təsadüfi deyildir 
ki, qədim yunanlarda “Demon”sözü (demonian, daymonian) 
“qeyri-maddi ruh”, “cisimsiz ruh”anlamında işlədilmişdir. Bu, 
təbiətin dialektikasını, əksliyini o zaman qədim Yunanıstanda 
dəbdə olan zarvançılıq fəlsəfi məktəbindən ilk idrak edən insanın 
heyrəti və zəka müqəddəsliyidir.

Hegel Sokratın bu mövqeyini antik dünya üçün “qəhrə manlıq” 
cəsarəti, heyrətamiz insan üsyanı mənasında qiymətləndirmişdir. 
Qədim dünyanın böyük mütəfəkkiri müasirlərinin ittihamına 
məruz qalmışdır: “Sokrat köhnə Allaha səcdə etmir, ancaq yeni 
Allah fikrini irəli sürür”.

Qoca yunanı müvcud quruluşun düşməninə çevirən “yeni 
Allah”kim idi?

Böyük filosofun Allahı insanın xarici aləmin bütün hadi sə-
lərindən azad olan daxili dünyası idi. Sokrat bu xətt üzrə Demonu 
canlı insan qəlbinin atributu hesab edirdi. Onün təsəvvüründə 
Demon Allahla eyniləşir, vahidləşir, ülvüləşir və insan şəxsiy-
yətində sabitləşir. Bu mövqedən Demon sosial ədalətsizliyə, 
ictimai ətalətə, mənəvi zülmətə qarşı dayanan mübariz insan 
idealının rəmzinə çevrilir. Sokrat özü hərdən demonik adam təsiri 
bağışlayır. Müəlliminin təsiri ilə Platon “müdrik və xeyirxah 
adam”nə isə demonik keyfiyyətə malik olur”nəticəsinə gəlir.

Təsadüfi deyil ki, bir qədər sonra romalılar da mütəfəkkirləri 
fövqəlbəşər, ilahi bir varlıq kimi təsəvvür etmiş və onları 
“demonik natura”keyfiyyəti ilə səciyyələndirmişlər. hətta başqa 
avropadilli xalqların da “mütəfəkkir”sözü ilə “Demon”anlamı 
arasında oxşarlıq axtarışları məlumdur.

Bəs, nə üçün Sokrat insan aləminə doğma olan iki zidd səsdən 
yalnız birinə – xeyirə hay vermişdir? Olmaya dahi yunan daxilən 
bir tanrıya malik olmuşdur və ancaq onun iradəsinə tabedir? 
Əlbəttə, bu qeyri-mümkündür. Təbiət iki əsas qüvvə yaradan 
qüdrətdir; böyük filosofun şəxsiyyətində aydınlaşan bu keyfiyyət 
çoxallahlıq inamının təzadları ilə bağlıdır.Azə
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Sokratdan fərqli olaraq Göte insan daxilində hayqıran 
Demon da – Allahda həm gözəllik görünür, həm də əcaiblik, 
şərlik. Əlbəttə, Demona olan bu fərqli münasibət müxtəlif 
dövrün tələbi, şəxsiyyətin dünyagörüşü və sair ilə bağlıdır. Göte 
“Sokratın ruhu”deyə qiymətləndirdiyi Demonu “hərəkətdə olan 
sirli qüvvə”adlandırır. O, Platonun fikrinə şərik çıxaraq deyir ki, 
demoniklik qüvvətli şəxsiyyət üçün səciyyəvi keyfiyyətdnr Onun 
əsas əlaməti sevgidir, ümumiyyətlə qüvvətli ehtirasdır.

“Mənəm Allah, Allah məndədir” deyə, Şərq istibdadına qarşı 
çevrilmiş demonik üsyan işıq və səadət fədailəri həllac Mənsur və 
İmadəddin Nəsimi şəxsiyyətinin həm ölməzliyindən, həm də bu 
yerdə demonizmin işıq və gözəllik rəmzi olmasından xəbər verir.

“Yunan fəlsəfəsinin Kopernik və Nyutonu”adlandırılmış Fixte 
də insana müraciətlə daxili “mənin”gözəlliyi və müqəddəsliyini 
özünəməxsus bir səciyyə ilə təqdim edirdi: “Özünüz bilirsiniz və 
yaxud hələlik bilmirsinizsə, inana bilərsiniz ki, siz hətta Allaha 
məxsus deyilsiniz. Allah o azadlıqla birgə sizin köksünüzün 
dərinliyinə ilahi iradə yerləşdirib. Bu da sizin özünüzdən savayı 
heç kimə məxsus deyil”.

Sosial ədalətsizliyə və qəddarlığa qarşı çevrilmiş üsyanı 
Allahın adıyla demonik insana verilmiş azadlıq və mənəvi 
yüksəklik, yenilməzlnk və dönməzlik kimi qiymətləndirən 
mütəfəkkirlər insan səadəti üçün ölümün gözünə baxan fədailərin 
əməlini ilahiləşdirir, onların mənəvi dünyasından ucalan hayqırtını 
– demonik çağırışı ülviləşdirir, paklaşdırır, ölməzləşdirirlər. Bu 
da təsadüfi deyildir. Çünki zamanın dar çərçivəsinə sığmayan 
demonik şəxsiyyət işıqlı gələcək fədaisidir, ülviyyət yavrusudur 
– Nəsimilər kimi.

Ekkermanla söhbətlərinin birində Göte öz Mefistofelini 
“Demon”adlandırmağı məsləhət bilmir. Onun fikrincə, mənfi 
tipli məxluqlar bu tərifə uyğun gəlmirlər. Götenin inamına 
körə, demonik insan həyatının təkamülünə çevrilən amil 
mənasında özünü ancaq müsbət mənada büruzə verməlidir 
Demonizm, sözün geniş fəlsəfi-estetik mənasında, bu nöqtədə Azə
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gözəllik və bakirlikdir, işığa və həqiqətə can atan insan amalının 
mübarizəsinin bədii-idraki ifadəsidir. Təsadüfi deyildir ki, 
Demonik başlanğıc, xüsusən düşmən şəraitə qarşı çevrilmiş insan 
fəaliyyətinin qətiliyində özünü göstərir. Bu da istər mifologiyada, 
istərsə fəlsəfədə, istərsə də poeziyada hər zaman “cəmiyyət və 
şəxsiyyət azadlığı”ideyası ilə əlaqədar meydana çıxır. Məhz 
bu cəhəti nəzərə alan Göte demonikliyi parlaq, qüvvətli fərdlə 
əlaqələndirərək bu əlaməti xalqların bütün dövrələrdə yetişən 
nəhəng adamlarının simasında, xüsusən, Motsart, Rəfael, Bayron, 
Şekspir, Napoleon, Mirabo kimi şəxsiyyətlərdə görürdü. Böyük 
inqilabçı-demokrat tənqidçi Belinski də Amerika romantizminin 
görkəmli simalarından olan Kuperin üsyankar sənət şəxsiyyəti 
qarşısında heyrətini gizlədə bilməmiş, onu “div təbiətli yenilməz 
nəhəng sənətkar”, Lermontovu “dərin, qüdrətli ruh”, Puşkin 
Bayronu “atəşli Demon”adlandırmışdır.

Çəmiyyətin nəhəng şəxsiyyətlərinə bu ənənəvi münasibət XX 
əsrdə özünü qabarıq göstərir. Məsələn, görkəmli antifaşist alman 
yazıçısı Tomas Mannın Nitsşe və Dostoyevskini “inkarçı dahi”, 
“cəhənnəm övladları”və “nəhəng günahkarlar”, M.Rılskinin 
Şevçenkonu “Üsyankar və ehtiraslı ruh”adlandırması, Y.Fridin 
Anatol Fransa “Satana”və Sertelin Nazim Hikmətə “Mavi gözlü 
Div”deyə onu nişan verməsi də Demon rəmzinin ilkin təbiəti ilə 
bağlılıqdan xəbər verir.

Cəmiyyətin eybəcərləşmiş mənəvi-əxlaqi qanunlarına üsyan 
edən Qeysin “Məcnun”və ya “Divanə”adı ilə nişan verilməsi də 
təsadüfi deyildir.

“Cin” sözündən törəmiş “cünun” (cinun) ifadəsinin yarat-
dığı “Məcnun”da, mahiyyətcə eyni olan “Divanə”də qədim 
“Div”anlayışı ilə bağlıdır: “Yəqin ki, “Divanə”anlamı hələ Divin 
şər ruh hesab edilmədiyi dövrdən əvvəl meydana gəlmişdir”.1 

Dediklərimizdən bəlli olur ki, azadlıq uğrunda aparılan 
mü bari zənin sənətkar qələmində öz fəlsəfi-estetik həllini 
“Demon”mövzusunda tapması da təbiidir. Bu ənənəvi üsyankar və 
inkar rəmz bəşər cəmiyyətinin sosial və mənəvi aləmində baş verən 
1 Mифы народов мира. т.1. с.377.
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narahat anlarla bağlıdır N.L.Nolman K.Oqaryovun inqilabi həyatı 
səciyyələndirən Demon obrazına işarə ilə yazır ki, əsərin 50-60-cı 
illərində adamların daxili həyəcanı hələ də məhv olmamışdır.

Demon cəmiyyət eybəcərliyini gözəllik və bakirliklə, 
azadlıq və səadətlə əvəz etməyə qalxmış mübariz bir qüvvə ilə 
fəhlə şəxsiyyətilə eyniləşdirmək M.Eminesku poeziyasında 
şər obrazına olan ənənəvi işıqlı münasibəti davam etdirməkdir, 
onu ideallaşdırmaq, büllurlaşdırmaq və Prometey məqamına 
yüksəltməkdir.

Odayevskinin rus inqilabı həyatını səciyyələndirən Demon 
obrazını səadətə yol açan qüdrətli bir qüvvə kimi təqdim etməsi 
də yuxarıdakı fikri tamamlayır.

Faktlar onu göstərir ki, Demon azadlıq uğrunda mubarizəyə 
qalxmış insanın “daxili həyəcanının”, daxili fırtınasının estetik-
fəlsəfi əksidir, işıq həsrətli sənətkar idealının obrazlı təcəssümüdür. 
Bu baxımdan romantizm mütəxəssisi V.V.Vanslovun fikri 
maraqlıdır: “Romantik - böz varlığı ilə adətən qiyamçıdır”.

Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, Götenin təsəv vürü-
nə əsasən, qədim insan qeyri-adi şəxsiyyətləri, hətta yarımallahlar 
sırasına daxil etmişdir.

Beləliklə, Göte “Demon”sözünün antik anlayışına qayı-
dar kən (“Demon”anlamı ilk xristianlıq tarixində, habelə orta 
əsrlər Avropası poeziyasında mənfi məna almışdır) bu sö-
zü ‘Allah”məfhumu ilə eyniləşdirir. Buna baxmayaraq, o, 
demonizmin fəlsəfi cövhərində olan ikiliyi hər zaman qeyd etməyi 
də unutmur. İnsan daxilində mövcud olan iki müxalif anı Şellinq 
də mənalandırmışdır. O yazırdı: “Əgər vicudda soyuğun mənbəyi 
olmasaydı, istini hiss etmək qeyri--mümkün olardı. Buna görə də, 
dialektik təsdiq tamamilə həqiqətdir. Xeyir və Şər eyni şeydir ki, 
onlara müxtəlif baxışlarla yanaşırıq”.

Bu məsələni Şərq aspektinə uyğun izah edərək Ə.Haqverdiyev 
vaxtilə qeyd edirdi: “İnsanın təbiətində iki əsas qüvvə həmişə bir-
biri ilə vuruşmaqdadır: nəfs-əmmarə ilə əql və fikir. Ən qədimdə 
insan bu iki əsası özündən xaricdə bilib, onlara təbiət verib, 
Allahlıq libası geydirmişlər: Hürmüzd, Əhrimən”.Azə
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Bəllidir, xeyir və şər, başqa sözlə, əksliklər mübarizəsi tə-
ka mülün mayasıdır. Əgər həyat ancaq xeyirdən və əksinə, ya 
da şərdən ibarət olsaydı, şübhəsiz, həyat inkişafından qalardı 
və tezliklə məhv olub sıradan çıxardı İnkişafı əksliklərin 
mübarizəsindən ibarət hesab edən qədim insan öz sadəlövh 
təfəkkürünə uyğun material seçmiş və əkslikləri Xeyir və Şər adı 
ilə tanımışdır. Bəşər tarixinin bütün inkişaf mərhələlərində bu iki 
qarşılaşan mifik qüvvəyə müxtəlif münasibət olmuşdur. Bizim 
üçün maraqlı budur ki, bütün mütərəqqi sənət adamları həyat 
eybəcərliyini, dövrün müstəbidini ifşa və tənqid etmək üçün hər 
zaman şər rəmzindən fəlsəfi-estetik vasitə kimi istifadə etmişdir.

İnsan təbiətində baş verən ziddiyyətin real təzahürlərinə 
müxtəlif yanaşmalar olmuşdur. Bu baxımdan XVII əsr ingilis 
filosofu Tomas Hobbsun da (1588-1670) fikri maraqlıdır.

Hobbs yazırdı ki, insan təbiəti belədir: hər bir adam arzusuna 
görə əvvəlcə xeyirxah adlandırdığı bir şeyi tezlikcə şər də 
adlandırar. Eyni şeyin həm xeyir, həm də şər adlandırılması həmin 
şeydən ləzzət alıb-almamaq hissi ilə bağlı ola bilər.

Mötəbər mənbələrdən aldığımız dəlillər bizim araşdırmalara 
daha aydınlıq gətirmiş olur. Oxuyuruq: “...hərdən Demon 
xeyirxah hərəkət edir və “Xoşbəxtlik Demonu”adı alır... Xeyir və 
Şər Demonu var. Hər bir adamın xarakteri onun Demonudur”.1 

Şəxsiyyətin təbii aləmində mövcud olan bu ikilik (məsələn, 
Sənan və Teymur obrazlarında) qarşıda bədii materiallar əsasında 
araşdırılacaqdır. Lenin mükafatı laureantı, görkəmli Ukrayna şairi 
M.Rılskinin Lermontov haqqında dediyi sözlər də bu baxımdan 
maraqlıdır: “Lermontovun daxili dünyasında həm Demon, 
həm də Rahib yaşayırdı”.

Deməli, Demonik rəmz, fəlsəfi-istetik kateqoriya olaraq, sırf 
eybəcər xislətlər məcmusunu ifadə edən ümumiləşdirilmiş mifik 
obraz olmamışdır. Demonik rəmz cəmiyyət eybəcərliyinə qarşı 
çevrilmiş yüksək insani hisslərin qeyri-adi partlayışını nişan 
verən idraki-bədii vasitə olaraq alınmışdır.
1 Мифы народов мира, т. 1, с. 41.
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Başqa bir yunan mətnində də Prometey kimi Demon da 
Allahla insan arasında dayanan bir qüvvət, yaxud insanın ilahi 
hissəciyi, qəlbi, ruhu kimi təqdim edilir.

Demon rəmzi əbədi inkişafı şərtləndirir. Belinski yazırdı: 
“Demon təsdiqləmək üçün inkar edir, yaratmaq üçün uçurur... 
hərəkətin, əbədi intibahın Demonu”.

Bu xüsusiyyət Cavidin demonizm poeziyasının əsas 
siqlətini müəyyənləşdirir, onun estetik amalını, sosial mövqeyini 
şərtləndirir. Romantik şairdə İblisin-Demonun ümumilikdə fəlsəfi 
mahiyyəti-işıq və zülmət tərəfləri müxtəlif cəhətlərdə dayanan 
qüvvətlər arasında paylanır. İşıq Xəyyam və xəyyamilərin həyat 
mübarizəsi eşqində özünü göstərirsə, zülmət Müfti və onun 
tərəfdarlarının, habelə Həsən Sabbahın ehtirasında büruzə verilir.

Çürük dini ehkamlara qarşı dayanmış üsyankar Sənan 
təfəkkürü dövrün zülmətini yarıb günəşin-gələcəyin, inkişafın 
təsdiqi məqamına yüksələrək Ahuraməzda-günəş məqamında 
dayanırsa, Papas-din dəllalları və başqa riyakarlar cəmiyyətdə 
görsənən işıq ziyasını məhv etməyə çalışaraq zülməti təsdiq 
etməklə Əhrimən xislətinin varisləri kimi diqqəti çəlb edirlər.

Yuxarıda Sokrat Demonunun dünyaya gəlməsini, doğulmasını 
şərtləndirən, onu mayalandıran Şərq təfəkkürü haqqında danışıldı. 
Bu çağlarda Demon ilkin-etnik bakirliyini yaşayırdı.

Yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edək ki, mütəxəssislər 
demonologiyanı Babillə bağlamışlar. Lakin bir həqiqəti də 
unutmaq lazım deyildir ki, İran-Fars hakimiyyətinə qədər 
Babilistan Midiya dövlətinin tərkibinə daxil idi. Bu hüdudda 
demonologiyanın əsasını qoymuş Devuş və Zarvan haqqında 
yuxarıda kifayət qədər söhbət açdıq və demonologiyanın milli 
təfəkkür qaynağını araşdırdıq. Mövzumuzun tələbinə uyğun 
olaraq, bu qısa araşdırmanı qənaətbəxş hesab edirik.

Midiya-Mesopotomiya demonologiyasının təsirinə qədər 
bədəvi ərəblər cəhaliyyət dövrü keçirən bütün xalqlar kimi 
ruha sitayiş etmişlər. Hətta onlar təbiət qüvvələrinə inanır, Azə
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müxtəlif heyvan obrazlarını müqəddəsləşdirirdilər Məhəmmədin 
hakimiyyəti illərindən, daha dəqiq, Quranla ərəblərin qarşılıqlı 
yeni mifi yaranmağa başlayır. Ruh “cin”, “şeytan”, “ifritə” ifadəsi 
ilə nişan verilir. Azəri türklərinin soy-kökündə iştirak etmiş 
müxtəlif qədim qohum tayfaların Divi kimi, Ərəblərin də cinləri 
oddan yaranmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Ərəb folklorunda cin tez-
tez demonik xüsusiyyətini itirib, Azəri türklərinin günəş tanrısı 
olmuş Divin əlamətində özünü göstərir. Cəmiyyətdə oynadıqları 
rol nəzərə alınmazsa, Cin bütün ünsürləri ilə Divin xələfi olaraq 
meydana çıxmışdır. Bu cəhəti nəzərə alan X əsrin Ərəb tarixçisi 
Təbəri yazır: “Məxluqatdan əvvəl Allah Divləri yaratdı ki, ona 
“can”deyirlər. 70 min ildən sonra Candan Cini xəlq etdi”.1

Buradan o qənaətə gəlirik ki, “Div”, “Can”sözü zaman 
keçdikcə ictimai-dini təsir nəticəsində qeyri-Midiya xalqlarının 
dünyagörüşündə cin, iblis şəklində işlədilmiş və mənaca 
dəyişilmələrə uğramışsa da, mahiyyətcə öz qədim kökünün bəzi 
əlamətlərini saxlayaraq, dünya xalqlarının istər demonologiyasına, 
istər fəlsəfəsinə, poeziyasına daxil olmuşdur.

Bütün Ərəb müəllifləri İblisi cinlərin baş rəisi hesab edirlər. 
İlahiyyatçılara istinad edən bəzi demonologiya mütəxəssisləri 
xəbər verirlər ki, mifoloji təfəkkürə görə insanın mübarizədən 
geri çəkilməsindən şadlanan İblis bu münasibətlə iki yumurta 
qoyur. Bu əhvalat sübut edir ki, cinlər kimi İblisin də günəşi 
təmsil edən quşla qan qohumluğu əlaqəsi vardır. Mifologiyaya 
görə, Qaf dağında yaşayan Ruh-nəhəng quş da, İblis də cinlərin 
hökmdarıdırlar, hətta Ruh baş hökmdardır. Başqa sözlə, allahlar 
allahıdır. Maraqlı budur ki Ruh-nəhəng quş da, əski Can da günəşi 
təmsil edirlər. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, Qaf (Qafadağ, 
Qafadağı, Afdağ) Türk folklorunda dünyanın qurtaracağında 
yerləşən bir dağ kimi nişan verilir. Həmin dağın arxasında Div 
çarlığının yerləşdiyini söyləmək təsadüfi deyildir, Div tanrının 

1 Təbəri. “Tfrixi-Təbəri”, I hussə, C.3.Azə
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səltənət hüdudlarını nişan verməkdir.
Cəmiyyətin bu çağlarını nişan verən R.Erlixin, Y.V.Çəmən-

zəminlinin, M.H.Təhmasibin fikrincə, divlərə olan eyni mü-
na sibət cinlərə də bəslənmişdir. İblis cəmiyyət hadisələri ilə 
əlaqədar olaraq, daha sonralar yunan, yəhudi, xristian və ərəb 
demonologiyasında müxtəlif səciyyəli şər qüvvə kimi təqdim 
edilir. Hətta “İblis”sözünün Ərəb dilində “Əhrimən”anlamı 
verməsi də bu baxımdan maraqlıdır.

Bir məsələni də yada salmaq gərəkdir. İslam Ərəb 
mimifologiyasına görə, guya Allahın tələbinə cavab olaraq mələk 
bildirmişdir ki, o, Adəmin səcdəsinə enməyəcəkdir. Çünki o, 
oddan, Adəm palçıqdan-gildən yaranmışdır. Allah üzünə ağ olan 
mələyi lənətləyir, onu üz səltənətindən qovur.

Maraqlıdır ki, bu əfsanə Yəhudi mənbələrində ciddi dəyi-
şikliyə uğramışdır. Həmin mənbələrin birində xəbər verilir ki, 
mələyin özü Adəmin səcdəsinə enmək istəyir, lakin Allah qoymur.

Monoteizm dinində İblisə olan münasibət müxtəlifliyi göstərir 
ki, onların hər biri qidalandıqları ilkin qaynağa dövrün tələbi, 
mənsub olduqları xalqın dünyagörüşü baxımından yanaşmışdır. 
Həmin bu süjet “Tövrat”vasitəsi ilə dünya demonologiyasına 
və ilahiyyət ədəbiyyatına daxil olmuş başqa bir ünsür kimi, 
midiyalıların dini baxışının təsirindən yaranmışdır. Guya 
Həvvanın yoldan çıxaran günahkar Mələk – İblis ilan qiyafəsində 
zahir olur.

Nə üçün mələk öz simasında və ya başqa görkəmdə deyil, 
məhz ilan şəklində insan əcdadının qarşısında dayanır? Şər 
qüvvəni mələk-ruh surətində deyil, məhz ilan-ruh əlamətləri 
ilə canlandıran mifoloji təfəkkür onu əski kökə bağlamaq 
istəməmişdirmi?

Ahuraməzda və Əhrimənin atası Zarvanın, dedik ki, başqa 
əlamətlərlə bərabər ilan əlaməti də olmuşdur. “Tövrat”da məşhur 
olan bu süjeti dünya poeziyasının şah mövzusuna çevrilməsi bir də 
onu göstərir ki, Qərbin sənət korifeyləri Şərqin qədim fəlsəfəsinə 
də, poeziyasına da, mifolokiyasına da ilahi bir mənbə kimi Azə
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baxmışlar. Eyni qənaətə gəlmiş mütəxəssis alim İ.Matuşevski 
vaxtilə yazırdı ki, öz cəsarəti və yenilməzliyi ilə “Hürmüzə 
bərabər olan Əhrimən”xeyli sonra “Avropa ədəbiyyatının bir sıra 
qəhrəmanlıq tiplərinə həyat verən”1 ocaq olmuşdur. Cəmiyyət 
hadisələrini şəxsləndirən, ümumiləşdirən Ahuraməzda və 
Əhrimən rəmzlərinin başqa monoteizm dinləri kimi, islamiyyətdə 
də Allah-İblis ilahi obrazı ilə əvəz edilməsi fikrimizi daha da 
qətiləşdirir.

İslami dünyagörüşün formalaşmasında istifadə edilmiş bir 
neçə cəhətə də diqqət yetirək.

Dedik ki, Ahuraməzda günəş atributudur. Bəs, islami Allah? 
Cismsiz, cövhərsiz, zamana və məkana sığmayan vahid Allahın 
yoxluğuna qarşı çıxarkən Məhəmməd deyir ki, günəşin zərrələri 
onun tanrısından xəbər verir. Bu yerdə Məhəmmədin Allahı da 
günəş atributuna çevrilir. Bu, ondan xəbər verir ki, Ahuraməzda 
da, islami Allah da eyni mahiyyətli vahid təfəkkür məhsuludurlar. 

Bunların başqa bir oxşarlıqları.
Qədim yanaşmaya görə, “Ahura”– böyük, “Məzda”– hifz edən 

anlamlarında işlədilmişdir. İslami dünyagörüşü ərəb lə  rin də öz 
allahını “Əllahü”-hifz edən, “Əkbər”– böyük adlandırarkən açıq-
aşkar “Ahuraməzda”anlamına istinad et dikləri qənaətindəyik.

Bəşər tarixinin daha sonrakı çağlarında yaranmış dünya gö-
rüş lər nəinki zərdüştiliyin ayrı-ayrı elementlərini, hətta bu əski 
dünyagörüşün fəlsəfi məğzini müasir tələblər mövqeyindən 
işləmiş, orijinal forma və mahiyyətcə dünya mədəniyyətinə 
təqdim etmişlər. Məsələn, fikrimizcə, Zərdüşti dualizmin təsiri 
nəticəsində təkallahlıq dini baxışında panteizm fəlsəfi meyli 
yaranmışdır. Bu da yeni dövrün Allahını əski tanrıdan fərqli 
şəkildə meydana çıxarmaq cəhdindən başqa bir şey deyildir.

İslami Allahın təbiətin bütün canlı və cansız cismlərində 
təcəlli tapması fikrinin irəli sürülməsi də bu həqiqəti təsdiq edir. 
Həqiqətən təbiətə və insana, habelə insan cəmiyyətinə yanaşma 
zamanı onda ikilik – dualist keyfiyyət görən təfəkkür bu çağlarda, 
şübhəsiz, yaradıcı qüvvəti axtarmaq, tapmaq yollarında körpəlik 
1 Матушевски И. Göstərilən əsəri, c.279
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dövrünü yaşayırdı. Dialektik inkişaf insan zəkasını cilaladı, onu 
cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi, mənəvi-əxlaqi ziddiyətləri 
görmək, duymaq və dərk etmək üçün hazırladı. Möcüzə ilə üz-üzə 
gələn insan gözlə gördüyü hər şeyə -füsünkar təbiətə də, öz özünə 
də vu rul du, xəyalında canlandırdığı, vicdanında böyüdüb başa 
çatdırdığı tanrını onların simasında gördükdə heyrətə gəldi və onun 
səcdəsinə endi.

Biz dualizm ilə panteizmi yanaşı qoyarkən bir də bu fəlsəfi 
mahiyyətə əsaslanırıq.

Zərdüşti dualizmin bətnində yaranmış, inkişaf etmiş və 
fəlsəfə tarixinə düşmüş fikir cərəyanlarından biri də skeptisizmdir 
(şübhəçilikdir).

Dünya fəlsəfə və poeziya tarixinə əsaslanaraq, demonizmlə 
skeptisizm arasında oxşarlıq görənlər də olmuşdur. Bu baxımdan 
N.Çernışevskinin fikri maraqlıdır. O yazır: “Götedə inkar, 
şübhəçilik sonsuzdur (nəzəriyyədə və həyatda). Şübhəçilik şərdir, 
sarsıntıdır, ancaq o qəlbən möhkəm olan adamı məhv etmir. Beləcə, 
Mefistofel Faustu məhv etmək iqtidarında deyildir. İnkarla, 
şübhəçiliklə ağıl düşmən deyil, əksinə şübhəçilik tərəddüdlər 
yolu ilə insanı təmiz və aydın inama gətirib çıxarmaqla ağıla 
xidmət edir. Fəaliyyətə sövq edən inkar, şübhəçilik insan üçün 
zəruridir. Yoxsa fəaliyyət dayanardı. Əsl inamlar elə şübhəçiliklə 
təsdiq lənir”. Skeptisizmi demonizmin tərkib hissəsi hesab 
edən V.F.Odoyevski də vaxtilə Nekrasov Demonunun başqa 
bir səciyyəvi keyfiyyətini – onda olan spektisizmi xüsusi qeyd 
etmişdir. Bundan başqa, o, mifik rəmzi “idrak tanrısı”adlandırmış 
və qeyd etmişdir ki, “dünyaya səadət və şərəf verən Demon 
qarşısında”hər zaman səcdə edilmişdir.

Demon bu həqiqətə öz skeptisizmi ilə gedib çıxır. Nekrasovun 
özü Demonda skeptisizmə olan inamı müdafiə edirdi.

İnqilabi həyata bütün mənəvi atəşilə bağlı olan Puşkinin 
“Demon”şeirinə görə “acı dilli skeptik”adlandırılması da fikri-
mizin təsdiqi üçün maraqlı faktdır.Azə
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Turgenevin də skeptisizmi inkarçılıq və şübhəyə görə 
Hamletlə Mefistofeli, hətta Don Kixotu eyniləşdirməsi də maraq 
doğurur.

Yaradıcı təcrübədən bəllidir ki, spektisizm-inkar iki xarakterdə 
özünü göstərmişdir. O, bir tərəfdən idrakın qüdrətini təsdiq edir, 
inkişafa şərait yaradır, işığa can atır, digər tərəfdən də işığın inkarı, 
bilərəkdən hər şeyi qara görmək arzusu zülmət və ətalətin təsdiqi 
yolu ilə gedir. Bu yerdə skeptisizmlə demonizmin fəlsəfi-estetik 
mahiyyəti eyniləşir. Burada ikili səciyyə romantizm ədəbiyyatının 
milli-tarixi, nəzəri-estetik konsepsiyasını müəyyənləşdirir.

Bir məsələni qeyd edək ki, Şərq skeptisizmi Qərb romantik 
poeziyasında üzünəməxsus səciyyə almışdır. Məsələn, Çernışevs-
kinin fikrindən də məlum olur ki, Mefistofel skeptisizmi həqiqətə 
gedən yolu amansızlıqla bağlayır. Onun inkarında gülüş, təbəssüm 
görünmür. Hətta Mefistofel insanın təbiətən yoxsul, miskin 
olduğuna inam gətirmişdir. Burada inkar insan bakirliyinin, insan 
müqəddəsliyinin təsdiqinə xidmət etmir.

Cavidin demonizm poeziyasında bunun tam əksini görürük. 
Şübhə və inkar fəlsəfəsi mütəfəkkir şairin yaradıcılığı boyu hə-
qiqət axtarıcılığı silahına çevrilmişdir. Xəyyamın, İblisin, Sə na-
nın, Dərvişin əsaslandığı skeptisizmdə insanın zəka nuruna inam 
çox qüvvətlidir.

Mefistofel insanı yaranmışların ən zəlili hesab etdiyi hal-
da, Cavidin demonizm poeziyası ilə bağlı olan qəhrəmanlar 
cəmiyyətin yaratdığı mürəkkəblikdən öz iradəsi ilə xilas 
olacağına, öz ilkin müqəddəsliyinə qayıdacaqlarına inanırlar.

Cavid fəlsəfi şeiriyyətinin estetik istiqamətini təyin edən 
skeptisizm bu yerdə nikbin Şərq şübhəçiliyindən mayalanır. 
Romantik şairin inkar və şübhə fəlsəfəsi onun işıqlı gələcəyə 
inamı ilə bağlı idi.

Soy-kökündə iştirak etmiş məlum tayfaların əski dünya-
görüşündən mayalanaraq yaradılmış Azərbaycan İblisi “Tövrat”və 
“İncilin”təsirindən meydana gəlmiş Avropa Demonundan hansı 
xarakterik səciyyəyə görə fərqlənir?Azə
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Avropalı Demon ya Allahla ittifaqa gəlmək fikrinə düşür, ya 
da ən yaxşı halda, sadəcə olaraq Allahdan intiqam almaq uçün 
əlaltından başqalarını mübarizəyə təhrik edir. Onlar Allahla 
döş-döşə dayanmaqdan çəkinirlər. Hətta dünya hakimiyyətini 
müstəbidin qanlı pəncəsindən almaq fikrindən belə uzaqdırlar. 
Avropa demonologiyasında olan bu keyfiyyət ən qabarıq və kamil 
nümunəsini Göte və Bayron poeziyasında öz əksini tapmışdır. 
Bu da Fransa Burjua inqilabının və Almaniya kəndli hərəkatının 
övladı olan Avropa romantizminin bəzi ictimai-estetik təmayülü 
və şairlərin dünyabaxışı ilə bağlı idi.

Azərbaycan İblisi əski və milli anlamda istər demonologiyada, 
istərsə də Cavid poeziyasında tam əks xarakterə malikdir. Romantik 
şairin şər rəmzi Allahla açıq mübarizədə döş döşə dayanır, özünü 
yer üzünün ağası kimi aparır. Bütün ağır ittihamlara baxmayaraq, 
Allah onun qarşısına çıxmağa cəsarət etmir.

İblis yer üzünü bürüyən bəlanı, insan fəlakətini Allahın adı ilə 
bağlayır və özünəməxsus imkanla, hətta xilaskar rolunu oynayır. 
Bu nöqtədə Cavid İblisi yeni bir keyfiyyətdə meydana çıxır və 
özünün ilkin çağını nişan vermiş olur. Məsələn: “Bir zülmət ikən 
nuri-həqiqət verəməzsin”deyə, İblisi yalnız zülmətdən ibarət bir 
qüvvə kimi dərk edənlərin cahil məntiqini təsdiq edən Arifin 
nadanlığına qəh-qəhə çəkən və onun zəkasına Zərdüşt atəşindən 
qığılcım atmağa çalışan İblis deyir:

Lakin bu xəta... Atəşi zülmət sanıyorsun!
Sən Arif ikən halbuki pək adlanıyorsun.
Zülmət deyilim, iştə mənim hər sözüm atəş...
Atəş, özüm atəş, özüm atəş, gözüm atəş.

Faciənin ekspozisiyasında İblisin işıqlı idealı, mübarizə 
məramı bəlli olur O, işığı zülmətə təslim etmək üçün deyil, əksinə, 
qaranlıqları aydınlaşdırmaq, özünü unutmuş insanın zülmətli 
gözlərinə işıq, qəlbinə atəş vermək, onu “atəşə tapdırmaq”məqsədi Azə
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izləyir. Bu, Şərqin işıqlı fəlsəfəsindən qidalanmış Cavid 
romantizminin, klassik poeziyamızın döyüşkən istiqamətindən 
alov almış Cavid şeiriyyətinin cəmiyyət hadisələrinə olan fəal 
müdaxiləsi ilə bağlı idi. Bu səciyyə Cavid romantizminin nəzəri-
estetik mübarizə istiqamətini təyin edir.

İndi də bir neçə kəlmə ilə Demonla Prometey arasında olan 
bənzər və fərqli cəhətə fikir verək.

Yuxarıda qeyd etdik ki, dövrün ictimai-snyasi hadisələrinin 
axınında idrakını məşələ çevirmiş böyük şəxsiyyətlər Demon 
ehtiraslı qüvvətlər kimi nişan verilmiş, hətta onlar mifik rəmzlə 
eyniləşdirilmişlər. Əlbəttə, yalnız fəlsəfi anlayış olaraq nə İblis, 
nə də Prometey insani illüziyanın məhsulu deyildir. Onlar 
cəmiyyətin ciddi əhəmiyyətə malik hadisələrində mühüm rol 
oynamış “ilahi”şəxsiyyətlərin prototipləridnrlər. Bu baxımdan 
böyük proletar ədibi M. Qorkinin sözləri maraq doğurur O 
yazırdı: “Əsl sənətə mübarizə xasdır. Herkules, Prometey, Don 
Kixot, Faust fantaziyanın məhsulu deyil, əksinə real həqiqətin 
tam qanunauyğun və zəruri poetik mübaliğəsidir”.

Lakin cəmiyyət hadisələrində tutduqları mövqeyə görə onları 
eyniləşdirən və fərqləndirən cəhətlər mövcuddur. Hətta bizə 
məlum olan Qafqaz xalqlarının əfsanələrində Qafqaz prometeyləri 
xeyir və şər əlamətlərini özlərində birləşdirmişlər. Bu ondan xəbər 
verir ki, xalq ilk çağlarda öz xilaskarını ziddiyyətli səciyyədə dərk 
etmişdir. Daha sonralar insan zəkası aydınlaşmış, büllurlaşmış və 
sabitləşmişdir.

Esxili öz humanist görüşlərini vermək üçün əski 
demonologiyadakı Prometeyin (yunanca Peyğəmbər) işıqlı 
cəhətləri maraqlandırmışdır. Əlbəttə, faciənəvs bədii obraz 
yaradırdı.

Təsadüfi deyildir ki, Myüsse Prometeyi “Satananın (C.Milton 
– Ə. T ) “böyük qardaşı”hesab edirdi. İ.Mutaşevski bu haqda 
yazırdı: “hər iki simada ümumi element vardır. Heç şübhəsiz bu 
qohumluqdur, eynilik və qardaşlıq deyildir.”Azə
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Şelli də Prometey və İblis arasında bənzəyiş görür. Lakin 
o, Prometeyi ən yüksək mənəvi və intellektual hadisə hesab 
edir. Həqiqət budur ki, bəzi zahiri əlamətlərə baxmayaraq, 
nə Marlonun, nə Götenin, nə Bayronun, nə Şellinin, nə də 
“Tövrat”demonologiyasından qidalanmış başqa avropalı 
sənətkarların Demonu Prometey qığılcımından yaranmışdır. 
Onlar insan səadəti naminə özlərinə qarşı amansız olmamışlar. 
Bu, demonları düşündürən subyektiv idealdır. Bu qərbli şər 
qüvvələr hər addımda fəlakətlər yaratmağa hazırdırlar. Onların 
yaratdığı zülmətdən işıq deyil, yenə zülmət doğur.

Esxil Prometeyinin Zevsə qarşı çevrilmiş düşmənçiliyi heç də 
hakimiyyəti ələ keçirmək niyyəti ilə deyildir. İnsana xoşbəxtlik 
gətirmək üçün tiranla vuruşmaq! Bu keyfiyyət nə Allahla dostluq 
edən və mərci udmaq üçün insanın sakit həyatını fəlakət tufanına 
qərq edən Mefistofeldə var, nə də məqsəd üçün insanı tanrıya 
qarşı qızışdıran Lüssiferdə. 

Lakin Çavid İblisində olan ardıcıl mübarizlik, barışmazlıq, 
qətilik, cəsurluq, onu sələflərindən fərqləndirir və işıqlı ideal 
xəttində Prometeyə daha çox bənzədir Prometey də, İblis də 
insanın ilahi kamillik zirvəsinə çatmasına çalışır. Lakin onların 
səciyyəsinə uyğun olaraq, mübarizə yolları başqa-başqadır. 
Prometeylə İblis ictimai zülmə qarşı yollar arayan insanın 
mübarizəsinin şərti obrazıdırlar. Başqa sözlə, onlar cəmiyyətdə 
şəxsiyyət sərbəstliyi və azadlıq ideyasının fəlsəfi-mifoloji 
obrazlarıdırlar. Hər iki titan müxtəlif mifoloji səciyyəyə uyğun 
olaraq müstəbidə qarşı mübarizədə insana müxtəlif vəziyyətdə 
yanaşır və insan idealının müdafiəçisinə çevrilir.

Biz hər iki mifin – İblisin də, Prometeyin də dünyaya gəlməsi 
üçün ehtiyac duyan tarixə diqqətlə nəzər yetirmiş olsaq, o zaman 
onları lənətləyən geniş xalq kütləsinin olmadığını görərik. Bu 
mifik obrazları kəşf edən zəhmətkeş insanlardırsa, onlara qap-
qara rənk vuran müstəbidlərdir. Despotu yaşadan ictimai-siyasi 
quruluşdur, əxlaqi-mənəvi dünyakgörüşdür, allahlardır, dövrün 
hakimləridir.Azə
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Prometeyin də, İblisin də fəaliyyəti eyni dərəcədə küfrlə 
qarşılanır. Bəs, onları birləşdirən bu fəaliyyətin mahiyyəti nədir? 
Zülmət aləmində işgəncə çəkən insana zəka işığı vermək və 
beləliklə, onu şəxsiyyət ləyaqəti naminə tirana qarşı mübarizəyə 
qaldırmaqdır. Lakin fəaliyyətində biri şəxsi fədakarlığa bağlıdırsa, 
digəri başqalarının fəlakətindən keçən yolu həqiqət hesab edir.

Mifik rəmz mifoloji qaynaqdan qopub sənətkar qələmində 
fəlsəfi-estetik vasitəyə çevrilərkən vəziyyət bir qədər başqa şəkilə 
düşür. Bu zaman rəmz şairin həyati baxışına uyğun şəkildə dövrün 
ictimai-siyasi hadisələrini, əxlaqi-mənəvi prinsiplərini, sənətkar 
idealını ümumiləşdirərkən fərqli səciyyə alır. Bu haqda qarşıda 
ətraflı danışılacaqdır.

Qarşıya qoyulmuş problemin tələbinə əsasən bütün söylədik-
lərimizi fəlsəfi-estetik kateqoriya olaraq demonizm anlayışı ilə 
ümumiləşdirək.

Demonizm dünya fəlsəfə və poeziya tarixində qədim bir 
keçmişə malikdir Bu problem ətrafında dünya ədəbiyyatı tacını 
bəzəyən bir sıra parlaq incilərin olduğu da bizə məlumdur.

Demonizm başqa bəşəri, dünyəvi mövzular kimi, müxtəlifdilli 
dünya xalqlarının ədəbiyyatında milli səciyyəyə uyğun olaraq 
ailəviləşmiş, doğmalaşmışdır. Tipoloji təfəkkür forması olan 
demonizmi fəlsəfi-estetik dünyagörüş olaraq ümumilikdən ayırıb 
fərdiliyə, yəni məlum bir xalqın ünvanına qeyd-şərtsiz aid etmək 
qeyri-tarixi olardı. Bu da, təbiidir ki, bəşər mədəniyyətində söz-
sənət bahadırlarının demonizm poeziyasına müasir tələblərin 
təfəkkür işığında nəzər yetirəsi olsaq, o zaman hər bir fərdi 
üslubun özündən gələn kəskin fərqlənmələrə, qeyri-bənzəyişlərə 
rast gələçəyimiz kimi, bir-birinə yaxın, hətta doğma olan eyni 
bənzər bədii-idraki fikir çalarının qarşıya çıxacağı da şübhəsizdir.

“Şəxsiyyət və cəmiyyət”problemi Cavid yaradıcılığından 
parlaq qırmızı xətt kimi keçib gedir. Bu problem, zamanın 
həllivacib olan ictimai-siyasi məsələsi kimi Cavidin demonizm 
poeziyasında fəlsəfi-estetik inikasını tapmış aktual məsələlərdəndir. 
Araşdırmadan bəlli oldu ki, dünya demonologiyasında təsvir 
edilən İblis obrazları, Şərqlə bağlılıq mənasında, etnik mənşəcə Azə
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eyni kökdən doğulmuşdur. Lakin onlar bədii sənətdə milli 
mənsubiyyətdən gələn bəzi cəhətlərə görə fərqlənirlər.

Bütün İblis obrazları mifologiyaya uyğun olaraq, fəlakət 
və faciə səbəbkarı olan bir qüvvə kimi verilirsə də, bəzən şər 
rəmzində, bununla yanaşı işıq, nur əlamətləri görən sənətkarlara 
da rast gəlirik. Bu xüsusiyyət Şərq təfəkkür qaynaqları və klassik 
dünya romantizminin nəzəri-estetik sənət ocağı ilə bağlı olan 
Cavidin demonizm poeziyasında özünü daha qabarıq büruzə verir.

İndi də Cavidi klassik dünya poeziyası səhifələri ilə bağlayan 
oxşar bədii-estetik qaynaqlara diqqət yetirək.
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II FƏS²L

                                

H.CAV²D POEZ²YASINDA ì²BL²Sî FAC²ƏS²NƏ 

QƏDƏR M²FOLOJ² VƏ DEMON²K MOT²VLƏR.

Dünya demonizm poeziyasını Cavid demonizmi ilə əlaqə lən-
dirən, bir-birinə bağlayan, başqa sözlə, tarixin dərinliklərindən 
süzülüb XX əsrə qədər gələn tam və vahid ədəbi hadisə kimi 
birləşdirən “mənəvi körpü”olmuşdurmu? Bəlkə Cavidin 
bədii irsi dünya mədəniyyətinə ikinci bir yolla deyil, məhz 
birbaşa bağlanır? Əlbəttə, burada dünya romantizmi ilə Cavid 
yaradıcılığını birləşdirən “mənəvi körpünü”yada salmamaq 
bizi böyük bir tarixi həqiqətdən uzaqlaşdıra bilər. O zaman 
nəinki Cavid yaradıcılığının, ümumiyyətlə, XX əsr Azərbaycan 
romantizminin sənət-estetik imkanları təsadüfi hadisə kimi 
göydən asılı qalar. Bundan başqa, “mənəvi körpünü”ötəri də olsa 
nişan verməsək, Cavid romantizmini dünya ədəbiyyatında tam 
proses kimi izləmək bir qədər çətinləşər, şairin varislik mövqeyini 
də aydınlaşdırmaqda qeyri-səmimiliyə gətirib çıxarmış olar. 
Danılmaz həqiqət budur ki, bugünə qədər “açarı qeyb olmuş 
xəzinəni”(Müşfiq) – Cavidin bədii irsini Türk ədəbiyyatının 
Tənzimat dövrü “mənəvi körpü”olaraq dünya mədəniyyətinə 
bağlayır. Əgər Cavid romantizmi öz fəlsəfi şirəsini milli-tipoloji 
qaynaqlardan alırdısa, yüksək sənətin estetik imkanlarını bu 
körpü vasitəsi ilə dünya mədəniyyətindən faydalanırdı.

Problem aydınlığı üçün dövrün siyasi-ədəbi mənzərəsinə 
ötəri də olsa nəzər yetirmək faydasız deyil.

XIX əsrin 70-80-ci illəri sultan ikinci Əbdül Həmid 
rejiminin ən irtica dövrü idi. Bu çağlarda Türkiyənin görkəmli 
sənətkarları, qabaqcıl ziyalıları zindanlara atılmış, ağır rejimli 
sürgünlərə sürülmüş, vətəndən didərgin salınmışlar. Mütərəqqi 
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teatrlar bağlanmış, açıqfikirli mətbuatın ideya istiqaməti zorən 
dəyişdirilmişdir. Bir sözlə, irtica maşını öz işini görmüşdür; 
ədəbiyyat və mədəniyyətin istiqaməti nəzərə çarpacaq dərəcədə 
mütərəqqi ideyadan uzaqlaşdırılmışdır

Əsrin 90-cı illərində “Sərvəti-Fünun”jurnalı ətrafında 
yaranmış yeni yazıçılar birliyi sultan hakimiyyətini, onun 
müstəbid rejimini tənqid etməkdən çəkinmirdi. Bu illərdə, çox 
az-az hallarda olsa da, xarici səfərlər zamanı mütərəqqi Türk 
ziyalıları tərəfindən gizli yollarla ölkəyə gətirilən ədəbiyyat 
Türk sənətkarlarını Avropanın qabaqcıl ədəbi və mədəni həyatı 
ilə tanış etməyə başlayır. Qərb dünyasının inqilabi-mədəni 
qapılarını Türk ziyalılarının üzünə açan “Sərvəti-Fünun”jurnalı 
ətrafına toplaşmış görkəmli sənətkarlar və ədəbiyyatçılar idilər. 
Onlar oxucularını Bayron, Şiller, Göte, Balzak, Stendal, Flober, 
Mopassan, Zolya, Puşkin, Lermontov, L.Tolstoy, Turgenev və 
başqa nəhəng şəxsiyyətlərlə tanış etməyə başladı. Avropanın 
inqilabi nəfəsi Türk ədəbiyyatında yeni ideya istiqaməti yaratmış 
oldu. Namiq Kamalları da. Əbdülhəqq Hamidləri də, Tofiq 
Fikrətləri də, bu sıradan olan başqa qüdrətli Türk yazarlarını da 
kəşf eləyən, formalaşdıran, mədəniyyət tarixinin yüksək zirvəsinə 
çıxaran başlıca səbəb birinci növbədə milli-tipoloji qaynaqlar və 
Türkiyənin oyanmaqda olan ictimai-siyasi həyatıdırsa, ikinci 
tərəfdən Qərbi Avropanın inqilabi ruhda olan ədəbiyyatıdır. 
Belə bir mürəkkəb siyasi-ədəbi şəraitdə gənc Cavidin İstanbul 
Universitetində təhsil alması tarixə inqilabi təfəkkürlü dahilər 
və ölməz şairlər bəxş etmiş Avropanın elm-sənət qapılarını onun 
üzünə taybatay açmış oldu. Lakin Cavidin uşaqlıq, yeniyetmə 
və gənclik çağlarını “müşayiət”edən illəri də unutmaq olmaz 
Romantik şairin ömrünün bu dövrü rus çarlığının, fars şahlığının 
və Qürk sultanlığının ağır rejimi hökm etdiyi ölkələrdə keçmişdir.

İstanbulda 1905-ci ildə təhsilə başladığı dövrdə çarizm 
zülmünə qarşı rus fəhləsinin ayağa qalxması və günahsız insanların 
qanının sel-su yerinə axıdılması, sultan Əbdül Həmid istibdadına Azə
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qarşı 1908-ci ildə Türkiyədə baş verən inqilab, həmin dövrdə fars 
despotizminə qarşı Cənubi Azərbaycanda alovlanan Səttərxan, 
bir qədər sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabani milli-azadlıq hərəkatı 
– bütün bunlar gənc şairin dünyagörüşünün formalaşmasında rol 
oynamaya bilməzdi.

Belə bir dövrdə Cavid fəlsəfəni Türkiyənin Rza Tofiq kimi 
ən görkəmli filosofundan alırdı. Bu illərdə Türk yazarları içində 
böyük nüfuza malik olan Əbdülhəqq Hamidin zəngin ədəbi irsi də, 
şübhəsiz, gənc şairin marağından kənarda qala bilməzdi. Cavidin 
əsərlərinə diqqət etsək, dərhal biz orada Namiq Kamal, Hamid 
və Tofiq Fikrət nəfəsini hiss etmiş olacağıq. Elə həmin sənət 
korifeylərinin bədii-estetik irsi vasitəsilə dünya ədəbiyyatından 
Cavid demonizminə keçən ənənələr baxımından araşdırmaq 
şairin dünya romantizmi poeziyasında olan varislik mevqeyini 
müəyyənləşdirməyə imkan verir.

“Azadlıq”, “Tariq”, “Ruhlar”, “Teyflər keçidi”, “Ərzilər”, 
“Turxan”və başqa əsərləri Cavid yaradıcılığı ilə paralel araşdırsaq, 
“Təbiətin böyük bir aləmi-külliyyəti-əzdad”(T.Fikrət) olan Hamid 
irsinin Cavidin görkəmli romantik şair kimi kamilləşməsinə, 
yüksəlməsinə necə təsir göstərdiyini təsdiq etmiş olarıq. Bu 
baxımdan professor Ə.Şərifin xatirələri maraq doğurur: 

“1914, bazar ertəsi, 3 mart. Axşam Hüseyn gəlmişdir. Ədə-
biy yatdan söhbət başlandı... Hüseyn hamıdan çox Əbdülhəqq 
Hamidi sevirdi”.

Hamid inqilabi ideyanı, dünya cahangirliyini, ictimai 
hadisələrdə baş verən faciəni, sıxlaşan istibdad və başqa ciddi 
siyasi məsələləri ənənəvi mifik rəmzlərlə, iblis xislətli obrazlarla 
(Qanbur obrazı), orijinal şərtliklərlə (Xalq, Azadlıq və s.), teyflərlə 
(Dante, Xəyyam, Homer, Hüqo, Namiq Kamal və başqalarının 
kölgələri ilə), üç peyğəmbərin (Musa, İsa və Məhəmmədin) 
obrazları vasitəsilə canlandırır. Ötəri bir nümunə:

Ə.Hamidin “Azadlıq”adlı dramatik poeması XIX əsrin ikinci 
yarısında qanlı sultan Əbdül Həmid Türkiyəsində baş vermiş Azə
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ciddi ictimai-siyasi hadisələrdən danışır. Poemanın sonunda 
müsbət qəhrəman Xalq sevgilisi Azadlığı Despotun (Sultan Əbdül 
Həmidin) zindanından azad edir, vüsala qovuşur.

Araşdırma boyu görəcəyik ki, Cavid də ustadı Hamid kimi, 
Mələk-Sülh, Sklet-Qüvvət, İblis-Hamlet və başqa rəmzlərdən 
və şərtiliklərdən yerli-yerində istifadə etmişdir. Maraqlıdır 
ki, Hamid də Cavid irsində olan rəmzlərin fəaliyyəti, həyat 
mübarizəsi ideyası ətrafında gedən şair düşüncələrini vahid bir 
ideala bağlayır: 

Azadlıq verilmir, Despotla qanlı çarpışmalarda alınır. 
Lakin Cavid bu problemin həllinə ustadından fərqli başqa 

konsepsiya ilə də yanaşır: Əsl azadlıq mübarizəsində məhəbbətlə 
qüvvət birləşməlidir. Onlrın hər biri ayrı-ayrılıqda insanı ideala 
çatdıra bilməz.

Cavidin həyat mübarizəsi ideyasında qüvvətin başqa bir 
komponenti də özünü göstərir: Bilik! Bu müvqedə də Cavid 
Hamiddən fərqlənir. Buna baxmayaraq, bu fikir də Tənzimat 
dövrünün inqilabi maarifçilik ideyalarının təsirindən yaranmışsa 
da, inqilabi hava ilə tənəffüs edən Azərbaycan şəraitində Cavidin 
qələmindən orijinal bir estetik məramnamə ilə həyata atılmışdır.

Ə.Hamid “Tariq”pyesində hadisələri VIII əsrin əvvəllərində 
ərəblərin hərbi yürüşündən almışdır. Dramaturq qüvvətlənən 
Əbdül Həmid irticasını ifşa etmək üçün özünü tarixin dərinliklərinə 
tutmağa məcbur olmuşdur. Dramatik hadisələrin mərkəzində 
müəllifin tirana qarşı humanist və bəşəri ideyaları dayanır. Lakin 
Hamid nə qədər “xalq”və “Vətən”sözlərini müstəbidə qarşı qoysa 
da, o, “xeyirxah”hakim və “ədalətli”xəlifə ideyasını müdafiə 
edirdi. Hamidin bu siyasi mövqeyi 1908-ci il burjua inqilabından 
sonra hakimiyyətə gəlmiş Kiçik Türklər Partiyasının nəhəng 
“Turan imperiyası”ideyasının təsirindən yaranmağa başlamışdır. 
Cavid məsələyə ustadından, habelə bu əqidədə olan başqa Türk 
ziyalılarından fərqli yanaşırdı. O, nə “xeyirxah”hakim ideyasını 
müdafiə edirdi, nə də “ədalətli”xəlifə tanıyırdı. Cavid yer üzündə Azə
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yaranmış bütün fəlakətləri hər zaman bu azğın başçıların qeyri-
insani təbiəti ilə bağlayırdı.

Hamid dediyimiz ideala sadiq qalaraq, başqa bir bədii estetik 
manifestlə çıxış edirdi: Vahid din bütün insanları birləşdirəcək, 
müharibəyə son qoyacaq, yer üzünə əbədi sülh gətirəcəkdir. 

Bu ideya Cavidin poetik irsində də çox inamla qoyulmuşdur. 
Lakin Cavid “vahid din” deyərkən nə islamı, nə xristianlığı, nə də 
başqasını nəzərdə tuturdu. İstanbul Universitetində təhsil aldığı 
illərdə yeni türkçülüyün xalqın ümidlərini doğrulda bilmədiyini 
görən şair onların Turan və İslam birliyi çağırışlarına Dəli 
Dərvişin acı və kəskin dili ilə cavab verərkən Tofik Fikrət idealı 
ilə birləşirdi:

...Qulaq verməm mən əsla bir xitabə,
Pərəstiş eyləməm heç bir kitabə,
Əvət, Qur’an, Zəbur, İncilü Tövrat 
Birər röya ki, zor təfsiri, heyhat...

Hamid dünya xalqlarını vahid bir bayraq altına gətirəcək İslam 
dininin şəninə nəğmə oxuduğu halda, Cavid bu illərdə ustadından 
tam fərqli ideya yolu ilə gələcəyə irəliləyirdi O, insanlara hər 
gün bəla və müsibət gətirən yeganə səbəbi istinasız olaraq bütün 
dinlərə, daha dəqiqi, din rəmzində cahanı qan nəhrində çalxalayan 
əsrin qəddar siyasət dəllallarına bağlayır, xilası adamların bir-
birini başa düşməsində görürdü. Bu xətt üzrə Cavid din qardaşlığı 
birliyi ideyasını deyil, kamil insan qardaşlığı məramını izləyirdi. 
Bu idealla Cavid poeziyası öz humanist şirəsini klassik irsimizdən 
– Nəimi və Nəsimi ideyalarından alırdı.

Unutmaq olmaq ki, bu illərdə Şərqin başının üstündə ölüm 
mələyi amiranəliyi ilə dayanmış əhli-səlib İslam ölkələrində 
tüğyan edir, yaxın-uzaqda İblis qəh-qəhələri eşidilirdi. Tarix 
göstərdi ki, Avropa kapitalı birinci cahan savaşlarını rəsmən 
dini müharibə elan etməsə də, bu qanlı hadisələr mahiyyətcə Azə
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xristian ökələrinin zəngin İslam Şərqinə sahib olmaq arzusundan 
törəmişdir. Xalqın başına gələn müsibətlərin şahidi olan romantik 
bir şairin bu faciələri dini ayrılıqda görməsi təbii idi. Elə buna 
görə də, yer üzünü dini cəbhələrə ayıran hərbçilərə qarşı dayanan 
humanist şair dini və milli birliyi xilas yolu hesab etmirdi. Bu 
günlər xalqı əmin-amanlığa, rahat həyata – yaşayışa aparacaq 
yollarda kövrək və çılğın təbiətli bir romantik şairin axtarış 
günləri idi.

Milli tariximizdə qanlı səhifə olan 1918-1920-ci il 
hadisələrindən sonra Azərbaycanı başdan-başa qətl və qarət 
meydanına çevirən İblisin hökmranlığından qəti xilası Cavid 
din bir-dil bir insanların birliyində görürdü. Lakin din vahidliyi 
və milli təsdiqi əsas alan vətəndaş şair bu məqamlarda da özgə 
torpaqlarında gözü olmayan vicdanlı adamların, yaşamaq haqqı 
olan sülhsevər millətlərin taleyini unutmur, insanları kamilliyə, 
özünüdərkə, habelə bütün yer üzünü “əbədi sülhə”çağırırdı.

Cavid azadlıq fədaisinə çevrilməyin ilkin şərtini kamilliyə 
yetməkdə görürdü. Təsadüfi deyildir ki, cəmiyyətdə baş verən 
məşəqqətlərin əsas səbəbini mənəvi yoxsulluqda görən bütün 
dünya romantikləri adamları özünüdərkə çağırır, onlara kamillik 
zirvəsini nişan verirlər. Bu mənada Cavidin qarşıda haqqında 
danışacağımız əsərləri ilə yanaşı, şairin “Hübuti-Adəm”(“Adəmin 
enməsi”– Ə.T) şeiri də olduqca maraqlıdır. Şair bu şeirində 
ənənəvi süjetə tam sərbəst yanaşaraq, onu öz fəlsəfəsinə, ictimai-
əxlaqi dünyagörüşünə uyğun bir şəkildə alır, ondan təbliğ etmək 
istədiyi ideyaların təcəssümü vasitəsi kimi istifadə edir:

Diyorlar bir zaman Adəmlə Həvva 
Yaşarmış rövzeyi-cə nnətdə tənha

deyə Cavid burada insan əcdadının “tərcümeyi-hal”ından 
yalnız bir anı verir: “bu torpaqdan uzaq, qəmsiz, kədərsiz”keçən 
günləri. Bəs, Adəmlə Həvvanın “öylə xoş məvadan”xaric Azə
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edilmələrinə səbəb nə olmuşdur? Baş mələyin təhriki ilə yaradanın 
iradəsnnə zidd getmək!

Şər qüvvə əgər Bibliyada və məlum demonizm poeziya 
nümunələrində (Bayronun “Qabil”i, İ. Frankonun “Qabilin 
ölümü”və s.) Həvvanı qadağan edilmiş idrak meyvəsindən 
yeməyə şirnikdirirsə, “Hübuti-Adəm”şeirində insan əcdadında 
“adəmiyyət hissini qabardır”, onlarda “süfli-ehtirasat”duyğuları 
yaradır:

Nəhayət, incə bir vəhşi təmayil
O ülvi eşqi etmiş məhvü zail.

Cavid burada məlum süjetə yeni keyfiyyət və istiqamət 
verməklə ənənədən yaradıcı surətdə faydalandığını və orijinal bir 
şair kimi sənətə gəldiyini bəyan edirdi. 

Deməli, “Hübuti-Adəm”də ənənədən fərqli olaraq, insan 
nəslinin fəlakətinə ismət pərdəsinin aradan qaldırılması bir 
bəhanə olur.

Dünya demonizm poeziyasında qadağan edilmiş meyvədən 
yemək idrak yolunu tutmaqdırsa, özünüdərk etməkdirsə, Cavid 
demonizmində “Adəmiyyət hissinin”“qabarması”həmin bəşəri 
ideala yüksəlməkdir, özünü tapmaqdır.

Əgər poetik ənənədə şər rəmzi olan günahkar mələk Satana, 
Mefistofel, Lüssifer, Demon adları ilə nişan verilirsə, “Hübuti-
Adəm”də duyğuları ümumiləşdirən “Şahmari – üsyan”, “Vəhşi-
təmayil”, “Süfli ehtirasat”, “Nəfs”və s. demonik ünsür və 
motivlərlə təqdim edilir. Hətta günahkar mələyin ilan qiyafəsinə 
(Bibliyada) işarə ilə romantik şairin Adəmlə Həvvada xoş 
duyğular yaradan qüdrətin üsyanına “Şahmari-üsyan”(iri, zəhərli 
ilan üsyanı) deməsi onun yaradıcılığında gələcək İblis obrazının 
ilkin motivindən, ünsüründən və ona hazırlıqdan xəbər verirdi.

Düşündürən şair bu şeirdə 1905-ci il tarixi hadisələrindən 
sonra dövrün ciddi ictimai-əxlaqi məsələlərini mifoloji təfəkkür Azə
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axarında təqdim edir. Belə ki, Cavid cənnətin yaşayış qayda-
qanununu pozan, Allahın hökmünə müxalif çıxan Adəmlə 
Həvvanın cinayət addımından sonra onların – ilk əcdadların 
psixoloji vəziyyətinin bir neçə ən kəskin anını fikir işığından 
keçirir, real ictimai-siyasi məsələləri nişan verməyə çalışır. Budur, 
“Səmavi bir pərizad”“əldə fərman”nazil olur və Allahın hökmünü 
qeyzlə günahkarlara çatdırır:

...Çıx, ey qafil bəşər! Dəf ol, çəkil get! 
Bu lahuti-fərrückahı tərk et!
...Sən əvvəl xeyri-şərdən bixəbərdin,
Coçuq ruhilə bipərva gəzərdin:
Nə buldun qürbə həqdən böylə sapdın?
Düşün, Naqis bəşər! Bir bax nə yapdın!?

Problem qoyuluşunun ciddi fərqinə baxmayaraq bu məqam 
ötəri də olsa, zahirən Zevsin Prometey (Esxil. “Zəncirlənmiş 
Prometey” haqqında olan amansız fərmanını təsvir edən lövhəyə 
bənzəyir. Hər iki əsərdə müstəbidin özü görsənmir, lakin onun 
fəlakət və ölüm saçan amiranə səsi eşidilir.

Adəm etdiklərinə peşman olsa da, sahib qeyzlidir, rəhmsiz 
və amansızdır Ona ortaq çıxmağa çalışan hər kəs ən ağır cəzaya 
məhkum edilir. Allah zahirən mehriban olsa da, ona məxsus olan 
nemətə uzanmış əli kəsməyə hazırdır; sözünə, hökmünə ağ olan 
ən yaxını, ən sevimlisi olsa da.

Bəs, bu “eybəcərliyin” təqsiri kimdədir? Allahda! Məgər 
tanrı iradəsindən kənar varlıq mövcuddurmu? Əgər bu sual təsdiq 
edilsə, o zaman tanrı küfr edər, lənət yağdırar. İş belə olduğu 
halda, bəs nə üçün o, həyatda gözəllik, bakirlik məbudu ilə 
yanaşı eybəcərlik, əcaiblik nümunəsi də (əgər Adəmlə Həvvanın 
hərəkətinə belə demək mümkünsə) yaratmışdır?

Bu ikilik Allahın təbiətində mövcuddur. Lakin o, nüfuzdan 
duşməsin deyə, böyük ustalıqla öz pis əməllərini başqasının 
ünvanına yazmaqdan çəkinmir.Azə
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Yaradanın əməlindəki əsrar qarşısında dayandıqca ayıq zəka 
şübhə aləmində darıxmağa başlayır, həqiqətə can atır. Cavidə 
görə, mələk-ətalət səciyyəsi “adəmiyyət hissinin qabardığı”bu 
andan İblis – inkişaf keyfiyyəti alır. İnsanın özünüdərk etməsi, 
mənəvi azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxması elə bu qədəmdən 
başlayır. Məhz “İblis” sözünün mənasında olan dualizmin yalnız 
işıq səciyyəsi bu mərhələdən parlamağa başlayır və elə mifik 
qüdrət buradan da sənətdə estetik vasitə kimi, insanın özünü idrak 
etməsi rəmzinə çevrilir. Sokrat da Demonu kəşf edən zaman onda 
“Adəmiyyət hissi qabarmış”, üzü özünü dərk etmiş və bu idrakdan 
sonra həyata fəlakət toxumu səpən, insanın ruhi istismarını haqq 
sayan “köhnə tanrıya”qarşı üsyan səsini ucaltmışdır.

“Adəmiyyət hissinin”“qabarmasını”Milton hələ XVII 
əsrdə tam fərqli həll etmişdir. Şair Adəmin daxili dünyasında 
baş qaldırmış “azadlıq hissini”təbii və zəruri hal hesab edir. Bu 
istək ya ağılın, ya da ehtirasın qanun-qaydasını seçməlidir. Şair 
Adəmin mənəvi aləmində baş qaldırmış bu ziddiyyətləri insanın 
hərəkətə gəlməsində ilk fəal başlanğıc sayır. Satananın təlimi 
Adəmi silkələyir. O, tanrı ədalətsizliyini dərk etməyə başlayır: 
dünyadüzənin verdiyi qismət onlara nə qədər baha başa gəlmişdir.

Adəm haqsızlığa dözə bilmir, demonik bir ehtirasla üsyan 
edir:

O nəyi qadağan etdi? Biliyi, 
Xeyirxahlığı qadağan etdi.
Qadağan etdi bizə müdrikliyi...
...Bizim azadlığa nə hacət?

(sətri tərçümə)

Şairin etiraz və inkarla dolu odlu misralarına istinad 
edən Lunaçarski yazırdı: “Con Milton naqqal deyil, papaya, 
monarxiyaya qarşı, habelə söz və şəxsiyyət azadlığı uğrunda 
mübarizə aparan ardıcıl inqilabçı publisist idi. O, hələ Böyük 
Fransa İnqilabından xeyli əvvəl dövrün ən ardıcıl, barışmaz 
respublikaçılarından biri, böyük şairi idi”.Azə
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Bibliya süjetindən bəhrələnən heç bir sənətkar da Adəm 
Miltonun poemasında olduğu kimi, üsyankar bir təfəkkürlə 
meydana çıxmır. Bayron və Frankoda da, Cavidə də Adəm 
olduqca müti və etiqadçıdır.

“Hübuti-Adəm”də ənənəvi obraz fəlakətlərə salınarkən tan-
rı ədalətsizliyinə dözməsi gənc Cavidin bu illərdə cəmiyyət 
hadisələrində inqilabi vasitələri dərk edə bilməməsi ilə əlaqədar idi.

Miltonun inqilablar epoxasında idrak, zəka nişanəsi 
kimi qiymətləndirdiyi gülüşü və məhəbbəti yaşayışın “zəruri 
məqsədi”hesab etməsi təsadüfi deyildir. Təbii ki, bu ideya şairin 
parlaq idealı ilə bağlı idi.

Caviddə də Adəm, Miltonda olduğu kimi, yalnız gözəlliyə 
aşiqdir. Bir fərq ondadır ki, ancaq Adəm deyil, Həvva da zövq, 
ləzzət əhlidir. Əgər Miltonda Adəm öz düşüncələrini bir fərd 
olaraq özü söyləyirsə, Cavid Adəmlə Həvvanın daxilində baş 
verən fırtınanı, “adəmiyyət hissinin qabarmasını”lirik təhkiyə ilə 
romantik lövhədə özü təsvir edir.

İstər Milton, istərsə də Cavid məhəbbəti insanları bir-birinə 
doğma edən yeganə qüvvə hesab edərkən ayrı-ayrılıqda milli-
tarixi şəraitə öz humanist münasibətlərini bildirirdilər.

Cavid “Hübuti-Adəm”şeirində özünəməxsus bir fəlsəfəni 
də, social-əxlaqi əqidəni də təbliğ edirdi. Mütəfəkkir şairə görə, 
insan ömrü “nuranur içində”keçib gedən yaşayışda mələklər 
səltənətində deyil, fırtınalar qoynunda, mübarizələr meydanında 
- demonlar aləmində yaşayır. Mənəvi əsarətin bahasına “şadü-
xəndan”keçən həyat, sözün əsl mənasında fəlakətdir. İnsan olan 
kəs mənəvi azadlığını “rövzeyi-cənnətdən”üstün tutmalıdır! 
Demonik üsyan bu nöqtədə incə lirizmlə romantik pərdədə özünü 
göstərir.

Bayron “Qabil”ində də, Caviddə də Allah “səfalətpərvər 
insanı”lənətləyir, onu əbədi əzab və işgəncə, fəlakət və faciə 
girdabı olan Yer üzünə sürgün edir. Caviddə sahibin səsi daha 
amiranə, daha qeyzlidir:Azə
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Çəkil, Get! Rəhbərin şahmar üsyan;
Açılmış onda bax bir qövri-nisyan 
Ki, həp muzlim, kədərza, tabfərsa,
Müləvəvs bir cədəlkah: iştə dünya!
...Yaşarsın vadii-zillətdə məyus,
Fəqət dönməz, o günlər keçdi, əfsus!
Cahan durduqca həp nəslin bərabər,
Bu müdhiş zərbədən qurtulmaz, inlər.
Bu qəflət eylə bir süfli-cinayət 
Ki, verməz kimsəyə bir ləhzə rahət.
Bu gün əxlaf üçün səndən əmanət 
Qalan yalnız fəlakətdir, fəlakət...

Mütəfəkkir şair bu tərənnümdə gözümüz qarşısında maraqlı 
bir mənzərə yaradır. Burada müəllif fikri sözlərin zahirində, onun 
poetik düzülüşündə deyil, estetik lövhənin mahiyyətini aşkarlayan 
sətiraltı mənada saxlanılmışdır.

Şeiri oxuyarkən ilk baxışda bizə elə gəlir ki, şair sahibin 
hökmünə şərikdir. Lakin şeirə bir qədər dərin yanaşdıqda məlum 
olur ki, məsələ tam başqa şəkildədir. Cavid ittiham edəni öz 
sözləri ilə ittiham edir, onun mənəvi yoxsulluğunu, əzazilliyini 
əks-ifşa üsulu ilə nişan verir.

“Hübuti-Adəm”də Allah adi insani hüquqları tələb edən 
adamlara çirkab atan, onları xəyanətdə təqsirləndirən müvcud 
siyasi quruluş və zamanın tiranının ümumiləşmiş fəlsəfi-estetik 
obraz rəmzidir.

Bircə şeyi xatırlayaq ki, mifoloji və dini ədəbiyyatda səma 
aləminin təsviri bədii təfəkkürün süzgəcindən keçirilərək 
demonizm poeziyasında onun oxşarı olan yer forması və real 
həyati münasibətlər canlandırılır.

Bayronda olduğu kimi, Cavid də Adəm-həvva süjetindən, 
dövrün despotunu ifşa etmək niyyətindən başqa, insanın qəlb 
dialektikasını açmağa güclü meyl göstərir O, şəxsiyyətin Azə
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psixoloji ziddiyyətlərini dövrün, ictimai həyatın mürəkkəbliyi 
və ziddiyyətləri ilə bağlamağa, onu cəmiyyətin məhsulu kimi 
verməyə çalışır. Cavidə görə, xəstə ağıl- xəstə cəmiyyətin 
məhsuludur. Romantik şair cəmiyyətin bu xəstə cəhətlərini 
kəsib atmaqla sağlam idraklı, sağlam mənəviyyatlı insan 
dünyası axtarır. Adəm öz Həvvasının sayqısızlığı ucbatından 
gələcək insan nəslinə qarğıyan, ona zülm və zillət qismət edən 
göylərin səciyyəvi keyfiyyətlərini verən Cavid lövhəsi Bayronun 
“Qabil”ində təqdim etdiyi tanrı obrazını tamamlayan parlaq 
boyalarla zəngindir.

Bayronda Adəmin yer həyatı təsvir edilirsə, Caviddə 
ilk cinayət addımının atılması, ulu insan əcdadının “Lahüti-
fərrückah”dan sürgün edilməsi çağları qələmə alınmışdır.

Bayron “Qafil bəşərə”hücum etmiş “ehtirasat”haqqında 
Qabilin dili ilə məlumat verir. Əvvəllər onun özü də insan 
ehtirasının məna və mahiyyətini dərk etməkdən uzaq idi. 
O, Lüssiferlə qarşılaşandan sonra hər şey aydın olur. Qabil 
valideynlərinin təqsiri üzündən gələcək ölümlü insan nəslini 
yaradacaq qismətini eşitcək dəhşətə gəlir:

QABİL
(Lüssiferə)

...Həyat boyu əzab çəkməyə və məhv olmağa məhkum 
olanların atası olmaqdansa, ölüm daha özəldir.

Qabil ata-anasının təqsirinə görə onu cəzalandıran tanrının 
ədalətsizliyinə üsyan edir. O, nəfsin əlində aciz qalmış 
valideynlərini günahlandırır. Onların bu hərəkətini naqislik 
kimi qiymətləndirir. “Hübuti-Adəm”də Mələk də Adəmi belə 
günahlandırır:

...Düşün, naqis bəşər, bir bax nə yapdın?
Cavid ənənəvi mövzuda yazılmış dram (“Qabil”) və poema-

ların (“İtirilmiş cənnət”, “Qabilin ölümü”) əsasını təşkil edən 
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süjetin zəruri ünsürlərini kiçik bir şeirdə əhatə etməyə səy 
göstərmişdir. Hadisələr romantik şair təhkiyəsində və Allahın 
elçisi sifətində olan mələyin dilindən canlandırılır. Mələyin 
ittihamlarında özünü Adəmlə Həvvaya tutsa da, əslində şairin 
əsas hədəfi adi insani hüquqlara, sərbəstliyə və azadlığa daralan 
müstəbiddir. Göstərdiyimiz bəzi ictimai motivlərə baxmayaraq, 
Cavid “Hübuti-Adəm”də ənənəvi süjetdə olan ciddi social-əxlaqi 
problemləri qoyub həll etməkdən yan keçmişdir.

Bu illərdə başqa romantiklərimiz kimi, Cavid də baş verən 
fəlakətlərin səbəbini nəfsin insan varlığına hakim olması ilə 
bağlayırdı. Romantik şair insan nəfsinin ictimai mahiyyətini, 
onun sosioloji bəla olduğunu hələ qiymətləndirə bilmirdi Elə 
buna görə də, Cavid bu şerində fikir ziddiyyətinə gəlib çıxırdı. 
Şair mələyin sözlərindən əks-ifşa yolu ilə istifadə edir: Adəmlə 
Həvvanı deyil, Allahın özünü günahlandırır. Lakin şeirin ruhuna 
uyğun olmayan son mnsralarda şair konsepsiyasının ziddiyyətləri 
özünü göstərir:

Əmin ol, nərdə nəfs olmuşsa hakim: 
Həqiqi eşqi məhv etmiş məzalim,
Kimin ulviysə ruhu, söz onundur.
Əsiri-nəfs daim zəbundur.

Romantik şair burada şər və fəlakətə səbəb olan mifik qüvvəni 
– İblis obrazını nəfs və məzalim (zülmlər, ədalətsizliklər) kimi 
demonik ünsürlü sözlərlə ifadə edirdi. İblis obrazına qədər bu 
ünsürlər və motivlər Cavid yaradıcılığında sistem şəklində özünü 
göstərir.

Cavid nəfsin gücünə baş əyməyi, nəfsə qul olmağı insanın 
ülvi xilqətinə yabançı sayır, şərin xeyirə meydan oxumasının 
cəmiyyətdə eybəcərliyin hökmranlığını şərtləndirdiyini söyləyir. 
Təsadüfi deyildir ki, humanist sənətkar nəfs ucundan dünyanı 
qan çanağına, qətlgaha çevirən düşgün qüvvətli fərdi yaradıcılığı 
boyu şər qüvvə kimi ifşa edir.
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Bu baxımdan şairin Birinci Dünya Müharibəsi əleyhinə 
yazdığı şeirlər olduqca ibrətamizdir. “Misri bir bəla”adlandırdığı 
imperialist müharibənin törətdiyi fəlakətlərə Cavid hələ 
“Müharibə və ədəbiyyat”adlı məqaləsində öz şair-vətəndaş 
münasibətini bildrmişdir. O yazırdı: 

“...Nerəyə getsən, hər nəyə baxsan 
bir sarsıntı hökm fərma... 
Bütün könüllər iztirabda, 
bütün ruhlar həyəcanda, 
bütün gözlər intizarda...”

Cavid bir romantik şair kimi imperialist müharibənin 
əsl mahiyyətini nə məqaləsində, nə də bədii yaradıcılığının 
bu dövründə açmamış, ondan yan keçmişdir. “Əslində bunu 
da H.Caviddən tələb etmək olmazdı. Nəinki H.Cavid, hətta 
müharibənin ən alovlu mərkəzində olan A.Frans, R.Rollan kimi 
tənqidi realizmin bariz nümayəndələri bu çətin müəmmanı aça 
bilməmişdir. Yalnız bu zaman İsveçrədə yaşayan böyük V.İ.Lenin 
imperialist müharibənin əsl səbəblərin düzgün izah etmişdir ki, 
bundan da H.Cavidin xəbəri yox idi”(Ə. Sultanlı).

“İblis”kimi iri həcmli əsərində müharibəni türədən tarixi 
amilləri izah etməyə girişməyən romantik şair həmin fəlakətlərdən 
danışan bir sıra şeirlərində də (“Məzlumlar üçün”– 1914, “Qüruba 
qarşı”– 1915, “Dün və bu gün”- 1915, “Hərb və fəlakət”– 1916, 
“Hərb allahı qarşısında”- 1917 və s.) eyni məsələnin həllini açıq 
buraxmışdır. Ə.İbadoğlu yazırdı: “Şairi ilk dövrlərdə düşündürən 
əsas məsələ müharibənin bəşər həyatına vurduğu yaraları, 
törətdiyi fəlakətləri çılpaqlığı ilə göstərməkdir”. Bu həqiqətdir. 
Əlbəttə, Cavid törədilən fəlakətlərin köklü səbəbini dünya ağalığı 
iddiasında olanların düşkün və yırtıcı təbiətində görməkdə haqlı 
idi. İnsan nəfsini dünyanı qana calayan yeganə amil kimi nişan 
verən Cavid qarşıdakı fəsillərdə görəcəyik ki, əsərdən əsərə Azə
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keçdikcə bütün fəlakətlərin mayasının ictimai-əxlaqi səbəblərini 
aramağa başlamış və bunu imperializmin mənəvi-siyasi təbiəti, 
müstəmləkəçilik hərisliyi, nəhayət Hitlerin (“İblisin intiqamı”) 
qanlı siyasətilə bağlamışdır. Ancaq 10-cu illərdə dünya fəlakətini 
ümumiyyətlə düşkün insan xisləti ilə əlaqələndirmək gənc 
romantik şairin dünyagörüşünə çox uyğun idi. Bu baxımdan 
Cavidin “Qürubə qarşı”şeiri olduqca maraqlıdır:

“Könül məhzun, hava məhzun, günəş məhzun, səma 
məhzun...”

deyə şair ustad bir rəssam məharətilə qanlı müharibə 
dəhşətlərini təsvir edən unudulmaz poetik bir lövhə yaradır. Cavid 
gözü qarşısında fəlakət və bəlaya düçar olan günahsız insanların 
faciəsinə ürəkdən acıyır, tökülən qanlar onu dəhşətə gətirir:

...Bütün iyirminci əsrin müstəbid övladı həp zalim,
Əyilməzkən mələk insana, olmuş aqibət şeytan.
Nədən şeytanə əbd olsun bu gün ali nijad insan!

deyən şair bütün insan fəlakətlərinin səbəbkarlarını nişan 
verməyə çalışır: onlar – bu şeytan qılıqlı şər insanlar “hər an atəş 
püskürən”“dumanlanmış böyük başlar”dı.

Tökülən qanlar qarşısında heyrət edən lirik qəhrəman burada 
İblis kimi (“İblis”faciəsi) insan vəhşətindən dəhşətə gəlir. O, 

“Nə istər bir-birindən sayğısız insan!”

deyərək ölüm allahına – “insafü-mürvətdən xali”olan 
naməlum yırtıcıya qarşı üsyana qalxır. Cavidin qəhrəmanı sualına 
kimsədən cavab ala bilmədikdə Qabil etirazı, Arif mütiliyi ilə 
üzünü göylərə tutaraq: 

“Neçin? Ya rəb, neçin?”
deyərkən oradan “müthiş bir səda”, bir əsrarlı nida eşidilir: 

“Ey qafil! Fəlakətsiz səadət...”mümkünsüzdür.Azə
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Şairin başqa demonik poeziya səhifələrindən fərqli olaraq 
burada fəlakətdə səadət arayan İblis, ya İblis qılıqlı adamlar 
deyil, məhz ədalət adına ədalətsizlik yayan Allahın özüdür. 
Əlbəttə, haqqında danışacağımız ənənəvi demonizm poeziya 
nümunələrində olduğu kimi, burada Allah, əsasən, bütün 
törətdiklərinin arxasında görünməz dayanır. Lakin Cavid 
“Qopub bir seyhə”(bağırtı, nərə, qışqırıq) sözü ilə qaibanə 
səsi obrazlaşdırır, “seyhə”mifik ifadəsini Allahın rəmzi kimi 
təqdim edir və beləliklə, yer üzünü “cədəlgaha”döndərən əsl 
müqəssir lirik süjetdə hadisələrin iştirakçısına çevrilir. Şair bu 
qanlı faciələrin səbəbkarını ittiham kürsusünə çıxarmaqdan da 
yan keçir. Əgər Bayronun Qabili Allaha etiraz edirsə, Cavidin 
İblisi onu döyüş meydanına çağırırsa, “Qüruba qarşı”şeirində 
lirik qəhrəman başqasının əməllərinə qəlb ağrısı çəkir, müdhiş 
səhnələri bir-bir təqdim edir, lakin günahkarı qəti ittiham etməkdən 
uzaq dayanır. Hətta burada Allah demonizm poeziyasında olan 
ənənəvi tiran kimi də təsvir edilmir. Əksinə, şair “dirilik”– var-
dövlət olan yerdə qovğanın mütləqliyini, “basıb-kəsməyin”, 
“yıxıb-yaxmağın”“daimi artacağını”söyləyir və bunu da “qanuni-
hikmət”, “sirri-xilqət”adlandırır. Hətta bütün bu fəlakətləri 
“baziceyi-qüdrət”(Allahın oyunu) deyə nişan verir və bu oyundan 
qurtarmağın mümkün olmayacağı qənaətinə gəlir.

Əvvəla, qeyd edək ki, yer üzünün Allahın şıltaq əyləncəsinə 
məruz qalmasına ciddi işarələr Göte, Bayron, Lermontov və 
Frankonun demonik poeziyasında, Çavidin “İblis”ində rast 
gəlinir. Ancaq həmin poetik lövhələrdə (“Qüruba qarşı”şeiri səma 
səltənətinin hakimi qüvvətli demonik üsyan hədəfinə çevrilir. 
Burada məsələ bir qədər başqa şəkildə həll edilir. Romantik şair 
bir tərəfdən şeytana usyan şər xislətli insanları nişan verərkən 
aydın mövqedə dayanırsa, o biri tərəfdən bu insani vəhşiliyi “sirri-
xilqət”adlandırarkən məsələ tamamilə dəyişilir. Beləliklə, şeirin 
konsepsiyası oxucunun aydın bir nəticəyə gəlməsini çətinləşdirir:Azə
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Çalış həp qalib ol! Bu aydın bir həqiqətdir:
“Cahan bir nazənin dilbər ki, yalnız mərdə qismətdir”.

Bu illərdə Cavidin həyat mübarizəsində gəldiyi nəticədə 
olan ziddiyyət (bir tərəfdən xilasın qeyri-mümkünlüyü iddia 
edilərkən passiv mövqedə dayanılması, o biri tərəfdən də 
onun yalnız mübarizə ilə bağlanılması) ictimai-siyasi həyatın 
mürəkkəbliyindən baş çıxara bilməyən romantik bir şairin 
dünyagörüşü üçün təbii idi.

“Qüruba qarşı”şerində də klassik ənənəyə bağlı olaraq, 
tarixi hadisələr romantik və demonik əhval-ruhiyyədə, mifik və 
demonik motivlərlə tərənnüm edilir. Lakin burada Allah əməlcə 
“Qabil”, “Qabilin ölümü”və “İblis”də olan allahlara bənzəsə 
də, bütün yer üzündəki dəhşətlərə bais olmasını etiraf edərkən 
onlardan fərqlənir.

Romantik şairin başqa bir şeirdə (“Hərb allahı qarşısında”– 
1917) dünyagörüşünün aydınlaşmasının, ifşa hədəfinin 
dəqiqləşməsinin şahidi oluruq. Bu da 1915-1917-ci illər arasında 
baş vermiş ciddi ictimai-siyasi dəyişikliklə əlaqədar idi.

Əvvəlki şeirindən fərqli olaraq, Cavid burada yer üzünə bəla 
gətirən qüdrətin – “hərb allahı”nın daxili və zahiri portretini 
romantik şair ruhuna uyğun boyalarla təsvir edir. Burada Cavidin 
hərb allahı ilə Puşkinin şər ehtiraslı qəhrəmanını (“Napoleon 
Elbada”şeiri) yada salmaq ənənə baxımından maraqlı olardı. 
Puşkinin şeirində dünyanı külə döndərmək əzmində olan 
Napoleonun Elba düşüncələri verilir. Qanlı fatehin ümid alovları 
hələ sürgündə də belə sönməmişdir. Napoleon inanır ki, bir gün 
gələcək, yenə o, insanları fəlakət dənizinə qərq edəcəkdir. Şair 
amansız fatehin yırtıcı ehtirasını onun öz dili ilə nə qədər təbii 
verir:

...Lakin gələcək o gün, çatmışdır qorxunc saat,
Odur, üzür bir qayıq oturduğum bu yerə,Azə
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Qara bir pərdə ilə örtülübdür kainat.
Dəhşətli baxışını tikərək ənginlərə 
Köyərtədə oturub soluxmuş Dəhşət, odur.

Qorx, Qalliyay Avropa! Bu qisas qorxuludur.
Ağla, hər şey dağılıb dönəcək tamam külə.
Nə varsa məhv olacaq gedib dünya üzündən.
O vaxt hakimiyyəti yenidən alıb ələ 
Hökmdar olacağam tabutlar üstündə mən!

Puşkinin qəhrəmanı qanlı pəncəsindən xilas olmuş 
qurbanlığının üstünə tələsən Asmodey – Əzrail amiranəliyi ilə 
diqqəti cəlb edir.

Napoleona da, Cavidin şər ehtiraslı lirik qəhrəmanına da 
mifik İblis xislətinə uyğun olaraq “tabutlar üstündə”dayanan 
hökmranlıq anından səadət mələyi gülümsəyir.

Puşkinin şeirində olduğu kimi, Cavidin ittihama çəkdiyi 
hərb allahı da insanları yeni-yeni fəlakətlərə sürükləyən dünya 
iblisidir Şair ölüm məbudu ilə sanki üz-üzə dayanır, onu insafa və 
mürvətə, haqqa və ədalətə dəvət edir:

Ey odlu şəhpərilə saçan zəhri-intiqam.
Ey hərb allahı! Ey sırıtan kinli əjdaha.
Oldunsa bunca qəhrü-fəlakətə şadkam,
Artıq bitir şu səhnəyi, ey mühtərisi-dəha!
Endir şu qanlı pərdəyi, ey rəhnü-mayişər!
Endir bir qədər nəfəs alsın bəni-bəşər.

Bu ittiham lövhəsində elə bil Cavid yeni qanlar tökmək ehtirası 
ilə yaşayan Puşkin Napoleonunu öz istəyindən da şındırmağa 
çalışır. Bu şeir napoleonların bədii portretinə yeni parlaq cizgilər 
əlavə etməklə insanı pis əməllərindən uzaqlaşdırmağa çağıran 
sələflərin fikrini tamamlayır.

Cavidin demonizm boyları Puşkindən fərqlənir. Romantik şair 
bu şeirində həyatı əyləncəyə çevirən, tökdüyü qandan usanmayan 
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yırtıcıları daha şiddətli, daha dərin mənalı ifadələrlə – “kinli 
əjdaha”, “rəhnümayi-şər”, “odlu şəhpərli”və s. mifik və demonik 
sifətlərlə nişan verir. Cavid təbiətən eybəcər olan bu fövqəl şərin 
portretini tamamlamaq niyyətilə səciyyəvi bənzətmələr seçir, 
poetik qarşılaşmalar aparır. Onların törətdiyi vəhşətdən nəinki 
insanlar, hətta:

Qaplanlar iztirab ilə hər an dilər aman,
Qartallar iştə etmədə həp tərki-aşiyan  

deyə, yırtıcı heyvanların keçirdiyi sarsıntını təsvir etməklə 
hərb çi səciyyəsini şərtləndirən (bu şər ünsürlər gələcəkdə Topal 
Teymur obrazının yaranmasına aparıb çıxarır) şair dünyanı qətl-
gaha çevirən mədəni vəhşilərin bədheybət obrazını yaratmağa 
çalışmışdır. Cavid hərb və ölüm allahı olan qanlı hərbçiləri İblisin 
prototipi kimi təqdim edir. Birinci Dünya Müharibəsinin törətdiyi 
fəlakətlərdən dəhşətə gələn romantik şair qanlı hərbçiləri insanlığa 
çağırırdı:

Yalnız bəşərin pənceyi-qəhrindən sarsılan? 
Hakim havada, yerdə, su altında vəhşətin,
Vəhşilərin də zülmdən olmaqda bağrı qan.

Əsrimizin 10-cu illərində cahangirlik əleyhinə çevrilmiş bu 
kəskin ittihamlı misralar bu gün də sinonizm və dirçələn faşist 
təşkilatlarını bəşəriyyət üçün bəla və fəlakət silahına çevirmək 
niyyətində olan dünya imperializminin simasızlığını, insanlıqdan 
üz çevirməsini ifşa etməklə, şair idealında olan orijinallığın 
kəsərliliyini göstərmiş olur.

Yer üzünün hansı rayonunda olur-olsun, o yerdə ki dünyanı 
yenidən hərb meydanına sürükləyənlərə, nüvə silahı allahlarına 
qarşı xalqların qəzəbli səsini eşidiriksə, Cavid də öz çağırışları 
ilə onlarla bir sırada addımlayır. Şair idealında olan müasirlik də, 
ölməzlik də bununla bağlıdır.
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Aşağıdakı misralarla sanki Cavid bugünku siyasət tribuna-
sından üzünü “qan-qan” deyən diplomatlara, dünyanın taleyini 
uşaq oyuncağına çevirən yırtıcı hakimlərə tutub, bütün yer üzünün 
insanları adından onları ləkəli vicdanlarını təmizləməyə çağırır:

Ey şiddətu-qəzəb savuran hamiyi-zəfər!
Artıq yetər, usandı cahan, sən də bir usan!
Tərk et şu torpağı, artıq çəkil yetər, 
Hər kəs didişmədən yorulub imdi ruh açan
Azadə bir havada çiçəklənmək istiyor,
Pək dadlı bir ümidlə əylənmək istiyor.

İmperialist müharibələri əleyhinə qalxan Cavid mənsəb və 
şöhrət xatirinə dünyanı qan çanağına çevirən yırtıcıları şər qüvvə 
kimi qiymətləndirərək, bütün yaradıcılığı boyu bu məsələyə 
tez-tez qayıtmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Cavid son əsəri hesab 
etdiyimiz “İblisin intiqamı”dramında bəşəriyyətə bəla kəsilmiş 
Adolf Hitleri dünya iblislərinin Baş Komandanı olan İblis 
obrazında səhnəyə gətirir. Şair vaxtilə məqalələrinin birində 
Birinci Cahan Müharibəsinə işarə edərək yazırdı: 

“Bu müharibə deyil, misri bir bəladır, bir taundur, aləm-
şümul bir fəlakətdir”.

Bu, romantik bir şairin şər kabusu qarşısında olan heyrətidir, 
etiraz və üsyanıdır!

Mütəfəkkir şair “İblis”faciəsində əsaslandırdığı həyat 
mübarizəsi ideyasını hələ “Məzlumlar üçün”(1914) şeirində 
izləyirdi. O, başqa bir şerində də yazırdı:

Şər olmadıqca xeyirə qovuşmaq mahal olar.
Qəsvətli, sisli hər gecədən bir günəş doğar. 
Hürriyyət öylə nazlı bir afət ki, pək vüqur
Qan axmadıqca kimsəyə gülməz o işvəkar.Azə

rba
yc

an
 M

illi 
Kita

bx
an

as
ı



79

Humanist şair müstəbidin pəncəsindən xilası mübarizə də 
görürdü. Bu, həqiqətdir. Lakin Cavid altı misralıq bəndin ver-
diyimiz dörd misrasına iki misra əlavə edərək söhbətin axırını 
dəyişir:

Zatən bu, köhnə yurdumuzun köhnə adəti, 
Hər tanrının qan içməyə var hüsnü-rəğbəti.

Şair xalq səadəti adı ilə qan tökən, ocaqlar söndürən tanrının 
xilas yoluna şübhələrlə yanaşırdı. Cavid ədalət və haqq sözünü 
öz romantik xislətinə uyğun bir qavrayışla mənimsəyirdi. Məhz 
özünü düşündüyü ədalətin - ləkədən və qara kölgədən uzaq olan 
bir quruluşun yolunda tökülən qanı haqq sayırdı.

Bu motiv ilə Cavid günəşli gündüzə qaranlıq gecədən yol 
getdiyini təsdiq edirdi. Bu fikir Teymur cahangirliyinə qarşı 
söylənən şair Kirmaninin sözlərində daha mənalıdır: “Əgər 
dünyanın şanlı çarpışmaları, qanlı vuruşmaları nəticəsində bir 
məhəbbət, fövqəlbəşər bir məhəbbət doğmayacaqsan... bütün 
həyata, kainata nifrətlər olsun”.

Bizi burada daha başqa cəhət maraqlandırır. İblis təbiət 
əksliyini – isti-soyuq, acı-şirin, işıq-zülmət və s. rəmzləşdirən 
təfəkkür formasıdır Romantik şair yuxarıdakı misralarda “şər 
və xeyir”, “gecə və gündüz”, “hürriyyət və qan”məfhumlarını 
qarşılaşdırarkən fəlsəfi-estetik kateqoriya olan demonizmin 
başlıca iki ünsürünü təqdim edir. Bu qarşılaşdırma zamanı 
Cavidin poetik idealı qabarıq şəkildə təqdim edilir.

Bəllidir ki, İblis rəmzini səciyyələndirən dualizm Cavid 
poeziyasında yeni estetik kriteriya ilə meydana çıxaraq, işıq – 
Sənan, Xəyyam, Peyğəmbər, Kirmani, Xumar; Zülmət - Teymur, 
İbn-Yəmin, Keşiş, Xaxam və s. simada səhnə təcəssümünə 
çevrilmişdir.

Cavid XX əsrin qanqan deyən mürtəce siyasət adamlarının, 
dünya cahangirlərinin yırtıcı təbiətini açıb göstərmək niyyəti ilə Azə
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təkcə dünya ədəbiyyatının “Topal Teymur”ənənəsinə müraciət 
etməmiş, başqa əsərlərində də həmin mövqedə dayanmışdır. 
Təsadüfi deyildir ki, romantik şairin aşağıdakı nümunədə verilmiş 
fikir və idealı şair Kirmaninin replikaları ilə mənaca ciddi səsləşir:

...Bütün İranda, cümlə Balkanda,
Çırpınır qardaşın qızıl qanda,
İştə bir qətlgaha dönmüş yer.
Məhz ölən yüz deyil ki, yüz mindir.

...Əzilib məhv olursa ailələr,
Sizə aid deyil bu qəmli xəbər.
Gəlsə iffət, kəsilsə əmcəklər,
Sevinin!.. İstəməz düşüncə, kədər.

Bu parçadakı fikir ilk pərdənin ilk gəlişindən dramatik 
hadisələrin sonundakı faciə xəttini çılğın qəhqəhələrlə izləyən, 
Adəm övladının qan hərisliyindən heyrətə gələn İblisin işıqlı 
idealı ilə mahiyyətcə nə qədər də bənzərdir. Başqa sözlə desək, 
romantik şairin keçirdiyi psixoloji gərkinliyi, qəlb ağrılarını İblisin 
təlqin etmək istədiyi fikrin mənasında, yuxarıdakı misraların 
mahiyyətində görmək o qədər də çətin deyildir. Bu əsərlərdə 
təqdim edilən ümumi fikrin ruhunda böyük bir şair-vətəndaş qəlbi 
döyünür. Burada və bəzi şeirlərində insanları faciəyə sürükləyən 
səbəbin nişan verilməsi də, işarələrlə edilməsi də hadisələrin, 
tarixi fəlakətlərin başlıca müqəssirlərini müəyyənləşdirməyə 
imkan verir. Cavid, sadəcə olaraq, bəla və müsibəti göstərməklə, 
səbəbkarları nişan verməklə vəzifəsini bitmiş hesab etmir. 
Şair fəlakət içərisində məhv olan məzlumlara xilas yolunu da 
göstərməyi unutmur.

Yaşamaq istəsən çalış, çapala,
Rədd olub gurla, bərq olub parla.Azə
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Yoxsa fəryadü nailə zaiddir.
Bir həqiqət bu: “əzməyən - əzilir...”

Bu fikir şairin həyat mübarizəsi ətrafında gəldiyi ən düzgün 
konsepsiyasıdır.

Bəllidir ki, Cavid cahan müharibəsini ayrı-ayrı düşmən 
ordularını üz-üzə qoyan tarixi hadisə kimi deyil, dünya 
məzlumlarının fəlakəti arasında öz səadətini arayan bir ovuc 
iblisləşmiş başçıların Yaratmış olduğu cəhənnəm girdabı 
mənasında dərk edirdi. Şair “əzməyən əzilir...”çağırışı ilə də özünü, 
əlbəttə, hər hansı bir ölkəyə, ya da xalqa deyil, ümumiyyətlə, 
“hüquq üçün qoşan”(Cavidə görə) dünya məzlumlarına tutur, 
onlara “fəryadü nailə zaiddir”deyir və onları mübarizəyə çağırır.

Bütün bunlar Cavid dünyagörüşündə müsbət hadisə olsa da, 
şairin imperialist müharibəsinin başlıca mahiyyətini dərk edə 
bilmədiyini göstərirdi. Əlbəttə, romantik bir şair üçün hadisələrin 
siyasi aləminə varmaqdan çox, insanların taleyini düşünmək daha 
önəmli, daha maraqlı idi. Tarix başqa ciddi dünya hadisələri kimi, 
birinci cahan savaşlarını xarakterizə etməyi Leninin xidmətinə 
buraxmışdır. Dahi rəhbər yazırdı: “Başqa millətlərin torpağını 
tutmaq və özlərini itaət altına almaq, rəqabət edən milləti var-
yoxdan çıxarmaq, onun sərvətlərini qarət etmək, zəhmətkeş 
kütlələrin diqqətini Rusiyanın, Almaniyanın, İngiltərənin və 
başqa ölkələrin daxili siyasi böhranlarından yayındırmaq, 
proletariatın inqilabi hərəkatını zəiflətmək üçün fəhlələri bir-
birindən ayırmaq, onların zehnini millətçilik zəhəri ilə korlamaq 
və onların avanqardını qırmaq – hazırkı müharibənin yeganə 
həqiqi məzmunu, əhəmiyyəti və mənası bundan ibarətdir”.

Təbii ki, romantik Cavid müharibəyə son qoymaq naminə 
dünya məzlumlarının köz yaşından, acizanə fəryaddan əl çəkib 
birləşməsi ideyasını irəli sürsə də, əsl xilas yolu şairin özünə də 
aydın olmadığı üçün onu göstərməyə çətinlik çəkirdi. Romantik 
bir şair haradan biləydi ki, inqilabi tarixin tələbincə Birinci Cahan Azə
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Savaşından xilas düşmən səngərlərində bir-birini boğazlayan 
məzlumların əllərindəki silahı öz ölkələrində zülm allahı olan 
səltənətə yönəltmək də, Leninin təbirincə, “hazırkı imperialist 
müharibəsini vətəndaş müharibəsinə çevirməkdədir”. Şübhəsiz, 
çar Rusiyasının uzaq əyaləti olan Naxçıvanda həmin dövrdə 
şeirini yazan Cavid noyabr 1914-cü ildə qəzet vasitəsi ilə Rusiya 
social-demokratlarının mübarizəsinə yeni istiqamət verən müdrik 
Lenin kəlamından xəbərsiz idi.

Cavid oxucusunu inandırmaq, onda möhkəm əqidə yaratmaq 
məqsədilə “Məzlimlar üçün”şeirində hadisəni sadalamaqdan yan 
keçir, real həyatı dövrün ruhuna uyğun bir şəkildə canlı estetik 
lövhələrdə təqdim edir.

Burada cahan savaşlarında tökülən qandan dəhşətə gələn 
şairin insanın yırtıcı təbiətinə qarşı çevrilmiş demonik üsyanı 
səslənir:

...Qopuyor hər tərəfdən min fəryad.
Seyr edin, iştə hər tərəf bərbad.
Kürreyi-ərzi qaplamış həyəçan,
Verilir hər dəqiqə min qurban.
Partlıyor hər tərəfdə bir vulkan
Şərq və Qərb iştə püskürür al qan...
Əcəba bunca çırpışan, vuruşan
Qan tükən, can verən, qoşan, boğuşan,
Məhv edən, məhv olan, kəsib-kəsilən,
Qəhr edən, qəhr olan, əzib-əzilən,
Düşünün, bir neçin, neçin əcəba!.
Bu qiyamət neçin olur bərpa?

Cavıd əcdadı Nizamilər kimi, bəşəriyyətin taleyini düşünür, 
başqa xalqların açısını, şirinini öz xalqının aqibəti kimi qəbul 
edirdi: sevincilə sevinir, kədərilə kədərlənirdi. “Xalqlar 
dostluğunu tərənnüm etmək və müharibələrin əleyhinə çıxmaqla 
Cavid Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl humanist ənənələrini 
davam etdirmişdir”(Ə.Ağayev).Azə
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Cavid yer üzünün insanlarını zəngin mənəvi dünyasının parlaq 
səmasında doğmalaşdırarkən özü əbədiləşirdi, ölməzləşirdi. 
Humanist şair bütün bəşəriyyəti öz əməllərinin fəlakətli nəticəsini 
və bütün səbəbini bir an düşünməyə dəvət edirdi.

“Topal Teymur”da və “İblis”dəki vətəndaşlıq mövqeyində 
qalan şair:

...həp cahan qanlı bir kitab əlan,
Bu fəqət bir səhnədir ondan

deyərkən İblis obrazında işlədilmiş rənglər, motivlər 
“Məzlumlar üçün”şeirində yenidən canlanır.

Vaxtilə silaha sarılıb ayrı-ayrı xalqların cəbhəsində vuruşan 
Bayron, Milton, Petefi və başqa bəşəri əsgərlər kimi, Cavid də eyni 
ehtiras və mərdliklə qələmini silaha çevirib dünya məzlumlarının 
səngərinə yatır.

Dünya imperializminin 1914-cü ildə püskürən yırtıcı 
siyasətini ifşa edən Cavid üsyanı tarixin bugünkü anı üçün də 
kəsərli ideoloji silahdır.

Verin! Verin də, əvət, susdurun şu fəryadı,
Aman! Əsirgəməyin mərhəmətlə imdadı

deyən şairin çağırışı dünyada sülh və əmin-amanlıq istəyən 
xalqların müasir imperializmin vəhşi siyasətinə məruz qalmış 
məzlum xalqların, daha dəqiqi, sərvəti başına bəla olmuş şərqlinin 
xilası üçün mütərəqqi bəşəriyyətə olan çağırışı ilə səsləşir:

...Verin!.. Verin!.. Gözü yollarda bir yığın bəşərik,
Nə heyrət, ah! Əsərsizmi bunca ahü ənin!?
O çırpınan, əzilən, qəhr olub gedən füqəra,
Deyilmi? Yoxsa o sizdən deyilmidir, əçəba!?Azə
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Odu sönmüş qəlbləri alışdırmağa çalışan Cavid öz ürək 
ağrıları, dünya kədəri ilə ədəbi ənənəyə bağlı bir şair-vətəndaş 
kimi diqqəti cəlb edirdi. İnsan əlilə yaradılmış ölüm və fəlakət 
səhnələrini bir-bir verən romantik şair dünyanın taleyi ilə əylənən 
müasirlərini haqq-ədalət divanından, vicdan məhkəməsindən 
qorxmağa çağırırdı:

O titrəşib-mələşən yavrular neçin çabalar?
Neçin yanar əli qoynunda müztərib analar?
O qız-gəlin, o sönən hicləgah, o yaslı dügün 
Nədir o mənzərə? Bir an təsəvvür et də düşün.
...O qarlı dağları təzyin edən qızıl güllər,
Deyil cənazə... Birər xəndədir, həyata gülər.
Gülər bəni-bəşərin duyğusuz səfillərinə,
Gülər həmiyyətə biganə səngdillərinə.
Gülər ədalətə, insafa, haqqa, viçdana,
Gülər həqayiqi-İncilə, Hükmi-Qurana.

M.C.Cəfərov şeirin qayəsini düzgün qiymətləndirərək 
yazırdı: “Burada şairin, hər şeydən əvvəl, “İncilin həqiqətlərini”və 
“Quranın hökmlərini”təqsirləndirməsi təsadüfi deyildir. Cavid 
millətlər, xalqlar arasında ziddiyyətlərin başlıca səbəbini uzun 
müddət yalnız dini ayrılıqda görmüşdü...”.

Müharibə dəhşətlərindən qaçıb canlarını qurtarmağa çalışan 
ariflərin, xavərlərin, rənaların taleyini nişan verən səhnələr bu 
şeırdə də mənalı cizgilərlə açılır, ölüm və həyat arasında çarpışan 
insanlar nişan verilir. Bəşər yırtıcılığının qurbanı olan günahsız 
insanlara yas tutan şairi hələlik xilas olanların taleyi düşündürür. 
O deyir:

..Fəqət qalanlar? O bikəslər, ah, ya rəbbi!
Nə yapsın!? İştə qoşar canlı cənazə kimi,
Qoşar ümidi-səadətlə müztərib, bədhuş.
Qoşar, qoşar da arar bir şərareyi-iman,Azə
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Arar zəlami-fəlakətdə şöleyi-vicdan.
Fəqət nə çarə!? Sönər həpsi, yox ümidi-nicat.
Qulaqlar iştə sağır, kimsə dinləməz heyhat!..

Yer özünü əyləncəyə çevirən, insanları zülmətdə saxlayan 
zalimi-şər qüvvənin ifşası məsələsinin dünya demonizm 
poeziyasının XX əsr ənənələri Cavid yaradıcılığı nümunəsində 
dərin mündəricəli və yeni mövzu çaları ilə zənginləşmiş oldu. İstər 
“İblis”də və “Topal Teymur”da, istərsə də nümunə göstərdiyimiz 
şeirlərdə dünya imperializmini və qanlı cahangirliyi tarixin 
ittihamına verən Cavid demonizmi uğurlu ənənədə yeni bir 
mərhələ kimi diqqəti cəlb edir. Mütəfəkkir şairin fəlsəfi-estetik 
irsində olan vətəndaşlıq ləyaqəti, kəskin müasir siyasi hadisələrlə 
əlaqə bir də bu məqamda aşkarlanır

Cavid insanın ictimai inkişafına, mənəvi intibahına buxov 
olan hər cür əxlaqi qanuna, cahillik və nadanlığa qarşı çıxan 
işıqlı idrakın zülmət aləmində nəsibini real cizgilərlə bütün 
yaradıcılığı boyu ehtirasla, vətəndaşlıq cəsarəti ilə canlandırmağa 
çalışır. Bu baxımdan romantik şairin 1912-ci ildə yazdığı “İştə bir 
divanədən”adlı şeiri maraqlıdır. Şairə görə, fəlakət o zaman baş 
verir ki, kütlə həqiqəti qiymətləndirmək mərifətindən uzaqdır, 
dost düşməni tanımır: o zaman “bir çox sərsəri”ağıl-idrak əhlini 
qara kütləyə nişan verərək deyir:

...Qaçın bundan, aman!
Şarlatandır, şarlatandır, şarlatan.
Sözləri həp saçma... yox məna, filan, 
Həp yalandır, həp yalandır, həp yalan...

Şair təsvirində təqdim edilən lirik qəhrəman dövrün üsyankar 
zəkası kimi diqqəti cəlb edir. Onun da nəsibi yumruq və 
təhqirdir, lənət və nifrətdir - demonizm poeziya qəhrəmanlarına-
peyğəmbərlərə, prometeylərə nəsib olan tale.Azə
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Aşağıdakı misralarda lirik qəhrəmanın poetik portretinin başqa 
cizgilərini nəzərə çarpdıran rənglər Puşkinin də, Lermontovun 
da, Cavidin də Peyğəmbərini mənalandıran rənglərə nə qədər də 
bənzərdir.

Kimsədən gəlməz kömək heç bir zaman,
Ülkərək sizdən qaçar yeksər cahan 
Siz də bipərva olub mərdümkiriz,
Nerdə insan görsəniz ürkərsiniz.

Cavidin bir sıra şeirlərində demonizm əks cəbhələrin 
qarşılaşmasında deyil, lirik qəhrəmanın mənəvi aləminin poetik 
tərənnümündə özünü göstərir. Bu məqamda İblisdən fərqli olaraq, 
xeyir şəri təqdim edir.

Mən nə idim? Şərqin əzilmiş qadını,
(bir az sükut)

Keçmişin ən qaba, ən vicdansız
Kirli dırnaqları qəhr etdi məni.
Görmədim gün işığı;
Paslı zəncirləri inlətdi məni...

Bu o tarixdi ki, tiranın hökmü ilə Prometeyləri zəncirə vurdu. 
Bu o tarixdi ki, Prometeyləri “kirli dırnaqları ilə qəhr etdi”, 
haqq və ədalət deyənləri zülmət zindanlara atdı, onları “gün 
işığına”həsrət qoydu.

“Altun və qadın düşgünü divanə bəbəkləri”– kinli və 
xudpəsənd kralları bir qədər sonra İblis namı ilə (“İblis”faciəsi) 
nişan verən Cavid burada da eyni mövqedə dayanaraq onları 
“qaba şəhvətli”, “qaniçən sultanlar”deyə, şər xislətli qüvvə 
kimi təqdim edir. Şair iri süjetli bu şeirdə dövrün başqa bir ciddi 
probleminə – dini və milli təəssübkeşliyinə də toxunur. Bu tarixi 
həqiqəti düzgün qiymətləndirən akademik M.C.Cəfərov Cavid Azə
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idealını belə səciyyələndirdi: “Bu illər yalnız Azərbaycanda deyil, 
ümumiyyətlə Zaqafqaziyada, həmçinin Türkiyə və İran kimi Yaxın 
Şərq ölkələrində inqilabı ideyalara qarşı dini təəssübkeşliyin çox 
qızğın şəkildə təbliğ edildiyi illər idi... Belə bir şəraitdə Cavidin 
dini təəssübkeşliyi kəsgin, qəzəbli şəkildə qamçılamasının və 
millətləri sülhə, qardaşlığa çağırmasının, şübhəsiz ki, dövrünə 
görə xüsusi əhəmiyyəti var idi”.

Bu, inkaredilməz tarixi həqiqətdir. Ölkənin başqa rayonlarında 
olduğü kimi, xalqların azadlıq idelaını məhv etmək niyyətilə Rus 
imperiyası Zaqafqaziyada da milli və dini qırğınlar, talanlar təşkil 
edirdi. Bundan başqa müstəmləkəçi siyasətçilər, hətta dinbir 
xalqları, xüsusən farslarla türkləri qarşı-qarşıya qoymaqla dünya 
ağalığı ideyasının həyta keçirilməsində Şərqi pəncərə hesab 
edirdilər. Bu birinci Pyotrun vəsiyyətlərindən gələn siyasət idi ki, 
onu nəinki rus siyasətçiləri, tacirləri, hətta şovinist ziyalıları belə 
müdafiə edirdilər.

Şərqin zəngin sərvətlərində əzəldən gözü olmuş Əhli Səlibin 
(xristianların) əsrimizin onuncu illərində qan-qan deyən hərbcu 
nəvələri olan dünya imperialistlərinin də, rus müstəmləkəçilərinin 
də yırtıcı “parçala yaşa”siyasətinə qarşı başqa işıqlı fikir sahibləri 
kimi Cavid də öz qələmi ilə şair-vətəndaş borcunu verməyə 
çalışırdı.

Bu illərdə erməni mətbuatı (Bakıda çıxan “Baku”„ “Mşak”, 
“Draşak”və b.) “Daşnaksutyun”partiyasının insanları milli 
qırğına, fəlakətə sürükləyən təbliğatının Zaqafqazıyada geniş 
yayıldığı bir vaxtda dini və milli ayrı-seçkilik salan vicdan 
dəllallarının alçaq siyasətlərinə qarşı Nizamilər, Füzulilər varisi 
Cavid susa bilməzdi.

Qartımış siyasətçilərdən Əhli-Səlibii və onların din qardaşları 
olan çarizm müstəmləkəçilərinin riyakarlığına uymuş Şərq 
xalqlarının, habelə türklərin, ümumən müsəlman millətlərin 
düşmən cəbhələrdə bir-birini qana qəltan etmələri Cavidi dəhşətə 
gətirir. Şair bir sıra şeirlərində müstəmləkəçi qəddarların mənfur 
siyasətini ifşa edir, dinbir qardaşın namərd fitvasına uymamağa 
çağırırdı.Azə
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Əsl ziyalı - zamanın yükünü daşıyan, şəxsiyyətilə millətin 
taleyinə çevrilən milli tarixin əsl ziyası öz millətinə düşmən yox 
(Azərbaycanda ucdantutma Azəri türklərini qıran qulağıkəsik 
ingilis casusu Andranikə mənəvi dayaq olan riyakar, ikiüzlü 
erməni millətçi yazıçısı O.Tumanyanın əməlləri bu gün hamıya 
bəllidir), dost qazanar. Dədə kökü üstündə bitən Caviddən başqa 
mövqe gözləmək də mümkün deyildi.

Erməni millətçilərinin özgə torpağı hesabına “Böyük 
Ermənistan dövləti”yaratmaq azarları tarixən baş qaldırdığı 
çağlarda bir tərəfdən gah İngiltərə, gah Amerika başda olmaqla 
dünya imperializmi, o biri tərəfdən Qafqazın əldən çıxması 
ilə nmperiyanın süquta varacağı təhlükəsini hiss edən rus 
müstəmləkəçiləri dinbir qardaşlarına mənəvi, iqtisadi və fiziki 
köməklərini əsirgəməmiş, qanlı çırpışmaların coğrafiyasını 
genişləndirməyə və dərinləşdirməyə çalışmışlar.

Bütün bu riyakarlıqların canlı şahidi olan Cavid bir qədər sonra 
“İblis”faciəsində birinci cahan savaşlarında tökülən günahsız 
insan qanını, şərqlinin başına gələn müsibəti Avropa siyasət 
canbazları ilə yanaşı Əhli – Səlib bayquşları olan missionerlərin 
də ayağına yazacaq, onları ədalət divanına çəkəcəkdir.

Mal-mülk üstündə bir-birini boğazlayan, gözləri doymadıqda 
dünyanın başqa regionlarında əhalini ölüm və fəlakət qovğalarına 
çəkən müstəmləkəçilərin qəddarlığına, onların yer üzünün 
adamlarını xristian-müsəlman cəbhələrinə bölən mənfur 
siyasətlərinə qarşı olan dərin nifrəti, qəzəbi və bəşəriyyətə dərin 
insani sevgiləri humanist şairi “Şeyx Sənan”adlı faciə yazmağa 
gətirib çıxarmış oldu. Mövzu qədim Şərq poeziyasının ənənəvi 
sevgi motivindən gəlsə də, bu faciə Birinci Cahan Müharibəsində 
Əhli-Səlibin fitvası ilə üz-üzə dayanan, özünü itirmiş bütün 
bəşəriyyətin taleyi ilə, faciəsilə bağlı faciə idi.

“Şeyx Sənan”ın yazılma tarixini 1912-1914-cü illərə aid 
edənlər də vardır. Lakin şairin dostu, ilk oxucusu və dinləyicisi 
professor Əziz Şərifin xatirələrinə istinadən demək olar ki, 1914-Azə
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cü ilin mayında Cavid “Şeyx Sənan”mövzusunu dram, ya poema 
şəklində yazacağı haqda ançaq hələ düşünürmüş. Həmin günlərdə 
qəzetdə çap etdirdiyi “Şeyx Sənan türbəsi önündə”adlı qəzəli də 
bu böyük mövzuya ilkin hazırlıq imiş.

“Şeyx Sənan”ın hazır parçalarının ayrı-ayrı vaxtlarda Cavid 
tərəfindən ona oxunmasının şahidliynni verən Ə.Şərif faciənin 
tarixini 1914-1915-ci illərə aid edir.

Həmin dövrdə baş vermiş Rus-Türk müharibəsi faktını da 
bura əlavə etsək, “Şeyx Sənan”ın dini və milli təəssübkeşliyə 
qarşı, habelə insanları düşmən edən, yer üzünü qan gölünə 
çevirən dinlərin əleyhinə yönəldilmiş ideya istiqamətinin real 
tarixi qaynağı aydınlaşar. Ə.Şərif yazır: “Həmin il (1914 – Ə.T.) 
oktyabr ayının ortalarında Türkiyə ilə Rusiya arasında müharibə 
başlandığı, bunun da Türkiyə sərhədinə yaxın olan Zaqafqaziya 
şəhərində, o cümlədən Tiflisdə böyük həyəcana səbəb olduğu 
məlumdur”.

 Cavid həmin günlərdə Tiflisdə və Zaqafqaziyanın başqa 
şəhərlərində yaşamış, müharibə dəhşətlərinin şahidi olmuşdur.

Romantik şairnn demonizm poeziyasının ilkin səhifələrində 
(şeirlərində) İblis obrazı rəngarəng mifoloji və demonik motivlərlə 
səciyyələndirilirsə, bir qədər sonra “Şeyx Sənan”kimi iri həcmli 
əsərdə “demon”anlamı tam fərqli məna çaları ilə meydana çıxır.

Əgər Cavid ilkin səhifələrdə mifik ünsürlərlə İblis 
dualizminin bir tərəfini – zülmət aləmini nişan verirdisə, 
bu faciədə onun ikinci tərəfi – işıq dünyası gərgin dramatik 
hadisələrin qarşılaşmasında, Sənan obrazının dialektik 
çevrilməsində özünü göstərmiş olur. Fikrin aydınlığı üçün dünya 
poeziyasının bəzi nümunələri ilə “Şeyx Sənan”faciəsini burada 
qarşılaşdırmaq və Cavid yaradıcılığını klassik ənənəyə bağlayan 
hüdudları müəyyənləşdirmək mövzumuz üçün gərəkli olardı. Bu 
baxımdan Göte və Cavid demonizm poeziyası arasında bənzər 
cəhalətləri aşkarlamaq maraqlıdır. Məsələn, klassik ənənə 
mənasında ilk axtarış çağlarında Sənanın keçirdiyi psixoloji Azə
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prosesin təcəssümünü verən səhnə “Faust”dakı bir mənəvi axtarış 
lövhəsini xatırladır. Bu təsvirdə Faustla Sənanın ideal axtarışları 
zamanı onların mənəvi keyfiyyətlərində meydana çıxan bənzərlik 
diqqəti cəlb edir Bu mənada aşağıdakı mükamilə səciyyəvidir:

A l l a h:
– Faustu tanıyırsanmı? 
Mefistofel:
Göylərə əl atan o hürr insanmı?!
O ki, hər nemətdən qaçan sərsəmdir.
O bəndəlik edir sənə başqa çür...
Can atır harasa çox uzaqlara.
Dünyanın ən böyük zövqünü güdür,
Gah təmin etməyir heç nə bir ara,,
Gah da tələb edir səyyarələri.
Deyəsən, ağıldan kəmdir bir qarış,
Fikri-zikri yalnız arzu, axtarış,
Bitib tükənməyir heç dərdi-səri...

Əvvəla, bu misralar dünya nemətinə göz yuman müdrik 
Sənanın tərcümeyi-halını xatırladır. İkincisi, Faustun şəxsiyyətini 
səciyyələndirən bu mükalimə Sənanın yaradan və yaranış 
haqqında olan müddəalarına qarşı şeyxlərin münasibətini 
bildirən ilk səhnəni xatırladır. Əlbəttə, bu işin zahiri cəhətidir. 
Dünya ədəbiyyatında belə bənzəyişlərə kifayət qədər rast gəlmək 
mümkündür. Ancaq məsələnin canı ondadır ki, hər iki şairdə 
qəhrəmanların ilkin etiqad möhkəmliyi, nəhayət onlarda yaranmış 
işıq axtarışı ideyası arasında bir bənzərlik var. Şübhəsiz, bu da iki 
ayıq zəkanın – Faustla Sənanın etiqad və inam məsələləri ətrafında 
gəldiyi nəticə ilə bağlı idi Qəhrəmanların mənəvi aləmində etiqad 
ətrafında baş qaldırmış qəlb mübahisələri çox təbii ki, Götedə də, 
Caviddə də milli romantizm çalarlarına uyğun vasitələrlə tarixi-
tipoloji fonda bədii estetik həllini tapır.Azə
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Kimsəsiz hücrədə öz dünyasına qapılan Faust kimi Sənan da 
yaşadığı cəmiyyətin eybəcərliyindən qaçaraq həqiqətə qovuşur, 
insanlardan öz çevirir.

Cavid Sənanın bu böhranlı çağlarını Şeyx Abuzərin dili ilə 
belə təsvir edir:

Qonşular söylüyor ki, həp keçələr 
Uyumaq bilmiyor sabaha qədər. 
Qoşuyor hər səhər biyabanə.
Həm də əsla qarışmaz insanə.
Halı pəjmurdə, sanki bir məcnun 
Anlaşılmaz nədir məramı onun?
Şaşırır həp Mədinə əhli bütün,
Onu gördükcə müztərib, düşgün.

Dünya demonizm poeziyasının əksər səhifələrində cəmiyyə-
tin eybəcərliyinə etiraz əlaməti olaraq qəhrəman qaçır, sakit 
bir kuşəyə çəkilir. Bu xüsusiyyət Cavidin Sənan obrazını da 
səciyyələndirir.

Başqa bir cəhətdən demonizm poeziya qəhrəmanlarını mifik 
rəmz göylərə dəvət etdiyi kimi, Xumar da Sənanı yüksəlməyə, 
cəmiyyətin fövqünə qalxmağa təhrik edir. 

Xumar:
(Sənana)
Şeyx, gəl-gəl! Sevimli Sənan, gəl!
Sənə layiq deyil o yer, yuksəl!
...Durma, yüksəl, ənisi-ruhim, gəl!
Mütərəddid görunmə! Gəl, yüksəl.
Oxunur gözlərində nuri-dəha,
Yüksəl, ey şeyx! Gəl, düşünmə dəha!

Mefistofel də həqiqətə yetmək üçün Faustu köylərə – başqa 
bir röyalar aləminə dəvət edir.
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Faust və Sənanın xəyali bir aləmə dəvət edilməsi düvrün, 
zamanın mənəvi-əxlaqi eybəcərliyinə, ictimai-siyasi zülmünə 
etiraz əlaməti olaraq qiymətlidir.

Faust da, Sənan da əxz etdikləri təlimdə ad çıxarıb, şan-
şöhrət qazanmışdır Onlar neçə ki, ehtirasata düşməndirlər, fəlakət 
və bəladan uzaqdırlar. Lakin belə həyat ətalətdən ibarətdir. Ətalət 
isə ölümə bərabərdir. Faust və Sənan idrakına meydan lazımdır. 
Yolları Prometey əzəmətinə gedib çıxan meydan. hər iki idrak 
nəhəngi özünə mühit arayır.

Faust da, Sənan da keçmişinə qadına olan münasibəti ilə son 
qoyur.

Faustu Marqaritanın (Qretxenin), Sənanı mələk qiyafəli 
Xumarın xəyalı öz ləzzətli vüsal vədləri ilə arxasınça salır və 
onları ideal hesab etdikləri bir dünyaya aparır

Araşdırma zamanı bəlli olur ki, Faustun da, Sənanın da 
aldıqları təlimdən, inam və etiqaddan uzaqlaşma prosesini 
təbii, inandırıcı göstərmək üçün hər iki mütəfəkkir şair milli 
romantizmin spesifik rənglərindən ustalıqla istifadə etmişlər.

Faustun Marqaritaya olan məhəbbəti mahiyyətcə Sənanın 
Xumara bəslədiyi sevginin qüdsiyyətindən uzaq olsa da, hər iki 
qəhrəmanın taleyini fəlakət və faciə ilə şərtləndirən amil də elə 
onların qadına olan münasibətlərindəndir.

Faust Mefistofelə rast gəldiyi çağdan günlərlə günəş işığına 
çıxmadığı hücrədən, habelə sevimli tələbələrindən soyuyur, 
nəhayət o, azmanın arxasınca düşür.

Sənan Xumarla qarşı-qarşıya dayandığı andan hər şeyə arxa 
çevirir. Sənanın yeni idrak yolu izləməsi aşağıdakı mükalimədə 
təbii verilmişdir. 

.ŞEYX SƏDRA:

...Bütün islam həp ziyarət için
Toplanıb gəlmiş...

ŞEYX SƏNAN:
-İstəməm, çəkilin.
Məndən olmaz bir istifadə sizə.Azə
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Başqa murşid bulun da kəndinizə,
Şeyxiniz hər nə varsa tərk etdi,
Getdi, həp əski mənliyim getdi.
İndi bir başqa fikrə məftunum.

(Xumarı göstərir)
Onun eşqi ilə iştə məcnunum.

Mürşüd Sənan xristian gözəlinə qəlbən bəslədiyi sevgini ilahi 
eşq kimi müqəddəsləşdirir, ucaldır, bu eşqin dönməz cəfakeşi kimi 
öz mənəvi varlığını təsdiqləyir.. Cavid poeziyasının görkəmli 
bilicisi H.Zeynallı 1920-ci illərdə yazırdı: “Şeyx Sənan”pyesinin 
ən dəyərli yeri də burasıdır ki, “üləma”zümrəsinin ön səfində 
gedəni bir gürcü qızının qarşısında bütün köhnə fəlsəfəni atır, 
onu bağlamış olan din iplərini qırıb təbii həyata qovuşmaq istəyir. 
Bütün keçmiş ənənələrə zərbə çalır və həqiqi dini, həqiqi tanrını 
mərifətdə örür”.

Sənan müridləri rədd edir, “nuri-həqiqətin”arxasınca düşür, 
zülmətdən kor olmuş insanlara işıq-idrak və zəka nuru bəxş etmək 
üçün olimp səltənətinə arxa çevirib tutqun, dumanlı zəkalara 
aydınlıq, parlaqlıq, naümid və soyuq qəlblərə ümid, od, alov 
aparan Prometey kimi.

Prometey də əzabkeşdir, Sənan da; öz atəşli qəlbləri ilə cahil 
və nadan dövrə, zamana, onun ictimai-əxlaqi qayda-qanununa 
qarşı dayandıqları üçün.

Qafqaz dağlarına pərçimlənmiş Prometeyin köksünü 
vəhşiləşmiş qartal didib-parçalayır. Sənanın köksünü didib-
parçalayan insan qiyafəli yırtıcılardır.

Promeyet də, Sənan da əbədi əzaba məhkum edilmişlər: 
qana, ölümə həris olan ictimai quruluşun eybəcər, ləkəli 
mənəvi dünyasına işıq payladıqlarına, insanlıq yolunda məşələ 
çevrildiklərinə görə.

Prometey də, Sənan da oda könül verən pərvanətək öz atəş-
lərində yanıb kül olurlar. Prometeyi də, Sənanı da əbədiyyətə 
tapşıran elə bu atəşin özü olmuşdur: üsyankar təfəkkür, mərifət 
atəşi. 
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Prometey allahlar səltənətinə qarşı qiyam qaldırır. “Zən-
cir  lənmiş Prometey”də ictimi-siyasi istiqaməti yüksək qiymət-
ləndirən K.Marks yazırdı ki, burada “allahlar ölümcül surətdə 
yaralanmışdır”. Sənan da aldığı islami təlimə muxalif çıxmaqla 
eyni mənəvi yolu izləyir. Prometey - antik mülahizəyə uyğun 
yarımallahdır, Sənan da mifoloji ülçülərlə yarımalahdır: İnsan – 
Allah!

Prometey də, Məcnun da, Sənan da insana hərə öz dövrünün 
tələblərinə uyğun olaraq mübarizə vasitəsi təlqim edir.

Prometey mifik əfsanəyə uyğun, insana od verməklə ona xilas 
yolunu göstərirsə, Məcnunla Sənan müqəddəs məhəbbəti məşələ 
çevirməklə cəmiyyətdə insan şərəfini, mənəvi azadlığı ucaldırdı.

Prometey məşəli də, Məcnun və Sənan məhəbbəti də haq-
sızlığa və ədalətsizliyə qarşı çevrilmiş mənəvi-əxlaqi mübarizə 
silahı rəmzi mənasında eyniyyət təşkil edir Başqa dünya demonik 
qəhrəmanları kimi, Cavidin demonik “ehtiraslı qəhrəmanları da 
bədxahlıq yuvası olan siyasi-mənəvi aləmi yerlə-yeksan etmək, 
onu azad bir cəmiyyətlə əvəzləşdirmək arzusu ilə yaşayırlar.

Cavid qəhrəmanı XX əsr Azərbaycan həyatında mürtəce dini-
əxlaqi qayda-qanuna qarşı güclənmiş mübarizə meylinin bütün 
mürəkkəbliyini özündə əks etdirir.

Dramatik konfliktin inkişafı zamanı din mürşüdü eşq 
mürşüdünə çevriləndə, Sənan kamillik zirvəsinə yüksəlir. Kamil 
insan səadətli həyatın yaradıcısıdır, sahibidir., Kamil insan - tanrı 
insandır! İdrakı məşələ çevirən insan nə qədər əzamətlidir: Sənan 
əzəməti, Prometey əzəməti!

Sənan üsyankar ruhi aləmi ilə klassik poeziyamızın XX əsr 
varisi kimi meydana çıxır. 3.Əkbərov haqlı olaraq yazır: “Sənan 
simasında öz bədii ifadəsini tapan həqiqət, klassik Azərbaycan 
şeirində mütəfəkkir sənətkarlarımızın əsərlərində dini hökmlərə 
və fəlsəfi idealizmə zidd görüşlərin yeni, orijinal bir ifadəsidir 
Bu görüşlər həm də “Şeyx Sənan”müəllifinin üzünəməxsus olan 
görüşlər, qənaətlərdir”.

Cavidin romantik qəhrəmanları Şərqdə, o cümlədən 
Azərbaycanda mənəvi zülmün bütün təzahürlərinə qarşı azad Azə
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fikirli şəxsiyyətlərin mübarizəsinin əks-sədası kimi diqqəti cəlb 
edirlər.

Faciənin yazıldığı çağlarda üsyankar gənclik azlıq təşkil etsə 
də, romantik şair inanırdı ki, zülmətdə parlayan qığılcım sabah 
mütləq Prometey atəşinə çevriləcəkdir. Bu da dərya ləpələrini 
dəhşətli, amansız fırtınalara çevirən tufana bənddir.

Bu nəticə Cavidin öz parlaq idealına və mənəvi aləmindən 
gələn səsə bəslədiyi ehtiramla şərtlənirdi. Tufanın hansı 
istiqamətdən və haçan baş verəcəyini tam aydın şəkildə dərk 
edə bilməsə də (romantik şair üçün bu da təbii idi), mütəfəkkir 
şair özünəməxsus baxışla bədii-estetik hiss və duyumla həmin 
qasırğalı aləmi poetik lövhələrdə bənzərsiz boya və vasitələrlə 
rəsm edirdi.

Sənanla bağlı hadisələrin təsvirinə gəldikdə, burada hər şeydən 
əvvəl klassik Şərq məhəbbət dastanlarının, xüsusən Azərbaycan 
xalq yaradıcılığının incilərindən olan “Əsli və Kərəm”dastanının 
təsiri aydın sezilir.

Cavid həyatdan uzaq, insanı miskinləşdirən, zəif və müti qula 
çevirən təlimin vaizi olan Sənanı həqiqət aləminə gətirmək üçün 
müxtəlif bədii vasitələrdən (Xumarın xəyalı, Qurana asi çıxmaq, 
Dəli Dərviş və s. ) istifadə edir. Məsələn, həqiqəti dərk etmək 
üçün Faustun qarşısına Mefistofel düşürsə, Sənanın bələdçisi 
gürcü gözəli olur. Təbii ki, Faustun bələdçisi ölüm allahı olduğu 
üçün onu hər addımda fəlakət girdabına tullayır. hətta Faustu 
əliqanlı qatilə çevirir.

Sənanın bələdçisi onu pak məhəbbətin qarşısında diz çökdürsə 
də, alçaltsa da, aşiq Sənanın mürşid Sənana qələbə çalması da onu 
cəmiyyətin fövqünə qaldırır, onu insan-tanrı mövqeyinə qədər 
yüksəldir. Bu estetik ideal Cavidin ictimai arzuları üçün təbii idi. 
M.Əlioğlu yazırdı: Romantik şair “məzmunca orijinal və maraqlı 
fikirlərində insanları bir-birinə yaxınlaşdıran və doğmalaşdıran 
mənəvi amillərin mərkəzində eşqin, məhəbbətin qüdsiyyətini 
görürdü”.

Cavidin fikrincə, insan öz-özünü ruhən həbs etdiyi kimi, özü 
də mənəvi həbsxanadan – cahillik və nadanlıqdan xilas olmalıdır. Azə
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Başqa sözlə, şairə görə insanın daxilində Prometey atəşi 
alovlanmırsa , onun nəfəsindən nə özü, nə də ətraf isinə bilər. 
Müstəbid Prometey atəşini şər çılğınlığı adlandırsa da, o məşəl 
yalnız düşmən üçün fəlakət gətirə bilər. İnsanın gücü bundadır: 
daxilindən gələn səsdə, demonik ehtirasda, Prometey məşəlində.

Yuxarıda qeyd etdik ki, demon - mifologiyada Allah və insan 
arasında dayanan azman bir qüvvə kimi özünü göstərir. Prometey 
də, Qabil də belədir. Bizim Sənan da, İblis də, Xəyyam da. Onlar 
dövrün mütəfəkkiranə baxışını, dini-ictimai ədalətsizliyinə qarşı 
çevrilmiş inkarı və mübarizəni özlərində birləşdirən demonik 
üsyankarlardır. Bu andan Demon müdrikliyin ziddiyyətli və 
mürəkkəb aləmində zülmətlə, ədalətsizliklə toqquşan işığın-
ədalətin mübarizə qığılcımlarından doğur. Bu məqamda romantik 
poeziyada ideal qəhrəmanların qasırğalı mənəvi aləmini 
şərtləndirən Demon obrazı mifologiyanın və ilahiyyətin təqdim 
etdiyi ənənəvi şər rəmzindən ciddi surətdə fərqlənir.

Məlumdur ki, işığa və həqiqətə, gözəl və real müqəddəsliyə 
can atan mürşid Sənanın ehtirasına nə faciəiin özündə, nə də əsər 
haqqında fikir söyləyən elmi-nəzəri təhlildə “demon”sözü ilə 
işarə belə edilmir. Lakin işıqlı bədii materialda demon səciyyəsi 
obrazı xarici formasında deyil, onun daxili mahiyyətində, fəlsəfi-
estetik aləmindədnr.

Lermontovun işıqlı əsərlərini demonizm materialı kimi alan 
mütəxəssis alim E.A.Mayminin fikri bizim də qənaətlərimizi 
təsdiq edir: “Maskarad”dramında və “Zəmanəmizin 
qəhrəmanı”romanında Lermontovun Demonu elə bil yerə 
endirilmiş olur, demonik mövzu isə özünü konkret tarixi, kerçək-
məişət baxımından əsaslanmış göstərir, özünün əsl sosial mənasını 
yerinə yetirir”. Bu baxımdan M.Rılskinin fikri də maraqlıdır. O 
yazır: “Demon və Peçorin doğma qardaşdırlar”.

Hətta lermontovşünaslıqda Demon “müəllifləşdirilmiş”, 
qəhrəman şairin “əbədi yol yoldaşı”, onun idrakında alışan 
“möcüzəli atəşin şüalarını”nişan verən vasitə adlandırılmış, 
Lermontovun mənəvi aləmində özünü göstərən “sevgi və Azə
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düşmənçilik fikirlərinin”rəmzi kimi qiymətləndirilmişdir 
(E.A.Maymin).

Tamamilə aydındır ki, Demon sadəcə Rodinin, yaxud 
Arbelinin əkizi deyildir, sadəcə ruh deyildir, “mənəviyyatdır”(E.
Loqinskaya).

Deməli, bu məqamlarda Demonun idealı ülvüdür, işıqlıdır. 
Üsyankar mələk kimi, Sənan da əvvəllər müqəddəslik yolunu 
tutaraq üvliya əsabələrindən sayılsa da, sonralar şübhə və idrak 
fəlsəfəsi mürşid Sənanı Quranı oda yaxan asi Sənana çevirir. Sənan 
asiliyi demonik asilikdir. Xəyyamda da, Məcnunda da üsyan 
və ehtiras qasırğalı sahillərdə eyni mahiyyətli asiliklə birləşir, 
vahidləşir. Bu baxımdan Sənan da, Məcnun da müqəddəslik 
tərəfindən rədd edilən demonlar nəslinə mənsub olduğunu, vahid 
cevhərdən yoğrulduğunu göstərir.

Otuz yaşına çatmış Sənan kamillik dövrünə qədəm qoyur. 
O, aldığı təlimi həyatla üzləşdirdikdə heyrətdə qalır: ictimai 
eybəcərlik bütün səmimiyyəti, paklığı, muqəddəsliyi məhv edir. 
Sənan inam bəslədiyi əqidədə bir ümidsizlik, durğunluq görür. 
O, inandığı həqiqətdə həqiqətsizliyin, inamda inamsızlığın 
şahidi olur. Beləliklə, Sənan səadətə keçib gedən ideal yolunun 
axtarışlarına çıxır.

Bir zaman böyük yaradanın dərgahına bağlı olan Demon 
kimi, Sənanın da tərəddüdləri gələcək inkar və üsyan yollarında 
ilk addımlar idi.

Bütün demonik ehtiraslı şəxsiyyətlər kimi, Sənan da ədalətsiz 
ictimai quruluşa qarşı etiraz əlaməti olaraq insanlardan qaçır, 
gülşənişin olur.

Fərasət və istedadı ilə müridlər arasında seçilən, bütün Mədinə 
əhlinin hörmətini və ehtiramını qazanan Sənanda son zamanlar 
baş verən müəmmalı hal hamını düşündürməyə başlayır.

Sənan dini uydurmalara kor-koranə inam bəsləmək istəmir, 
əksinə o, idrakın qəbul etmədiyi hər bir şeyi mənasız bilir. Sənanda 
olan ayıq zəkadan parlayan işıq ətrafdakı nadan və cahilləri şaşırır

Mütəfəkkir şair, burada tarixən işığa can atmış insanın 
mənəvi böyüklüyünü açıb göstərir. Cavidin başqa bir obrazı olan Azə
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Dərviş də idrakdankənar hər şeyi demonik çılğınlıqla rədd edən 
mütəfəkkir Şərqin övladıdır. O, inandığı həqiqəti belə təqdim 
edir:

Fəqət pəjmürdə bir səyyahi-zarim:
Şəriətdən, təriqətdən kənarim, 
Həqiqət istərim, yalnız həqiqət.
...Birər röya bütün əlvahi-aləm 
Birər əfsanə, cənnət, ya cəhənnəm.

Qabil də həqiqət axtarışı yollarındadır, Dərviş də. Qabil 
keçirdiyi kəskin ruhi sarsıntı anında bir xilaskara, işıqlı zəkaya – 
mürşidə möhtacdır. Dərvişin özü mürşüddür. Cavid personajı öz 
zəka işığı ilə ictimai-əxlaqi zülmətə bir aydınlıq gətirir, cəmiyyətin 
bütün xəstə cəhətlərini göstərir. Sadəcə olaraq göstərmir, həm də 
bu bəladan xilas olmaq yollarını təlqin edir, adamları mübarizəyə 
çağırır. “...Bütün əlvahi-aləm”hücum edən Dərviş “bütün dinləri 
puç və əfsanə”hesab edən Azərbaycan maarifçilərinin, xüsusən 
böyük mütəfəkkir M.F.Axundovun zəka işığında özünəməxsus 
bir anlayışla, psixologiya ilə nur aldığını nümayiş etdirir.

“...Bütün əlavahi-aləm”ə hücum edən Dərviş “bütün dinləri 
hilliklə bağlanmışdır. K.Marks yazır: “Nadanlıq – bu, demonik 
bir qüvvədir və biz qorxuruq ki, o hələ çox faciələrin mənbəyi 
olacaqdır. Nahaq yerə deyildir ki, böyük yunan şairləri... ən 
sarsıdıcı dramlarda nadanlığı tirakik tale şəklində təsvir edirdilər”.

Nadanlıq timsalı olan ölü canlardan birisi yeni əqidə 
yolçusundan şikayətlənərək deyir:

Möhtərəm Şeyx! Altı gün əvvəl 
Vardı Sənanla bir mübahisəmiz,
Bağırıb söylüyordu pərvasız:
“Olsa merac, olur da ruhani 
Həp yalandır əruci cismani,
Bir bəşərdir diyordu peyğəmbər, 
Heç görulmüşmü çıxsı nərşə bəşər?”
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Başqa bir kor yapalağın ittihamı Sənanın daxilində alışan 
məşəli belə nişan verir:

Sadə meraçı etmiyor inkar. 
Hələ Tövhid için də şübhəsi var.
Söylüyor; “Görməyincə xaliqi mən,
İctinab eylərim pərəstişindən”.

Gətirilən misallarda mifik rəmz dövrün nadan və cahillərinin 
simasında nişan verildiyi üçün burada ənənəvi obrazın zülmətli 
təbiətilə tanış oluruq. Əksinə, bu mifoloji obraz cəmiyyətdə 
eybəcərliyin kök atmasına, irticanın hakim mövqedə dayanmasına 
əsaslar verən, qol-qanad açmasına şərait yaradan nadanlığa qarşı 
qalxan mübariz adamların üsyan səsini şərtləndirərkən, onun işıq 
aləmi qabarıq şəkildə canlanır Bu nöqtədə ənənəvi rəmz zamanın 
cahilliyinə və zalimliyinə etiraz edən, qəh-qəhə çəkən Qabilləri, 
Sənanları, Xəyyamları və bu silsilədən olan üsyankarları 
şəxsləndirir, onları ümumiləşdirir.

Sənan da Qabil kimi Allaha ibadətdən imtina edir. Bu məqamda 
hər iki qəhrəman tanrının bütün qayda-qanunlarına qarşı dayanan 
demon nəslindən olan mənsubiyyətlərini bütünlüklə büruzə verir.

Sənan üçün idrakın qəbul etmədiyi ilahi müqəddəslik yoxdur. 
Bu yerdə Sənan etirazı klassik poeziyamızdan qaynaqlanan, 
xüsusən Nəsimi inkarı ilə bağlı bir ənənənin davamı kimi 
qiymətlidir. Sənan ayıq zəka işığında əfsanə və xülyalardan 
yaradılmış bir varlığın təsdiqini inkar edərkən, ictimai zülmün 
mənəvi dayağı olan dini zorakılıqa qarşı çıxırdı. Qabillə İblisin 
tanrı düşmənçiliyi də Sənanla, Xəyyamla birlikdə eyni ictimai-
dini mühitlə də şərtlənirdi.

Xəyyamla Sənan, Qabillə İblis özlərinəməxsus bir şəraitdə 
etiraz və üsyan qaldırır. Bu qəhrəmanların inkarına və üsyanına 
başlıca mənəvi səbəb real şəraitdən doğan şübhədir.

Şübhə fəlsəfəsi Qabili də, Xəyyamı da tanrının ədalətsizliyi 
və amansızlığı inamına gətirib çıxardığı kimi, Sənanı da xülyalar 
aləmindən real aləmə - özünüdərk mövqeyinə yüksəldirAzə
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Estetik baxımdan Cavid və Bayron şübhəçiliyi ciddi məqam-
larda fərqlənir. Belə ki, ədalətsizlik qarşısında dayanan Qabil 
olub keçənlərə təəssüflənir, kədərlənir, hansı müqəssir və sə bəb-
karlarınsa ünvanına lənət yağdırır. Vəssalam. O, düşdüyü fə la-
kətdən xilas olmaq ümidini belə itirir. Bayron demonizmində olan 
bu keyfiyyət dövrün ictimai-siyasi hadisələrindən qidalanan Av-

ropa romantizminin fəlsəfi-estetik istiqamətləri ilə əlaqədar idi.
Caviddə şübhəçilik və inkar pərdəli həqiqətləri, hikmətləri 

açmaq və işıqlandırmaq, onları dərk etmək, işıqlı ideal yolunda 
fədakarlıqdır. Romantik şairin demonizmində özünü göstərən 
bu keyfiyyət əsrin əvvəllərində Azərbaycan həyatında baş 
verən mürəkkəb siyasi-ictimai hadisələri əks etdirməyə və 
onun mahiyyətini açmağa çalışan Azərbaycan romantizminin 
vətəndaşlıq pafosu və estetik istiqaməti ilə əlaqədar idi. Bu 
romantizmin fəlsəfi cövhərini təşkil edən və həqiqətin təsdiqinə 
çevrilən şübhəçilik Avropadan fərqli olaraq, həyatda inkişafın 
qabağını kəsməyə çalışan, gözəlliyi eybəcərliklə, xeyiri şərlə 
əvəz etmək iddiasında olan bütün ictimai-mənəvi maneələri 
aradan qaldırmaq məqsədi güdür. Bu meyl XX əsrin oyanan Ağılı 
üçün çox təbii idi.

Sənan şübhəçiliyi və inkarında müqəddəslərə etinadsızlıq və 
düşmənçilik görüb fəryad qoparan nadanlara mürşüdün – Şeyx 
Kəbirin dediyi sözlər mərifət və kamal əhlinin həqiqət və real 
müqəddəsliyinə nə qədər yaxın olduğunu gös tərir.

Şübhədir hər həqiqətin anası,
Şübhədir əhli-hikmətin babası.
...Şübhə artarsa, həm yəqin artar,
Mərifət nuri-şübhədən parlar.

Sənan şübhəçiliyinin bir keyfiyyəti də Nəsimi inkarı ilə 
bağlıdır Nəsimi bütün küllü-xülyaya üsyan edərək insan müqəd-

dəsliyi haqqında nəğmə oxuyurdu. Haq deyən, ədalət istəyən pak, 
vicdanlı şəxsiyyəti səcdəyə layiq müqəddəs bir qüvvə füvqünə 
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ucaldan Nəsimi öz poetik rübabını bu amal uğrunda mübarizə 
notları üstündə kökləmişdir.

Keç ikilikdən əmir tək vahid ol, 
Həqqi gör adəmdən, həqqə səcid ol.

Və ya,

Nuri imandır cəmalın kim ki, “səddəqna”deməz 
Kafürü müşrükdür, ana div əgər dersəm nola.

Yaxud:

Kim ki, sücud eyləmədi hüsnünə,
Divi-ləin oldu və şeytanımız.

Sənan da eyni cövhərdən yoğrulmuşdur. Şeyx Kəbirin sözləri 
Nəsimi fəlsəfəsi ilə necə də səsləşir:

Zənn edərsəm yanılmayor Sənan.
Çünki xəllaq için şərəfli məkan 
Eyi, parlaq könüllər olsa gərək...
Kim ki, Allahın istiyor görmək,
Arasın kəndi rühi-pakinda. 
Hər kimin qəlbi, rühi düzgündur.
Daima hiss edər də haqqı görür.
Feyləsufanə ruha malik olan
Yaşamaz ayrı hərgiz Allahdan.

Və ya:

...Şübhə etməkdə haqlıdır insan,
Çünki hər kəscə bəllidir; yaradan 
Hər zaman hər tərəfdə nur-əfşan.

Əvvəla, “İdrak inkarla-skeptisizmlə müxalif deyildir. Əksinə, 
spektisizm əqlin məqsədlərinə xidmət edir və şübhələr yolu ilə 
insanı gətirib aydın nəticələrə çıxarır”(N.Q.Çernışevski).
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Sənanı da, Xəyyamı da cahil, nadan və ədalətsiz cəmiyyətin 
fövqünə yüksəldən, onları kamilliyə yetirən də mərifət nurundan 
parlayan inkardır.

İkincisi, bu poetik lövhə Sənanla Nəsiminin eyni məramlı 
şəxsiyyət olmalarından xəbər verir. Caviddə olan bu klassik 
ənənəyə bağlılığı M.C.Cəfərov belə qiymətləndirirdi: “Məlumdur 
ki, Şeyx Kəbirin bu panteizmi “Şeyx Sənan”müəllifi tərəfindən 
uydurulmamışdır. Həm də bu təkcə Şeyx Kəbirlə Sənana istinad 
edilən bir görüş olmayıb, çox qədim tarixi kökləri olan Şərq, eləcə 
də Azərbaycan fəlsəfi fikrindən gəlir. Bu həmən panteizmdir ki, 
Azərbayçanın Nəsimi, Füzuli, Şeyx Mahmud Şəbüstəri kimi bir 
çox böyük mütəfəkkir və şairlərin dünyagörüşündə xüsusi yer 
tutmuşdur”.

İctimai aləmin zülmətində işıq arayarkən “Mənəm 
Allah”deyən üsyankar zəka qədim tarixdə Demon, Riblis, Satana 
va s. məzmunca eyni, formaca müxtəlif şər rəmzi ilə nişan 
verilmişdir. Daha sonralar həmin təfəkkür tanrıları dinsiz və 
allahsız adlandırılmış, cəmiyyətdən qaçaq salınmışdır. Sənan da, 
Dərviş də, İblis də fəlsəfi cövhərini bu ilkin təfəkkür qaynağından 
almışdır.

Sənanın Dərvişi xarakterizə edən sözləri onun özünu 
dəyişir, onu cəmiyyətin haqsızlığına, dini zorakılığına, təbiətin 
kortəbiiliyinə qarşı dayanan yeni biçimli bir filosof, yaranış və 
yaradanın eybəcərliyinə qəh-qəhə çəkən bir insan-tanrı, antik 
mülahizələrə uyğun, yarımallah səviyyəsinə yüksəldiyini göstərir.

Eşqdən başqa, hər nə varsa, əvət,
Tövbə, min tövbə... Eylədim nifrət 

deyən Sənanın üsyankar təfəkkürü Nəsimi zəkasından işıq 
alır və ümrü boyu dinindən və dilindən asılı olmayaraq, bütün 
insanların həyatını eşqlə, səadətlə dolu görmək istəyən böyük 
humanist Cavidin öz təfəkkürü kimi diqqəti cəlb edir.

Həqiqət bəzən ölüm şərbəti olsa da, Sənan onu həyat, dirilik 
şərbəti, paklıq, müqəddəslik rəmzi hesab edir. Onun inamına 
görə, həqiqət yolunda ölüm əbədi həyat zirvəsiiə yüksəlməkdir.
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Taxta çıxmaq istəməz Mənsur olan, ya minbərə 
Hər kim Mənsur oldu, çıxdı şahi-eşqin darinə

deyən üsyankar Nəsiminin fəlsəfi-estetik dünyagörüşündən 
qidalanmış Sənan ilahi gözəlliyə qarşı real ülvüliyi qoyan, ilahi 
məbudu rədd edib gözəlin və gözəlliyin səcdəsinə”enən, mifik 
təfəkkürün forması olan tanrını inkar edərək İnsan-tanrını təsdiq 
edən Nəsimi şəxsiyyətinin səhnə təcəssümünü verən bir obraz 
kimi diqqəti cəlb edir.

“Nuri-həqqi”əfsanələr aləmində deyil, real gerçəklikdə tapan 
eşq əzabkeşi Sənan zəka işığını klassik poeziyamızın fədakar 
aşiqlərindən alır. Xilası Kəbədə deyil, mənəvi dünyasında 
yaratdığı gözəllik məbudunda tapan Məcnun, Sənanın sələfi 
kimi diqqətnmizi cəlb edir. Cahillər mühiti Məcnunu da, Sənanı 
da anlamaqdai uzaqdır. Bu eşq fədailəri mənəvi dünyasının 
dərinliyindən ucalan səsin, Sokratın təbirincə, “Demon”və ya 
“Allahın səsi”olduğunu dərk etdikdən sonra cəmiyyətin fövqünə 
yüksəlir. Qeys - Məcnun da öz parlaq zəka işığı ilə siyasi-
dini quruluş və xalq arasında dayanan Demon ehtiraslı zəka 
nəhəngləri ailəsinə mənsubdur. Bütün Demonik nəhənglərdə 
olduğu kimi, Məcnunda da əsrarəngiz bir dərkedilməzlik vardır. 
Öz mühitinə qarşı mühitindən üstün demonik varlıq olmaq 
həmişə sirli-sehrlidir. Belə varlıqların ülviliyi, cazibədarlığı, faciə 
qəhrəmanları olması elə bu sehrlədi.

Sənan, Arif, Məcnun səciyyəli şəxsiyyətlərin dərki mümkün 
olmadıqda, onlar öz atəşlərində Kərəmsayağı alışıb-yanır, külə 
dönürlər.

Yeri gəlmişkən, Məcnun və Qabillə əlaqədar verilmiş bir 
bədii lövhənin bənzərliyinə diqqət yetirək:

Atanın fikrincə, xəstə əhval-ruhiyyədən xilas olmaq üçün 
Qabil Allahın dərgahına əl qaldırmalı, onun səcdəsinə enməlidir. 
Qabil Adəmin təkidinə məhəl qoymur, daxilində ucalan çılğın 
səsin hökmünə diz çökür, tiran əleyhinə üsyan bayrağı qaldırmış Azə
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Demonun hökmünə. Bu səhnədə Qabil üsyanı Lüssifer üsyanından 
daha qətidir, daha kəskindir.

Füzulidə də ata ruhi xəstə oğlunun şəfa diləyinin hasil 
olacağını müqəddəs Kəbə ilə bağlayır. O, zəncirə vurulmuş 
Məcnunu Kəbədə Həcər qarşısında diz çöküb qadir Allahdan 
imdad istəməyə təhrik edir. Məcnun Allahın dərgahına əl qaldırıb 
dua etməlidir ki, böyük yaradan onun qəlbindən onu məhv edən 
bəlanı – Leylinin eşqini xəbislik ruhu kimi qovub, yerinə “şəfa 
nuru”doldursun. Dünyada Məcnun üçün bundan da ağır sitəm ola 
bilərmi?

Atanın müti baxışları altında oğul göylərə əl qaldırır. Onun 
daxilində coşan fırtına yazıq qocanı sarsıdır:

Ya rəbb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni.
Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni.

Bu, orta əsrlər zülmətinə qarşı demonik üsyan idi. Füzuli 
poeziyasında mifoloji rəmz subyektivləşdirilmişdir.

Bütün adət-ənənənin və tanrı hökmünün zülmünə qarşı çıxmaq 
əzmilə Məcnun da, Sənan da dünya romantizm poeziyasındakı 
demonlara nə qədər bənzəyir. Onlar zülmətdə işıq zərrələri, 
gözəllik, təmizlik fədakarları və əzabkeşləridirlər.

Sənanı bəşəri məhəbbət zirvəsinə yüksəldən onun müqəddəs 
ehtirası olur. Sənan həyatı eybəcərlikdən təmizləmək, insana zəka 
işığı vermək amalı ilə əzabkeşə çevrildiyi məqamda Prometeyə 
bənzəyir: nadanlıq və cahillik zülmətini işıqlandıran XX əsrin 
Şərq Prometeyinə.

Bütün müqəddəslərə müxalif dayanan Sənan Xumara 
olan məhəbbəti ilə fəxr edir. Çünki onu ətalət və fanatiklik 
girdabından xilas edib mənəvi kamillik zirvəsinə çatdıran qüdrət 
gürcü gözəlinin məhəbbətidir. Dərgahdan qovulmuş İblis də eyni 
ehtirasla deyir:

...Alçalmadı, yüksəldi fəqət hörmətü-şanım,
Allah ilə bir zikr edilir nami-nişanım.Azə
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Bu nöqtədə Sənan və İblis ehtirası onların inkar fəlsəfəsinin 
mahiyyəti kimi özünü göstərir. Ehtiras öz təsir gücünə, təbiətinə 
görə bir-birinə zidd olan meyllər daşıya bilər: bir tərəfdən mənəvi 
başlanğıca qarşı dayanan, fəlakətə sürükləyən meyl, digər tərəfdən 
insanı mənəvi varlıq kimi təsdiqləyən meyl.

Ümumiliyin fəlakətinə tuşlanmış, başqa sözlə, bəla və 
faciə mənbəyi olan ehtiras çox düzgün olaraq şər mənasında 
qiymətləndirilir. Başqa bir ehtiras – dini-mənəvi, siyasi-ictimai 
eybəcərliyə qarşı yönəldilmiş ehtiras ülvidir, pakdır, müqəddəsdir, 
xeyirxah başlanğıcdır. Şərin inkarına sövq eləyən bu ehtiras 
poetik dühaların yaradıcı-demonik gücünün mahiyyətidir.

Dünya demonizm poeziyasında bir qayda olaraq, özlərinə-
məx sus mübarizə yolu ilə prometeylər və iblislər allahlarla 
insanlar arasında sarsılmaz əzəmətlə dayanırlar. Bu ənənə 
“Şeyx Sənan”faciəsində qoyulmuş problemə uyğun bir şəkildə 
həll edilmişdir. Burada qəhrəmanın – narahat mütəfəkkirin ruhi 
sarsıntı anında onun idrakına işıq verən nə Prometeydir, nə İblis 
– Xumardır, gürcü gözəli.

Faciənin ekspozisiyasında şairanə təcəssümünü tapmış - 
“təbii mələk qiyafəsində”görsənən Xumarla əlaqədar səhnə 
bədii-idrakı vasitə olaraq, mürid Sənanın idrakının üstünü örtmüş 
dini-mövhümat pərdəsini atmağa, onun qəlbində olan şübhə 
odunu alışdırmağa, daha sonra onu inkarçı və asi ruh mövqeyində 
dayanmağa gətirib çıxarır.

Bunabənzər bədii vasitələrə dünya demonizm poeziyasında 
da rast gəlinir.

Pərilər kraliçası gözəl qadın Mab (Şelli) pəri qiyafəsində 
İanşenin yuxusuna girir və ona səadətin yolunu göstərmək istəyir. 
Kraliça Mab da, Xumar da cəmiyyətin ölüm girdabından xilas 
olmaq, öz-özünü dərk etmək təlimini canlandırmaq vasitəsidir. 
Və bu təlimə də hörmət edirlər

Yaranışa və yaradana qarşı çevrilmiş İkinci Korun şərqisinin 
üsyankar ruhu “Şeyx Sənan”faciəsinin mənəvi-ictimai 
istiqamətini şərtləndirməsi maraqlıdır. Bu nöqtədə “Şeyx Sənan”la Azə
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“Qabil”arasında olan mənəvi-fəlsəfi qohumluğu görmək o qədər 
də çətin deyildir. Hər iki faciədə eyni nəticə alınır: Yaratmayaydın, 
yaratmısan - xoşbəxt yaşat!

Bayronun da, Cavidin də insanı həyatda xoşbəxt görmək 
istədiyini, xoşbəxtliyinə çalışdığını ifadə eləyən bu hikmət şair 
humanizminin məğzi sayılmalıdır. Caviddə yaradanın zülmünə 
və zalimliyinə, onun adillikdən uzaq olan həyat və yaşamaq 
bölgüsünə üsyankar demonik etiraz İkinci Korun şərqi-fəryadında 
daha qabarıq verilmnşdir.

Qabil obrazı ilə Bayron deyə biləcəyini, lakin demədiyini 
Cavid bu şərqidə daha ustalıqla demiş və dünya demonik obrazlar 
qalereyasında yeni surətə həyat vermişdir.

Yaranışı ilə fəlakətlərə düşən Kor öz etirazını bel”ə bildirir:

Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı,
Nə xəlq olaydı, nə xaliq, nə eşqi-həsrət olaydı.
Nə dərd olaydı, nə dərman, nə sur olaydı, nə matəm
Nə aşineyi-vüslət, nə bari-firqət olaydı.
Könüldə nuri-məhəbbət, gözümdə pərdeyi-zülmət...
Nə nur olaydı, nə zülmət, nə böylə xilqət olaydı...
Nədir bu xilqəti-bimərhəmət, şu pərdəli hikmət?
Bu zülmə qarşı nolur bir də ədalət olaydı.
Tükəndi taqətü səbrim, ədalət! ah, ədalət!
Nə önçə səadət, nə böylə zillət olaydi.

Bu demonik şərqi-üsyan “Şeyx Sənan”faciəsinin konfliktində 
aşiq Sənanın və Dərvişin simasında aparıcı meylə çevrilmişdir. 
Həqiqət naminə yaradana da, yaranmışa da ittihamçı mövqedə 
dayanmaq və bütün müqəddəsləri tapdalayıb keçmək.

Burada dünyadüzənin ədalətsizliyindən fəryad edən Korun 
nəğməsi insanın öz acizliyini boynuna alması deyil, varlığın 
sarsıntılı təzadlarına qarşı haqq soraqlı insanın üsyanıdır, varlıqda 
ahəngdarlıq axtarmaq, varlığın vəhdətini təsdiqləməkdir; Cavid 
ölməzliyinin parlamasıdır.Azə
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Romantik şair əksliklərin xaosundan yaranmış zülmət bir 
aləmlə qarşılaşarkən haqqa, ədalətə gedən yolu arayıb-tapmadıqda 
dəhşətə gəlir. Lakin bu heyrət tiran qarşısında təslim olmaq deyil, 
cəmiyyətdə adillik, insanların könlündə əbədi məhəbbət nuru, 
üzlərdə gülüş görmək istəyən böyük vətəndaş-humanist bir şairin 
etiraz səsidir. Bu motiv Azərbaycan romantizminin mübarizə 
istiqaməti ilə bağlı idi.

Fanatik aləmdə həqiqət, zülmətdə işıq arayan Dərviş, Sənan 
kimdir? Onların məramı, amalı nədir, hansı soya, hansı kökə 
bağlıdır? Dərviş öz-özünü gözəl nişan verir:

Saqın, heç sorma! Bir divanəyim mən,
Dəmadəm çırpınır pərvanəyim mən.
Babam heyrət, anamdır şübhə... əsla,
Bilməz mən kiməm, ey şeyxivala.

Səma səltənətindən sürgün edilmiş, lakin dönməz rəqib 
olan İblis kimi Dərviş də cəmiyyətdən qovulmuş zəka işığıdır, 
idrak ruhudur. Hər ikisi də ictimai həyatın mənəvi dünyasının 
dərinliyində parlayacaq ədalət işığının, mərifət nurunun 
qaynağıdır. 

Mifologiyaya uyğun olaraq, Allahın ədalət pərdəsi altında 
etdiklərində ədalətsizlik, zülm, zillət görən İblis yer üzünü səyyah 
kimi qarış-qarış dolaşır, qadir qüvvənin qoyduğu qayda-qanunu 
uyğunsuz, biçimsiz görür.

İblis də, Dərviş də tanrı dininə deyil, onun yad olduğu ədalət 
və insanlıq dininə – “həqiqət dininə”qaildir. Bəşəriyyəti xoşbəxt 
yaşadacaq bir qüvvə varsa, o da həqiqətdir – İblisin də, Dərvişin 
də fəaliyyəti bu mahiyyətə bağlıdır.

Cavidin demonik ehtiras poeziyasında fəlsəfi-estetik inikasını 
tapmış Dərviş də, İblis də din, təriqət və şəriətdən kənardır. 
Başqa şübhə və inkar filosofları kimi, onlar bir də bu məqamda 
doğmalaşırlar. Dərvişin ədalətsizliyə, zülmə qarşı yüksələn haqq 
səsini şübhə və heyrət tanrısı olan İblis qəh-qəhələrinin əks-Azə
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sədası kimi qiymətləndirmək şairin bədii-estetik niyyətinə daha 
uyğun olardı. Dərvişin axtardığı vəhdət dünyası bütün həyata, 
o cümlədən, dini həyata aiddir; din ayrılığı uydurması onun 
nəzərində cəmiyətdə qeyri-bərabərlik üçün düşünülmüşdür.

...Əvvət, Quran. Zəbur, İnçülü Tövrat.
Birər röya ki, zor təfsiri, heyhat.

Dərviş obrazının fəlsəfi cövhəri mahiyyətcə İblisin mayası 
ilə qarışıq olduğu kimi, cəmiyyətdən qaçması, fövqəlbəşər olmaq 
və Allahtək vahid zikr olunmaq arzusu müvqeyində də onlar 
eyniyyət təşkil edir. Bu yerdə qiyamçı İblis üsyankar Dərviş 
simasında səhnə təcəssümünü tapır.

Dünya demonizm poeziyasında ənənəvi mifik rəmz – İblis 
zülmət və tərəddüddə əzab çəkən qəhrəmana zəka nuru bəxş 
etdiyi kimi, mübhəm aləmdən gəlmişlər təsiri bağışlayan 
Dərviş də Sənan üçün mürəbbidir, ilahi işıq selidir. Bu cür işıq 
seli Sənanın gözlərindəki zülmət torunu dağıdır, onun ruhunu 
ölməzlər aləminə qovuşdurur.

Dərviş sirli-soraqlı çağırış nidaları altında heyrətə gəlmiş 
Sənanın qəlbinə güzkü tutur, onun mənəvi dünyasında hayqıran 
fırtınanı bir ruhşünas dəqiqliyi ilə müşahidə edir və deyir:

...Gözündən bəllidir fikrin, xəyalın,
Gülər ruhunda bir yaldızlı xülya,
Sənin bir başqa sevda var başında.
Nədir yalnızlıq? Anlarsan düşünsən.
Bu rəmzi get də sor, Allahdan öyrən!
Əgər fövqəlbəşər olmaq dilərsən,
Kənar ol daima çinsi-bəşərdən!..

(Açı və laübali qəhqəhədən sonra muridləri göstərir)

Bu şaşqın xəlqə əsla vermə zəhmət.
Fəqət yalnız bulun, ey tifli-hikmət.
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Əvvəla, bu səhnə İblislə Arifin qarşılaşdığı ilk səhnələrə ma-
hiy yətcə də, sənət-estetik baxımdan da bənzəyir. İblislə Dərvişin 
çılğın, demonik qəhqəhəsinin həyati gücü, məntiqi və mahiyyəti 
arasında da eyniyyət işarəsi qoymaq olar.

İkincisi, Sənan da dünya romantizminin Demon obrazları 
kimi tanrılıq səlahiyyətinə yüksəlmək iddiasındadır; na danlıq və 
cahilliyin fövqündə dayanan məhəbbət tanrısı.

Sənan dünyagörüşündə olan tərəddüdləri sonra yuxu və 
Xumarın xəyalının təsiri daha da dərinləşdirir, onun şübhəsini 
artırır.

Məhv olub getdi həp düşüncələrim
Məni yalnız burax, rica edərim

deyə ağır düşüncələrlə Sənan mürüdlərinə müraciət edir.
Sənan haqq aşiqi fövqündə ikən adilik səviyyəsindən ona 

baxanlar bu eşq cəfakeşinin həyat, düşüncə tərzində ümumi 
qaydalara uyuşmayan cəhətləri görcək heyrətlənir, onun 
ilahiləşdirdiyi, idealını anlamayan yad adamlar olaraq qalır dılar:

Dəlilik başqa bir fəzilətdir,
Dinsiz olmaq da bir təriqətdir.
Dəlidir, sözlərində məna var.
Sərsəridir, başında sevda var.
O deyil, gərçi zahirən Mənsur
Hop “Ənəlhəqq”diyor çırpınıyor.

Sənana görə, dəlilik fəzilətinə yetmək cəmiyyətin fövqünə 
yüksəlmək və tanrı mövqeyində dayanmaqdır.

Cavid qara, çirkin qəlbə malik olanları “Şeyx Sənan”faciəsində 
də “İblis”adlandırı.r Şairə görə, dindən vasitətək istifadə edən 
ruhanilərin sözləri zahirən çox işıqlı olsa da, ondakı məna və 
məqsəd ölüm və fəlakətlə bağlıdır.

Papasın dini müdafiə mövqeyində dayanması onun eybəcər 
“mən”inə xidmət edir. Romantik şair Sənanın dili ilə Papası belə 
nişai verir:Azə
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Zahiri ipək gözəl, fəqət nə çıxar?
Oynaşır bətnində şeytanlar.

Arif İblisin verdiyi şərabın hərarətindən yeni həyata qədəm 
qoyduğu kimi, Sənan da Papasın -  başqa bir biçimli İblisin 
əlindən şərab piyaləsini nuş etdikdən sonra qarşısında yeni aləm 
açılır. Sənan bundan sonra xaç asmağı belə günah hesab etmir. 
Dini-mənəvi, ictimai-əxlaqi eybəcərliyə qəhqəhə çəkən Sənan öz 
üsyanı ilə tanrıya ağ olan İblisin mövqeyində dayanmış olur.

İbn Məriyəm asıldı darə, fəqət,
Onu təkrarə varmıdır haçət?
Bumu insanın ərşə meracı?
Mən nəyim indi? Canlı dar ağac!..

Sənanın dinə qarşı çıxması Prometeyin, Qabilin, Lüssiferin, 
İblisin, Xəyyamın tanrı ədalətsizliyinə əks dayanması qədər 
mənalıdır

Papas obrazı Xumarla Sənanın, Qara Keşiş Əsli ilə Kərəmin 
arasında uçurum olaraq dayanır. Cavid “Əsli və Kərəm”dastanının 
ənənəsi baxımından “Şeyx Sənan”da xristian ruhanilərinin ifrat 
milli və dini şovinizmindən törəyən bəlaları vermək istəmişdir. 
Bu gün dünya ermənilərinin katolikosu Eçmiədzin keşişi (1987-ci 
ildən başlayaraq aşkarca erməni-müsəlman qırğınının ilhamçısı 
olan bu keşiş Amerika Kəşfiyyat İdarəsinin adamı kimi Ermənistanı 
və habelə Dağlıq Qarabağı, Şaumyan (kənd) rayonunu, Xanlar 
rayonunda Çaykənd kəndini əcnəbi silahlarla barıt ambarına 
çevirmiş, Azərbaycanla sərhəd kəndlərində cəhənnəm tonqalları 
qalamışdır) II Vazqen Qara Keşişin - Papasın dopdoğma qara 
donlu əvdadıdır. Cavidin Papas surətilə türklərə qarşı düşmən 
mövqeyində dayanmış xristian şovinizminin qədim tarixə malik 
olmasını Birinci Cahan Müharibəsi illərində bir daha xatırlatması 
təsadüfi deyildir.Azə
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Dərviş Sənanı fəlakətə salan mənəvi-ictimai amilə - cəmiy-
yətdə tarixən yaranmış din ayrılığına, ayrı-seçkiliyə təzadların 
səbəbi kimi baxır:

İştə, gördünmü din nələr doğurur?
Nə bəlalar, nə fitnələr doğurur?
Din bir olsaydı yer üzündə əgər,
Daha məsud olurdu çinsi-bəşər.

Mütəfəkkir şairə görə, yer üzünü fəlakətə salan “məzhəbi-
din”ixtilaflarından insanı yalnız vahid bir mənəvi ictimai qanun 
ixlas edə bilər.

İlk həqiqət axtarıcılığı dövründə Sənanın oxu daşa dəymişdir. 
Həyat və gözəllik aşiqi Sənana elə gəlirdi ki, Xumarın şəxsində 
həqiqətə – real ilahiliyə tapınmışdır. Bu belə olsa da, Sənanın əli 
həqqiqətə – Xumara yetmir. Bu parlaq həqiqət ulduzu zülmət 
və fanatik aləmdə arzu və istək bürcünün faciəvi zirvəsində 
dayanmışdır

Haqq və ədalətin göyə çıxdığı ictimai aləmdə həqiqətə 
çatmağın qeyri-mümkün olduğunu Dərviş gözəl dərk edir. O, canlı 
insan yaşayışından uzaq olduğunu fəlakət uçurumu qarşısında 
dayanan Sənana başa salmağa çalışır:

Baxma, şeyxim, şu hali-pürqəminə 
Giriyorsun həqiqət aləminə...

Dərviş Sənani tanri məqamina qaldiraraq:

...Fəzli-həqq ruhnəma kəmalında,
Parlıyor nuri-həqq cəmalında,
Səndə bir əhli-hal əlaməti var,
Səndə əlan xuda qiyafəti var  

deyib, onun müqəddəs, pak ruha malik olduğunu, kamil insan, 
insan-tanrı fövqündə, məqamında dayandığını bildirdiyi kimi, 
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Qabil də ilk rastlaşdığı Lüssiferi eyni məzmunlu sözlərlə təqdim 
edir.

Mayası hiylə və riyadan vurulmuş bir cəmiyyətdən həqiqət 
və ədalət gözləmək əbəsdir. Үstəlik, həqiqət arxasınca düşmək, 
onu qovub tutmaqa çalışmaq, öz fəlakət və məhvinə doğru can 
atmaqdır.

Dərviş Sənana həqiqət yolunu göstərərkən, onu faciə və bəla 
dolu ölüm yoluna salmışdır. Sənan bu həqiqəti ölüm girdabına 
yaxınlaşdığı anda dərk etməyə başlamışdır. Sənanın böhranlı 
dəqiqələrdə dediyi sözlər fikrin isbatı üçün tutarlı sübutdur:

Söylənib durma, sən də get, dəf ol!..
Get də bir başqa sayğısız ara, bul!
...Məni sən eylədin bu dərdə düçar,
Get, çəkil, durma...

Burada Dərvişin rəddi - cəfa və ədalətlə yüklənmiş həqiqətin 
rəddidir. Belə bir oxşar lövhə “İblis”faciəsində də rəsm edilmişdir. 
Orada da uçurum qarşısında dayanan Arif onu həqiqət aləminə 
səsləyən İblisi beləcə rədd edir.

Dərviş və İblisin rədd edilməsi nə Sənanın, nə də Arifin 
yaxasını fəlakətdən qurtara bilməz. Dərvişdən, İblisdən qaçmaq 
- fəlakətdən qurtuluş yolu deyildir. Arif də, Sənan da düşdükləri 
fəlakətdə əsl müqəssir olan ictimai-siyasi quruluşu, dini-mənəvi 
dünyagörüşü düzgün qiymətləndirə bilmirlər.

Dərviş və İblisdən qaçmaq və onlara nifrət etmək də, 
yaxınlaşmaq və onları sevmək də nə Sənana, nə Arifə xoşbəxtlik 
gətirə bilməzdi. Kimsəyə qismət ola biləcək belə bir parlaq tale 
ulduzu müstəbid quruluşun zülmət səmasında parlaya bilməz. 
Yaranmış fəlakətin subyektiv deyil, obyektiv səbəbləri vardır. 
Şairin bu fikrini mənalandırmaq baxımından “Şeyx Sənan”ın son 
səhnəsi olduqca maraqlıdır.

Əlbəttə, Sənanla Xumarın ruhunun göylərə uçuşu ictimai 
həyatın mənəvi-sosioloji qayda-qanununa ittiham əlamətidir. Bu Azə
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uçuş nakam sevgililərin zülmətdən qopub işığa qovuşmasıdır.
Cavid idealının romantik uçuşu real əsaslara söykənirdi. 

Bu baxımdan H.Heynenin romantik ideal haqqında məlum 
düşüncələri maraqlıdır: “Bizim mənəvi anlayışlarımız tamamilə 
havadan asılı vəziyyətdə deyildir... O şeyi ki biz müqəddəs 
adlandırırıq, o boş arzu deyildir, real əsasa malikdir”.

Dünya demonizm poeziyasının təcrübasindən məlumdur ki, 
yer üzü haqsızlıq və ədalətsizlik, səma aləmi adillik və həqiqət 
rəmzi kimi təsdiq edilir. Bakir ruhun səma səltənətinə qovuşması 
insanın ideal arzuya çatması rəmzitək bütün dünya demonizm 
poeziyasının estetik konsepsiyası mənasında meydana çıxır.

“Şeyx Sənan”da təmiz, pak məhəbbətin təcəssümü tragik 
romantpk konfliktin əsasını təşkil edir. Sevgililərin məhvi ictimai 
zülmə qarşı üsyanı şərtləndirir. Romantik konfliktin inkişafını 
mərkəzi surətin bədii-estetik cəhətdən kamilliyini iki gənc 
arasında baş verən təmiz münasibətlər təşkil edir. Bu subyektiv 
münasibətlər köklü şəkildə “Şeyx Sənan”ı meydana çıxaran 
dövrün ruhu ilə bağlıdır. Burada qəhrəmanın daxili dünyası sosial 
dünya mənasında ziddiyyət və mürəkkəbliklərdən ibarətdir.

Lermontov irsində özünü qabarıq göstərən “yer və səma 
səltənəti”problemi baxımından Cavid və Lermontov şeiriyyəti 
arasında da qarşılaşma aparmaq gərəkdir

Əgər məsələyə bir qədər diqqətli olsaq, o zaman demonizm 
poeziyası aləmində hər iki şairin rübabında romantizm sənətindən 
irəli gələn fəlsəfi-estetik duyum baxımından bir-birini tamamlayan 
oxşar ladlara, bənzər notlara rast gəlirik.

Diqqət yetirək: Sənan bəşəri qüdsiyyəti, ülvi məhəbbəti tanrı 
sevgisinə qarşı qoyduğu məqamlarda Lermontovun Demonu 
ilə eyni fəlsəfi təfəkkür qaynağına bağlı olduğunu nümayiş 
etdirir. Xumara qədər olan inamına qələm çəkən Sənan “eşqdən 
başqa”hər şeyə tövbə etməklə Tamaranın məhəbbətindən 
yaratdığı müqəddəs mənəvi dünyanın bir anını əbədi həyat 
əzabına qarşı qoyan Demonla eyni mahiyyətdə olduğunu aydın Azə
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göstərir. Şübhəsiz, bu vahid mahiyyət Şərqin demonik – poetik 
fikir qaynağı ilə bağlı hadisədir.

Demon Tamaranın səcdəsinə enir, onu müqəddəslər 
müqəddəsi mənasında həyat və gözəllik tanrısı hesab edir. Sənan 
da Xumara “İştə Kəbəm də, cənnətim də budur”deyəndə eyni 
idrak yolunu tutur.

Demon da, Sənan da ilahi eşqi unudub bəşəri sevginin 
əzabkeşlərinə çevrildikləri andan iztirab və məhrumiyyət aləminə 
qədəm qoyurlar. Demon Tamaranın məhəbbət dünyasında ilahilik 
illüziyasını itirərək insaniləşdiyi kimi, Xumarın sevgi ülviyyətinə 
səcdə etdiyi anda çılğınlaşan Sənan da bəşər məqamından 
fövqəlbəşərliyə yüksəlir, ilahilə1şir, demonik aləmə qovuşur. 
Fikrimizi bir qədər başqa şəkildə izah etməyə çalışaq

“Şeyx Sənan”faciəsində din mifik mülahizəyə uyğun olaraq 
ilahi səltənətdir. Xumar da mifik anlayışa uyğun, fəlsəfi-estetik 
vasitə olaraq, tanrı səltənətilə insan arasında dayanarkən demonnk 
quvvə (İblis və Prometey) kimi, insana həqiqəti nişan verir.

Din burada ictimai zülmətdir, mələk qiyafəli Xumar insanın – 
Sənanın narahat qaranlıq təfəkküründə demonik işıqdır. Bu yerdə 
Xumar obrazı rəmzləşir və onun fəaliyyəti ənənəvi demonik 
surətlərin işıqlı fəaliyyəti ilə eyniləşir. Bu məqamda Xumar 
obrazı demon anlayışında özünü göstərir.

İlahi hakimiyyətə arxa çevirən Sənan da, Demon da əvvəllər 
bağlı olduğu mənəvi-əxlaqi girdabın zillətindən yaxa qurtarıb 
təskinliyi, yaşamağın gözəlliyini, müqəddəsliyi bəşəri sevgidə 
tapır. Odlu ürəklə zülmətə işıq gətirən bu bəşəri ehtiras demonizm 
poeziyasında Prometey əzəmətinin estetik təcəssümüdür. Burada 
həyata, yaşayışa, gözəllik və bəşəri ilahiliyə olan demonik 
ehtiras “Böyük Məhəbbət”məbudu Demon və Sənan obrazı ilə 
şəxsləndirilmişdir.

Sənan məhəbbəti birinin digərinə olan fərdi məhəbbəti deyil, 
ümumiyyətlə insanın real müqəddəsliyə vurğunluğudur

Lermontovun Demonu Tamaranın sevgisi naminə əbədiy yət-
dən, bütün müqəddəslikdən əl çəkməyə razıdır. Demon Tamaranın Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



115

varlığını duyana qədər keçirdiyi həyatı mənasız hesab edir, bəşəri 
ülviyyət və qüdsiyyəti ilahi müqəddəsliyə qarşı qoyur.

Sənan da Xumarı görəndən sonra onu Yaşadan dini müqəd-
dəsliyə qara xətt çəkir.

Aşiqlik insanın ideala olan ehtiraslı bağlılığının nişanəsidir. 
Demon da ehtiras nişanəsi, çılğınlıq, vurğunluq məbududur. 
O, ehtirasla sevəndə insaniləşir, bəşəriləşir – Sənanlaşır. Sənan 
çılğınlıqla, ehtirasla sevəndə Demonlaşır: göyə, yerə, insan 
şərəfini məhv edən, onu miskinləşdirən bütün adət-ənənəyə qarşı 
çıxarkən də şübhə və inkar Tanrıya – Demona çevrilir.

Demon da, Sənan da azad, pak və səmimi insani hislərdən 
başqa ilahilik tanımır. Onların səcdəsinə endiyi məbud riya və 
hiylədən uzaq həqiqət və səadət məbududur – gözəllik və ülvilik 
məbudu.

Bu xətt üzrə Cavid mövqeyini sadəcə olaraq yalnız dinə qarşı 
müxalif hesab etmək yanlış fikir olardı. Burada şairin estetik-
romantik kriteriyaya müvafiq bir şəkildə dini-mənəvi zülmətə, 
habelə ictamai-siyasi ədalətsizliyə və diktatorun qəddarlığına 
qarşı barışmaz demonik üsyan səsi eşidilir.

Görkəmli mütəxəssis alim Mayminin aşağıdakı fikrini bütün 
dünya romantiklərinə də, o cümlədən Cavidə də aid etmək olar: 
“Romantik poeziyada reallığı mifləşdirmək çox tez-tez müşahidə 
olunur. Romantik Lermontovda da belə olmuşdur. Lermontovun 
mifik Demonu göyləri yaradanın özünə meydan oxuyur. Bu o 
deməkdir ki, “Demon”un müəllifi üçün öz real mövcudiyyəti 
formasında yerdəki aləm qəbuledilməzdir Romantik şairlərin 
allahlarla mübarizəsi əslində həmişə yerdəki qanunlar və 
hökmdarlarla mübarizəsi deməkdir”.

Cavid adamlar arasında olan nəşəli xoş münasibəti kamillik 
sayaraq o ideyanı təlqin etmək istəyirdi ki, insanların xilası 
onların bakir vicdana, işıqlı qəlbə hakim olmalarındadır. Sənan 
da Xumara vurulduğu andan Demonun yüksəldiyi qüdsiyyət 
zirvəsinə ucalmış, kamil və adil qüvvət məbuduna çevrilmişdir.Azə
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Demon ilahi sədəqədən üz çevirməyə hazır dayanan cəfakeş-
dir. O, Tamaraya özünü belə təqdim edir:

Mən səni özümə ilahə seçdim,
Mən sənin eşqinlə hər şeydən keçdim,
Vermişəm əlinə ixtiyarımı,
Bütün şövkətimi, iqtidarımı.
Bir hədiyyə kimi sədaqətini,
Mənə qıyacağın bir an üçün, mən 
Keçərəm yolunda əbədiyyətdən.

Tamara ilə Demonun mükalimə səhnələrində şair cəmiyyətin 
işıq və zülmət tərəflərini qarşılaşdıraraq müasirlərini həqiqətə 
səsləyirdi.

Məhəbbətlə döyünən qəlbin təntənəsinin qidası qan, törətdiyi 
fəlakət olan cəmiyyətə qarşı qoyulduğu lövhələrdə Lermontovun 
da, Cavidin də sıxlaşan irticaya olan şair-vətəndaş münasibəti 
daha kəskin şəkildə özünü göstərir.

Allahın zülm və sitəminə dözə bilməyən Sənan Demon 
ehtirası ilə fəryad edərkən Cavid tendensiyası daha parlaq, daha 
qəti formada diqqəti cəlb edir.

...Ya rəb...
Gəliyor həp bu hiylələr səndən,
Məni bilməm neçin yaratdın sən?

Bu mövqedən Sənan idrakı həm də yaranışına qiyam qaldıran 
Qabil zəkası ilə birləşir

Sənan mənəviyyatında millilik, eyni zamanda, şərqlilik 
qüvvətli olduğu kimi, onun mübarizəsində də tipoloji keyfiyyət 
qabarıqdır. Belə ki, faciənin bu aparıcı istiqaməti Azərbaycanın 
ictama-isiyasi həyatında hər addımda canlı şəkildə diqqəti cəlb 
edən din və antidin, maarifçilik və antimaarifçilik cəbhəsilə bağlı 
hadisələrdən irəli gəlirdi.Azə
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Tarixdən gələn Sənanın ət-qanı əsrimizin əvvəllərində öz 
mikrodünyasına sığa bilməyən narahat və çılğın Azərbaycan 
ziyalılarının varlığından köçürülmüşdür. Bu tarixi həqiqəti 
H.Zeynallı vaxtilə belə izah edirdi: “Butün din imanı təbii 
duyğular yolunda fəda edən Sənan yetişməkdə olan Azərbaycan 
ziyalılarına xoş gəlməkdə idi. Burada əski dindarlığa qarşı olan 
və ürəklərdə o zamana qədər gizli qalan nifrətlər Şeyx Sənan dili 
ilə, Cavid qələmilə vətəndaşlıq hüququnu almaqda idi. Ona görə 
də, cəmiyyət tərəfindən sevilmişdir...”.

Başqa klassik sənətkarlar kimi, Cavidi də hər zaman ideal 
cəmiyyət, ideal insan problemi düşündürmüşdür. Romantik şairə 
kürə, ideal cəmiyyət ideal insan tərbiyə edir. İnsan - cəmiyyətin 
meyvəsidir. Özünü köklü göstərən şərir əlamətlər - riyakarlıq, 
özünü xəbiscəsinə xalqpərəst və vətənpərəst kimi gözə soxmağa 
can atan düşükünləri səciyyələndirən mənsəbpərəstlik, müxtəlif 
formada oğurluq, rüşvətxorluq, insafı, vicdanı, şərəfi və ləyaqəti 
əldən vermək, insan gülüşünə xəyanət və s. bu qəbildən olan 
eybəcərlik mövcud ictamai-siyasi quruluşun mənəvi yoxsulluğunu 
aşkar edən keyfiyyətlərdir. Neçə ki, mövcud cəmiyyətin təbiətində 
ikiüzlülük, xəbislik, fırıldaqçılıq, mal-pul üçün dost-qardaş qanına 
hərislik yaşayır, meydan şərindir. Belə bir cəmiyyətdə haq-ədalət 
deyən ağıza daş tıxanır. Onun da öz təbiətinə uyğun biçimdə 
“haqq-ədalət”divanı mövcuddur. Cavidin fikrincə, insan özünü 
dərk edəndən sonra həyatda xeyir qələbə çalacaqdır. Xeyirxah 
cəmiyyətdə adillikdən, azadlıqdan danışmağa dəyər. Romantik 
şairin ideal cəmiyyət axtarışları zamanı gəldiyi nəticələrdən biri 
də budur. Bu konsepsiya “Şeyx Sənan”ı yaratdığı illərdə Cavidin 
dünyagörüşü üçün təbii idi.

Fikrimizi ümumiləşdirərək demək lazımdır ki, demonizm 
poeziyasında bütün sənətkarlar demonik titanizm ilə cəmiyyətə, 
dövrə. zamana qarşı üsyan edir, onun qanlı siyasətinə və əməllərinə 
nifrət bəsləyirlər.Azə
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Gətirilən irili-xıdralı nümunələrdən də bəlli oldu ki, Cavid 
yer üzünün fəlakət səhrasına çevrilməsini də, insanın mələkdən 
ölüm tanrısına dönməsini də onun naqisliyi ilə bağlayır. Şair başqa 
əsərlərindən fərqli olaraq mənəvi iflası “İblis”faciəsində səciyyəvi 
olan insan məişətinin təqdimində, qarşılaşan psixologiyaların 
nəticəsində yaranmış fəlakətləri ibrətamiz lövhələrdə canlı 
obrazlar vasitəsilə daha canlı, daha geniş təcəssüm etdirir. 
Mürəkkəb siyasi hadisələri şərtləndirən Cavid obrazlarının 
psixoloji təbəddüllatından yaranmış ziddiyyət və tərəddüdlər, işıq 
və zülmət məqamları İblis obrazında sintez edilir. 
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III FƏS²L

                                
 ì²BL²Sî - demonik poeziyan�n inkiåaf�nda 

yeni bir mərhələ kimi.

                  

Demonik poeziyadan gələn estetik vasitələr, mifik şərtilik-
lər XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının başqa şəxslərinin də 
yaradıcılığında özünü göstərir. İstər Ə.Haqverdiyev kimi 
realistlərin, istərsə də M.Hadi, A.Səhhət kimi romantiklərin bədii 
irsində ənənəvi İblis obrazının birbaşa ya özünə, ya da işarələrlə 
şər əməlinə rast gəlirik.

Ə.Haqverdiyev 1901-ci ildə tamamladığı “Pəri-Cadu”pye-
sin də şər obrazını dramaturgiyamızda ilk dəfə səhnəyə gətirir. 
Lakin burada İblis surəti bədii kamilliyə görə, dünya demonizm 
poeziyası prosesinə qovuşa bilmir. Haqverdiyevin qəhrəmanı 
hadisələrə və insanlara da Cavidin İblisindən tam fərqli baxımdan 
yanaşır. Onun fəlsəfəsi də “İblis”faciəsinin qəhrəmanının idealı 
ilə səsləşmir. “Pəri-Cadu”da İblis obrazı bədii-estetik məramını 
belə izah edir: “...Mən də nə qədər dünya durub, o insan nəsli 
ilə varam. Hirs, tamah, övrət gözəlliyi, dünya malıtək mənim 
əlimdə aləti-cazibə var ki, onların müqabilində dağlar, daşlar belə 
dayanmaz”.

Haqverdiyevdə İblis dünya bədxahlığının başlıca səbəbkarı 
kimi özünü nişan verir. Əlbəttə, bu, o demək deyildir ki, dramaturq 
mövhumi-aləmdən gələn şər rəmzini mifik anlayışa uyğun səhnəyə 
gətirmişdir. Bəllidir ki, Haqverdiyevdə də İblis obrazı həyatda 
olan pislikləri və bədxah adamları ümumiləşdirən personajdır. 
Lakin mövhumi şər obrazının səhnə təqdimi, təbii ki, Caviddə 
öz dualist səciyyəsinə görə tam fərqlənir. Romantik şairdə İblis 
bir tərəfdən əzazil adamların simasında canlandırılarkən yıxan, 
dağıdan rəhmsiz və amansız şər qüvvə kimi təqdim edilirsə, o biri 
tərəfdən faciəli hadisələrin müşahidəçisi, bədxah adamları nişan 
verən, insanları bəd əməllərdən uzaqlaşdırmağa çalışan həyat Azə
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mürəbbisi kimi təcəssüm etdirilir. A.Şaiq yazırdı: “İlk görüşdə 
sözlərini söylədikdən sonra görünmədən ridasının ətəklərini 
onun (Arifin – Ə.T.) gözlərinə sürtərək çəkilir. İblis bu hərəkəti 
ilə Arifin gözü önündəki pərdələri parçalamaq, həyatı ona olduğu 
kimi göstərmək və onu göylərdən, xəyal aləmlərindən yerlərə 
düşürmək, həyat və həqiqətin bütün çirkinliklərini, pisliklərini 
ona duydurmaq və onu həyata daxil etmək istər”. 

Azərbaycan ədəbiyyatında Birinci Dünya Müharibəsinin 
törətdiyi fəlakətlərdən sonra demonizm poeziya ünsürlərinə daha 
sıx-sıx rast gəlmək olar. Bu baxımdan M.Hadi, A.Şaiq, A.Səhhət 
yaradıcılığı kifayət qədər material verir. H.Caviddə olduğu 
kimi, bu romantiklər də dünyanı qan içində çalxayan, yanar 
ocaqları söndürən, sakit komaları yerlə yeksan edən, “mənəm-
mənəm”deyən vəhşi xislətli fərdlər - İblis rəmzi ilə nişan verirlər. 
Onlara görə, insanın mənəvi dünyasında iki qüvvə – xeyirlə şər 
üz-üzə yaşayır. Şər əməl insan daxilində hakim meylə çevrildiyi 
andan fəlakət baş verir. Romantiklər tarixən baş verən qanlı 
müharibələrin səbəbini də insan əxlaqında tənasübün, tarazın 
pozulması ilə bağlayırlar. Bütün bunlara baxmayaraq, yalnız 
Cavid yaradıcılığı nümunəsində Azərbaycan ədəbiyyatında 
demonizm poeziyası zəngin estetik aləminə görə dünya demonizm 
ənənələrinə qovuşur və dünya ədəbiyyatının nəhəng prosesinə 
qoşulmaq səlahiyyəti almış olur.

Romantik şair bütün yaradıcılığı boyu insan səadəti 
axtarışlarında olmuş, tarixən baş vermiş fəlakətlərin səbəbini 
şər təbiətli insanların düşkünlüyündə və naqisliyində görmüşdür 
Cavid bum-buz qəlbə malik, oddan-alovdan məhrum olan bu 
insan qılıqlı yırtıcıları – siyasət bazarını din alveri ilə qızışdıran 
bu riyakarları cəmiyyətin şər qüvvələri kimi nişan vermişdir. Şair 
dünya iblislərini “İblis”faciəsində daha geniş səhnələrlə təcəssüm 
etdirmişdir.

Əsər 1918-ci ildə yazılmışdır. Bu tarix Birinci Dünya 
Müharibəsinin sonlarına anddir. Lakin Cavid faciənin mövzusunu Azə
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hələ dünya ağalığı üstündə yer üzünü dəhşətli qan çanağına 
çevirmiş imperialist müharibənin ən qızğın dövründə fikirləşirmiş. 

Bu baxımdan professor Əziz Şərifin xatirələri maraqlıdır. O 
yazır: bu əsərlə (“İblis”lə – Ə.T.) əlaqədar olaraq mən Hüseyn 
Cavidlə 1914-cü ildə Tiflisdəki görüş və söhbətimizi xatırlayıram. 
Xatırlayıram ki, o zaman şair dostum Leonid Andreyevin 
dramları, xüsusilə “Anatema”dramı ilə maraqlandığı kimi, onu 
Lermontovun “Demon”poeması və Götenin “Faust”əsərləri də 
çox maraqlandırır”.

Əvvəla, bu sözlər yeni əsər yazmaq üçün axtarışda olan 
Cavidin klassik irsdən necə bəhrələndiyi haqda canlı məlumat verir. 
İkincisi, bu, onu göstərir ki, “İblis”faciəsi Qafqazın cəbbəxanaya 
çevrilməsinin canlı müşahidəçisi olan romantik bir şairin keçirdiyi 
dəhşətlərin, əsəbilik və çılğınlığın nəticəsi idi. Cavid müharibə 
fəlakətlərindən yaxa qurtara bilməyən Ariflərin, İxtiyar və 
Rənaların, Vasiflərin və başqalarının dərdinə şərik olan neçə-neçə 
vətəndaşlardan – zamanın ağır yükünü daşıyan ziyalılardan biri 
idi. Cavid realist olmadığına görə, bu sərt tarixi həqiqət romantik 
şair “mən”inə uyğun boya və vasitələrlə qələmə alınmışdır. Elə 
buna görə də, klassik ənənəyə bağlı olan Cavid mifik şər obrazını 
yaratmalı idi. İnsanın mənəvi şikəstliyini ifşa və tənqid, ictimai 
kateqoriya kimi, lap qədim dövrlərdən başlayaraq bugünədək dünya 
ədəbiyyatının həll etməyə çalışdığı problemlərdəndir. Sənətkarlar 
bu ideyanın təcəssümünü bəzən real insan şəxsiyyətlərində, bəzən 
şərti mifik rəmzlərdə, müxtəlif bədii-idraki vasitələrdə verməyə 
çalışmışlar. Sənətdə bu keyfiyyəti nəzərə alan mütəxəssis alim 
R.M.Samarin klassik sənətkarlardan, məsələn, Marlo və Şekspirdən 
nümunələr gətirərək yazır ki, “mənsəbpərəst və görkəmli fateh 
Teymur, şeytantək ağıllı Ş.Riçard, riyakar Yaqo və düşkün Klavdi 
və başqaları – budur Satana ilə eyni bilik almış, şər ehtirasın möhrü 
ilə damğalanmış bir dəstə personaj”.

Bu baxımdan ilk öncə Şekspirin (1564-1616) şər xislətli 
obrazlarını Cavid İblisinin təbiətində olan dualizmin zülmət tərəfi Azə
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ilə qarşılaşdırmaq, mifik şər bucaqlarında onların qohumluğunu 
aydınlaşdırmaq elmimiz üçün əhəmiyyətlidir.

Şekspirin Yaqosu və Cavidin İblisi şər qüvvənin müxtəlif 
dövrlərdə ayrı-ayrı adlar altında verilmiş səhnə təcəssümüdür. 
Şekspir bütün xalqlara eyni insanlıq ölçüsü ilə yanaşan qara 
Ərəb Otellonu qatil olmağadək sürükləyən ağlar dünyasının 
eybəcər mahiyyətini Yaqo timsalında damğalayırsa, Cavid insana 
müqəddəs bir varlıq kimi baxan Arifi qardaş qatilinə çevirən 
ictimai mühiti, mənsəb və şöhrət xatirinə insanları bir-birinə 
qırdıran fəlakət tanrılarını nişan verərkən onları İblis adı ilə 
ümumiləşdirir.

Şekspirdə mifik rəmzin işıq və zülmət səçiyyəsi bir tərəfdən 
Otello, o biri tərəfdən Yaqo obrazında səhnə həllinə çevrilir. 
Dezdemonanın şəxsində insanı, bir də həyatı çılğın ehtirasla 
sevən Otellonu “hami Demon”adlandıranlar, şübhəsiz, sənətdə 
bu şərtiliyi nəzərə almışlar.

Demonik çılğınlıqla təcəssüm etdirilmiş Otellonun - “hami 
Demon”un ingilis ədəbiyyatında yaradılması təsadüfi deyildir. 
Şekspir ingilis aristokratiyası arasında irqi nəzəriyyənin – ağlar və 
qaralar fəlsəfəsinin nəşət tapdığı bir dövrdə Şərqin zəngin sərvətini 
qamarlamaq hərisliyi ilə yanan, lakin şərqliyə miskin gözlə baxan 
antihumanist bir baxışın yırtıcı və qəddar təbiətini ifşa etməyi 
özünə milli ləyaqət, milli borc seçmişdir. Məhz bu məqamlarda 
Şekspir sənətindəki millilik bəşəriliyə qovuşur, əbədiləşir. Bu 
böyük ingilisin dünyanın yüksək mədəniyyətli xalqlarının milli 
sənətkarına çevrilməsinin başlıca sirri də, şübhəsiz, onun zəngin 
yaradıcılığında aparıcı olan ümumbəşəri ideyalarla bağlıdır. 
Əlbəttə, adi mavr olan “hami Demon”Otellonun, aristokrat 
Yaqonun – Şər Demonun əks cəbhələrdə yaradılması da Şeksprin, 
belə demək mümkünsə, dünya vətəndaşlığından irəli gəlirdi.

Sual oluna bilər: Yaqo və bu qəbildən olan başqa obrazları 
İblislə qarşılaşdırmaq olarmı? Və bu hansı cəhətdən düzgündür?

Bu obrazları yanaşı qoymaq eyni şər qüvvənin müxtəlif 
adlarda ininkası kimi, onlar arasında paralel müqayisələr aparmaq Azə
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ilk baxışdan təəccüb doğura bilər. Lakin dünya ədəbiyyatının 
təcrübəsinə müraciət edəsi olsaq, o zaman burada heç bir qeyri-
adilik olmadığını aydın görə bilərik.

Bədii düşüncənin inkişafında sənətkarı bir-birindən fərqlən-
dirən xüsusi cəhətlər olduğu kimi, yaradıcıları doğmalaşdıran, 
qohumlaşdıran ümumi cəhətlər, yəni ümumi qanunauyğunluqlar 
olduğunu unutmayaq.

“Otello”və “İblis”faciələrinin mövzu müxtəlifliyinə 
baxmayaraq, burada eybəcər şər qüvvəni ifşa etmək üçün 
işlədilmiş sənət vasitələrində özünü göstərən bənzər cəhətlərin 
səbəbini Şekspir və Caviddə olan janr və struktura quruluşunda, 
habelə Yaqo – Otello, İblis – Arif xətlərində diqqətə çarpan 
qohumluqda axtarmağa və bunu da Cavidin ənənəyə bağlı uğurlu 
varisliyi ilə əlaqələndirməyə haqq verir.

Bəs, Yaqo ilə İblisi hansı əlaqələr bir-birinə bağlayır?  
Əlbəttə, şər başlanğıc olmaları. Başqa sözlə, Yaqo da şər qüvvə 

kimi İblis deməkdir. Deməli, Şekspirdə İblis Yaqo qiyafəsində 
səhnəyə gəlir. Şekspirdə də, Caviddə də şər qüvvənin planı insanı 
fəlakətlə üz-üzə qoymaqdır. Bu məqamda Yaqo kimi şər təbiətli 
adamları nişan verərkən, əlbəttə, İblisin zülmət aləmi özünü 
göstərmiş olur. Buna baxmayaraq, Yaqonun güddüyü niyyət 
mənsəb və şöhrət mənasında nə qədər kiçik hissələrlə bağlıdırsa, 
zülmətdirsə, İblis obrazının təsdiqliyi ideal mahiyyətcə işıqlıdır.

İblis bir tərəfdən İbn Yəminə, o biri tərəfdən Vasifə, başqa 
bir tərəfdən Arifə özünü yaxın adam kimi göstərir. Hətta ayrı-
ayrılıqda onlardan “kömək”əlini əsirgəmir. Həqiqətin meydana 
çıxması üçün onların arasında ədavət toxumu da səpir. Belə bir 
iblisanə keyfiyyət Yaqonun da iliyinə, qanına işləmişdir Lakin 
başlıca fərq ondadır ki, Yaqoda həqiqət - həqiqətsizlik, ədalət - 
ədalətsizlik naminə məhv edilir.

Emiliya da Arif kimi, bilmədən Yaqonun əlində cinayət 
alətinə çevrilir. Emiliya Otello ilə Yaqo arasında baş verən gözlə 
görünməz hadisələrin hərəkət zəncirlərinin fəlakət həlqəsidir. Arif Azə
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də İblislə qətlə yetirilmiş adamlar arasında eyni vəziyyətdədir. 
Fərq ondadır ki, Arif əli qanlı qatildir.

Dezdemonanın əlindən çıxdığını görən Radriqo ölüm 
arzulayır. Yaqo onun qəlbinə girmək, onu buyruq quluna çevirmək 
niyyətilə özünü canıyanan göstərir:

Belə iş görsən, əzizim, əsla 
Sevmərəm mən səni bundan sonra. 
Həm bunun qiyməti nəymiş, axmaq.

Yaqo sadəlövh Radriqonu inandırır ki, Dezdemona nəhayət 
ona qismət olacaqdır. Bunun üçün ölmək deyil, iş görmək lazımdır.

Yaşamaq ümidini itirmiş Arif də tapanca ilə alnını nişan 
alarkən İblis də onu töhmətləndirir, Arifi fəaliyyətə çağırır. Arif 
abid qiyafəsində görünən İblisi tanımır, onu “Mürşidi-pir”deyə 
qəbul edir. 

Onu da qeyd edək ki, dünya demonizm poeziyasında elə bir 
İblis obrazı tapmaq olmaz ki, Cavid İblisitək özünü qəhrəmandan 
gizlətmiş olsun. Burada da yeni bir görkəmdə səhnəyə gətirilmiş 
İblisin “Mürşidi-pir”əlamətindən ustalıqla istifadə edən romantik 
şair dini etiqada möhkəm bağlı olan dövrün tamaşaçısına bir 
həqiqəti çatdırmaq istəyir: xilaskar hesab etdiyiniz din mürşüdü 
insanlar arasında məhəbbət duyğuları deyil, düşmənçilik 
münaqişələri yaratmağa çalışır. Cavidə görə, “Mürşidi-pir”– 
İblis hakim olduğu bir dövrdə səmimiyyət və xeyirxahlıqdan söz 
açmağa dəyməz. Onların sözləri - şirin, əməlləri - fəlakətlidir. Arif 
də “Mürşidi-pir”in şirin dili altında saxlanmış ilan zəhərini görə 
bilmir və görə də bilməzdi. Onun faciəsi də özünü və ətrafdakiları 
dərk edə bilməzdi. Hər tərəfdən ölüm və matəm təbilinin səsi 
eşidilir. Sanki dünyanın İblisləşməsi başlanmışdır. “Dramaturq 
bu qənaətə gəlir ki, iblislik artıq dünyanı bürümüş, mənfur və 
mürtəce ictimai bir qüvvəyə çevrilmişdir”(Ə.İbadoğlu).

Caviddə bu inamı yaradan real səbəb Birinci Cahan 
Müharibəsinin törətdiyi fəlakətlər idi. İblsin də “Mürşidi-Azə
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pir”görkəmində təcəssüm etdirilməsi şairin dünya fəlakətinin əsas 
səbəbkarlarından birini də məhz din xadimləri olması yəqinliyinə 
gəlməsinin nəticəsi idi. İblis bu yerdə işıqdan məhrum, insanları 
faciəyə sürükləyən zülmət tanrısı kimi canlandırılır.

Radriqo da Yaqonun sözlərinə aldanaraq onun iblisanə 
xislətini hiss edə bilmir və bu riyakarın xilaskarlığına, dəqiq 
deyilsə, İblis qılığına inanır. Lakin Radriqo səhnədən çıxarkən 
Yaqo onun arxasınca, “Nə qədər axmaq adammış bu hələ”deyə 
acı-acı gülür. İblis də iş üstə qoyduğu Arifin arxasınca eynilə 
Yaqosayaq qəhqəhə çəkir. Göründüyü kimi, Yaqo da, İblis də eyni 
mənəvi qüvvədən ilham alır:

Yaqo: 
Mənə yardımçı çəhənnəm, zülmət. 
Çataram məqsədimə mən əlbət.

deyərkən, şər qüvvə kimi meydana çıxır, bəşər simasını itirib 
“cəhənnəm və zülmət övladı”İblislə eyniləşir. Şekspirdə İblis 
Yaqo adı ilə tamaşaçıya təqdim edilirsə, Caviddə o, xidmətçi, 
abid və başqa qiyafələrdə səhnəyə gətirilir.

Dezdemonanı çılğın pərəstişkarlıqla qarşılayan Otello bu 
səadətli anlar üçün şükranlıq edir. Bu zaman Yaqo kənara,

Görürəm ki, keyfiniz qalxdı zilə
Gəldi simaya səadət rəngi.
Biliniz, mən də xoş ahəngi  
Pozaram, fitnəyə hazırdır əlim.

Үmumiyyətlə, bir insan kimi başqalarının səadəti, sevinci 
Yaqonun qara qəlbini qara niyyət üçün hərəkətə gətirir. Adamları 
xoşbəxtliyə deyil, faciəyə düçar etməyə yönəldir. Bu, məsələnin 
bir tərəfidir. Yaqonun Otelloya olan düşmənçiliyi daha dərin 
köklərə bağlıdır. Bu məsələ – dramaturqun dövründə Avropada 
geniş yayılmış irqi fərq məsələsi Şekspirşünaslıqda çox düzgün 

Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



126

izah edilmişdir. D.Metyüz yazırdı: “Yaqo Otellonu görmək belə 
istəmir, çünki Otello mavrdır”.

“Cəhənnəm və zülmət  övladı”Yaqo hərisliyi ilə Dezdemo-
nanın kölgəsinə çevrilir. İblis də Rənanın əlindən yapışaraq qara 
tale kimi Arifi izləyir.

Yaqo adaya ən kəskin və müti silahı - Radriqonu  da 
gətirmişdir. O, hiylə və cinayət torunu çox ehtiyat və səliqə ilə 
qurur. Yaqo Kassioya təklif edir ki, Otellonun şərəfinə onlarla 
birlikdə badə qaldırsın. Kassio razılaşır. Təbii vəziyyətdən çıxmış 
Kassio Montianonu qılıncla yaralayır. Bu biabırçılığa görə Otello 
onu yavərlikdən azad edir.

İblis də Arifə su əvəzinə şərab verib onu öz halından çıxarır 
və cinayətə sürükləyir. Hər iki şər qüvvənin cinayətə ilk qədəmi 
şərab içirilməklə atdırılır.

Bu əsərlərin kompozisiyasının faciə xəttinin inkişaf və 
nəticəsini qadın taleyi şərtləndirir. Şər xislətlə bakirə vicdanın 
qarşılaşdırılması dramatik konfliktin əsasını təşkil edir.

İblis Rənanı ilk dəfə Arifə göstərib Vasifə qoşmaqla əsəbi, 
şikayətçi və mütərəddid Arifi hərəkətə gətirmiş oldu. Bu, 
cinayətə gedən çığırı baş yola birləşdirmək demək idi. Bu xətt 
də Cavidin klassik ənənədən bəhrələndiyini göstərir. Bəllidir ki, 
Yaqo da belə bir cığırı əsas yolla - Kassionun taleyilə bağlamağa 
çalışır. O, Kassioya canıyananlıqla deyir ki, yavər Dezdemona 
vasitəsilə Otellodan bağışlanılmasını xahiş etsin. Kassio Yaqonun 
məsləhətini dost tədbiri kimi qəbul edir, lakin onun iblis təbiətini 
duya bilmir. Yaqo hiylələrinin ayaq tutduğunu görcək, qeyri-
insani və xəbis şadyanalığını gizlədə bilmədiyi kimi, İblis də 
səpdiyi fəlakət toxumu cücərəndən sonra qorxunc qəhqəhələrlə 
öz sevincini büruzə verir. Yaqo da göylərə iblissayağı meydan 
oxuyur:

Ey qaranlıqların Allahı, əgər
Hünərin var, şəri parlaq göstər.Azə
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Geydirib böylə bir səmavi don,
Sonra quzquna dönüb gəl leşə qon.

Yaqo sadəlövh Kassionun arxasınca qəhqəhələr çəkir. İblis də 
iş üstünə qoyduğu Arifə qarşı eyni münasibət bəsləyir.

Yaqo da, İblis də qəlblərə dostcasına girir, orada şübhə 
və düşmənçilik, bədxahliq və zalimlik toxumu səpir. Hər iki 
personaj bu məqsəddən istifadə edərkən adamları üz-üzə qoyur, 
öz niyyətlərini həyata keçirməyə çalışır. Lakin onların məqsədi 
mahiyyətcə daban-dabana ziddir.

Yaqo faciə xətti boyu Otellonun kölgəsinə çevrilir. İblis də 
o sayaq Arifin arxasınca sürünür, bütün qüvvəsini onu xülyalar 
aləmindən qoparıb həqiqət dünyasına atmağa sərf edir. Lakin 
Yaqo mənsəb qurbanı olmuş fərdin öz-özünü itirməsinin, 
oğurlanmasının canlı nümunəsidirsə, İblis azğınlaşmış, insana 
arxa çevirmiş bəşər övladının eybəcərləşmiş daxili dünyasının 
obrazlı təcəssümüdür.

Yaqo şəxsi mənsəb naminə eybəcərləşmiş fərddirsə, İblis 
bu yerdə cahanı qan gölünə çevirən, insan gülüşünə düşmən 
olan bütün dünya cahangirliyinin eybəcər xislətinin mifik səhnə 
həllidir.

Konflikt boyu Yaqo bədxah və şər əməl yolunu tutur. Faciənin 
sonunda Emiliyanın sözlərindən sonra sadəlövh qəhrəman Otello 
Yaqonun maska arxasında gizlədilmiş iblis sifətini görür. Lakin 
gecdir. Yaqo – İblis çılğın qəhqəhələrlə insan səadətini məhv 
etmişdir. İfşa olunduğunu görən Yaqo qaçır və səhnədən çıxır.

İblis ibnyəminləri, din və millət dəllallarını və başqa yırtıcıları 
nişan verərkən amansız bir əzazilə çevrilir. Hər şeyi yaxıb-
yandırmağa hazır dayanan İblis dünya cahangirlərinin əlaltılarına 
dost kimi yanaşır, düşmən kimi ayrılır.

Faciənin sonunda özünü itirmiş xalq İblisə hücum etmək 
istəyərkən, o, Yaqo kimi, veriləcək cəzadan yaxa qurtarmaq 
üçün meydandan qaçmır. Əksinə, İblis qəhqəhə çəkərək onların 
qarşısında dayanır. O, insan səadətinə düşmən olan dünyəvi 
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iblisləri son monoloqda bir-bir nişan verir. Şübhəsiz, Yaqo da 
xislətən bu eybəcər mifik şər nəslə mənsubdur. Bu baxımdan 
Lüdovikin həbsə alınmış Yaqonu “şeytan”adlandırması da 
maraqlıdır.

Tökdüyü günahsız qan gözünə dayanan Otellonu da dəhşət 
bürüyür. O, Yaqoya işarə ilə deyir:

Ayağından tanınarmış şeytan,
Şeytan isə, hanı cüt dırnağı bəs?

“Hamlet”də də İblis qəhqəhələri eşidilir: insan özünü 
itirmişdir. Yaşamaq, sevmək - yerini ölüm və nifrətə vermişdir.

Şekspir probleminin cövhərinə - işıq və zülmət anlayışına 
düzgün yanaşan R.M.Samarin yazır ki, “Hamlet”in konfliktini 
- qatı irticanı təcəssüm etdirən Klavdi obrazı və onun əyanları 
ilə humanizm mücəssəməsi olan Hamlet və dostları arasında baş 
verən hadisələr təşkil edirlər.

Hərislik və nəfs Klavdiyə hakim kəsilmiş, onu qardaş 
qatilinə çevirmişdir. Klavdi Cavidin nişan verdiyi dünya və bəşər 
iblislərindən – “altun və qadın düşgünü”olan şər qüvvələrdən 
birisidir.

Yer özünü qətlgaha çevirmiş həris insanlar, hətta cəhənnəm 
tanrısı olan İblisi belə dəhşət və heyrətə salır.

Bu xətt boyu İblisin mövqeyi insana yaqolardan, klavdilərdən 
və bəşər cildində gizlənmiş başqa zülmət daşıyıcılarından daha 
yaxındır. İnsanda dəhşət, fəlakət yaradan xislətə heyrət hissi 
İblisdə işığın təsdiqidir.

Ətrafda cərəyan edən hadisələrin təsirindən gərgin sarsıntı 
keçirən, xilas yolunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkən 
Hamletin də, Arifin də köməyinə ruh yetir: biri şər - inkar ruh, 
o biri - ədalətsizliyin qurbanı olmuş günahsız kralın intiqamına 
səsləyən ruh.

Bu faciələrdə ruh fikir sarsıntıları arasında həqiqəti axtaran 
qəhrəmanların düşüncələrini aydınlaşdırmağa xidmət edən vasitə 
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kimi özünü göstərir. Kölgə – ruh haqqında fikrimizi bir qədər 
ətraflı izah etməyə çalışaq.

Hamlet hadisələrin ilk başlanğıcında kölgəni “üsyankar 
ruh”adlandırır. Başqa demonik ehtiraslı qəhrəmanlardan fərqli 
olaraq, Hamleti gərgin sarsıntılar girdabından xilas edən şər 
qüvvə – İblis deyil, ədalətsizliyin, şərin əli ilə qətlə yetirilmiş 
günahsız kralın kölgəsi olan üsyankar ruhdur.

İntibah dövründə qəhrəmanın daxili dünyasını maddiləşdirən 
ruh - kölgə demonizm poeziyasının sonrakı epoxaların da estetik 
vasitə olaraq, mistikadan gələn şərir rəmzlərlə – Mefistofel, 
Lüssifer, Demon, İblis şərtilikləri ilə əvəz edilir. Hamletin kölgə-
ruhla əlaqədar aşağıdakı fikri də maraqlıdır:

...Bəlkə də o kölgə bir şeytan imiş,
Bəlkə də o şeytan atamın əziz – 
Surətinə girib aldatmış məni?
Bilib bu üzücü yorğunluğumu,
Məni sürükləyir o fəlakətə...

Bu kölgə – ruhun intiqama haraylayan səsinə hay verməyən, 
onun intiqam silahını qəbul etməyən Hamlet İblisin “atəş”və 
altun”la bağlı mübarizə təklifini rədd edən Arifin böyük qardaşı 
kimi diqqəti cəlb edir.

“İblis”də bütün yer üzündə, “Hamlet”də Danimarka sarayın-
da müqəddəslik məhv edilmiş, hakimiyyət şərə meydan verən 
xəbis ruhların ixtiyarına keçmişdir.

Klavdinin göylərə üz tutaraq dediyi sözlər onun xislətini 
mifik rəmzlə vahid kökə bağlayır:

...Bu əllərim qardaş qanına 
Batmış olsa belə, məgər bu göylər 
Ləkəli əlləri yuya bilməzmi?
Xəbislik olmasa. mərhəmət neylər?
Kimi bağışlayar, nəyi əfv edir?
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Klavdi də Frans kimi (“Qaçaqlar”) təhlükə başının üstünü 
alçaq ilk öncə tövbə qapısını döymək fikrinə düşur:

...Tövbəmi eyləyim? Tövbə yaxşıdır.
Lakin tövbəni də baçarmıram, ah!
Dəhşət, ölümdən qara bir dəhşət.
Mənim qara ruhum bu bataqlığa 
Bərk batıb, çıxmayır çox dərin gedir.

Klavdi “qara ruh”kimi müqəddəslik qarşısında diz çökməyə 
çətinlik çəkir. Bu məqamlarda Klavdi də, Frans da Cavid İblisi ilə 
şər bucağında doğmalaşırlar.

Klavdi də, İblis də hadisələrin dramatik inkişafı boyu qarşıya 
çıxan bütün maneələri xəbis və amansız ruh tək ötüb keçməyə, 
hər şeyi öz iradəsinə tabe etməyə çalışır.

Klavdi qardaş qədər yaxın olan iki dostu – Hamletlə Lareti 
iblisanə siyasətlə, şeytan qılığı ilə tora salmağa muvəffəq olduğu 
kimi, İblis də qan bir olan qardaşları – Ariflə Vasifi üz-üzə 
qoyur. Bu məqamlarda da Klavdi xislətindən fərqli olaraq, İblis 
zülmətində işıq zərərləri parlayır.

“Kral Lir”faciəsində Şekspirin demonizmi ilk mifoloji 
anlayışa uyğun bir şəkildə həllini tapır. Belə ki, tanrı Mələk və 
İblislə bağlı bizə məlum mifik-dini süjet “Kral Lir”də reallaşmış, 
bəşəriləşmişdir.

Tanrı atalar – Lir və Qlosterin, Mələk – Kordeliya və Edtarın, 
İblis – Qonerilya, Reqana və Edmundun şəxsində bəşəri simada 
zahir olur.

Birincilər təbiətin müqəddəsliyinə, həyatın ilahi ahənginə 
işarədirsə, ikincilər yaranışın naqisliyinin, bəşər daxilində 
eybəcərliyin, ölüm və fəlakətin rəmzidirlər. İnsanın iblisləşməsi 
ölümün həyata, eybəcərliyin gözəlliyə qəhqəhəsi “Kral Lir”də 
faciə fabulasının iki paralel xəttində inkişaf etdirilir. Bu şəkildə 
dramatik konflikt bir tərəfdən Kral Lir və onun qızları ilə, digər 
tərəfdən qraf Qloster və onun oğlanları arasında gedir.
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Şekspir faciə xətti boyu insanlar arasında məhəbbət və 
səmimiyyət əlaqələrinin məhv olmasını, “əsrin laxlamasını”bədii 
obrazlar vasitəsilə təcəssüm etdirir.

Şekspirşünas Şvedov yazır ki, “Kral Lir”də təkcə qəhrəman 
deyil, bütün personajlar “əsrin sökülüb dağılmasını”, insanlar 
arasında hər cür əlaqə formalarının tar-mar olmasını hiss edirlər.

Şekspirdə olduğu kimi, Caviddə də səltənət və mənsub 
uğrunda tərəflərin apardığı mübarizə və bəşər daxilində yuva 
salmış ikilik – xeyir və şər əks qütblərdə dayanmış personajların 
simasında təcəssüm etdirilir.

Doğma övladlarının şeytan ehtirası ilə üzləşən Liri dəhşət 
bürüyür. Böyük qızların xəbis, şər bir nəsil törədəcəyindən 
dəhşətə gələn qoca kral Allaha yalvarır ki, belə bir ədalətsizliyə 
yol verməsin: Mələk olan yerdə “İblisə nə hacət”?! 

Bu nöqtədə hər iki dramaturqda ülvilik və xəbislik anlayışına 
olan eyni münasibət diqqəti cəlb edir.

Ataya – müqəddəs yaradana ağ olan və kölgəyə çevrilib 
onu addım-addım izləyən Qonerilya və Reqinanın İblisə bağlı 
olduğunu Şekspir konflikt boyu göstərməklə yanaşı, həm də 
personajların dili ilə onları “İblis”, “İfritə”adlandırır.

Albani Qonerilyanın hansı mənşədən törədiyini onun özünə 
belə nişan verir: “...Öz kökünə xor baxan bir varlıq, öz-özünü 
uçuruma atmış olur”.

Cavidin İblisi də “öz kökünə xor baxmış”, onu yaradan bir 
qüvvəyə ağ olmuşdur. Qonerilya da, Reqina da İblis kimi, ona 
həyat verən bir qüvvəyə meydan oxuyur.

Albani (Qonerilyaya): 
-Bir özünə nəzər sal. Şeytanlara, cinlərə yaraşan bu eybəcərlik 

qadın simasında çox dəhşətlidir.
...Lakin sən, şeytan da olsan, qadın görkəmindəsən.

Dilənçi Lirin səfillər arasında keçirdiyi o dəhşətli gecədə 
fırtınalı, qasırğalı təbiətin amansızlığına remarkada edilən işarə 
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Qonerilyanı şeytanlar kralı Asmodeyin əmrilə ayağa qalxmış şər 
ruhların nümayəndəsi kimi mənalandırır.

Şekspirdə şər ruh – İblis mənsəb və şöhrət naminə ətrafa 
dəhşətlər saçan amansız qadın simasında zahir olursa, Caviddə 
od-alov püskürən hakimlərin qiyafəsində səhnəyə gətirilir. 
Edmund Qlosterin ata qəlbini zəhərləməyə çalışdığı kimi, İblis də 
öz istəyinə nail olmaq üçün Arifi cinayətlərə sürükləyir. O, Frans 
Morr kimi, qardaşı Edqarın dilindən saxta məktub tərtib edir. 
Qoca Moor kimi, Qloster də Edmundun oğul sədaqətinə inanır. 
Onun ata qəlbinə kədər dumanı çökür. 

“Məhəbbət sönür, dostluq məhv olur, qardaş-qardaşın qanını 
içir, atalarla oğullar arasında əlaqə pozulur”.

Bəşər tarixinin xaosdan ibarət olan belə bir anı “Topal Tey-
mur”da şair-vətəndaş yanğısı ilə öz canlı təcəssümünü tapmışdır.

İnsan əxlaqında və ictimai həyatda baş verən tragizm Şekspir 
faciələrində də öz dərin məzmunlu əksini tapmışdır.

Şvedov yazır ki, “Kral Lir”faciəsində toqquşmalar bir 
tərəfdən feodal cəmiyyətinin prinsiplərini, o biri tərəfdən yeni 
burjua ideologiyasını müdafiə edən personajlar arasında gedir. 
Bu fikir müxalifəti arasında genişlənən mübarizləri təsvir edən 
Şekspir heç bir tərəfin mövqeyində dayanmır.

Caviddə də Birinci Cahan Müharibəsinin ən qızğın çağlarında 
baş vermiş cəmiyyət ziddiyyətləri personajların kəskin psixoloji 
gərginliyində təcəssüm etdirilir. İctimai hadisələr adamları 
elə sarsıtmışdır ki, onlar azca maddi xeyri üçün ən yaxın qan 
qohumunun hulqumunu qanlı dişləri arasına keçirməyə hazırdır. 
İnsan təbiətində olan bu eybəcərlik bütün dramatik hadisə boyu 
İblis qəhqəhələri ilə üzləşir. Bu məqamlarda mifik şərtilik özünü 
itirmiş insanı axıra qədər məhv etmək deyil, onu özünə qaytarmaq 
vasitəsi kimi istifadə edilir.

Şekspirə və Cavidə görə, xəbislik və riyakarlıq göylərdən 
g ə lən bəla deyil, bu yaramaz keyfiyyətlər düşgünləşən və bə-
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şə ri məhvərindən çıxmış insanın zatında özünü büruzə verir. 
Əlbəttə, hər iki sənətkar mənəvi iflası ictimai-siyasi həyatla 
əlaqələndirərkən yanılmırdılar

İblis Arifin kölgəsinə çevrilərək, onu hadisələrdən hadisələrə 
çəkir, adamlarla üz-üzə qoyur və cinayətlərə yaxınlaşdırır. 
Edmund da bəd niyyətini şeytan ustalığı ilə həyata keçirir.

Edmundu ata və qardaş qatili olmağa hazırlayan mənsəb və 
səltənət ehtirasıdırsa, Arifi cinayətlərə sövq edən qüvvə Rənaya 
olan məhəbbətdir. Edmund varisliyin və vərəsənin ölümsüz 
mümkün olacağına inanmadığı kimi, Arif də qansız öz diləyinə 
yetə bilməyəcəyini düşünür. Edmund ata ilə oğulu elə ustalıqla 
düşmənə çevirir ki, onlar bu xəyanətdən baş aça bilmir, əksinə, 
onların hər ikisi ayrı-ayrılıqda, Edmundu ən yaxın ürək adamı 
kimi qəbul edir Edmundun hiyləsindən Qlosterdə Edqara qarşı 
bədxah fikir yaranır. Edqar evdən qaçaq düşür.

Uzun ayrılıqdan sonra Rəna ilə rastlaşan, tanrı xofu ilə 
yaşayan Arifi həyatın qanunları ilə qarşılaşdırmaq üçün İblis də 
Rənadan vasitə tək istifadə etməyə çalışır. İblis Rənanı gah İbn 
Yəminə, gah Arifə qoşmaqla özünü şirin salır, işləri istədiyi kimi 
qarışdırır, onları bir-birinə qarşı qoyur.

Bu, Edmundun – xəyanətin, xəbis ruhun ilk qələbəsi idisə, 
Rənanın Ariflə rastlaşması da İblisin qələbəsinin başlanğıcı idi. 
Edmund ata-oğul arasında yaranmış uçurumu dərinləşdirmək 
üçün onları addım-addım izləyir. O, həm xilas yolu göstərir, həm 
də qarşını kəsir. Şeytan Edmund planı şərin qələbəsinə xidmət 
edir. İblis də Ariflə Rənaya qaçıb aradan çıxmaq üçün bir tərəfdən 
yol göstərir, o biri tərəfdən onların getdiyi istiqaməti rəqibinə 
nişan verir.

Edmund ayrı-ayrılıqda Qloster və Edqara özünü dərdə qalan, 
pak və vicdanlı bir şəxsiyyət kimi göstərməyə çalışır. Atanı 
nahaqdan oğul düşməninə çevirən Edmund onu səmimiyyətlə 
qarşılayanları belə iblis riyakarlığı ilə aldadır. İblis də İbn Yəminə, 
Arifə, Vasifə ayrı-ayrılıqda özünü canıyanan göstərir.

Qloster və Edqarı son istəyədək sürükləməyə çalışan Edmund 
kimi İblis də Arifin kölgəsinə çevrilir. Özünü dəliliyə vurmuş Azə
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dilənçi Edqar şeytan təbiətli qardaşın qorxunc addım səsini hər 
an eşidir və onu dəhşət bürüyür: “Geri çəkilin, İblis məni təqib 
edir”.

“İblis insanın üzündədir”konsepsiyası bütün demonizm 
noezi  yası üçün səciyyəvi olan ümdə cəhət kimi Şekspir demo-
nizminin də mahiyyətini təşkil edir.

Edmund da, İblis də kələfi məharətlə qarışdırıb meydanı 
geniş götürür. Onlar arzuya çatmaq üçün yaxın-uzaq hamını üz-
üzə qoymağa çalışırlar.

Edmund da, İbn Yəmin də mənsəb naminə hər şeyi külə 
döndərməyə hazırdır. Bu yol lap ata və qardaş cəsədi üzərindən 
keçib getsə də: Frans istəyi, İblis ehtirası!

Tale Edmundu da, İblisi də lənətləmişdir. Qeyri-qanuni, ya-
ranış mənasında, Edmund şeytanın arzusu, istəyi ilə törəmiş, onun 
varisidir. Elə buna görədir ki, o, aqlı kəsən gündən şər əməllərin 
çılğın ehtirası ilə yaşayır. Edmundun da, İblisin də istəyə gedən 
yolu fəlakət və faciələr arasından keçir. Bu xətt üzrə Şekspir 
mövqeyi Cavid münasibətindən tam fərqlənir. Edmund işığı 
məhv edib zülmət yaradırsa, İblis yenini, arzulananı köhnənin 
- eybəcərliyin sümükləri üzərində yüksəldir. Bu ideya Caviddə 
mütləqiyyəti məhv etməyə qalxmış zəhmətkeş xalqın əhval-
ruhiyyəsindən gəlirdi. “İblis”in yarandığı tarixi-ictimai dövrü 
səciyyələndirən akademik M.C.Cəfərov yazırdı: “1905-ci il Rus 
inqilabı, 1917-ci il Fevral inqilabı, İran və Cənubi Azərbaycan 
inqilabı, Çində, Misirdə. Hindistanda, Bolqarıstanda, Türkiyədə 
və sair Şərq ölkələrində baş verən üsyanlar, inqilabi hərəkat 
həmişə mütərəqqi romantiklərin diqqətini cəlb etmiş, həmişə 
onları ruhlandırmış, qanadlandırmışdır”.

XX əsr Azərbaycan demonizm poeziyasının sosial idealı 
İntibah dövrünün demonizmində olan ictimai-estetik amaldan bir 
də bu keyfiyyətə görə fərqlənir. Həyatın son dəqiqələrində Edmund 
“Artıq həyatım bitir. Mən təbiətimə xas olmasa da, son nəfəsimdə 
yaxşılıq etmək istəyirəm”deyərkən, bütün fəaliyyətində xeyirə 
qarşı dayanan şər qüvvə olduğunu etiraf edir O da ölümayağı 
fransasayağı bir anlıq insan ömrü yaşamaq istəyir.Azə
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Demonik ehtiras “Maqbet”in fəci konfliktində daha 
qüvvətlidir, daha parlaqdır. Samarin yazırdı: “Maqbet despotu və 
tiranı məhvə aparan labüdlüyə qarşı axıradək qılıncla müqavimət 
göstərir”.

Bəllidir ki, Maqbet həm səltənətə sahib olmaq üçün iblisanə 
hərəkətlərin, həm öz insan dünyasını yaşatmaq üçün hərdən 
qəlbinə qulaq asmağa səsləyən istəklərin daşıyıcısıdır.

Şekspir Maqbetin mənəvi ziddiyyətlərini faciənin hərəkətdə 
olan aparıcı meylinə çevirdiyi kimi, Cavid də Arifin böhranını 
hadisələrin mərkəzinə çəkir.

Baş xəttə bağlı olan bütün ünsür və vasitələr qəhrəmanın daxili 
inkişafının səhnə həllinə və onun məhvinin təbii göstərilməsinə 
xidmət edir.

Qəhrəmanını təbiətində olan xeyir və şər hissləri vermək 
üçün Şekspiri insan varlığında ikilik məşğul edir. Birincisi, hər 
şeyə qarşı çevrilmiş eqoizm; ikincisi, başqasının şəxsiyyətilə 
hesablaşmaq meyli.

Çavid də Arifi iki zidd ideya ilə yaşayan adam kimi təqdim 
edir. Arif xilası gah göylərdə, gah da zamanın silahı olan “altun 
və atəşdə”axtarır.

Arif ilk əvvəl xilası göylərdən gözləyir. Lakin Maqbetin kral 
olmaq istəyi kimi, tərəddüdlü bir hiss də, duyğu da Arifin qəlbinin 
dərinliyində baş qaldırır: “Altun və atəş!”

İnsanın özünü itirməsi, özündən uzaqlaşması onun faciəsini 
şərtləndirir. “Xeyirxah Maqbeti qanlı yırtıcıya”(R.M.Samarin) 
çevirən də, onun fəlakətini hazırlayan da həmin keyfiyyət 
deyildirmi?

Maqbetin səltənətə sahib olmaq ehtirası hadisələrin tədrici 
inkişafı zamanı bütün dəhşətlə baş qaldıran qorxunc bir ehtirasa 
çevrilir, onu müti qul vəziyyətinə salır. Elə bu yerdən Maqbetin 
daxili düşüncələrinin ifadəçisi olan mifik rəmz-cadugərlər 
məqsədə müvafiq reallaşaraq Ledi Maqbet simasında zahir olur.

Belinski bu cəhəti nəzərə alaraq vaxtı ilə yazırdı: “...Maq-
bet öz daxilində dərində gizlənmiş, lakin qüvvətli, ehtiraslı 
bir şöhrətpərəstlik nərəsi eşidir. Qüdrətli, lakin məhəbbət və Azə
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həqiqətpərəstliyin şəfqətli hərarətindən məhrum ruhlar üçün bu 
qədər müdhiş və məşum olan bu ehtiras ona üç ifritənin heybətli 
timsalı şəklində zahir olur. Onların əsrarəngiz xəbərdarlıqları 
həmin saat yerinə yetir, onu bir an üçün utandırır; çünki bir az 
sonra onların öz ruhunun dəruni və qara xəyalları olduğunu 
tanıyır. Onun şöhrətpərəstlik xəyalları ona yeni, daha əcaib bir 
timsal halında - öz arvadı simasında, qadın şəkli almış bir şeytan 
məxluq simasında zahir olur”.

Maqbeti psixoloji tərəddüd və böhrandan qurtaran bədii-
idraki vasitələr dəyişdiyi halda, Arifin mənəvi dünyasının obrazlı 
təcəssümü olan İblis dəyişməz qalır. Lakin hər iki personajı 
müşayiət edən rəmzi və ya real obrazlı vasitə eyni ideyanın, fikrin 
təsdiqinə xidmət edir: insanı məhv edən mənsəb ehtirasıdır!

Ledi Maqbetin daxilində dəhşətli və amansız ehtiras, hərislik 
baş qaldırır. O, kral Dunkanın onlara qonaq gəlməsi xəbərini 
eşitcək, olub-qalan bəşər sifətini itirir.

Ledi Maqbet cinlər, şeytanlar kralı Asmodey amiranlığı ilə 
bütün şər qüvvələri səsləyir: “Ey, qətl şeytanları, buraya gəliniz! 
Mənim bu qadın qəlbimə vəhşi və yırtıcı heyvan rəhmsizliyi 
veriniz. Qanımı qatılaşdıraraq köksümdəki mərhəmət keçidlərinə 
sədd çəkiniz!

...Ey, qətl mələkləri, təbiəti bərbad etmək niyyətilə haralarda 
uçursunuz, buraya gəliniz, məmələrimin südünü zəhərlə əvəz 
ediniz. Ey, kor gecə, dünya üzünə cəhənnəmin tüstülərini çəkmək 
üçün təlaş et, qanlı bıçağımı gizlət!”

Ledi Maqbet bu ehtirasla, bütün istək və arzuları ilə 
yaranışdan intiqam alan İblisin özündən də dəhşətli və amansız 
bir qüvvət kimi diqqəti cəlb edir. O, daxili dünyasında od və 
alovdan yaranmış fırtına ilə Maqbetdə olan insanlıq hisslərini də 
məhv edir. Maqbet İblisanə təzyiqdən sarsılır, ruhunu cəhənnəm 
alovuna – Lediyə təslim etmək məcburiyyətində qalır. Maqbet 
əbədi ruhunu bəşəriyyət düşməninə – İblisə sataraq, günahsız kralı 
yatağında qətlə yetirir. Şekspirşünas Dj.Uolton yazır: “Maqbet 
haqqında faciə bizim qarşımızda nəhəng şər qüvvəni canlandırır.Azə
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Dramatik konfliktin gərginləşdiyi nöqtədə Maqbetin də, 
Fransın da, Arifin də qətlə yetirdiyi adamların kölgələri çanlanır 
və onları dəhşətə salır.

“İblis”faciəsində, eləcə də bütün demonizm poeziyasında 
olduğu kimi, “Maqbet”də də hərislik ehtirasının insanı iblisə 
çevirməsi nişan verilir. Ruhunu şeytana vermiş Maqbet haqqında 
Makduf Malkolma həqiqəti belə söyləyir: “Cəhənnəmi də axtarsan, 
şər işlərdə Maqbeti keçə biləcək bir iblis tapa bilməzsən”.

Maqbet Frans kimi şər əməllərinin bağışlanması üçün tanrının 
dərgahına əl qaldırmaq istəyir. Lakin bacarmır. “Nə üçün amin 
deyə bilmədim? Allahın mərhəmətinə nə qədər ehtiyacım var idi. 
“Amin”kəlməsi dodaqlarımda donub qaldı”.

Əvvəllər Maqbet də, Arif də şər düşüncələrdən uzaq idi. Bədii 
vasitə olaraq, Maqbetin ilk addımda cadugərlər, daha sonra Ledi 
Maqbet vicdanına qara ləkə vurduğu kimi Arifi də İblis şirnikdirib 
öz istəyinə qoşur, onu arxasınca aparır.

“Maqbet”də şərə uymaq niyyətində olan insanın psixoloji 
aləmdə baş verən ziddiyyətləri, gərginlikləri təqdim edən səhnələr 
bədxah insanın məhvə məhkum olduğunu göstərmək məqsədi 
izləyirsə, Caviddə İblis estetik vasitə olaraq şəri göstərməyə, 
insanı bəd əməllərdən uzaqlaşdırmağa xidmət edir. Tanınmış 
Şekspirşünas Şvedov III Riçard və Maqbetə istinadən yazır: “Hər 
iki cinayətkarın və tiranın məntiqi onları yeni-yeni qəddarlığa 
sürükləyir. Onların hər ikisi fiziki cəhətdən məhv olmaq ərəfəsində 
dərin daxili böhran keçirir”.

Belinski də vaxtilə Riçardın mənəvi eybəcərliyini düzgün 
qiymətləndirərək yazırdı: “Riçard nəhəng ruhların təcəssumü 
olan şər şeytandır”.

Şeksprin Prosper obrazı da (“Fırtına”) Marlonun və Götenin 
Faustu kimi, həyatda “gözəl an”ideyası axtarışlarında öz təşnəliyi 
ilə diqqəti cəlb edir. Müdrik Prosper saysız kitablar arasında elmin 
dərinliklərinə baş vurur və həmin səadət dolu “gözəl an”a gedib 
çıxan yolu arayır. Burada da Kaliban Prosperin antipodu kimi Azə
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meydana çıxır. O, ənənəvi Demon obrazlarından fərqli olaraq, 
qəhrəmana zəka və idrak işığı vermək xeyirxahlığından tam 
uzaqdır. Kaliban əksinə, Prosperi məhv etmək niyyəti ilə yollar 
arayır. Bunun üçün Kaliban Prosperin kitablarını yandırmağı 
məsləhət bilir. Kalibanın bu ideyası bütün Avropada ən qiymətli 
kitablardan tonqal qalamağı əmr etmiş katolik kilsəsinin fitvası 
ilə səsləşirdi. Kaliban şər qüvvə kimi bu dövrün din xadimlərini 
ümumiləşdirirdi. Bunlar o din xadimləridir ki, Cavid onların 
bəşər cəmiyyəti üçün fəlakətli qüvvə olduqlarını nişan vermək 
niyyəti ilə İblisi gah abid, gah rahib kimi təqdim edir və faciənin 
sonunda da onları Birinci Cahan Müharibəsi ocaqlarını alışdıran 
başlıca səbəbkarlardan biri hesab edərək səhnəyə gətirir.

Diqqət yetirək: 
Növbətçi tutulan adamları qaçaq başçısı Elxana bir-bir 

nişan verir.

Növbətçi:
-Şu papas ermənidir, vəqtilə 
Ermənistana daşırmış qurşun, 
Həm də incil deyə...

Elxan 
(istehzalı qəhqəhə ilə əlini onun ombuzuna qoyaraq):
-Ya!.. Eşq olsun.
Nerədən aldın o hissiyyatı,
Verdi incilmi bu təlimatı?

Papas 
(xaç çəkərək):
-Ah! Suçum varsa da, əfv eylə məni.

Elxan:
-Bəklə, dur, imdi bulur haqq yerini 
Şu hərif kim, əcəba? Həm nə əbus...Azə
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Növbətçi:
-Bu, Fransız tərəfdən casus..
Ərəbistanı küpürdən şu adam. 
Bir yəhudi... sanıram həm də xaxam...

Elxan 
(əlilə onun sırtını oxşar, açı qəh-qəhə ilə):
-Bu da tövrata uyan bir dəccal.

Xaxam 
(ayaqlarına qapanır):
-Ah, əfəndim!..

Elxan:
-Yetişir, qalx abdal!

(O da qalxıb Papasın yanına keçir. Elxan növbəqçiyə):
-Bildik artıq, bu siyasət güdüyor.

(şeyxə işarəylə):
-Ya şu əmmaməli şeytan nə diyor?

Növbətçi:
-İngilis dəllalıdır, İranda
Nəşri-əfkar ediyormuş.

Elxan:
-Əcəba!?
Şu dəni məsləki bir söylə, xocam, 
Hankı Quran sana etmiş ilham?

Şeyx 
(yalvarır):
-Məni aldatdı, bəyim nəfsi-həris,
Çaldı vicdanımı xain İblis.Azə
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İblis 
(qızğın qəhqəhə ilə):
-İftira!.. Həm də nə abdalca yalan!

Şeyx 
(diz çökərək):
-Ah, aman!

Elxan 
(çizməsilə rədd edərək):
-Sus, yetər ağ başlı ilan!
(o da xaxamın yanına keçər)

Növbətçi 
(qəh-qəhə ilə):
-Onların tanrısı altundur, əvət.

Prosper – Kaliban xəttində də, bu səhnədə də Şekspiri 
və Cavidi “işıq və zülmət”problemi maraqlandırmış. Hər iki 
dramaturq cəmiyyəti eybəcərləşdirən qüvvələri düzgün nişan 
vermişdir.

“İblis”faciəsi haqqında danışan M.C.Cəfərov Cavid fikrini 
belə qiymətləndirirdi: “...Şairə görə, dünyanı çaxnaşdıran əsl 
iblisləri göylərdə yox, bu ruhani cildinə girmiş fitnəkarlar arasında 
axtarmaq və görmək lazımdır”. 

Bəs Cavid fikri real tarixi zəminə söykənirmi? Əlbəttə!
Məlumdur ki, Avropa imperializmi Şərqin ayrı-ayrı 

regionlarını ələ keçirmək üçün bütün vasitələrdən, o cümlədən, 
dindən fəal istifadə etməyə çalışmışdır. Yerli irtica ilə sövdələşən 
imperializm dini missionerlərdən müstəmləkəçilik niyyətləri 
üçün istifadə etmiş, geniş cəsusluq şəbəkələri yaratmışlar. Onlar 
adamlar arasında din və dil ayrılığı ixtilafları salmağa, milli 
qırğınlar təşkil etməyə nail olmuş, məzlum sinfin inqilabi birliyini 
qırmağa çalışmışlar. Müstəmləkəçilərin də, yerli irticainın da dini Azə
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pərdə arxasında yeganə məqsədi məhkum sinfi həmişəlik əsarətdə 
saxlamaq idi. 

Lenin yazırdı: “Bütün və hər cür zalım siniflər öz hökmranlığını 
qorumaq üçün iki ictimai vəzifəyə: bir cəllad vəzifəsinə, bir də 
keşiş vəzifəsinə möhtacdır”.

Birinci Cahan Müharibəsi çağlarında Şərqdə daha geniş 
torpaq sahələri ələ keçirmək iştahasında olan dövlətlər içərisində 
Rusiya, İngiltərə, Fransa və Almaniya xüsusilə fərqlənirdi. 
Onların müxtəlif Şərq ölkələrində sayı günü-gündən artan sənaye 
müəssisələri tikililərinə xüsusi fikir vermələri imperializmin 
yırtıcı müstəmləkəçi ehtirası ilə əlaqədar idi. Bu ölkələrdə 
Birinci Cahan Müharibəsi öz nüfuz dairələrini genişləndirmək və 
möhkəmləndirmək niyyəti ilə müstəmləkəçi dövlətlər arasında 
münasibətlər getdikcə kəskinləşirdi. Heç də təsadüfi deyildir 
ki, “Birinci Dünya Müharibəsini doğuran səbəblərdən biri də 
imperialist ziddiyyətlərin toqquşduğu düyün nöqtələrindən biri 
olan İran uğrunda mübarizə idi...”. 

Cavid bütün bu tarixi həqiqətləri – dünya xalqlarını üz-üzə 
qoyan imperializmin yırtıcı siyasətini din dəllallarının obrazında 
çox təbii şəkildə təcəssüm etdirir. Burada güclü estetik təsiri 
olan şair ideyası Amerikanın iri cəbbəxana sahiblərinin başçılıq 
etdikləri müasir dünya imperializminin sülhsevər xalqların 
əleyhinə çevirdiyi ən kəskin silahı – qanlı sinonizm və dirçəlməyə 
başlamış faşist təşkilatlarını ifşa etmək baxımından bugünkü 
dünya ali humanist siyasəti ilə səsləşir.

Şekspir də, Cavid də həyatı cansıxıcı edən, gözəli eybəcər-
ləşdirə bilən, pakı xəbisə, işığı qaranlığa çevirən ictimai-mənəvi 
faktoru demonizm güzgüsündə göstərib, onu humanist və bəşəri 
mövqedən tənqid və ifşa edirlər. Şər işlər mövcud quruluşun öz 
təbiətində axtarılır. Eybəcərliyi yaradan da, qol-qanad açmaq 
üçün ona meydan açan da müstəbid özüdür, onu lənətləyən də, öz 
ləyaqətsizliyini, zalimliyini bu pərdə arxasında gizlətməyə çalışan 
da. Bu bədii-estetik konsepsiyanı dünya demonizm poeziyasının 
bütün səhifələrinə aid etmək olar.Azə
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İstər Şekspirdə, istərsə də Cavid faciələrində dramatizm 
antoqonist dünyagörüşlərin, humanist və antihumanist meyllərin 
bədii əksini şərtləndirən ictimai konfliktlər üzərində qurulmuşdu. 
Hər iki dramaturqun şeytan təbiətli personajları dünya ədəbiy-
yatının başqa şər xislətli qəhrəmanlarına qohumdurlar.

Şekspir də, Cavid də obrazları mənfi-müsbət qütblərə bölüb 
onları hadisələrin inkişafı boyu üz-üzə qoyarkən isbat etməyə 
çalışır ki, bəşər həyatında amansız faciələrə səbəb heç bir 
mövhumi qüvvə və tale ola bilməz, əksinə insanın xoşbəxtliyi və 
bədbəxtliyi onun öz əlindədir. Dramaturqlar bu məsələni ictimai 
mühitlə bağlayırlar.

Şekspir faciələrində demonizm səltənət, mənsəb və şöhrət 
üstündə baş verən didişmələrdə, nəhayət xeyirxahlığın məhv 
edilməsində özünü göstərirsə (“Hamlet”. “Kral Lir”, “Maqbet”, 
“Otello”), Cavid poeziyasında əksinə, yer üzünü cəhənnəmə 
çevirən, insanları bir-birinə qırdıran şərin məhvi üzərində xeyrin 
mənəvi qələbəsində özünü büruzə verir.

Cavid demonizmində özünü qabarıq göstərən humanist 
keyfiyyət Azərbaycan romantizminin inqilabi əhval-ruhiyyəsi ilə 
əlaqədar idi. Romantik şairin sənət mövqeyini səciyyələndirən 
ümdə cəhətlərdən biri köhnənin xarabaları üzərində (“İblis”, “Şeyx 
Sənan”, “Peyğəmbər”və s). yeninin möhtəşəm və işıqlı sarayını 
yaratmaq, qurmaq idealı ilə bağlıdır. Şekspir və Cavid dühası 
həyat həqiqətini bədii həqiqətə çevirmək vasitə və imkanlarında 
bir-birinə bənzəmədikləri halda, dünya ədəbiyyatının əzəli və 
əbədi mövzusuna (Böyük İnsan, humanizm və bəşərilik) müraciət 
etdikdə bir amalda birləşirlər.

Biz Cavidlə əlaqədar mövhumatdan özümüzü xilas etmiş 
olsaq, o zaman aydın görərik ki, başqa xalqların tarixindən 
yazsa da Şekspir milli teatrın yaranmasında və inkişafında nə 
iş görmüşdürsə, Cavid də romantik Azərbaycan məzmun-faciə 
teatrının yaranmasında və inkişafında eyni xidmətlərə malikdir.

Şekspir də, Cavid də tarixin müxtəlif dövrlərində yaşasalar da, 
milli kökə bağlı (əlbəttə, milli şair olmaq, heç də milli mövzudan Azə
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yazmaqla bağlı deyildir) təkrarolunmaz bəşəri ideyalı müdrik 
şəxsiyyətdirlər.

Kalderon (1600-1681) İspaniyada mürtəce feodal-katolik 
hökmranlığı dövrü yazıb-yaratmışdır. Dramaturq ictimai-əxlaqi, 
dini-mənəvi təsir nəticəsində formalaşan yırtıcı insan təbiətini 
canlı həyat səhnələrində alleqorik obrazlarda təcəssüm etdirir. 
Bu baxımdan dramaturqun “Həyat yuxudur”dramı maraqlıdır. 
Burada ənənəvi günahkar şər rəmzini canlı insanlar – Kral və 
onun oğlu əvəz edir.

Sexismundonun üsyanı dünya ədəbiyyatından bizə məlum 
olan günahkar obrazların – Qabil, İblis və başqalarının Allaha 
qarşı ittihamı ilə səsləşir. Bu qəhrəmanların ittihamında fəlsəfi 
mahiyyət eynidir: insanı yaradan tanrıdırsa, onu ləyaqətsiz edən 
də, ona əzab verən də odur.

İnsanın yırtıcıya çevrilməsində kimdir müqəssir? Məgər bu 
keyfiyyəti Allah insana özü bilərəkdən verməmişdirmi? Əgər 
belə deyildirsə, nə üçün yaradan yaratdığının özünə səadət və 
xeyirxahlıq evinin qapısını bağlamış, ona vəhşi ruhu verən bir 
şəraiti daha üstün tutmuşdur?  

Sexismundonu, Qabili, Səbbahı (“Xəyyam”), İblisi və Arifi 
(“İblis”), Afəti (“Afət”), Südabəni “(Səyavuş”) günahkar mələyə 
çevirən kimdir? Hansı qüdrətdir? 

Bu baxımdan Kalderonun rəmzi-fəlsəfi konsepsiyasında kral 
Basilionun tiranlığı fonunda Allahın müstəbidliyi, amansızlığı, 
bütün cinayətlərin yeganə səbəbkarı olması fikri maraqlıdır Bu 
baxımdan atası ilə üz-üzə dayanan Sexismundo tanrıya ağ olan 
günahkarı xatırladır. O, bu yerdə qiyamçı təfəkkürü, üsyankar və 
odlu ürəyi ilə atasına və tanrıya qarşı dayanan Qabilin sələfi kimi 
canlanır.

Sexismundo və Qabil hadisələrə münasibətdə eyni nəticəyə 
gəlir: əgər insan öz hərəkətində azaddırsa, nə üçün Allah insanı 
şər törətməyə məcbur edir? Məgər ulu yaradan yaratdığı insanın 
əməllərindən xəbərsizdir? Bəs o necə yaradan və hər şeydən Azə
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xəbərdar qüdrətdir ki, insanın pis əməlindən xəbərsizdir? Deməli, 
Allah öz şər niyyətini insanın əli ilə həyata keçirir.

Bu sualların rəmzi mahiyyətində ictimai quruluş öz qanlı 
siması ilə aydın görsənir.

Sexismundo və Qabil hadisələrə münasibətdə eyni nəticəyə 
gəlir və insanları əzib məhv edən müstəbidi – dövrün hakimini 
ittiham kürsüsünə çıxarır.

Bütün bəlaların səbəbkarına üz tutan qərbli qəhrəmanın 
xitabının əks-sədası şərqli Xarabatinin (“Xəyyam”) nidalarında 
eşidilir. Fərq ondadır ki, Kalderonda fərd öz bədbəxtliyinin yasını 
saxlayırsa, Caviddə bütün bəşəriyyətin fəlakətli taleyi haqqında 
düşünülür.

C. Milton (1608-1674) İngilis ədəbiyyatının İntibah 
epoxasına aid olan korifey sənətkarlardandı.O, ictimai-əxlaqi 
fikirlərini vermək üçün Şekspirdən fərqli olaraq, antik süjetdən 
bədii - estetik vasitə kimi istifadə etmişdir. Cavid də ciddi dünya 
hadisəsinə şair münasibətini bildirmək üçün mifoloji qəhrəman 
surətinə – İblisə müraciət etməkdə təsadüfi hərəkət etməmişdir. 
Bu meyl Cavid irsinin dünya ədəbi prosesinə bağlılığını, şairin 
klassik ənənədə varisliyini şərtləndirən ilkin amil kimi meydana 
çıxardı. Bu baxımdan Cavidin İblisi ilə C.Miltonun Satana 
obrazları arasında olan bənzər və fərqli cəhətlərə diqqət yetirək.

XVII əsrdə İngiltərədə baş verən burjua inqilabından ruhlanan 
respublikaçı şair C.Milton şəxsiyyət azadlığını buxovlayan 
“nüfuzlara”qarşı üsyan etmiş, özünün bu sahədə ictimai-estetik 
inamını, xüsusən “İtirilmiş cənnət”, “Qaytarılmış cənnət”, 
poemalarında əks etdirmişdir.

Başqa dünya dahilərində olduğu kimi, Miltonda da Satana 
obrazı şairin üsyankar ruhunun ifadəsidir.

Belinski yazırdı: “Miltonun poeziyası açıqdan-açığa dövrün 
əsəridir: yaratdığı vüqarlı və qaşqabaqlı Satana timsalında özü də 
bilmədən avtoritetə qarşı üsyanın yüksək ruhunu vermişdir...”.

Milton İngiltərədə respublika quruluşunun tərəfdarları ilə 
köhnə feodal münasibətlərinin müdafiəçiləri arasında gedən Azə
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mübarizəni kənardan seyr etməmiş, bu mübarizədə tərəqqipərvər 
qüvvələri alqışlamışdır. Satananın üsyankar obrazının ziddiyyətli, 
mürəkkəb xarakterində duyulan titanik qüvvə öz mahiyyətinə 
görə tanrı ehkamlarına qarşı üsyan edən adamların xarakteri ilə 
səsləşir. Bu səciyyə dünya demonizm poeziyasının bütün titanic-
mifik obrazları üçün doğma olduğu kimi, Cavidin də eyni təbiətli 
qəhrəmanlarına aid edilə bilər.

İnsanı fəlsəfi bir dünya mənasında qiymətləndirərkən demo-
nizm poeziyası insan daxilində mövcud olan ilkin ziddiyyəti – ağıl 
və idrak, hiss və ehtiras kimi xüsusiyyətləri həmin fəlsəfi aləmin 
müxtəlif səngərlərində dayanmış rəqiblərtək təsvir edir, nişan 
verir. Miltonun da, Cavidin də İblis obrazı bu mənəvi aləmin əbədi 
sakinidir. Lakin Satana və İblis obrazlarının başlıca oxşarlıqları 
və eyni zamanda, onların qüdrətli keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, 
bu rəmzi surətlərin hər ikisi məğlubedilməz titanlığı ilə insandır. 
Başqa sözlə, hər iki filosof-şair mifik obrazı titan-insan səciyyəsi 
ilə bəzəyir, poetik-fəlsəfi lövhələrdə təcəssüm etdirir.

Satananın təkəbbürlüyü, düşmənçilik hissi, hakimiyyət və 
mənsəbpərəstlik ehtirası və sair cizgilər onu insaniləşdirir, ictimai 
tirana çevirnr. 

Həqiqətpərəstlik, qorxmazlıq, düşmənçiliyində ardıcıllıq, 
mənsəb və hakimiyyətə nifrət, zalıma qarşı amansızlıq - bütün 
bu xüsusiyyətlər XX əsr Azərbaycan İblisini səciyyələndirməklə 
bərabər, onu XVII əsr Restavrasiya (Bərpa) dövründə Qərb 
ictimai-mənəvi təfəkkürünün məhsulu olan, habelə Respublikaçı 
və Prutançı bir şairin qələmindən çıxan Satana obrazından ictimai-
siyasi amalına görə tam fərqləndirir. Və bu da təbiidir. Çünki 
Cavidin mifik obrazı tarixdə ilk dəfə fəhlə-kəndli hakimiyyəti 
yaratmaq amalı ilə mübarizəyə atılan xalqımızın arzularının, 
romantik idealının sərt həyat həqiqətilə üz-üzə gəlməsindən, 
ölkəmizdə son dəfə xeyirlə şərin çırpışmasından doğulmuşdur.

Bəllidir ki, Miltonu da, Cavidi də insan taleyi düşündürürdü. 
“İlk günahkar adamların”öz günahlarını yumaq yolları dini Azə
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ideyalar baxımından təsvir edilsə də, “İtirilmiş cənnət”poeması 
da, “İblis”faciəsi də sözün əsl mənasında insan taleyindən danışan 
dünya ədəbiyyatı zirvəsində şedevr əsərlər sırasında dayanır.

“İblis”də insan taleyi haqqında faciədir. Lakin İblislə Satana 
arasında olan ciddi fərq qabarıq şəkildə diqqəti cəlb edir.

Belə ki, Cavid İblisində məqsəd əsilzadə, müstəbid, yer 
üzünün rəhbəri, “bəşər düşməni” Milton Satanasından fərqli 
olaraq, insanı sadəcə həvəsi üçün məhv etmək deyil, onun 
özünü-özünə göstərmək, onu fəlakət uçurumundan xilas 
etmək, tərbiyələndirməkdir. Azərbaycan İblisinin bu səciyyə 
ilə təsviri dövrün pafosuna uyğun idi. Cavid humanizminin 
Milton humanizmindən başlıca fərqli cəhətlərindən birisi 
budur. Bu mövqe bəşəriyyətin qatilinə çevrilmiş imperializmin 
amansız “parçala, yaşa”siyasətinə müxalif dayanan mütəfəkkir 
bir şairin beynəlmiləl dünyagörüşündən, yüksək məramlı 
demokratizmindən irəli gəlirdi.

Cavidin İblisi Miltonun başqa bir əsərində – “Qaytarılmış 
cənnət”də olan Satana obrazı ilə müqayisə oluna bilər. Bu 
poemada da Satana xudbin və şöhrət düşkünü olan qoluzorlu 
zadəgandır.

Şər əməlin əsilzadələr sinfində axtarılması Miltonla Cavid 
dünyagörüşünü qohumlaşdırır. Bəzən də onların mifik rəmzlərlə 
verməyə çalışdıqları fikir bir-birindən tam fərqlənir. Bu yerdə 
Miltonun da, Cavidin də siyasi mövqeyi aydınlaşır. Məsələn, 
Satanadan fərqli olaraq, İblis günahsız və köməksiz insanları 
üz-üzə qoyan eybəcər xislətli vəhşilərin yaxasından yapışıb, 
onları bir-bir təhqir dirəyinə sarıyaraq, onlara mənəvi və cismani 
cəza verir. Əksinə, Satana, dedik ki, aristokrat diktaturasını 
ümumiləşdirir və buna görə də yoxsul, sadə adamlara yuxarıdan 
baxır.

Milton Adəm və Həvvanın şəxsində xristian əxlaqının 
bakirliyini verirsə, Satana rəmzində insanın amansızlığını və 
sərtliyini düşündürən lövhələrdə canlandırır.Azə
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Allaha pənah aparan sadəlövhləri daşdan-daşa çırpdığı, onları 
miskin varlıq, canlı cəsəd səviyyəsindən kamil insan zirvəsinə 
qaldırmağa çalışdığı məqamlarda da Cavid İblisinin teatral 
portretinin yeri demonizm qalereyasında tam ayrıcanadır.

Maarifçilik epoxasının görkəmli sənətkarı Götenin (1749-
1832) “Faust”u ilə “İblis”mövzu və problem baxımından tam 
fərqlənirlər. Hər iki faciənin “doğuluşu”arasında da nə qədər 
tarixi məsafə var. Lakin faciələr arasında bəşərilik baxımından 
qohumluq və doğmalıq təkzibedilməz həqiqətdir.

Bu əsərlər dünya demonizm poeziyasının ən mühüm səhifələri 
olmaqla diqqəti cəlb edirlər. “Faust”la yüksək bir mərhələyə 
yüksələn dünya demonizm poeziyası “İblis”də yeni məna və 
mövzu çaları ilə nəticələnmişdir.

Əzəl başdan qeyd edək ki, insanlara olan etinadsızlığı, yer 
üzünü ələ salması, dimağı üçün hər şeyə əl atması “Faust”Allahının 
“Faust”müəllifi tərəfindən xoş sima portreti təqdim edilirsə, Cavid 
şeirlərinin birində dünyadüzənin nəinki statik portreti, hətta onun 
dünyəvi fəaliyyəti, yer üzündəki əməlləri açılıb göstərilir.

Mərhəmətsizdir iştə köhnə fələk,
Bəşəriyyətlə əylənir daim,
Bəşəriyyətlə əylənir gülərək...

Bu misralardakı etiraz “İblis”in faciə xətti boyu dərin mün-
dəricəli mahiyyətə çevrilir, şair ideyasının açılmasına xidmət edir.

Götedə olduğu kimi, Caviddə də dövrün narahat və düşündürən 
problemlərinin insan və cəmiyyət azadlığı həlli mifoloji obrazın 
təcəssümündə verilir.

“Faust”faciəsində hadisələrin ilk başlanğıcında tanrı ilə 
Mefistofeli mübahisəyə girişən görürük: insan varlığında ruhmu, 
yoxsa nəfsmi üstündür?

İnsanı çirkablıqda sürünən həşəratdan fərqləndirməyən Me-
fis to fel Tanrını mərcdə aparacağına zərrəcə şübhə etmir. Lakin 
məsələlər onun gözlədiyinin əksinə olur.

Poemanın əvvəlində Tanrı ilə sülh şəraitində yaşamağı qət 
edən Mefistofel “tapdığı cavahir”, “o xəzinə”– Faustun ruhu 
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əlindən çıxandan sonra Tanrıya düşmən mövqedə dayanır. 
Mefistofel mahir rəqib olan Tanrıdan intiqam almaq niyyəti ilə, 
onun yer üzündə etdiklərini baş-ayaq çevirir, bilərəkdən hər şeyi 
qara boyamağa çalışır.

“Faust”da üzunü tanrı “qasidi”və nökəri hesab edən Mefistofel 
faciənin sonunda aldanaraq uduzan və rüsvay edilən bir qoca tək 
özünü təqsirkar bilirsə, “İblis”də o, səhvlərini başa duşən, Tanrıya 
bəndəlik etmək istəməyən amansız, çılğın, “mərci udmaq”üçün 
bütün istedadını nümayiş etdirən, bir göz qırpımında cahanın hər 
guşəsinə baş vuraraq soyuq beyinləri alovlandıran, yaxın-uzağı, 
qardaşla-qardaşı bir-biri ilə salışdıran, cəhənnəm dəhşətlərindən 
də qorxunc bir qüvvəyə çevrilir.

Hadisə boyu İblis əvəzsiz rəqibtək Allaha meydan oxuyur, 
onun ədlində ədalətsizlik, xeyrində şər olduğunu iddia edir, 
həyati lövhələrlə bunu sübuta yetirir. Bu hədə və ifşaya cavab 
olaraq Allah qızğın, çılğın, dəhşətli İblisin qarşısına çıxmağa 
sanki cəsarət etmir.

“Faust”xeyirlə şər arasında qalmış insanın psixoloji anlarını 
göstərib, onun müqəddəsliyə daha artıq olan meylini sübut 
etmək məqsədi güdürsə, “İblis”faciəsində büsbütün “şərə uymuş 
bəşəriyyət”nişan verilir. Deməli, “İblis”faciəsi uğurlu bir ənənənin 
davamı kimi, “Faust”dan fərqli olaraq, “şərə uymuş”insan 
xislətində şəri məhv etmək ideyası izləyir.

Tənha guşəyə çəkilən Faust gəldiyi nəticədən ümidsizliyə 
qapılmış, müəllimlik fəaliyyətinin bəhrəsizliyini görüb ondan 
bezmişdir.

Arif də fəlakətlər törədən feodal cəmiyyətində eybəcərlik-
lərdən yaxa qurtarmaq üçün sakit bir guşəyə çəkilmişsə də, 
bəşəriyyət dəhşətlərindən azad ola bilməmişdir. Belə bir psixoloji 
sarsıntı anında İblis – mifik rəmz hər iki qəhrəmanla rastlaşır. O, 
cəmiyyətin real vəziyyəti ilə razılaşmayaraq, ideal arzu axtarışı 
yollarında olan narahat idraka işıq verməyə çalışır. Hadisə boyu 
Mefistofel Allahın razılığı ilə Fausta, İblis isə Tanrının acığına 
Arifə bələdçi olur.Azə
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Faust da, Arif də ilk cinayət addımını məhəbbətlə – Qretxenə 
(Marqaritaya) və Rənaya olan məhəbbətlə əlaqədar atırlar. 
Hər iki qəhrəman cadugər, İblis ovsunu ilə gələcək talelərini 
müəyyənləşdirirlər.

Dünya və bəşəriyyət haqqında xeyirxah düşüncələrə dalan 
Faustu da, Arifi də şər tanrı əlindən yapışıb cinayətlərdən keçirir, 
onları humanist ikən qatilə çevirir.

İnsan məhəbbəti insana fəlakət gətirir! Mefistofelin Faust-
Marqarita macərasından istifadə edərək sübuta yetirməyə çalışdığı 
ideyalardan birisi budur.

Rənanın arxasınca düşən Arifin getdiyi tərəfə qəhqəhə çəkən 
İblis “İnsandakı xisləti”belə nişan verir:

Get, lakin o hörmət və məhəbbət 
Bir gün doğurur qanlı ədavət.
Get, bəllidir insandakı xislət,
Sizlərdəki ülfət sonu vəhşət,
Sizlərdəki şəfqət sonu nifrət,
Sizlərdəki rəhmət sonu lənət!

Mefistofelin Marqaritanın sevgi piyaləsinə qatdığı zəhər 
nakam qızı aradan götürür. Beləliklə, alman şeytanı hər gördüyü 
parıltıya çan atan insanı – Faustu öz arxasınca salıb onu yeni-yeni 
macəralara, faciələrə sürükləyir.

Faust – Marqarita epizoduna bənzər tragik bir xəttə “İblis” 
faciəsində rast gəlirik.

Rənanın gözlənilmədən gəlişi Arifdə ilkin hiss və duyğuları 
oyadır. İblisin fitnə-fəsadı nəticəsində Arif günahsız həyat 
yoldaşı Xavəri həlak edir. Rənanın arxasınca düşərək yeni-yeni 
cinayətlərə, fəlakətlərə meyl edir.

Qəhrəmanın taleyi ilə bağlı oxşar lövhələrin təsvirində hər 
iki şair 

“Qidası şər olan cəmiyyətdə xoşbəxtlik qeyri-mümkündür”
nəticəsinə gəlir.Azə
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Hadisə boyu Mefistofel də bir neçə qiyafədə görsənir. Lakin 
Göte qəhrəmanında olan zahiri dəyişiklik sadəcə olaraq cinayət 
ardınca cinayət törədən bir məxluqun şəxsiyyətini pərdələmək 
və bununla da, yeni-yeni fəlakətlər yaratmaq məqsədi izləyir. 
Ancaq Cavid İblisinin cilddən-cildə girməsi, müxtəlif libasda və 
simada görünməsi mənalandırılmış, İblis maskası ictimai xarakter 
səviyyəsinə qaldırılmışdır. Belə ki, qiyafə dəyişdikcə insanları üz-
üzə qoyan müxtəlif ictimai təbəqə nümayəndələri – hərbcilər və 
onların əlaltıları olan xaxam, keşiş, rahib, zahid və başqa ictimai-
siyasi və dini təbəqə nümayəndələri gözümüz önündə canlanır.

Mefistofel də İblis kimi şər yayan həyati iblisləri nişan verir. 
O, meyxana əhlini Fausta göstərərək deyir:

Bax, bu camaat,
Başına min oyun açsan da heyhat.
Fəhm edib tanımaz şeytanı...

Tragediyanın başqa bir yerində Mefistofelə “İblis”deyərək 
müraciət edən küpəgirən qarıya o, həqiqəti belə söyləyir:

Bu ad çoxdan düşüb şeirə, nağıla,
İnsanlar gəlməyib lakin ağıla.
Şər ruha inanmır şər yayan bəşər,
“Cənab baron”desən, lap yaxşı düşər.

General, nazir və başqa rəsmi ictimai adamların söylədikləri 
sözlərdən bir həqiqət hasil olur: İctimai eybəcərliyi insan 
yaradır. Bir zaman yaşamağın ləzzəti olduğu halda, indi hər 
şey eybəcərləşmişdir Qadın və pul insanı riyakar və zalım 
etmişdir. Bu miskin ehtiras Adəm övladını xəyanətə və cinayətə 
sürükləmişdir. Hətta dost-dostu arxadan vurur, qardaş qardaş qanı 
axıdır. Bəşəriyyətin belə bir fəlakətli anı hər iki mütəfəkkir şairi 
kədərləndirmiş, düşündürmüşdür.Azə
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İnsan elə bir dəlilik mərhələsində yaşayır ki, aqil söz eşitmək 
istəmir. O, həqiqəti şər saçmaqda görür.

Bu ideyalar ətrafında Göte də, Cavid də “Şərin kökünü kəsmək 
üçün istibdadı məhv etmək zəruridir”nəticəsinə gəlmişdir.

Faust da, Arif də ideal və səadət dolu arzu yolçusudur. 
Lakin Faust fərdiyyətçidir. O, şəxsin səadətə gedib çıxan yolları 
arayırsa, Arif ayrı-seçkilik qoymadan bütün bəşəriyyətin taleyinə 
acıyır. Arifin düşüncələri mücərrəd və abstrakt deyildir. O, “bütün 
bəşəriyyət”məfhumi ilə dünyanı iki qismə ayırır: mənsəb və şöhrət 
naminə orduları üz-üzə qoyanlar və bundan qazananlar; “altun və 
qadın düşgünü divanə bəbəklər”, “min hiylə quran tülkü siyasilər”, 
onların əlaltıları olan ibnyəminlər-iblislər və bu iblis qılıqlı 
yırtıcıların feilinə uyaraq itirənlər, məhv olanlar - ixtiyar Şeyxlər, 
Xavərlər, Rənalar, Vasiflər, Ariflər – insan həyatının əsl sahibləri.

Bu baxımdan Teymuri döyüşçülərin dünyəvi iblisin - 
kəllələrdən qüllələr yapmaqla qürrələnən Teymurun (“Topal 
Teymur”) şərir səciyyəsini nişan vermələri maraqlıdır.

“İblis”faciəsində ictimai-sinifi mənsubiyyət konfliktdə əsas 
məqsədə çevrilməsə də, “bəşər”məfhumu adı altında onların 
iki əsas qütbə ayrıldığını hadisələrin dramatik inkişafı zamanı 
aydın görmək o qədər də çətin deyildir. Belə bir canlı tendensiya 
“Faust”da məqsədə çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Mefistofeli 
tanrı hüzurunda səcdədə, İblisi Allaha düşmən mövqeyində 
görürük. Mefistofelin tanrı ilə yaxınlığı Alman ədəbiyyatında olan 
inkar ruh tərəfindən kainat yaradıcısının təsdiqi, onun iradəsinin 
yerinə yetirilməsi idisə, İblisin Allaha qarşı üsyankarlığı, 
düşmənçiliyi Azərbaycan ədəbiyyatında onun inkarı və rəddidir.

İblis inkarında hakim qüvvəyə qarşı ədalətsizliyi, bütün 
fəlakətlərə səbəb olan ictimai quruluşa qarşı dövrün, zamanın 
üsyanı və inkarı öz əks-sədasını tapır. Bu nöqtədə, Azərbaycan 
İblisi öz üsyankarlığı ilə qabaqcıl ictimai qüvvələrin fikri 
təcəssümü kimi, təslimçi alman şeytanından tam fərqlənir, sırf 
milli səciyyə daşıyır.Azə
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İlk səhnədə Arif bəşəriyyətin bəladan xilas olması üçün üzünü 
göylərə tutub yalvarır, imdad istəyir. İblis Ariflərin sadəlövhlüyünə 
qəhqəhə çəkir, Allaha bəşər faciəsinin səbəbkarı kimi baxır. Bu 
yerdə Azərbaycanın o zamankı ictimai-siyasi həyatında mövcud 
olan iki təfəkkür forması real boyalarla təsvir edilir: biri xilası 
tiranın ədlindən gözləyirsə, digəri mübarizəni əsas götürür.

İblisin fikrincə, göydən imdad istəyən, oradan nicat gözləyən 
insan sadəlövhdür. Əksinə, Mefistofel ikili - ziddiyyətli xarakterə 
malikdir: o, gah göyləri təqdir edir, gah da təkzib edən bir obraz 
kimi təqdim edilir.

İblis bəşər düşkünlüyündən, vəhşətlərdən usanmış Arifi 
həyata səsləyir, onda nikbin əhval-ruhiyyə oyatmağa, mübarizəyə 
sövq etməyə çalışır.

Bəzən real insani düşüncələr hüdudunda Mefistofellə Arif 
eyni ideyaları anlamağa, təsdiqləməyə çalışırlar. Mefistofel 
söhbət əsnasında tanrıya:

...Əzablar içində boğulur bəşər...
Bəli, yer üzünün allahı-insan,
O, qəribə məxluq bu günə qədər
Heç dəyişməmişdir...
...Bəli, başdan-başa, tanıram, qan, qada...
İnsanlar qəm, möhnət içindədir lap.

dediyi tərzdə Arif də özünü göylərə tutur:

...Qaldır məni ta görməyim insandakı zülmü,
Bax, yer üzü inlər.
Ya rəbb, bu cinayət, bu xəyanət, bu səfalət 
Bulmazmı nəhayət?

Arifin monoloqu ictimai etiraz, haqsızlığa və zorakılığa üsyan 
pafosu ilə səslənir.

İmperatorun təlxəyi qiyafəsində çıxış edən Mefistofelin dediyi 
tapmacanın ideyası ilə İblisin sözlərindəki mənanın səsləşməsi 
ənənə baxımından maraqlıdır. Mefistofel deyəndə ki,
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O nədir ki, qarşılanır həm lənət, həm ehtiramla?
Hamı səslər öz yanına, hamı qovar öz yanından?
O nədir ki, adı gəlir qulaqlara xoş, mehriban?
O nədir ki, bu taxt-taç pilləsinin tozu olub?
Özünü də bu rütbədən kənar edən özü olub?

İblis də Arifə işarə ilə qəhqəhə çəkərək dediyi sözlərlə eyni 
idrak yolunu tutur:

Şərqin əsəbi çöhrəsi bilməz ki, nə yapsın,
Bilməz ki, sağır göylərə, yaxud mana tapsın.
Sən həm əl öpər, həm də qaçarsan, bu nə halət?
İlk öncə məhəbbət, fəqət, ən sonra ədavət...

Götedə də, Cavidə də insanın mənəvi dünyasında olan 
əsrarəngizliyi açan estetik boya nə qədər parlaq, aydın və 
kəskindir.

Hər iki şairdə insanın iblisləşməsi kompozisiyanın tragik 
inkişafında poetik boyalarla, real və rəmzi səhnələrlə təsvir edilir.

Bakalavrın Faust bildiyi Mefistofelə dediyi sözlərə diqqət 
yetirək:

...Yer üzü daima boşalır-dolur,
Güçlü qalib gəlir, zəif məhv olur.
Bir deyin, dünyanın yarısını biz 
Fəth edənə qədər, siz nə etdiniz?
Siz hey fikrə gedir, xəyala dalır,
Planlar, planlar tutur, qocalır, 
Hey qocalırsınız, lap dona-dona.
Biz soyuq qızdırma deyirik buna!
Yaş çatdı otuza ölüsən, demək,
Yaxşısı budur ki, vaxtında qırıb 
O biri dünyaya sizi göndərək!Azə
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Mefistofel insan xislətinə gülür. O deyir:

Daha buna yoxdur şeytanın sözü.

Bakalavr cavabında bir qədər də qabağa gedərək, insan 
amansızlığını nümayiş etdirir:

Yox desəm, yox olar şeytanın özü!

Başqa bir səhnədə də fəlakətlərin səbəbkarı kimi İblis təbiətli 
insan nişan verilir. Şeytanlar şeytanı Mefistofel də insanın törətdiyi 
əməldən iyrənir. O, Homunkula – başqa bir şeytana deyir:

Aman! Olmazmı ki, məni heç zaman 
O qullar yurduna aparmayasan!
Uzaq! Qoy rədd olsun başsız axınlar!
Lənət qullara da, müstəbidə də!
Bir yerdə kəsilcək qanlı qırğınlar 
Başlardı daima başqa bir yerdə.
...Onlar vuruşsa da azadlıq üçün,
Yaxından baxanda, görürsən bütün 
Kölələr köləni məhv edir, didir.

Şər tərəfdən insan əməlinə Homunkulun cavabında eyhamlı 
incə bir ironiya diqqəti cəlb edir:

İnsan xislətiylə nə işin, cənab!

İnsanları bir-birinə qırdıran kimlərdirlər? 
Eyş-işrətlə məşğul olan, dövləti hərc-mərclik girdabına, 

ölkəni qırğın-qiyamət meydanına çevirən “altun və qadın düşkünü 
divanə bəbəklər”, “ipsiz”, “yüyənsiz”, “tüklü siyasilər”dir.

Bu ideya təkcə nə Göteyə, nə də Cavidə aiddir, bütün dünya 
demonizm poeziya nəhənglərinin fikri də, mövqeyi də belədir.,Azə
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Şan-şöhrəti nizələr ucunda axtaran imperator barədə Faustla 
Mefistofel söhbətində də, yuxarıda gətirdiynmiz bədii lövhədə də 
mütəfəkkir şair dünya iblislərini ifşa edir.

Caviddə də yer üzünü qana calayan iblislər cəmiyyətdə 
müxtəlif mövqe qazanmış şər səciyyəli şəxsiyyətlərdir. Romantik 
şair din, siyasət dumanı ilə xalqın gözünü pərdələyən zülmət 
səltənətinə, onun hakim dairələrinə qarşı üsyanını İblisin acı 
etiraflarında bu cür bildirir:

Həp din ilə, məzhəblə, siyasətlə cahanda 
Həp fırtına qopmuşsa, əvət mən varım orda, 
Hər yerdə ki, vardır əzəmət, qəhr ilə dəhşət 
Hakimdir o yerlərdə şu qarşıdakı xilqət.

Mütəfəkkir şairin fikri estetik materiala çevirdiyi bu həyat 
faktı canlı müşahidələrin nəticəsində meydana gəlmişdir. Cavid 
məzhəb, din, siyasət pərdəsi altında baş verən dəhşətləri bəşər 
düşkünlüyünün nəticəsi kimi qiymətləndirmişdir. Şair yer üzünü 
qan çanağına çevirən bu yırtıcıları yaşadan dünyaya nifrətlər 
yağdırır.

Cavid əbədi səadətin müşküllüyünü cəmiyyətin maddi-
mənəvi yüksəlişində, insanların mərifət nuruna yiyələnmələrində 
və onların kamillik zirvəsinə yetmələrində görürdü.

Başqa bir qarşılaşmada İblis ədalət divanı kimi “məğrur 
qəhqəhələrlə”faciələr yaradan Arifi sorğuya çəkir:

Bir zaman cəbərut aləminə 
Həp uçar, həp öyünərdin də, bu nə?
Vurulub bir qıza kabus oldun,
Xırsız oldun, meyə mənus oldun. 
Haqqı, vicdanı buraxdın, getdin.

(İxtiyarın getdiyi tərəfə işarətlə):Azə
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O sailin qızını məhv etdin.
Tökülən qanlara həp düşmən ikən,
Oldun öz qardaşının qatili sən.

Romantik şair bu bədii lövhədə özünü itirmiş insanın faciəsini 
real və həyati cizgilərlə nə qədər də canlı və təbii vermişdir.

Göte də, Cavid də din nümayəndələrini İblisə bənzədir. Şair 
Mefistofelin dili ilə niyyətini belə bəyan edir:

...Riyakar zahidlər lap şarlatandır.
Onlar əba geymiş adi şeytandır. 

Mefistofel insan zəkasına, bəşər ülviyyətinə qara çəkib 
riyakarlığı təqdir edərək Fausta deyir:

Nifrət et zəkaya, elmə, ürfana,
Bəşərin ən ulu qüdrətinə sən.
Uy göz qamaşdıran zərli yalana,
Qoy riya və yalan ruhu bu gündən 
Səni bəndə salsın, artıq mənim ol.

Maraqlıdır, Mefistofel din vaizlərinin təlqin etdikləri ehkam-
ları yalan, saxta saysa belə, Faustun ağıla inanmasını bəyənmir, 
onu göz qamaşdıran yalanlara dəvət edir.

İblis, əksinə özünü hissiyyatı ilə aldadan, boş düşüncələr 
xaosunda çırpınan insanı – Arifi dövrün, zamanın həqiqətinə 
gətirib çıxarmağa çalışır.

Baxdım, əziyor ruhunu həp qeydi-əsarət.
Gəldim edəyim ta səni hurriyyətə dəvət.
Baxdım, səni məhv etmədə min dirlü xəyalət,
Gəldim verəyim qəlbinə bir nuri-həqiqət.

Və ya,

...Əzizim, çoçuq olma!
Arif! Mana bax, əczi burax, hissə qapılma,Azə
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Çarpışmaq için lazım ikən mərdə cəsarət,
Bilməm, neçin olmuş sana qalib əsəbiyyət?

Hadisələrin sonuna doğru İblis təkcə Arifin deyil, ümumiy-
yətlə, fitnə-fəsad düşkünü olanların daxilində baş verən narahat 
hissin təzahürü kimi mənalanır. Biz bu yerdə İblisin insanlaşmasını 
görürük. Bu məqamda da İblis Mefistofeldən fərqlənir. Ancaq 
İblis insanı bir zaman qəlb narahatlığına gətirib çıxarsa belə, 
insan xisləti, Cavidin inamına görə, İblisdən azad olmur, onu 
varlığından qova bilmir. 

Budur, İblis Arifin, Rənanın arxasınca “sürəkli və şiddətli 
qəhqəhələrlə”deyir:

Qaçmalı, əlbəttə uzaqlaşmalı,
Başqa cinayətlərə yaxlaşmalı.
Siz və qədər məndən uzaqlaşsanız,
Yer deyil, əflakə uçub qaçsanız 
Qarşılaşıb biçləşəriz daima,
Ayrı deyil, çünki biriz daima.

İnsan xilqətində İblisin – şərin varlığını nişan verməklə Cavid 
cəmiyyətdə gördüyü qanlı faciələrin mənbəyini göylərdə deyil, 
yerdə, insanın özündə axtarır, onu təqsirləndirir, oyadırdı. Görün 
Mələk və Arif tanrıya üz çevirib nələr söyləyirlər: 

Mələk:
-Ya rəbb, azaçıq lütfu-inayət!
Qəhr olmada artıq bəşəriyyət.
Başdan-başa həp yer üzü dəhşət.
İblis ilə həmrəngi-siyasət.

Arif:
...İnsanları xəlq etmədə var bəlkə də hikmət,
İblisə nə hacət!?Azə
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Bu sözlər bəşəriyyətin başı üzərini almış bəlaya iki personajın 
– Mələk və Arifin münasibəti kimi verilsə də, bu iddianın vahid 
təfəkkür məhsulu olmasını görmək heç də çətin deyildir. Bu yerdə 
biz insanı – Arifi Mələk məqamında görürük. Mifik rəmz səhnədən 
cıxır, Arif öz narahat, çılğın aləmi ilə tək, yalnız üz-üzə dayanır. 
O, fəlakətlər törədən insanın İblisə uymasına təəssüf edərək hiss 
etmir ki, onun öz zatında İblis cövhəri mövcuddur. Lakin bu 
ehtiras onun daxili aləminin dərin bir guşəsində üstünü kül örtmüş 
söngün közə bənzəyir: alovlanmaq, ətrafı külə döndərmək üçün 
qara küləyə bənddir. Ona görə də, Arif insanın tökdüyü qanda, 
törətdiyi fəlakətdə əsl müqəssirin ünvanını düzgün qiymətləndirə 
bilmir, lənəti ilahi şər qüvvəyə – İblisə yağdırır. İblis də həqiqəti 
göstərmək üçün Arifin qarşısına düşür, onu hadisələrdən keçirir 
və öz təlimini isbat etməyə çalışır: şər insanın mənəvi dünyasında 
pünhan saxlanır!.. Ehtiyac, istək və bunları pəncəsində saxlayan 
zaman, ictimai şərait insanı Mələk də edir, İblis də.

A.Şaiq yazırdı: “İblis Arifin gözü önündəki pərdələri 
parçalamaq, həyatı ona olduğu kimi göstərmək və onu göylərdən, 
xəyal aləmlərindən yerlərə düşürmək, həyat və həqiqətlərin 
çirkinliklərini, pisliklərini ona duydurmaq və onu həyata daxil 
etmək istəyir”.

Bu yerdə Cavid İblis obrazını hadisələrlə üz-üzə dayanan 
Arifin keçirdiyi psixoloji prosesin, düşüncələrin təsviri vasitəsi 
kimi verir. Romantik şair demək istəyir ki, daxilində hətta mələk 
nəfəsi duyan insan öz istəyi və nəfsi naminə özünü unuda bilər və 
qarşısına çıxan hər şeyi məhv etmək məqmında dayanıb iblisləşər. 
Cavid Arif – İblis epizodundan təbii şəkildə istifadə edərək 
İblisin insanlaşması prosesini göstərir. Bundan başqa, mütəfəkkir 
şair hadisələrin sonunda dünya iblislərinin nümayəndələrinin 
mümkün olanlarını səhnəyə toplayır və o nəticəyə gəlir ki, bu 
şəraitdə Ariflərin iblisləşməsi təbiidir.

Mələk Arifin İblis Arifə çevrilməsi dövr və şərait üçün 
qanunauyğun idi. Cavid bu ideal insanın daxili aləmində təbiətən 
mövcud olan pak, müqəddəs ehtirasın şəraitilə əlaqədar şər Azə
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bir xislətlə əvəz edilməsini çox təbii və real psixoloji prosesdə 
canlandırır.

Təbiətən bəşər övladı şər ehtirası ilə deyil, kələk ülviliyi ilə 
doğulur. 

“İblis insan yoxdur, iblis şərait var!”Mütəfəkkir şair Ariflərin 
özlərinə xəyanəti və dönüklüyünü belə qiymətləndirir. Başqa 
sözlə, Cavidə görə, insan özünü unudanda, öz müqəddəs təbiətinə 
xəyanət edəndə şər ona hakim olur. Bu zaman fəlakət baş verir.

Faust illərdən bəri çırpındığı zülmət aləmindən xilas olmaq 
üçün səma səltənətinə pənah aparır, ruhunu şeytana verir.

“İblis”faciəsinin ekspozisiyasında da Arif yerdəki 
vəhşətlərdən qaçaraq həqiqəti göylər aləmində arayıb tapmaq 
arzusundadır. Faust bilərəkdən, Arif bilməyərəkdən həqiqət və 
ideal axtarıcılığı dövründə İblisin arxasınca gedir. Alman filosofu 
zülmətdə işıq arayır, şeytana xilas ümidi kimi baxır. Arif isə 
əksinə, İblisi gözəlliyi məhv edən eybəcərlik kimi rədd edir.

Faust idealı naminə seirə və çaduya da əl atır. Arif bu 
xislətdən uzaqdır. Arif insan azadlığını, həyatın mənasını, nəhayət 
müqəddəs arzuya yetmək yolunu yüksək insani kamillikdə və 
mənəvi paklıqda görür.

İblis şəri göstərir, şərə qəhqəhə çəkir, onun qəhqəhələri şəri 
təsdiq və qəbul etmək deyil, rədd və məhv etməkdir. İblisin son 
səhnəyə yığılan dünya iblislərinin nümayəndələrinə, habelə 
cahil və nadanlara qarşı çevrilən ittiham monoloqundan bir neçə 
misraya diqqət yetirək:

...Lakin məni təhqir edən, ey əbləhü miskin!
Olduqca müsəllət sana, bil, nəfsiləimin,
Pəncəmdə dəmadəm qıvrılacaqsan,
Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsan!..

Orta əsrlərin mənəvi aləminə, dünyagörüşünə, romantik 
sənət estetikasına uyğun olaraq, İblis – İnsan, İblis – Qəhrəman Azə
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dramatik konfliktin mərkəzində dayanır. Ariflərin daxili 
dünyasında baş verən ziddiyyətin qarşılaşan ilahilik və eybəcərlik 
istəyinin kəskin mübarizə prosesi qabarıq bədii fəlsəfi lövhələrdə 
hadisələrin aparıcısına çevrilir. Hadisələrin bu axarında dövrün 
mürəkkəb siyasi-əxlaqi məsələləri özünün dərin mündərəcəli 
müasir həllini tapır.

İblis milli təəssüb hissindən uzaqdır. O, dinindən və 
əqidəsindən asılı olmayaraq, dünya cahangirlərinin qanlı 
siyasətinə qurban olan bütün insanların havadarı kimi çıxış edir. 
Cavid humanizmi, Cavid bəşəriliyi bir də bu idealla bağlıdır. İblisi 
təqdim edən misralar  romantik şairin parlaq, aydın məramından 
xəbər verir:

İblis
(gah istehzalı və məğrur, gah çılğın və qorxunc qəhqəhələrlə):

 İblis!.. O böyük ad nə qədər calibi-heyrət, 
Hər ölkədə, hər dildə anılmaqda o şöhrət,
Hər qülbədə, kaşanədə, viranədə İblis! 
Həp Kəbədə, bütxanədə, meyxanədə İblis!

Butün monoloqları ilə birlikdə faciə xətti boyu İblis Arifin 
mənəvi aləmində kəskinləşən ziddiyyətlərin şərhinə xidmət edir, 
onun qəlb dünyasının estetik səhnə həllinə çevrilir.

Möcüzə və sehrlə məşğul olan Faust (bu təsirdə olan 
Manfred də) qəlb mübahisələrini həll etmək üçün ruhları köməyə 
çağırırsa, Arifin mənəvi dünyasında baş qaldıran bu konflikt 
ictimai hadisələrin canlı təsirindən yaranır. Tamaşaçı Ariflə çiyin-
çiyinə hərəkət edir, onun qəlb dialektikasının şahidi olur. Arif real 
ictimai hadisələrin fəlakət fırtınasından xilas yolu arayan narahat 
idrak kimi diqqəti cəlb edir.

Faust qədim alman şifahi ədəbiyyatından gələn sehr, cadu, 
ruhlar aləmini canlandıran rəngarəng səhnələrlə müvazi-təsvir 
edildiyi halda, inqilablar epoxasının əsəbilik, çılğınlıq və azadlıq 
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ehtirasını ümumiləşdirən Arif real ictimai hadisələrdən xilas 
olmağa can atan qüvvətli bir şəxsiyyət kimi təcəssüm etdirilir. 
Arif zamanın sarsıntısını, faciəsini keçirirdi. O, kamillik və eyni 
zamanda naqislik nişanəsidir. Arifin bu səciyyəsi ictimai-siyasi 
mühitin nəticəsi kimi təqdim edilir.

Göte maarifçi və humanist fikirlərini vermək üçün xalq 
süjetindən və görkəmli ingilis dramaturqu, Şekspirin ustadı 
K.Marlo ilə başlanan “Faust”ənənəsindən yüksək sənətkarlıqla 
bəhrələnmişdir.

Göte öz tragik-dramatik poemasında başlıca bir problemi 
ön plana çəkmişdir: insan cəmiyyətin işıqlı gələcəyi uğrunda 
mübarizə apardığı vaxt özünü, yaşamağın mənasını dərk edir.

Mütəfəkkir şair “Faust”da Avropada baş vermiş bir sıra 
ciddi ictimai-siyasi hadisələrdən yaranmış siyasi çevrilişlərdən 
və s. ciddi məsələlərdən danışır. Göte meydana gəlmiş cəbhələr 
- humanist və antihumanist qüvvələr arasında baş verən kəskin 
mübarizəni rəmzlərlə mifoloji fonda təsvir edir.

Faustun mənəvi dünyasında üz-üzə dayanan ilahi və şər 
qüvvələrin mübarizəsi (bu ehtirası “Faust demonizmi”adlandırırlar) 
(Parfenov) Götedə faciə konfliktinin başlanğıcını təşkil edir. 
Qəhrəmanın qəlb aləmi, onun dialektik çevrilmə və inkişafı 
rəmzlər vasitəsilə açılır, kəşf edilir.

İctimai-siyasi həyatın mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri də 
(Böyük Fransa Burjua İnqilabı, Almaniyada Kəndli Hərəkatı və 
irticanın güclənməsi, Napoleon yürüşləri və s.) Götenin social-
estetik baxışında öz təsirini göstərmişdir. Mefistofel tiranla sülh 
şəraitində üz-üzə dayandığı səhnədə mütəfəkkir şairin ədalətsizlik 
və haqsızlığı, mənəvi-əxlaqi düşkünlüyü dövrün istibdadında, 
quruluşun siyasi amansızlığında, müstəbidin hərəkətlərində deyil, 
ayrı-ayrı adamlar da axtarırdı.

Cavid İblisinin sosial mövqeyi daha ədalətlidir. O, ürək 
parçalayan faciələri Allahın – hər şeyə qadir olan tiranın iradəsi 
ilə bağlayır.Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



162

...Bir oyuncaqdır onunçin dünya; 
Həp yapar, həp də qırar əylənərək.

Bu yerdə də İblis öz aydın və qəti tendensiyası ilə dünya 
demoiik poeziya qəhrəmanlarından fərqlənir. Yeri gəlmişkən, 
İ.S.Turgenevin bir fikrini yada salaq: “Faust faciənin əvvəlindən 
sonunadək yalnız özü haqqında fikirləşir. Faust üçün nə cəmiyyət, 
nə insan nəsli mövcuddur. O, ancaq öz aləminə dalır, öz xilasını 
gözləyir”.

Lakin Arif Faustdan fərqli olaraq, yer üzünün zəhmət 
adamlarının çəkdiyi işgəncədən fəryada gəlir, bütün insanların 
taleyinə acıyır. O, 1905-1917-ci il inqilabları epoxasında, bir sıra 
Şərq ölkələrində alovlanan milli-azadlıq mübarizələri dövründə 
yaşayan, xüsusən, Şərqin böyük bir hissəsini fəlakətə salan 
Birinci Cahan Müharibəsinin dəhşətlərindən mənən-cismən zərər 
çəkən, zülmətdən işığa can atan dövrün narahat, çılğın gənclərini 
ümumiləşdirir.

Cavid dövrün mürəkkəbliyindən və ziddiyyətlərinndən 
törənmiş iki əks xarakterli obraz yaradır: Arif və Elxan!

Arif məsələlərə öz çılğın, şaşqın hissləri ilə yanaşırsa, Elxan 
ətrafda baş verən hadisələrə ağılın mühakiməsi ilə yanaşır. 
Elxanın son səhnədə əsas faciə xəttində Arifi əvəz etməsi də 
təsadüfi deyil, dramaturqun bu dövrdə yetişən qüvvələri təcəssüm 
etdirmək arzusundan yaranmış ideya ilə bağlı idi. Əgər Elxan 
obrazı olmasaydı, “İblis”faciəsi Azərbaycan həyatında əsəbi, 
müti, hiss və duyğu ilə yaşayan quvvələrlə (Ariflərlə) yanaşı, real 
və sərt həqiqəti ağıl və qəlblə dərk edən, onu qiymətləndirən, nə 
etdiyini gözəl bilən və işığa can atan yeni-yeni meydana gələn 
şəxsiyyətləri nişan verə bilməzdi. Əlbəttə, əsər də bədii dəyərini 
itirmiş olardı.

Maraqlıdır ki, İblisin Arifə olan münasibəti Elxanla rəftarında 
tam dəyişilir. Onların həyat fəlsəfəsində də ciddi bənzəyiş 
var. Elxanla İblis çiyin-çiyinə dayanıb tanrını ədalətsizlikdə Azə
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təqsirləndirəndə də, nəfs ucundan yer özünü fəlakətə atan din 
nümayəndələrini ittiham edəndə də onlar bədii-estetik vasitə 
olaraq bir-birini tamamlayır.

Bütün hadisə boyu şər səciyyəli müxtəlif ictimai-siyasi və 
dini təbəqələrdən olan adamların kostyum və qrimi ilə çıxış edən 
mifik İblis, əgər belə demək mümkünsə, oynadığı baş rolların 
qəhrəmanlarını son səhnədə əyani olaraq tamaşaçılara təqdim 
edir, hər şeyi onların mühakiməsinə buraxır. Cavid İblisində 
olan bu estetik keyfiyyət onu dünya demonizm poeziyasında 
bütün sələflərindən fərqləndirir. İblisin bu cəhətini nəzərə alan 
A.Şaiq yazırdı: “...Cavidcə İblis kəndi nəfsinə məğlub olan və 
yalnız kəndini yaşatmaq üçün bəşəriyyətin və onun bir ailəsi olan 
millətləri zəhərləyən, hürriyyətinə, yaşamasına əngəl olan xain, 
xudbin adamcıqlar və millətlərdir. Elxanlar bu kimi iblisləri – 
xaxamları, papasları, şeyxləri və ibnyəminləri... ortadan qaldıra 
bilsə də, insanlardakı nəfsi-şumu heç bir zaman qoparıb atmağa 
qadir olmayacaq. Fəna mühitdə yaşamış, fəna qüvvələri kəndində 
məhv etməmiş insanlar yaşadıqca insanlar rifah və səadətə 
çıxmaz”.

A.Şaiqin fikri bir tərəfdən Cavid ideyasının bəşəriliyini 
göstərirsə, o biri tərəfdən onun əbədiliyinə işarə edirdi.

Cəmiyyətlə insanın daxili dünyasını eyniləşdirən romantik 
şair həyat səadətini mənəvi təmizlikdə, gözəllikdə və kamillikdə 
axtararkən uğurlu ənənənin varisi olduğunu bəyan edirdi. Lakin 
Cavidin ictimai hadisələrdə tutduğu mövqe nəinki onu Götenin 
sosial konsepsiyasından, hətta ümumilikdə onun romantizminin 
fəlsəfi-estetik istiqamətlərindən fərqləndirir. Əlbəttə, bu dövrdə 
inqilab beşiyinə çevrilmiş Odlar Yurdunun mənəvi aləmindən 
doğmuş Azərbaycan romantizminin mübarizə amalı başqa 
istiqamətdə olmalıydı. Bu da təbii idi. Çünki, Cavid bu dövrdə 
Esxilin də, Götenin, Bayronun, Şillerin, Puşkinin, Lermontovun 
da və bu sıradan olan başqa dünya nəhənglərinin də işıqlı arzularını 
həyata keçirməyə hazırlaşan bir tarixi dövrün övladı idi.Azə
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Bütün bu humanist və bəşəri sənətkarlar insanların ictimai 
şərdən xilas olması idealı ilə yaşayırdılar. Ancaq təbii olaraq bu 
yüksək ideal hər bir sənətkarın öz dünyagörüşünə, sənət “mən”inə 
uyğun həll edilmişdir.

Şər rəmzilə iblisləşmiş siyasi quruluşu nişan verən F.Engels 
“İngiltərədə fəhlə sinfinin vəziyyəti”əsərində yazırdı: “Karleyl 
əsrin puçluğundan və boşluğundan, bütün içtimai qurğuların 
daxili çürüklüyündən şikayət edir. Bu şikayət ədalətli şikayətdir, 
ancaq təkcə bir şikayətlə heç nə edə bilməzsən. Şərdən xilas 
olmaq üçün onun səbəbini tapmaq lazımdır”.

Mefistofel nəinki şərin ictimai səbəbini tapmaq ideyasından 
uzaqdır, hətta o Faustu bağlı olduğu xeyirxahlıqdan ayırıb, şərə 
tabe etmək uğrunda mübarizə aparır. İblis sələfinə tam zidd 
keyfiyyətə malikdir. Lakin Cavid şəri göstərsə də, ondan xilası 
inqilabi vasitələrlə deyil, insanın mənəvi bütövlüyə, əxlaqi 
təmizliyə, kamilliyə yetməsi ilə bağlayır.

Şairə görə, mənəvi təmizliyə qovuşmaq və ayrı-ayrı iblis 
təbiətli hakimləri məhv etməklə məsələni yoluna qoymaq 
mümkündür. Əlbəttə, bu da romantik bir şairin dünyagörüşünə 
çox uyğun idi.

“Qaçaqlar”faciəsində Şiller də yeni meydana çıxmış üsyankar 
ictimai qüvvələrin aparıcı ideyasını feodal Almaniyasında tanrılıq 
edən haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı mənəvi və siyasi azadlıq 
ideyasını təcəssüm etdirirdi. Şillerə görə, xalq öz xoşbəxtlikləri 
uğrunda mübarizə aparmaq qabiliyyətindən məhrumdur. Elə buna 
görə də, yoxsul kütləni səadətə yalnız qüvvətli və xeyirxah bir 
qəhrəman çatdıra bilər. Bu qəhrəman şəxsiyyətin kulta çevrilməsi 
idi. Başqa eyni fikir və əqidə tərəfdarları kimi Şiller də kulta 
çevirdiyi bu şəxsiyyəti “fırtınalı dahi”adlandırırdı.

Bu mənada Şiller romantizmini üsyankar, fırtınalı təbiəti 
ilə əlaqələndirənlər yanılmamışlar. Qulyayev yazır: “Şiller öz 
sənətindəki tiran əleyhinə pafosla dekabristlərə yaxın idi”.

Cavid də insan həyatını zəhərə döndərən, atəş püskürən ölüm 
məbudlarını zamanın ittiham kürsüsünə çıxararkən, azad və şən 
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həyata gedən yolu arayarkən sələflərindən gələn bədii-estetik xətti 
tarixi-tipoloji mövqedən özünəməxsus bir orijinallıqla davam 
etdirirdi. Sənan şübhələrində, Dərviş inkarında olan demonik üsyan, 
öldürücü İblis qəhqəhələri dövrün müstəbidi əleyhinə çevrildiyi 
məqamlarda Cavid ideyaları ənənəvi üsyankar idealla səsləşirdi.

Romantik şairin demonizm poeziyasının döyüşkən ruhunu 
şərtləndirən humanizm və bəşərilik onun bədii-estetik irsini klasik 
ənənəyə bağlamaqla ölməzliyini təsdiqləyirdi. Bu baxımdan 
Şiller haqqında “Onun poeziyası ölməzdir”deyən Çernışevskinin 
fikri Cavid ideyaları ilə səsləşir.

Şiller də, Cavid də ictimai-siyasi aləmdə hökm sürən zidd əxlaq 
formasının bədii şərhini biri “Qaçaqlar”, digəri “İblis”faciəsində 
verməyə çalışmışdır. Bu fikir döyüşünün və ictimai ziddiyyətin 
bir tərəfində haqq, ədalət və insan səadəti arayan Arif və Karl 
dayanmışsa, o biri tərəfdə istibdad, zorakılıq, ədalətsizlik və başqa 
ictimai-əxlaqi normaları birləşdirən İblis və Fransın dayandığını 
görürük. Lakin Arifin ədalətsizliyə qarşı etirazı insana olan 
məhəbbət hissindən qidalanmışsa, Şiller qəhrəmanının ictimai 
mübarizəsi adamlara real xoşbəxtlik vermək imkanından uzaq 
olan anarxist baxışlara əsaslanırdı.

Arif öz ideyaları ilə birinci cahan vuruşları dövründə məhdud 
ictimai dünyagörüşə malik olan şərqli gəncdirsə, Karl Moor 
da tirana qarşı şəxsiyyət azadlığını müdafiə edərkən “fırtına 
və hücum”un tipik qəhrəmanı kimi diqqətimizi cəlb edir. Bu 
məqamlarda Şiller qəhrəmanı siyasi üsyankar kimi təqdim edilir. 
Lakin Karl başda olmaqla silahdaşları - uşaqları, qadınları, qocaları 
öldürərkən, adamları soyarkən qəhrəmanın başqa keyfyyəti özünü 
göstərir. Bu nöqtədən faciə xəttinin şər qütblərində bir tərəfdə 
Frans tiran rəmzi kimi, əks tərəfdən Karl zorakılıq və amansızlıq 
simvolu olaraq dayanır. Burada Karl xalqın kortəbii hiddətini, 
üsyanını ümumiləşdirən obrazdır.

Arifin də əli günahsız Xavərlə Vasifin və yağmaladığı adam-
ların qanına boyanarkən Şillerin qəhrəmanı kimi, faciə xəttinin 
şər qütbündə İblislə çiyin-çiyinə dayanmış olur.Azə
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Burada dramatik hadisələrin inkişafı zamanı şər xislətin 
yaranmasının və formalaşmasının necə izləndiyini müqayisə 
şəklində nəzərə çatdıraq.

“Qaçaqlar”və “İblis”in ekspozisiyasında Frans da, İblis də 
istəklərinə yetmək üçün məqsəd və məramlarını elan edirlər.

Frans məqsədinə çatmaq üçün qəti və inamlı hərəkət edir. O, 
xəstə və ruhi yorğunluqdan üzülmüş qoca Moorun qılığına girir. 
İblis də Arifi inandırmağa çalışır ki, təvəkkülə boyun əymək, 
göylərin səcdəsinə enmək onu məqsədinə çatdıra bilməz. Frans 
İblis qılığı ilə ata və övladın – qrafla Karlın arasına tutqun pərdə 
çəkməyə müvəffəq olur. Bu pərdənin arxasında insan fəlakətinə 
şadyanalıq edən ölüm mələyinin - Fransın müdhiş qəhqəhələri 
eşidilir. Səhnədən çıxan atasının arxasınca dediyi sözlər onun şər 
kökə bağlı olduğunu belə nişan verir.

Frans
(açı bir gülüşlə onun ardınça baxaraq):
-Sakit ol, qoca, sakit ol! Sən bir də onu bağrına basıb bir can 

kimi quca bilməyəcəksən. Bərk dayan, Frans! Qocanın sevimli 
oğlu aradan çıxdı. İndi yol açıqdır.

Frans iblisanə “acı bir gülüşlə”yoldan çıxardığı qoca Moor 
gedən tərəfə kinli-kinli baxır. O, Cavidin İblisi kimi adamları üz-
üzə qoymağı bacaran tədbirli, kinli və amansızdır. Onun üçün 
doğma yoxdur. Ancaq İblis zülməti məhv edib işığa yol açmağa 
cəhd edirsə, Frans işığı zülmətə təslim etməyə çalışır.

Frans tünd qətran qəlbə malikdir. Onun yaranışa və yaradana 
nifrəti İblisin göylər səltənətinə olan küfrü ilə eyni məna kəsb edir.

Avropalı iblislər kimi, Fransın da xəmiri bütün millətlərin, 
ümumiyyətlə, bəşərin yaramaz parçalarından, şər əməllərindən 
yoğrulmuşdur. Lakin təbiət romatizmin Allah-İblisini də, İnsan-
İblisini də – Fransı da bütün nemətlərdən məhrum etsə də, 
əvəzində onlara “ağıl və idrak”vermişdir.

Fransın sözlərini yenidən xatırlayaq:Azə
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“Yox! Yox! Bu doğru deyildir. Bunların hamısına qarşı 
təbiət bizə əql və idrak vermişdir. Düşün, yol tap! Həyatda söz 
güclünündür, haqq isə qələbə çalanın”.

Frans düşkünlüyü və şər xisləti ilə demonik poeziyada 
Lermontovun Aleksandr obrazına daha yaxındır. O, Aleksandr – 
Vera epizodunda dramatik inkişaf boyu atasının kölgəsinə çevrilir, 
qocanı qardaşı Yuri barəsində bədgüman etməyə çalışır. Aleksandr 
Yurinin istək və arzuya gedən yoluna qara hörümçəktək tor salır. 
O, öz səadətini qardaşının bədbəxtliyində arayır. Aleksandrın 
fitnə-fəsadı nəticəsində Moskvadan keçməyə məcbur edilən 
Veranı aparan karetanın səsi eşidilir.

Aleksandr (Yuriyə):    
-Ah çək, özünü did, parçala!

Yuri:
-Sus! Sus, atamızın öldüyünü görmürsənmi?

Aleksandr: 
– Nə ata?! Bundan sonra istər bütün aləm məhv olsun.

Atasını diri-diri kəfənə büküb, onu tabuta basan Frans və 
düşkün ehtirası ilə mənəvi paklığa və ülviliyə qarşı dayanmış 
Aleksandr Cavid İblisinə nə ilə qohumlaşır? 

Qardaş qismətinə göz dikən Frans da, Aleksandr da eyni 
ilan-ruhun (“Qabil”) zəhəri ilə vicdanı zəhərlənmiş şər qüvvə 
deyildirlərmi?

Frans eybəcər doğulduğundan yaranışdan, insanlardan inti-
qam almaq ehtirası ilə alışıb-yanır. İblis kimi, Frans da yaranışdan 
gözəllik və bakirlik aləmindən qovalanmışdır. Lakin fərq ondadır 
ki, İblis səmimiyyətdən və işıqdan məhrum deyildir. Əlbəttə, 
Frans zülmətdən ibarət şər qüvvə kimi insandan və təbiətdən 
intiqam almaq ehtirası ilə qovrulur.Azə
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Karlın paxıllığını çəkən Frans deyir: “Mənim təbiətdən narazı 
olmağa ixtiyarım vardır. Nə üçün anamızin qarnından birinci mən 
çıxmadım? Nə üçün təbiət məni belə çirkin yaratdı? Elə bil məni 
yaradarkən nə ki xırım-xırda (tör-töküntü) var, hamısını yığıb 
mənə yapışdırmışdır. Bu əyri qarğa burnu, bu zənci dodaqları, bu 
çərəlmiş, bərəlmiş Qottentat gözləri mənim nəyimə lazımdır. Elə 
bil bütün millətlərin yaramaz parçalarını yığıb mənim üçün xəmir 
yoğurmuşdur. Nə üçün yaramaz təbiət Karla hər şey vermiş, mənə 
isə heç bir şey verməmişdir?”

Frans bütün yüksək insani əxlaqın düşmənidir. O yalnız 
bir “müqəddəsliyə”inanır: axar suları dayandırmaq, hər şeyin 
altını üstünə çevirmək və öz istəyini təmin etmək! Bu bədxah 
niyyətə gedən yol müqəddəs ata sümükləri üstündən, qardaş qanı 
məcrasından keçib getsə də.

Fikrin sübutu üçün Fransın monoloqundan bir parçaya nəzər 
yetirək: 

“Biri deyir, bu sənin atandır: zəhmət çəkib səni dünyaya 
gətirmişdir. Ona görə də o, sənin üçün müqəddəs olmalıdır! 

Nə üçün? Kim ondan xahiş etmişdir ki, məni bu dünyaya 
gətirsin?”

Frans valideynlərinə bəslədiyi nifrət hissi ilə Qabilə bənzəyir. 
Lakin Qabil nifrəti narahatçılıqdan, insanlığı səadətə qovuşdurmaq 
arzusundan doğurdusa, “bədxah”ataya münasibətin ifadəsi 
idisə, Fransın nifrəti insanlıq şərəfini itirmiş, övladlıq borcunu 
unutmuş, şan-şöhrət ehtirası ilə yaşayan şeytan qılıqlı naqis bir 
varlığın xeyirxahlığa meydan oxumasıdır. Frans bu yerdə İblisin 
hücum və ifşa obyektinə çevrilmiş mənsəb və şöhrət xatirinə 
yer özünü fəlakət səhrasına çevirən tiranlara, cahangirlərə daha 
çox bənzəyir. Bu baxımdan Şiller qəhrəmanının aşağıda verilmiş 
sözləri maraqlıdır: 

“...Mən hakimiyyət yolunda bitən hər bir şeyi kökündən 
qoparıb ataram. Mən ağalıq və hökmdarlıq istəyirəm. Doğruluqla 
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mənə düşməyən hər bir şeyi mən zorla qoparıb almağa 
çalışacağam”.

Frans öz hakimiyyət ehtirası və çirkin mübarizə üsulu ilə 
fitnə-fəsad dağarcığı Kərşivəzə (“Səyavuş”) nə qədər doğmadır, 
yaxındır. Ata qəlbində oğul məhəbbətindən yandırılmış çırağı 
zəhərli, üfunətli nəfəsi ilə söndürən Frans xislətilə Kərşivəz də, 
Əfrasiyab da Səyavuşa olan məhəbbətin mayasına ilan kimi zəhər 
qatmağa çalışır. Kərşivəz Fransdan fərqli olaraq hər iki tərəfin – 
həm Əfrasiyabın, həm də Səyavuşun qəlbinə girir. O da Frans 
kimi saxta məktub təşkil edir, nəhayət şər istəyinə çatır.

İşıqlı ideala can atdıqları hadisələr axınında Karlı da, Arifi də 
Fransla İblis “quzu ikən canavara”çevirirlər. Görün Karlın insana 
nifrət fəlsəfəsi nə qədər müdhiş arzularla bağlıdır: 

“Nə üçün mənim ürəyim insan əti yeyən bir pələng köksündə 
deyildir? Buna kim ata məhəbbəti deyə bilər? Məhəbbətə qarşı 
məhəbbət beləmi olur? Mən tövbə edirəm, o isə məni bağışlamaq 
istəməyir. Ox, əgər mən bütün dənizləri zəhərləyə bilsəydim, o 
zaman bütün insan nəsli bulaqlardan ölüm zəhəri içərdi!”

Mərd ikən namərdə çevrilmiş Arifin də düşüncələri mahiy-
yətcə Karlın düşüncələrinə bənzəyir. Bu baxımdan aşağıdakı 
səhnə maraqlıdır:

Arif  (laübali qəhqəhə ilə çibindən bir revolver 
         çıxarır, Rənaya): 
         Heç qorxma, yanımda həp silah var, həp altun... 
             Əvət, nasıl da parlar!
            (bir ovuç altun çıxarır, əlində oynadıb çibinə qoyur).
Rəna:   – Nerdən sana anlamam şu sərvət?
Arif (məğrur qəhqəhə ilə):
    – Bir arxadaşımdan oldu qismət. 
    Yoldaşdı mənimlə bir yəhudi,Azə
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    Pənçəmdə həlak olub boğuldu,
    Sərraf idi, həm də xeyli zəngin...

(Kənardan İblisin mənalı və istehzalı qəhqəhələri eşidilir).

Rəna: 
Sus, bir ləkədir bu söz səninçin,
Beş altuna qarşı böylə vəhşət!?

Arif 
(sözünü kəsərək):
Vəhşət deyil, iştə bir çəsarət.

Tutqun ehtiraslar, hərislik insanı insanın canavarına çevirər-
miş, quduzluğa, fəlakətə sürükləyərmiş, mənəviyyatı söndürərmiş. 
Bir zaman bütün canlılar üçün yas tutan Arif artıq amansızlaşmış, 
hətta pul naminə insan qatilinə çevrilmişdir.

Frans da iblissayağı cövlan eləyir: saxta məktubla Amaliyanın 
qəlbində Karlı mənən məhv edib Amaliyanı ələ almağa çalışır, 
atasını aradan qaldıraraq əmlaka tezliklə sahib olmaq üçün planlar 
arayır və s. O, şeytanın əlindən gələ biləcək bütün imkanlara, 
vasitələrə əl atır.

Karlın ölümü haqqında Fransın uydurduğu xəbəri eşidəndə 
qoca Moor huşunu itirir. Bu vəziyyəti görən Amaliya onu ölmüş 
bilib “öldürüldü”deyə qışqıraraq səhnədən çıxanda, Frans iblis 
təntənəsi ilə səhnədə görünür:

Frans: 
-Öldü? Öldü! İndi bütün bu geniş sarayda təkcə ağa mənəm. 

Bütün saray adamları bir ağızdan bağırırlar ki, “öldü”. 
Lakin birdən o yatmış olsa? Əlbəttə, bu yuxudur. Ancaq bu 

elə bir yuxudur ki, ondan sonra kimsə adama “sabahın xeyir 
olsun”deməyir. Yuxu “və ölüm qardaşdırlar. Gözəl və sevimli 
yuxu! Biz indi sənin adına “ölüm deyə bilərik! 
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(Atasının gözlərini qapayaraq): 

-İndi kim çəsarət edib məni məhkəməyə çağıra bilər? Mənim 
yurdumda dolu üzlü, al yanaqlı bir adam olmamalıdır. Yoxsulluq, 
solğunluq və qul qorxusu mənim hökmranlığımın şüarı olacaqdır.

Bu yerdə Frans müdhiş təntənə ilə öz “qənimətini” caynaqları 
altına almış yırtıcıya bənzəyir. Frans da, İblis də məqsədə yetmək 
üçün faciələr yaratmaqdan çəkinmirlər. İblis tanınmamaq üçün 
görkəmcə dəyişir, Frans saxta daxili aləmini. Hər iki şər qüvvə 
məqsəd üçün yaxınlaşdığı adama özlərini ən yaxın, canıyanan 
kimi göstərirlər. Onlar şirin dili işə salır, fürsət tapdıqca ilan 
dili altında saxlanmış zəhəri qarşıdakının ürəyinə qətrə-qətrə 
damızdırırlar.

Fransın üfunət saçan nəfəsi də, əməli də, təşkil etdiyi mərasim 
qayda-qanunu da iblisanədir.

Fransın səcdə etdiyi insani müqəddəslik yoxdur, iblis həqiqəti 
var: Fəlakət! Ölüm və qan!..

Dramatik konfliktin kəskinləşdiyi nöqtədə Avropa şeytanının 
qara, bəd əməllərindən törəyən qorxunc xəyallar ona hücum edir.

Frans 
(bağıraraq): 
– Xəyanət! Xəyanət! Bütün ölənlərin ruhları məzardan qalxıb 

mənim üzərimə yüyürür və “qatil” – deyə bağırırlar.

Belə bir səhnə Arifin törətdiyi fəlakətlərdən doğan dəhşətli 
xəyallar təcəssümündə verilmişdir.

Bəllidir ki, bu səhnələr sənətkar ideyasının bədii həllinə 
xidmət edir. Lakin “İblis”dəki səhnədə şairin aşılamağa çalışdığı 
fikir öz mahiyyətinə görə daha mənalı, mündəricə etibarı ilə daha 
dərindir. Diqqət yetirək:

“Ağaclar arasından bir taqım sklet çıxır, kəfənpuş olduqları 
halda süzulərək, qıvrılaraq rəqs edirlər.Azə
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Arif pək az sürən rəqsi seyr ilə, qorxunc baxışlar, məcnunanə 
və şaşqın qəhqəhələrlə ölülər arasında dolaşıb durur. Kənardan 
kəndinə doğru gəlib, geri çəkilən Xavərin xəyalını görüncə acı 
bir fəryad ilə”.

Arif: 
Eyvah, ölülər rəqs ediyor, iştə fəlakət!
Vasif belə, Xavər belə rəqs etmədə... Heyrət! 
Hətta şu üfüqlərdə eynən qanlı günəş də 
Həp rəqs edərək qeyb oluyor, seyr edin, iştə!..

(Musiqi susar, rəqs bitər, ölülər səhnəni tərk edər).
İblis 
(şiddətli və istehzalı qəhqəhələrlə):
Həp rəqs ediyor qanlı günəş, qanlı üfüqlər, 
Həp rəqs ediyor halə qəmər, pənbə şəfəqlər.
Rəqs eqməkdə həp şeiru dəha, husnü-lətafət.
Rəqs etmədə yildizlı fəza, ruhi-təbiət. 
Hər fəlsəfə, hər dinü təriqət, bütün adət 
Rəqs etmədə həp olsa xəyal, olsa həqiqət. 
Həp rəqs ediyor hüznü-sürur, eşqu-fəlakət. 
Həp rəqs ediyor xeyirlə şər, elmü-cəhalət...
Rəqs etmədə hətta o görünməz, ulu məbud.
Rəqs etmədə hətta o vücudi ədəm alud.

Bu səhnə fəlsəfi dərinliyi, ictimai-siyasi tutumu ilə Cavid 
dünyagörüşünü fərqləndirirsə də, şairin klassik ənənədən (Şiller 
lövhəsindən) qaynaqlandığını açıb göstərir.

Tökdüyü qanları, törətdiyi fəlakətləri qorxunc görkəmdə 
görən şeytan qılıqlı Frans vahiməli yuxunun pəncəsindən xilas 
olcaq haray çəkir. O, yuxunu nağıl edərkən, önündə şər əməlnn 
divanına çəkildiyi mifik bir aləm canlanır. Frans da danışdıqca 
sanki pis əməllərinə görə cəzalanan İblislə qabaq-qarşı dayanırıq. 
Bütün şərin mayası, fəlakət və insan faciəsinin səbəbkarı kimi 
Frans – İblis bucağa qısılıb, hər tərəfdən nifrət yağdırılaraq, 
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“O, mərhəmətə layiq deyil. Onun yeri cəhənnəmin odlu 
bucaqlarıdır”deyə qışqırırlar.

Fransın bu yuxusuna bənzəyən bir səhnə “İblis”də daha təsirli 
vasitələrlə təcəssüm etdirilir.

İblisin amansızlığı ucbatından fəlakətə düşənlərin hamısı 
səhnəyə gəlir. İblis divara sıxışdırılır, ona lənət yağdırılır. Bu 
yerdə Azərbaycan İblisi Alman şeytanına – Fransa bənzəyir. 
Onlar eyni zəhərli kökə bağlı şər qüvvə kimi diqqəti cəlb edirlər. 

Müxtəlif mövqelərdən olsa da, Allahın ədalətinə olan şübhə 
məqamlarında da Qabil, Frans, Arif eyni yolun yolçularıdırlar.

Frans Qabildən də, Arifdən də fərqli olaraq əzazil 
doğulmuşdur. Faciənin ekspozisiyasında söylədiyi kimi, o, 
uşaqlıq illərindən Karlı sevən ata-anasına darılmış, illər keçdikcə 
onun pis niyyətləri özü ilə boy atmış, daha da qatılaşmışdır. Frans 
şər xislətlə göyə də, yerə də nifrət bəsləmişdir. O, insan-ruh deyil, 
asi-ruhdur ki, qraf qiyafəsində zahir olmuşdur. Hətta Frans ölüm 
dəqiqələrində gözlərini Allahın dərgahına zilləyib heç olmasa, 
bir neçə dəqiqəliyə bəşər həyatı yaşamaq istəyirsə də, bacarmır. 
Çünki Fransın ruhu hələ ana bətnində ikən ilan – ruh zəhəri ilə 
mayalanmışdır.

Frans 
(diz çökərək):
Pərvərdigara, mənim duamı eşit! Bu birinçi, bəlkə də sonunçu 

duadır ki, edirəm. Pərvərdigara, eşit deyirəm sənə!

Daniel:
Siz nə edirsiniz, qraf? Bu dua deyil, küfrdür!

Dünya cahangirlərinin rəmzinə çevrilərkən İblis Fransa daha 
çox bənzəyir. Bu məqamlarda onun daxili dünyasında zülmət 
daha da sıxlaşır. Ancaq şərin təcəssümü olan bu obrazların fitnə-
fəsadlı hərəktlərində, fəlakətlərdən gəlib keçən yollarında oxşar 
keyfiyyətlər onları fərqləndirən cəhətləri kölgədə buraxa bilməz.
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Frans özünün vəhşi istəyini təmin etmək üçün bütün maneələri 
aradan qaldırmaqa çalışırsa, İblis şərində insana acımaq, onu 
öz-özünə düşmən olduğunu nişan vermək qayəsi izlənilir. Bu 
məqamda Cavid iblisinin fəlsəfi-estetik mahiyyəti franslardan 
işıqlıdır, parlaqdır.

Şiller və Cavid demonizm poeziyasında həllini tapmış bəzi 
problemlərdə bir bənzəyiş də diqqəti cəlb edir. Təsdiq və inkar 
“Qaçaqlar”da olduğu kimi, “İblis”də də hadisələrin həllində bədii 
vasitə olaraq alınmışdır.

Mövcud ictimai gerçəkliyə uyğun olaraq, şər əməl qələbə 
çalır. Fransın arzuya yetməsi, mülkiyyət, “mənəm-mənəmlik”, 
riyakarlıq feodal Almaniyası üçün nə qədər təbiidirsə, İblisin 
də Arifi göylərin mehrabından qoparıb altun və atəşin səcdəsinə 
endirməsi Cavid dövrünün ictimai sarsıntılarla dolu sosial 
varlığına uyğun idi.

Bu faciələrdə hadisələrin tragik inkişaf xətti Frans və İblislə 
əlaqədardır. Frans Karlla bir dəfə də olsun üz-üzə dayanmadığı 
halda, əhvalat boyu İblis bir an da Arifi gözdən kənara buraxmır. 
Ancaq bununla belə, Fransın Karlı İblisin Arifi izləməsindən daha 
sistemli izləyir.

Frans atasına, qardaşına, bir sözlə, hakimiyyət yolunda 
qarşıya çıxan maneələrə qarşı nə qədər amansızdır. Lakin İblisin 
şər mahiyyəti dünya iblislərini – altun və qadın düşkünü olan 
rəzil siyasət adamlarını nişan verəndə özünü göstərir. O, Arifi 
düşdüyü nicatsız, müəmmalı fikir burulğanından xilas etmək üçün 
qəhqəhə çəkir. Frans qəhqəhəsi öz gücünü hiss edən bir yırtıcının 
ehtirasından xəbər verirsə, İblis qəhqəhələri Arifi özünü nişan 
vermək, onu eybəcərlikdən xilas etmək xatirinə eşidilən təəssüf 
və təəccüb dolu insan hisslərinin əks-sədasıdır. Cavid İblisinin 
işıqlı cəhətlərindən birisi də, şübhəsiz bu səciyyə ilə bağlıdır.

Romantik şair şərin daşıyıcısı olan İblisi xeyirin təsdiqinə 
xidmət etmək, şərin üzündə işıqlı cəhət axtarmaq baxımından 
mənalandırmağa çalışmış, insanpərvərlik idealını təsdiqləmişdir. 
Şərin xeyirlə mübarizəsində xeyirin qələbəsinə inanmaq Cavid 
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poeziyasının əsas məhvəri, hərəkətverici qüvvəsidir. Axı humanist 
şair həyatı da, insanı da odlu məhəbbətlə sevirdi.

Belinski Şiller irsinin humanist istiqamətinə yüksək meyillə 
yanaşaraq onun əsərlərini “insanlığa olan həyəcanlı sevgi pafosu 
baxımından qiymətləndirirdi”.

Şiller humanizmi alman ədəbiyyatında yeni fəlsəfi-estetik 
mə ramlı “maarifçilik”dövrünün mübarizə istiqamətindən qi-
dala nırdısa, Cavid humanizmi şairin ilk illərdə ümid bəslədiyi 
Oktyabr İnqilabı astanasında dayanmış, bütün insanları tiranın 
zülmündən xilas etmək üçün ayağa qalxmış bir xalqın arzu və 
istəyindən yaranırdı.

Cavid insan cəmiyyətini əyləncə hesab edən müstəbidə olan 
nifrətini bütün yaradıcılığı boyu kəskin şəkildə bildirmişdir.

Bu baxımdan Cavidlə Bayron poeziyası arasında olan 
yaxınlığa ətraflı diqqət yetirək.

Zorakılıq və ədalətsivliyin, pislik və xəbisliyin, ölümün inkarı, 
azadlıq və xoşbəxtliyin, həyatsevərliyin və təbiət vurğunluğunun 
təsdiqi “Qabil”in də, “İblis”in də ümumi romantik fəlsəfi pafosunu 
təşkil edir.

İstər Lüssiferlə Qabilin, istərsə də Ariflə İblisin dramatik 
səhnələrdə qarşılaşmaları, ehtiraslı həqiqət və ədavət axtarıcılığı 
qəlbin dialektikasını təşkil edir.

Bayron da, Cavid də “şəxsiyyət və cəmiyyət”problemi 
ətrafında fikirlərini ənənəvi dini-mifoloji üsyankar ruh obrazı ilə 
verir. Bu mifik obraz Ariflə Qabilin mənəvi aləmində gedən fikir, 
düşüncə, ixtilaf və böhranın canlı təcəssüm vasitəsidir.

Bəşəriyyətin taleyi ilə əlaqədar düşüncələrinin səhnə həllini 
vermək üçün hər iki şair mifik obrazdan bədii-idraki vasitə kimi 
istifadə etmişdir Mifik rəmz dramatik hadisə boyu cəmiyyət 
ölçüləri və düşkün insan əxlaqı ilə razılaşmır, onun istəyi də, 
idealı da adi adamların düşüncəsinin fövqündə dayanır. Bu, 
istəklə şərait və zaman arasında olan uçurumdur. Bu istək nə qədər 
alicənab, ulvi olsa da, hakim mənəvi-əxlaqi norma və istəklər 
onun əksinədir, əleyhinədir. Belə olan tərzdə arzuya yetmək 
üçün mövcud qanunları baş-ayaq çevirmək, tapdamaq şərtdir. Azə
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Məhz belə bir əxlaqın varlığından xəbərsiz olan narahat zəkaya 
işıq vermək üçün İblis öz dəhşətlərilə köməyə gəlir. Dövrun, 
zamanın mürəkkəbliyini və ziddiyyətlərini özündə göstərən İblis 
qəhrəmanın həyatla uyuşmayan şəxsi keyfiyyətlərinin tənqidçisi, 
islahatçısı və onun mürəbbisi kimi təsvir edilir. Bir də bu mənada, 
mübarizə üsuluna görə, Cavidin İblisi dünya demonizm poeziyası 
səhifələrində orijinal bir mövqedə dayanır.

Kainatı dərk etməyi öyrənməyə və öyrətməyə can atmaq 
məqamında Bayronun Qabil, Manfred və Lüssiferi Götenin Faust 
və Mefistofelinə oxşayır.

Müəyyən psixoloji an keçəndən sonra Qabil də, Arif də 
atdığı addımda qəti və ardıcıldır. Həyatda baş verən haqsızlığa 
və ədalətsizliyə hər iki üsyankar şəxsiyyətin nifrət və ehtiras 
ölçüsünün sahili eynidir. Lüssifer Qabili beynini yaxıb-yandıran 
qaranlıq həqiqəti aydınlaşdırmaq üçün əsrarlı səhnələrdən 
keçirdiyi kimi, Cavid İblisi də Arifi hadisələrin axarına çəkir. 
İblis yaradana qarşı olan müddəası ilə Lüssiferə bənzəyir. Lakin 
Azərbaycan İblisi təkcə amansızlığı və dəhşətləri ilə deyil, habelə 
Şərq aləmindən gələn müdrikliiyi, filosofluğu və humanistliyi 
ilə də ingilis, həm də alman şeytanlarından tam fərqlənir. Bu da 
təbiidir. Hər milli sənətkar öz dövrünün iblisini yaradırdı.

Ölüm və fəlakət girdabı olan, bəşər həyatına bəla toxumu 
səpən tanrıya doğru çevrilmiş Qabil ittihamı ilə eyni həyat 
səbəbkarına doğru çevrilmiş Qabil ittihamı ilə eyni nöqtədə 
birləşərək hər iki mütəfəkkir şairin “İnsan və cəmiyyət”problemi 
ətrafında olan ideyasını doğmalaşdırır.

Bilik Qabilə xoşbəxtlik gətirə bilmədiyi kimi, Arifi də 
fəlakətlərə salır. Lakin bu fəlakət həqiqətin dərki yolunda onu 
zülmətdə parlayan işıq timsalına gətirib çıxarır.

Arifdən fərqli olaraq, Qabilin həyatda inandığı heç bir 
müqəddəslik yoxdur. O, həyat, yaşamaq təşnəsidir. Qabil “mü-
vəq qəti həyat” kəlamına, müqəddəsliyinə qarşıdır. O, ölümə də, 
ölümlü həyatı qanuna çevirən zəkaya da düşməndir Bu epizod 
üzrə Qabil haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz edir. Lakin Qabilin Azə
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etirazı sentimental səciyyəli qəhrəmanların ictimai-mənəvi etiraz-
larından o yana gedə bilmir.

Caviddə müstəbidin inkarı, sadəcə olaraq, “yumşaq”etiraz, 
sentimental inkar deyil, qəti və üsyankar akkordlardır. Caviddə 
insan ədalətsiz Tanrıdan intiqam almaq üçün ayağa qalxır. Belə 
səhnədə insanı Tanrı ilə döş-döşə dayanan görürük. İnsanın 
intiqam çağırışına cavab verməyə sankı Allahın cəsarəti çatmır. 
Belə kəskin məqamlar Cavidin demonik poeziya səhifələrini 
dünya demonizm poeziyasının ruhundan tam fərqləndirir. Cavid 
fədakarlığını Nəsimi fədakarlığı ilə bağlayır. Bu da XX əsrin 
əvvəllərində öz dəhşətləri ilə insanlara meydan oxuyan ictimai-
siyasi dünyaya sığa bilməyən ruhu Dədə Nəsimidən gələn titanik 
bir şair-vətəndaşın cəmiyyətə qarşı ölüm aktı idi.

Yeganə qızının xəyanət əlində məhv edilməsindən dəhşətə 
gələn İxtiyarın keçirdiyi sarsıntı anlarının təsviri dediklərimizə 
nümunə ola bilər.

İxtiyar:
İntiqam istərim, ancaq bu qədər!..

Elxan:
Söylə, kimdən? Əcəba kimlərdən?

İxtiyar:
Tanrıdan, yırtıcı sərsəmlərdən,
Şu batan qanlı günəşdən, göydən.
Heçliyin qəhqəhəsindən...

(göyə doğru)
Ey sən!
Sən ki, fəxr etmədəsin ədlinlə,
Bu nə xilqət, bu nə hikmət? Söylə!

Ədalət adına ədalətsizlik yayan tanrını bütün faciə və 
fəlakətlərin səbəbkarı kimi nişan verən İxtiyarın ittihamı İblisin 
ittihamı ilə eyniləşir.Azə
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Romantik şair müsibətlərə salınmış günahsız qoçanın dili 
ilə başqa bir hədəfi nişan alır: Yer üzünü yanar kürəyə çevirmiş 
“yırtıcı sərsəmləri”.

Cəmiyyət hadisələrinə qarşı çevrilmiş demonik etiraz və 
ittiham burada şəxsiyyətlə bağlanılır. Cavidin bu faciəsində 
demonik ehtiras, etiraz və demonik ittiham mifik rəmzlə – İblislə 
real şəxsiyyətlər arasında paylanmışdır. Bayronun “Qabil”ində 
olduğu kimi

Qabil məsləhətçisi və rəfiqi olan Lüssiferə Faustdan və 
Arifdən fərqli qiymət verir. O, dünya demonizm poeziyasında ilk 
obrazdır ki, ilan-ruhun (Lüssiferin) işlətdiyi əməli təqdir edir.

Bilik ağacının meyvəsindən dadmaq insan nəslinə şübhə, 
narahat idrak bəxş etmişdir. Bu, insanlıq şərəfi və insanlıq 
şöhrətinin dərkidir. Qabil bu əvəzsiz hikməti anlayır, insanı 
yaranmışların ən şərəfli mərtəbəsinə ucaldan bu “cinayət 
əməli”nin səbəbkarına rəğbət bəsləyir.

Demonik ehtiras Lüssiferdən çox Qabildə hakimdir. Lüssifer 
qaranlıqlarda çırpınaraq, öz idrakından işıq selinin axarına düşən 
mübariz, dönməz bir şəxsiyyətə – Qabilə düşündüklərini təçrübi 
surətdə göstərən, onun kainat haqqında olan bilik dairəsini öz 
məlumatları ilə genişləndirən mürəbbi, müəllim təsiri bağışlayır 
Qabil gələcək nəslə müstəbid baltası altına baş qoymamağı, 
dözümü, əyilməzliyi və mübarizə etməyi öyrətmiş oldu.

Qabil yaranışa ona görə nifrət edir ki, nəfs ucundan əbədi 
həyat ölümlü həyatla əvəz edilmişdir. Qabil əbədiyyətə qovuşmuş 
ruha – İblisə sual verir ki, o əbədi həyata görə bəxtiyardırmı? 
Cavab mənfidir.

Deməli, müvəqqəti həyatın sonu dəhşətli, ölümlü olduqu 
üçün nifrətə layıq görüldüyü kimi, əbədi həyat da nəşəsizdir.

Bu nöqtədə yaranışın başdan-binadan ədalətsizlik, haqsızlıq 
üzərində qurulduğuna etiraz notları arasından Bayronun demonik 
poeziyasının mövcud ictimai-siyasi quruluşa qarşı çevrilmiş 
üsyan akkordları səslənir. Bu yerdə Bayron demonizmi ilə Cavid 
demonizminin ümumi ictimai-estetik qayəsi uyuşursa, başqa bir Azə
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cəhətdən, Lüssifer aşiq ömrünün bir dəqiqəsini iblisanə əbədi 
həyatdan üstün tutan Lermontovun Demonu ilə eyii qövmi kökə 
bağlı olduğunu bəlli edir.

Həyatda adamlar iki xarakterdə mövcuddur: mütilər  və 
mübarizlər. Başqa sözlə, taleyə boyun əyənlər və qismətə tabe 
olmayanlar.

Bayrona görə, insan nəslində mövcud olan bu zidd cəhətlər ilk 
başlanğıcla əlaqədardır. Birincilərin mayasında aldıqları cəzaya 
belə şükranlıq edən Adəm, Habil ruhu, ikincilərin zatında göylər 
səltənətinin amansız düşmənləri, yaranmışdan və yaradandan 
haqq-ədalət uman üsyankar Lüssifer və Qabil cövhəri hakimdir.

Cavid İblisi Allahın adilliyinə inanmayan və ona bəndəlik 
etməkdən cəsarətlə boyun qaçıran Qabil obrazı ilə eyni hüdudlarda 
qovuşur. Qabilin yaranışa və yaradana qarşı çevrilmiş üsyanı 
İblisin üsyanıdır. Bu nöqtədə Qabillə İblisin eyni ilkin qiyamçı 
kökə bağlı vahid qüvvə olduğu aydınlaşır.

Demonik poeziyanın məlum nümunələrində olduğu kimi, 
“Qabil”də şərir xislət insan nəfsi ilə əlaqələndirilir.

Qabil ata-anasını düzgün yoldan çıxaranın ilan – ruh olduğunu 
söyləyərkən, Lüssifer cavabında həqiqəti belə anladır ki, bunu öz 
günahlarını bizə, yəni ruhlara yükləmək istəyən şöhrətpərəst və 
düşkün insanlardan başqa kimsə deyə bilməz. Cavidin yaratdığı 
İblis Lüssiferdən fərqli olaraq, “öz günahlarını”ruhlara yükləmək 
istəyən şöhrətpərəst və düşkün insanları nişan verərkən bəşər 
cəmiyyətini iki barışmaz qütbə ayırır: əzənlər-sahiblər, əzilənlər-
naiblər.

İblis dünya iblislərini ittihamlı qəhqəhələrlə belə nişan verir:

...Mənsiz də, əmin ol, sizə rəhbərlik edən var.
Qan püskürən, atəş suvaran kinli krallar.
Şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəklər.
Min hiylə quran tülkü siyasilər, o hər an 
Məzhəb çıxaran, yol ayıran xadimi-ədyan.Azə
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Bu cür düşüncələr bir sualı insanlara çatdırmaq üçün söylənir: 
Şərin mənbəyi kimdir?

Caviddə də, Bayronda da cavab birdir: tiran - yerin, göyün 
hakimi, ümumilikdə düşgün və xəbis varlıqlı müstəbidlər, insana 
həşərat gözü ilə baxan qəddar və amansızlar.

Bayron mövzuya uyğun olaraq, mistik başlanğıc olan tanrını, 
Cavid isə yaşadığı çağın tanrılarını milyon-milyon insanlara 
hakim olan idrakı sönük, yırtıcı, qüvvətli, fitnə-fəsad dağarcığı, 
fəlakət və faciə mənbəyi kimi təsvir edir. Bayron ictimai həyatın 
qüsurlarına mifik rəmzlərlə işarə etdiyi halda, Cavid bəşəriyyətin 
başının üstünü almış bəlanın ictimai-mənəvi mahiyyətinə daha 
dərin nüfuz etməyə çalışır.

Allah xalqı qaranlıqda, cahillikdə saxlayan dövrün 
müstəbidinin prototipidirsə, İblis və Lüssifer zülməti işıqlandırmaq 
üçün xalqa parlaq idrak verməyə çalışan, xeyirxah inkarın və 
həqiqətin rəmzidir

Lüssifer Qabili sərt həqiqətə dəvət edir. O deyir: “Seçiniz. Ya 
sevgi, ya bilik! Başqa yol yoxdur”.

Caviddə də İblis Arifi öz idrak yoluna səsləyir O, “əlində bir 
tapança ilə bir kisə altun tutaraq”deyir:

Al bunları... bas bağrına, Arif, eyi saxla!
Bunlar edəçək etsə nəhayət səni məsud.
Al! İştə bu atəş, bu da ən sevgili məbud!

(Tapançanı bir kərə havaya boşaldaraq)

Al! İştə bu atəşlə gəlir qəlbinə qüvvət,
Yalnız bu verir qarşı duran xəsminə dəhşət.

(Kisədəki altunları səsləndirib oynadaraq Arifə verir)

Bax, səsləniyor. iştə sədayi-pəri-Cəbril!
Bunsuz olmaz kimsə, inan, məqsədə nail.
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İblisin təqdim etdiyi vasitə qətlgaha çevrilmiş yer üzünün 
məlum tarixi anlarını səciyyələndirmək və dövrün siyasi-mənəvi 
təbiətini göstərmək üçün gərəklidir. Lakin “altun”və “qurşun”un 
həyat mübarizəsində xilas yolu olması fikri də Cavidin deyildir. 
Məlumdur ki, romantik şair başqa əsərlərində də, “İblis”faciəsində 
də insanın da, quruluşun da iflasını və məhvini “altun”və 
“qurşun”un tanrıya çevrilməsi anı ilə bağlayır.

Səadət sarayının “altun”və “qurşun”üzərində yüksəldiyini 
iddia etdiyi məqamlarda İblis qidası qan olan dövrun prototipinə 
çevrilir.

Cavid xilası nə istinadı “altun”və “qurşun”olan qüvvətdə, 
nə də kor-koranə sevgidə görürdü. Romantik şairin qənaətincə, 
cəmiyyətin əks qütblərə parçalandığı, əks qüvvələrin toqquşduğu 
şəraitdə mücərrəd sevgi zülmə boyun əyməyə aparırsa, idrak 
yetkinliyini, öz insani varlığını, ləyaqətini anlamaq mövcud 
ədalətsizliyə qarşı etiraz doğurur, insanı xilas olmağa sövq edir

Mövzuya uyğunluq baxımından görkəmli Ukrayna şairi İvan 
Frankonun ənənəvi süjetdən aldıqı “Qabilin ölümü”poeması da 
maraqlıdır.

“Qabil”də hadisələrin sona çatdığı yerdə “Qabilin ölümü”nün 
ekspozisiyası başlanır.

Yer üzərinin dərinliklərinə sürgün edilmiş Qabilin günləri 
fəlakətlə keçir. O, ölümlü həyatı yad etdikcə dəhşətə gəlir, bu 
qisməti verənlərə – ata-anasına nifrət edir.

Qabil İblis kimi Allahı da lənətləyir, hədələyir. Lakin düşdüyü 
zillətdən xilas ola bilmir.

“Qabilin ölümü”poemasında şər mənbə kimi təsvir edilən cən-
nət-səma monarxiyası “İblis”də təcəssüm etdirilən yer üzərindəki 
fəlakət girdabının mifoloji əksidir Bu yerdə istər Frankonun, 
istərsə də Bayronun qəhrəmanını və Arifi qardaş qatilinə çevirən 
ictimai-siyasi quruluş müxtəlif təfəkkür formasında inikas tapır.

Bayronun Qabili, Cavidin İblisi göylərin amansızlığına qar şı nə 
qədər sərt, üsyanda ardıcıldırsa, Frankonun Qabili qətiyyətsizdir. Azə
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Frankonun Qabili cənnət divarları arxasında dayanıb “ata-
baba yurdunu”bir an da olsa görmək həsrəti ilə yanır, qovrulur. 
Ukraynalı Qabil bu yerdə dövrün liberal burjua ziyalılarının 
ümumiləşdirilmiş obrazı kimi diqqəti cəlb edir.

Dünya sələfləri kimi, Frankonun da qəhrəmanı Allahın işləri 
bilərəkdən qarışdırması nəticəsinə gəlir. Lakin o, hadisələrin 
sonuna doğru bir sual qarşısında dayanır: Bilik nədir? Doğrudanmı 
bilik yaşayışın, həyatın düşmənidir? Biliyə olan ehtiras mənim 
qəlbimdə şəri alovlandırıb, məni qardaş qatili olmağa təhrik etdi? 
Əlbəttə, yox! Bilik insana bədbəxtlnk gətirmir, o, əsl yaşayış 
cövhəridir.

Frankoya görə, biliksiz insan zalımın bıçağı altında dəqi qə-
lərini gözləyən qurbanlıqdır. Şair bu düşüncələrlə müasirlərinə 
ictimai-siyasi, mənəvi-əxlaqi kamilliyə yüksəlməyin zəruriliyini 
anlatmağa çalışır.

Bayronun da, Götenin də, Frankonun da qəhrəmanları onları 
əhatə edən mühitə və ideya köklərinə görə eyni təbiətlidir. Onlar 
“həyat və ölüm”təliminin mahiyyətini dərk etməyə çalışır.

Arif də, onun mürşüdü İblis də həyatı dərk etmək və dərk 
etdirmək ideyasına görə sələflərindən fərqlənirlər. Bayronun Qa-
bili çılğın ehtiras və sonsuz həvəslə “ölüm təliminə yiyələn mək”, 
“ölümün sirrinə vaqif olmaq istəyir”.

Arif isə vasitəsi “altun və atəş”olan mübarizə təlimini İblisdən 
alır.

Yuxarıda dedik ki, Bayrona görə, insan cəmiyyətini şər ruhdan 
ayrı düşünmək mümkün deyildir. Sonsuz səmada arzuya doğru 
uçan Qabil ayrı-ayrı ulduzda da insan yaşayışı və eyni zamanda 
da, ilan-ruhun olub-olmamasını Lüssiferdən öyrənməyə çalışır.

Qabil:
İnsan da varmı?

Lüssifer:
Var...Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



183

Qabil:
Anamı yoldan çıxaran ilanlardandamı var?

Lüssifer:
İnsan olan yerdə onun olmaması mümkün deyil.
Harada insan varsa, orada yoldan çıxaranlar da var.

Demonik poeziyada qəbul edilmiş fəlsəfi-estetik konsepsiya 
belədir: “İnsan olan yerdə şər hakimdir”! Lakin bu idraki-bədii 
nəticə “Qabil”də qeyd-şərtsiz bütün insanlara aid edilir. Bayronun 
fikrincə, Allah - insanı insana qənim yaratmışdır. Bu xətt üzrə 
yaranan “insan - insanın canavarıdır”keçici, ötəri konsepsiyası 
romantik şairin inqilabi baxışında başlıca ziddiyyətdir. Bu 
keyfiyyət şair-mütəfəkkir Bayronun ideya-fikri ziddiyyətindən 
meydana gəlirdi. Bu da romantik şairə Hobbsun fəlsəfəsindən 
gələn təsirdən başqa bir şey deyildir. Əksinə, Caviddə çılğın 
və narahat idrak mənasında, İblis öz dualizmi – işıq və zülmət 
səciyyəsi ilə obrazlar arasında paylanılırsa, cəmiyyət eybəcərliyinə 
qarşı üsyan edən ayıq zəka mifik anlayışa uyğun olaraq İblisin 
işıqlı cəhətini, hərislik və düşkünlük pəncəsinə keçən insan isə 
onun mifik rəmzin zülmət aləmində fəlakət tanrısına çevrilməsini 
şəxsləndirir.

Romantik şair həmcinslərinin fəlakəti arasında öz səadətini 
arayan yırtıcıları cəmiyyət üçün təhlükə hesab edir.

Bu yerdə Cavidin şər rəmzinə olan bədii-estetik münasibəti 
dünya romantizm şeiriyyəti baxımından fərqlənir.

Bayronda Allah kinlidir, amansızdır. O, göylərin qanunlarını 
pozan hər bir canlıya müdhiş cəza yollamışdır

Şairə görə, necə ki, yer üzündə şər keyfiyyətli qüvvətli 
fərd hakimdir, faciə və fəlakət labuddür. Bu baxımdan belə bir 
mükalimə diqqəti cəlb edir:

QABİL:
Mübarizə zəruridirmi?Azə
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LҮSSİFER:
Sən sizi cənnətdən qovanın sözlərini unudursan.

“Qadağan olunmuş ağacın meyvələrindən yeyən hər bir 
canlıya ölüm, dərd, ələm, azar və mübarizə”! Bu onun öz 
sözləridir.

Bu çağırış azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda ayağa qalxan 
zəkaya, üsyankar əmələ qarşı çevrilmiş tiran hücumudur. 
Bu, çəmiyyətdə iblis qəhqəhəsi, ölüm allahının təntənəsidir. 
Lüssifer bu real vəziyyəti baş-ayaq çevirməklə həqiqətə yetmək 
mümkünlüyünü təbliğ və təlqin etməyə çalışır.

İctimai ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi bir dövrdə Cavid 
qurtuluşu müstəbidin insaf və mürvətində görən, buna inam 
bəsləyən həmvətənlərini fanatizm və ətalətdən xilas olmağa - 
özünüdərkə çağırır, həqiqətə, ideala gedən yolu göstərirdi.

Ölümü görmək və onu dərk etmək həvəsi ilə cəhənnəmə 
gəlmiş Qabilə yerə qayıtmaq üçün Lüssifer deyir:

“Qayıt, qayıt öz yerinə, onun bəxş etdiyi səmavi sədəqələrin 
hamısından dad! Onlardan qorxma, eyilik və fənalıq tanrısı 
onları elə yaratmışdır. Zülm və mərhəmət! Hər ikisi özlüyündə 
bir həqiqətdir. Verdiyi nemətlərə qarşı ona, “adildir”deyiniz. 
Əgər ondan fənalıq görsəniz, əsl mənbəni aramadan “bu şeytan 
işidir”deyə məni haqsız töhmətləndirməyin”.

Lüssifer göylər monarxını yaxşılıq və pislik yayan bir qüdrət 
kimi təqdim edir. Məsələ belə olduqda nə üçün yaxşılıq onun, şər 
əməllər başqa bir günahsızın ayağına yazılsın? Bəs, bunun harası 
ədalət oldu?

Burada cəmiyyət eybəcərliyinin yeganə mənbəyini nişan 
ve rən Bayron fikri ilə İblisin son monoloqundan və aşağıdakı 
lövhədən alınan təsəvvür xeyli dərəcədə səsləşir. Bir romantik 
kimi Bayron da, Cavid də ictimai ədalətsizliyi düşkünləşmiş 
şəxsiyyətlə bağlayırdı. Azə
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“İblis”də oxuyuruq:

Şeyx:
(Elxana yalvarır):
Məni aldatdı bəyim, nəfsi-həris,
Çaldı vicdanımı xain İblis.

İblis:
İftira... Həm də abdalca yalan.

Nəfs insanda şərin əsasıdır. İnsan nə qədər şərin – iblisin 
əlində oyuncaqdır, fəlakət hər addımda gözlənilir. İblis faciə xətti 
boyu öz əli ilə yaratdığı fəlakət girdabından xilas üçun Allaha 
pənah aparan nadan və cahillərə qəhqəh çəkir.

Fəlakətdən-fəlakətə sürüklənən bu insanlar tez-tez sual 
qarşısında dayanır, yenə də əsl günahkarı tapmağa çətlnlik 
çəkirlər. 

Səbəb? 
Allah xofu, müstəbid qorxusu!
Həyatda kim haqlıdır?
Əzsə də, məhv etsə də Allah adildir, böyükdür, müqəddəsdir! 

Yaradan da, məhv edən də odur – özü bilən məsləhətdir. Bu 
nöqtədə nadanlığa qarşı çevrilmiş şair ironiyası kəskin bir şəkildə 
diqqəti cəlb edir. Belə bir ironik münasibət Qabillə Lüssiferin 
söhbətində verildiyi kimi, “İştə bir divanədən…”şeirində də, 
“İblis”faciəsində də öz əksini tapmışdır.

Bu əsərlərdə Allahın amansız və rəhmsiz olması ilə əlaqədar 
qoyulan mətləb ətrafında Bayron da, Cavid də eyni fikrin 
təsidiqinə gəlib çıxırlar.

Xəlq edər, həm məhv edər pək müqtədir...
Çünki hər bir qüvvətin fövqündədir

deyə Cavidin öldürücü kinayəsi, göründüyü kimi, kəskin 
ictimai məna daşıyır.
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Əzab çəkənlər böyük yaradanın məsləhətinə şükranlıq 
edərkən, İblisin istehzalı qəhqəhəsi də bu baxımdan mənalıdır.

-Əvət, əzsən də, əzilsən də, əvət,
Yenə adildir o müdhiş qüvvət!

Eşidilən bu qəhqəhə bəşəri naqislik, zalimlik üzündən ya-
ran mış faciəli xaosun əsl səbəbkarına, ədalətsiz hakimə və onun 
ictimai həyat normalarına qarşı çevrilmiş bir şair-vətəndaşın 
üsyanıdır.

Təsadüfi deyildir ki, İblis dini mövhumata gülərkən mifik 
mahyyətini itirib idrakın qəbul etmədiyi ilahiliyi inkar edən 
real bir fərdin - dövrün açıq fikirli ziyalısının ümumiləşdirilmiş 
obrazına çevrilir. Bu baxımdan şəfa üçün Kərbəlaya gedən xəstə 
qadının halına acıyan İblisin “qafasını oynadaraq heyrət və 
hiddətlə”cahillik və nadanlığı ittiham edən sözləri fikrimizi təsdiq 
edir.

Dərdə bax, millətə bax, niyyətə bax!
Ölulərdən ölülər feyz alaçaq!

Ölülər dünyasına olan Cavid münasibəti nə qədər kəskin, 
aydın və konkretdir. Şair həyatda olan bu durğunluğu və ətaləti 
ictimai bəla kimi qiymətləndirirdi. Bu fəlakətdən xilas olmaq 
yollarını XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında başqa ədəbi cərəyana 
mənsub olan sənətkarlar kimi, romantiklərimiz də, o cümlədən, 
Cavid də ciddi fikirləşirdi. Bu baxımdan da dünya demonizm 
poeziyasında Cavidin estetik idealı fərqlənir.

Bayronun da, Cavidin də demonik ehtiraslı qəhrəmanları 
həyat və yaşamaq düşüncələri ətrafında çox zaman eyni sual 
qarşısında dayanırlar: Gözəlliklə çirkinliyi, yaxşılıqla pisliyi, 
ədalətlə ədalətsizliyi yaratmaq və bunları üz-üzə qoymaq nə 
üçündür? Nə üçün bir tərəfdən yaradır, bir tərəfdən də məhv edir? 
Bu, hikmət deyil, zillətdir!Azə
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Cavid insanın xoşbəxtlik üçün doğulduğunu, xoşbəxtlikdə 
haqqı olduğunu anladır, ancaq cəmiyyətdə bu haqqın tapdandığını 
görür, belə ədalətsizlik üçün tanrı davasına qalxır. Romantik şair 
personajın dilindən deyir:

Bir xəyal iştə-məhal olsa da – mən 
Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən,
Ya bu insanları xəlq etməz idim,
Əgər etsəm, yaşadardım daim -   
Şadü məsud... O da olsaydı məhal,
Yaxaraq həp kül edərdim dərhal.

(qəh-qəhə).

-Sankı sərsəm yaşayışdan nə çıxar!?
Mənçə bilmərrə bütün insanlar 
Həp gözəl olmalı, yaxud çirkin, 
Həp fəqir olmalı, yaxud zəngin,  
Həp həkim olmalı, yaxud nadan, 
 Həp mələk olmalı, yaxud şeytan.

Bayronun da, Cavidin də demonik ehtiraslı obrazların 
təcəssümündə hakimin ədalətsizliyinə, ictimai quruluşun 
mənfurluğuna, eybəcərliyinə qarşı münasibəti çox aydın və 
kəskindir

Qabil nəfsilə insan fəlakətinə səbəb olan müqəssirə etiraz 
edir. O, xilas yolu arayıb tapa bilmir, dəhşətli sarsıntılar keçirir. 
Qabil törədəcəyi insan nəslinə fəlakət və faciə bəxş edəcəyini 
eşitcək bütün yaranışa, bütün bəla verənlərə nifrətini bildirir. O, 
günahsızın günahlandırılmasına qəti əks dayanır: 

“Mən nə üçün valideynlərimin günahı üzündən cəzalandırıl-
malıyam?”

Sənan dediyi sözlərdə ənənə baxımından olduqca maraqlıdır.

Hər səfalət doğar qadınlardan,
Baş verər hər fəlakət onlardan.Azə
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Önçə Həvva, o möhtəris nənəmiz,
İşləyib bir çinayət, açdı bir iz.
Bizi qovdurdu baği-çənnətdən,
Qıldı məhrum qürbi-rəhmətdən.

Əgər insan fəlakətinə öz nəfsilə Həvva səbəb olmuşdursa, 
həmin başıbəlalı nəsli yaradan, törədən Qabildir! Yaratdığını 
şad-xürrəm yaşada bilmədiyi üçün göylərə hücum edən Qabil! 
Başqasından ədalət tələb etdiyi halda, özü ədalətsizlik mənbəyinə 
çevrilir - Rəzalət!

Qabilin demonik üsyanı da, onun fəlakəti də elə burdan 
başlayır. Bu baxımdan Qabillə Lüssiferin mükaliməsi maraqlıdır.

Qabil:
Mənə yalnız ölümlə bitəcək bu həyatı verənə lənətlər olsun!

Lüssifer:
Sən atana, ananamı lənətlər oxuyursan?

Qabil:
Onlar da mənə oxumuşlar. Onların Bilik meyvələrindən 

yeməsi mənə bu lənətlərdən daha aqır, baha oturmuşdur.

Romantik şair burada sadəcə olaraq övladın öz valideynlərinə 
olan nifrətini, lənətini göstərmək məqsədi izləməmişdir. Qoyulan 
qlobal problemi bu şəkildə kiçiltmək, bəsitləşdirmək yanlışlıq 
olardı. Şübhəsiz, bu parça rəmzi məna daşıyır. Ciddi siyasi-ictimai 
hadisələrə müdaxilə edən Bayron demək istəyir ki, mövcud 
cəmiyyətin yırtıcılarına meydan verən də, yeni nəsli - qabilləri 
mütiliyə dəvət edən də atalardır – sadəlövh, haqqını ala bilməyən 
acizlər. 

Üsyankar şair bu nöqtədə gəncliyi insanı alçaldan və təhqir 
edən keçmişin hər cür eybəcər mirasına qarşı qiyama çağırırdı:

“Yer kürəsinin təbii insanı”təbiətən xeyirxah və gözəldir. 
Əgər o, azad və xoşbəxt olsaydı, daha da gözəl olardı. 
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“Qabil”in humanist və nikbin ideya pafosu belədir.
Şərin ictimai mahiyyəti Bayronda rəmzlərdə, Caviddə bəşəri 

“ünvanla”təsvir edilir.
Qabil etirazında mifoloji anlayışa uyğun, yaranışın ilkin 

cövhərində olan naqisliyə, ədalətsizliyə, zülmə və ölümə nifrət 
vardırsa, Arif coşğunluğunda bəşəriyyəti üz-üzə qoyan şər təbiətli 
qaniçənlərə qarşı üsyan var.

Qabil göy aləmində hökm-fərma olan tirana düşməndirsə, 
Arif yerdə allahlıq edən müstəbidə qarşı amansızdır

Qabilin də, Arifin də nifrət etdiyi müstəbid eyni qida ilə 
qidalanır: insan qanı ilə! Onlara nəşə verən qüvvə də eynidir: 
insan faciəsi, insan fəlakəti!

Obrazların ideya qayəsi səviyyəsinə, miqyasına görə Qabil 
də, Arif də məhdud milli çərçivədən çıxıb bəşəriyyətin taleyinə 
acıyan bir şəxsiyyət kimi diqqəti cəlb edir.

Arif zatı mifoloji anlayışa uyğun Habil və Qabil cövhərindən 
eyni dərəcədə mayalanmış, qidalanmışsa da, lakin o, orijinal bir 
şəxsiyyət kimi doğulmuşdur. Cavid ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi 
bir dövrdə xilas yolu axtarışlarında mütiliyinmi, amansızlığınmı 
həqiqət olduğunu ilk zamanlar yəqinləşdirməkdə, qətiləşdirməkdə 
çətinlik çəkən narahat, çılğın milli gəncin obrazını yaradırdı.

İlk səhnədə göylərə üz tutan Arifdə, az da olsa Habil mütiliyi 
olduğu halda, son səhnələrdə İblisin, başqa sözlə, dövrün sərt 
təlimini alan Arifdə Qabil amansızlığı özünü büruzə verir. Bunu 
da qeyd edək ki, Arif mütiliyində yer üzünü bürümüş bəlaya qarşı 
etiraz notları da açıq-aşkar səslənir. Deməli, Arif mütiliyi qeyd-
şərtsiz Habil mütiliyi deyildir.

Lüssifer Qabilə ölüm və əbədiyyət təlimini anlatmışdırsa, 
İblis Arifə ictimai eybəcərliklərdən xilas yolu göstərməyə çalışır 
ki, onun ilkini özünüdərkdir Bu təlim dövrün mübarizəsindən 
qidalanırdı.

“İblis göylərin təkəbbürlü düşmənidir”! Dünya demonizm 
poeziyasında özünü qabarıq göstərən bu daxili pafos Cavid və 
Bayron demonik-fəlsəfi poeziyasının canlı pafosudur. Bu pafos 
insanı süstlükdən qurtarmaq, onu mübarizəyə təhrik etməkdir.Azə
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Bayronun bir zaman atəşin müdafiə etdiyi insan idrakının 
qüdrətinə inam ideyası “Qabil”də zəifdir. “Bilik ağacı heç də 
həyat ağacı demək deyildir”, “Bilik yalnız iztirab törədir”deyən 
qəhrəmanın sözləri Bayronun ümidsiz şübhələrindən, 
məyusluğundan xəbər verir. Nikbin Bayronun kədərli Bayrona 
çevrilməsinin obyektiv səbəbi İtaliya inqilabının məğlubiyyəti ilə 
bağlı idi.1

Gözlədiklərinin əksini müşahidə edən romantik şairdə 
bu illərdə materialist fəlsəfənin doğruluğuna inam da itir, o, 
maarifçilərin yanlış yolda olduqları qənaətinə də gəlir. Bundan 
sonra, Bayron yeni bədbin konsepsiya ilə çıxış edərək ağıl 
və idrakı, habelə xeyirxahlığı ictimai-siyasi inkişafın başlıca 
vasitəsi kimi anlamağın əleyhinə oldu. Hətta Bayron bədbinliyi o 
dərəcədə kəskinləşir və mürəkkəbləşir ki, romantik şair parlayan 
idealı artıq görə bilmir. Hətta Bayron bu illərdə, “cəmiyyətə qarşı 
etirazı ilə kəskin fərdiyyətçidir. O, xalq kütləsini görmür. Onun 
fikrincə, insanlıq ancaq dvoryanlıqdan başlayır (V.A.Vavera) 
nəticəsinə gəlir.

Bu nöqtədə baron Bayron, şair Bayrondan kəskin səciyyə ilə 
seçilir.

Cavid qəhrəmanları ağılın qüdrətinə inanır. Onlar cəmiyyət 
çevrilmələrini idrakdan, ağıldan təcrid edilmiş hadisə kimi 
almaqdan uzaqdırlar.

Fransa inqilabı ərəfəsində ağıl ətrafında yaranmış fikirlərdən 
bəhs edərək F.Engels yazırdı: “Düşünən ağıl mövcud olan hər 
şeyin meyarı olmuşdur... Çəmiyyət və dövlətin bütün əvvəlki 
formaları, bütün ənənəvi təsəvvürlər ağıla zidd hesab edilmişdir 
və köhnəlmiş bir şey kimi kənara atılmışdır! Bu vaxta qədər 
dünyanı yalnız mövhumat idarə etmişdir və onun bütün keçmişi, 
yalnız təəssüfə və nifrətə layiqdir. İndi, birinci dəfə olaraq günəş 
doğmuş, ağılın hökmdarlığı başlamışdır və bu zamandan etibarən 
mövhumat və ədalətsizlik, imtiyazların və zülmün yerini əbədi 
həqiqət, əbədi ədalət, təbiətin özündən doğan bərabərlik və 
insanın toxunulmaz hüquqları tutmalıdır”.Azə
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Cavid ağılın işığından yaranan Sənan, Dərviş, Xəyyam, İblis 
şübhəçiliyi və heyrəti ilə ictimai-ədaltsizliyə hücum edirdi. O, 
Bayronun əksi olaraq idrak gücünü həqiqət sayır, zəka nurunu və 
humanistliyi ictimai həyatda aparıcı qüvvə hesab edirdi.

İnsanın taleyini düşünən Cavid cəmiyyətdə sinfi mübari zəyə 
biganə olmamışdır. Proletariatın mübarizəsinin canlı müşahi-
dəçisinə çevrilməsi romantik şairdə cəmiyyətin yeniləşməsinə 
ümid doğurmuş, poeziyasına nikbin ruh bağışlamışdır

Bayronda olduğu kimi, Cavidin də ictimai ideal axtarışında 
özünün siyasi həyatdan gələn xeyli ziddiyyətli, mürəkkəb yolu 
olmuşdur.  

Cəhənnəm hakimlərinə arxa çevirən Manferd bu mövqeyini 
sonadək müdafiə etməsə də, ağılın qüdrətinə inam ilə yüksəlir və 
bu nöqtədə Qabildən də, Faustdan da fərqlənir. Lakin o, bütün 
güclü cəhətləri ilə insanlığın əksinə dayanır.

Manferd zahiri əlamətlərə görə insana bənzəsə də, o, xislətən 
şər qüdrətdir, İblisin əkizidnr. Hətta onun özü öz insani görkəminə 
təəccüb edir:

Qəribə deyilmi hələ də mən,
İnsanabənzər bir görkəmdəyəm.

(sətri tərcümə).
Bayronun qəhrəmanı insanlar arasında özünü insansız hiss 

edir. Onun sevinci də, kədəri də bəşəri ehtirasa yaddır. O deyir:

Zəif ünsiyyətdəyəm mən adamlarla.
Lakin məndə var başqa sevinç,
başqa ehtiras...

(sətri tərçümə).

Manferd Fransa Burjua İnqilabı dövründə bayrağa çevril miş 
mütərəqqi ideyalara müxalif cəbhədən şöhrətpərəstlik, “mən” 
əmlik, acgözlük kimi düşkün keyfiyyətlərin alovlu müdafiəçisinə 
çevrilir.Azə
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Bayronun ölüm və şər saçan qəhrəmanı özünü olduğu kimi 
nişan verməyə çalışır:

...Mən odlu bir qasırğa,
Alovlu səmum yeli...
Nə bir kəsi axtarır, nə bir kəsi gözləyir,
Mənim də həyat yolum onunkuna bənzəyir.
Qarşıma çıxanların ölümdür aqibəti.

(sətri tərçümə).

Həyatda xilas yolu görməyən Manferdin keçirdiyi faciə 
1816-cı ildə Bayronun ümid və ideallarının puça çıxması 
nəticəsində keçirdiyi ruhi sarsıntı ilə əlaqədar idi. Başqa bir fikir 
də budur: qəhrəmanın yaşadığı gərgin psixoloji ana istinadən həm 
müasirlərinin, həm də sonrakı mütəxəssislərin fikirlərinə şərik 
çıxmaq gərəkdir ki, Bayron Manferdin yaradılmasında Götenin 
Faustundan ciddi şəkildə təsirlənmişdir.

Dövrün ictimai-mənəvi eybəcərliklərini özündə ümumiləşdir-
miş Manferddən Cavid İblisi öz işığı ilə tam fərqlənir. Bu estetik 
baxış hər iki şairin sosial hadisələri səciyyələndirən şər rəmzinə 
müxtəlif sənət və vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşmalarının nə-
ticəsi idi

Manferd, sözün əsl mənasında, ölüm mələyidir. O, öz qüdrəti 
ilə həyata işıq verməkdə, zülməti aydınlaşdırmaqda, insana 
təbəssüm bəxş etməkdə gücsüzdür, acizdir. Bu, Manferdin 
fəlakətidirsə, ictimai quruluşun rəzalətidir.

Manfred
(yalnız):
-...Sevirəm mən kecəni,
Kecə obrazı yaxındır mənə,
Nəinki insan obrazı...

(sətri tərcümə).Azə
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Manferd, sadəcə şər ruh deyil. O, eyni zamanda kainatın 
yaradıcısına qarşı mübarizə aparan bir qüvvətdir. O, canını almağa 
gələn ölüm ruhuna belə özünü sındırmır.

Manferdin ölüm yatağınadək göy monarxıyasına qarşı 
çevrilmiş üsyankarlığı onu Götenin Mefistofelindən fərqləndirirsə, 
Allaha yumruq sıxan İblislə eyniləşdirir. Lakin əksinə olaraq, 
Qabil kimi Manferd də daha sonralar əvvəlki fikrinə qarşı dayanır, 
idrak və biliyn ancaq qəm-qüssə, kədər gətirməsi qənaətinə gəlir.

Manferdin psixoloji ziddiyyətlərinin Bibliya rəmzləri ilə 
deyil, Əhrimən şeytanları vasitəsi  ilə verilməsi Bayronun da 
Cavid sənətini mayalandıran əski Şərq qaynaqları ilə bağlı 
olduğunu göstərir.

Manferd bütün qüvvətli və zəif cəhətlərində öz dövrünün 
oğlu idi... Bu baxımdan Bayronun Kavur obrazını da yada salmaq 
maraqlı olardı.

Kavurda demonik qızğınlıq, demonik ehtiras olduğu kimi, 
onda Demon soyuqluğu, Demon amansızlığı da hakimdir.

Hərislik Kavura demonik hisslər gətirmişdir O, təbiətin 
qanunlarına şər qüvvə kimi zidd dayanaraq, Həsənin kəbinli 
arvadını ələ gətirir. “...Qadın düşkünü divanə bəbəkləri”həyati 
iblisləri nişan verərkən Cavid İblisi real şəxsiyyətə çevrilir və 
şairin mütəfəkkiranə baxışı Kavurun ölüm mələyi mənasında

Soldu nəfəsliyə sərv ağacları, 
Həmin ağacların heç olmaz barı  

deyə təqdim edən Bayronun fəlsəfi təfəkkürü ilə eyniləşir.
Xislətdən yırtıcı olan Kavurun Topal Teymura da bənzərliyi 

nəzəri cəlb edir. Onların hər ikisinin ayağı dəydiyi torpaqdan 
ot bitmir. Kavurun da, Teymurun da iradəsinə qarşı dayanmaq, 
ölümü öz əlilə qazanmaq deməkdir.

Bayron “gecə iblisi”, “o vəhşi görkəmli, o vəhşi iblis”deyə 
nişan verdiyi qəhrəmanı sonra belə təqdim edir:Azə
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Gəldiyi saata lənət, min lənət!
Onunla bu qəsrə gəldi fəlakət.
...Səmum küləyi tək əsib dörd yana 
Sarayı çevirdi məzarıstana.

Kavurun zəhərli nəfəsilə ocaqlar sönür, çiçəklər solur, onun 
iradəsilə abadlıqlar xarabazara çevrilir. 

Bu məqamlar da Bayron qəhrəmanını ölüm və fəlakət mələyi 
kimi təqdim edir.

Hindistan, İran və başqa qanlı hərbi yürüşlərini əsl “vəhşi 
iblis”çılğınlığı ilə yad edərkən, Teymur da eyni səciyyəli şər 
qüdrət kimi təcəssüm etdirilir.

Təbii ki, istər bədii-estetik obraz kimi, istərsə də qüvvətli fərd 
kimi Kavur Topal Teymur obrazı ilə heç cür müqayisə ediləcək 
səlahiyyət sahibi deyildir. Onlar yalnız fərdi mövqeyə görə, 
özlərini insanlara qarşı qoyduqları məqamlarda bənzərdirlər.

 Bayron da, Cavid də bu obrazlardan pislikləri göstərmək və 
onlardan xilas olmaq yollarını nişan vermək məqsədi izləyirlər 
Əgər mövcud hadisələrin təsirindən Arifin mənəvi aləmində baş 
verən kəskin ziddiyyətlər İblis obrazı ilə səhnə təcəssümünə 
çevrilirsə, “gecə iblisi”Gavurun zahiri və daxili portreti müəllif 
təhkiyəsi ilə yaradılır, personajın öz sözləri ilə Teymur iblisliyi 
bəyan edilir.

Bədii-estetik üsul başqa-başqa olsa da, sənətkar idealı eynidir: 
Zülmət səltənəti üzərində işığın təntənəsini canlandırmaq!

Bu problemin həllində dünya mədəniyyətinin əldə etdiyi 
bəşərilik və humanistlik zirvəsində Cavid Bayronla birləşir, 
onunla eyniləşir, vahidləşir, əbədiləşir.

Bayron da, Cavid də işıqla zülmətin vuruşduğu meydanda 
hər zaman əzilən sinfin, zəif və havadarsızların cəbhəsində 
dayanmışdır. Bayron ingilis zəhmətkeşlərinin qanını soran 
iri torpaq və kapital sahiblərinin cəllad simasını ifşa və tənqid 
etmişdir. Cavid də eyni ehtiraslarla mənsəb və şöhrət hərisi olan 
dünya iblislərini ittiham kürsüsünə qaldırmışdır. Romantik şair 
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həyatı boyu fəlakət kabusu ilə üz-üzə dayansa da, istiqbala olan 
ümidini heç zaman itirməmişdir. 

M.Əlioğlu yazırdı: “Bütün böyük romantik şairlərdə olduğu 
kimi, Cavid də real imkandan daha artıq nikbin sonluqlarla, 
xeyirxah niyyətlərlə kifayətlənir”.

Poetik etiraz, romantik üsyan şəklində özünü göstərən 
prometeyizm Cavid irsinin tərkib hissəsini təşkil edir. Bu ayrıca 
tədqiqat obyektidir. Biz burada yalnız dünya ədəbiyyatının bəzi 
Prometey mövzulu əsərlərini “İblis”lə qarşılaşmada yada salmaq 
məqsədi izləyirik.

Şifahi ədəbiyyatda narahat, üsyankar əsatiri mifik obrazlar 
istibdada boyun əyməyən qədim insanın mifoloji təfəkkürünün 
canlı bədii təzahürüdür. Başqa sözlə, uzaq keçmişdə zülmə 
və zillətə dözə bilməyən xalq öz üsyankar əhval-ruhiyyəsini 
Prometey və İblis mifi ilə şəxsləndirməyə çalışmışdır.

Görkəmli inqilabçı-demokrat Belinski mifologiyanın real 
həyata olan canlı münasibətini izah edərək yazır ki, mifologiya 
qədim anlam olmaqla nə alleqoriya, nə ritorik fiquradır, əksinə o, 
canlı anlayışda canlı obrazdır.

Dünya ədəbiyyatında Zevs-Prometey süjeti Platon, Esxil, 
Göte, Şelli və başqa söz-fikir nəhənglərinin diqqətini cəlb etmiş, 
onları düşündürən müasir problemləri, idealları vermək vasitəsinə 
çevrilmişdir. Bütün bu sənətkarlar Zevslə Prometey arasında olan 
konfliktə işıq və zülmət, xeyir və şər, həyat və ölüm arasında 
baş verən konflikt kimi baxmışlar. Ənənəvi Allah-İblis süjetinə 
müraciət edən şairin mifik rəmzi deyilənlərə əsas verir.

Lakin Allah – Zevs, Prometey - İblis paralelində bənzərlik 
və bənzərsizlik var. İstər mifologiya yaradan qədim insan, 
istərsə də ənənəvi süjetdən istifadə edən sənətkar ayrılıqda 
dövrün psixologiyasına, dünyabaxışına və müasir zövqünə 
uyğun, habelə öz sənət “mən”inə müvafiq bir formada “tiran 
və titan”arasında mübarizəni Allah-İblis fəlsəfi – mifik şərtiliyi 
əsasında götürmüşdür.Azə
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Zevs də, Allah da dövrün müstəbidini, Prometeylə İblis 
zorakılıq və ədalətsizliyə qarşı çıxan üsyankar qüvvələri 
rəmzləşdirir. Zevs də, Allah da öz səltənətini saxlamaq xatirinə 
insanın qəlbindəki mübarizə odunu söndürmək niyyəti daşıyırsa, 
Prometeylə İblis insanın idrakına işıq verməyə çalışır. Lakin bu 
mübarizədə Prometeydən fərqli olaraq İblis həqiqəti, gerçəkliyi 
yaratmaq yolu ilə deyil, mövcud nə varsa hamısını məhv etmək 
yolunu mümkün hesab edir. Başqa sözlə, İblisin fəlsəfəsinə görə, 
ideal gerçəklik mövcud eybəcərliyi məhv etməklə mümkündür. 
Ancaq həm Prometey, həm İblis mövcud quruluşa qarşı 
üsyankarlıq yolu tutanların timsalıdır.

Matuşevski yazır ki, ədalətsizlik hakim olan yerdə Esxilin 
Prometeyinə, Miltonun Satanasına və yaşayışın bütün qanunlarına 
əks dayanan başqa tragik üsyankar obrazlara yer yoxdur.

Esxilin faciəsində sonluğa diqqət yetirəsi olsaq, Prometeydə 
İblisin son taleyində olan bənzəyişi də görmüş olarıq. Zevs 
Prometeydən amansız intiqam almaq üçün onu yerin dərinliklərinə 
– qaranlıq dünyaya atır. İblis də qaranlıq dünyada əbədi əzaba 
məhkum edilmişdir

Burada Qorki müdrikliyi fikrimizin daha da aydınlaşdırılması 
baxımından maraqlı olardı. Böyük proletar ədibi yazırdı: 
“Ümumiyyətlə, bütün qədim miflərdə insan adamlara xidmət 
etdiyi üçün allahların cəzasına məruz qalmışdır: Prometey göydən 
odu, Tantal allahlardan yeməyi-ərzaqı oğurladığı üçün, Sizif də 
Zevsin yolladığı ölümü çarmıxa çəkməklə adamları ölümdən 
xilas etmək üstündə”.

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Olimp - yunan nəhəng-
lərinə nəsib olan tale fəlsəfə və estetikanın nişan verdiyi bütün 
dünya azmanlarına aid edilə bilər. Əlbəttə, bu qismətdə Cavidin 
İblisinin də, Sənanının da, Xəyyamının da özlərinəməxsus payları 
vardır. Unutmaq lazım deyildir ki, Olimpə tiran səltənətinə 
üsyan bayraqı qaldıran bəşəri əzabkeş Prometeyin də, İblisin də 
mübarizə silahı od, atəş idi. Dövrün müstəbidinə, despotik ictimai-Azə
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siyasi quruluşa qarşı xalqı ayağa qaldırmaq üçün onu özünə dərk 
etdirmək, necə bir qüdrətə malik olduğunu təsdiq etdirmək lazım 
idi. Atəşi nişan vermək xalqa idrak, zəka nuru bəxş etmək idi. 
Lüssifer insana idrak meyvəsi, Prometey və İblis odla bağlı zəka 
nuru təqdim edir. Cavid İblisi dünya demonizm poeziyasının 
qəhrəmanları sırasında Prometeyə daha yaxın qohum olduğunu 
göstərməyə çalışır.

Cavid yaratdığı İblisdə şərin varlığını təsdiqləməklə yanaşı, 
xeyirin ucalığına diqqəti cəlb edir. İnsanda insani başlanğıcı, 
mənəvi təmizliyi Allahla eyniləşdirmək inamını təsdiqləyir.

...İlk önçə mələklər məni təqdis ediyordu,
Adəm kimi bir sayğısız axır ləkə vurdu.
Alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrətü-şanım,
Allah ilə bir zikr edilir namü-nişanım.

İblisin – üsyankar titanın səma despotuna əks dayandığı 
lövhədə Cavid dövrün istibdadına qarşı üsyankar qüvvələrin 
mübarizəsini rəmzləşdirməyə çalışmışdır. Başqa sözlə, romantik 
şair mifoloji anlayışa uyğun olaraq Allah – İblis paraleli ilə üz-
üzə duran çar və inqilabi qüvvə cəbhəsini vermək istəmişdir.

Demonizm poeziyasında idrak dahilərinin həsrət gözünə 
işığı, ziyanı şübhə və inkar tanrıları bəxş edirlər. İblis də Arifə 
atəş təqdim edir. Lakin Arif onu dərk etmək imkanından çox 
uzaqdır. İctimai həyatın mübarizə imkanlarından məhrum olan 
və mübarizədən kənarda qalan Arif obrazı bu illərdə Azərbaycan 
ziyalılarının bir qisminin inikası mənasında maraqlı idi. İblis 
Arifə “nuri-həqiqəti”təqdim edərkən, insana düşmənçilik deyil, 
dostluq mövqeyində dayanmış olur. İblisi səma səltənətinə qarşı 
düşmənə çevirən də elə onun bu hərəkəti olmuşdur. Deyildiyi 
kimi, İblis əslində azadlıq cəfakeşidir, faciə qəhrəmanıdır. Esxil 
də Zevs iradəsini yerinə yetirərək Prometeyi çarmıxa pərçim edən 
Allah - hakimiyyət qeyzlə deyir:Azə
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...Qoy çəksin cəzasını, sevsin Zevs qüdrətini,
Buraxsın insanpərvər o çirkin bidətini.

Cavid İblisi, Zərdüştü və atəşi müqəddəs sayır, onları özündə 
birləşdnrən varlıq olduğu üçün fəxr edir. Lakin o, tanrı düşmənidir. 

Hansı tarixi çağın yaratdığı tanrının? 
Sinifli cəmiyyətin mənəvi əsasını təşkil edən tanrının! Məhz 

Cavidin İblisi də Allaha qarşı dayandığı səhnələrdə Zərdüştlə bağlı 
olan ilkin bakirlik çağını yad edir, paklığına ləkə vuran cəmiyyətin 
ədalətsizliyini lənətləyir. İblis bu nöqtədə əsl etnik kökə bağlıdır, 
Zərdüşt atəşinin nişanəsidir. Öz günahlarını gizlətmək xatirinə 
təmizi natəmizə, paklığı napaka çevirən tiranın özü hiyləgərdir, 
amansızdır. Adillik pərdəsi altında ədalətsizlik edən də odur, 
cinayətlərə səbəb olan da. Romantik şair İblis obrazının mifik şər 
libasını bir kənara atıb, onu Zərdüşt fəlsəfəsinin rəmzitək təqdim 
edir. Cavid antik mülahizələrə uyğun xilası atəşli üsyankar bir 
zəkada, əqidədə görür.

Atəş-İblis təsəvvürü mifik Prometeydən əzəldi desək, 
həqiqəti söyləmiş olarıq. Tanrıya ortaq çıxmaq, ona ağ olmaq 
mənasında, ictimai istismarın kəskin çağında İblisin dövrün 
təfəkkürünə uyğun Prometey rəmzi ilə meydana çıxması da, bir o 
qədər təəccüblü deyildir.

Prometey ənənəsi Avropa romantizmində qədim bir tarixə 
malikdir. Bu ənənə dünya ədəbiyyatında daha əsaslı şəkildə Esxilin 
adı ilə bağlıdır. Onun yaşadığı dövr ciddi siyasi kəskinliklər, 
yunanların farslarla müharibələri, daxildə sinif və partiyaların 
mübarizəsi dövrü idi. Bütün bunlar öz əksini “Zəncirlənmiş 
Prometey”faciəsində tapmışdır.

Prometey Esxilin quldarlıq dünyasına qarşı qaldırdığı adillik 
və mübarizlik bayrağıdır.

Yaranmaqda olan antaqonist siniflər antik yunan cəmiyyətində 
ağlasığmaz dəhşətləri ilə meydana çıxırdı. F.Engels yazırdı: 
“Quldarlıq antik dünyaya məxsus ilk istismar formasıdır”.Azə
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Dəhşətli istismar vasitəsi olan antik quldarlıq cəmiyyəti 
öz bətnində Esxilin simasında dönməz ideoloji düşmənini də 
hazırlamışdır. “Faciənin atası”Zevs-Prometey qarşılaşmasında 
cəmiyyətin əsasını kökündən sarsıtmışdır. Esxil ənənələri ilə 
bağlı Prometey obrazı zaman-zaman Satana ilə yanaşı Avropa 
romantiklərinin inqilabi dünyagörüşünün inikası vasitəsi kimi 
özünü göstərir. Bu həqiqəti Şellinin Prometeylə münasibəti də 
aydın təsdiqləyir. Başqa mütərəqqi romantiklərdə olduğu kimi, 
Şellidə də Prometey həqiqət, müdriklik, sevgi uğrunda mübarizə 
- işıq və sevinc mənbəyi timsalında alınmışdır. Burada Prometey 
də səma səltənəti tərəfindən fəlakət mənbəyi adlandırılır, onun 
hərəkəti dünya üçün bədbəxtlik və şər əməl hesab edilir. Göylər 
monarxiyasına mənsub olan əsilzadələrdən birisi Prometeyə 
deyir:

Lənət sənə! Unutma,vaxtın çatar
Sən tək əbədi düşmənlə üz-üzə gələrsən 
Şəri sevərkən xeyrin hökmünü anlarsan.

Şellinin də, Esxilin də Prometey obrazının insanlara etdiyi 
xeyirxahlıq şər əməl kimi qiymətləndirilir. Ona lənətlər yağdırılır. 

Prometeyə bu bədxah münasibət cəmiyyətin hansı təbəqəsinə 
aiddir? 

Hakim əsilzadə sinfinə! İnsanı dost-düşməni tanımağa çağıran 
İblis də eyni ünvandan lənətlənir. Mifik nəhənglər bu nöqtədə də 
müstəbidin ayağı altında əzilən insanı ayağa qaldırmaq, onun 
gözünə işıq, qəlbinə atəş vermək amalında bir-birinə bənzəyirlər.

Şərq və Qərb poeziyasında İblisə yanaşma ümumilikdə tam 
fərqlənir. Bu keyfiyyət, xüsusən Cavid İblisində daha qabarıq 
nəzərə çarpır. Cavidin İblisi, tanrı rəqibi mənasında, Prometey 
kimi daha azmandır, qətidir, mübarizdir, qorxmazdır.

İblis tanrının zalimliyini onun gücsüzlüyü hesab edir. Güc 
və qüdrət adillikdədir – İblis həqiqəti budur? Bu, ideal cəmiyyət 
axtarışları yolunda mütəfəkkir Cavidin kəşf etdiyi ideyalardandır. Azə
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İblisə olan bu estetik münasibət 1905-ci ildən başlamış köhnə 
dünyaya, istibdada üsyan edən fədakar insanların idealından 
gələn keyfiyyətdir. 1905-ci il inqilabının Azərbaycan demokratik 
fikrinə, o cümlədən, romantik şairlərimizin mənəvi axtarışlarında 
tərəqqipərvər meyillərə təsiri səmərəli olmuşdur. Bu xüsusiyyət, 
1905-ci il hadisələrindən gələn inqilabilik Azərbaycan romantiz-
mini və demonizmini klassik ənənənin mübarizə istiqamətindən, 
onun estetik duyumundan tam fərqləndirir.

Demonizm poeziyasında insan-titan fəaliyyətini müstəbid 
hakim qüvvə şər əməl kimi qiymətləndirir. Bu baxımdan Şelli 
Prometeyinin öz ictimai-mənəvi eybəcərliyni pərdələməyə 
çalışan hakim təfəkkürə qarşı çevrilmiş ittihamı daha maraqlıdır:

Belədir, doğrusu, şər ürəklilər
Xeyri qəbul etməzlər, onlara dünya bağışla
Əvəzində qorxu, eyib, kin görərsən, 
Ancaq yalnız razılıq görməzsən.
Onlar məndən qisas alırlar,
Elə özlərinin necə alçaq, hər şər əməlləri üçün.
Belələrin qəlbi üçün xeyir məzəmmətdən tənəlidir.
Xeyir onları sarsıdır, yaralayır, çalır.

(sətri tərcümə).

Prometeyə olan belə bir münasibət dünya demonik obraz-
larından daha artıq Cavid İblisini ona yaxınlaşdırır. Cavidin 
İblisin dəki iki zidd xarakter bütün qüvvətilə üz-üzə dayanmışdır: 
Tiran-zülmət və işıq-həqiqət.

İblis tiranlığı ilə Zevsə bənzəyir. Lakin, eyni zamanda, işıq 
əlamətinə malik olan İblis müstəbid Zevsdən kəskin şəkildə 
fərqlənir. Zevs bəşəriyyəti məhv etmək, inkişafı dayandırmaq 
iddiası ilə yaşayır. İblis bütün ziddiyyətləri ilə, şübhə və inkar 
fəlsəfəsi ilə zevslərin – tiranların despot siyasətinə qarşı dayanır, 
öz zəka nuru ilə inkişafa təkan vermək idealı izləyir

Demonizm poeziyasında əksini tapan bütün titan-insan 
obrazları insana, ictimai-siyasi mübarizə silahı mənasında bilik 
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verərkən bu yolda mərhumiyyətlər, hətta ölüm və qan olsa da, 
bunun işığa, səadətə aparan müqəddəs xilas yolu olduğuna qəti 
əmin idilər. Caviddə bu keyfiyyət hadisələrin dramatik inkişafı 
zamanı hakim qüvvənin ayrı-ayrı nümayəndələrinin şəxsiyyəti ilə 
bağlanılır.

Hökmdar nə üçün rəiyyətin əməyini qiymətləndirə bilmir?  
Şelli də, Cavid də eyni qənaətə gəlir: şər ürək xeyirxahlığı 

qəbul edə bilməz! Neçə ki, hakimiyyət şərin əlindədir, xeyirxahlıq 
çarmıxa çəkiləcəkdir.

Şelli Prometeyi səadət və xoşbəxtliyi allahlardan kənarda 
axtarır. Hətta o, çarmıxda əzablar içində yaşamağı Zevs 
səltənətində yaşamaqdan üstün tutur.

Vətənin taleyini düşünən, xalqın taleyini yaşayan Şelli 
də, Cavid də rəmzlərin qarşılaşmasında sıxlaşan sosial zülməti 
göstərir, haqsızlıq və ədalətsizliyi nişan verir. Başqa dünya 
romantiklərində olduğu kimi Şellidə də, Caviddə də ictimai 
eybəcərliyi aydınlaşdıran işıq rəmzi öz yenilməzliyi, döyüşkənliyi 
və xeyirxahlığı ilə diqqəti cəlb edir.

Şelli qəhrəmanı da faciəli anda, fəlakətli dəqiqələrdə onun 
taleyinə acıyan, təəssüflənən kimsədən xoşu gəlmir. Göylər 
tiranının adı gələndə o, çəkdiyi bütün əzab-işgəncəni unudaraq 
məğrurluqla sinəsini qabağa verir, vuruşa hazır dayanır.

Belə bir mərdanəlik, yenilməzlik Cavid İblisini də səciy-
yə ləndirir. Bu məqamda da İblis dünya demonlarına deyil, 
Prometeylərinə daha çox bənzəyir.

Şelli qəhrəmanı miskinliklərə, sürünərək yaşayanlara nifrət 
edir. Azad doğulan insan azad da yaşamalıdır! İnsanın mənəvi 
kamilliyi, bəşəri bütövlüyü onun əsl azadlığıdır. Despotik 
quruluşda irtica buludlarının sıxlaşması insanı qorxutmamalı, 
onu alçaldıb həmcinsi üçün şərəfsiz alətə çevirməməlidir.

Dedik ki, Prometey də, İblis də yerlə göy, başqa sözlə, tiranla 
insan arasında dayanan əzabkeş, üsyankar nəhəngdir. Prometey 
süjetindən istifadə edən başqa romantiklərdə olduğu kimi, Şellidə 
də Prometey “insan nəslinin dostu”adlandırılır. Azə
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Bəs Prometeyin günahı nədir? Yıxılanı ayağa qaldırmaq, 
əziləni xilas etmək, bədbəxti xoşbəxtiyə çatdırmaq, sönük qəlbdə 
atəş yandırmaq cinayətmidir? Haçandan xeyirxahlıq cinayət 
hesab edilir? Şellidə də, Cavidə də gəlinən nəticə budur! 

Neçə ki, bəşəriyyətin taleyi ilə əylənən cahil və nadan 
müstəbid hakimdir, xeyirxahlıq cinayət hesab ediləcəkdir, belə 
bir cəmiyyətdə yatanları ayıltmaq istəyən şəxsiyyətin qisməti 
əzab, işgəncə olacaqdır.

Prometey kimi, Caviddə də tökülən qanların səbəbini İblisdə 
axtaranlar var. Bunlar Prometeyi də, İblisi də qiymətləndirə 
bilməyən, haqqı nahağın ayağına verən səmərəsiz, keyfiyyətsiz, 
mağmın adamlardırlar. Bu baxımdan Mələyin (“İblis”) sözləri 
maraqlıdır:

Ya rəbb! Bu nə dəhşət, nə fəlakət?
Ya rəbb! Bu nə vəhşət, nə zəlalət?
Yox kimsədə insafü-mürüvvət,
İblisəmi uymuş bəşəriyyət!?

İblis hadisələrə daha real, daha ədalətlə yanaşır.

İBLİS
(məmnun qəhqəhələrlə:
Dəryalərə hökm etmədə tufan,
Səhraları sarsıtmada vulkan,
Sellər kimi axmaqda qızıl qan,
Çanlar yaxar, evlər yıxar insan...

Səhralarda qanı axıdılan bu insanlar kimlərdirlər? 
Mənsəb və şöhrət düşgünü sərsəm tiranların günahsız 

qurbanları!
Başqa dünya romantikləri kimi, Şelli də cəmiyyətdə şərin 

təntənəsini tiranın səltənət meyli ilə bağlayır. Müstəbid öz Azə
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hakimiyyətini qoruyub saxlamaq məqsədilə bilərəkdən ölkəni 
başdan-başa cəng meydanına çevirir. Dövrün işıqlı zəkası 
Prometey əqidəli, demonik ehtiraslı şəxsiyyət insanlar arasında 
“sevgi, azadlıq, həqiqət!”təbliğ etdiyi halda, tiran kütlə içərisində 
“mübarizə, fırıldaq və qorxu”toxumu səpir.

Ölkəni sarmış iqtisadi bəlanın, mənəvi düşkünlüyün əsas 
mənbəyindən diqqəti yayındırmaq niyyətilə müstəbid adamları 
“bir-birinin üstünə salmağa, onların arasında barışmaz ədavət 
toxumu səpməyə çalışır.

Yaradıcı ilə yaranış arasında olan uyğunsuzluğa munasibət 
Bayronda da, Şellidə də eynidir. Qabillə Lüssifer arasında gedən 
danışığa mahiyyətcə yaxın olan bir mükalimə də Asiya ilə 
Demoqorqon arasında gedir. 

Əgər Allah adildirsə və hər şeyin yaradıcısı odursa, o zaman 
nə üçün o, yaxşılıqlarla bərabər pislikləri də yaratmış oldu?

Asiyanın son sualı Şellinin üz-üzə dayandığı cəmiyyətin 
real mənzərəsini təqdim edir. Demoqorqon “Allah xeyirxah-
dır”deyərkən, o hiddətlə soruşur ki, bəs eləsə, dünyada cinayətləri, 
hər addımda tökülən qanı, bəla və müsibəti kim yaradır?!

Mahiyyətcə eyni sualı Lüssifer də, İblis də verir, yaxşılıq 
adına pisliklər yayan dövrün tiranına üsyan qaldırırlar.

İnqilabi rəmzlərin dilindən verilmiş sual mürəkkəblik və 
ziddiyyətlər içərisində çalxalanan zamanın sualı, işığa can atan 
insanın üsyanı idi.

Şellidə Prometey, Esxildə olan kimi Olimp səltənətinin deyil, 
Yerin – Ana torpağın oğludur. O, allahlar allahından müdrik və 
xeyirxahdır. Şelli Prometeyinin diqqəti cəlb edən başqa bir fərqli 
cəhəti də budur ki, o, həm də İnsan və Allah nəslindən olan tiran 
kimi təqdim edilir.

Şelli inqilabi romantik poeziya üçün doğma olan rəmzlərdən 
bacarıqla istifadə etmişdir. Şelli də, Bayron da Prometey obra zın-
dan istifadə edərkən xalqı cəmiyyətin şər qüvvəsi hesab etdikləri 
mürtəce feodal-kilsə irticasına, onun dini-ideoloji əsaslarına qarşı 
mübarizəyə çağırmışdır.Azə
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İnqilabi romantik poeziya mifoloji obrazların ictimai mahiy-
yətini açaraq, oxucunun idrakına, onun ideya-emosional aləminə 
təsir edir, onu bəşəriyyətin işıqlı idealı naminə mübarizəyə 
hazırlayır.

Cavid ənənəvi klassik Demon obrazından ideya əsası kimi 
istifadə etmək istədiyi illər tam başqa idi. Bu dövrdə meydana 
çıxan İblisin mübarizə silahı, təbii ki, sələflərin istifadə etdikləri 
yoldan, imkandan fərqlənməli idi.

İblis həyatdan uzaq düşən Arifə həqiqəti anlatmağa çalışır. 
Onu xilas vasitəsi kimi zamanın tanrısı olan altun səltənətinin 
yoxsul mənəviyyatına üsyana çağırır.

İnsanın törətdiyi fəlakətlərdən dəhşətə gələn Ariflərin 
əsəbiliklə heyifislənməsi, fəaliyyətsizliyi tarixin ən mürəkkəb 
dövründə mübarizədən kənarda qalmaq demək idi. Romantik 
şairdə vətəndaşlıq kədəri doğuran səbəblərdən birisi budur.

İnsanlarda mütilik qaldıqca, müstəbidin qarşısında dizlər 
titrəyir, bütün bəlalara sadəcə heyfsilənməklə cavab verilir, hər 
zaman əzilir, alçaldılır! İnsan şərəfi insan fəlakəti ilə əldə edilir! 
Bəşəriyyətin xoşbəxtliyi zalimə qarşı barışmaz və amansız 
mübarizədədir! 

Mütəfəkkir Çavidin İblis obrazı ilə təsdiqə çalışdıqı başlıca 
fəlsəfi estetik konsepsiyalardan birisi də budur.

Prometey əzabında insan şərəfi əldə edilmişdir. İblis Arifə də 
bu əzəmətə yüksəlməyi öyrətməyə çalışır. Lakin Arifi əhatə edən 
ictimai şərait belə bir yüksəlişi şərtləndirmək baxımından mənən 
çox yoxsuldur.

Prometey də, İblis də zülmə və ədalətsizliyə dözə bilməyən, 
tirana qarşı ağ olan bəşərin ilkin üsyankar təfəkkürünün 
məhsuludur.

Lermontovun Demonu üsyankar olmaqdan başqa, mürəkkəb 
xarakterli, geniş fəaliyyətli Cavid İblisindən fərqli olaraq, yalnız 
dərin bəşəri məhəbbətlə sevir, bəzən romantik şairin mənəvi 
aləmində eşidilən nidanın tərcümanına çevrilir. Təsadüfi deyildir Azə
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ki, bəzi lermontovşünaslar da araşdırma zamanı Demon obrazı ilə 
şairi eyniləşdirirlər.

Demon fərdiyyətçidir. Onun mübarizəsi də, sevgisi də 
ümumiyyətin taleyinə deyil, şəxsi istəyə bağlıdır. İblisin 
mübarizəsi tam fərqlənir. Bu baxımdan Cavidlə Lermontov 
demonizmində bənzər və fərqli cəhətlərə diqqət yetirək.

Demon öz istəyi və nəfsi ucundan cavan sevgili Sinodal 
hakimini məhv edərək Tamaranın nakam məhəbbətinə yetmək 
istəyirsə, İblis özünü itirmiş insana həqiqəti göstərməyə çalışır və 
onu “nəfsi-ləimə”aludə olub şəxsi istək ucundan qan tökməməyə, 
fəlakətə bais olmamağa səsləyir.

İblis ictimai həyatın iblis təbiətini göstərmək üçün bilərəkdən 
hadisələri qarışdırır, bəzən də qana bais olur. O, həqiqətə 
çatmaq üçün faciələr törədir, yenisini yaratmaq üçün köhnəni 
dağıdır, məhv edir. Bu, eybəcərliyin xarabələri üzərində paklıq, 
müqəddəslik heykəli yaratmağa can atmaq ehtirasıdır.

Lermontovun Demonu təkcə bir adama deyil, göylərə və bü-
tün insanlara düşməndir. Loqinskaya yazır ki, göylərdən “günah-
kar”yerə sürgün edilmiş Demon yalnız səma və Allahın deyil, hətta 
hər cür ilahiliyin, xeyirxahlığın və gözəlliyin düşməni idi.

Lermontovun qəhrəmanı bu xislətlə avropalı demonlar 
ailəsinə mənsubdur. Lakin İblis

Sellər kimi axmada qızıl qan,
Canlar yaxar, evlər yıxar insan...

deyərək qurd kimi didişən bəşəriyyətin halına acıyır.
Cavid yaradılmış fəlakət qarşısında təəssüf hissi ilə dayanıb 

hadisələri əlacsız, passiv müşahidə etmir, mövcud bəladan xilas 
yolunu romantik boya və vasitələrlə göstərməyə çalışır. Burada 
Azərbaycan romantizmini dünya romantizmindən fərqləndirən 
yeni baxımlı bədii-estetik cəhətlər diqqəti cəlb edir. Xüsusən 
Demonla İblisin ictimai-estetik tutumu və sosiolüji mahiyyəti Azə
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fərqlənir. Məsələn, Demondan fərqli olaraq İblis Arifi xəyali 
heçliklərdən ana torpağa endirməyə, həqiqəti ona dərk etdirməyə 
çalışır. O, bu işıqlı niyyət üçün İblisanə imkanlara əl atır.

Demon xilası Tamaranın məhəbbətində, İblis isə bəşəriyyətin 
qurtuluşunu insanın öz-özünü dərk etməsində görür. Tamaranın 
ruhu əlindən alınan Demon yenə də kinli ruha çevrilir, intiqam 
üçün göylərdən geriyə – günahlarla dolu yer üzünə qayıdır.

İblis insanın özünü özünə dərk etdirəndən, bəşəriyyəti 
fəlakətə sürükləyən ictimai-siyasi iblisləri nişan verəndən sonra 
vəzifəsini bitmiş hesab edir və məmnun qəhqəhələrlə meydanı 
tərk edir. Cavid bununla bəşər faciəsinin səbəbini göstərməyə 
çalışır. Romantik şairə görə, neçə ki xalqların taleyi dəli və abdal, 
mənsəb və şöhrət hərisi olan qüvvətli fərdin pəncəsindədir, habelə 
miskin mənsəb qurbanlarının tükənməsinə və nəşət tapmasına 
şərait yaradırsa, bəşəriyyəti və cəmiyyəti hər addımda fəlakətlər 
və bəlalar gözləyir.

Lermontov da, Cavid də bu epizod ətrafında ictimai həyatda 
özünü göstərən şəri ifşa edirlər. Onlara görə, insanlara arxa 
çevirmiş bir cəmiyyətdə ən qüdsi hisslərin, yüksək humanizmin 
qisməti fəlakət olacaqdır. Fəlakət həpisliklər hökm sürdüyü bir 
yerdə ali insani keyfiyyətlər həbsə alınır, məhv edilir.

Demon yerə də, göyə də düşməndir. Bu baxımdan Y.Mannın 
Demon haqqında dediyi sözlər maraqlıdır: “Özünün dediyi kimi, 
o, “təbiətin düşməni”, “şər hökmdarıdır”.

Demonun boş qəlbini təbiətin gözəlliyi də doldurmağa qadir 
deyildir. Demonu yalnız Tamaranın məhəbbəti həyata qaytara 
bilər. O, hər şeydən, hətta canından belə bezib, usanıb. Demon 
bu yerdə fərdi səciyyə alır, o, şairin bəzi həyati qəhrəmanlarına 
bənzəyir. Elə bu nöqtədə Lermontov Demonu demonizm 
poeziyasının ümumiliyiidən ayrılıb milli keyfiyyət kəsb edir. 
Başqa sözlə, Lermontov Demonu bu yerdə dövrün inkarçı və 
üsyankar ziyalı gənclərinin əhval-ruhiyyəsini əks etdirən bir 
şəxsiyyət səciyyəsi daşıyır. Bu baxımdan E.Loqinskayanın Azə
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fikri maraqlıdır: “Ömrünü sürmüş qüsurlu cəmiyyətin demonik 
inkarının qüvvə və əhəmiyyəti burada açığa inqilabi inkarla 
eyniləşdirilir”.

Demonun yolu göylərədir. İblis alovlar içərisində yerdən 
çıxır, şiddətli qəhqəhələrlə yerin tərkinə də qayıdır. 

Necə olur ki, eyni vahid mifik şər qüvvə romantik şairlərdə 
ayrı-ayrı “ünvanlarda yaşayır?”Bu “ünvanların”hansı yanlış, 
hansı düzdür?

Mifologiydan bizə çatan budur ki, İblis tanrıya ağ olduğu 
üçün dərgahdan qovalanır və yerə sürgün edilir. Elə həmin 
vaxtdan lənətlənmiş mələyin “ünvan”ı göylər səltənətindən 
zülmət səltənətinə – odlu-alovlu cəhənnəmə, başqa sözlə, yerin 
dərin qatlarına dəyişdirilir.

Ünvanın “dəyişik”salınması məsələsi “Demon”poemasında 
qoyulmuş ideyanın həlli üçün olduqca təbiidir

İblis də, Demon da siyasi mühitin lənətlədiyi demonik 
şəxsiyyətlərin ümumiləşdirilmiş rəmzi-estetik obrazıdır. 
Təsadüfi deyildir ki, Lermontov poemanın lap ilk misrasından 
qəhrəmanın “kədərli Demon”, “sürgünlük ruhu”, “gözəl xatiratın 
sonsuz guruhunu nəzərlərində canlandıran”və s. sözlərlə doğma 
yurdundan didərgin salınmış üsyankar bir şəxsiyyət kimi 
tərənnüm edir.

“Sürgünlük ruhu”olmasından başqa (yalnız şair təhkiyəsində) 
Demonda tirana qarşı heç bir əməli fəaliyyət görmürük. Lakin 
Cavidin İblisi fərqlənir. Lermontovun qəhrəmanı avropalı sələfləri 
kimi məsələ öz xeyrinə həll edilərsə, o, Allahla - tiranla barışığa 
girmək meylində çıxış edir. Demon Tamaraya deyir:

...Əbədiyyəti mən sənsiz neylərəm?
Nəyimə lazımdır bu sonsuz aləm?
Bunlar sənsiz nədir? Bir heçdir, ancaq,
Geniş bir məbəddir tanrıdan uzaq!

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Puşkinin:
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...Sevirəm Mariyanı,
Əbədi ömürlə mən kədərlər içindəyəm 

 
deyən Allahı Lermontov Demonu kimi insaniləşir.
Sevgilisizliyi tanrıdan uzaq düşmək kimi qiymətləndirən 

Demonun ideyasını aşağıdakı sözlər tamamlayır:

Təbiətin şəri göyə düşmənəm.
İndi ayağına sərilmişəm, bax!
Gətirmişəm sənə qanad çalaraq 
Bir sakit məhəbbət yalvarışları,  
İlk dünya dərdləri, ilk göz yaşları.

Bir mənə qulaq as, duyğusuz olma,
Sən yansan bir azca mənim halıma  
İstəsən, sənin, tək bir sözünlə mən 
Dönərəm göylərə, xeyirə yenidən.
Mən sənin eşqinin ipəklərinə  
Bürünüb saf, gözəl bir mələk kimi 
İşıqlar içində parlaram yenə.

Başqa yerdə Demon Tamaraya yenə təkrar edir:

Fikrim barışmaqdır artıq göylərlə, 
İstəyim sevgidir, duadır ançaq,
Sevmək istəyirəm yaxşılıqları.

Lermontov Demonu öz idealına görə Götenin Allahla rəqiblik 
deyil, rəfiqlik edən Mefistofelinin kiçik qardaşına bənzəyir.

Cavid İblisinin mübarizəsi onun şəxsi idealının həyata 
keçirilməsi asılılığından uzaqdır.

Lermontov və Puşkin Demonu öz şəxsi hisslərinin təmini 
uğrunda çalışırsa, Cavid İblisinin mübarizəsi ümumiyyətlə insan 
həyatının təmizliyinə və səadətinə həsr edilir.
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İblisin sosial mövqeyi də maraqlıdır. O, məhz zalımın qanlı 
pəncəsində əzab çəkənlərin səadətinə çalışır. Fəlakətləri də elə bu 
niyyətlə yaradır.

İblisin mübarizə mövqeyi Cavidin bu dövrdə həyat 
mübarizəsi idealı ətrafında gəldiyi düşüncələrin nəticəsidir. 
Akademik M.C.Cəfərov yazırdı: “Ənənəvi, fantastik surət olan 
İblis bu əsərdə (“İblis”– Ə. T.) bir tərəfdən “altuna, qüvvətə 
tabe dünya”deyən müharibə ideyalarını, “XX əsrin müstəbid 
övladının”fitnəkarlığını ifşa etmək, ikinci tərəfdən isə bu qanlı 
müharibələr dövründə qəflətən dəhşətli bir fırtınaya tutulmuş 
qərib yolçu kimi özünü itirən, köhnəlmiş dini zehniyyətə, 
mərhəmətə və vicdan fəlsəfəsinə, ümumi, mücərrəd məhəbbət 
ideyasına güvənən, “Allah zülmü yerdə qoymaz”deyib və bərk 
ayaqda göylərə sığınan bir nəslin façiəsini, bu zehniyyətin yeni 
şəraitdə çox yazıq, bəlkə də gülunc hala düşdüyünü göstərmək 
üçün bir vasitə idi”.

Bu baxımdan mürəkkəb cəmiyyət şəraitində İblisin tutduğu 
mübariz mövqeyi Cavidin vətəndaşlıq idealından qidalanmışdır.

Cavid İblisi həyatın nizamını pozan İbn Yəmin kimi yırtıcılarla 
və başqa hərb tanrıları ilə bir səma altında yaşamağı bacarmır. 
O, dünyanın nəşə badəsinə zəhər qarışdıran eybəcərləri həyatda 
artıq, zərərli bir varlıq hesab edərkən ictimai, mənəvi mövqeyinə 
görə dünya romantizm poeziyasıiın demonik qəhrəmanlarından 
ciddi surətdə fərqlənir. Hətta, Lermontov Demonu öz fəaliyyətini 
açıq-aşkar belə bəyan edir:

Bütün nəçibliyi şərəfsiz etdim,
Butun gözəlliyi çirkin, pis etdim,
Pak inam odunu uzun sürmədən 
Asanca söndürdüm insanlarda mən.
 

Mifik obrazları ictimai problemlərin həlli üçün mənalandırmaq 
sənətkarlığı Cavidi başqa romantik şairlərlə yanaşı Lermontovla 
da qohumlaşdırır, onları müqayisəli öyrənməyə haqq verir.
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Cavidin “İblis”i, Lermontovun “Ölüm mələyi”cəmiyyət 
həyatında baş verən fəlakətlərin başlıca səbəbini mənsəb, şöhrət 
naminə həmcinsinə qənim olan zorakı insanlarda görür.

Zoraim də (“Ölüm mələyi”poeması), İxtiyar da, Arif də 
“mədəni aləmdə”baş verən dəhşətləri görmək üçün insanlardan 
qaçır, ormanları məskən edir. Lakin həyatı dərk etməyə can 
atmaqla əlaqədar olaraq yaranmış coşğunluq və çılğınlıq Arifi 
rahat buraxmır.

Caviddə fəlakət qara kölgəyə çevrilib Arifi və İxtiyarı 
izləyir. Lermontovda Zoraim elə bil özü fəlakətinin arxasınca 
düşür. Cavidin hər iki personajı mənsəb və şöhrəti fikrinə belə 
gətirməyərək, bəşəriyyəti qana qərq edən müharibə dəhşətlərindən 
canlarını qurtarmaq üçün yollar arayırlarsa, Lermontovda 
qəhrəman hərisliyin, dünya malının, şan-şöhrətin ucbatından 
ölüm mələyinin pəncəsinə keçir.

Lermontov “Ölüm mələyi”ni səciyyələndirərkən bu mifik 
rəmzin fəlsəfi mahiyyətini nə qədər də həssaslıqla və dəqiqliklə 
qiymətləndirir:

Ah! Necə soyuqdur öpüşü onun,
Ançaq ağlamaqdır gülüşu onun.

Ədalətsiz cəmiyyətin qanlı siyasətinə qurban olmuş məzlum-
ların başı üstünü almış fəlakətə qarşı Cavid İblisinin öldürücü 
qəhqəhələri mahiyyətcə, vətəndaşlıq və insandaşlıq baxımından 
Lermontovun “Ölüm mələyi”nə qiymət verdiyi səhnə ilə səsləşir. 
Həqiqətdir ki, bu anlarda İblis qəhqəhəsi şər qüvvənin insanların 
törətdikləri faciəni təsdiq deyil, inkar edir. Burada İblis qəhqəhəsi 
öz əli ilə özünü fəlakətə atan insanın taleyinə acıyan vətəndaşın 
təslimi andırılır. Bu göz yaşları vətəndaşın təslimi deyil, onun 
mənəvi dünyasında üsyana qalxan etirazın kövrək hislərlə 
qarşılaşdığı hüdudda yaranan inkardır.

Caviddə İblis – vətəndaş öz mübarizəsi ilə bir də bu şəkildə 
meydana çıxır.
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Mənsəb və şöhrət üstündə orduları üz-üzə qoyan ölüm 
allahlarına münasibət Caviddə də, Lermontovda da eyni ictimai-
estetik mövqedən bildirilir.

“Ölüm mələyi”ndə Zoraim həyatın və xoşbəxtliyin mayasını 
şöhrətdə, “qızıl-gümüş”də görür. O, gözəl, mehriban Adanın 
məhəbbətini qiymətləndirməyi bacarmır.

Adanın gözəlliyi qarşısında heyrətə gələn Ölüm mələyi 
“cənnəti atır”, onu həyata qaytarır.

Məhəbbəti yaranışın əsası, həyatın xoşbəxtliyi hesab edən 
şair xarakterik bir lövhə yaradır. Qəmli gözlərindən yaş süzülən 
Adaya o, işarə ilə deyir:

İlahi! Söylə bir bu gözlər uçün  
Kim öz şöhrətini qurban deməzdi?
Bəs niyə, bəs niyə Zoraim bu gün 
Şöhrəti uğursuz yollarda gəzdi?
Ağılsız! Gəzərkən şöhrətini sən  
İtirdin sevginin qiymətini sən.

Qanlı, fəlakətli əməllə xoşbəxtlik arxasınca sürünən ülvilik 
olsa da belə, o öz hərəkətləri ilə şər qüdrətdən də qəti zülmətə 
çevrilir.

Şairə görə, insan cəmiyyətini yaşadan qüdrət məhəbbətdir. 
Şan-şöhrətdən uzaq, təbiətin özü qədər bakir, müqəddəs məhəbbət!

Lermontov da, Cavid də məhəbbəti fərdilikdən çıxarmış, ona 
ictimai-siyasi bir ideal mahiyyəti vermişlər. Hər iki romantik şair 
məhəbbət tanrısını eybəcərliyi özündə ümumiləşdirən fəlakət 
tanrısından, onu qidalandıran cəmiyyətdən üstün tutmuşlar.

“Nə görüb insanlar davadan”deyə Lermontovun şair idealı 
ilə “Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”söyləyən Cavid məramı 
birləşir, onların romantizminin ictimai-mənəvi təsir hüdudları 
müəyyənləşir.

Lermontov da, Cavid də qanlı hərb tanrısına eyni şair mü-
nasibəti bəsləyirlər.
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Şair “Ölüm mələyi”ndə dünya cahangirlərini ittiham və mə-
zəmmət kürsüsünə çıxararaq onları odlu vətəndaş – insan öt kəm-
liyi ilə sorğu-suala çəkir.

Neçin, ey hakimlər, söyləyin, neçin,
Dərədə üz-üzə durdu ordunuz?
Nədir istəyiniz dunyada sizin,
Niyə təbiətə ləkə vurdunuz?
Niyə ətir saçmır göy otlar, niyə?
Niyə qan çiləndi gülə, çiçəyə?
Göydə quş yerinə oxlar göründü,
Günəşin üzü də toza büründü?

Bu narahat insanlıq və vətəndaşlıq düşüncəsi Cavidil 
bütün yaradıcılığı boyu, xüsusən, “İblis”də, “Topal Teymur”da, 
“Azər”də, “Hərb və fəlakət”də və s. əsərlərində real tarixi hadi-
sə lərlə, lakin romantizm estetikasına uyğun psixoloji gərginliklər 
axınında daha kəskin dramatik situasiyalarda təcəssüm və 
tərənnüm etdirilir.

Yer üzünü qətlgaha çevirən hərb canilərini – əsrin ölüm. 
mə ləklərini zamanın sorğu-sualına çəkən mütəfəkkir şairin özü 
onların qanlı əməlinə ad tapa bilmir, sual və nida qarşısında hey-
rətlə dayanır:

...O top, tufənk, o qılınclar, zəhərli qumbaralar,
Nə istər, ah, neçin böylə gurlayıb parlar!?
Nədir şu qəhrü fəlakət? Nədir bu qəthu qəla?
Nədir şu kinü ədavət, nədir bu dərdü bəla?
Aman, nə mənzərə1 Duyduqca sarsılır vicdan,
Nə dəhşət, ah... Düşündükcə çıldırır insan.
Təməddünün sonu vəhşətmidir, nədir əcəba?..
Xayır, xayır... Nə diyor bax, rical bəzmara;
Siyasət ərləri gur-gur guruldayor hər an,
Böyük səadət umar həp şu qanlı fırtınadan.
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Bu nöqtədə şair ittihamı hərb və fəlakəti şərtləndirən yırtıcıları 
damğalayan İblis ittihamı ilə eyniləşir.

Dünya cahangirliyi ehtirası ilə orduları üz-üzə qoyan, 
yaşatmaq lazım ikən məhv edən, qurmaq-ucaltmaq əvəzinə 
uçurub-dağıdan hərb tanrılarının Birinci Dünya Müharibəsində 
tökdükləri qanı unuda bilməyən romantik şair yaradıcılığının ciddi 
bir hissəsini tarixin həmin fəlakətli səhifələrinə həsr etmişdir. 

Prof. Ə.Ağayev yazırdı: “...Məşhur “Hərb və fəlakət”şeiri, 
“İblis”əsəri başdan-başa Birinci Cahan Müharibəsinin törətdiyi 
dəhşətləri ifşa edir”.

“İblis”də də, Lermontovun “Demon”unda da şərə münasibət 
həyatı təsdiq mövqeyindən əks etdirilir.

İnsan xislətindəki naqislik haqqında Demon Tamaraya deyir:

...Bəlkə bilməyirsən bu insanların 
Bir anlıq sevgisi nədir, Tamara?

İblis Arifə insan təbiətindəki düşkünlüyü eyni mənalarla 
nişan verir.

...Get, bəllidir insandakı xislət;
Sizlərdəki ülfət sonu dəhşət,
Sizlərdəki şəfqət sonu nifrət,
Sizlərdəki rəhmət sonu lənət!

Demon obrazı Lermontovun yaradıcı xəyalını təkcə eyni 
adlı əsərində deyil, başqa poetik və nəsr əsərlərini yaradanda da 
belə narahat etmiş, gərgin axtarışlara ruhlandırmışdır. Əlbəttə, bu 
axtarışlarda Demon adını, hərəkətlərini təbii olaraq dəyişir, yeni 
bədii niyyətlərə xidmət edir, ancaq Lermontov demonizminin 
hərəkətverici qüvvəsi olaraq qalır.

“İspanlar”faciəsində Pater Sorrini ilə İblisi müqayisəli gözdən 
keçirsək, onların bənzərliyini görərik.Azə
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Azad şüurun, demokratik fikrin düşməni olan inkvizisiya 
təşkilatının qaladığı tonqal cəhənnəm tonqalından heç də geri 
qalmır. Sorrini inkvizisiya nümayəndəsidirsə, İblis cəhənnəm 
əhlidir. Onlar ölüm allahı məqamında birləşib eyniləşirlər. 
Sorrinini insan gülüşü kədərləndirdiyi kimi, insanların sakit həyatı 
da İblisin əli ilə fəlakətə çevrilir. Sorrini özünü zahirən Allaha 
yaxın göstəməsinə baxmayaraq, o, İblis kimi qansız, fəlakətsiz 
yaşayışda sakitlik tapa bilmir.

Fernandonun ləkəsiz sevgisinə ləkə vuran, gənclik 
məhəbbətini quldurcasına oğurlayan İblis – Sorrini öz planlarının 
məhv olduğunu görcək amansızlaşır, qəddarlaşır, günahsız gəncə 
verəcəyi işgəncə növünü bir-bir sadalayır. O, Fernandoya necə 
əzablı cəza növü seçsin ki, ruhu rahatlıq tapsın. “İndi iblis kimi 
qəzəbliyəm mən”deyə, Sorrini şərin övladı olduğunu nişan verir.

Faciədə günahsız Alvaretsi ruhani ata Sorrininin, “İblis”də 
isə arzusuna can atan Rəna İblisin əlində vasitədir. Sorrini real 
ictimai varlıq kimi öz şeytan ehtirası naminə, İblis isə mifik 
təsəvvürə uyğun olaraq kinli və dağıdıcı ruh kimi, öz zülmətli 
təbiətinin tələbi nəticəsində faciələrə səbəb olur.

İblislə Sorrinini eyniləşdirən cəhətlərdən ən başlıcası nədir? 
Mahiyyətcə müxtəlif ideal mövqeyində olsa da, öz istəklərinin 
xatirinə tanrının qoyduğu qayda-qanuna müxalif çıxmaq!

Sorrinilər üçün xarakterik olan keyfiyyət - amansızlıq, 
miskin ehtiras - insanları öz talelərini düşünməyə sövq edir, 
onları hərisliyin cilovlanmadığı bir şəraitdə cəmiyyətdə fəlakət, 
faciə törənəcəyinə inandırır. İblisin insana müraciətlə bu mənada 
söylədiyi sözləri xatırlayaq:

...Olduqça musəllət sana bil, nəfsi-ləimin,
Pəncəmdə dəmadəm əzilib qıvrılacaqsın.
Daim ayaq altında sönüb məhv olacaqsın.

Sorrini İblisdən fərqli olaraq, qanlı pəncəsində müti qula 
çevrilmiş başkəsənlərə açıq tapşırıq verir:
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...Zəhər, qorxu, yanğın, qılınc, yalvarış,
Nə var salın işə, lazım gələrsə 
Ökey anasını, xidmətçiləri,
Atasını belə öldürün, ancaq  
İspaniyanın o şux gözəl qızını  
Siz mənə yetirin.

Sorrinini bu cür fitnə-fəsadlara surükləyən, əlbəttə, məhəbbət 
deyildir, məhəbbət ona yaddır. Onun Emiliyaya olan münasibəti 
sevgidən yox, zülmət dolu demonik ehtirasdan irəli gəlir. 
Sorrininin varlığında gizlənən şər başlanğıc yalnız fitnə-fəsad 
törətməklə özünü təsdiqləyə bilər. Bu həqiqəti quldurlardan biri 
nəzərə çatdıraraq belə deyir:

Biz yaşamaq üçün pis iş görürük,
O isə yaşayır pis iş görməkçin.

Rənaya qovuşmağa can atan Arifin altuna, silaha bel 
bağlaması Sorrininin öz iblisanə niyyətinə yetmək üçün qızıldan, 
ölüm və qandan istifadə etməsinə çox bənzəyir. Ancaq Arifi 
altuna bağlamağa, altunu istəklərin açarı kimi qiymətləndirməyə 
sövq eləyən İblisdir – Sorrini; ictimai şəraitdir, ictimai zərurətdir. 
Əslində Arif pulsuzluqda, yoxsulluqda, havadarsızlıqda Fernando 
kimi bir adamdır. Sorrini isə hökmə, pula, ictimai quruluşa 
arxalanan zorakılıq, qəddarlıq rəmzidir. Bu baxımdan əsərdə 
təcəssüm etdirilən sosioloji aləmi səciyyələndirən Çerepninin 
sözləri maraqlıdır: 

“İspanlar”İspan aristokratiyasının, siyasi rejimini, ölkədə 
allahlıq edən inkvizisiyanın parlaq səciyyəsini verir”.

Lermontovda da, Daviddə də insan cəmiyyətində fəlakət 
tufanı kimi yuxarıda nişan verilən dünya cahangirləri ilə yanaşı, 
həyatın dadını qaçıran “cırtdan”şeytanlara da rast gəlirik. Bu 
baxımdan Səlim (“Bastonçu Aulu”) və Hacı Abreklə (“Hacı Azə
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Abrek”), Orxan (“Ana”) arasında olan bənzərlik maraqlıdır.
Səlimlə Hacı Abrekin və Orxanın ictimai mövqeyi fərqli olsa 

da, onlar öz nəfəsi ilə bəşər həyatına ölüm və fəlakət saçan bir 
qüdrətin – iblisin cövhərindən mayalanmış eyni zülmətdir ki, 
müxtəlif adlarda nəzərə çatdırılır. Orxan da, Hacı Abrek də, Səlim 
də əxlaq qanunlarına, adət-ənənə]ə qarşı öz şər istəyi ilə dayanır. 
Hətta Səlim təbiətin gözəlliyinə, bakirlik və müqəddəsliyinə İblis 
qəhqəhəsi çəkir, qan qardaşının arvadını ələ keçirməyə can atır.

Orxan da özgə qismətinə, kasıb, arxasız Qanpoladın səadətinə 
əl uzadan azğın bir bəyzadədir.

Səlim də, Orxan da çılğınlığına cavab vermədikdə onlar hər 
şeyi məhv etməyə hazır dayanan bədxah, yırtıcı bir qüvvəyə 
çevrilirlər. Onlar hər ikisi özgə səadətini yalvarIş, nəhayət 
təhdidlə ələ keçirməyə çalışırlar. Bu da mümkün olmadıqda, 
sözün əsl mənasında, həyatın məhvinə hökm verən ölüm mələyinə 
çevrilirlər.

Lermontovdan fərqli olaraq, Caviddə məişət hadisələrinə 
ictimai-siyasi mahiyyət verilmişdir. Öz hərisliyi, yırtıcı ehtirası 
ilə Orxan insanlar üçün ölüm girdabına çevrilmiş feodal-burjua 
həyatını şəxsləndirir, onun bədii-estetik səhnə həllinə çevrilir.

Hacı Abrek öz amansızlığı və yırtıcılığı ilə Lermontovun bir 
sıra qanlı qəhrəmanlarından heç bir şeylə seçilmir. Lakin onun 
mənəvi-psixoloji portretini cızan estetik boya - üz çaları və 
parlaqlığı ilə fərqlənir. Şair Hacı Abreki dünyanı lərzəyə gətirən 
İblistək zülmət qəlbə malik amansız bir fərd kimi təqdim edir. 
İblis öz düşməni tanrıdan belə Hacı Abrek amansızlığına bərabər 
bir intiqam almağı mənliyinə sığışdırmazdı.

Lermontov öz qəhrəmanının günahsız bir gözəlin “uf!” 
demədən başını kəsməsi, başıbəlalı ataya həmin qanlı “ərməğanı” 
gətirməsi heç bir İblisin işi deyildir. Şair Hacı Abreki “göydən 
gələn lənətdən bir timsaldır”deyə onu günahkar mələyin kökünə 
bağlayır. Bu məqamlarda Lermontovun bu qəhrəmanları ölüm 
timsalı kimi həyatda qələbə çalırlarsa, Caviddə əksinə, həyat 
ölümə qələbə çalır.Azə
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Ariflə Lermontovun qanlı və qatil qəhrəmanları arasında 
müəyyən bənzəyişlər diqqəti cəlb edir.

Bu baxımdan Lermontovun fəlakət, şər saçan qəhrəmanları öz 
hərəkətlərində “cəsarət”gördükləri kimi, Arif də onun tərcümeyi-
halında ləkə hesab etdiyimiz mərhələdə eyni eybəcər mövqedə 
dayanır.

Cavidin Arifi ilə Lermontovun “cəsarətli”qatil qəhrəman-
larının fəaliyyət meydanı bənzərsiz olsa da, İblisin şər qaynağına 
bağlılıqda bənzərdirlər, qohumdurlar. Bu nöqtədə onlar Cavid 
İblisinin zülmət aləmi ilə eynidirlər - dvoynikdirlər.

Belinskinin sözləri aparılan paralel üçün maraq doğurur. O 
yazır: “Lermontov qəhrəmanları onların məğrur və azad fikirlərini 
rədd edən qüvvə ilə razılaşmayan, özlərini və dünyanı məhv 
etməyə hazır olan subyektiv varlıqlardırlar”.

Lermontovun Canisi (“Cani”poeması) öz amansızlığı, vəhşi 
ehtirası ilə Klavdiyə nə qədər yaxındırsa, bakirlik təcəssümü olan 
Səyavuşdan bir qədər uzaqdır.

Klavdi də, Cani də öz alçaq niyyətinin, yırtıcı nəfsinin quluna 
çevrilərkən ilkin heyvani başlanğıca nə qədər də bağlı olduqlarını 
nişan verirlər.

Şərqli bütövlüyün mənəvi dünyasında tanrıya çevirmiş Səyavuş 
azğın ehtiras qasırğası olan Südabəni rədd edərkən atalardanqalma 
şərafət və ləyaqət bayrağını yüksəklərə qaldırmış oldu.

Cani ata namusuna əl atdığı məqamlarda müxtəlif qütblərdən 
Klavdi və Səyavuşla qarşılaşır: bir tərəfdə iblis təbiətli şərir 
qardaş, o biri tərəfdə işıq rəmzi olan bir şəxsiyyət dayanmışdır.

Lermontov da, Cavid də həyatda bütün pislikləri adamların 
əxlaqi aləmi ilə bağlayır. Onlara görə, ictimai-siyasi aləmin 
yaxşılığı da, pisliyi də həmin mənbədən törəmədir. Fərdi aləmi 
ictimai bir dünya misalında qəbul edən romantik şair üçün bu 
hisslər təbii idi.

Rus həyatının bütün mürəkkəblik və ziddiyyəti Puşkinin də 
demonizm poeziyasında öz bədii-idrakı həllini tapmışdır.

Qərbi Avropa və Rusiyada dirçələn irticanı şair həssaslığı ilə 
müşahidə edən Puşkində də tərəddüdlər başlayır.
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Üsyan ocaqları bir-birinin ardınca söndürülürdü Xalqın 
qeyrətli oğlanları edam edilir, dəstə-dəstə katorqaya göndərilirdi. 
Qələbəyə güclü inam bəsləyən Puşkin inqilabi hərəkatların 
məğlubiyyətinin şahidi olduqca, dərin ruhi sarsıntı keçirirdi. 
Hadisələri alovlu insandaş duyumu ilə ölçub-biçən şairə elə 
gəlirdi ki, inqilabi partlayışın rus həyatında elə bir zəmini yoxdur. 
Bu dövrdə Puşkinin dünyabaxışında mürəkkəblik olsa da, şairi 
əbədi azadlıq inamı və etiqad hissi də tərk etməmişdir.

“Demon”şeiri şairin bu illərdə keçirdiyi fikir ziddiyyətlərini 
şübhə və inkar fəlsəfəsi fonunda bədii-estetik ümumiləşdirmələrlə 
verir.

Puşkin bu şeirdə əzazil quruluşun mənəvi eybəcərliyinə qarşı 
üsyan edir.

“Demon”bu dövrdə Rusiyada geniş yayılmış Bay roniz min 
təsiri ilə yaranmışdır Bayron skeptisizmi bu şeirdə də Puş kinin 
sosioloji mövqeyinə işıq verən mənəvi-siyasi vasitə ol muş dur. 
Ümumiyyətlə, Bayron Puşkin və Lermontov yaradıçılığına ciddi 
təsir etmişdir.

Əlbəttə, Puşkin bir sıra şeirlərində də, o cümlədən, “Quldur 
qardaşlar”da da “Kavur”dan açıq şəkildə təsirlənmişdir. Xüsusən, 
qəhrəmanların daxili dünyasında üz-üzə dayanmış əks hislərin 
çarpışdığı anlarda, kəskin psixoloji çəkişmələr məqamlarında. 

İdealla gerçəklik arasında baş verən təzaddan törəmiş 
Demonu Puşkin dərin duyğular, lirik hislər fonunda təqdim edir.

Şairin demonla görüşü hər zaman kədərli olur. Demonun 
gülüşü də, qeyri-adi baxışı da, söz-söhbəti də şairi sarsıdır, onun 
qəlbinə zəhər axıdır.

Puşkin daxili dünyasında baş verən kəskin ziddiyyətləri, 
demonik çılğınlığı əsərlərində çox incə situasiyalarla açır.

“Demon”da dərin və kəskin psixologizmin şərtləndirdiyi şübhə 
və inkar şairin mənəvi ehtiyacını təmin etmək imkanında deyildir.

Puşkinin Demonu nə azadlığa, nə sevgiyə inanır. Onun səcdə 
etdiyi müqəddəs, işıqlı bir qüvvə də yoxdur. O, şübhələr içərisində 
həyata qəhqəhə çəkir
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Şeirdə olan bu dərin və lirik psixologizm Puşkinin cərəyan 
edən kəskin hadisələrə olan ciddi münasibətini reallaşdırır. Onun 
Demonu Lermontov Demonundan fərqlənirsə, Qabilə, İblisə 
bənzər cizgiləri ilə diqqəti cəlb edir.

Puşkin “Demon”və “Peyğəmdər”də aldadıcı sevgi və azadlıq 
vədlərinə inanmış, ictimai ədalətsizliyə qarşı mübarizəni yeganə 
xilas yolu hesab etmişdir. Şair bu şeirlərdə ənənəvi “dahi və 
xalq”probleminin həllini verməyə çalışmışdır.

Puşkinin demonizmi şairin kəşf etdiyi yeni dünyanın inqila-
bi Rusiyanın psixologiyasını, mübarizəsini, azadlıq meylini səciy-
yələndirirdi. “Dahilərin izi ilə” getsə də, Puşkin başdan-ayağa rus 
idi: düşüncə tərzi də, mübarizəsi də, hətta sevgisi də, nifrəti də.

Şairin demonizmi oyanan Rusiyanın ruhu və amalını obraz-
laşdırırdı Bu cəhəti nəzərə alan Gertsen yazırdı: “Bayron qəlbinin 
dərinliyinə qədər ingilisdirsə, Puşkin rusdur – Peterburq dövrü 
rusu. O, mədəni insanın bütün iztirablarından xəbərdar idi. Lakin 
onda qərblilərdən fərqli olaraq gələcəyə böyük inam var idi”.

Puşkinlə Bayronun şəxsiyyəti, taleyi və ədəbi irsi arasında 
olan bənzərsizlikdən danışan N.Daşkeviç yazırdı: “Puşkinin dostu 
knyaz P.A.Vyazemski ədalətlə qeyd edirdi ki, Bayronda olduğu 
kimi, Puşkin də nəhayətsiz atəşli və üsyankar qəlbə malik idi”

Bu, həqiqətdir. Onun torpağa, insana bağlı olan odlu-alovlu 
şair qəlbi ehtiraslı, çılğın azadlıq nəğmələri oxuyurdu. Puşkin 
öz demonik üsyankarlığı ilə hər cür insani əsarətə qarşı dayanır, 
zülm çəkən kütləni əsarət zəncirini qırmağa çağırırdı.

Başdan-başa zülmətdən ibarət olan Vətəni cəhənnəmə 
bənzədən Puşkin müasirlərini “mütilər-mələklər”, “üsyankarlar-
demonlar”deyərək iki qismə ayırdıqda, dövrün xarakterik 
səciyyəsini rəmzləşdirirdi. Tiranın qapısında boyun büküb sədəqə 
gözləyən mələyin - mütilərin əhvalına acıyan və təəssüflənən 
şair cəhənnəm səltənətinin işıqlı gələcəyini demonda – üsyankar 
şəxsiyyətlərdə görür və onları ideallaşdırır. Bu, Puşkinin siyasi 
dünyagörüşündə ciddi rol oynayır.Azə
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1820-ci il Cənub sürgünündən sonra şairin poeziyasında 
üsyankarlıq pafosu daha da qabarıq bir şəkildə diqqəti cəlb edir. 
Onun “Demon”, “Mələk”, “Peyğəmbər”və bu silsilədən olan 
şeirlərində cəmiyyətdən qovalanmış şair – peyğəmbərlə göylər 
səltənətindən sürgün edilmiş mələyin taleyində bənzər cəhət göz 
qarşısındadır. Göylərin ədalətsizliyinə qarşı günahkar mələk nə 
qədər çılqın və barışmazdırsa, öz millətinə, xalqına bağlı olan 
şair mövcud siyasi quruluşa qarşı da bir o qədər amansızdır, 
dönməzdir. Mahiyyətcə aşağıdakı fikir olduqca maraqlıdır: 
“...Onun ilahiliyini tragik tənhalıqda itirən Peyğəmbərin yerə 
qayıdaraq öz millətinə, öz xalqına qovuşur”(L.D.Xixadze).

Puşkinin səsi - xalqın səsi idi. Şair inqilabi Rusiyanı tərənnüm 
etmək üçün poeziyanın klassik sənət adamlarına üz tuturdu Bu 
baxımdan aşağıdakı təhlil fikri də mənalıdır: 

“Bayron inqilabi uğursuzluqdan, rus yaşayışından gələn 
narazılıqdan ümidsizliyə qapılmış Puşkinə azadlıqsevər etirazını 
bədii cəhətdən mənalandırmağa gömək etmişdir”. 

(V.İ.Korovin).

Cavid Puşkinlə sosial həyatın mənəvi-siyasi mənzərəsini 
canlandıran başqa bir poemada (“Cəbrailnamə”) dünya 
romantizminin istifadə etdiyi ənənəvi rəmzlər eyniyyəti anlarında 
qarşılaşır.

“Cəbrailnamə”də də İblis ənənəyə uyğun üsyankar ruh kimi 
tərənnüm edilir. Lakin Puşkin İblisi öz zövqünü, pozğun istəyini 
təmin etmək üçün riyakarlıq edir, məsumələri yoldan çıxarır.

Cavid İblisi gözəllik yaratmaq üçün insanları imtahana çəkirsə, 
lazım gələni məhv edirsə, Puşkin İblisi gözəlliyi, müqəddəsliyi 
məhv etmək üçün qabıqdan çıxır. Cavid İblisi təmiz və bakir 
insanlar üçün yaşayır, Onun fəlsəfəsi zülmətdən işığa, çirkabdan 
paklığa yol açmaq qayəsi izləyir, Cavid İblisi insanın xilası üçün 
Allahın ədalətsizliyinə və amansızlığına qarşı mübarizə aparırsa, 
Puşkin İblisi Allahın haqsızlığına qarşı etdiyi üsyandan üz çirkin 
niyyəti üçün istifadə edir.
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Cavid Allahı nə qədər amansız ictimai tirandırsa, Puşkinin 
“...qulağının ardı zəfəranlı”Allahı əsabələrinnn əlində istehza 
hədəfinə çevrilmiş mənəvi pozğundur

Puşkin də, Cavid də milli rəng və cizgilərlə dövrün hakiminin 
– ölüm tanrısının portretini yaradırdı.

Cavid İblisi öz sosioloji-estetik tumuna görə də Puşkin 
İblisindən fərqlənir.

Cəmiyyət eybəcərliyini yalnız göstərmək istəyən Puşkindən 
fərqli olaraq Cavid ideyası mifik rəmzdən istifadə etməklə tarixin 
kəskin siyasi mürəkkəbliyi içində özünü itirmiş müasirlərinə həqi-
qət yolunu nişan vermək, onları işıqlı ideala doğru aparmaq idi.

Təbii olaraq Nekrasovun poeziyasında sosial istiqaməti 
qiymətləndirən araşdırıcılar şairin xalqa bəslədiyi dönməz, 
sarsılmaz sevgisini, onun mənəvi dünyasında coşan inqilabi 
fırtınanı Demon rəmzi ilə şəxsləndirirlər, eyniləşdirirlər. Hətta 
Demonu şairin həyat və yaşayış tərzində, habelə poetik qüdrətində 
həlledici mənəvi şəxs kimi qiymətləndirmişlər. Bu haqda 
Dostoyevski yazırdı ki, Nekrasov öz əbədi Demonuna hakim ola 
bilməmiş, əksinə, o, şairə həyatının sonuna qədər qələbə çalmış 
və ona əzab vermişdir.

Qərbli demonlardan fərqli olaraq, Nekrasovun Demonu ilə 
görüş qəhrəmanda sevgi və azadlıq meyli yaradır, ürəyi coşdurur 
və alovlandırır. Bu da təbiidir. Çünki, bu Demon xalqına olan 
od lu məhəbbətin ehtirasından yaranmış atəşli Demon – şairdir. 
Səltənətinin səxavəti əzab və işgəncədən ibarət olan işıq təşnəli 
Demon.

Bu yerdə cəmiyyətin zülmətinə, insanın cahil və nadanlığına 
qəhqəhə çəkən kamillik və yüksəklik tanrısı olan Cavid İblisi 
alovlu vətəndaş kimi yada düşür. Lakin Caviddən fərqli olaraq, 
Nekrasovun lirik qəhrəmanı ruhi böhrandan xilas olmaq üçün 
köməyə özünün köhnə müəllimi Demonu çağırır.

Hardasan, köhnə əzabkeşim mənim,
Yuxusuz kecələrimin Demonu?

(sətri tərcümə).
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Bu keyfiyyət Avropa romantizm poeziyasının demonik qəh-
rəmanları üçün səciyyəvidir. Lakin Nekrasovun Demonu torpağa 
bağlılıq və vətəndaş üsyankarlığı ilə avropalı həmkarlarından 
fərqlənir. Bu məqamda Cavid İblisi Nekrasovun qəhrəmanına 
bənzəyir. Onu da qeyd edək ki, ənənəvi konfliktdə Nekrasov 
Demonu özünəməxsus yeni, fərqli bir aspektdə çıxış edir. Şair 
yazır ki, qəlbimin söylədiklərinin həyatda əksini görən zaman 
daxilimdə əzablı mübarizə baş verir.

Bu, başqa demonik təbiətli şairlərdə də, Caviddə də belədir. 
Dövrün dəhşətlərinə qarşı ayağa qalxan Cavid qəhrəmanlarının 
təcəssümünü verən lövhələrdə şairin demonik “mən”inin 
üsyanı yüksəlir. Bu səhnələrdə insanları səadət içərisində 
bayılanlar və zülmətdə inləyənlər qisminə ayıran ictimai-
siyasi həyata barışmaz, çılğın, dağıdıcı müxalifət diqqəti cəlb 
edir. Cəmiyyətdə bərabərsizliyin, yaşayışda ədalətsiz bölgünü 
Elxanın psixologiyasına uyğun olaraq Allahın adı ilə bağlayan 
şairin vətəndaş-sənətkar etirazının əks-sədası bu gün də eşidilir. 
Yaşamağa və mübarizəyə səsləyən bu çağırış öz dərin siyasi 
məzmunu ilə Cavid idealını bizi düşündürən ciddi vətəndaşlıq 
problemlərinin açarına çevirmiş olur.

Bir xəyal iştə-məhal olsa da, mən 
Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən,
Ya bu insanları xəlq etməz idim,
Əgər etsəm, yaşadardım daim -  
Şadü məsud... o da olsaydı məhal 
Yaxaraq həp kül edərdim dərhal.

Onsuz da çar Rusiyasının müstəmləkəçi siyasəti nəticəsində 
yoxsul vəziyyətdə yaşayan əhalinin əksər hissəsinin məişəti birinci 
cahan vuruşlarında miskin, dilənçi kökündə idi. Əhalinin yoxsul 
təbəqəsi içərisindən çıxan Cavid bu illərdə də həyatın dibində əzablı 
günlərini sayan insanlarla siyasi ab-havanı bir udur, yoxsulluğun Azə
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ağır möhnətini bir çəkirdi. Cəmiyyəti bütün təm-tərağı ilə öz 
çiyinlərində saxlayan bu insanların – həyatın dibində yaşadılan bu 
qiymətsiz qüvvənin nümayəndəsi kimi çıxış edən humanist şairin 
demonik qəhrəmanları onun yol-yoldaşına çevrilir.

Elxanla İblisin qarşılaşdığı səhnədə hər iki obraz şairin 
daxilində baş verən üsyankar hisslərlə çılğın, barışmaz ağılın üz-
üzə dayandığı məqamları şəxsləndirir, mütəfəkkir Cavidin yaşayan 
və yaşadan, yaradan və yaradılan, əzən və əzilən təsəvvürlərindən 
yaranmış fəlsəfi-estetik hüdudlarda baş verən tragik-nikbin anları 
şərtləndirir. Cəmiyyət həyatında ağılın hökmranlığına haqq 
verən Cavid ictimai-siyasi həyatda baş verəcək çevrilmələri XX 
əsrin ilk rübündə Azərbaycan romantizmi üçün səciyyəvi olan 
yaşamaq və yaşatmaq fəlsəfəsinə bağlayırdı. Mütəfəkkir şair bu 
məqamlarda da dözülməz rus həyatının dəhşətlərinə, adamların 
miskin yaşayış tərzinə qarşı öz kədərli Demonu ilə üsyan bayrağı 
qaldıran Nekrasovla, habelə başqa şair-fədailərlə birləşirdi.

Təsadüfi deyildir ki, Cavid İblisi insana xidmət mövqeyindən 
Nekrasovun mənəvi dünyasında baş verən şair – vətəndaş mübarizə 
hisslərini şərtləndirən Demon obrazına bənzər cizgilərdə özünü 
göstərirdi.

Demonizm şeiriyətinə bağlı olan bütün şairlərdə daxili hislər, 
duyğular poeziyası daxili mübarizə poeziyasına çevrilir. Bu, 
Nekrasovda da, Caviddə də belədir.

Bu baxımdan böyük rus şairi haqqında deyilmiş fikri Cavidə 
də aid etmək olar. Nolman yazır: “Nekrasovda keçmiş zaman 
üzvü surətdə müasir zamanla qovuşur, ona çevrilir. Demon həm 
lirik qəhrəmanla qarşı-qarşıya dayanır, həm də onda öz əksini 
tapır”.

Nekrasov haqqında fikrini davam etdirən Dostoyevski yenə 
də yazırdı: “Nekrasov tarixi rus tiplərindən biridir. Bu rus adamı 
bizim acınacaqlı keçid dövrümüzdə mənəviyyatda və məsləkdə 
baş vermiş ziddiyyətlərə və haçalanmalara bariz nümunədir”.

Belə bir tale yalnız Nekrasova nəsib olmamışdır. Bü tün 
xalqların tarixində baş vermiş keçid dövründə milli mədəniy-Azə
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yət lərdə meydana çıxan böhran və ziddiyyətləri, zamanın 
nəhəng yükü mənasında çiyinlərində daşıyan Cavid kimi sənət 
nəhənglərinin ədəbi irsində öz izini qoymuş olur. Bu məqamda 
şair zamanın Peyqəmbərinə çevrilir. Bu yerdə ictimai-siyasi 
həyat da, milli tarix də sənətkarın şəxsiyyətiiə çevrilir, onun milli 
ləyaqəti ilə üzvüləşir.

Əsrin bu çağlarında A.Polejayev də öz üsyankar, fırtınalı, 
qasırğalı, daxili-mənəvi dünyasını ənənəvi rəmz vasitəsilə tərən-
nüm edirdi. Lakin,

Çoxdan usyankar qəlbimə hansı Demonsa hakimdir.
(sətri tərcümə)

deyən şair daxilində baş verən etirazın siyasi mahiyyətini dərk 
etmədiyini söyləyir. Görünür bu misralar Polejayevin hələ siyasi 
konsepsiyada aydın, qəti məqsədə qovuşa bilmədpyi illərlə bağlı 
idi. Bu da təbiidir ki, bütün demonik poeziya yaradıcıları siyasi 
mübarizə ideyalarına düz xətt istiqamətində gəlib çıxmamışlar. 
Bayron da belədnr, Göte də, Cavid də, bu sıradan olan başqa 
sənətkarlar da.

Dövrün siyasi həyatında baş verən kəskin ziddiyyət və 
mürək kəblik öz mühitinə sığmayan demonik təbiətli bu şairlərin 
daxili dünyasında baş verən fasiləsiz mübarizənin ziddiyyətlərini 
şərtləndirirdi. Mənəvi aləmində uzun müddət çarpışan mü xalif 
hissləri cilovlaya bilməyən Polejayev öz nikbinliyini, həyat-
sevərliyini yenə demonik rəng və cizkilərlə təqdim edir:

Mən məhv olurdum...
Mənim acıqlı duham Qələbə çalırdı.

(sətri tərcümə)

Polejayevnn Demonu da şairin mənəvi dünyasının vətən-
daşıdır. İctimai-siyasi hadisələrlə şair-vətəndaş münasibəti bu 
ənənəvi obrazda təqdim edilir. Polejayevin Demonu bəzən özünü Azə
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dünyadan təcrid edilmiş hiss etdikdə, bütün nifrəti ilə varlıq və 
bəşəriyyətə qarşı dayandıqda sərt və amansız xarakteri ilə diqqəti 
cəlb edir.

V.Kiselyov yazır ki, Polejayevin lirikasının mərkəzində 
dayanan demonik qəhrəman obrazı bilərəkdən özünü dünyadan 
ayırır və onun mahiyyətinə qarşı inkarçı və üsyankar mövqedə 
dayanır. Şairin həyatda hissiz, duyğusuz və məqsədsiz yaşayan 
demonik obrazı bütün bəşəriyyəti görmək belə istəmir

Polejayevin Demonu bu mövqeyi ilə Lermontovun həyat və 
məhəbbət təşnəli Demonundan tam fərqlənir.

Həyat sevgisi, şərə qarşı mübarizə, yaşayışın mayasının gö-
zəllik və çirkinlikdən, yaxşılıq və pislikdən ibarət olduğunu və 
bunsuz həyatın qeyri-mümkünlüyünü dərk edən müdriklik Cavid 
İblisini sələflərindən fərqləndirən, ona insan mənəviyyatı verən 
başlıca cəhətlərdir.

Həyatdan gələn bu müxtəlif məna çaları dünya demonlar 
qalareyasında hər epoxanı şərtləndirən iblislərin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. Diqqət edək:

Öz “plazmasına”sığa bilməyən Sokratın daxilindən ucalan 
səsi “Demon” adlandırması, onu canlı insan aləminin atributu 
hesab etməsi, Platonun həmin sözü qoca müəlliminin şəxsiyyəti 
ilə bağlaması, sonralar romalıların Demonla “dahi”sözünü 
eyniləşdirməsi, əlbəttə, antik dünya fəlsəfəsi üçün inqilab idi ki, 
bu haqda birinci fəsildə kifayət qədər danışıldı.

Antik ənənənin dünya ədəbiyyatının İntihab epoxasından 
başlayaraq XX əsr Azərbaycan romantizminə qədər davam etdiyi 
dövr, demonizm problemi ətrafında izlənildi. Bəlli oldu ki, dünya 
ədəbiyyatının təhlilə cəlb edilmiş əsas epoxaları (İntihab, Bərpa, 
Maarifçilik, Romantizm) qüvvətli demonik ehtiraslı obrazlarla 
yanaşı öz klassik İblisini də yaratmışdır. Onları aşağıdakı şəkildə 
xülasə edə bilərik:

XVII əsrin ilk illərindən feodal əxlaqında, onun sosial 
dayağında ziddiyyət və böhran özünü göstərməyə başlayırdı. 
Bu ciddi tarixi hadisələri inikas uçün Şekspir antik motivlərə, Azə
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Bibliya süjetinə müraciət etmir, o, cəmiyyətdə baş verən İntihab 
prosesini bütün ziddiyyətləri ilə əks cəbhələrdə dayanmış canlı 
insan surətlərində səhnəyə gətirir. habelə dramaturq “zamanın 
laxlamasının”bədii həllini müxalif psixoloji cəhətlərin – xeyir-şər, 
nəcabət-rəzalət, mərd-namərd və s. komponentlərin obrazlarla 
təqdimində verir.

Beləliklə, Şekspirin bədii irsində Satana, ya Mefistofel, ya da 
Lüssifer görmürük. Lakin böyük dramaturqun faciələrində İblisin 
silsilə şəxsiyyət modelləri ilə rastlaşırıq: Maqbet, Ledi Maqbet, 
Riçard, Yaqo, Klavdi və başqaları (onların şəxsiyyətində meydana 
çıxan tamahkarlıq, riyakarplıq, şöhrətpərəstlik, mənfəətpərəstlik, 
qızıla pərəstişlik, qan hərisliyi və sair qeyri-insani keyfiyyətləri 
ənənəvi mistik rəmzlə eyniləşdirir.

Antik ənənədən gələn İblis modelinə İntihab öz ciddi 
əlavələrini edir. Burada mifik rəmz insani keyfiyyətləri deyil, 
insani keyfiyyət mifik rəmzi şərtləndirir. Bundan başqa, Şekspir 
Maqbetin daxili ani aləmindən gələn səsi şərtləndirən şeytan 
obrazından (çox ani bir səhnədə), mifoloji elementlərdən, 
məsələn, günahsız kralın narahat ruh-teyfindən fikrin səhnə həlli 
üçün istifadə etmişdir. Bu cəhət böyük dramaturqun bədii irsində 
ötəri sənət keyfiyyətidir.

Mifik Demonun qüdrətli və üsyankar şəxsiyyətləri 
şərtləndirməsi, dünya demonizm poeziyasının bir qədər sonrakı 
dövrünə – Bərpa illərinə, məsələn, C.Milton Satanasına aiddir.

Satana intiqamçı, təkəbbürlü, cəsarətli, hakimiyyətsevərdir. 
O, tirana qul olmağı fəlakət sayır, cəhənnəmdə azad yaşamağı 
cənnət asılılığından üstün tutur

Maarifçilik epoxasında İblis başqa keyfiyyətdə doğulur. Göte 
Mefistofelə ənənəvi mistik əlamətlər – qorxu, şübhə, inkişafa 
təkan vermək, şər işlətməklə xeyirə yol açmaq və s. səciyyəsi 
istinad etsə də, o nəinki Allah qənimi deyil, hətta onunla sülh 
şəraitində yaşamaq istəyən bir qüvvədir. Allahın özü Göte 
qəhrəmanını yaxşı nişan verir.Azə
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Sənin kimilərə deyiləm düşmən, 
Sən inkar ruhlar içində, ən az
Nifrət eylədiyim ruhsan, Hoqqabaz.

Mefistofel fərdiyyətçidir. Onun bütün fəaliyyəti öz dimağı 
naminədir.

“Faust”da Allah xeyirxahlıq, ilahilik nümunəsidirsə, Mefis-
tofel bədxahdır, insan əleyhinədir. Hətta o, insanın xeyirxahlığına 
da inanmır, onu şər amil hesab edir. Bu köklü xüsusiyyət şairin 
demonizm poeziyasının ictimai-estetik səciyyəsini fərqləndirir.

“Faust”da ilahiyyətdən gələn lövhələr sıx-sıxdır. Faust və 
Mefistofel çox yerdə bu mistik səhnələrlə paralel tərənnüm edilir.

Sokrat Demonu Allah əleyhinə üsyanı ilə XIX əsr Avropa 
romantizm poeziyasında dərin kədərə qovuşur; Lüssiferi, Man-
ferdi yaradır. Lüssifer yalnız humanistliyi ilə deyil, eyni zamanda, 
insana zəka işığını nişan verməsi ilə də Mefistofeldən fərqlənir. 
Bayron qəhrəmanı inkarçıdır, tiran əleyhinədir. Lakin düşmənlə 
üz-üzə mübarizəyə girə bilmir.

“Qabil”də Bibliya süjetindən ciddi istifadə edilmişdir. Lüssifer 
mifoloji-dini əlamətlərlə (Mefistofel kimi) tərənnüm edilir.

Romantizmi yaradan epoxanın keyfiyyəti (ümidin məhvi, 
sosial şərin təntənəsi) nəinki “Qabil”ə, habelə şairin bütün demo-
nizm poeziyasına ciddi təsir etmişdir. Məhz şairin poeziyasında 
üsyankar, qüdrətli və dərin Bayron kədəri də buradan yaranmışdır.

XIX əsrin 30-cu illərində Rusiyada demonik əhval-ruhiyyənin 
partlayışla meydana çıxmasında ictimai səbəblər var idi. Bu da 
dekabrist hərəkatı yatırılandan sonra bir tərəfdən mürtəce-siyasi 
quruluşun amansızlığı, o biri tərəfdən dvoryan inqilabçılığı 
daxilində baş verən kəskin böhranla bağlı idi. Bu dövrdə rus 
demonizm poeziyasında ənənəvi Demon obrazı bənzərsiz 
keyfiyyətlərlə yaranırdı. Lermontov, Nekrasov, Polejayev və b. 
daxili üsyankarlığını obrazlaşdıran Demon, həm də şairin yol 
yoldaşı kimi meydaia çıxırdı. Demon obrazında estetik keyfiyyət Azə
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- təsdiq və inkar, nifrət və məhəbbət komponentləri bərabər 
qüvvədə meydana çıxırdı.

Antik dünyadan başlayaraq ayrı-ayrı estetik məna alan 
“Demon”sözü Lermontovda həm insan qəlbinin nişanəsi (“Kədərli 
Demon”), həm də mifik rəmz kimi (“Demon ruh”) təqdim edilir. 
Puşkin və Lermontov demonizmində ənənəvi mistik süjetdən 
yerli-yerində istifadə edilir.

Cavid İblis adından başqa heç bir əlamətə görə mistik dünya 
ilə bağlı deyildir

Mefistofel, Lüssifer, Demon həqiqəti göstərmək üçün 
qəhrəmanı göyə dəvət edirsə, İblis onu göyə deyil, yerə – torpağa 
bağlamağa çalışır. Lüssifer Qabilə cəhənnəmi mistik aləmdə 
nişan verirsə, İblis onu Arifə yer üzündə göstərir.

İblis “Qərbdə Rahib”, “Şərqdə Abid”olarkən mifoloji səciy-
yəsini itirir, dünyanı barıt anbarına çevirən real tarixin din və 
siyasət dəllallarını nişan verir. Belə bir keyfiyyət nə Mefistofeldə, 
nə Lüssiferdə, nə də bu sıradan olan klassik mifik obrazlarda vardır.

Cavid İblisi cəmiyyətdə olan inkişafı – təkamülü şərtləndirir. O, 
öldürücü qəhqəhələrin müşayiəti ilə insanı naqislikdən kamilliyə, 
zülmətdən işığa, ədalətdən yüksəlişə aparır. “İblis”faciəsində 
Allah mif deyil, öz insanlıq şərəfinə xəyanət edən şəxsiyyətdir 
– tirandır. İblis düşməni olan Allaha qarşı kimsəni qızışdırmır, 
əksinə özü mərdanə meydana girir və onu döyüşə çağırır, Allah 
susur.

İblisin intiqamı qərəzçilikdən uzaqdır. Bu intiqam mənə-
vi-əxlaqi eybəcərliyə qarşı çevrilmiş sosial üsyan səviyyəsinə 
yüksəlir. İblis qiyamı tanrının ədalət adı ilə səpdiyi toxumun yer 
üzündə verdiyi ədalətsizlik bəhrəsinə qarşı çevrilmişdir.

Söylənilən bu keyfiyyətlər Cavid İblisini sələflərindən yalnız 
fərqləndirmir, həm də XX əsr Azərbaycan romantizminin ictimai-
estetik mahiyyətini müəyyənləşdirir. Akad. M.C.Cəfərov Qərbi 
Avropa və Azərbaycan romantizminin başlıca xüsusiyyətlərindən 
danışarkən yazırdı: “...XIX əsrin 30-40-cı illərində Qərb 
mütərəqqi romantizmi üçün səciyyəvi olan kapitalizm inkişafında Azə
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narazılıq və kapitan hakimiyyətindən sonra cəmiyyətin müəyyən 
təbəqələrində əmələ gələn ümidsizlik, peşmançılıq, azadlıq, 
bərabərlik, qardaşlıq ideyalarının puça çıxmasından doğan 
ümidsizlik, XX əsr Azərbaycan romantizmində əsas motivlər 
sayılmırdı. Əksinə, bu cərəyana mənsub olanların yaradıcılığında 
bəşəriyyətin parlaq gələcəyinə, azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq 
dünyasının yaranacağına olan ümid çox qüvvətli idi”. 
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IV FƏS²L

                                
ì²blisîdən sonrak� dövr Cavid poeziyas�nda      

demonizm motivləri və yeni ²blis obraz�.

H.Cavid yaradıcılığı ilkin cövhəri tarixi keçmişdən alsa da, 
Şərqdə alovlanan milli-azadlıq hərəkatlarının, yeni inqilablar 
dövrünün tələbləri ilə meydana çıxmış, milli təfəkkür və 
psixologiya ilə formalaşmağa başlamışdır. Bu baxımdan şairin 
romantizmi Belinskinin müdrik kəlamı ilə səsləşirdi. O, yazırdı: 
“Bizim romantizm bütün əsrlər və bütün dövrlər ərzində 
inkişaf etmiş bəşəriyyət romantizminin ən bitkin və qabilidir. 
Günəş şüaları alışdırıcı şüşə fokusunda toplaşdığı kimi, bizim 
romantizmdə də bəşəriyyət tarixində inkişaf etmiş romantizmin 
bütün anları cəmləşmiş və tamamilə yeni bir bütövlük əmələ 
gətirmişdir”.

Ədəbi təcrübə bəlli edir ki, dünya ədəbiyyatında daimi işlək, 
ənənəvi bəşəri mövzular və ənənəvi qəhrəman surətlər olmuşdur. 
Peyğəmbər, Xəyyam, İblis, Sənan, Topal Teymur və başqaları 
bu sıradan olan obrazlardır. Müəllif birinci fəsildən başlayaraq, 
demonik anlamın estetik kriteriyası ilə məsələyə yanaşır, 
Cavidin böyük sənətkarlıqla yaratdığı bu parlaq ənənəvi obrazlar 
silsiləsinin və onun bir sıra şeirlərində diqqəti cəlb edən lirik 
qəhrəmanlarını işıq və zülmət, xeyir və şər qüvvələrinə ayırır, 
onları dünya ədəbiyyatının bənzər obrazları ilə qarşılaşdırır və 
tipoloji araşdırmalar aparır.

Başqa dünya sənətkarları kimi, Cavid də demonizm problemi 
ətrafında o nəticəyə gəlir ki, ictimai həyatda xeyir və şərin 
mübarizəsi mənəvi-siyasi azadlığa gətirib çıxardır. Bu baxımdan 
Şellinqin fikri maraqlıdır: “Öz real və canlı mahiyyətinə görə 
azadlıq xeyir və şərin təcəssümüdür”.

Alman filosofu sənətdə mifik rəmzin şərtləndirdiyi insa nın 
mənəvi aləmində mövcud olan həmin dualizmi belə səciyyələn-Azə
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dirirdi: “İnsanın mənəvi dünyasında işıq və zülmət bütün qüv-
vətilə dayanır”.

Mənəvi-əxlaqi dünyada işıq və zülmət, xeyir və şər üz-üzə 
dayandığı kimi, bu kəskin cəmiyyət hadisələrində də özlərini müxalif 
cəbhələrdə büruzə verirlər. Sənət adamları da həmin ikili xarakteri, 
qabaq-qarşı dayanan zidd ehtirasları öz idealına uyğun olaraq tərəf-
müqabil obrazlar arasında paylayırlar Məhz sənətdə bu tələbdir 
ki, istər Cavid “İblis”ində, istərsə də təhlilə çəkiləcək əsərlərdə 
hadisələr antaqonist dünyagörüşlərin – humanist, antihumanist 
meyllərin həllini verən ictimai konfliktlər üzərində qurulmuşdur.

Dünya demonizm poeziyasında işıqlı şəxsiyyətləri ümumi 
bir ideal bənzər etdiyi kimi, İblis təbiətli obrazları da eyni arzu 
və amal vahid nöqtədə birləşdirir: “Xoşbəxtlik yalnız başqasının 
bədbəxtliyi hesabına əldə edilə bilər!”

Cavid də, demonizm poeziyası ilə bağlı olan başqa sənətkarlar 
da obrazları xeyir və şər bucaqlarında hadisələrin inkişafı boyu üz-
üzə qoyarkən isbat etməyə çalışırlar ki, bəşər həyatında amansız 
faciələrə səbəb heç bir mövhumi qüvvə və tale yoxdur, əksinə, 
insanın ictimai həyatla bağlı xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi vardır.

Bəs, insan cəmiyyət şərindən, zülmətdən nə zaman xilas 
olacaq?  

Cavidi yaradıcılığı boyu düşündürən bu fikir şairin demonizm 
poeziyasında müxtəlif konsepsiyalarda özünü göstərir.

O, xilası gah qüvvətdə, gah kamilliyə yetməkdə, məhəbbətin 
ülviyyətinə qovuşmaqda görürdü. Bu ənənəvi bir ideya idi... 
Həm də bu məslək, bu ideal bu illərdə təkcə Cavidin deyil, bütün 
romantik şairlərimizi ciddi düşündürən ideya idi. N.Nərimanov 
yazırdı: “Zindəganlıq, həyat nə olacağın keçmişdə filosoflar, 
şairlər tövrbətövr həll edirdilər. Kimisi “həyat daimi bir 
müharibədir”, “kimisi həyat mənasız bir şeydir” deyibdir, “kimisi 
həyat məhəbbətdir” yazıbdır”.

Bu köhnə fəlsəfənin poeziyada yenidən səslənməsi 1905-ci 
il inqilabından sonra dəbdə olan “həyat mübarizə meydanıdır!” Azə
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çağırışı ilə bağlı idi. Bu şüardan öz əqidəsi ilə dünyagörüşünə, 
sənət “mən”inə uyğun bir şəkildə istifadə edən H.Cavid, M.Hadi, 
A.Səhhət kimi romantiklər zəhmətkeş xalqı zülmün və zalimin 
əleyhinə qalxmağa çağırırdılar.

Cavid söyləyəndə ki:
Yetişər, haydı zəfi, əczi burax!
Qan, alov püskürən mühitinə bax!
Kim yatıb qalsa, bil ki, qeyb edəcək
Ayaq altında məhv olub gedəcək.
Çox əzildin, yetər, ər oğlu, ər ol!
Çırpınıb çareyi-xilas ara, bul!

M. Hadi də:
Həmişə acizi qalib zəlilü zar edəcək.
Qəvi zəfi zəbunü səfilü-xar edəcək.

Yaxud A.Səhhət də:
Qüvvəyə bağlıdır aləmdə həyat,
Qüvvədən nəşət edir mövcudat.
Qüvvətin varsa, yaşarsan məsud.
Yoxsa, şəksiz olacaqsan nabud

– dedi və xilası qüvvətdə gördü.
Bu siyasi “kampaniyadan” sonra biz Cavidin “həyat mü ba-

rizəsi” ideyasında qüvvətlə yanaşı yeni komponentin meydana 
çıxdıqının şahidi oluruq: Məhəbbət! Qüvvətlə məhəbbətin ittifaqı 
ideyası romantik şairin yaradıçılığının 1920-ci ildən başlayan 
dövrü üçün daha səciyyəvidir.

Cavid poeziyasında bu konsepsiya real ictimai-siyasi həyatın 
sərt diktəsindən yaranmışdır. 1905-ci ilə Birinci Rus İnqilabı, 
1905-1910-cu illərdə Cənubi Azərbaycanda, 1908-ci ildə 
Türkiyədə baş vermiş milli-azadlıq hərəkatları, 1917-ci il nə fevral Azə
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– Burjua, nə Oktyabr – Lenin, nə də gənc Azərbaycan Demokratik 
Respublikasını məhv edən Lenin nəzəriyyəsindən doğulmuşların 
Aprel “inqilabı” xalqları ictimai fəlakətdən xilas edə bilmədi. 
Əksinə, ilkin Kirov, sonralar Stalin-Mikoyan irtica maşını siyasi 
mühiti kəskinləşdirdi, adamlar yeni bəla və müsibətlərə düşmüş 
oldu. Bütün bu dəhşətlər humanist şairə öz təsirini göstərməmiş 
deyildir. Lakin gələcəyə ümidlə baxan mütəfəkkir şair xalqımızın 
xilasını qan bir, dil bir qardaşlarla birləşməkdə, vahidləşməkdə, 
yumruğa çevirməkdə görürdü. Bu mənada “Peyqəmbər” və 
“Topal Teymur” dramının yaranması da təsadüfi deyildir.

1926-cı ildə H.Zeynallı yazırdı: “İctimai cəhətdən 
“Peyğəmbər”in mənası az deyildir... Cavid “Peyğəmbər” pyesi 
yaratması ilə hazırkı əsrin həqiqi bir oğlu olduğunu isbat etdi”.

Romantik şair ciddi tarixi-ictimai hadisələri bu əsərində də 
ənənəvi rəmzi obrazlarla təcəssüm etdirmişdir. Əlbəttə, Skelet 
obrazı Cavid yaradıcılığında demonizm üçün yeni estetik məramlı 
şərtilik idi.

Mifoloji obrazlar Mələk və Skelet Peyğəmbərin daxilində 
baş verən ziddiyyətlərin canlı səhnə həllidir.

Dünya demonizm poeziyasında heç bir rəmz Cavid qəhrə-
manının psixoloji sarsıntılarını şərtləndirən Mələk obrazı kimi 
özünü təqdim etmir O, Peyğəmbərə deyir:

Mən sənəm, sən də mən, şaşırma əvət 
Mən sənin əqlinəm, fəqət daim  
Bu qiyafətlə zahir olmadayım.

Cavid Mələyi - hürr Mələyidir, sevgi, məhəbbət Mələyidir. 
O, başqa keyfiyyətlərilə – “şeirü hikmət, zəka ilahəsi” olması ilə 
də sələflərindən tam fərqlənir.

“Ulu dahilərin nadiməsi” – Mələk başqa demonik obrazlar 
kimi qəhrəmanı göylərə səsləyir, xilası dünyadüzənə qovuşmaqda 
görür.

Həyat mübarizəsinə gəldikdə o, maraqlı fəlsəfə ilə çıxış edir. 
Mələyə görə, inqilabda qələbəni nə zor, nə qüvvət, yalnız “elmi 
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hikmətdən”, “busədən, məhəbəbtdən” danışan “altun qabıqlı” 
(Quran) kitab təmin edə bilər.

Mələk bu mövqeyi ilə xilası məhəbbətin işıq selindən 
yaranmış yoldan keçib getdiyi yəqinliyinə gələn Faust, Demon, 
Sənan, xüsusən, Şeyx Kəbir fəlsəfəsinin davamçısı kimi nəzərə 
çarpır. Görkəmli Cavidşünas akademik M.C.Cəfərov yazırdı: 
“Şeyx Kəbir kimi Mələk də “Allah təbiətin bütün hadisələrində, 
eyni zamanda, insandadır”fikrini təbliğ edir”.

Bu məqamda Mələk Şərqdə ilkin “Allah məndədir”konsepsiyası 
ilə çıxış etmiş Zarvan fəlsəfəsinin işığından törədiyini nişan 
vermiş olur.

“Tarixin rəmzi”olan Skelet İblis qəhqəhələri ilə Mələyin 
sadəlövhlüyünə gülür. O, “ridasının altından sıyrılmış bir 
qılınc çıxarır”və Peyğəmbərə deyir ki, inqilabda qələbəni “incə 
hikmətlər”deyil, qılınc-qüvvət təmin edəcəkdir.

Mələyin silahını qəbul edən Məhəmməd qüvvətli düşmən 
tərəfindən xəsarətə yetirilir. Hətta ölümlə üz-üzə dayanır. 
Nəhayət, canlı hadisələr göstərir ki, qələbə təkcə şirin və dadlı 
sözlər söyləməklə mümkün deyil, onu qüvvətlə birləşdirmək 
zəruridir, tarixin tələbidir.

Cavid bu illərdə məhəbbəti həyat mübarizəsində birtərəfli 
və yalnış meyl hesab edirdi. Romantik şairə görə, cəmiyyətdə 
inqilabi çevrilmə, dəyişiklik - qüvvətlə, həm də ədalətlə səadətə 
aparan qüvvətlə bağlıdır.

Skelet “Ridasının altından çıxardığı parlaq qılıncı Peyğəmbərə 
uzadaraq”deyəndə ki,

İnqilab istəyirmisən, mənə bax,
Bu qılıncdır o fikri parladacaq.
Xəstə bir üzvə bənzər amili-şər
Kəs də, bulsun şəfa vücudu-bəşər.

Peyğəmbər qılıncı alır, “mənalı və kəskin bir ahənglə” cavab 
verir:
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Əvət, ən doğru, ən gözəl ayin:
Əhli-vicdanə busə, xainə kin!

Bu, Cavid qəhrəmanının həyat mübarizəsində gəldiyi 
nəticədir: Məhəbbətlə qüvvətin ittifaqı! Məsələyə ədalətlə 
yanaşan M.C.Cəfərov yazırdı: “Cavidi həmişə düşündürən 
və “Peyğəmbər”də də öz əksini tapan əsas fikirlərdən biri bu 
olmuşdur ki, bəşəriyyəti xilas edəcək yeganə bir vasitə, bir 
qurtuluş yolu varsa, o da məzlumların silaha sarılmalarıdır, ən 
yüksək bəşəri fikirlərin, ən ali, xeyirxah ideyaların qılıncla, 
qüvvətlə birləşməsidir”.

İctimai hadisələrdə xeyirlə şərin birliyi ideyasının 
“Peyğəmbər”də qoyuluşu dünya demonizm poeziyasında yeni 
olduğu kimi, bu rəmzlərin estetik imkanları da, səhnə həlli də 
yenidir, Cavidanədir. Bu “ittifaqın”təmin etdiyi qələbə belə 
qiymətləndirilir:

Məncə əzmək də, əzilmək də xəta, 
Haqqı sev, haqsızı dəf et! Zira
Yaqışır haqqa məhəbbət, hörmət,
Kinli cəllada ədavət, nifrət.

Buradan çıxan konsepsiya Cavidin həyat mübarizəsi 
ideyasını mənalandırmaqla yanaşı, Oktyabr inqilabının sosial-
əxlaqi mahiyyətini də müəyyənləşdirirdi.

Romantik şair qüvvətlə məhəbbətin “ittifaqında”başlıca 
olaraq hansı ideyanı həll etməyə çalışırdı? 

Bu sualın cavabı baxımından dramın sonunda Peyğəmbərin 
bir əlində sıyrılmış parlaq qılıncını, digər əlində həmaildən 
çıxarılmış kitabı tutaraq kəskin bir ahənglə bütün camaata dediyi 
sözlər maraqlıdır:

...Haqq, Vətən, zövqü-səadət, cənnət 
Həp qılınc kölgəsi altında, əvət...Azə
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O da bilgiylə fəqət qiymət alır.
Bilgisiz bir qılınc er-gec qırılır.

Cavidin fikrincə, biliksiz qüvvət nadanlıqdır, cahillikdir, gə-
tir diyi də zülm və zorakılıqdır. Öz növbəsində qüvvətsiz bilik də 
xoşbəxtliyin açarı deyildir.

Bu məsələni bir qədər başqa şəkildə izah etməyə çalışaq.
Bilik və müdriklik Fausta da, Habil və Mafredə də, Sənana 

da, Şeydaya da, Arifə də əzab və kədər gətirən mənbəyə çevrilir. 
Əlbəttə, onlar Məhəmməd kimi müdrikliklə qılıncı, qüvvəti 
birləşdirmək səviyyəsində deyildir. Xilas ağıla arxa çevirməkdə, 
ya da ayrıca olaraq qüvvəti seçməkdə deyil. Ayrı-ayrılıqda bu iki 
mübarizə üsuluna, vasitəsinə istinad da nəticəsizdir. Şübhəsiz, 
bu, zülməti daha da qatılaşdırar. Cavid Məhəmmədin tarixi 
fəaliyyəti dövrü istifadə etdiyi mübarizə vasitəsinin – Ağılla 
Qüvvətin – Mələklə Skeletin vəhdətini canlı həyat səhnələrində 
dramatik hərəkətlərlə təcəssüm etdirir. Mələk bu illərdə öz ilkin 
ictimai rolunu itirmiş Şərqin məhəbbət fəlsəfəsinə işarədirsə, 
Skelet mübarizələrlə dolu şanlı milli tarixin, ana torpağın qüvvət 
rəmzidir. Skelet yeni bədii-estetik və sosial keyfiyyətlərinə 
baxmayaraq Satana və Lüssiferin varisi, İblisin əqidə silahdaşıdır.

Xilas yolunun – Ağıl (Mələk) və Qüvvətin (Skelet) birliyində 
olması qərarına gələn Cavid bu həyat mübarizəsi axtarışlarına ilk 
yaradıcılığı dövründən (“Hübuti Adəm”, “Qürubə qarşı”, “Hərb 
ilahi qarşısında”, “İştə bir divanədən”və s.) başlamışdır. Ancaq bu 
ilk əsərlərində demonik ehtiras mifoloji obrazlarla verilmir. Lakin 
bu lirik şeirlərində köklü yer tutan mifoloji ünsür və motivlər, 
xüsusən Şeyx Kəbirin (“Şeyx Sənan”) şübhə və inkar fəlsəfəsi 
öz inkişafının müəyyən mərhələsinə Mələk və Skelet obrazların 
da çatır Problemin orijinal bədii həlli, Mələk və Skeletin yeni 
ictimai-estetik konsepsiya ilə meydana çıxması Cavid demonizm 
poeziyasını klassik ənənədən fərqləndirir. Prof. M.Məmmədov 
yazırdı: “həm ideya, həm də bədii təcəssüm işində “Şeyx Sənan”və Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



237

“İblis”müəllifi bu dəfə də özünün “Cavid teatrı”prinsiplərinə və 
dünya ədəbiyyatının öz böyük sələflərinin – Götenin, Puşkinin 
yaxşı ənənələrinə sadiq qalmışdır”.

İlk öncə eyni tematikanın bəzi nümunələri arasında nəzərə 
çarpan ən ciddi bədii-estetik fərqlənmələri və bənzərlikləri yada 
salaq.

Caviddə mifoloji obrazlar qəhrəmandan ayrıca səhnəyə 
gəlirlər, hadisələrin iştirakçısına çevrilirlər. Dünya demonizm 
poeziyasında Puşkin (“Peyğəmbər”) və Lermontovda (“Peyğəm-
bər”) bu estetik imkan tam başqa şəkildə həll edilmişdir. Onlarda 
lirik qəhrəman – Peyğəmbər birbaşa şairin üsyankar “mən”inin 
apofeozuna çevrilir. Elə buradaca ictimai əxlaqi eybəcərliyə 
qarşı üsyan və hiddətin ifadə vasitəsi kimi yaradılan Peyğəmbər 
obrazına Demon səciyyəsi verilir.

Təsadüfi deyildir ki, Lermontovun lirik qəhrəmanı olan 
Peyğəmbəri şairin Demon obrazı ilə müqayisə edənlər onlarda 
nəzərə çarpan şəxsi keyfiyyətləri, onların talelərinin eyniliyini 
söyləyirlər. Məsələn, rus romantizminin görkəmli bilicisi 
E.A.Maymin Lermontov qəhrəmanlarını səciyyələndirərək 
yazırdı: “Şair “Peyğəmbər”də bəzi mühüm cəhətlərə görə, 
Demonu – Lermontovun öz romantik və bəlkə ən lirik faciə 
qəhrəmanını xatırladır. Demon kimi o məğrur və tənhadır. Demon 
kimi onu sürgün və səhra gözləyir”.

Bu fikri Cavidin eyni adlı qəhrəmanına da aid etmək müm-
kündür. Caviddə də Peyğəmbər belə bir aqibət sahibidir. Demon 
da, Peyğəmbər də ictimai eybəcərliyə, mənəvi düşkünlüyə qarşı 
üsyana qalxarkən lənətlə yad edilirlər. Xalq onları başa düşmək 
üçün hələ yetkin deyildir. Kütlə onlara qarşı tiranın verdiyi fitvanın 
mahiyyətini anlamır, ona görə də onlarla dava çəkir

Peyğəmbər şairlərin daxili aləmində püskürən vulkanik 
ehtirası şəxsləndirən fəlsəfi-estetik obrazdır. Onların mənəvi 
dünyasına hakim olan ülvi duyğu real gerçəklikdə özünü tap-
madıqda coşur, çılğınlaşır, eybəcər çəmiyyətin fövqünə qalxaraq Azə
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obrazlaşır, şəxslənir, həyatiləşir. Cavid burada müasir həyatın çox 
ciddi hadisələri ilə tənəffüs etdiyini nişan verirdi.

“Peyğəmbər”dramında “Kinli cəllada ədavət, nifrət”deyərək 
dramatik konflikt boyu demonik obraz – Peyğəmbər Puşkinin və 
Lermontovun eyni adlı lirik qəhrəmanından fərqli olaraq mənəvi-
əxlaqi düşgünlüyə, sosial ədalətsizliyə qarşı hər zaman hücumda 
olur, öz mövqeyindən bir addım belə geri çəkilmir. O, köhnəni 
yıxıb yenini yaratmağa hazır dayanır: Bizə məlum demonlar 
kimi. Qəhrəmanın bu keyfiyyətini nəzərə alan Cavidşünas prof. 
Məsud Əlioğlu çox haqlı olaraq yazırdı: “Bəşəriyyətə işıqlı həyat 
və təmizlik, insanlara mərhəmət və vicdan, cəmiyyətə bərabərlik 
və səadət gətirmək niyyəti ilə ömrünü əzablar axınında keçirən 
bir mütəfəkkir dövrünün və içərisində dolaşdığı cəmiyyətin 
qaragüruhçu qüvvələri mürtəce ideyalar ilə döyüşə girir və son 
nəticədə qələbə qazanır”.

Cavidin Peyğəmbər obrazı bədii kamilliyinə və fəlsəfi 
tutumuna görə dünya demonizm poeziyasında yadda qalmış 
Peyğəmbər surətləri sırasında özünə parlaq yer tutmağa tam 
haqlıdır.

“Topal Teymurda”da Həyat mübarizəsi ideyası mahiyyətcə 
“Peyğəmbər”dəki həllinə bənzəsə də, qoyuluşda, təcəssümün 
bədii-estetik imkanlarında fərqləiir. Burada məhəbbət ideyası 
önə çəkilir, onun qüvvətlə ittifaqı qəbul edilmir. Bu yeni 
konsepsiya heç də Cavid ideyalarının ziddiyyəti demək deyildir. 
“Peyğəmbər”də Ağılla Qüvvətin birliyi ideyası Oktyabr İnqilabına 
qələbə qazandırmış inqilabi taktika ilə səsləşirdi.

“Topal Teymur”da məhəbbəti önə çəkmək qüdrətli tarixi 
şəxsiyyətləri fetişləşdirib bəşəriyyətə qarşı qoyan, müharibələrin 
labüdlüyü və zərurəti ideyasını təbliğ edən mürtəce burjua 
filosoflarının yırtıcı fəlsəfəsini açıb göstərmək niyyətilə bağlı 
idi. İnsan əleyhinə çevrilmiş qüvvətli fərd fəlsəfəsinin qeyri-
bəşəri təbiətini, miskinliyini açmaq üçün bu illərdə Cavidin 
məhəbbət ideyası yersiz deyildir. O, bu illərdə bütün dünya Azə
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xalqlarını dostluğa və qardaşlığa səsləyən yeni həyatın xarici 
siyasətilə səsləşirdi. Romantizmin bu estetik keyfiyyətini nəzərə 
alan görkəmli mütəxəssis Vanslov yazırdı: “Romantik sənətdə 
məhəbbət insanları birləşdirən, doğmalaşdıran sarsılmaz qüvvə 
kimi verilmişdir”.

Cavid də inqilablar epoxasında məhəbbəti ideal həyatın 
mayası mənasında dərk edirdi. Bu da tökülən qanların əsası 
məhəbbətdən ibarət olan bir cəmiyyətə aparıb çıxarmasını həqiqət 
sayan romantik şairin həyat mübarizəsi məramını mənəvi idealla 
bağlayırdı.

“Məhəbbət”məfhumu ilə səadətli insan cəmiyyətini arzu 
edən başqa romantiklər kimi Milton da Adəmin dili ilə öz şair 
idealını bəlli edirsə, Cavid məramı şair Kirmanı təfəkkürünün 
parlaqlığında aydınlaşır.

Şair 
(səmimi və coşğun bir ahənglə)
 
– Məhəbbət!.. Məhəbbət! Əgər dünyanın şanlı çarpışmaları, 

qanlı vuruşmaları nəticəsində bir məhəbbət fövqəlbəşər bir 
məhəbbət doğurmayacaqsa... bütün həyata, bütün kainata 
nifrətlər olsun.

Yerin də, göyün də tiranı məhəbbətə – insanın mənəvi-siyasi 
azadlığına düşməndir. Adəmin də, Kirmaninin də məhəbbətdə 
tanrı ucalığı görmələri mövcud zillətli qayda-qanunu yaradanlara 
qarşı düşmənçilik mövqeyində dayanmaqdır.

Milton ənənəvi rəmzi obrazlar, Cavid tarixi gerçəkliklə 
dövrün üz-üzə dayanmış işıq və zülmət cəbhələrini nişan verməklə 
insanların azadlıq mübarizəsini tarixəuyğunluqla tərənnüm və 
təcəssümə çalışmışlar

Milton Satanası əzazil hakimdir, insanın ictimai düşmənidir. 
O, insanların adamlıq ləyaqətini əlindən alır, qəlbində alışan Azə
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mərifət nurunu söndürür, onları heyvani başlanğıca qaytarır.
Satananın müstəbidliyi poemada gərgin situasiyalarla, poetik 

lövhələrdə verilir. O, insana əbədi hakim olan cəhənnəm knyazı 
kimi təsvir edilir. Üsyankar Satananın məqsədi hakimiyyəti ələ 
almaq, dünyaya hakim olmaqdır. Şair bu şər obrazı hakim, rəhbər, 
general və s. titullarda təqdim edir

Respublikaçı Milton fəaliyyətini bəşəriyyətə qarşı qoymuş 
qüvvətin mənəvi zülmətini, hətta kiçik poetik detallarda belə 
olduqca təbii şəkildə açıb göstərir. Onların cahillik və nadanlığında 
insanların min bir fəlakətini görür. humanist şair şər qüdrətin dili 
ilə onun özünü bəşəri bəla kimi nişan verir.

Qoy bütün dünya məhv olsun!
Mənə, yalnız mənə şöhrət gətirsin. 

(sətri qərcümə).

Mənəvi böhranın fırtınalı sahilinə sıxılmış eybəcərliyin 
məzmununda və avtoritetin tutduğu sosial mövqedə olan bənzərlik 
Satana ilə Topal Teymuru üz-üzə qoyur, onları eyni güzgünün 
əksində göstərir.

Satana da, Teymur da öz yırtıcı ehtirası ilə milyon-milyon 
abadlıqları xaraba qoymağa, saysız insanlara müsəllət kəsilməyə 
hazır dayanır.

Milton ictimai eybəcərliyi mifik rəmzlə şərtləndirirsə, 
Caviddə hərbi-feodal epoxasının psixologiyasında meydana çıxan 
ziddiyyət, faciəli sarsıntı prosesində özünü qabarıq göstərən işıq 
və zülmət Teymur şəxsiyyəti ilə ümumiləşdirilir. Bu bədii vasitələr 
hər iki şairdə işıqlı idealın verilməsinə, qarşıya qoyulmuş bəşəri 
problemlərin həllinə çevrilir.

Miltonun “böyük inqilabi və üsyankar ürəyindən”danışan 
Lunaçarskinin fikri mahiyyətcə Cavidin demonik poeziyası ilə 
də səsləşir Lunaçarski yazır: “heyrətamiz şeirlə yazılmış Milton 
poemasında saysız parlaq obrazlar yaradılmışdır”.Azə
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Teymur müəyyən mənada məhəbbəti həqiqət saysa da, Satana 
tamamilə bunun əleyhinədir. Bu mövqedə Satana Yaqoya daha 
çox bənzəyir. Hətta onların zülmət aləmini açan Şekspirin də, 
Miltonun da seçdiyi estetik rənglər belə çox oxşardır.

Təsadüfi deyildir ki, şekspirşünaslar Yaqonu fövqəl-insan və 
“cəhənnəm adamı”(Şvedov) kimi xarakterizə edirlər.

Milton sevgi dolu insani münasibətə qısqanan, ondan əzab 
çəkən Satananın keçirdiyi psixoloji vəziyyəti səciyyəvi, poetik 
rənglərlə təqdim edir.

Şekspir də Otello ilə Dezdemonanın sevgi dolu ər-arvad 
münasibətinə eyni Satana xəbisliyi ilə yanaşan Yaqonun ilkin 
şər kökə bağlılığını faciə xətti boyu mifik şər rəmzə uyğun 
canlandırır. Bu yerdə Topal Teymur Satanadan da, Yaqodan da 
fərqlənir. “İnsanlar mərhəmət və məhəbbətdən ziyadə dəhşət və 
qüvvətə tapınırlar”deyən Teymur hərbi-feodal epoxasının işıq və 
zülmət cəhətlərini özündə birləşdirən qüvvətli bir fərd kimi nəzəri 
cəlb edir.

Satana da, Teymur da “nüfuzlara”– “avtoritetə”qarşı şair 
münasibətini canlandırır. Cavid insana “ikiayaqlı həşərat”deyən 
Teymurun dili ilə “...hər səciyyə və şəxsiyyət birər qanun 
deməkdir”sözlərini söyləyərkən bir tərəfdən fərdiyyətini bütün 
bəşəriyyətə qarşı qoymuş şərir bir tarixi qüvvəti nişan verirsə, o 
biri tərəfdən qanlı fatehin şəxsiyyəti ilə geniş dünyanı insanlara 
dar etmiş müasir ölüm və fəlakət tanrılarını ümumiləşdirmişdir.

Miltonun da, Cavidin də problem ətrafında gəldiyi nəticə 
budur: Neçə ki cəmiyyətin taleyi qüvvətli fərdin iradəsindən 
asılıdır, orada meydan şərindir. Sosial şərin mahiyyətini düzgün 
qiymətləndirən hər iki şair təsadüfi deyildir ki, xilası ali insani 
hisslərin təntənəsində görürdü

Tarixin müxtəlif anlarında baş vermiş mübarizənin milli və 
bəşəri mahiyyətinin həllində olan sosial aydınlıq Miltonun da, 
Cavidin də məfkurəvi mövqeyindən xəbər verirdi.

Demonizm poeziyasında əgər həqiqətin təsdiqi üçün ənənəvi 
şər rəmzlər xeyirxahlığı izləyirsə, məsələn, Mefistofel Faustu, Azə
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Lüssifer Qabili, İblis Arifi və s. “Topal Teymur”da, əksinə, xeyir 
şəri işıqlandırmağa, onu özünüdərkə gətirib çıxarmağa çalışır. Bu 
keyfiyyət Caviddə dünya demonizm poeziyasından tam fərqli və 
yeni bir estetik sənət mövqeyindən meydana çıxır. Bu baxımdan 
Kirmani ilə Teymurun qarşılaşmaları maraqlıdır.

Şair Kirmani, sənətkar idealı mənasında Teymurun üzünə 
güzgü tutur Onun istər açıq mükalimələrdə, istərsə də replikalarda 
görkəmli fatehin cahangirliyini səciyyələndirən sözləri Cavid 
humanizmini müəyyənləşdirən, şair idealını dəqiqləşdirən 
vasitədirlər. Ötəri bir nümunə.

Şair 
(Teymura işarə ilə ətrafa): 
  
-Əvət qaplan yırtıcıların ən vəhşisidir. Fəqət, qaplanları 

parçalayacaq daha böyük vəhşilər var ki, o da insandır.

Başqa bir misal:

Şair 
(ətrafa): 
– Qardaş qardaş qanı içiyor. İştə siyasət və rəyasət bəlası.

Cavid hadisələrin axarı boyu Kirmani ilə Teymurun, başqa 
sözlə, işıqla zülmətin qarşılaşdığı məqamlarda bəşəri ideyaların 
təsdiqini verir. Bəzən də tarixəuyğunluqla Teymurun mənəvi 
aləmində olan əksliyin –

ziddiyyətin, başqa ifadədə, işıqla-zülmətin təsvirini verən 
lövhə Cavid İblisinin eyni mənalı əks qütblərini xatırladır. Lakin 
bu bənzərliyə baxmayaraq, Teymurla İblisin səciyyəsi arasında 
ciddi fərq mövcuddur.

Teymur dünya ağalığı naminə bəşəriyyətə bəla gətirən ölüm 
tanrısıdırsa, İblis bu düşgün yırtıcıları yaşadan quruluşun özünü Azə
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yerlə-yeksan etmək üçün fəlakət törədən yenilməz qüdrətdir. 
Teymurun fəaliyyəti zülmətə aparırsa, İblis dəhşətləri insanı işığa 
qovuşdurmaq məqsədi izləyir. İblis bəşəri eybəcərliyə qəhqəhə 
çəkərək gözəllik və bakirlik uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətin 
ləyaqətinə diqqəti cəlb edirsə, Teymur insani təbəssümə güvənən 
ölüm tanrısı kimi meydana atılır.

Qanlı fatehin həyatı onun öz sözlərində daha mənalıdır, daha 
realdır:

Teymur 
(Olqaya): 
–...Müharibə hazırlığı Teymuru qəzəbləndirməz, biləks 

bayram tədarükü qədər xoşhal və məmnun edər.

Başqa bir nümunə:

Teymur 
(Olqaya): 
-...Sən səyahətdən zövq alırmısan?
Olqa:
 – Şübhəsiz, səyahət insanın könlünü açan şeylərdən biridir.

Teymur: 
– O halda səni kəndimlə bərabər götürəcəyəm.

Olqa:
 –Nerəyə, müharibə meydanınamı?

Teymur:
–Öylə ya! Görüləcək mənzərələrin ən gözəli hərb və qalibiyyət 

səhnələridir.
Teymurun “…insan adını daşıyan ikiayaqlı həşərat pək qaba 

və pak səfil”sözlərini də yuxarıdakı mükaliməyə əlavə etsək bəlli Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



244

olar ki, Cavid öz qəhrəmanının bəşəriyyət üçün ölüm tanrısı 
olduğunu çox aydın və qabarıq qoymuşdur. 

Başqa bir nümunəyə diqqət yetirək:

Teymur 
(məğrur qəhqəhə ilə): 
-Allah bir olduğu kimi, padşah da bir olmalıdır; şan-şöhrət 

izləyən bir hökmdar qarşısında cahan... nədir?

Burada Teymur tanrılıq iddiası ilə Allahla adı “bir zikr 
olunan”Cavid İblisinə nə qədər də bənzəyir. Onu başqa bir simada 
– yer üzünə ölüm mələyi kimi qanad gərən dünya iblislərinin Baş 
komandanı olan İblis – Hitler qiyafəsində şairin son dramında 
(“İblisin intiqamı”) görəcəyik.  

Helvetsi özünü xalqa qarşı qoyan qüvvətli fərdin mənəvi 
dəyanətini belə izah edirdi: “Ancaq xalqı güclü olan hökmdar 
həqiqətən güclüdür. Bir halda ki, xalqa layiqincə hörmət 
bəslənilmir, demək hökmdarın özü də əzəmət və fəzilətdən 
büsbütün məhrumdur”.

Tənqidçi M.Əlioğlu “Topal Teymur”faciəsində dramaturq 
idealını bu baxımdan düzgün qiymətləndirirdi: “Bu adamlar, 
doğrudan da, qüvvətli naturaya malik cahangirlər, xalq 
qəhrəmanları və sərkərdə olaraq tarixdə şöhrət qazanmışlar... 
Böyük ölkələri, xalqları, hətta qitələri belə işğal etdikləri halda, 
əzəmət və fəzilətdən büsbütün məhrumdurlar”.

Demonizm poeziyası üçün səciyyəvi olan şərtilik 
“Afət”(1922) faciəsində də mifoloji obrazları əvəz edən demonik 
ehtiraslı şəxsiyyətlərin səhnə təcəssümündə nəzəri cəlb edir. 
Cavid bu əsərində feodal ailə-məişətində baş verən əxlaqi böhranı, 
ziddiyəti və faciəni verir. Şair Afətin taleyi ilə əsrin əvvəllərində 
Türkiyə qadınlığının acı aqibətini ümumiləşdirir

Cavid qəhrəmanının dünya demonizm poeziyasında ekizləri 
nə də rast gəlinir. Bu mənada Afət demonikliyi ictimai-mənəvi Azə
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mahiyyətinə görə, Yuliya (Kalderon. “Xaça səcdə”) demonikliyinə 
daha bənzərdir.

Mələk təbiətli Afət də Yuliya kimi, şərəfi insanlar tərəfindən 
tapdandıqdan sonra çılğınlaşır, hər şeyi məhv etməyə hazır 
dayanan şər qüvvəyə çevrilir. Faciənin bu istiqamətini nəzərə 
alan M.Əlioğlu yazırdı: “Afət”də burjua meşşan mühitin pozğun 
əxlaq qanunlarının, mahir “könül dəllallarının”məğrur və sadə, 
eyni zamanda köməksiz, kimsəsiz insanların həyatında yaratdığı 
saysız-hesabsız cinayətlərin qanlı bir səhnəsi əks etdirilmişdir”.

Afət onu yoldan çıxarmağa çalışan hiyləgər doktoru ilk 
dövrlər yaxşı tanımasa da, özünü olduğu kimi təqdim edir: 

“Mən bütün mənliyimi, bütün həyat və səadətimi yoluna fəda 
etməyə hazıram. Ancaq... həm də pak kinliyəm, anlıyormusan? 
Məni aldatmaq istəyənləri əsla əfv etməm. İki gözüm olsa belə, 
intiqam alıram, intiqam! ...Əvət, mən pək kinliyəm. Məni təhqir 
edənlər Əzrailin qucaqına atılmış olurlar”.

Belə bir təkəbbür, özünüsevərlik, ləyaqətini üstün tutmaq 
hissi İblisdə də qüvvətli idi ki, o, təhqirə dözə bilmədi, cəhənnəm 
alovlarını, lənət və nifrəti üstün tutdu.

Afətin mənəvi dünyasının dərinliklərində gizlənmiş demonik 
ehtiras Qarataya rast gələnədək fəaliyyətsizdir, hərəkətsizdir. 
Faust Mefpstofelin verdiyi zəhəri bir silah kimi işlətməklə 
cinayətə qədəm atdığı kimi, Qaratay da Afəti onabənzər bir 
fəlakətə sürükləyir. Doktor ani ehtirasını söndürmək naminə Afəti 
ər qatilinə çevirir. Aldadılmış və təhqir edilmiş Afət, Yuliya kimi, 
Yaranışdan intiqam almağa hazır dayanan İblisin özünə çevrilir. 
Bu baxımda Afətin öz sözləri maraqlıdır:

“...Mən hər qanunun xilafına yaradılmış bir məxluqam. 
Mənim hər sevincimdə bir fəlakət, hər fəlakətimdə bir bəxtiyarlıq 
var. Mən düşmanıma məftun oluram, sevgilimi cəllad kimi 
boğazlayıram. Əvət, mən ağlarkən gülərim, gülərkən ağlarım”.

Qaratay zülmət tanrısı kimi amansızdır, zalımdır. Onun hər 
səhnəyə gəlişi, ədası, danışığı baş verəcək yeni bir fəlakətdən 
xəbər verir.Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



246

Doktor sadəcə mənəvi pozğun deyildir. O, sözün əsl 
mənasında Faustu və Arifi öz məqsədi, istəyi naminə cinayətlərə 
sürükləyən Mefistofeldir, İblisdir. Fərq ondadır ki, Qaratayın 
mənəvi səltənəti kiçicik işıq zərrəsindən belə məhrumdur. O da 
ruhən bağlı olduğu zülmət tanrısı kimi, fəlakət torunu ehtiyat və 
həssaslıqla qurmaqda ustadır.

Afətdən sonra məsum Altunsaçı ələ gətirmək üçün Qaratay 
işləri görün necə qurmağa çalışır.

Xandəmir 
(Ərtoğrula işarə ilə):
– Yahu, iki günün biri xəstəlik, dəlilik!.. Bu cocuq başımıza bir 

bəla kəsildi, zavallı Altunsaç! Ortada rəsmi bir şey yoxsa da, hər 
kəs bu ikisini nişanlı biliyor. Ah, qızımın istiqbalını məhv etdim.

Doktor: 
– Əvət, Altunsaç bir almasdır. Siz onu qeyb etmiş kimisiniz, 

fəqət mən o alması təkrar kəndinizə iadə edərsəm, mükafat olaraq 
nə verərsiniz?

Xandəmir
 (təkidlə):
– Nə istərsin, hər nə istərsin.

Doktor:
– Əgər istəyəcəyim məzkur almasın kəndisi olursa?...

Xandəmir
Bir qədər sükutdan sonra: 
– Lakin Altunsaçın könlünü almaq şərtilə...
Doktor:
-İştə o mənim vəzifəm...  
(ətrafa)Azə
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-Özdəmiri zəhərlətdiyim kimi Ərtoğrula da bir çarə 
düşunürüm.

Qaratay estetik biçiminə görə, Cavidin demonik obrazlarından 
ayrılır. O, hərislik və düşkünlük quluna çevrilərkən cəmiyyət 
qanunlarına qarşı dayandığı məqamlarda Bayronun Gavuruna 
bənzəyir.

Bayron da, Cavid də həyatda baş verən fəlakət və faciələrin 
səbəbini naqis və düşkün insanların pis əməlləri ilə bağlayır. Bu 
ideya “Səyavuş”un (1933) faciə xəttini təşkil edir.

Bəs, fəlakət nə zaman baş verir? 
Altunun bütə çevrildiyi bir dövrdə insanın daxilində baş 

qaldıran qeyri-normal istək vəhşi ehtirasa çevrilə bilər! Bu fikir 
təkcə Cavidin deyil, ümumiyyətlə, dünya demonizm poeziyasında 
başlıca fəlsəfi-estetik konsepsiyadır. Təsadüfi deyildir ki, 
görkəmli Amerika romantiki Kuperdə şər – Zəhmətsiz gəlir və ya 
Tələ yemi, Kommersiya, Soyğunçuluq adları ilə şəxsləndirilmiş 
və bu adlarla cəmiyyət eybəcərliyi ümumiləşdirilmişdir.

Kuper və başqa Amerika romantikləri şərin təntənəsində 
bir həqiqətə inanmışlar: cəmiyyətdə fəlakət qazanc və dolların 
səcdəsinə enməkdən başlayır.

Cavid də romantiklər kimi cəmiyyət hadisələrində baş 
verən eybəcərliyi, ictimai zülmü, ikiüzlülüyü altunun quluna 
çevrilməkdə görürdü. Təsadüfi deyil ki, İblis Arifə altun təklif edir, 
Pişxidmət (“Səyavuş”) paranın tanrı mövqeyini qiymətləndirir.

Pişxidmət “altunları ovcunda oynadaraq, şən qəhqəhə 
ilə”deyir:

-Altun, Altun... O hər dərdin dərmanı Altun pəncəsindən 
qurtulan hanı?

Çalış çibin dolsun, cahan sənindir,
Ad şahın olsa da, fərman sənindir.

(kisəni öpərək)Azə
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Mütəfəkkir şairin fikrincə, o yerdə ki altun cəmiyyət tanrısına 
çevrilir, o zaman insanın mənəvi dünyasında müqəddəslik də 
məhv olur, insanı dərk etdirən Prometey atəşi də sönür. O zaman 
insan azğınlaşır, ilahi bəşər hüdudlarını dağıdır, məhv edir: insan 
insanlaşır, vətənsizləşir.

Prof. Ə.Ağayev haqlı olaraq yazırdı; “Cavidin ilk şeirlərindən 
və pyeslərindən başlayaraq aydın hiss olunur ki, bu qüdrətli 
sənətkar sinifli cəmiyyətin, kapital hökmranlığının doğurduğu 
eybəcərlikləri, zənginlərin qudurğanlığını, yoxsulların 
hüquqsuzluğunu görüb duymuş və bu vəziyyətin haradan, hansı 
səbəblərdən doğduğunu özü üçün izah etməyə çalışmışdır”.

Cavid “Səyavuş”da da ənənəyə sadiq qalaraq öz istəyi 
naminə qanlar axıtmağa hazır dayanan amansızları, xudpəsənd  
riyakarları şər övladları kimi səhnəyə gətirir.

Kərşivəzin simadan-simaya düşməsi, min bir üzlülüyü 
heç İblisin səhnədən-səhnəyə zahiri görkəmini dəyişməsindən 
fərqlənmir. Məramlar başqa-başqa olsa da, gah Arifi, gah Vasifi, 
gah da İbn Yəmini izləyən İblis kimi, Kərşivəz də gah Əfrasiyabın, 
gah da Səyavuşun kölgəsinə çevrilir. Kərşivəz insanlara dost kimi 
yanaşır, düşmən kimi ayrılır: əsl İblis xisləti! O, bu səciyyə ilə 
Yaqonun kiçik qardaşı olduğunu nişan verir.

Südabə də şər təbiətilə nə Kertrudadan, nə də Ledi Maqbetdən 
geri qalır. Lakin o, müəyyən mənada, Yuliyaya (Kalderon) daha 
çox bənzəyir.

Kalderonun qəhrəmanı eybəcərlik və amansızlıqla, Südabə, 
əksinə, bakirlik tanrısı ilə üzləşdikdə ölüm allahına çevrilir. 
Yuliyanın intiqam mələyi olmasının köklü sosioloji əsası 
olduğu halda, Südabənin daxilində baş qaldıran eybəcərlik saray 
düşkünlüyü və əxlaqı ilə şərtlənir. M.Əlioğlu yazırdı: “...Südabə 
də təbiəti və xarakteri etibarilə başdan-ayağa ziqzaqlı, əsrarlı və 
ziddiyyətli bir surətdir”. Onun daxili iflası da elə bu məqamlarla 
əlaqədardır. Mənəvi puçluq fəlakətdir! İnsan bu təbiətlə xeyir 
Allahı məqamından şər tanrısı mövqeyinə yenir. Cəmiyyətin 
faciəsi də buradan başlayır.Azə
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Bu ideya “Xəyyam”da (1935) dramatik hadisələrin mərkəzinə 
çəkilir, canlı həyat lövhələrinin təcəssümündə, qabaq-qarşı 
dayanan demonik ehtirasların çarpışmasında verilir.

Bu əsərdə qəhrəmanın ruhi sarsıntılarının estetik həllinə 
xidmət edən ənənəvi mifoloji obrazdan – Sevdanın Skeletindən 
də istifadə edilir. Lakn burada rəmzi vasitə öz bədii idealına görə, 
həm dünya demonizm poeziyasında bəlli mifik şərtiliklərdən, həm 
də Cavidin bura qədər istifadə etdiyi sənət imkanlarından fərqənir. 
Sevdanın “gəlinlərə məxsus pənbə tüllər içində gülən”Skeleti 
Xəyyamı – qəhrəmanı ənənəvi vasitə olaraq nə göyə, nə yerə 
səsləyir. Bu mənzərə Xəyyamın yuxusu ilə bağlanılır. Bu vasitə 
bir tərəfdən dramatik hadisələrin poetik vüsətini, şeiriyyətini 
yüksəltmək üçünsə, o biri tərəfdən sevdalı Xəyyam qəlbinin 
döyüntülərini, həm də böyük alim-şair Xəyyamın materialist 
dünyagörüşünü aşkarlamaq, ona hərəkət, səhnə həyatı vermək 
məqsədi izləyir.

Romaitik şair “Xəyyam”da da müxalif ideya cəbhələrini 
xeyir-şər qütblərində təcəssüm etdirir: Xəyyam və xəyyamilər. 

Əgər insanları işığa, səadətə aparan qüvvədirsə, Həsən Səbbah 
və Müfti kimi siyasət və din dəllalları cəmiyyət zülmətini daha 
da sıxlaşdırmağa çalışan şər obrazlardırlar. “Mənəm-mənəm”lik, 
öz xeyiri naminə qan və fəlakət girdabı yaratmaq ideyası onları 
ənənəvi bədxah xislətli obrazlara bağlayır.

“Xəyyam”la “Demon”arasında da bənzərliklərə rast gəlirik.
Lermontov qəhrəmanı sirli-soraqlı səma səltənətinin 

füsünkar parlaqlığı qarşısında lal dayanmış Şərq müdriklərinin 
vəziyyətində sükuta dalır:

...Əbədi dumanlar içində baxar,
Nurlu karvanları seyrə dalardı.
Dərk etmək atəşi beynini yaxar,
Sonsuz boşluğa nəzər salardı.Azə
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Kainatın sirlərini öyrənməyə can atan demonik ehtiras 
Caviddə də parlaq boyalarla təqdim edilir. Təbiətin qavranılması, 
dərki şairin poeziyasında əks təfəkkürlərin qarşılaşmasında 
verilir. Bir tərəfdən minarədən havalanan əsrarəngiz minacatın

...Ey fəzalarda gülümsər əbədi şeirü-xəyal!
O nə qüdrət, o nə həşmət, o nə ahənkü-cəlal!? 
Hər dəha çırpınaraq səndə arar feyzi-kamal,
Yenə yox kimsədə əsla səni idrakə məcal 
 

deyə şərtləndirdiyi qoca Şərqin mistik təlimində olan zəifliyə, 
ətalətə, anlaşılmazlığa, xəyali dumana – ilğıma və mənəvi zülmətə 
qarşı tərəfdən Xəyyamın “heyrət və həyəcan”dolu hücumu, 
adamların real həqiqətə dəvəti demonik ehtirasla gurlayır:

İştə bir səs ki, edər göylərə şaşqınca xitab,
O sağır küy, əcaba, kimsəyə vermişmi çavab?
O  dərinliklərə, boşluqlara uçduqca xəyal,
Sanki çırpınmada bir şahpəri yanmış qartal.

Bu məqamda Xəyyam qiyamı tanrının varlığına istehza 
edən, onun haqq və ədalət nümunəsi olmasına gülən dünya 
demonlarının qiyamı ilə səsləşir. Vanslovun təbiri ilə desək, Cavid 
Xəyyamı “gözəlliyi daxili zənginliyində və məzmunlu həyatında 
təzahür edən, qəlbən-ruhən azad olması sayəsində maddi mənfəət 
əlaqələrindən çox-çox yüksəkdə dayanan”müdrik Şərqin timsalı 
kimi təcəssüm etdirilmişdir. Məsələyə bu mövqedən yanaşan 
M.C.Cəfərov yazırdı: “Xəyyam”mövzusu Cavid üçün, onu uzun 
illər məşğul edən Şərq fəlsəfəsi, Şərq zehniyyəti haqqında yeni 
mülahizələrini ifadə etmək üçün çox əlverişli bir mövzu idi”.

Sirli-soraqlı kainatı dərk etməyə çalışan Lermontov Demo-
nunun qəlbini atəşə çevirən düşüncələrin daha ehtiraslı demonik 
axtarışlarına Cavidin başqa bir qəhrəmanının üsyanında da rast 
gəlirik.
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Peyğəmbər ulduzlu səma qarşısında dayanır, şübhələr arasında 
sarsılır. O da Demon kimi kainatı dərk etməyə çalışır. Peyğəmbər 
daxilində alışan idrak odunu çılğın ehtirasla belə bəyan edir:

– Ah, şu almaspərələr sərpən  
Kecə pək mühtəşəm... Fəqət onu bən 
Seyrə daldıqca sanki məhv olurum,
Qəlbim oynar da, çırpınır ruhum.
Anlamam bir şu ölçüsuz, şu dərin,
Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə niçin?
Bəni yalnız düşündürən şu məal, 
Həp bu, yalnız bu, daima bu sual.

Lermontov da, Cavid də demonik ehtiraslı qəhrəmanların 
mənəvi aləmini, onların psixologiyasını səciyyələndirə biləcək 
söz və ifadələri milli baxımdan ustalıqla seçir. Aləmin dərkinə 
gəldikdə bu qəhrəmanların idrakını vahid mənbə – demonik 
çılğınlıqla zülmətdə işıq ziyası kimi parlayan mütəfəkkir Şərq 
qidalandırır. Bu demonik ehtiraslı şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halı 
da bənzərdir: Vətəndən sürgün edildikləri məqamda

Lermontovun Demonu “gözəl aləmə”“nifrət bəsləyirdi, kin 
sovururdu”sa, Cavidin Xəyyamı da, Sənanı da, Məhəmmədi 
də işıq naminə öz demonik üsyanı ilə zülmət səltənətinə qarşı 
dayanır.

Demonik obrazlar bir çox nöqtələrdə təbii olaraq müəlliflərin 
şəxsiyyəti ilə bağlanılır. Bu baxımdan Demonun dili ilə deyilən 
sözlər maraqlıdır.

Vətəndən didərgin salınmış Lermontov da dostlarının ona 
qarşı soyuqluğunu, dönüklüyünü belə ifadə edir.

...Əvvəlki dostlarım artıq təmamən 
Üzünü döndərib qaçırdı məndən.Azə
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Demonun dili ilə deyilən misralar şairin bu illərdə öz vəziyyə-
tini olduğu kimi açıb göstərirdi.

Bu mənada gətirilən fikir də maraqlıdır: 
“Puşkinin Demonu ona əks dayanan obrazdırsa, Lermontovun 

Demonu şairin subyektiv varlığının eynidir”(D.D.Blaqoy).
Vaxtilə özünə ən yaxın sandığı adamlardan soyuqluq, 

etibarsızlıq görən Cavid öz demonik ehtirasını Xəyyamın dilindən 
belə təqdim edir:

...Yox, oxşayaçaq ruhumu bir nuri-səadət,
İzlər məni hər dürlü fəlakət.
...Həp varlığa üsyan edərim mən,
Üsyan!... Ölü adət və təriqətlərə usyan!
Yıldızlı həqiqətlərə usyan!

“Nuri-səadət”axtarışlarında qəhrəmanın yaradana və yaranışa 
qarşı çevrilmiş üsyanını tərənnüm edən bu lövhədə Lermontov 
Demonunu mənalandıran təsvir səhnələrinə mahiyyətcə nə qədər 
də oxşardır Bu da təbiidir. İstər mifik rəmzlə, istərsə də real obrazla 
nişan verilən titanik şəxsiyyətlərin ictimai faciəsi bənzər olur: 
“İzlər məni hər dürlü fəlakət”sözləri onları, məsələn, Demonu da, 
Xəyyamı da, Peyğəmbəri də eyni mövqedən mənalandırır. Yer 
özünü başdan-başa ölüm və fəlakət girdabına çevirən, adamların 
ah-zarına məhəl qoymayan tanrı – hakim bütün bu dəhşətləri 
özünün şirin dimağının ucbatından etmişdir.

Lermontov xalqla Çar arasında olan uçurum, ictimai həyatda 
baş vermiş hərc-mərcliyi nişan vermək üçün qısa mukalimədən 
ustalıqla istifadə etmişdir:

Tamara:
 – Bizi eşidərlər...
Demon: 
– Yatmışdır hamı.
Tamara: 
– Bəs, Allah?Azə
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Demon: 
– O görməz, o atmış yeri,
Göylərdə seyr edir şux mələkləri.

Demonun ifşaedici ironiyası ilə hovuzda çimişən çılpaq 
qızlarla əylənən xəlifənin özünə Xəyyamın oxuduğu öldürücü 
ittiham hökmü ruhən nə qədər yaxındır.

Etməsin sözlərim fəna təsir,
Sən deyilsən şərəfli tacir.
Xalqa cənnət verib o dünyada  
Özün aludəsin bu dünyada.
Səni aldatmasın o göz-qaşlar,
Bu səadətdə qanlı göz yaşı var.
Bataraq bir yığın alın tərinə  
Nəşə səpər sənin diləklərinə.

(Qızları ağaçların ardında görər):

Kimdir onlar? Zavallı qurbanlar!
Sən də bir duyğusuz, quduz canavar.

Dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə hər iki romantik şairin 
münasibəti eyni olsa da, təcəssümdə fəlsəfi-estetik imkanlar 
fərqlənir. Bu da təbiidir.

Lermontovun cəmiyyət hadisələrinə olan münasibəti Rahib 
(“Rahib”poeması) obrazında fərqlənir. Qəhrəmanı təqdim edən 
estetik boya və vasitələr müəyyən baxımdan bir qədər parlaqdır, 
işıqlıdır. Rahib öz demonik ehtirası ilə şairin heç bir romantik 
obrazına bənzəmir. Onda olan demonik çılğınlıq Sorrini də 
bu keyfiyyətdə olan başqa obrazlar kimi məhv etməyə deyil, 
yaratmağa xidmət edir. Belinski Rahib haqqında yazırdı: “Bu, 
şairin sevimlisidir, onun şəxsiyyətinin əxsidir”.Azə
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Oqoryov da Rahibdə şairin parlaq ideyasını qiymətləndirərkən 
yanılmırdı. Poemada monastrın təsvir edildiyi məkan – Qafqaz 
rəmzi məna daşıyır. Rusiyanın ən ləyaqətli oğlanlarının – şər 
dünyasını alt-üst etməyə qalxmış demonik ehtiraslı üsyankarların 
Qafqaza sürgün edilmələrini bir an xatırlayaq. “Zülmət səltənətində 
işıq”olan bu şəxsiyyətlər burada ciddi təqib və nəzarətdən xilas 
olmuş, müəyyən mənada, azadlığa qovuşmuşlar.

Poemada Rahib də, monastr da rəmzi məna daşıyır. Monastr 
zülmətə çevrilmiş cəmiyyətə – zindana çevrilmiş Rusiyaya 
işarədirsə, Rahib azadlığa can atan milyonların rəmzidir.

Belinski sözünə davam edərək Rahibin demonik çılğınlığına, 
azadlıq ehtirasına işarə edərək yazırdı: “Görürsünüzmü, Rahib 
necə odlu ürəyə, yenilməz ruha, azman naturaya malikdir”.

Rahibin azadlıq idealı oyanmaqda olan Rusiyanın idealı idi: 
Ayağında kündə, qolunda qandal olan, ürəyi həbsə alınan mübariz 
Rusiyanın, inqilabi Rusiyanın – dekabristlər Rusiyasının!

Rahib monastrdan qaçaraq azadlığa qovuşmaq eşqi 
ilə yaşayırsa, Xəyyam və xəyyamilər azadlığa yetməyi 
zülmətdən qaçmaqla deyil, onu zəka nuru ilə işıqlandırmaqda, 
aydınlaşdırmaqda mümkün hesab edirlər.

Bu baxımdan siyasi-dini buxovdan xilas olmağa, mənəvi 
azadlığa qovuşmağa can atan Rahibin maraqlı səciyyəsi ilə 
Sənana da, Xəyyama da bənzəri var.

Lermontov qəhrəmanını məngənəyə almış monastrda, 
Sənanı, Xəyyamı sarsıdan dini-əxlaqi qayda-qanunda zülmətdən 
və ədalətsizlikdən qüvvət alan ictimai-siyasi quruluş mənasında 
təqdim edilir, qəhrəmanların idealı da şair idealı mövqeyindən 
qiymətləndirilir.

İblis haqqın dərgahından qovulursa, Rahib də, Sənan da, Xəy-
yam da haqq dərgahından özləri üz çevirirlər. İblis geniş kainatda 
kimsəsizdir, ürək dostundan, qəlb sirdaşından məhrumdur. Rahib, 
Sənan, Xəyyam adamlar arasında adamsız”dır. İblis də kor etiqada Azə
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iman gətirib tiran qarşısında diz çökməkdən, azadlığını əldən 
verməkdən uzaqdır, Rahib də, Sənan da, Xəyyam da.

Cavid qəhrəmanları öz demonik çılğınlıqları ilə azları heçliyə 
– illüziyalar aləminə çəkib aparan taleyin amansızlığına qarşı 
dönməzdirlər, mübarizdirlər.

Heç təsadüfi deyildir ki, Lermontovda da günahsız məhbusun 
– qəhrəmanın günəş və işıq həsrəti ilə döyünən qəlbi çılğın, 
dönməz, barışmaz hisslərlə çırpınan şair ürəyinin apafeozuna 
çevrilir. Sənan da, xəyyamilər də şair idealının eyni üsyankar 
hüdudunu şərtləndirirlər. Bu obrazlar zülmət Şərqin səmasında 
parlayan işığı rəmzləşdirən tutarlı bədii-estetik vasitədirlər.

Rusiyanın zülmətdən sıyrılacağına sönməz ümidlə 
yanaşan, azadlıq təşnəli poetik idealın tərənnümünü verən 
“Rahiblə”“Demonu”eyni silsilədən hesab edən fikir də maraqlıdır. 

Tədqiqatçılardan biri yazır: “Hadisələrə rəmzi yanaşılsa, 
“Qaçqın”, “Rahib”və “Demon”əsərləri cənnətdən qovalanmaq 
motivi ətrafında birləşirlər. “Demon”poeması Lermontov 
trilogiyasının əsasında dayanır”(E. M. Pulxritudova).

Rahib monastrın daş divarları arasından qaçsa da, azadlığa 
qovuşa bilmir. Əksinə, zülmət sıxlaşır, o, nakam və həsrət qalır. 
Lakin Sənan da, Xəyyam də əsrin daş zindanını – dini doqmanı, 
cahillik və fanatizmi dağıdır, son nəfəslərində üzü günəşli səhərə 
qovuşurlar.

Peyğəmbər də (“Peyğəmbər”dramı) milli ərəb tarixinin 
cahilliyyi dövründə parlayaraq, xalqını əkəlliyyə zirvəsinə 
yüksəltmək sidqi ilə meydana atılan gələcək soraqlı parlaq zəkadır. 
O da qəddar əbusüfyanların dəmir barmaqlı üsul-idarəsini, ölkəyə 
amansızcasına zülm edən müstəmləkəçilərin dar məngənəsini 
– bu zillətli və zülmətli zindanı darmadağın etmək, insanların 
boynuna vurulmuş odlu qul zəncirin açmaq yollarını arayır. Bu 
məqamlarda Peyğəmbər mənəvi və siyasi eybəcərliyi, tiranı 
və diktatoru məhv etməyə hazır dayanan demonizm poeziyası 
obrazları silsiləsində özünə layiq yer tutur.
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Peyğəmbər 
(Mələyə):
-...Qopuyor ta içimdə bir tufan,
...Beynim atəş saçıb durur hər an.
Yanıyor mənliyim, düşüncələrim... 

deyə özünü nişan verdiyi andan müstəbid quruluşun amansızlığına, 
diktatorun qəddarlığına dözə bilməyən üsyankar bir qüdrət, 
keçmişin xərabəları üzərində dayanmağa hazır olan dağıdıcı və 
yaradıcı bir skeptik kimi diqqəti cəlb edir.

Azadlıq təşnəsi ilə alışıb yanan Lermontovun nakam 
arzularının Caviddə istiqbal təntənəsi öz qüdrəti ilə səslənir. 
Lermontov lövhəsində irtica zülmətinin qorxunc küləkləri 
oynaşırsa, Cavid lövhəsində oynamaqda olan Şərqin, o cümlədən, 
Azərbaycanın bətnində, romantik bir şairin ilk inamından gələn, 
yaranmaqda olan işıqlı bir sabahın əzəməti nişan verilir

Göstərdiyimiz nümunələrdən məlum olur ki, azadlıq 
yolunda alışıb yanan üsyankar, çılğın təbiətli idrak, zəka tanrıları 
– dönməz şəxsiyyətlər yer üzündə ədalətsizliyə qarşı coşan, 
yeninin meydana çıxması üçün köhnəni dağıtmağa hazır dayanan 
demonlara xaraktercə nə qədər yaxındırlar. Şübhəsiz, qədim 
insan öz üsyankar təbiətini və əqidə mübarizliyini əbədiləşdirmək 
məqsədilə bu mifik subyekti yaratmağa ehtiyac hiss etmişdir.

“Xəyyam”da demonizmin estetik imkanları daha çox Xarabati 
obrazının çılğın, üsyankar səciyyəsilə bağlıdır. Belə ki, Xarabati 
də öz səciyyəsinə, psixologiyasına, dövrün ruhu aləminə uyğun 
olaraq, ictimai-mənəvi ədalətsizliyə qarşı kəskin etirazını bildirir.

Cavid tarixi fonda müasir həyatda baş verən ciddi hadisələri 
bəlli etməyə, nişan verməyə çalışır. Elinə, xalqına bağlı olan 
günahsız insanların müstəbidin fitvası ilə məhv edilməsi, onların 
fəlakət və faciələrlə üz-üzə dayanması və s. - bütün bunlar şairin 
tez-tez nəticəsinə gəldiyi müdhiş həqiqətlər idi.

Cavid obrazın dili ilə oxucunu, tamaşaçını, əsl mənada ölüm Azə
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mələyi olan, “göylərdə gülən sultanın”, başqa sözlə, yer sultanının 
mənəvi simasızlığını, riyakar və xəbisliyini incə ironiya ilə 
təqdim edirdi. Xarabati şərabla “ovcunu doldurub göyə doğru 
səpir, alayıcı qəhqəhə ilə”nifrin edir:

Bu da göylərdə gülən sultanın.
Sən də iç, bəlkə açılsın qanadın  
Uç fəzalarda, yorulsan bizə gəl,
Evdə küplər dolu, yox bir əngəl.
Gəl, bərabər içəlim, nəşəyə dal,
Verməsin gönlünə hər qayğı məlal,
Sərxoş ol, bunca ağır faciələr  
Səni ürkütməsin əsla!.. Desələr 
Çökdü evlər, qırılıb ailələr,
Sən haman zövqünə bax, etmə kədər.

Sexisumundonun (“Həyat yuxudur”dramı) səsində sızıltı, 
zəiflik özünü qabarıq göstərdiyi halda, Xrabtinin etiraz səsi daha 
ötkəmdir. Xarabati boynunu çiyninə qoyub tirandan ədalət uman, 
ona olan mütiliyinin əvəzini istəyən Kalderon qəhrəmanından 
tam fərqli olaraq hücum və mübarizədədir.

Göründüyü kimi, Kalderonda da, Bayronda da, Caviddə də 
istibdad, zülm və zillət toxumu səpən ədalətsiz hakimin obrazı 
Allah rəmzi ilə nişan verilir. Burada tanrı azad yaşamağa, çalışan 
sərbəst düşüncə sahibinə həmişə amansız olan bir qüvvət kimi 
təqdim edilir. 

Cavid poeziyası demonik ehtiraslar, demonik üsyanlar 
poeziyasıdır. Şairin irili-xırdalı bütün qəhrəmanlarının sevgisi də, 
nifrəti də demonik çılğınlıqla mərdanəliyə bağlıdır. Bu baxımdan 
Azər (“Azər”poeması) surəti maraqlıdır.

Sual olunarsa, Azər kimdir?  
Cavab birdir: Azər başqa demonik mənşəli obrazlar silsiləsinə 

– Məcnunlar, Sənanlar, Xəyyamlar, Dəli Dərvişlər və bu qəbildən 
olan üsyankarlar nəslinə mənsub olan bir şəxsiyyətdir.Azə
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Cəmiyyət fəlakətlərində cahillik və nadanlıq görən Azər 
insanların yırtıcılığı qarşısında heyrətə gəlir. Zəka nuru ilə 
qaranlıqlara işıq, qəlb hərarəti ilə soyuq ürəklərə hərarət verə 
bilmədikdə sarsılan Azər, başqa demonik qəhrəmanlar kimi etiraz 
əlaməti olaraq insanlardan qaçır.  

Məcnun da belədir, Məhəmməd də, mürid Sənan da, Dərviş 
də.

Bir gün acı bir sis o gülümsər üzü sardı,
Yanlızlığa imrəndi, uzaqlaşdı bəşərdən.
Bir qülbəyə saxlandı ki, issızca məzardı,
Məhrum idi dünyanı saran xeyir ilə şərdən.
İllərcə dalıb getdi o büranlı qəfəsdə,
İnsanları üzlərdi hər atəşli nəfəsdə.

Faust da, Məhəmməd də, Xəyyam da insanlıq və səadətli 
an axtarışı zamanı alçaldılır, təhqir edilir və onlar hər addımda 
pisliklərlə üz-üzə dayanırlar. Azərin də nəsibi onların taleyindən 
fərqlənmir. O da eyni qəzəbə hədəf olur. 

Dərk etməyənlər tərəfindən Məhəmməd;
 – haydı, sərsəm!
 – haydı, Məcnun!
 – haydı, yalançı Peyğəmbər!
deyə, təhqirə məruz qalır.

Xəyyama:
-İpi qırmış bu hərif,
Saqın, aldanmayınız, qanmayınız. 
Saçmadır sözləri, yalnız, yalnız  
adı çıxmış arif.

sözləri ilə hücum edilir. Azər də həmin cahil və nadanların 
“Sərsəm, dəli, xudbin”kimi ittihamlarına hədəf olur.
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İşığın qüdrətindən çaşan, coşan, köpürən bu cahil fanatiklər 
kimlərdirlər? 

Dövrün zalım, bədxah və qarayaxa adamları – Qeysi Məcnu-
na, Xəyyamı dilənçiyə, Sənanı donuz çobanına çevirən, şairin 
– Cavidin üzünə “xain”və “düşmən”ləkəsi yaxan din dəllalları, 
cənnət-cəhənnəm möhtəkirləri, siyasət və rəyasət canbazları, 
zalım havadarları, məzlum düşmənləri! 

“İblis”deyə Sokrata, Babəkə, Cordano Brunoya, Kopernikə, 
Nəsimiyə və neçə-neçələrinə divan tutan, oda atan, diri-diri 
soyan, buğum-buğum doğrayan vicdan bayquşları! Puşkinə, 
Lermontova – işığa, günəşə güllə sıxan zamanın əliqanlı caniləri!

Başqa demonik ehtiraslı qəhrəmanlar kimi, Azərin də 
möminlər “küfrünə fərman”versələr də, dinsizlər – “ariflər”onda 
“nuri-həqq”görürlər.

Faust da, Azər də həyatda “səadətli an”axtarışına çıxır. 
Fərq ondadır ki, Göte qəhrəmanı mifik rəmzlər və simvollar 
şərtləndirən hadisələrlə əhatə edilir

Faust da, Azər də insandakı zülm və zalimliyi görür, ondan 
qaçır. Hər iki qəhrəman hücrəyə çəkilib, hərə öz aləminə uyğun 
şəkildə zülmətdə nur gəzir. Cavid xilas yolu arayan Azəri belə 
təqdim edir:

-Atəşgədələr, fırtınalar yavrusu Azər 
Coşduqça alovlar və köpüklər kimi çılğın...
Bəzən boylanıb sərəli bir heykələ bənzər,
Yorğun gözləri həsrətli üfüqlər kimi dalğın,
Bəzən o baxışlar yenə şimşək kimi parlar,
Qəsvət sovuran heçliyi bir anda yaxarlar.

Azər bu lövhədə Məhəmmədə də, Sənana da bənzəyir: Zülmət 
arasında parlayan tale ulduzuna can atan vaiz Məhəmmədə, mürid 
Sənana!

Azər başqa bir tərənnümdə Faust və bu qəbildən olan demonik 
qəhrəmanlar kimi təqdim edilir.Azə
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Göte qəhrəmanının böhranlı dəqiqələrində onun köməyinə 
Mefistofel gəldiyi halda, Cavid qəhrəmanının qaranlıq düşüncələri 
görün necə aydınlaşır:

Azər daha çox zövq alır aydın gecələrdən, 
Hətta sarışan ay ona gülmüşdü bir axşam.
Gülmüşdü buludlar arasından süzülərkən,
“Hürr ol!”deyə qəlbində doğurmuş yeni ilham.
Artıq o süngü çərçivə şən Azəri sıxmış,
Səyyah olaraq ayla bərabər yola çıxmış...

Aylı-ulduzlu gecədə öz mənəvi dünyası ilə üz-üzə dayanan 
Azər də, Məhəmməd də gərgin psixoloji sarsıntıdan sonra qəti 
qərara gəlirlər…

Demonik ehtiras Cavid qəhrəmanlarında milli əlamətlərə 
görə ciddi fərqlənir. Bəllidir ki, demonik ehtiras, demonik böhran 
və demonik xilas hər bir fərdi üslubda müxtəlif, bənzərsiz estetik 
təqdimə malikdir.

Göte qəhrəmanı Faust “səadətli an”axtarışlarında, hətta özü 
əliqanlı caniyə çevrilirsə, Cavid qəhrəmanı Azər – bəd əməlli 
adamları bir-bir təqdim edir, zülməti aydınlaşdırmağa çalışır. 
Bir zaman işıq həsrətində olan Göte qəhrəmanı özü pisliklər, 
yamanlıqlar içərisində az qala əriyib yoxa çıxmaq dərəcəsinə 
çatırsa, Cavid qəhrəmanı insanı alçaldan, təhqir edən hər cür 
cəmiyyət eybəcərliyini göstərən, ifşa və rədd edən paklıq və 
kamil lik rəmzi kimi diqqəti cəlb edir.

Bir zaman Allahın yanında da “hürr”bəndə kimi tanınan Faust 
özünün bu təmizliyini, kamilliyini saxlaya bilmir, düşdüyü ictimai 
şərait onda əcaib keyfiyyətlər, qeyri-insani xüsusiyyətlər tərbiyə 
edir. Lakin Azər dünyaya səadət istəyən, insanlara “hürr ol”deyən 
bir xalqın nümayəndəsi kimi bəşər zəkasının fövqündə dayanır.

Bayronun Lüssiferi də təbiətin yaradıcı bir qüdrətin 
iradəsindən asılı olmasına inanmır, bunu riyakar ağılın uydurması Azə
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kimi qiymətləndirir və Qabili ona qarşı üsyana təhrik edir. Azər 
də eyni mövqedə dayanır.

Ənənəvi demonik obrazlar kimi, Azər də Allahı və din 
baqqallarının adamları yalançı vədlərlə aldadan, əslində insan 
fəlakətindən həzz alan riyakar və xəbis kimi ittiham edir.

Azərlə Şeyxin qardaşlığı səhnəsi bu baxımdan olduqca 
maraqlıdır. Hətta aşağıdakı mükalimə Qabillə atasının üz-üzə 
dayandığı lövhəyə ruhən nə qədər də yaxındır. Diqqət edək:

Şeyx 
(yanındakılara):
-...Bəlli, həp söylədiklərin həzyan, 
Bizi dunyada yoxmu yaşadan?.. 

Azər:
-Yaşadan varsa iştə xilqətdə,
Mədə... həp mədə... həzrəti-mədə...

Qabil mürəbbisi Lüssifer kimi Allahdan imtina edirsə, 
haqsızlıq və ədalətsizlik mücəssəməsi olduğu üçün ondan üz 
çevirirsə, Azər məsələyə tam başqa şəkildə yanaşaraq:

– Qızma, Şeyxim, sizin yaratdığınız
Tanrı ölmuş də, yoxdur ağlayanı

deyir və hətta uydurma tanrıların meydana gəlməsini maddi 
təmi natla əlaqədar siyasi riyakarlıqla bağlayarkən, cəmiyyət ha-
disələrinə yanaşma meylində bir qədər irəli getdiyini göstərir.

Azər
Əlini Şeyxin qarnına vuraraq istehzalı təbəssümlə:
-Bax, həqiqət də, bəlkə haqq da budur,
Səni hər kim doyursa, tanrın odur.
Din için, firqə, ya siyasət için,  
Nerdə bəslənsə bir ədavət, kin.Azə
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Nerdə qan, ya ölüm, ölən görsən, 
Buna yalnız səbəb sənin mədən...

“Firqə, ya siyasətbazların”xəbislik və riyakarlığını vətən-
daşlıq ehtirası ilə ifşa edən Cavid qəhrəmanı sözdə bir, əməldə 
başqa mövqedə dayanan müasirlərinin üzünə ittiham güzgüsü 
tuturdu. “Həzrəti mədə”naminə dünyanı ölüm və fəlakət girdabına 
çevirənlərə qarşı Azərin ucalan demonik üsyanı yer üzünü qan 
çanağında üzdürən insanlardan Allaha şikayətlənən Mefistofelin 
etirazı ilə eyniləşir. İstər Caviddə, istərsə də Götedə demonik 
üsyan gözəllik və bakirliyin təsdiqinə xidmət edir.

“İblis”faciəsinin sonunda “həzrəti mədə”ucbatından dünya 
iblislərinin qanlı siyasətinə rəvac vermək üçün “Tövrat”, 
“İncil”deyə ora-bura qurşun daşıyan din dəllallarına qarşı 
çevrilmiş demonik üsyan Azərin Şeyxə olan münasibətində 
özünü göstərməsi təbiidir. Qarşıda dayanan din nümayəndəsi olsa 
da, hücum sadəcə olaraq, qara kütləni cənnət vədləri ilə aldadan 
ruhaniliyə deyil, əzab və işgəncə içərisində inildəyən geniş 
kütləni “səadətli gələcək”vədləri ilə aldadan mövcud cəmiyyətin 
müstəbid təbiətinə qarşı çevrilmişdir. Cavidə görə, insanlar bir-
birini başa düşmədiyi cəmiyyətdə meydan şərindir. Şair sosial 
eybəcərliyi şər qüvvətlə bağlayır. Cavidin fikrincə,

Zalım əllər nə qədər üstünsə,
Qurtuluş yoxdur əzilmiş cinsə.

Humanist şair əbədi bir idealla yol yoldaşı olmuşdur. Yer 
üzündə iblisi mələyə, şəri xeyirə, zülməti işığa çevirəcək bir 
cəmiyyət arzusu ilə yaşamışdır. Cavid belə bir səadətli anı bütün 
xalqların birliyində, dostluq və qardaşlığında görürdü. 

“Barışıb həp sevinsə millətlər”deyə şair yer üzündə baş verən 
bütün vəhşətləri, dəhşətləri riyakar “sülh”dəllallarının qanlı 
siyasətinə bağlayır.

Şərin sosial təbiətini düzgün qiymətləndirən romantik 
şair üçün hiyləgər dünya siyasətçilərinə – qan-qan deyən ölüm 
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tanrılarına üz tutaraq, onları insani şərəf və ləyaqət fəth etməyə 
çağırır:

Ah, nə xoşdur əbədi sülh olsa,
Bəşəriyyət açıdan qurtulsa.

Neçə ki yer üzünə ölüm və fəlakət gətirən, insanları qorxu və 
dəhşət içində yaşadan amansız və qanlı siyasətbazlar yaşayırlarsa, 
humanist şairin demonik çılğınlıqla sülh və əmin-amanlığa 
səsləyən çağrışı öz əzəmətilə eşidiləcəkdir.

Bu baxımdan Cavidin “İblisin intiqamı”əsərində şər rəmzi 
ənənəvi demonik obrazlardan tam başqa məramlı, fərdi biçimli 
estetik ideal izləyir. Burada da, “İblis”də də İblis Arifin daxili 
dünyasında baş verən sarsıntıların estetik sənət vasitəsidir. Lakin 
“İblisin intiqamı”nda Arifin keçirdiyi psixoloji gərginliyin səhnə 
həllində bu şərtilik sona qədər gözlənilmir. Elə buna görə də, hər 
iki İblis obrazı arasında kəskin fərqlənmələrə rast gəlirik.  

Əgər “İblis”də rəmzi şərtilik dünyəvi İblisləri nişan verib 
Arifləri həqiqətə aparıb çıxarmaq qayəsi izləyirsə, “İblisin 
intiqamı”nda o, dünyəvi iblislərin baş komandanıdır. Bu Baş 
komandan - İblis özünü maraqlı səciyyə ilə təqdim edir.

Iblis 
(Şeytanlara)::
– ..Aman, durmayın! Үrəyim, beynim dəmirçi kürəsinə 

dönmüş. Şərab gətirin! ...Şərab! .. Öylə şərab ki, könlümə yeni 
alovlar saçsın, qarşımda yeni-yeni pəncərələr açsın. 

(Şeytanlar altun piyalələrlə şərab gətirirlər. İblis içib piyalələri 
atır. Ətrafdakılar havada tuturlar): 

– Mənə Epikürləri, Xəyyamları coşduran şərab lazım deyil.

Nə üçün XX əsrin 30-cu illərinin  İblisi 10-cu illərin İblisindən 
fərqli olaraq Epikürləri, Xəyyamları rədd edir?Azə
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Əgər “İblis”faciəsində mifik rəmz Şərq skeptisizmini 
ümumiləşdirərək, xilası insanın mənəvi kamillik hökmranlığına 
çatmasında görürdüsə, “İblisin intiqamı”nda o, tam başqa təfəkkür 
məhsulu kimi meydana çıxır. Bir zaman o, (“İblis”də) faciə 
tanrılarını bir-bir nişan verirdisə, indisə (“İblisin intiqamı”nda) üzü 
fəlakət və faciə tanrısına çevrilir. Ona görə də, İblis bir zaman nuş 
etdiyi “Epikürləri, Xəyyamları coşduran şərabı”rədd edir, “yalnız 
Atillaları, Neronları alovlandıran kəskin şərablardan”tələb edir. 
Bəllidir ki,XX əsrin 30-cu illərdə Avropada yenicə baş qaldırmış 
faşist ölüm kabusunun cahangirlik psixologiyası üçün bu sözlər 
çox təbii idi.

İblis rəmzində olan dualizm ictimai-dini eybəcərlikdən 
xilas yolu arayan xalqın təfəkkürünü ümumiləşdirərkən Sənan, 
Xəyyam, Peyğəmbər və bu qəbildən olan obrazlarla səhnə 
təcəssümünə çevrilsə də, ölüm mələyi məqamlarında Teymur 
kimi cahangirlərin simasında nişan verilir.

“İblisin intiqamı”nda mifik rəmz dünyanı ovcunda görmək 
istəyən cahangir iblisləri bizə nişan verir: 

İblis:
– …Əvət, öylə şərab istərəm ki, onu içərkən şair Dantenin 

sönməz cəhənnəmi gözlərimdə canlansın. Və o cəhənnəmdə yanıb 
qıvrılan böyük başlar, böyüklük düşkünü ulu dahilər yenidən 
qarşıma çıxsın. Həm də cümləsi alovlar içində çırpınaraq mənə 
sığınsın. Hər dalğasında yeni bir insan qanı ilə bəslənmiş olsun. 
Hər dalğasında yeni bir zəfər, yeni bir qalibiyyət şöləsi parlasın 
və bütün cahanı qanlı tufanlara qərq etsin.

Burada İblis öz cahangirlik psixologiyası ilə Topal Teymura 
daha yaxındır.

Cavid “İblisin intiqamı”nda İblis obrazı ilə “Topal Teymur”da 
həll etdiyi fikirlərin davamlı olaraq, humanist-antihumanist 
ideyaları vermək məqsədi izləyir. Burada İblis yer kürəsini öz 
oxu ətrafından çıxarmaq, dünyanı məhv etmək iddiasında olan 
dövrün ölüm tanrısıdır – Adolf Hitler!Azə
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Cavid faşist Almaniyası ilə müttəfiq olmuş ölkələri nişan 
verir: Yaponiya, İspaniya, İtaliya.

İblisin öz şeytanlarına verdiyi əmr dünyanı məhv etmək 
niyyəti ilə yaşayan Hitlerin yırtıcı şəxsiyyətindən xəbər verir.

İblis 
(şeytanlara): 
– Kimsəyə aman verməyin! Yaxın! Yaxın!
Yer üzünu başdan-başa yanqın yerinə çevirin.

Burada Arif obrazı da maraqlıdır. “İblis”də xilas yolu 
arayarkən, kəskin ziddiyyətlər içərisində çırpınan Arif bu dramda 
imperialist ağaların müstəmləkəçi siyasətinə qarşı nifrətini 
bildirən 30-cu illərin vətəndaşı kimi diqqəti cəlb edir.

ARİF: 
– Oh, nə alçaq mühit, nə qorxunc əsr!... Əcəba, mədəniyyət 

maskasında gizlənən vəhşilər nə zaman qan içməkdən doyacaqlar? 
Çin və Həbəşistan fəlakətləri bitməmişkən, İspaniya dəhşətləri 
başlayır. Diplomatlar zəhər püskürən ilanlar kimi ölkədən-ölkəyə 
soxulur, insan qanı axıtmaq üçün hər gün yeni bəhanələr, yeni 
fitnələr uydururlar. Daimi sülh gözləyə-gözləyə hər gün hərbi 
zavodlar tikirlər, suçsuz və dinc əhalini qırmaq üçün hər gün yeni 
planlar çəkirlər.

Cavid “Azər”də olduğu kimi, burada da xəstə beyinlərin 
saxta diplomatiyasını tənqid və ifşa edir. Şairə görə, zahirən 
mələk kimi görsənməyə çalışan bu yırtıcı təbiətli məxluq, sözün 
əsl mənasında ölüm tanrısıdır. Bu nöqtədə “zəhər püskürən”bu 
diplomatlar İblisin antipodu kimi nəzəri cəlb edir.

Romantik şair müharibə və sülh fikirlərini bu dramda da 
davam etdirmişdir.

“İnsanların xilası qanlı döyüşlərdəmi, ya məhəbbətdədir?” 
sualı Teymurla Kirmani arasında olan mükalimələrdə verilirsə, Azə
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“İblisin intiqamı”nda İblislə mifik mələyi obrazlaşdıran Simanın 
sözlərində bəlli olur:

İblis: 
–...Unutma ki, insanları yeniləşdirib çanlandıracaq 

müharibədir.

Bir qədər sonra Arifin “Səni dünyada ən çox maraqlandıran 
nədir?”sualına Sima belə cavab verir: “Yalnız sülh və məhəbbət!.. 
Mən bəşəriyyət üçün çırpınan, qan izlərin silməyə çalışan sülh 
pərisiyəm”.

Şərqdə Abid, Qərbdə Rahib kimi təqdim edilən İblis (“İblis”) 
bu dramda da qiyafəsini dəyişdikdən sonra həmin mövqedən 
təqdim edilir.

“Belçikada sülh qurultayında”din nümayəndəsi kimi 
çıxış edən İblis görün “kilsə humanizmilə”ölüm tanrılarının 
dəyirmanına suyu necə ustalıqla tökməyə çalışır:

İBLİS 
(Qurultay iştirakçılarına): 
– Ulu tanrı insanları sevgi üçün yaratmışdır. Vaxta ki, Adəm 

övladı doğru yoldan azar, onlara umulmaz bir bəla müsəllət 
olur. Vaxta ki, İspaniya xalqı kilsələrə və din rəhbərlərinə xor 
baxdılar, göylər səltənəti onları cəzasız buraxmadı. Mən əminəm 
ki, dinsizlər yer üzündən qaldırılmadıqca, sülh arzusu yersizdir.

Cavid hakimiyyətə gəlmiş faşist partiyasının faciəli gələcəyini 
peyğəmbərcəsinə görürdü. Bu baxımdan dramın sonunda sovet 
nümayəndəsinin sözləri olduqca maraqlıdır.

 Sovet nümayəndəsi: 
– …Bütün cahan əməkçiləri əmin olmalıdır ki, sülh 

düşmənlərinin bulanıq, qanlı dalğaları bizim hüdudun polad Azə
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divarlarına çarpılıb qırılacaq, azğın orduları da gec-tez sərab 
olmuş ümidlər kimi sarsılıb məhv olacaqdır.

Demonik motiv “İblis”də ümumiyyətlə imperializmi, “İblisin 
intiqamı”nda bəşəriyyətə bəla kəsilmiş faşizm taununu tənqid və 
ifşa edir.

Şər rəmzi “İblisin intiqamı”nda da, “İblis”də də günah və 
onun yaranma səbəblərini göstərir. İnsanda heyvani başlanğıcın 
törətdiyi fəlakətləri göz önünə gətirməyə çalışır. Bu yolla insanı 
şərdən çəkindirmək, ona öz varlığını anlatmaq, dünyaya şər üçün 
deyil, xeyirxahlıq, ülvi əməllər üçün gəldiyini dərk etdirmək 
istəyir. İnsanın yaratdığı vəhşətlərə qarşı üsyan edən İblis, ictimai 
ittihamı ilə insaniləşir. İblis zülməti işıqla, ədalətsizliyi ədalətlə 
əvəz etmək üçün fəlakətlər yaradır. Elə Cavid İblisini zülmət 
dünyasından çıxarıb işığa qovuşduran da bu amaldır. Bu obrazın 
fəlsəfi-estetik mahiyəti onun zahirində deyil, daxili aləmindədir.

İblis obrazında müharibələr və ictimai fəlakətlərlə dolu XX 
əsrin sərtliyinə qəlbdən gələn üsyan var.

Romantik şair ənənəvi mifik obrazın bədii təcəssümü 
ilə dünya demonizm poeziyasında, belə demək mümkünsə, 
“Demonik humanizm”anlayışını zənginləşdirən yeni bir yaradıcı 
meyl sənətə gətirmiş oldu

Həqiqət naminə meydana çıxan İblis sərtliyindən, 
amansızlığından vasitə kimi istifadə edərkən Cavid xalqın 
və cəmiyyətin mənəvi baxımdan oyanmasına kömək etmək 
istəyirdi. İblis öz idealına görə, XX əsrin övladını xülyalardan 
ağıla, tərəddüdlərdən səbatlığa, yalanlardan acı və sərt həqiqətə 
səsləyən təfəkkürdən xəbər verir. Cavid İblisinin ariflərə bəslədiyi 
münasibət bəşəriyyəti işıqlı gələcəyə aparan insan hüququ 
naminə mübarizənin amansızlığı və sərtliyi ilə bağlıdır. Xoşbəxt 
və səadətli günlərə yetmək ancaq mühafizəkar və mürtəce adət-
ənənənin üstündən keçmək və zülmün heykəlini yıxmaq yolu ilə 
mümkündür - mütəfəkkir şairin demonizm poeziyasında gəldiyi Azə
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nəticələrdən biri budur. Bu ideya ilə çıxış etmək dünya romantizm 
ədəbiyyatında, demonizm poeziyasında siyasi hadisələrlə ictimai 
gerçəkliyin gedişatına eyni estetik münasibətlə yanaşmaq demək 
idi.

“İblis”, “Topal Teymur”, “Azər”, “İblisin intiqamı”və b. 
əsərlərində hərb allahlarını ölüm mələyi adlandıran Cavid öz 
parlaq ideyaları ilə, habelə bəşər simasını, adi insani ləyaqətini 
itirmiş, yırtıcıdan seçilməyən və dünya ağalığı hərisliyi ilə 
yaşayan bugünkü bəlli qəddarları nişan verən insandaş, qandaş 
mövqeyi ilə sülh və əminamanlıq uğrunda mübarizə aparan 
xalqların müasirinə çevrilir. R.Rollanın sözləri fikrimizi daha 
da işıqlandırır. O yazırdı: “İncəsənət hər zaman öz dövrünün 
mübarizələrində iştirak edir”.
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NƏTİCƏ

Dediklərimizi aşağıdakı şəkildə xülasə edə bilərik: “İnsan 
və cəmiyyət” probleminin həlli zamanı dünya romantizm 
şeiriyyətində ənənəvi mifik rəmzi obrazın fəaliyyəti ağılın və 
idrakın hökmranlığının təsdiqinə xidmət edir.

Başqa mütərəqqi romantiklər kimi, Cavid də cəmiyyət 
hadisələrində ağılın, idrakın qüdrətini həlledici hesab edirdi. 
Əlbəttə, Cavidi ənənəvi mənada, rasionalist saymaq doğru 
olmazdı. Poeziyada idrak, elmdə, fəlsəfədə fəaliyyət göstərən 
idrakdan fərqlənir. Şair - ağılı ucaldan ürəyi unutmur, ürək vasitəsi 
ilə ucaldır. Cavid azad cəmiyyət axtarışlarında təzadlı yollardan 
keçir, narahat düşüncələr fırtınasında arzu bəslədiyi cəmiyyətin 
addım səslərini əsrin 10-cu illərindən eşitməyə başlamışdır. Şair 
yeni dünyanın bu addım səslərinin getdikcə yaxınlaşdığını hiss 
etdikcə, sərt və real həqiqətlər romantik duyğulara çevrilir, Cavid 
sənətinin özünəmuxsus estetik imkanlarında təcəssüm tapırdı.

İdeal cəmiyyət arzuları Cavid poeziyasında romantik, 
əlçatmaz, dadlı uydurmalar deyil, eybəcərliyin məhvinə inanan 
müdrik zəkanın hər gün müşahidə etdiyi hadisələrdən gələn 
təsirin nəticəsidir.

“İnsan və cəmiyyət”probleminin həllində Cavid şərdən xilas 
olmağı mövcud ədalətsiz quruluşu kökündən məhv edib onun 
yerinə yeni qanunlarla bütün insanları xoşbəxt yaşadacaq bir 
cəmiyyət yaratmaqda görürdü. Romantik şairə görə, keçmişi öz 
heybətli mənfurluğu ilə o zaman məzara gömmək olar ki, ağıl 
oyanmış olsun, hökmranlığını dərk etsin.

Zülmət içərisində işıq arayan insan qəlbinin kəşfi romantizmin 
estetik-fikir uçuşu, böyük tarixi hadisələrlə üz-üzə dayanan 
insanın özünüdərk və özünükəşfdir. Başqa dünya romantikləri 
kimi, Cavid də ictimai dünyanı qəhrəmanın mənəvi aləminə 
köçürmüş, işıqlı insan idealına yol açan keyfiyyətləri təqdim-
təbliğ etmişdir. Romantik şair ölməkdə olan dünya içərisində XX Azə
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əsrin zülmət səltənəti bətnində yeni-yeni doğmağa başlamış işıqlı 
bir dünyanın qədəmlərini hiss etmiş, onun gələcəyinə sönməz 
ümidlər bəsləmişdir.

Cavidin qəhrəmanları idealla gerçəklik arasında kəskin 
ziddiyyətlərin façiəsini keçirirlər. Bu səciyyə butun romantik 
faciə qəhrəmanları üçün təbiidir.

H.Cavidin müsbət tragik qəhrəmanları kimlərin lənət, va 
nifrətilə qarşılaşırlar?

Nadan və cahillərin, siyasi və mənəvi korların, xəbislərin 
və zalimlərin! Cəmiyyətin fövqünə yüksələn Sənan da belədir, 
Məhəmməd də, Xəyyamla Səyavuş da. Mütəfəkkir şairin bu 
və bunabənzər qəhrəmanları böyük və parlaq ideallara xidmət 
etdiklərinə görə hər zaman təqib edilirlər.

Bəllidir ki, zamanın yükünü daşıyan bütün nəhənglər 
Demon və Prometeysayağı zalim tərəfindən zülmət qaranlıqlara 
- zindanlara atılmış, şiş qayalara pərçimlənmişlər. Birinci rus 
inqilabından sonra silaha əl atmış Şərqin mənəvi-ictimai həyatı, 
yenilməz mübarizələrin taleyi Cavid qəhrəmanlarının estetik 
cəhətdən yaranmasına və formalaşmasına, əlbəttə, ciddi təsir 
etmişdir.

Şairin demonik-tragik qəhrəmanları öz ölümlü həyatları 
ilə ölməzlik qazanır, işıqlı idealı və mübarizəsi ilə bizim 
müasirlərimizə çevrilir. Bu səciyyə romantik Cavidin poetik və 
şəxsi taleyini çox gözəl açıqlayır.

Azadlıq fədaisi Nəsimi hürufizmi silaha çevirdiyi kimi, Cavid 
də dönməz bir əqidə ilə xalqı könül verdiyi, qəlbən inandıqı bir 
etiqada, sarsılmaz inama səsləyirdi.

İşlqla zülmətin fəlakətli toqquşmalarını bütün bir görüş 
sistemi halında təqdim edən ulu Zərdüştdən başlamış insanın 
özünü işıq heykəli kimi ilahiləşdirən, insanı tanrı məqamına 
ucaldan Nəsimiyə qədər, feodal və burjua münasibətləri dövrünün 
sənətkarları olan Miltondan, Şellidən tutmuş, Şillerə, Göteyə, 
Puşkinə, Lermontova qədər inkişaf yolu keçən demonizm Azə
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poeziyası Cavid sənətində sintezləşmiş, yeni bədii təsdiqini 
tapmışdır. Cavid romantizmi Şərqlə Qərb romantik sənətinin 
tarixən əldə etdiyi nailiyyətlər əsasında ucalan, eyni zamanda öz 
fərdiliyi, bənzərsizliyi ilə seçilən yaradıcılıq nümunəsidir.

Qərblə Şərq ruhunun sintezinə, qovuşmasına çalışmaq meyli 
romantizmin bəşəri meyllərindən sayılmalıdır. Belə meyl bəşər 
mədəniyyətinin mahiyyətcə vəhdətinin bütövlükdə insanlığın 
mənafeyinə xidmət etdiyini təsdiqləyir. Bu baxımdan Böyük 
Oktyabrın öz idealı ilə bəşər tarixinin inqilabi ənənəsinə bağlı 
olması, yaranmaqda olan sosialist ədəbiyyatı və mədəniyyətinin 
keçmiş ənənənin uğurlu davamı kimi meydana çıxması təbii idi.

Tədqiqə cəlb edilmiş ədəbi materiallar bu baxımdan vahid 
bədii-estetik proses kimi izlənmiş və kitabda başlıca məqsədə 
çevrilmişdir.

H.Cavid romantizmi öz bədii-estetik mənşəyinə görə 
Azərbaycan mədəniyyətinin dərin tarixi qatlarına bağlı olmuş, 
Şərqin bədii duşüncəsindən, fəlsəfəsindən, o cümlədən, panteist 
görüşlərindən qidalanmış, habelə Qürk Tənzimat ədəbiyyatı yolu 
ilə Avropa və rus ədəbiyyatının ənənələrindən milli zəmindən 
bəhrələnmişdir. Sənətdə bu cəhət açıq göstərir ki, hər bir milli 
mədəniyyət xalqların bədii-estetik irsini birləşdirən dünya 
ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Bəllidir ki, hər bir milli mədəniyyətin ucalığı dünya xalqlarının 
milli irsinə hörmətlə yanaşmaqdan başlayır. Ədəbiyyatların 
bir-birindən təsirlənməsi sadəcə olaraq, onların yaxınlaşması, 
doğmalaşması deyildir, eyni zamanda adamların bir-birini başa 
düşməsi, qardaşlaşması və dostlaşmasıdır. Bu uğurlu ənənəvi 
yaradıcılıq prosesini inqilabi baxımdan qiymətləndirərək 
K.Marks yazırdı: “Hər bir millət başqalarından öyrənə bilər və 
öyrənməlidir”.

Cavid romantizmi əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
ziyalılarının təfəkküründə yaranmış özünəməxsus inqilabiliklə, 
zəhmətkeşlərin mübarizə və azadlıq idealı ilə, bundan başqa, Azə
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ölkədə baş verən mənəvi oyanışla, bir qədər sonralar vətəndaşların 
psixologiyasında partlayışla baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar 
meydana gəlirdi. Cavid hər gün üz-üzə gəldiyi ciddi ictimai-
siyasi hadisələri romantik şair “mən”i ilə qavrayır, ümumiləşdirir, 
romantizmin parlaq rəng və boyaları ilə təqdim edirdi. Şairin 
poeziyasında olan xəlqilik də, bəşərilik də özünü bu mövqedə 
üzvi şəkildə büruzə verir.

Tipoloji-tarixi əlamətlərlə, milli-estetik boyalarla və 
vasitələrlə meydana çıxsa da (bu da təbiidir), sənət korifeylərini 
dilindən və dərisinin rəngindən asılı olmayaraq bütün xalqların 
özlərini orda tapa biləcək mövzu və qəhrəmanlar düşündürmüşdür: 
azadlığa can atan insanın mübarizə tarixindən danışan mövzu, 
səadət uğrunda çarpışan qəhrəman obrazları!

Cavidin poetik sənət taleyi dünya romantizm poeziyasının 
bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərinin sənət taleyinə bənzəyir. 
Mütəfəkkir şair öz üsyankar şəxsiyyəti, işıqlı idealı, odlu həyat 
ehtirası ilə insanı alçaldan bütün mənəvi və ictimai qanuna, 
əxlaqa qarşı çıxarkən həmişə sələflərinin müdrikliyindən və sənət 
döyüşkənliyindən də öyrənmişdir.

Cavid əsrimizin əvvəllərində zamanın tufanına sinə gərərkən 
bir tərəfdən comərdliyi, şəxsi ləyaqəti ulu əcdadlarımızdan 
qazanmışsa, o biri tərəfdən tirana qarşı ayağa qalxan azadlıq 
fədailəri ilə vahid ideya səngərlərində vuruşan Milton, Bayron, 
Şelli, Şiller və başqa söz-sənət dahilərinin, azadlıq və səadət 
əsgərlərinin həyat yolundan öyrənmişdir.

Cavid də Qaliley, Cordano Bruno, Həllac Mənsur, Nəsimi 
və başqa ideya mücahidləri kimi öz tale ulduzu ilə barışmamış, 
cahillik və nadanlığın fövqünə yüksəlmişdir Bu titanik nəhənglərin 
şəxsiyyətində özünü göstərən mürəkkəblik və ziddiyyət də 
bu ləyaqətlə bağlı canlı proses idi. Bu azmanların faciəsini də, 
titanikliyini də şərtləndirən yeganə amil bu idi. Bu nəhənglər 
dövrün, zamanın faciəsini keçirirdilər. Zamanın faciəsini keçirən 
şairin hər cür məhrumiyyət, başına gələn müsibət və fəlakət Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



273

onun fikir tanrısı olmasından xəbər verir: yeni bir mənəvi dünya 
yaratmaq eşqi ilə həyata atılan söz-sənət tanrısı, zülmət gözlərə 
işıq, korşalmış idraka kəsər gətirən zəka tanrısı!

Cahanşümul mahiyyətli inqilab yaşıdı olan və Prometeydən 
atəş estafetini qəbul edib gələcək nəsillərə aparan xalqımızın 
mübarizəsini və parlaq idealını özünəməxsus sənət “mən”i ilə 
rəmzləşdirən və ümumiləşdirən, mütəfəkkiranə baxışlarla əsrin 
dərinliklərinə nüfuz edən humanist şair Cavidin fəlsəfi-estetik irsi 
bu baxımdan mənalıdır.

Cəmiyyət təzadlarının – güclü şər qüvvələrlə xeyirin sarsıdıcı, 
faciəli toqquşmaları amillərini bədii axtarışlarda ümumiləşdirmək 
baxımından Cavid dünya romantizminin görkəmli simaları 
səviyyəsində dayanır.

Cavid fəlsəfi-estetik irsində şair-vətəndaş döyüşkənliyi 
publisist dilin çılpaqlığı ilə deyil, dünya romantizmindən gələn 
bədii boya və vasitələrin milli zəmində qovuşması ilə təqdim 
edilir. İnsan təbəssümü naminə ölümün gözünün içinə baxan, 
tufana sinə gərən çılğın, narahat, nifrətdə də, məhəbbətdə də 
ehtiraslı, üsyankar Cavid nəinki fəlsəfi-estetik irsi ilə, habelə 
şəxsiyyəti ilə də bənzərsiz idi

Cavid yaradıcılığında demonizm - gözəlliyin poetik aləmini 
şəxsiyyətin və cəmiyyətin intellektual və bədii inkişafında baş 
verəcək inqilabiliyi özünəməxsusluqla kəşf edən maraqlı bir 
dünyadır. Bu demonizm odlu bir vətəndaşın fikir iztirabını, 
ruhi çoşğunluğunu, üsyankar idealını ümumiləşdirir, şairin real 
həqiqətə özünəməxsus inqilabi münasibətini şərtləndirir.

Cavid qəhrəmanlarının ehtiraslı düşüncələri, fikir və duyğuları 
Bayronda olduğu kimi bəzən kədərli, qüssəli səslənir. Lakin insan 
və dünya haqqında olan şair kədəri - ümidsizlik və cəsarətsizlikdən 
uzaq bir coşğunluqla yaşayan qüdrətli şəxsiyyətin kədəridir. 
Cavid öz lirik və poetik kədəri ilə dövrün titanik şəxsiyyətinə 
çevrilir. Zamana sığmayan şairin şəxsi faciəsi də elə buradan 
başlayır. Mübariz, döyüşkən xarakterə çevrilən Cavid kədəri Azə
rba

yc
an

 M
illi 

Kita
bx

an
as
ı



274

dönməz şairi - insanı şərəfsiz edən sosial əxlaqa və ədalətsizliyə, 
habelə bütün fəlakətlərə səbəb olan diktatora qarşı qoyur. Çavid 
kədərində bir şair-vətəndaşın odlu ürəyi çırpınır, insana inam və 
onun ləyaqətinə hörmət ideyası poetik çağırışlarda səslənir. Bu 
da XX əsr Azərbaycan romantizminin inqilabi təbiətindən gələn 
vətəndaşlıq pafosu ilə bağlı keyfiyyətlərdir.

Sənətdə bəşəri mövzunu nəhəng bir çalğı alətinə bənzədəsi 
olsaq, o zaman deyə bilərik ki, bənzər tematikada sənət korifeyi 
kimi tanınmış böyük şəxsiyyətlərin yaratdıqları bənzərsiz, 
rəngarəng musiqi səsləri bu çalğı alətinin ümumi akkordunu təşkil 
edir. Cavid də bəşəriyyəti səadətə, insanı kamilliyə çağıran bu 
nəhəng alətdə öz təkrarolunmaz səsi ilə haraylayarkən, əbədiyyətə 
qovuşmağa haqlı bir mütəfəkkir şair olduğunu nişan verirdi. 
Başqa təbirlə, insan ruhuiun tərcümanı olan bəşəri sənətkarlar 
da – Şekspir, Milton, Bayron, Şiller, Lermontov, nəhayət Cavid 
rübabı da eyni bir səs (“Bəşəri mövzu”baxımından) üstündə 
köklənmiş nəhəng alətin gərilmiş müxtəlif milli simləridirlər.

Dünya ədəbiyyatının vahid inkişaf qanunauyğunluğuna, 
klassik ənənəsinə bağlı olsa da, araşdırma boyu o inama gəlinir 
ki, Cavidin demonik poeziyası yeni bir dünyanın Cavidanə 
fəlsəfi-estetik kəşfidir. Özünə qədər Azərbaycan poetik sənətində 
olanlara bənzəməyən bir kəşf, milli və dünya mədəniyyətini 
sintezləşdirən bir kəşf!

Cavid təkcə zülm içərisində yaşayan Azərbaycan 
zəhmətkeşlərini deyil, şər qüvvəyə qarşı ayağa qalxan bütün 
dünya xalqlarını əlbir olmağa çağırırdı. Caviddə demonizm 
poeziyasının beynəlmiləlçi estetik ruhu bir də bu meyllə bağlı idi.

Mütəfəkkir şairin yaradıcılığının əsas illəri Şərq xalqlarının 
tarixində ziddiyyətli və mürəkkəb bir proses kimi baş verən 
mübarizələrlə dolu məlum illərə təsadüf edir.

Cavid romantizminin poetik idealından doğan estetik duyum 
bizim ədəbiyyatda “İblis”dən sonra “İnsan”ı yaratdı. Hər iki əsər 
insan taleyi haqqında faciədir.Azə
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“İblis”də faciənin qəhrəmanı İblis deyil, İnsandır. Lakin 
o nə Arifdir, nə İxtiyar, nə Rənadır, nə Xavər, nə də Elxan! O 
İnsan – qəhrəman pərdə önündəki şəxsiyyətləri ümumiləşdirərək 
pərdə arxasında gedən hadisələrin mərkəzində dayanır və qanlı 
döyüşlərdən işığa yol açan Ağılın və Kamalın qələbəsinə ümid 
bəsləyir! Biz bu idealla Birinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı 
İnsanı, çox təbii qanunauyğunluqla İkinci Dünya Müharibəsinin 
döyüşçüsü kimi “İnsan”da (S.Vurğun) pərdə önündə görürük.

Bu onu göstərir ki, H.Cavidin bədii irsi yeni mərhələ olaraq, 
dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan sovet ədəbiyyatı arasında 
mənəvi-estetik körpü yaratmış oldu. Bu məqamda dünya 
romantizm poeziyasının estetik aləmində ecazkar Şərq rəngləri 
Cavidin söz fırçasında Şərq göy qurşaqına bənzər parıltı ilə bərq 
vuran, öz əzəmətli, fəlsəfi dərinliyi ilə seçilən Cavid zirvəsi 
hazırlamış oldu.

Cavid dünya romantizm və demonizm poeziyasında ona görə 
bənzərsiz mərhələ yaratmış oldu ki, bu ölməz sənətkar Cavid 
kimi yaşadı, Cavid kimi yazdı, Cavid kimi sevdi: İnsanı, Vətəni,  
bir də torpağı!!! 
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