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Cavid Peyğəmbər ilə öylə imanlı və qənaəti möhkəm 

bir tip yaratmaq istəmişdir ki, o adam öz fikrinə və idea-

lına bütün vicdanilə inanmış və məqsuduna irmək için 

hər bir şeydən; məzmunu olan gözəllikdən, eşqdən - mə-

həbbətdən, eyş-işrətdən və hətta əziz canından belə keç-

miş, yalnız sarıldığı həqqi təbliğ etməkdə əzm və səbat 

göstərmiş olsun. Böylə bir tip təsvir etməklə qalmayır, 

bəlkə Cavidin fikri bir az da inkişaf edir. O göstəriyor ki, 

yalnız böylə bir adam öz amalına vasil və nəticədə fəth 

və zəfərlərə nail ola bilir. 

Hənəfi Zeynallı 

 

BİRİNCİ FƏSİL 
 

Hüseyn Cavidin "Peyğəmbər"  

mənzum tarixi draması  

 

42. [Ya Rəsulum! Əvvəlki peyğəmbərlərə vəhy 

nazil etdiyimiz kimi] sənə də beləcə əmrimizdən 

olan bir vəhy [möminlərə mənəvi həyat verən Qu-

ran] göndərdik. Sən [bundan əvvəl] kitab nədir, 

iman nədir, bilməzdin. Lakin biz onu bəndələrimiz-

dən istədiyimizə haqq yolu göstərmək üçün bir nur 

etdik. Sən [onunla insanları] düz yola yönəldərsən 

[islam dininə dəvət edib haqqa qovuşdurarsan.] 

 

Qurani-Kərim, ayə 52. 

 

Kim Məhəmməd üçün ibadət edirsə, Məhəmməd ölübdür.  

Kim Məhəmmədin Allahına ibadət edirsə, Məhəmməd onun üçün sağdır. 

 

Əbu Bəkr 
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BİRİNCİ FƏSİL 
 

1.1. Cavid əsərlərində allahlar, dinlər və peyğəmbərlər 

 

I. Şeirlərində 

 

 Vətən məhəbbətini əmr edibdi Peyğəmbər, 

Xoş ol kəsə, ona həmdəm olub vüsali-vətən... 

 ...Məhv olur fikir edincə cismi tənim, 

Aman Allah! Odur bənim vətənim. 

Aman Allah! Nə dərdi-bidərman, 

Gəliyormiydi hiç xəyalimizə? 

("Hali-əsəf iştimalımı təsvirdə  

bir ahi-məzlumanə.") 

 Zatən bu, köhnə yurdumuzun könhə adəti, 

Hər Tanrının qan içməyə var hüsni-rəğbəti. 

("Hərb İlah qarşısında") 

 "Ey böyük Tanrı! Ey böyük Yaradan! 

Hər bəladan əsirgə yurdumuzu, 

Kamran eylə şanlı ordumuzu..." 

("Dəniz tamaşası") 

 ...Gülər ədalətə, insafa, haqqa, vicdana, 

Gülər həqayiqi-İncilə, hökmi-Qurana. 

Fəqət qalanar, o bikəslər - ah ya Rəbbi! 

Nə yapsın, iştə qoşar canlı bir cənazə kibi. 

("...Məzlumlar için") 

 [Adəm oğlu] Gah übudiyyət edib yıldızlara, 

Gah əyilmişlər dilara qızlara. 

Çoq zaman məğlub olub bir heyvana, 

Tanrı zən etmiş, tapınmışlar Ona. 

Halbuki, hər kəscə Haq bir, Tanrı bir... 

Ya bu sərsəmlik, bu azğınlıq nədir!? 

("İştə bir divanədən bir xatirə") 



İsgəndər Atilla 
 

5 

 Hüsni-Mütləq [Allah] enərsə yer yüzünə, 
Qonar ancaq bunun [gözəlin] gülər yüzünə. 

("Uyuyor") 

 Kərbəla padşahının adını eşidən kəs, 
Dərhal o əza məclisinə matəm saxlar. 

Fatimə bir küncdə kədərli oturduğunu görərsən. 
O gecə nalə edərək, əza saxlamışdır. 

Oğlunun [Hüseynin] cənazəsinə baxaraq deyir: 

Məgər sənin qatilin Allahdan şərm etməyib?.. 

(Mərsiyə) 

 Millət vücudi fani olub, iki göz qalıb, 

İslam dini tərk olub, ancaq ki, söz qalıb, 
Biz millətin ayılmağı qaldı qiyamətə, 

Baislərin Xuda özü versin bəlasını 

İslamdan qalan bizə bir ad olub fəqət, 

Cəhlilə mərifət evi bərbad olub fəqət. 

(Nöhvə) 

 Fəqət bu gün şu üfüqlərdə parlayan əlvan, 

İnan! - deyor bana - Cənnətdən şübhə, inan!.. 
Yalvarıb Haqqa dinli ya dinsiz, 

"Allah, Allah!" səsilə doldu dəniz. 

("Dəniz tamaşası") 

 Cənnət qədər bu mənzərə möcüznüma... 
Diyari-yar, iştə odur Cənnətim bənim. 

("Hər yer səfalı, nəşəli...") 

 Hər kəs aldanmış da sapmış bir yana, 
Min çeşid bütlər yapıb tapmış ona. 

("İştə bir divanədən bir xatirə") 

 Rəsuli-Sadiqə min üç yüz il sabiq deyib Xaliq 
Ki, bielm olsa insan cinsi heyvanata lahiqdir. 

("Urmiyədən") 

 

II. Dram əsərlərində və məqalələrində 

                                                
 Kərbəla hadisələrinə işarədir. 
 Peyğəmbərin qızı. 
 Utanmadımı, xəcalət çəkmədimi?.. 
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 Öncə Həvva, o möhtəris nənəmiz, 

 İşləyib bir cinayət, açdı bir iz. 

("Şeyx Sənan") 

 İxtilaf, ixilaf məzhəbü din... 
Din bir olsaydı yer yüzündə əgər, 

Daha məsud olurdu cinsi-bəşər. 

 ("Şeyx Sənan") 

 O İsa ruhlu dərbədər qələndərdir. 

("Uçurum") 

 İlk atamız Adəm kibi öncə sapdım, aldandım; 

Sonra "Mələk, Cənnət!" deyə ah çəkməkdən usandım. 

("Uçurum") 

  [İblis] Dünyada əgər varsa rəqibim o da Allah!.. 

Bəzən olurum bir Papa! Cənnət satarım bən, 
İsa dirilib gəlsə də qorqar qəzəbimdən. 

("İblis") 

 Tanrı olsaydım əgər, gerçəkdən, 

Ya bu insanları xəlq etməzdim, 

Əgər etsəm şadardım daim şadü məsud... 

("İblis") 

 Nerdə?.. Fəqət Tanrıyı bir göstərin! 
Ah, Ona var söylənəcək sözlərim... 

("İblis") 

 

 Qızma şeyxim, sizin yaratdığınız, 

Tanrı ölmüş də, yoqdur ağlaynı. 

("Azər") 

 Anton bana anlatdı ki, guya, 

Cənnət yalan, əfsanədir İsa. 

("Knyaz") 

 Böylə boş sözlərə uymam, uymam, 
Kılavuzdur bizə ancaq islam. 

("Xəyyam") 

                                                
 Hər şeydən çəkinən, qorunan... 
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 Fironu qəhr edən Musa bir çobandan başqa bir şey deyil-
di. Lakin sarsılmaz bir ruhla meydana atıldı...  

("Şeyda") 

 Xayr! Xayr!.. Baqsana, burası xristian məzarlığı... Şu 

xaçları görmiyormısın? Hiç İsanı xatırlamıyormısın? İnan 

ki, əfv etmək intiqam almaqdan daha müdhişdir...  

("Şeyda")  

 "Olsa merac, olur da ruhani, 

Həp yalandır üruci-cismani. 
Bir bəşərdir, diyordu Peyğəmbər, 

Hiç görülmüşmü çıqsın ərşə bəşər?" 

("Şeyx Sənan") 

 Sadə meracı etmiyor inkar, 

Hələ tövhid için də şübhəsi var. 

("Şeyx Sənan") 

 Kim ki, Allahı istiyor görmək, 

Arasın qəlbi-tabnakində, 

Arasın kəndi ruhi-pakində. 
Hər kimin qəlbi, ruhu düzgündür, 

Daima hiss edir də Haqqı görür. 

Feyləsufanə ruha malik olan 

Yaşamaz ayrı hərgiz Allahdan. 

("Şeyx Sənan") 

 Hələ "Şəqqülqəmər" hekayəsinə, 

Veriyor başqa dürlü bin məna. 

("Şeyx Sənan") 

 Əcəba!.. Həzrəti-Rəsulüllah, 

Cümlə əshab - Əli, Ömər həmrah.  

Daima hərbgahə qoşmuşlar... 

("Şeyx Sənan") 

 Musiqi, nəğmə ən gözəl sənət, 

Nəğmeyi-şuxi həzrəti-Davud 

Yaxud ahəngi - şeir giryeyi - ud. 

                                                
 Qəlbinin nurunda. 
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("Şeyx Sənan") 

 O bir insan ki, pək fürumayə...  

And içib Tanrı oğlu İsayə, 

Basmış İncilə əl, inan, verəcək... 

("Şeyx Sənan") 

 Yandım, Allah!.. Nədir bu işgəncə? 

Yoxmudur Səndə mərhəmət?! Ya Rəbb!.. 

("Şeyx Sənan") 

 Baq, səsləniyor, iştə sədayi-pəri-Cibril! 

Bunsuz olmaz kimsə, inan, məqsədə nail. 

("İblis") 

 Bir Xızırmı, ya mələkmisin sən? 

Yalnız bunu bilmək istərim bən. 

("İblis") 

 İbn Yusif diri olsaydı, əvət. 

(Yaxud: Şimdi İsa dirilib gəlsə, əvət) 

O da əfv etməni istərdi fəqət. 

("İblis") 

 Zərdüştü düşün, fəlsəfəsi, fikri, dəhası 

Həp atəşə tapdırmaq idi zümreyi-nası. 

("İblis") 

 Dünyaları yoqdan yaradan, ey ulu Tanrı! 

Lütf et, o gözəl çöhrəni bir an bana göstər. 

("İblis") 

 Uydum da Peyğəmbərlərə, qanunə, kitabə, 
Duydum yenə qəsvət. 

Ey varlığı yoq, yoqluğu vardan daha dilbər! 

Lütf et o gözəl çöhrəni bir an bana göstər. 
Qaldır bəni, bir seyr edəyim xoşmu, gözəlmi 

Cənnətdə Mələklər. 

("İblis") 

 Ey mərhəmət kanı, ey ulu Tanrı! 

                                                
 Alçaq, nanəcib... 
 İnsan cinsini, camaatı, xalqı. 
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Ey yerlərin, göylərin hökmdarı! 

("Ana") 

 ...Ah, yıxdığın heykəli tikməyəmi gəldin?Yoqsa İsa kibi 
ölü diriltməkmi istəyirsən?! Ha-ha-ha-ha-ha. Hiç ölü diri-

lirmi, ya?..  

("Maral") 

 Maral! Yavrum!.. Allahın əmri... Peyğəmbərin şəriəti... 

Ayaqlar altına alınmaz qızım!.. 

("Maral") 

 ...Qurani-mübində Xudavəndi-Cahanafərin buyurur: 

"Avamlar heyvana oqşar, bəlkə ondan da azğın olar."  

("Urmiyədən") 

 Peyğəmbər: "Beşikdən qəbrədək elm etələb edin." 
"Elm Çində də olsa, tapıb öyrənin."  

("Urmiyədən") 

 ...Və təlim və tərbiyə cəhətilə nə məsaili-şəriyyədən [tüc-

car və b. əsnaflar] bir məsələ qanıb və nə əhkami-Quran-

dan bir mətləb anlayıb və nə lazım olan fars və türk dilin-

dən kəma hüvə təqqüh bərayib olublar.  

("Urmiyədən") 

 Əcəba?! Qızlar, oğlanlara nisbətən madiyyatda ikidə bir 
haqqi-vərasətə malikdirlər. Rəsuli-Əkrəm [Məhəmməd 

peyğəmbər] təlim və tərbiyədə heç bir fərq qoymadığı 

halda təhsili-elmi kiçiyə, övrətəmüsavi bir surətdə fərz 
buyurduğu təqdirdə, necə olur da ki, böylə bir əmiri-mü-

qəddəsi heç məsabəsində tuturuq... 

("Həsbi-hal") 

 ...Cənabi-Haqq [Allah] çalışqanların, doğruların, fədakar-

ların hamisidir.  

("Mirzə Abdulla Məhəmməd yaxud (A.Sur) - Abdulla To-

fiq") 

 Cənabi-Həqq özbirliyi hörmətinə bu nakam  cavanın 

[Abdulla Surun] cənazəsi üzərində paralanan sinələrə, 

qoparılan saçlara, tökülən göz yaşlarına, sızlayan ürəklə-
rə mərhəmət buyurub da onu, o namurad bəndəsini dər-

yai-ehsan və kərəminə qərq eyləsin. Əgər günahı var isə, 
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öz lütfülə, öz böyüklüyü ilə bağışlasın. (Amin...)  

("Mirzə Abdulla Məhəmməd...") 

 Müəllimlərə hörmət ediniz, onları seviniz, onları pək bö-
yük görünüz, əvət, onlara pərəstiş ediniz, onları kəndini-

zə əfəndi biliniz! Mövlayi-müttəqiyan həzrəti-Əli (Kərə-

mullahu vəchuhu) müəllimlər haqqında nə tövsiyə buyur-

sa ona əməl ediniz! (Mən əlləmni hərfən qəd səyyərni əb-

dən) kəlami-həkimanəsini unutmayınız!  

("Mirzə Abdulla Məhəmməd...") 

 ...Əvət, bən pək kinliyim. Bəni təhqir edənlər Əzrailin 
qucağına atılmış olurlar.  

("Afət") 

 Bən yaşamaq için titrəyənləri daima Əzrailin qucağında 

gördüm.  

("Afət") 

 Halbuki Əzrail də bir Mələkdir. Fəqət bən bir Mələyin 

Əzrail olmasını arzu etməm...  

("Afət") 

 Bütpərəstliyi çoqdan bıraqdım. Onunçün də büt qırmaq-

dan pək çoq zövq alıyorum.  

("Afət") 

 Şeir!.. Musiqi!.. Din!.. Dünyada bir şeir, bir musiqi, bir 

din mənbəyi var ki, o da təbiətdir...  

("Afət") 

 İştə bir səs ki, edər göylərə şaşqınca xitab, 

O sağır göy, əcəba, kimsəyə vermişmi cəvab? 

("Xəyyam") 

 Xilqətin sirri müəmmadır... 

("Xəyyam") 

 Burada Cənnət yapalım badə ilə, 
Nəmə lazım o varılmaz Cənnət. 

("Xəyyam") 

 Bir Tanrıya lazımsa tapınmaq, 

                                                
 “Kim mənə bir hərf öyrətsə, məni özünə qul etmiş kimi olar.” 
 Dramaturq burada panteist görüşlərini ifadə etmiş olur. 
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Zevq əhli tapınsın sana birdən. 

("Xəyyam") 

 Peyğəmbər idim, ümmətim olsa. 

("Xəyyam") 

 Aydındır, əvət, mədrəsələr həp, 

Hər kərpici altında bir əqrəb. 

("Xəyyam") 

 Onlar nə verirlər sana: Əfyunlu hədiyyə -  

Zəm-zəm suyu, Cənnət. 

("Xəyyam") 

 Səndəmi, ah, səndəmi güldün bana? 

Tanrı Cəhənnəmdə verir yer sana! 

("Xəyyam") 

 Baq, hələ bu uyqu, həqiqət deyil, 

Doğru Cəhənnəm nə olur anla, bil! 

("Xəyyam") 

 Müftini incitməməliydin, saqın, 

Cənnətə əsla bizi qoymaz yaqın. 

("Xəyyam") 

 "Badə ibriqimi qırdın, ya Rəbb! 

Dərdimi başımdan aşırdın, ya Rəbb! 

Bən mey içdimsə, əcaib bir hal, 

Məst olub Sənmi şaşırdın, ya Rəbb!" 

("Xəyyam") 

 Qətli vacibdir, o, tüğyan eylər, 

Çıldırıb Tanrıya isyan eylər. 

("Xəyyam") 

 Nə rəzalət... Bu bir ibadətmi? 

Nə səfahət... Bu bir xilafətmi? 

("Xəyyam") 

 Xalqa Cənnət verib də o dünyadə 

                                                
 Gözəl Sevdaya. 
 Kuzəmi, bardağımı. 



Ясрин шаири V 
 
12 

Özün aludəsin bu dünyadə. 

("Xəyyam") 

 Allah bir olduğu kibi, padşah də bir olmalı, şan və şöhrət iz-

ləyən bir hökmdar qarşısında cihan... nədir?  

("Topal Teymur") 

 Tanrı qulu Teymurdan Sultan - Rum Yıldırım Bəyazidə. 

 ("Topal Teymur") 

 Allah-Allah! Hiç Sultan əfəndimizə qul denirmi? Hal-

buki o, yer üzündə zilli-Allah sayılır.  

("Topal Teymur") 

 Bənim hərb Allahı!..  

("Topal Teymur") 

 Gücsüz Tanrıdansa güclü qəhrəman 

Səcdəyə, hörmətə layiq hər zaman. 

("Səyavüş") 

 Məhbəslərə atılsın 

Bəlkə Yəzdani-pak*** edər mərhəmət. 

("Səyavüş") 

 Doğdu anam bəni matəmli bir düyündə, 

İblis ilə Tanrının öpüşdüyü bir gündə. 

("Səyavüş") 

 - Anton bana anlatdı ki, guya 

Cənnət yalan, əfsanədir İsa. 

 - Hiç dinləmə, yavrum, onu ah sus! 

  Dinsizlərə uymuşdur o mənhus. 

("Knyaz") 

 - Ah, mərhəmət! Ey sevgili İsa! 

Qurtar onu, bin cürmü də olsa... 

- Olsaydı Onun qüdrəti, əfsus, 

Çarmıxda bulunmazdı. 

                                                
 Yıldırım Bayazidə. 
 Allahın kölgəsi, himayəçisi. 
 Zərdüştiliyə görə Allaha mənsub İlahi. 
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("Knyaz") 

 

 Onda İsayı satan Yuda kibi 

Bir baqış var ki, bilinməz səbəbi. 

("Knyaz") 

 Sən Mələk çöhrəli bir Şeytansın. 

("Knyaz") 

 Yoq, ağlama əsla! 

Söz verdi dəmin Həzrəti-İsa, 

Annən dirilib şimdi məzardan çıxacaqdır. 

("Knyaz") 

 

1.2. Səma kitabı - hikmət və bilik xəzinəsi 

 

Səma kitabı - Quran bilik və hikmət xəzinəsi və mənbəyidir. İslam 

ən böyük məhəbbət və sevgi dinidir. Allah yenilməz qüvvət, hikmət, bi-

lik və mərhəmət sahibidir. Tanrı hər şeyin xaliqidir. Hər şeyə qalib 

Odur. Quran səma kitabı olduğundan onun hər bir surəsi və ayəsi hik-

mət söylər. Quran Allahı, dünyanı, insanları sevməyə, haq və ədalətə, 

zəif və əlsiz-ayaqsızlara qarşı qayğı və diqqətə çağırır. Allah və Pey-

ğəmbər insanları əyri yola deyil, düz yola dəvət edir. Allahın elçisi in-

sanların qəlbini Tanrı, din və islam ilə birləşdirir. Quran həqiqi Allah 

kəlamı, asimandan nazil edilmiş bir möcüzədir. Allah göylərin və yerin 

nurudur. O, öz nuru ilə insanların, birinci növbədə elçilərinin və mö-

münlərin qəlbini nurlandırır. "[Ya Məhəmməd!] De ki: "Əgər siz Allahı 

sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahları-

nızı bağışlasın. Allah bağışlayan və mərhəmətlidir!" (Qurani-Kərim, s. 

3, a. 31) 1 

Allah pak və müqəddəsdir. O, kafirlərdən intiqam alır, tövbə edənlə-

ri bağışlayır. "[Ya Məhəmməd!] Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə 

xilaf çıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət və intiqam 

                                                
 Milliyyətcə yəhudi, İsanın qatili. Mənası: pis adam, qatil. 
1Qeyd. “s” – surə, “a” – ayə. 
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sahibidir!" (Qurani-Kərim, s. 14, a. 47) 

Hüseyn Cavid öz dövrünün böyük zəka sahibi və ən böyük mütəfək-

kiri və dahi bir şairi olaraq, Quranı bilik və hikmət xəzinəsi və mənbəyi 

kimi, islamı məhəbbət dini kimi, nə məlum, nə məchul olan Allahı bö-

yük yaradıcı qüvvə kimi qəbul etmişdir. Allahdan və Qurani-Kərimdən 

irəli gələn hikmət, bilik və fəlsəfəni daha çox Peyğəmbərin dilində ver-

mişdir. Cavidin Peyğəmbəri yerdə və göydə olan bütün mövcudiyyəti 

uca Tanrının adı ilə bağlayır. Hesab edir ki, bütün əsrari-nihan Allah-

dandır. Bu idrakı ona Allah bəyan etmişdir. Bütün cümlə cahan Tanrı-

nın hikmətidir. Ən kiçik zərrə və ən böyük aləm Tanrı eşqiylə hərəkət 

edir. O, incə bir Rəmzdir, fəqət pək mübhəm. Mənim bütün mənliyim, 

ağlım, kamalım, düşüncəm, xəyalım Onundur. Allahın kəlamları, surə-

ləri və Quran məhəbbət və busədən bəhs edər, elm və hikmətdən incilər 

sərpəir. Tanrını "göstər" deyən şaşqındır, Onu rədd etmək istəyən az-

ğındır. 

Min beş yüz ildir ki, Quran dünyanın böyük başlarını, zəka sahiblə-

rini,alim və ziyalıları, ruhaniləri, imanlıları və imansızları, inananları və 

inanmayanları, müsəlman, yəhudi və xristianları... düşündürür. Ona 

böhtan atanlar da, qara yaxanlar da, vərəqlərini yandıranlar da, təhqir 

edib karikaturalar çəkənlər də ... tapılır. Nadanlar Qurandan heç bir şey 

əxz edə bilməzlər, zəkalılar elm, bilik və hikmət mənbəyi olan müqəd-

dəs kitabdan incilər bularlar. Ariflər Qurandan aldıqları bilgi və məlu-

matdan kəşflər edib, dünyada ad-san və şöhrət qazanarlar... 

Bir neçə konkret kəşf və fakta nəzər salaq. 

1. Qurani-Kərimdə dənizlərin sərhədləri göstərilmişdir. Bunun elmi 

izahı, daha doğrusu, düzgünlüyü 1400 ildən sonra verilmişdir. 

2. Ana bətnində ilk öncə uşağın hansı üzvü əmələ gəlir? Bu sual əsr-

lər boyu həkimləri və filosofları, adi insanları düşündürmüşdür. Qurani-

Kərimdə isə bu suala min beş yüz il bundan əvvəl cavab verilmişdir: 

"Allah sizi analarınızın bətnlərindən heç bir şey bilmədiyiniz [dərk et-

mədiyiniz] halda çıxartdı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, [Alla-

hın əmrlərini eşidib, qüdrətini və əzəmətini görüb, vəhdaniyyətini du-

yub], bəlkə şükür edəsiniz!" (Qurani-Kərim, "Ən-Nəhl" surəsi, ayə 78.) 
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Bu o deməkdir ki, Allah ilk öncə ana bətnində olan uşağa qulaq, göz 

və qəlb (ürək) verir. Bu həqiqət tibb alimləri tərəfindən XX əsrdə təsdiq 

edilmişdir. 

3. Qədim zamanlarda hesab edirdilər ki, yer hamardır. Quranda ye-

rin kürə şəklində olması haqda xəbər verilir. 

4. Müasir elm sübut etmişdir ki, hər qalaktikada 200 milyard ulduz 

var. Quranda bu haqda ondan çox-çox əvvəl məlumat verilmişdir. XXI 

əsrin əvvəllərində alimlər yeni bir qalaktikanı kəşf etmişlər. Həmin qa-

laktikada da milyardlarla ulduz olması müəyyən edilmişdir. 

Hüseyn Cavidin "Peyğəmbər" pyesində göydən enən Mələk Allahın 

yaratdığı kainatı  Məhəmmədə belə təqdim edir: 

- Gecə, yıldızlarilə pürxülya, 

Səni dinlər sükut içində fəza... 

Yüksəl, ey şanlı qəhrəman, yüksəl! 

Ərşi-lahutə doğru aç şəhpər 

Dinlə kainatı, seyr eylə, 

Hər günəş ondan iştə bir şölə... 

Hər ufaq zərrə, hər küçük yapraq 

Sana söylər bu Rəmzi [Allahı] pək parlaq... 

5. Kainat fasiləsiz olaraq genişlənir. Bu, Quranda ayrıca qeyd edilir: 

"Biz göyü qüdrətimizlə [qüdrət əlimizlə] yaratdıq və Biz [istədiyimiz 

hər şeyi yaratmağa] qadirik. [Və ya Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və 

Biz onu genişləndirməkdəyik]. (Qurani-Kərim, "Əz-zariyat" surəsi, ayə 

47) Alimlər Qurana istinad edərək bu həqiqəti 1400 ildən sonra "kəşf" 

etmişlər. 

6. İnsanın palçıqdan (torpaqdan) yaranması haqda Qurani-Kərimdə 

sıx-sıx danışılır. Bir neçə ayəyə nəzər salaq.  

71. [Ya Peyğəmbər!] Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə 

demişdi: "Mən palçıqdan bir insan [Adəmi] yaradacağam." 

72. Mən onu tamamlayıb [insan şəklinə salıb] öz ruhumdan [özü-

mün yaratdığı ruhdan] üfürən kimi ona [hörmət əlaməti olaraq] səcdə 

edin!" (Qurani-Kərim, "Sad" surəsi) 

26. Biz insanı quru [toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran] və qoxumuş 
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[və ya torpaqdan tədriclə dəyişib başqa şəklə düşmüş] qara palçıqdan 

yaratdıq!  

29. Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona [ibadət 

yox, təzim məqsədilə] səcdə edin!"  

30. Bundan sonra mələklər ona [təzim məqsədilə] səcdə etdilər.  

31. Təkcə İblisdən başqa... (Qurani-Kərim, "Əl-hicr" surəsi) 

Müasir elm insanın palçıqdan yaradılmasına birmənalı baxmasa da, 

həmin həqiqət təsdiqini tapmaqdadır. İnsan bədənində olan maddələrin 

hamısının torpaqda olması həqiqətdir... 

7. Yer üzərində nə qədər adamı varsa, bir o qədər də barmaq izi var. 

Uşağın barmaq izi ana bətnində yaranır və təşəkkül tapır. Bu barədə 

Quranda xəbər verilir.  

Uşağın ana bətninə düşməsi belə izah olunur: 

37. Məgər o, [ata belindən ana bətninə] tökülən bir qətrə nütfə de-

yildimi?!  

38. Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi [in-

san şəklinə saldı].  

39. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift [həmtay] ya-

ratdı. (Qurani-Kərim, "Əl-qiyamə" surəsi) Və s. 

Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Quran səma kitabıdır; Allahın pey-

ğəmbərə nazil etdiyi müqəddəs kəlamlardan ibarətdir; elm, bilik, hikmət və 

fəlsəfə mənbəyidir. Xristian alimlərinin bir çoxunun Qurandan istifadə 

edərək yeni elmi kəşflər etməsi, Nobel mükafatı alması təsadüfi deyil, təbii 

və qanunauyğun bir haldır!.. 

 

                                                
 Sperma. 
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1.3. Qurani-Kərimdən bəzi ayələr 

Quranın nazili 

9. Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu [hər 

cür təhrif və təbdildən; artırıb-əksiltməkdən] qoruyub saxlayacağıq! 

Cəbrail və İsa haqqında 

58. (Ya Məhəmməd!) Bunlar ayələrdən və hikmətlə dolu olan zikr-

dən - Qurandandır ki, [Cəbrail vasitəsilə] sənə söyləyirik. ("Ali-İmran" 

surəsi) 

54. Onlar [İsaya inanmayanlar] hiyləyə əl atdılar. Allah da onların 

hiyləsinə [İsanı göyə qaldırıb münafiqlərdən birini İsa surətində onlara 

öldürtməklə] əvəz verdi... ("Ali-İmran" surəsi) 

55. O vaxt Allah buyurdu: "Ya İsa, həqiqətən, Mən sənin ömrünü ta-

mam edib, öz dərgahıma qaldırıram, səni kafirlərdən pak edirəm..." 

("Ali-İmran" surəsi) 

59. Allah yanında İsa da [İsanın atasız dünyaya gəlişi də] Adəm ki-

midir. Allah onu [Adəmi] torpaqdan yaratdı. Sonra ona: "[Bəşər] ol!" - 

dedi, o da oldu. ("Ali-İmran" surəsi) 

İslama dəvət 

85. Kim islamdan başqa bir din ardınca gedərsə, [o din] heç vaxt on-

dan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar! ("Ali-İm-

ran" surəsi) 

Lut haqqında 

80. Lutu da [peyğəmbər göndərdik]. Bir zaman o öz tayfasına de-

mişdi: "Sizdən əvvəl bəşər əhlindən heç kəsin etmədiyi həyasızlığı [ki-

şilər arasında olan cinsi əlaqəni] sizmi edəcəksiniz? ("Əl-əraf" surəsi) 

83. Biz Lutu və ailəsini [həmçinin ona iman gətirənləri] xilas etdik. 

Yalnız övrəti [Vailə öz gizli küfrü səbəbilə] həlak oldu. ("Əl-əraf" surə-

si) 

Bədr müharibəsi 

13. [Ey Məkkə müşrikləri və yəhudiləri!] İki dəstənin [Bədr mühari-

bəsi zamanı] qarşı-qarşıya durması sizin üçün [Peyğəmbərin doğruluğu-

na] dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirlər 

idi. [Möminlər üç yüz on üç nəfər, kafirlər isə təqribən min nəfər idi-
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lər]... ("Ali-İmran" surəsi) 

165. Siz [Bədr müharibəsində yetmiş nəfəri öldürüb, yetmiş nəfəri əsir 

alaraq] onları ikiqat müsibətə düçar etdiyiniz halda, [Ühüd müharibəsində] 

başınıza bir müsibət gəldiyi zaman: "Bu haradan gəldi?" - dediniz. [Ya 

Məhəmməd!] Söylə ki: "Bu sizin özünüzdəndir". Həqiqətən Allah hər şeyə 

qadirdir. ("Ali-İmran" surəsi) 

Əbu Süfyan barəsində 

173. O kəslər ki, xalq onlara: "Camaat [Əbu Süfyan və tərəfdarları] 

sizə qarşı [qüvvə] toplamışdır, onlardan qorxun!" - dedikdə, [bu söz] 

onların imanını daha da artırdı və onlara: "Allah bizə bəs edər. O nə gö-

zəl vəkildir!" - deyə cavab verdilər. ("Ali-İmran" surəsi) 

Ühüd döyüşündən qayıdan Əbu Süfyan Bədr döyüşündən intiqam al-

maq üçün Məhəmmədə deyir: "Bədr döyüşünün ildönümündə yenə həmin 

yerdə görüşərik və döyüşərik." Peyğəmbər "İnşallah!" deyir. Həmin gün 

Əbu Süfyan (Məhəmmədin qohumu) döyüşə çıxır, lakin Allah onların ürə-

yinə qorxu salır. Məhəmmədin ardıcılları düşməni Bədrdə gözləyirlər, an-

caq onlar gəlib çıxmırlar. 

Peyğəmbərin arvadları 

Peyğəmbərin bir çox arvadı olmuşdur. Qurani-Kərimin bəzi ayələri 

buna aiddir. Onun arvadları arasında müxtəlif millətlərin nümayəndələ-

ri - həm ərəblər, həm yəhudilər, həm də isəvilər olmuşdur. Həfsə və Ai-

şəyə aid bir ayəni nəzərdən keçirək. Bir gün Məhəmməd Həfsəyə gizli 

bir söz deyir: "Mən Mariyeyi-Qibtiyyənin yanına getməyəcəyəm." Həfsə 

bu sözü Aişəyə çatdırır. Allah bunu Peyğəmbərə əyan edir. O, əhvalatı 

Həfsəyə bildirdikdə, o soruşur: "Bunu sənə kim xəbər verdi?" Peyğəmbər 

deyir: "Bunu mənə Allah xəbər verdi." Aşağıdakı ayə həmin əhvalatla bağ-

lıdır. 

4. [Ey Həfsə, ey Aişə!] Əgər ikiniz də [bu hərəkətinizə görə] Allaha 

tövbə etsəniz [çox yaxşı olar]. Çünki [Peyğəmbərə əziyyət verməklə, 

ona xoş getməyən bir hərəkət etməklə] qəlbiniz [onun barəsində bir qə-

                                                
 Kafirlər. 
 Dini etiqadına görə xristian olmuş, Məhəmmədə gəldikdən sonra islamı qəbul etmişdir. 



İsgəndər Atilla 
 

19 

dər qeyri-səmimiliyə, günaha] meyl etdi. Əgər Peyğəmbərə qarşı bir-bi-

rinizə kömək etsəniz, [bilin ki] Allah onun hamisi, Cəbrail, əməlisaleh 

möminlər və bunlardan sonra [bütün] mələklər də onun köməkçiləridir! 

("Ət-təhrim" surəsi)  

Məryəm və İsa haqqında 

16. [Ya Məhəmməd!] Quranda Məryəmi də yad et... 

17. ... Biz də öz ruhumuzu [Cəbraili] Məryəmin yanına göndərdik. 

O, Məryəmə kamil bir insan qiyafəsində göründü.  

18. Məryəm dedi: "Mən səndən Rəhmana [Allaha] pənah aparıram. 

Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma!"  

19. Cəbrail: "Mən sənə yalnız təmiz, məsum bir oğlan bağışlamaq 

üçün Rəbbinin [göndərdiyi] elçiyəm!" - dedi.  

20. Məryəm dedi: "Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir 

insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!"  

27. Məryəm uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər: 

"Ey Məryəm! Sən çox əcaib bir şeylə [atasız uşaqla] gəldin!  

28. Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!"  

29. Məryəm [onun özü ilə danışın, deyə] uşağa işarə etdi. Onlar: 

"Beşikdə olan uşaqla necə danışaq?" - dedilər.  

30. [Allahdan bir möcüzə olaraq körpə dilə gəlib] dedi: "Mən, həqi-

qətən, Allahın quluyam. O mənə kitab [İncil] verdi, özümü də peyğəm-

bər etdi. ("Məryəm" surəsi) 

Mənim yuxarıda  Qurandan gətirdiyim ayələrdə təsvir edilmiş əhva-

latlar Cavid dramalarında, xüsusilə "Peyğəmbər"də bu və ya digər şə-

kildə öz əksini tapmışdır. Şair İsa peyğəmbərin adını əsərlərində sıx-sıx 

çəkmişdir. Bəzi surətlər onun "Allahın oğlu olmasına" (Quranda bu, 

təkzib edilir), göyə çəkilməsinə... istehza edirlər. 

1.4. İslam tarixinə və Məhəmməd peyğəmbərin həyat və  

fəaliyyətinə aid qeydlər 

 

 Məhəmmədin atasının adı - Abdullah. 

                                                
 “Qadağan” surəsi. 
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 Abdullahın atasının adı - Əbdül-Mütəllib. 

 Əbdül Mütəllibin 12 oğlu olmuşdur: Haris, Əbu Ləhəb, Eydağ, 

Həcl, Əbdül-Kəb, Məqum, Zübeyr, Zərar, Fasəm, Abdullah, Həmzə, 

Abbas. Oğlanlarından ən gözəli Abdullah idi. 

 Məhəmmədin anası - Əminə. 

 Əbdül Mütəllibin nəslindən olanlar Bəni Haşimi adlandırılardı. 

Məhəmməd həmin nəsildən olduğuna görə ona haşimi deyərdilər. 

 Məhəmməd miladi 570-ci ildə anadan olmuşdur. İlk dəfə həmin 

ad ona qoyulmuşdur. Mənası daha yüksək deməkdir. Ərəbcə "şükür 

olunan" mənasını verir, "həmd" kökündəndir. Sünnət edilmiş halda do-

ğulmuşdur. İki kürəyinin arasında peyğəmbərlik nişanəsi olan böyük 

xalı olmuşdur. Anadan gecə doğulmuşdur. Bu zaman Fars vilayətinin 

İstəxr şəhərində min illərdən bəri yanan şam sönmüşdür... 

 Anası Əminə 4 aylığında körpəni tərbiyə etmək üçün Həliməyə 

verir. 2 yaşında ikən anası onu geri almaq istərkən, Həlimə bəhanə gəti-

rib, uşağı geri qaytarmır. Səbəb onun ailəsinə xoşbəxtlik gətirməsi olur. 

 Uşaq ikən öncə atası, sonra anası ölür, yetim qalır. (Cavid pyes-

də bunu müxtəlif surətlərin dilində verir.) Anası 20 yaşında ölərkən 

Məhəmmədin 6 yaşı vardı. 

 Babası Əbdül-Mütəllib uşağı himayə və tərbiyə etmək üçün 

püşk atır. Püşk Əbu Talibə düşür. 

 20 yaşına çatanda gözünə Mələklər görünür. Oxuyub-yaza bil-

mirdi. Ancaq gözəl danışıq qabiliyyəti var idi, sözləri fəsahətliydi. Qü-

reyş tayfası içində "Məhəmməd əl-Əmin" kimi şöhrət qazanır.  

 25 yaşında olarkən 40 yaşlı dul Xədicəyə evlənir. Xədicədən 2 

oğlu olur. Onlar körpə ikən ölürlər. Xədicədən 4 qızı olur. Ən kiçiyi Fa-

timə idi. Atası onu 15 yaşında ikən Əliyə ərə verir.  

 Məhəmmədin nə bacısı, nə də qardaşı olmuşdur. 

 Peyğəmbərin Xədicədən olan övladları: Qasım (2 yaşında ölür), 

Zeynəb, Ruqiyə, Ümm ül-Gülsüm, Fatimə. Abdullah (kiçik ikən ölür), 

Mariyadan olan övladı: İbrahim.. 

 40 yaşında olarkən qeybdən qulağına səslər gəlir: "Ya Məhəm-

məd, ya Rəsul!" 
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 Miladi 609-cu ildə Hira dağında olarkən Cəbrail göydən nazil 

olur. Ona Allahın Rəsulu, elçisi olması haqda vəhy gətirir və deyir: "Ya 

peyğəmbər, oxu "Quran!" Pərvədigar onu sənin adına göndərdi". 

 Bir gün o, Xədicəyə deyir: "Allah mənə əmr etdi ki, xalqı haqq 

dinə dəvət elə. Kimi dəvət eləyim? Mənim dəvətimi kim qəbul edər?.." 

 İslamı ilk öncə Xədicə, sonra Əbu Talib oğlu Əli, sonra Əbu 

Bəkr qəbul etdilər. Məhəmmədə peyğəmbərlik gələn zaman Əlinin 9 

yaşı var idi. 

 Mövqeyini möhkəmlətmək üçün qızı Ruqiyyəni Osmana ərə 

verir. Ruqiyyə öldükdən sonra qızı Ümm ül-Gülsümü ona verir. 

 Müsəlmanlardan ilk şəhid Səmiyə olur. 

 Miladın 615-ci ilində Məhəmmədin əmisi Həmzə islamı qəbul 

edir. O, ərəblər arasında son dərəcə şücaətli və bahadır adam idi. Sonra-

lar Ömər İbn Xəttab oğlu müsəlman olur.  

 Ömərin bacısı Fatimə, əri Səid ibn Zeyd (Ömərin yeznəsi) isla-

mı qəbul edib, Məhəmmədə tabe olurlar. 

Hüseyn Cavid "Peyğəmbər"də onların surətini yaratmışdır. Bir gün 

belə bir əhvalat baş verir. Fatimə və əri Səid evdə "Quran"dan "Ta-ha" 

surəsini avazla oxuyurdular. Hələ islamı qəbul etməyən Ömər əlində qı-

lınc içəri girir və acıqlı-acıqlı soruşur: "Gözəl avazla oxuduğunuz nə 

idi?" Səid özünü itirir. Fatimə məsələni açıb qardaşına deyir: "Biz islama 

daxil olmuşuq. Başımızı kəssən də Məhəmmədə itaət edəcəyik." Ömər 

bu sözü eşidər-eşitməz, bacısını qılıncla yaralayır... Fatimə "Ta-ha" surə-

sini ona verir. Oxuyub-yazmağı bacarmayan Ömər surəni asanlıqla oxu-

yur. Quranın fəsahət və bəlağətini anlayıb, islamı qəbul edir. (Hüseyn 

Cavid pyesdə bu əhvalatı saxlamış və bədii cəhətdən gözəl təşvir etmiş-

dir.) Ömər sayca islamı qəbul edən 40-cı adam olur. 

 Həmzə və Ömər müsəlman olduqdan sonra islam daha da qüv-

vətlənir. Məhəmmədin xalqı islama dəvəti uğurlar qazanır. 

 Musa peyğəmbərin zamanında sehrkarlıq, İsa peyğəmbərin 

dövründə tibb elmi geniş yayılmışdı... Məhəmməd peyğəmbərin zama-

nında fəsahətli və bəlağətli danışmaq, şeir-sənət geniş yayılmışdı. Buna 

görə də Allah ona qafiyəli Quran göndərir... (Cavid əsərdə bunları nəzə-
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rə almışdır. Pyesin sonunda Musa və İsanın əxlaqında və dinində olan 

naqis cəhətləri göstərmişdir.) 

 Allahın sevimlisi və elçisi Məhəmmədin, haşimilərin ağsaqqalı 

Əbu Talibin müdrikliyi və fəaliyyətləri, Həmzənin və Əlinin qılıncı, 

Ömərin nüfuzu islamın uğurlar qazanmasına səbəb oldu. 

 Miladi 618-ci ildə möcüzə baş verdi. Məhəmməd (camaatın tə-

ləbi ilə) barmağı ilə Ayı parçaladı. Bu islam tarixinə "Ayın parçalanma-

sı" hekayəsi kimi, "Şəqqul Qəmər" kimi daxil oldu. Həmin hadisə Qu-

ranın "Əl-qəmər" ("Ay") surəsində belə qeyd olunur: 

1. Qiyamət yaxınlaşdı, ay [Peyğəmbərin möcüzəsi ilə] parçalandı.  

2. Əgər müşriklər [Məhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyinin hə-

qiqiliyini təsdiq edən] bir möcüzə görsələr [imandan] üz döndərib: "Bu, 

uzun müddət davam edən bir sehrdir!" - deyərlər.  

3. Onlar [ayın parçalanmasını və digər möcüzələri və Peyğəmbər 

əleyhissəlamı] təkzib etdilər və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Hal-

buki hər bir iş qərarlaşdırılmışdır!.. 

 Dramaturq "Şəqqül Qəmər" hekayəsi barəsində "Peyğəmbər"də de-

yil, 1914-1915-ci illərdə qələmə aldığı "Şeyx Sənan" mənzum faciəsin-

də söz açır. Sənan həmin möcüzəyə şəkk gətirir və bəzi şeyxlər tərəfin-

dən tənqid hədəfinə çevrilir. 

 Miladi 619-cu ildə - Peyğəmbərliyin 10-cu ilində Məhəmmədi 

hifz və himayə edən Əbu Talib vəfat etdi. (Dramaturq pyesdə bunu qeyd 

etmişdir.) Həmin ildə 3 gün sonra Xədicə öldü. 

 Müşriklərin əzab və cəfalarına dözə bilməyən Peyğəmbər, mi-

ladi 620-ci ildə Zeyd ibn Haris ilə Tayif  şəhərinə getdi. Burada əhalini 

islama dəvət etdi. Sonra Yəsrib şəhərinə yollandı. Burada islamı yay-

maq üçün bir neçə il iş apardı. 

 Xədicənin vəfatından sonra 6-7 yaşında olan Əbu Bəkrin qızı 

Aişə ilə evləndi. 

 Miladın 620-ci ilində Məhəmməd peyğəmbərin meracı baş ver-

di. O, Buraq adlı əfsanəvi atla Allahın səmadakı məskəninə vardı. 

 Miladi 623-cü ildə Məhəmməd Məkkədən Mədinəyə köç etdi. 

(Cavid əsərində həmin köçü geniş təsvir etmişdir.) 
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 Hicrətin 2-ci ilində, miladi 624-cü ildə Peyğəmbər qızı Fatimə-

ni, Əli ibn Əbu Talibə nikah etdi. Bədr döyüşü də həmin ildə oldu. Bu 

döyüşdə Məhəmmədin 313 əsgəri, müşriklərin 950 nəfər döyüşçüsü iş-

tirak etdi. İbn Məsud, Əbu Cəhlin başını kəsib Peyğəmbərə gətirdi. Bu 

zaman o, Əbu Bəkrlə öz çadırında oturub dua edirdi. Məhəmmədin 

Bədr döyüşündə qələbəsi islamda böyük dönüş yaratdı. Həmin ildə 

Qanğay müharibəsi, Suyiğ müharibəsi və Kədr müharibəsi oldu. 

 Hicrətin 3-cü ilində Məhəmməd qızı Ümm ül-Gülsümü Osma-

na ərə verdi. Əlinin arvadı Fatimə Həsəni dünyaya gətirdi. Ömərin qızı 

Həfsənin əri Hənis öldü. Peyğəmbər Həfsəni aldı. Daha sonra əl-Hilali-

yəni aldı. Hilaliyə 2 aydan sonra öldü. Hicri 3, miladi 625-ci ildə Ühüd 

(bəzi mənbələrdə Uhud) müharibəsi baş verdi. Atılan daşdan Peyğəm-

bərin dişi sındı. (Cavid əsərində bu əhvalatı olduğu kimi saxlamışdır.) 

 Bədr müharibəsindən məğlub qayıdan Əbu Süfyan tərəfdarları-

nın təkidi ilə intiqam almağa hazırlaşdı. Arvadı Hində bint Ütbə Mə-

həmmədə və onun ardıcıllarına böyük kin bəsləyirdi. Xüsusilə "Allahın 

şiri" Həmzədən lələdağlı idi. Müharibədə Həmzə öldürüldü. Onun bur-

nu və qulağı kəsildi. Bədəni tikə-tikə edildi. Hində atasının qisasını on-

dan aldı. Çünki Bədr döyüşündə Həmzə onun atası Ütbəni öldürmüşdü. 

Hindənin əmrilə ölmüş Həmzənin sinəsi yarıldı. O, Həmzənin ciyərini 

çıxarıb çeynədi. 

 Hicrətin 4-cü ilində bəzi tayfalar Məhəmmədin yanına gəlib is-

lamı qəbul etdilər. "Bəir Miunə" müharibəsi oldu. 

 Hicrətin 5-ci ilində Məhəmməd, Zeyd ibn Harisin arvadı Zey-

nəb bint Cəhəşlə evləndi. Məşhur Xəndək müharibəsi bu ildə oldu. Mü-

haribədə Əbu Süfyanın 10 minlik qoşunu iştirak edirdi. Döyüşə öncə 

Əmr ibn Əbduda və Əli başladı. Əmr qılıncını qeyzlə onun başına en-

dirdi. Əli özünü toplayıb, qılıncı ilə Əbdudun başını bədənindən ayırdı. 

Müharibədə islam qoşunundan 5, müşriklərdən 4 nəfər öldü. Müşriklər-

dən əsir alınmış Reyhanə Peyğəmbərin xoşuna gəldiyi üçün onu aldı.  

 Hicrətin 6-cı ilində "Hübeydiyyə" sülh müqaviləsi bağlandı. Bu, 

islamın inkişafına səbəb olan hadisələrdən birinə çevrildi. 

 Hicrətin 7-ci ilində əhalisi yəhudilərdən ibarət olan Xeybər şə-
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hərində döyüşlər oldu. Döyüşlərdə Əlinin qılıncı həlledici rol oynadı. 

Yəhudilər əsir alındı. Əsirlər arasında Səfiyə adlı bir qız vardı. Qızın ra-

zılığı ilə kəbini Peyğəmbərə kəsildi. Xeybər sakini Zeynəb adlı bir qa-

dın Peyğəmbərə və onun əshabələrinə qonaqlıq verdi. O, kabab bişirdi 

və kababa zəhər qatıb, onlara verdi. Bir-iki tikədən sonra Peyğəmbər 

əlindəki kababı atıb dərhal dilləndi: "Yeməyin! Zəhərlidir"! Zeynəb 

müsəlman olmaqla canını ölümdən qurtardı. (Cavidin pyesində Şəmsa 

şərbətə zəhər qatıb Məhəmmədə verir. O, Şəmsaya "Gözəl Allah gözəl-

ləri bağışlayandır" deyib onu bağışlayır.) 

Həmin ildə Əbu Süfyanın qızı Ümm ül-Həbibə Mədinəyə gəlir. 

Onun əri Həbəşistanda ölmüş, özü dul qalmışdı. Peyğəmbər önu özünə 

arvad edir. 

Peyğəmbər islamı qəbul etmək üçün rumlulara məktub göndərir. 

Hatəb məktubu Məğuğəsə verir. O, məktubu oxuyub müsəlmanlığı qə-

bul edir. Məhəmmədə Mariyə və Səriyə adında iki kəniz və Düldül adlı 

at göndərir. Peyğəmbər Mariyə ilə evlənir, ondan İbrahim adlı bir oğ-

lu olur. 

 Hicrətin 8-ci ilində Xalid ibn əl-Vəlid Peyğəmbərin hüzurunda 

islamı qəbul etdi. O, son dərəcə qüvvətli və şücaətli bir pəhləvan idi. 

Ühüd döyüşündə islam qoşunlarının məğlub olmamasında onun xidməti 

olmuşdu. Məhəmmədin böyük qızı Zeynəb öldü. Mute müharibəsində 

Zeyd ibn Haris şəhid oldu. Qoşunun sərkərdəsi Cəfər ibn Əbu Talib ol-

du. Müharibədə Məhəmmədin 3 minlik qoşunu 200 minlik ordu ilə üz-

üzə gəldi. Xalid ibn əl-Vəlidin şəxsi qəhrəmanlığı sayəsində islam or-

dusu qələbə çaldı. Peyğəmbər ona "Seyfullah" - "Allahın qılıncı" ləqə-

bini verdi. Əbu Süfyan "Hudeybiyyə" müqaviləsini pozmasına peşman 

oldu. Müqaviləni dəyişdirib təzədən imzalamaq üçün Mədinəyə gəldi. 

Məhəmmədin arvadı (özünün qızı) Ümm ül-Həbibə ilə və Peyğəmbərlə 

görüşdü. Həbibə atasını ləyaqətsiz qarşıladı, Məhəmməd susdu. Əbu 

Bəkr və Ömər də onun təklifinə müsbət cavab vermədilər. Əli onu rədd 

etdi. Əbu Süfyan dedi: "Sizinlə müharibə etməkdən başqa çarəm yox-

                                                
 Bizans qeysərinə. 
 Bəzi mənbələrdə Peyğəmbərə Düldül adlı madyanı Misir padşahı göndərir. 
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dur!.." (Cavid "Peyğəmbər" pyesində bu kimi hadisələrə yer vermiş, ha-

disələri incə şəkildə bədiiləşdirmişdir.) 

Məhəmməd Məkkə müşriklərilə hesablaşmağı qərara aldı. Onun 

Məkkəyə yürüşü başlandı. Əbu Süfyan qorxuya düşdü, camaatı müsəl-

man olmağa, qan tökməməyə dəvət etdi. Sözləri arvadı Hindəni çox qə-

zəbləndirdi. 

Dramaturq pyesdə bu kimi əhvalatları və cəhətləri mahir bir sənət-

karlıqla qələmə almışdır. Baş Rəis Əbu Süfyanın "Kəssə hər kim dökü-

lən qan izini // Qurtaran dahi odur yer yüzüni" məşhur şah beyti və "Şu 

böyük yanğını bir seyr ediniz, // İştə bir ordu hiç görmədiniz" misraları 

ilə başlanan monoloqu bu baxımdan xarakterikdir. Peyğəmbər qan tök-

mür və Məkkəni dinc yolla və vasitələrlə fəth edir... Qureyşlərə müraci-

ət edərək deyir: 

- Ey qureyş əhli! Siz əmin olunuz ki, heç birinizə heç bir zərər ol-

maz! 

Məhəmməd Kəbənin açarını alıb, qapını özü açır. Əshabələrilə içəri 

girir, Kəbəni 360 bütdən təmizləyir. Sonra Səfa dağına çıxır. Buradan 

Məkkə əhalisinə müraciət edir. Məkkəlilər onun müraciət və dəvətinə 

müqavimət göstərmirlər, ona itaət edəcəklərini bildirirlər. Əli Məkkə ət-

rafındakı bütün ərəbləri müsəlman edir. Məkkə və Mədinə şəhərləri va-

hid dövlət tərkibində birləşdirilir. 

 Hicrətin 9-cu ili, miladi 630-cu ildə əhalidən dövlət vergisi - zə-

kat toplandı. Bu, islam dövlətində ilk vergi sistemi oldu... 30 minlik is-

lam ordusu zəngin yəhudi şəhəri Tabuk üzərinə yeridi. Şəhərin rəisi, 

mahir sərkərdə Məkid ibn İmran ilə Ömər ibn Xəttab vuruşdu. Məkid 

onu budundan yaraladı... İslam ordusu ağır vəziyyətdə qaldı. Bunu eşi-

dən Əli Düldül atı minib Tabuka gəldi. Zülfüqar qılıncını qəzəblə Mə-

kidin təpəsindən endirdi. Qılınc onun başını və bədənini yarıb yəhərə 

keçdi. İslam qoşunu qalib gəldi, çoxlu sərvət ələ keçirildi. Xalqlar və 

tayfalar dəstə-dəstə Allahın dininə iman gətirdilər. Həmin ildə həm qan 

töküldü, həm də adamlar dinc yolla islamı qəbul etdilər. Peyğəmbər ət-

raf ölkələrə elçi göndərib, xalqları islama dəvət etdi. Bu, islam tarixinə 

"Elçilər ili" kimi daxil oldu. Peyğəmbərin qızı Ümm ül-Gülsüm vəfat 
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etdi. 

 Hicrətin 10-cu ilində Həcc mərasimi baş verdi. Həcran, Yəmən 

və başqa ölkələrin xalqları islama dəvət edildi. Məhəmməd Minaya gəl-

di. Xütbə oxuyub, islam dini qanunlarını və şəriət ehkamlarını camaata 

izah etdi. Peyğəmbərin oğlu İbrahim vəfat etdi. Yəməndə Müslüfət ül-

Kəzab davası oldu. 

 Hicrətin 11-ci ili, miladi 622-ci ildə Şama yürüş hazırlanarkən 

Peyğəmbər xəstələndi. O, arvadı Zeynəbin evindən durub arvadı Miy-

manənin evinə getdi, yorğan-döşəyə düşdü... Bu zaman islam artıq ge-

niş bir ərazidə - Məkkə, Mədinə, Səudiyyə Ərəbistanı və Yəməndə ya-

yılmışdı. O, xəstə-xəstə minbərə cıxıb möizə etdi. Hamıdan halallıq is-

tədi... Miladi 632-ci ildə iyun ayının 7-də 62 yaşında vəfat etdi. 

Xəlifələr 

Məhəmməd peyğəmbər artıq dünyadan köçmüşdü. O, özündən son-

ra böyük bir din və islam dövləti qoyub getmişdi. İslam dövləti vahid 

bir mərkəzdə birləşdirilmişdi. Ərəblər cahilliyə dövründən mədəni bir 

dövrə qədəm qoymuş, vahid bayraq altında birləşmişdi. Dünya xəritəsi-

nə yeni bir dövlət daxil edilmişdi... Məhəmməd mədəni bir cəmiyyət 

yaratmış, cəmiyyətin bütün qanunlarını vahid məcəllədə birləşdirmişdi. 

İnsanlar arasında dostluğu, qardaşlığı, xeyirxahlığı, düzlüyü, ədalətli 

əbədi bir mənəvi sərvət kimi qoyub getmişdi. 

 Hicrətin 11-ci ilində, miladi 632-ci ildə islam tarixində ilk xəli-

fə Əbu Bəkr oldu. İslam qoşunu Şamı istila etdi. Əbu Bəkr əhaliyə mü-

səlmanlığı qəbul etdirdi. Hakimiyyəti 2 ildən bir qədər artıq çəkdi. Hə-

min ildə Şam və İraq vilayətləri xilafətin ərazisinə daxil edildi. 

 Əbu Bəkr ölən kimi hakimiyyətə Ömər keçdi. O, islam dininin 

yayılması və möhkəmləndirilməsinin qayğısına qaldı. Hərbi əməliyyat-

lar yolu ilə islamın yayılmasına nail oldu. İraq, Suriya, Misir və İran is-

lam qoşunları tərəfindən istila edildi. Afrikanın İsgəndəriyyə şəhərin-

dən tutmuş Asiyanın Mədain şəhərinədək ərazi ərəb xilafətinə birləşdi-

rildi. Ömər miladi 634-644-cü ilədək xəlifə oldu. Fars vilayəti islamlaş-

dırıldıqdan sonra ərəblər Azərbaycanı istila etdilər. Burada Azərbaycan 

sərkərdəsi Babək onlara güclü müqavimət göstərdi. İrəvanadan tutmuş 
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bütün Azərbaycan, Tiflis və Dağıstan işğal edildi... Ərəb xilafəti Aralıq 

dənizindən Xəzər dənizinədək uzanırdı. Ərəblər Bizansa doğru irəlilə-

dilər. Türklər ərəblərə məğlub oldular. Dünyaya meydan oxuyan ərəb-

lərə qarşı çıxacaq ikinci bir dövlət yox idi. Bütün ölkələr və xalqlar qor-

xuya düşmüşdülər... Ömər namaz vaxtı Firuz adlı bir qul tərəfindən 

ölümcül yaralandı. Ona 6 qılınc yarası vurulmuşdu. Hicri 23-cü, miladi 

644-cü ildə öldü. Vəsiyyətinə uyğun olaraq Peyğəmbərin qəbrinin ayağı 

altında dəfn edildi.  

 Əbu Bəkr və Ömər peyğəmbərin qayınatası, Osman və Əli isə 

kürəkəni idilər. Hələ Peyğəmbər vəfat etməmişdən qabaq, Cəbrail nazil 

olmuş, ona özündən sonra 4 nəfərin - Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əli-

nin xəlifə olacağını bildirmişdi. Əgər Əbu Bəkr ölməmişdən əvvəl 

Öməri xəlifə vəsiyyət etmişdirsə, Ömər etməmişdi. "Bu məsuliyyəti 

üzərimə götürməkdə çətinlik çəkirəm" demişdi. Ancaq öz oğlu Abdul-

lahın adını çəkmişdi. Ancaq  əslinə qalsa xəlifəliyə yeganə namizəd Əli 

idi. Xəlifə seçilmək üçün Ömər nümayəndələrin tərkibini müəyyən etdi. 

Cavan oğlu Abdullahı da tərkibə daxil etdi. Ömərin dəfnindən sonra 

müzakirə və məsləhətləşmələr başlandı. İslam tarixində heç bir xidməti 

olmayan Abdullahın namizədlər sırasına daxil edilməsi məqbul sayıl-

madı. Əlinin əleyhdarları çox olduğudundan xəlifəliyə Əbdürrəhman 

irəli sürüldü. O, islamı qılıncı ilə qoruyub saxlayan Əlini məsləhət bildi. 

Əli Osmanı təklif etdi. Osman hicrətin 23-cü, miladın 644-cü ilində xə-

lifə oldu. Onun yaşı 70-i ötmüşdü, özü də xəstə idi. Osman əməvilərdən 

idi. (Haşimilər və əməvilər eyni nəsildən idilər. Məhəmməd haşimilərə 

mənsub idi.) Osmanın qocalıq və xəstəliyindən istifadə edən varlı əmə-

vilər hər yerdə hakimiyyəti ələ keçirdilər. Nəticədə "Beyt ül-mal" dağı-

dıldı. Xəlifəlikdə eyş-işrətə meyl artdı. Özbaşınalıq baş alıb getdi. Hər-

bi yürüşlər zamanı əldə edilmiş qənimət düzgün bölüşdürülmədi... 

Əməvilər xilafəti sarsıtmaq dərəcəsinə çatdırdılar. Osman düşündü ki, 

o, öldükdən sonra hakimiyyətə Əli gələcək, öz tərəfdarlarını ətrafına 

toplayacaq və xilafəti istədiyi kimi idarə edəcək. Buna görə də o, öz 

nəslindən olanların mövqeyini hakimiyyətdə daha da möhkəmlətdi. Elə 

bir hala saldı ki, öldükdən sonra Əli xəlifə ola bilməsin. Böyük siyasət 
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yeritdi. Valiləri əməvilərdən təyin etdi. Əbu Süfyanın oğlu Müaviyəni 

Dəməşqə vali göndərdi. Müaviyə atasının intiqamını Əlidən və övladla-

rından aldı... Tərəfdarlar arasında narazılıqlar və düşmənçilik getdikcə 

gücləndi. Əbu Bəkrin oğlu Məhəmməd əməvilərin hakimiyyətinə açıq 

etiraz etdi. Mədinəni iğtişaş bürüdü. Osman vilayət rəhbərlərini, şəhər 

valilərini məsləhətləşmək üçün Mədinəyə çağırdı. Məsləhətləşmə bir 

nəticə vermədi. Ətraf yerlərdən Mədinəyə axışıb gələnləri Əli qarşıladı. 

Misirin valisi vəzifədən çıxarıldı. Əbu Bəkrin oğlu Məhəmməd hiylə 

yolu ilə ora vali təyin edildi. Çapara verilən məktubda yazıldı: "Misrin 

valisi Məhəmməd ora çatan kimi ona qəsd edilsin." Hiylənin üstü açıl-

dı. Xəbər ildırım sürətilə ölkəyə yayıldı. Narazılıqlar və iğtişaşlar daha 

da kəskinləşdi. Məlum oldu ki, Osman məktubu təsdiq etmişdi. Hiddət-

lənmiş və qəzəblənmiş Əli tərəfdarları Osmanın xəlifəlikdən əl çəkmə-

sini tələb etdilər. O, tələbi yerinə yetirmədi. Əbu Bəkrin oğlu Məhəm-

məd evinə gəlib onu təhqir etdi: "Kaş mənim atam Əbu Bəkr və Ömər 

qəbirdən çıxıb sənin bütün alçaqlıqlarını öz gözlərilə görəydilər!" Bir 

ərəb qılıncını Osmanın çiyninə yendirərkən arvadı Nailə özünü qabağa 

verdi. İkisi də ölümcül yaralandı. Xalqın hiddətindən qorxuya düşmüş 

Osman Quranın surələrini evində ətrafına düzmüşdü. Lakin Quran ona 

kömək etmədi. Gözləri qanlı, ürəkləri qəzəblə dolu ərəblər müqəddəs 

kitabın surələrini onun qanına boyadılar. Quran təhqirə məruz qaldı... 

Osmanın xəlifəliyi miladi 644-656-cı illərədək davam etdi. O, 85 yaşın-

da ikən öldürüldü... Xəlifəlik illərində Osmanın ən böyük xidməti Qu-

ranı vahid kitab halına salması oldu. 

 Osmanın qətlə yetirilməsindən sonra Əli xəlifə oldu. Məkkə və 

Mədinə əhli ona biət etdi. Bu, Suriyanın əmiri, Əbu Süfyanın oğlu 

Müaviyəni razı salmadı. O, Əliyə itaət etməkdən boyun qaçırdı. Böyük 

ərəb imperiyası (xilafəti) daxildən sarsılmağa başladı... (Əbu Süfyan 

Məkkənin qatı müşriklərindən olmuşdu. İslamın qələbəsinədək o, Mə-

həmməd ilə mübarizə aparmışdı. Peyğəmbərin ordusu Məkkəni əhatəyə 

aldıqdan sonra qorxuya düşüb ona "Rəsulallah" demişdi. Onun oğlu 

Məhəmməd bunları unutmamışdı...) 

Əli 58 yaşında, hicrətin 35-ci ilində (miladın 656-cı ilində) islam im-
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periyasının xəlifəsi oldu. Şamda əmrlik edən Müaviyə buna narazılığını 

bildirdi. Şam əhalisini Əliyə biət etməməyə çağırdı. Özünü xəlifəliyə na-

mizəd irəli sürdü. Misir hakimi Əmr ibn Asi və Yəmən valisi Yəali ibn 

Maliyəni öz tərəfinə çəkdi. Xalqı Əliyə qarşı qaldırdı. Misir hakimi hic-

rətin 35-ci ilində böyük dəvə qoşunu ilə Məkkəyə gəldi. Bu zaman Əli 

Kufəyə köçmüşdü. Aişənin Əlidən narazılığından Müaviyə xəbərdar idi. 

Çünki "zinalıq" üstündə Aişəni boşamağı Məhəmmədə o təklif etmişdi. 

Müaviyə Aişəni öz tərəfinə çəkdi. Aişə dəvəyə savər olub, qoşunun 

önündə gedirdi. Öncə Kufəni ələ keçirməyi qərara aldılar. Məkkəlilər on-

lara qoşuldular. Onlar döyüş mövqeyində Əlinin qoşunu ilə üzbəüz dur-

dular. Əli qan tökülməsinin əleyhinə gedib, sülh təklif etdi. Təklif qəbul 

edilmədi. Vuruş bir neçə gün davam etdi. 10 minlərlə adam həlak oldu. 

Təlhə və Zübeyr öldürüldü. Aişə əsir düşdü. Yəali məğlub oldu. İslam ta-

rixində ilk dəfə idi ki, müsəlman qoşunları bir-birilə vuruşurdular. Əli 

Peyğəmbərin xatirinə Aişəni azad etdi, onu oğulları İmam Həsən və 

İmam Hüseynlə Məkkəyə yola saldı. Misir hakmi Əmr ibn əl-Ası və Şam 

hakimi Müaviyəni vəzifələrindən azad etdi. Ancaq Müaviyə 15 illik haki-

miyyəti ərzində əhalinin nüfuzunu qazanmışdı. Hiyləgər Müaviyə Osma-

nın qanlı əbasını Şam (Dəməşq) şəhərinin baş məscidinin qapısından as-

dırdı. Bununla şamlıları daha da qəzəbləndirdi. Osmanın öldürülməsini 

də Əlinin adı ilə bağladı. Camaat buna inandı, Əliyə qarşı nifrət hissi art-

dı. Xalq intiqam tələb edirdi. Hər iki tərəfin qoşunları vuruşa hazır idi. İlk 

döyüş Suffeyndə oldu. (Bu, islam tarixində "Suffeyn müharibəsi" adla-

nır.) Müharibədə 80 mindən çox müsəlmanın qanı töküldü. Müharibə 

110 gün davam etdi. Müaviyə Misir hakimi ilə hiyləyə əl atdılar. Növbəti 

döyüş "Allahın bu vəhyi sizi və bizi mənən birləşdirir" şüarı altında baş-

ladı. Əlinin döyüşçüləri din qardaşlarının qanını tökməkdən imtina etdi-

lər. Sülh bağlamaq təklif edildi. 400 nəfərin iştirakı ilə sülh bağlandı. Şər-

tə görə, Əli də, Müaviyə də xəlifəlikdən əl çəkməli, xəlifəni müsəlmanlar 

seçməli idilər. Ancaq bu dəfə də hiyləyə əl atıldı. Əmr ibn əl-As Əlinin 

xəlifəliyini rədd etdi, Müaviyəni yeni xəlifə kimi tanıdı. Əli aldandı, çün-

ki döyüş davam etsəydi, o, qılınc gücünə qalib gələcəkdi... Miladi 656-cı 

ildə baş vermiş Suffeyn müharibəsi xilafətin parçalanması ilə nəticələndi. 
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Əli Kufədə, Müaviyə Suriyada (Dəməşqi paytaxt edib), Əmr ibn əl-As 

isə Misirdə özlərini xəlifə elan etdilər. Hakimiyyət uğrunda mübarizə 

sünnü və şiə təriqətlərinin yaranmasına səbəb oldu... 

Bu, gələcəkdə xristian dünyasının əlinə əlverişli bir fürsət verəcək, 

islamın ən zəif nöqtələrindən biri olacaq. Xristian dövlətlərinin rəhbər-

ləri bu zəif nöqtədən bacarıqla istifadə edəcək, sünni və şiələr arasında 

qırğınlar törədilməsinə nail olacaqlar. (I Pyotrun vəsiyyətlərini, XX əs-

rin sonu XXI əsrin əvvəllərində ABŞ başda olmaqla, birləşmiş xristian 

qoşunlarının İraqda, Əfqanıstanda və Pakistanda törətdikləri vəhşilikləri 

və qanlı çarpışmaları yada salmaq kifayətdir...) 

Həmin təriqətlərin yaranması islamın ən zəif və yaralı yerlərindən 

biri oldu. Təriqət əsasında sonra müxtəlif məzhəblər, dini cərəyanlar 

meydana gəldi. Yeri düşmüşkən deyim ki, böyük Cavid bunlara bədii 

əsərlərində, xüsusilə "İblis" faciəsində, "İştə bir divanədən bir xatirə..." 

şeirində, "Xəyyam" tarixi dramasında... xüsusi diqqət yetirmiş və tən-

qid etmişdir... 

Ərəb xilafətinin daxilindəki parçalanma getdikcə böyük narazılıqlara 

və münaqişələrə səbəb olurdu. Buna görə də Mədinədə üç xarici Əlini də, 

Müaviyəni də, Əmr ibn əl-Ası da eyni vaxtda öldürməyi qərar aldı. Mü-

haribələrdə heç bir yara almayan Əli demişdi: "Məni yalnız namaz üstə 

öldürə bilərlər." Çünki o, namaz üstə olarkən ətrafını duymaz, daxili alə-

minə qapılardı. Əbdürrəhman ibn Mülcəm Əlini Kufədə hicri 40-cı, mila-

di 661-ci ildə cümə namazı üstə ikən öldürdü. Müaviyə yüngül yaralandı-

ğına görə tez sağaldı. Əmr ibn əl-Asa qəsd baş tutmadı. Müaviyə xəlifəli-

yi ələ keçirdi, müsəlmanlar arasında dəhşətli qırğınlar törətdi... 

Əli Kufədə dəfn edildi. Onun qəbri Nəcəf ül-Əşrəfdədir. 

1.5. Allahlar, dinlər və insanlar 

1 

İnsanlar tarix boyu cürbəcür allahlar və dinlər yaratmış və yaratdıq-

ları allahlara və dinlərə sitayiş etmişlər. Hazırda yer üzərində böyüklü-

kiçikli yüzlərcə din mövcuddur. Ancaq yer üzərində tanrıçılıq, zərdüşti-

lik, xristianlıq, buddizm, iudaizm, konfutsiçilik, islam daha geniş yayıl-

mışdır. Hazırda dünya dinləri arasında iki din - xristianlıq və islam xü-
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susi yer tutur. Həmin dinlərə, müvafiq olaraq, bir milyarddan çox insan 

tapınır. Zaman ötdükcə din insanların həyat tərzinə çevrilmiş, onların 

məişətinə möhkəm daxil olmuş, əxlaqına və mənəviyyatına güclü təsir 

göstərmişdir. Başqa sözlə, insanları dindən ayrı,dini insanlardan ayrı tə-

səvvür etmək olmaz. Allahlar və dinlər tarix boyu insanların əxlaqında 

və dünyagörüşündə böyük rol oynamışdır. Allah və din uğrunda müba-

rizə və müharibələrdə dəryalarca qan tökülmüş, saysız-hesabsız insan-

lar öldürülmüşdür... 

İstər Rəmzi Allahlar, istərsə də İnsan - Allahlar Cavidin nəzərində 

gözəllik timsalı, gözəllik mücəssəməsi idi. O, İnsan şəklində təsəvvür 

edilən qədim Allahlardan və İlahilərdən söz düşərkən deyirdi: "Bax, 

Artemidaya, Prometeyə! Onlar ən gözəl insanlar deyillərmi?.. Mən Pro-

meteyi Zefsdən daha çox qiymətləndirirəm. Çox zaman Prometeyin ob-

razı mənim gözlərim qarşısında canlanır. Çünki Prometey insana xid-

mət üçün çarmıxa çəkilmişdir. Bax, bu, əbədi gözəllik deməkdir!.." 

Cavid əbədi gözəlliyi həm də Məhəmməd peyğəmbərin "gözəgörün-

məz Allahında" - Hüsni - Mütləqində görürdü. - Allah gözəldir! Allah gö-

zəl olduğuna görə kainatı və dünyanı da gözəl yaratmışdır... - Bu, onun fəl-

səfi-estetik görüşlərində mərkəzi yer tutan problemlərdən biridir; “Pey-

ğəmbər” bunun əyani-bədii sübutudur. 

 2 

İslamın meydana gəlməsindən sonra Azərbaycan alimləri və şairləri 

din və dinlər haqqında həcmi bəlli olmayan kifayət qədər fikirlər söylə-

miş, məqalə və kitablar, elmi əsərlər yazmışlar. Bugün onları bir yerə 

toplasaq, bəlkə də böyük bir kitabxana alınar. Demək istəyirəm ki, din 

və dinlər, onların mənşəyi, yaranması, insanların psixolocisinə və dün-

yagörüşlərinə təsiri Azərbaycanın zəka və qələm sahiblərini zaman-za-

man maraqlandırmış və düşündürmüşdür. Onlar öz duyğu və düşüncə-

lərini kağız üzərinə köçürmüşlər. Mən burada üç sənətkarın - Nizami 

Gəncəvinin, Hüseyn Cavidin və Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın əsər-

ləri üzərində dayanacam. 

Görkəmli şərqşünas Əbülfəz Elçibəyin yazdığına görə, qədim  

Azərbaycan torpağında yeddi peyğəmbər olmuşdur... Qədim Zərdüşt 
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dini Azərbaycan torpağında yaranmışdır. Bu haqda Nizami də, Cavid 

də, Şəhriyar da yazmışdır. Məsələn, Nizami yazır ki, İskəndərin əmrilə 

Nüşabənin sarayında Cənnətə bənzər bir məclis qurulur. Məclisdə gül 

kimi bir atəş yanır. Şair həmin atəşi Zərdüştin odu ilə müqayisə edərək 

yazır: 

... - Məclisdə gül kimi bir atəş yanır, 

Qibtədən güllərin qəlbi dağlanır. 

Odu tikan tutmuş əldə sarı gül, 

Bu, Zərdüşt odunun tikanı deyil... 

Sazının telləri edər zümzümə, 

Zərdüştün zəndindən xoşdur bu nəğmə! 

Zənd ilə Zərdüştü yaxan atəşi. 

Yaxmışdır dünyanın böyük günəşi. 

Nizami "İskəndərnamə" poemasında "məcus", "muğ" (atəşpərəst, Zər-

düşt dininə tabe olan adam) sözlərini bir neçə yerdə işlətmişdir. 1 

3 

Cavid Zərdüşt və onun dini ilə bağlı fikirlərini ilk öncə "İblis", sonra 

"Səyavüş" faciələrində bildirmişdir. "İblis"də heç kimə və heç nəyə əyil-

məyən, Allahı özünün ən böyük rəqibi sayan və özü oddan törəyən İblis, 

Zərdüştə "əyilir", onu təqdis edir, fəlsəfəsini yüksək qiymətləndirir: 

- ...Zərdüştü düşün, [Arif] fəlsəfəsi, fikri, dəhası. 

Həp atəşə tapdırmaq idi zümreyi-nası. 

Yalnız bunu dərk etdi o əllameyi-məşhur, 

Yalnız o böyük baş şu böyük kəşflə məğrur... 

Dramaturq "Səyavüş" faciəsində Zərdüşt dini ayinlərinə geniş yer 

vermişdir. Qədim Turan tanrıçılıq dininə, qədin İran Zərdüşt dininə ta-

pınır. Zərdüşt dini ayinləri İran şahı Keykavusun sarayında həyata keçi-

rilir. Keykavusun arvadı, Suriya kralının qızı, Səyavüşün analığı ərinə 

xəyanət edir. Gözü Səyavüşə düşən Südabənin xəyanətinin üstü açılır. 

Keykavus onu cəzalandırmaq qərarına gəlir... 

Münəccim Südabənin Səyavüşü öpdüyünü görən Pişxidmətə sirri 

                                                
1 Nizami. İskəndərnamə (Şərəfnamə), Bakı, 1964, səh. 208-209. 
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açmaması üçün bir kisə qızıl verir. O, kisəni öpərək, altunu pak Yəzdan 

və Əhrimən ilə müqayisə edir: 

- İştə Yəzdani-pak, iştə Əhrimən 

Həp budur ağlatan, budur güldürən!.. 

Xəyanətin üstü açıldıqdan sonra, od qalanır. Dini etiqada görə, odun 

üstündən keçərkən kim yansa suçlu, kim yanmasa suçsuz olur. Möbid-

lər atəş ətrafında Zərdüşt ayini icra edirlər. 

Möbidlər 

Günahsız bir insan 

Yanmaz bu atəşdə. 

Müqəddəs alovdan 

Keçənlər qurtulur. 

Əyri yollar gedən 

Həp yanır, kül olur. 

Mərhəmətli və vicdanlı Səyavüşün Südabəyə yazığı gəlir, atasından 

oddan atılmanın zindanla əvəz edilməsini xahiş edir: 

- Məhbəslərə atılsın, 

Bəlkə Yəzdani-pak edər mərhəmət, 

Tutduğundan peşiman olur. 
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4 

XX əsrin iki böyük şairinin - Cavidin və Şəhriyarın Zərdüşt dininə 

münasibətlərində fərq var. Caviddə Zərdüşt dinini tənqid meyli yoxdur, 

Şəhriyarda islam dinini tənqid, Zərdüşt dinini təbliğ və təqdir meyli 

mövcuddur. Öncə bir neçə kəlmə Şəhriyar və yəhudi dini haqqında. 

Şair "Gecənin əfsanəsi" poemasında gecə Turi-Sinada mələklərin Musa 

peyğəmbərə "Tövrat"ı necə təqdim etdikləri haqda söz açır. 
 

...Musa təngə gəldi xalqı əlindən, 

Dağda vəhy eşitdi Allah dilindən. 

Elə ki, yüksəldi Turi-Sinaya, 

Bir vüqar, əzəmət çatdı Musaya. 

"Tövratı" tutaraq əldə mələklər, 

Onun qulağına oxudu əzbər... 1 
 

5 

Şəhriyar yaradıcılığında Adəm və Həvvaya, Zərdüşt və islam dinləri-

nə ayrıca yer vermişdir. Şair poemanın "Cinayətin başlanğıcı" hissəsində 

Cəmşidin təxtinə çıxan İskəndərin Taisənin və fatehin sevgi macəraların-

dan danışarkən Adəm və Həvvanı xatırlayır: 

- Taisa eyləmiş ram İskəndəri, 

Gülür İblis kimi hiyləgər pəri. 

Həvvanı aldadıb etməsə yoldan, 

Adəmə əl tapa bilərmi şeytan?.. 

Cavid də ilk şeirlərindən birini Adəm və Həvvaya həsr etmişdir. O da, 

Şəhriyar kimi, onların əməllərini cinayət adlandırmışdır. 

- ...Yazıq! Aldandın, ey biçarə Adəm! 

Təəssüf biəsər... Pək çoq yanıldın, 

Nədamət bisəmər... Pək gec ayıldın...  

Bu qəflət, öylə bir süfli cinayət 

Ki, verməz kimsəyə bir ləhzə rahət... 

6 

Şəhriyar "Şeir və hikmət" və "Gecənin əfsanəsi" poemalarında Zər-

                                                
1 M.Şəhriyar. Yalan dünya, Bakı, 1993, səh. 353. 
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düşt və onun dininə, İskəndərin və ərəblərin İranı işğal etmələrinə mü-

nasibətini bildirmişdir. Daranın möhtəşəm sarayına gələn, təxti-Cəmşi-

də çıxan İskəndər orada vəhşiliklər törədir. Bir zamanlar İranda yeni 

qayda-qanun yaradan və pak Hürmüzdən ilham alan İskəndər Cəmşidin 

sarayına, Daranın qəsrinə od vurub yandırır. Sarayı elə hala salır ki, 

Əhrimən orada iz tapmaqda belə "çətinlik çəkir".  

- ...Möhtəşəm sarayın içinə girdim. 

Kəbəni etmişdi oğrular məskən, 

Yəzdanı qılmışdır əsir Əhrimən. 

Qəsri zəlzələlər etmişdir viran. 

...Parsın zəfər qəsri yandı, söküldü, 

Qəmli başımıza külü töküldü. 

Bu qəsri odlayan daş ürək, nadan 

[İskəndər] Olacaq əbədi nifrətə şayan! 

Otuz əsr geriyə qayıdan şair, möhtəşəm sarayda Dariyuşun bir büsat 

qurduğunu görür və onu ideallaşdırır: 

- Şah təxtə oturmuş taclı, əsəbi, 

Fələkləri ötmüş cahi-cəlalı. 

Şahın arxasında cavan vəliəhd, 

Onun dalında Baş möbid durur, 

Zərdüşt nəğməsiylə başlandı bayram, 

Bütün el göndərdi Zərdüştə salam. 

 

7 

Zaman ötür, şair xəyalında ərəbləşmiş İranı xatırlayır. O İranı ki, 

ərəb dəvələri Təbrizdən Tehrana qədər nər-nər nərildəyir, guruldayır; 

ərəb islam bayrağı altında İran torpağını ayaqlayır, qol bağlayır, dodaq 

tikir. Ərəb məramı, ərəb əqidəsi iliyə, sümüyə, qana işləyir... Belə bir 

zamanda vətən torpağından bir səs ucalır: 

 

- Yetər bu məhkumluq! Yetər bu zillət! 

Bağdada baş əyən başlara lənət! 

Nifrət əliqanlı qəsbkarlara! 
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Qoyun qiyafəli canavarlara! 

Nifrət fatehlərə əl verənlərə! 

Milli simasını itirənlərə! 

Əslindən, kökündən ayrılanlara, 

Ərəb boşqabını yalayanlara. 

Bu yerdə böyük Babəkin ərəb xilafətinə qarşı üsyan və mübarizəsini 

xatırlarmamaq günah olardı... 

Böyük Şəhriyar olmuş-keçmiş əhvalatlarla barışa bilmir, Zərdüşt di-

nini və məbədlərini məhv edən ərəblərə qarşı üsyankar səsini ucaldır!.. 

8 

Allah Musaya Tövratı, Davuda Zəburu, İsaya İncili, Məhəmmədə Qu-

ranı göndərmişdi. Quran səma kitabı olaraq, müqəddəs kitablardan so-

nuncusu, ən dəyərlisi və kamilidir. Bugün Ona və islama bir milyarddan 

çox insan tapınır və etiqad edir. Quran İlahi gözəlliyə malikdir. Ərəb dili-

nin, ərəb ədəbiyyatının və tarixinin möhtəşəm abidəsidir. Quran həmçi-

nin Tanrının möcüzəsidir. O Məhəmmədə təqribən 23 il ərzində Allah tə-

rədindən vəhy olunmuşdur. "Quran" sözünün mənası oxumaq, tələffüz 

etmək deməkdir. 114 surədən və 6236 ayədən, 77934 sözdən ibarətdir. 

Qafiyəli nəsrlə, fəsahətli və bəlağətli bir dildə nazil olmuşdur. Bu səbəb-

dən qureyşlərin bir çoxu Məhəmmədi şair hesab etmişlər. 

Quranın təfsiri islam aləmində ən çətin elm hesab olunur. Hüseyn Cavid 

bunu "Şeyx Sənan" faciəsində Dərvişin dilində belə verir: 

...Qulaq verməm mən əsla bir xitabə, 

Pərəstiş eyləməm hiç bir kitabə. 

Əvət Quran, Zəbur, İncülü Tövrat 

Birər röya ki, zor təfsiri, heyhat!.. 
 

Yeri gəlmişkən deyim ki, dramaturq həmin faciədə Quranın bir neçə 

"ayəsindən" istifadə etmiş, şərhini vermişdir.  

Quranı təfsir etməyə çalışan müctəhid 20 əsas elmi və ondan ayrılan 

60 qolu mükəmməl bilməlidir. Səmavi kitabın türk dilinə ilk tərcüməsi 

XI əsrə aiddir. Tərcümənin cığatay ləhcəsində olduğu ehtimal edilir. 

                                                
 Vəhy – hərfi mənası gizli səs, gizli danışıq, gizli işarə, ilham, pıçıltı, rəmz və s. 
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Hazırda Quranın türk dilində onlarca tərcüməsi var. Azərbaycan türkcə-

sinə Bakı qazisi Mir Məhəmməd Kərim ağa (1904/1906), Cənubi Qaf-

qazın şeyxülislamı Məhəmməd Həsən Mollazadə Şəkəvi (1908), Əli 

Fəhmi Ələkbərov (BDU-da mənim müəllimim olmuşdu. O, bizə Qura-

nın tərcüməsi ilə məşğul olduğunu deyərdi.), Ziya Bünyadov və Vasim 

Məmmədəliyev və b. tərcümə etmişlər... 

9 

Müqəddəs kitabda Allaha sevgi böyük yer tutur. İnsanlar Allaha və 

Peyğəmbərə iman gətirməyə, əyri yola deyil, düz yola dəvət edilir. Al-

lahın elçisi kitab əhlini, mömünlərin qəlbini Allha, din və islam ilə bir-

ləşdirir. Allah və onun elçisi adamları haq yola çağırır. İnsanlara anladır 

ki, "Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allaha məxsusdur." (Surə 55, 

ayə 109) Allah zülmkarları deyil, yaxşılıq edənləri sevir. Allah ürəklər-

də olanları biləndir. Səbr edəni sevir. O, bağışlayan və rəhm edəndir. 

Geniş lütf və hikmət sahibidir. Uca və böyükdür. Rəhimlilərin rəhmlisi-

dir. Həddini aşanları sevmir. Hər şeyə qalib olan tək bir Allahdır. O, ye-

nilməz qüvvət sahibidir. Göylərin və Yerin nurudur, hökmdarıdır. Axır 

dönüş Allahadır. O, kafirlərdən intiqam alır, tövbə edənləri bağışlayır. 

Pak və müqəddəs olan Allah, yenilməz qüvvət və mərhəmət sahibidir... 

Dediklərim Hüseyn Cavidin "Peyğəmbər" mənzum tarixi dramasın-

da müxtəlif surətlərin, xüsusilə Peyğəmbərin dilində  verilmişdir. O, 

Nizami və Füzulidən sonra Quranın bəzi ayələrinin və surələrinin 

poetik şərhini verən böyük şairlərdən biridir... 
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Müasir alimlər Quranın köməyilə bir çox elmlərin və tarixi hadisələ-

rin sirlərini açmış, yeni-yeni kəşflər etmiş və Nobel mükafatı almışlar. 

Dünyada bir sıra elm, tarix, kosmik, arxeoloci və s. sahələrdə elmi nai-

liyyətlər səma kitabının köməyilə qazanılmışdır. Kosmosun fəthi haqda 

Quranda xəbər verilir. Fironların və Misirin tarixinin qaranlıq səhifələ-

rini öyrənməkdə Quran alimlərin köməyinə çatmışdır... Bu cəhətdən xa-

rici telekanallarda nümayiş etdirilən "Koran otkrıvanii nebesnoqo Alla-

xa" proqramı diqqətəlayiqdir. 

11 

Quran elmi və tarixi biliklərlə zəngindir. Məsələn, orada Lut şəhəri 

haqqında məlumat verilir. (Cavid həmin şəhərin adını əsərində çəkir.) 

Alimlər və arxeoloqlar 1400 ildən sonra belə bir şəhərin olmasını, vul-

kan püskürməsindən və zəlzələdən dağılmasını sübut etmişlər.  

Səma kitabında Sabeyli tayfası barəsində məlumat verilir. Tarixçilər 

uzun axtarışlardan sonra XX əsrdə sübut etdilər ki, belə bir tayfa bizim 

eradan əvvəl 540-cı ildə yaşamışdır. Bəndin dağılması nəticəsində 

məhv olmuşlar və i.a. Bir sözlə, Quran Allahın Məhəmməd peyğəmbə-

rə göndərdiyi İlahi kitabdır, elm və hikmət xəzinəsidir, unikal bilgilər 

mənbəyidir!.. 

94. [Ya Məhəmməd] Sənə əmr olunan Quranı açıq-aşkar təbliğ et və 

müşriklərdən üz döndər! ("İbrahim" surəsi) 1 

12 

Mən bizim qədim və zəngin ədəbiyyatımızda Allaha, Qurana və 

Peyğəmbərə ən böyük sevgi və məhəbbətin klassik nümunəsini bir çox 

sənətkarlarımızda, o cümlədən ulu Nizamidə, ulu Füzulidə və ulu Ca-

viddə görürəm. Düşünürəm ki, böyük və dahi sənətkarlar Nizami də, 

Füzuli də, Cavid də Quranı mükəmməl bilirdilər. Müqəddəs səma kita-

bından təsirlənərək və ilham alaraq yazıb-yaradırdılar. Nizami bəzi poe-

malarında Quranın bəzi ayələrini poetik formada açmağa, "təfsirini" 

verməyə çalışmışdır. Əsərlərinə Allahın, onun sonuncu Peyğəmbərinin 

                                                
1 Qurani-Kərim, (ərəbcədən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyev), Bakı, 

1992, səh. 234. 



İsgəndər Atilla 
 

39 

tərifilə başlamışdır... "İskəndərnamə" poemasından bir parçaya nəzər 

salaq. 

- Seçilmiş elçidir [Məhəmməd] ulı Tanrıdan, 

Möhkəm hökmləri xalqa çatdıran. 

Əqlin qanadında tək odur [Məhəmməddir] çıraq, 

Varlığa işığı o verir ancaq. 

Dodağı İsadan daha möcüzkar, 

Zülmətin suyu tək geyinmiş paltar. 

Odur öz ağlına eyləyən təkyə, 

Ayı barmağıyla bölən ikiyə. 

Ona bac verəndir bütün Rum və Rey, 

Xərac göndərəndir Kəsra ilə Key. 

Yağdıran buluddur o səmapeykər, 

Bir əlində  qılınc, birində gövhər. 

Gövhərlə dünyaya vurmuşdur bəzək, 

Qılıncı din üçün çağırmış kömək... 1 

("Sonuncu Peyğəmbərin tərifi") 

Hüseyn Cavidə qədər Nizami və b. şairlər Allah, Quran və Məhəmməd 

haqqında gözəl sözlər söyləmişdir. Cavid onun əsərlərini oxumuş, şəxsiy-

yəti və sənətkarlığı haqda yüksək fikirdə olmuşdur. Qanlı sovet quruluşu-

nun ilk illərində "Peyğəmbər" mənzum tarixi dramasını mətbuat səhifələ-

rinə çıxarmış, çoxlarını heyrətə salmışdır. Onun bu hərəkəti marksist tən-

qidçilər tərəfindən birmənalı qarşılanmamış, əsəri ciddi tənqidə məruz qal-

mışdır. Cavid, Nizami kimi, könlünə yatmayan heç bir şeyi qələmə alma-

mış, XX əsrin qüdrətli və təkrarolunmaz şairi kimi özünü təsdiq etmişdir. 

13 

Din və dinlər uğrunda gedən çarpışmalar, müharibələr, alınan canlar, 

tökülən qanlar... Hüseyn Cavidi bütün ömrü və yaradıcılığı boyu düşün-

                                                
 Nizami də, Cavid də bu məsələyə münasibət bildirmişlər. Ayı ikiyə bölmək  

Məhəmmədin möcüzələrindən biridir. Onu möcüzə göstərməyə Əbu-Süfyan və Əbu-

Cəhl təhrik etmişlər. 
 Mətndə Quran mənasında. 
1 Nizami. İskəndərnamə (Şərəfnamə), Bakı, 1964, səh. 28. 
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dürmüşdür. Problemə münasibətini şeirlərində ("Hübuti-Adəm", "İştə 

bir divanədən bir xatirə..." və s.), dram əsərlərində ("Şeyx Sənan", "İb-

lis", "Peyğəmbər", "Xəyyam" və s.) və məqalələrində ("Ürmiyədən", 

"Həsbi-hal", Abdulla Sur barəsində nekroloqunda və s.) bildirmişdir. 

Cavidin, ümumiyyətlə, din və dinlərə bədii-estetik baxışlarında özünə-

məxsus fəlsəfi konsepsiyası var. Onun dünya dinləri arasında Qurana, 

islama və Məhəmməd peyğəmbərə xüsusi münasibəti və rəğbəti olmuş-

dur. Bu, təbiidir!.. Məqalələrində islam tarixinin məktəblərdə, bir fənn 

kimi, öyrənilməsi fikrini irəli sürməsi də təsadüfi deyildi. 

Cavid 1904-cü ildə Təbrizdən "Şərqi-Rus" qəzetinə "Urmiyədən" 

ünvanlı bir məqalə göndərmişdir. O, ilk dəfə həmin məqalədə Qurana, 

Məhəmmədin dininə və Allahın kəlamlarına geniş yer vermişdir. Pey-

ğəmbərin elm və təhsilə verdiyi yüksək qiymətə ayrıca diqqət yetirmiş-

dir. 

- ...Rəsuli-Sadiqə min üç yüz il sabiq deyib Xaliq 

Ki, bielm olsa insan cinsi-heyvanata lahiqdir. 

Mənası budur ki, "1300 il əvvəl Allah Məhəmməd peyğəmbərə de-

yib ki, insan elmsiz olsa, heyvan cinsinə layiqdir." 

Bu, həqiqətdir! Bu səbəbdən şair məqalə və məktublarında məsələyə 

xüsusi əhəmiyyət vermiş, özü bunu dərk edərək, elm və biliyə dərindən 

yiyələnməyə səy etmişdir. Onun aşağıdakı fikirlərinə və Qurandan gə-

tirdiyi sitata diqqət edək: "Kürreyi-ərzdə bəni növü-bəşərin nisbəti hey-

vanata nə dərəcədə olursa, əhli-elmin şərafəti əvəmünnasə dəxi o mən-

zildə məhsub olur; necə Qurani-mübində Xudavəndi-cahanafərin buyu-

rur: "Avamlar heyvana oqşar, bəlkə ondan da azğın olar..." 1 

                                                
 Məhəmməd peyğəmbərə verilən mübarək adlardan biridir. 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 184. 
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Qurandan nümunə gətirən şair, onun geniş izahını verir, insanları elm 

və maarifə dəvət edir. Təbrizdə Talibiyyə mədrəsəsində təhsil alarkən yaz-

dığı məktubda Qurani-Kərimin təsiri aydınca hiss olunur. Atası Molla Ab-

dulla ümid edirdi ki, oğlu Təbrizdən axund olub geri qayıdacaq. Ancaq o 

axund yox, şair-dramaturq oldu. Quranı və islam dininin incəliklərini də-

rindən öyrəndi.  

Məktubda sevgili Peyğəmbərimizin elm haqqında söylədikləri xüsusi 

nəzərə çatdırılır: "Beşikdən qəbrədək elm tələb edin!" "Elm Çində də olsa, 

tapıb öyrənin!" və s. Şair Peyğəmbərimizin kəlamlarını şərh edərək yazır-

dı: "Həzrəti-Rəsuli-Əkrəm [Məhəmməd peyğəmbər] zamanında Mədinə 

ilə bialdi Çin arasını üç-dörd ay zərfində teyy etmək məhal və mümtəne bir 

əmr imiş (coğrafiya elminə rücu edilsə məlum olur), pəs bu kəlamati-mü-

barəkdə [Peyğəmbərin elm haqqında fikirlərində] olan israr və təkiddən 

məqsud filhəqiqə məhz tələbi-elmə təşviq və təbliğ etməkdi..." 

15 

Cavid elm, bilik və təhsil almaqda məktəblərin rolunu xüsusi qeyd 

edir. Urmiyada fəaliyyət göstərən rus, ingilis və fransız məktəblərinin 

millətin tərəqqisi yolunda çalışdıqlarını nəzərə çarpdırır. Müsəlman öl-

kələrinin geridə qalmalarının səbəblərini savadsızlıqda görür və yazırdı: 

"Müsəlmanlar buna görə də "nə əhkami-Qurandan bir mətləb anlayıb 

və nə lazım olan fars və türk dilindən kəmə hüvə həqqüh bəhrəab olub-

lar."" Şair ürək ağrısı ilə qeyd edirdi ki, "biz müsəlman milləti Rəsuli-

Əkrəm həzrətlərindən yetişən o əmiri-nəvahinin hansı birisinə amil və 

peyvər olmuşuq ki, təməddün və tədəyyün xüsusunda buyurduğu fəra-

yışata himmət və sədaqətlə əməl edib, kəmali-səy və ehtimamla çalışıb 

tainki milləti-mütəməddinə nəzərlərində mövhum və sərnigün olma-

yaq!?" 

Hüseyn Cavid bu sözləri yazarkən onun 22 yaşı vardı. 
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O, "Naxçıvandan təbsirə" məqaləsində bir islam tarixçisi kimi görü-

nür. Məqaləsini "Uzaq deyil, əzizlər, vərəqlər dönər, // Həyatımız dəyi-

şər, dünya çevrilər!" beytilə başlayan şair, 14 əsrlik islam tarixini beş 

inkişaf və tənəzzül dövrlərinə bölmüşdür. 

I. Qədəm qoyduğumuz əsri-haliyyə islamiyyət aləminə on dördüncü 

qərn [əsr] məhsub olur. O, bu dövrü belə səciyyələndirir: "...məlumdur 

ki, sərvəri-nas Peyğəmbərimiz axirüz-zəmanın bisət zamanından üç 

qərn keçmişə kimi filhəqiqə aləmi-islamiyyət və gülzari-mərifət üçün 

bahari-bəhcət şair imiş..." Həmin tarix islamın yaranmasından sonrakı 

I-II əsrə (miladi VIII-IX əsrlərə) təsadüf edir. Yazır ki, həmin qərni hik-

mət sahibləri "Xeyrülqürun qərni" buyurmuşlar. (Şair mətndə "Bisət" 

sözünü işlədir. Gələcəkdə yazacağı "Peyğəmbər" dramasının birinci 

hissəsinin adını "Bisət" qoyacaq.) 

II. Şair hicrətin üçüncü (miladi X əsr) qərnini belə səciyyənlədirir: 

"Bir mətəbədə ki, Rəsuli-mədəni dünyayi dənidən cəmi bilad içrə mə-

katib və mədaris təmir edilıib hər yerdə fəqədri-ülum və nəşri-kəmalat 

elm təhsilində səy ehtimam edib maarif kəsb etməkdə əsla təkahül və 

təsahül etməyib bir an ğəflətdə bulunmadılar..." 

Başqa sözlə, Cavid islamın üçüncü əsrini müsəlmanların elm, təhsil, 

maarif və mədəniyyətə yiyələnmələrində ən uğurlu əsr hesab etmişdir. 

III. Hicri dördüncü və beşinci əsrləri (miladi XI-XII) haqda belə dü-

şünmüşdür: "Lakin dördüncü və beşinci qərnə ayaq qoyanda arai-müx-

təlifə və əqaidi-mütəfərriqə islam içində müntəşir olub, tərəqqi və piş-

rəft aləminə böyük bir mane vaqe oldu." 1 

Şair hesab edir ki, həmin əsrlərdə bir geriləmə müşahidə olunur. 

Maarif gülzarı yavaş-yavaş solur. "Şəmi-mədəniyyə xamuş olur" və XII 

qərnin axırına kimi bu minval üzrə qaldı. 

IV. "On üçüncü qərn (miladi XIX əsrin sonuna kimi) islamiyyət alə-

minin ikinci baharının əvaili məhsub olduqda "Yevropa" tərəfindən 

gülşəni-təməddünə [mədəniyyət gülşəninə] ləhəsəb zair ixtisarən bir nə-

                                                
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh.187-188. 



İsgəndər Atilla 
 

43 

simi-həyatbəxş əsüb [həyat bəxş edən nəsimi əsib] puç və fəna olmuş 

gül və giyahə təzədən hərəkət verib fəqət nəşvü nüma məqamına [inki-

şaf məqamına] götürdü..." Başqa sözlə, yuxuya getmiş xumar gözlər 

açıldı. Avropa müsəlmanları pambıq tıxılmış qulaqlarını açıb, ahəngli 

nəğmələri və cürbəcür səsləri eşitməyə məcbur etdi. Avropa mədəniy-

yəti islam mədəniyyətinə təsir etməyə başladı. 

V. Həmin bu beşdən bir hissəsini tey etdiyim [islamın] 14-cü [mila-

di XX əsr] qərnə ki, maarif baharının və təməddün gülzarının [mədə-

niyyət gülzarının] ikinci qərni məhsub olur, qərni-tərəqqiyyat və əsiri-

kəlamat deyilir... 

Beləliklə, Cavid islam mədəniyyətinin inkişaf, tərəqqi və tənəzzülü-

nü 5 dövrə bölür. İslamın XIV əsrini tərəqqi əsri və kamalat əsri hesab 

edir, XX əsrdə "ənvari-maarif [maarif nurları, maarif işıqları] yer yüzü-

nü mütləq əhatə qılıbdır" deyir. Ancaq Qafqazda müsəlmanlar sükut 

edir, rus dilində isə növbənöv məktəblər təsis edilir. Başqa sözə, şair 

demək istəyir ki, XX əsr elm, maarif, mədəniyyət və tərəqqi əsridir. İs-

lam ölkələri, müsəlmanlar dünyada gedən inkişafla və mədəni tərəqqi 

ilə ayaqlaşmalıdırlar. 

17 

Yuxarıda gətirdiyim parçalardan Cavidin Qurana, islam dininə və 

tarixinə, onun on dörd əsrdə keçdiyi yola nə dərəcədə dərindən bələd 

olduğunu aydın görmək olar. Bu isə asan yolla əmələ gəlməmişdi. Bö-

yük zəhmət, mütaliə, oxumaq, öyrənmək və bilmək sayəsində olmuş-

dur. İkicildilik "Tarixi-islamiyyət" kitabından bəhrələnməsi istisna de-

yildir... 

Cavid Abdulla Sura həsr etdiyi nekroloqunda sevgili Peyğəmbərimi-

zin nəvəsi Həzrəti-Əlinin kəlamlarını ("Peyğəmbər" pyesində surətini 

yaratmışdır.) xatırladır. Üzünü əfəndilərə və oxuculara tutaraq deyir: 

"Müəllimlərə hörmət ediniz, onları seviniz, onları pək böyük görünüz, 

əvət, onlara pərəstiş ediniz, onları kəndinizə əfəndi biliniz! Mövlayi-

mütəqqiyan həzrəti-Əli (Kərəmullahu vəchuhu) müəllimlər haqqında nə 

tövsiyə buyursa ona əməl ediniz! (Mən əlləməni hərfən qəd səyyərni 
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əbdən) kəlami-həkimanəsini unutmayınız!" 1 

Şair təsadüfən Həzrəti-Əlinin müəllimlər barəsində dediklərinə 

"əməl edin" yazmamışdı. O, əsl müəllimləri, əfəndiləri bilik mənbəyi, 

hikmət və kamal sahibləri hesab edirdi. 

18 

Hüseyn Cavid istər şeirlərində, istər dramatik əsərlərində, istərsə də 

məqalə və məktublarında allahlar, dinlər və peyğəmbərlər probleminə 

sıx-sıx toxunmuşdur. Problemə münasibətinə "Hübuti-Adəm" şeirilə 

başlamış, "Xəyyam" tarixi dramı ilə nöqtə qoymuşdur. Təkrara çox yol 

verməyim deyə mən bəzi əsərlərin üzərində geniş dayanmayacam. 

Məktub və məqalələrindən başqa islam tarixində ayrıca yer tutan 

şəxslərin, o cümlədən Peyğəmbərin adı dramaturqun pyeslərində çəkilir 

və xatırlanır. Xristian və yəhudi peyğəmbərlərindən İbrahimin və Davu-

dun, daha çox isə İsanın adı xatırlanır. "Şeyx Sənan" faciəsində Mə-

həmməd, Əli və Ömərin, İsa və Həzrəti-Davudun adı bir neçə yerdə 

qeyd olunur, Qurandan kəlamlar verilir. Peyğəmbər və ona Hira dağın-

da vəhy gəlməsi ilk öncə "Uçurum" faciəsində təsvir edilir.  

Əkrəm 

- Bən öylə bir rəssam olsaydım əgər 

Hicaz ölkəsinə eylərdim səfər. 

Təsvir eylər idim gənclik çağında 

Böyük Məhəmmədi Hira dağında, 

Bir halda ki, göydən enən bir Mələk 

 

Qarşısında gülümsər nur sərpərək: 

Təbliği-vəhy edər... Fəqət daima 

Daima dalğın o [Məhəmməd] salsılmaz dəha... 

19 

Şair Allah, din və peyğəmbər probleminə, dinlərin tarixinə, bəşəriy-

yət tarixində oynadığı rola, din uğrunda dəryalarca axıdılan qanlara... 

                                                
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, V cild, Bakı, 2005, səh. 227. 
 Cəbrail. 
 Dəha – dahi yerinə qullanılmış. H.C. 
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münasibətini bir neçə əsərində, o cümlədən 1912-ci ildə Tiflisdə qələ-

mə aldığı "İştə bir divanədən bir xatirə..." avtobioqrafik və fəlsəfi şei-

rində bildirmişdir. Cavid həmin şeirində dinlərin tarixinə, onların necə 

əmələ gəlməsinə və insanlara təsirinə, fəlsəfi mahiyyətinə... nə dərəcə-

də dərindən bələd olduğunu bir şair-filosof və bir şair-tarixçi kimi izah 

etmişdir. Şeir filosof Dekarta cavab (nəzirə) olaraq yazılmışdır. Həmin 

şeirin yazılmasından çox ötəcək, şair Bakıda keçirdiyi ömrünün çətin 

zamanlarında bəzən ümidsizliyə qapılacaq, bir nəfər vəzifəli şəxsə 

"Asudə və işsiz saatlarda oxunacaq bir məktub" adlı məktub yazacaq. 

Həmin məktubda Dekartı xatırlayacaq: "Artıq bundan sonra bən hər 

kəsdən şübhə etməyə başladım, hətta kəndimdən də... Adətən filosof 

Dekart kibi "Bən nəyim!" deyə kəndimə, kəndi kölgəmə, kəndi varlığı-

ma belə etibar etmiyorum..." 

Şairin "Bən nəyim?" "Kəndim də bilməm, vaz keçin! // Sən nəsin 

boş bir sual insan için." beytini şeirin leytmotivi hesab etmək olar. Də-

rin düşüncələrə dalan və şeirdə dərin düşüncələr ifadə edən şair, bəşə-

riyyət tarixində dinlər, allahlar və insanlar, dinlər, allahlar və insan əx-

laqı problemini qaldırır. İnsanların aldanış, inam və etiqadlarını poetik 

bir dillə təsvir edir. Lirik qəhrəman elm və bilik yolunda kəsbi-irfan et-

məyə əzm eyləyir. Böyük filosofların və din xadimlərinin əsərlərini 

oxuyur. Oxuduqca çox sirlərə vaqif olur. Bəzən onun ruhunu və qəlbini 

şübhə hissləri çulğayır. Elm üçün başından keçməyə tərəddüd etmir. 

"İlahi! İnsanlar kimə və nəyə inanmışlar, kimə və nəyə tapınmışlar?!." 

Bu sual şairi dərindən düşündürür və məşğul edir. Adəm oğlu növbənöv 

dinlər yaratmış, din uğrunda çarpışmış, ölmüş, öldürmüş, əski bütləri 

qırmış, yeni din yaratmışdır. Çox zaman heyvana tapınmış, onu Tanrı 

sanmış, ona məğlub olmuşdur. 

- Hər kəs aldanmış da sapmış bir yana, 

Bir çeşit bütlər yapıb tapmış ona. 

Hər kəsin ruhunda bir Xalıq gülər, 

Öylə bir Xalıq ki, xəlq etmiş bəşər. 

Halbuki, hər kəscə Haq bir, Tanrı bir... 

Ya bu sərsəmlik, bu azğınlıq nədir?.. 
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20 

Allahların, dinlərin, peyğəmbərlərin və bəşər elminin tarixini incə-

dən-incəyə öyrənən şairin gəldiyi nəticə belədir! 

Şair ömrü boyu allahların və dinlərin fəlsəfi mahiyyətini dərk etmə-

yə çalışmışdır. Hər şeyin kökündə və mahiyyətində elm və təcrübənin 

dayandığı qənaətinə gəlmişdir. 

- Nuri-haq bir çöhrədir, daim gülər, 

Dərkdən aciz fəqət biganələr. 

Dərk edənlər mütləqa məczub olur, 

Fərti-eşqindən həmən, illət bulur. 

...Təşneyi-irfan ikən dərya bulur 

Mevt [ölüm] ararkən zindeyi-cavid olur. 

Dərin fəlsəfi fikir və mühakimələrlə zəngin şeir Cavid yaradıcılığın-

da xüsusi yer tutur və Əli Sultanlı təsadüfən "Cavid poeziyamızın Ham-

letidir" demir. 

21 

21 avqust 1914, Tiflis. Əziz Şərif "öz mənzilində" oturub Cavidlə 

söhbət edirlər. Söhbət, Əzizin diliylə desək, insanları bir-birindən ayıran 

və azad məhəbbətə mane olan dinlərdən düşür. "Mən bütün dinlərə və 

onları icad edən Musaya, İsaya, Məhəmmədə qarşı öz nifrətimi bildirdim. 

İnsanları bədbəxt edən dinlər nəyə lazım imiş? Mən bir eşqin faciəsini 

Hüseynə [Cavidə] nəql elədim... Mən peyğəmbərlərin bəşəriyyət qarşı-

sında nə qədər müqəssir və günahkar olduqları haqqında Hüseynə deyir-

dim, o isə etiraz edir, dinlərin insanlara lazım olduğunu isbata çalışırdı..." 

Bu sözləri deyərkən Əziz Şərifin 19, Cavidin 32 yaşı var idi. Cavid 

dinlərin tarixini gözəl bilirdi. Dinlərin tarixi haqqında dostuna geniş 

məlumat verirdi… 

22 

Bir neçə kəlmə müasir xristian dünyası və islam barəsində. 

                                                
 Dəli, divanə. 
 Xəstəlik. 
 Ölüm. 
 Canlı, güclü, ölməz. 
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Xristian dünyasında Qurana, islama və Məhəmmədə həmişə böyük 

maraq olmuşdur. Xristian Avropasında minlərcə məqalə və kitab yazıl-

mış, Quran dəfələrlə müxtəlif dillərə tərcümə olunub nəşr edilmişdir. 

Ancaq Qurana, islama və Məhəmmədə münasibət birmənalı olmamış-

dır; müsbət fikirlərlə yanaşı mənfi fikirlər də söylənilmişdir. Müasir 

Avropa, Amerika və islam problemi bugün xristian dünyasını düşündü-

rən ciddi problemlərdən birini və bəzi ölkələrdə, o cümlədən Fransada 

başağrısına çevrilmişdir... Bir sözlə, müasir dövrdə islam dininin dün-

yada inkişafı, Avropada, ABŞ və Kanadada yayılması həmin ölkələrin 

rəhbərlərini və antiislam qüvvələri narahat edir. Səlman Rüşdi kimi 

avantüristləri hiddətləndirən, "Şeytan ayələri" kimi cəfəngiyyat yazma-

ğa təhrik edən də elə həmin narahatçılıqdan irəli gəlmişdi. 2010-cu ildə 

amerikalı bir keşiş Quranı yandırmaq fikrinə düşdü. Milliyyətcə yəhudi 

olan bu tip amerikalıların gözləri qarşısında Quranın vərəqlərini cırıb 

yerə atdı... Bir sözlə, müasir xristian dünyası bir islam xofu yaşamaqda-

dır. 

20 mart 2011-ci ildə amerikalı keşiş Terri Cons Quranı yandırdı. Bu, 

islam dünyasında böyük hiddət və qəzəbə səbəb oldu. Əfqanıstanda bir 

neçə BMT nümayəndəsi qətlə yetirildi, Pakistanı terror dalğası 

bürüdü… 

 

23 

Bir-iki söz dünya ədəbiyyatında Məhəmməd və islam mövzusu 

barəsində. 

Hüseyn Cavidə qədər dünya tarixində, ədəbiyyatında və bədii fikrin-

də Məhəmməd peyğəmbər və islam haqqında kifayət qədər məqalələr, 

oçerklər və kitablar, tarixi və ədəbi əsərlər yazılmışdır. Avropa alimlə-

rindən Vayl, Şiringer, Noldeke, Krexl, Müller, Vollhauzen, Masse, Va-

şinqton İrvinq, Adam Mets, Tomas Karleyl və b. buna misal göstərmək 

olar. Mən həmin alim, tarixçi və islamşünaslardan Adam Metsin "Mu-

sulğmanskiy renessans", Massenin "İslam", Tomas Karleylin "Qeroy, 

kak prorok Maqomet. İslam", Volterin (Mari Fransua Arue) "Fanatizm, 

ili Maqomet prorok" ("Le fanatisme on le Mahomet le prophete") və 
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Vaşinqton İrvinqin "Məhəmməd və ardıcılları" əsərlərini ayrıca qeyd 

etmək istəyirəm. Onlar öz əsərlərilə xristian dünyası ilə müsəlman dün-

yası arasında körpü salmışlar... 

Rusiyada Aleksandr Puşkin M.İ.Veryovskinin Quranı tərcimə etmə-

si münasibətilə "Qurana nəzirə" adlı silsilə şeirlər yazmışdır. Rus islam-

şünaslığı tarixində şərqşünas İ.Y.Kraçkovskinin xüsusi yeri və xidmət-

ləri vardır. Quranın rus dilinə mükəmməl tərcüməsi onun adı ilə bağlı-

dır və s. 

24 

Dramatik canrda fransız yazıçısı və maarifçisi Volter "Fanatizm, ya-

xud Məhəmməd peyğəmbər" pyesini, əslən livanlı olan və ABŞ-da ya-

şayan Xəlil Cibran (anadan olub 1883-də) 1922-1923-cü illərdə (Təsa-

düfə bir bax! Cavidlə bir vaxtda. Cavid 1882-ci ildə, o 1883-cü ildə 

anadan olmuşdur.) Peyğəmbər haqqında "Ermiş" əsərini qələmə almış-

dır. (Təəssüf ki, mən əsəri Axundov adına Milli Kitabxanada əldə edə 

bilmədim.) 

Dram əsərləri arasında fransız yazıçısı Volterin pyesi az-çox diqqəti 

cəlb edir. Lakin həmin əsər Cavidin "Peyğəmbər"i ilə müqayisə edilə 

bilməz. İki pyes arasında yerlə-göy qədər fərq var... 
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25 

Hüseyn Cavid Volterin - Mari Fransua Aruenin adını "Knyaz" mən-

zum faciəsində çəkir. 

Fridrix sarayı pək dilbər, 

Bir zaman orda yaşamış Volter. 

Nə böyük şöhrəti varmış!.. 1 

Volter (1694-1778) gerçəkdən Prussiya kralı II Fridrixin (1750-1753) 

sarayında yaşamışdı. Cavid bu tarixi faktı 1926-cı ildə Almaniyaya səfəri 

zamanı öyrənmişdi. Oradan qayıtdıqdan sonra "Knyaz" faciəsini yazmış-

dır. Dramaturq görkəmli fransız yazıçısı, filosofu və tarixçisinin (O, 

"Edip", "Alzira, yaxud amerikalılar" faciələrinin, ümumiyyətlə, 54 dra-

matik əsərin müəllifidir.) əsərlərilə, o cümlədən "Fanatizm, yaxud Mə-

həmməd peyğəmbər" pyesilə ("Le fanatisme on le Mahomet le prophe-

te") tanış idimi? Mənim araşdırmama görə, Cavid "Peyğəmbər"i yazana-

dək Volterin həmin mövzuda yazmış əsərilə tanış deyildi. Berlindən qa-

yıtdıqdan sonra o, fransız yazıçısının fəlsəfi və dramatik əsərlərilə tanış 

olmuşdur. Turan Cavid xüsusi qeyd edərdi ki, Cavid sovet dövründə, 

həbs edilənədək, dramaturgiya ilə və dram əsələri yazmış dramaturqların 

əsərlərinin mütaliəsi ilə xüsusi məşğul olurdu... 

26 

Fransız yazıçısı tarixi həqiqətləri saxtalaşdırmaqda böyük ustalıq 

nümayiş etdirir. Məhəmmədin düşməni olan Zakirin oğlu Səid onun 

göstərişilə atasını öldürür, iz itsin deyə özü Peyğəmbər tərəfindən zə-

hərlənir. Səidin bacısı (Məhəmmədin sevgilisi) Palmira qardaşının cə-

nazəsi qarşısında qatilə lənətlər oxuyur və s. A.Q.Şiçqal bir məqaləsin-

də yazır: 

- V teatre V. [Volğter] videl moquçee sredstvo vospitaniə lödey, tra-

qediə dlə neqo - "şkola dobrodeteli". Takoe ponimanie dramaturqii xa-

rakterizuet bolğşinstvo traqediy V., proniknutıx zlobodevnoy politiçes-

kuö ili filosofskoy mıslğö. Osobenno əvstvenno gto vstupaet v odnoy iz 

luçşix traqediy V. "Maqomet", qde vse podçineno idee razoblaçeniə 

                                                
1 Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə, III cild, Bakı, 1971, səh. 159. 
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prestupnoy roli reliqii i üerkvi..." 1 

Əli Sultanlı həmin əsər haqda yazır: "...Əsərin baş ideyası dini fana-

tizmi ifşa etməkdir. Dramada dini fanatizmin başçısı kimi verilən Mə-

həmməd, eyni zamanda hiyləgər və zalımdır. Volter Məhəmmədi silahlı 

Tartüf adlandırırdı. Əslində Volterin məqsədi islamiyyətin başçısı Mə-

həmmədi deyil, bütün din başçılarını ifşa etmək idi, çünki Volterə görə, 

bütün tarixi dinlərin ideoloci zəminəsi şüurlu olaraq aldatmaq, insan 

şüurunu din tiryəki ilə yatırmaqdır..." 2 

Yeri gəlmişkən deyim ki, Marks və Lenin də dini tiryək hesab et-

mişlər. Əli Sultanlıya görə, Volterin əsərində tarixi obyektivlik yoxdur. 

O, müəyyən surətləri öz antiklerikal ideyalarının ruporu edərək, tarixi 

realizmi unutmuşdur... 

Rus volterşünasları dramaturqun "Fanatizm, yaxud Məhəmməd Pey-

ğəmbər" faciəsilə bağlı daha geniş araşdırmalar aparmışlar. Mən burada 

S.Artamanovun bəzi fikirlərini oxucuların nəzərinə çatdırmağı lazım bi-

lirəm: "U Volğtera Maqomet ne prosto osnovatelğ novoy reliqii, no on 

osnovatelğ novoqo vida despotzma, posəqaöheqo ne tolğko na svobodu 

ix mısley. On stroit svoö osobuö filosofiö: a imenno, çto narod "nucda-

etsə v novom boqe", v "novoy vere", a kakaə gta budet vera, "istinnaə 

ili locnaə", - ne imeet znaçeniə, qlavnaə ulovitğ i porabotitğ duşi lödey. 

Otsöda i qrandioznoe liüemerie Maqometa: on sam sebə obcəvləet ob-

cektom novoqo kulğta. Maqomet umeet gkspluatirovatğ svətıe çuvstva 

lödey, ix estestvennuö təqu k spravedlivosti, blaqorodstvu, dobru. On 

ispolğzuet v korıstnıx üeləx ix blaqorodnoe osleplenie. Fanatizm - udel 

duş leqkovernıx i naivnıx. V pğesa Volğtera pokazan takoy fanatik: gto 

Seid, po poruçeniö Maqometa ubivaöhiy otüa. Porabohennıy illöziey, 

on stanovitsə silğnım orudiem prestupleniə. V gtom obraze sodercalosğ 

takaə sila obobheniə, çto imə Seida stalo vo Franüii nariüatelğnım." 3 

Fransua Volterin pyesi hansı məqsəd və niyyətlə yazılmasından asılı 

                                                
1 Литературная энциклопедия, том I, Москва, 1962, ст. 1031. 
2 Əli Sultanlı. Məqalələr, Bakı, 1971, səh. 146. 
3 С.Артаманов. Вольтер (Вступительная статья), в книге Вольтер. Орлеанская 

девственница, Магомет, философские новости, Москва, 1971, ст. 17. 
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olmayaraq, tarixi gerçəkliyi təhrif etməkdən, Avropada islamı və Alla-

hın elçisini gözdən salmaqdan, onlara qara yaxmaqdan... başqa bir şey 

deyildir. Sual oluna bilər: "Nə üçün Volter İbrahim, Musa və İsa pey-

ğəmbərlərin "fanatizmdən" deyil, Məhəmmədinkindən yazmışdır?" He-

sab edirəm ki, bu, xristian zeyniyyətindən, dini təəssübkeşliyindən irəli 

gəlirdi. Yazıçı Məhəmmədi  və islamı xristianların gözündən salmaq... 

məqsədi güdürdü; islama qarşı dini dözümsüzlük nümayiş etdirirdi. Ki, 

həmin dini dözümsüzlüyü bugün xristian ölkələrinin bir çoxunda görə 

bilərik. Dini tolerantlıq bugün islam ölkələrinə deyil, daha çox Avropa-

ya, ABŞ-a, Cənubi Amerikaya lazımdır.... 

27 

Görkəmli dövlət xadimi və nizamişünas Məhəmməd Əmin Rəsul-

zadə Nizami haqqında yazdığı monoqrafiyada Sasani hökmdarı Xosrov 

Pərviz, Məhəmməd peyğəmbər və islam barəsində maraqlı və diqqətə-

layiq fikirlər söyləmişdir. Onun yazdıqlarını olduğu kimi sevgili oxucu-

ların nəzərinə çatdırıram. 

"Sasani padşahı Xosrov Pərvizin həzrəti-peyğəbərin məktubuna gös-

tərdiyi səfeh münasibətin tarixçəsi məlumdur: Pərviz onu İslama dəvət 

edən Məhəmmədin məktubunu cırmış, elçini təhqir etmişdir. Daha son-

ra İranın milli qəhrəmanı Rüstəm-Zalın ərəb orduları komandanı Səid 

ibn Vəqqasa yazdığı məktuba İran millətçiliyi və fars təəssübü ilə ya-

nan Firdovsi "tfu sənə, ey fələk ki, kərtənkələ yeyən və dəvə südü içən 

ərəb durub Kəyan tacına göz dikmişdir!" mənasını verən aşağıdakı 

beytləri daxil edir: 

 

Ze şir-e şotor xordən-o-susmar, 

Ərəb-ra be ҹayi rəsideəst kar, 

 

Ke taҹ-e Kəyan-ra konəd aruzuy 

Tfu bər to ey çərx-e ҝərdan, tfuy! 1 

                                                
1 Türkcəsi: [Tərcümə M.Ə.Rəsulzadə] 

Yediyi kərtənkələ, dəvənin südünü içər, 

Ərəbin halına bax, keylərin tacını dilər. 
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Eyni hadisədən bəhs edən müsəlman Nizami, atəşpərəst hökmdarı 

Pərvizin həzrəti-peyğəmbərin mübarək məktubuna qarşı göstərdiyi hör-

mətsizliyi pisləyərək, padşahın məktubu cırmasını "quduzluq" kimi qiy-

mətləndirib bu beyti yazır: 

 

Ço onvanqah-e aləmtab-ra did, 

To qofti səggəzide ab-ra did. 1 

 

Nizaminin fars təəssübü mənasındakı iranlılıqdan uzaq olması, aşa-

ğıda qeyd edəcəyimiz digər cəhətlərdən başqa, Xosrov Pərvizin pey-

ğəmbərə qarşı göstərdiyi hörmətsizlik üzündən düçar olduğu aqibəti 

üzərində xeyli müfəssəl dayanması ilə də sübut olunur. 

28 

...Peyğəmbərin [atəşpərəst] Xosrovun yuxusuna girməsi, əlindəki 

qırmancla onu vurması, vəziri Büzürgümidin ona [müsəlman] ərəb pey-

ğəmbəri haqqındakı söhbəti, Məhəmmədin doğulduğu gün Kəsra tacı-

nın çökməsi və atəşkədələrin sönməsi əhvalatları da, özünəməxsus şə-

kildə, [müsəlman Nizaminin] "Xosrov və Şirin" hekayəsinə əlavə edil-

mişdir. 

...Həzrəti-peyğəmbəri mədh edərkən, şair yenə də "türk" sözündən 

istifadə edir. Nizaminin aşağıdakı beytləri eyni ilə verilməyə layiqdir: 

Zehi peyğəmbəri k-əz bim-o-ommid 

Qələm ranəd be Əfridun-o-Cəmşid. 
 

Zehi cərxeyl-e sərxeylan-e əsrar 

Soxən-ra ta qiyamət noubətidar. 
 

Zehi gərdun-zəni k-əz bim-e tacəş 

Keşəd hər gərdəni toyq-e xəracəş 
 

Zehi torki ke mir-e həft xeyl-əst 

                                                                                                       
Tfu sənə, dönən fələk, tfu, üzün böylə dönər. 
1 (Elə ki, aləmi işıqlandıran ünvanı gördü, 

Sanki it tutmuş adam suyu gördü – tərcümə Ülfət Kürçaylı.) 
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Ze mahi be mah u-ra tofeyl-əst. 

 

Türkcəsi: 

Elə peyğəmbər ki, Əfridun ilə Cəmşid onun 

Hökmü altında qorxu və ümid duyarlar. 

Bir ərənlər silsiləsinin başçısı  ki, 

Qiyamətə qədər söz söyləyən yalnız odur. 

Elə bir amir ki, onun əmri ilə, 

Hamı ağıllanır, dünya nizama düşür. 

Yeddi iqlimin sahibi olan bir türk ki, 

Yerdə, göydə hər şeyə yol göstərən odur! 

 

"Sultan-e Kəbe" sərlövhəsinin daşıyan qəsidəsində də şair Məhəm-

məd peyğəmbərə "Ərəb bədənli türk" deyir." 1 

Nizami Peyğəmbərin məktubunu cıran Xosrov Pərviz haqqında belə 

deyir: "Aydınlayan adı görüncə ünvan // Su gördü elə bil it tutmuş in-

san." 

Nizamiyə görə, dünyada hər şeyin həddi var, Allahdan başqa. 

 

- Bir Allah hədsizdir, bilməzlər Onu, 

Yoxdur varlığının əvvəli, sonu. 

Allaha könül ver, dinlə bu səsi. 

Çalış həqiqətlə özünü bil sən, 

Allahı bilsən özünü bilərsən. 

("Xosrov və Şirin") 

 

29 

Böyük haqq Tanrıdır 

Mən görkəmli alim və şərqşünas Əbülfəz Elçibəyin "Bizim Tanrı 

sevgimiz" məqaləsindən bir parçanı bura daxil etməyi lazım bilirəm. 

"Din dünyasının dərkini iman, inam, inanc üstündə qurur. Bu fikir 

                                                
1 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı, 1991, səh. 137-138, 144-145. 
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çəkişməsi min il davam etmişdir, yeddinci yüzildə həzrəti-Məhəmməd 

peyğəmbər bu fikir dartışmasını birləşdirib onları vahid bir axına yö-

nəltmiş, bu gün bir milyard insan oğlu onu özünə ana yol seçmişdir. İs-

lam aləmində ən böyük dahi filosof Məhəmməd Farabi (870-950) bu 

iki dünyabaxışını birləşdirib, bütün nə çarpaşıqlıq varsa hamısını fəlsəfi 

dünyagörüşün - ağlın xətasız məntiqinin rəhbərliyi altında birləşdirərək 

vahid bir dünyagörüşü sistemini yaratmışdır. Onun bu üsulunu anlama-

yan Avropa filosofları, ona "eklektik" damğasını vurmaqla böyük turk-

islam filosofunun dühasının işığını   zəif göstərməyə çalışmış, bununla 

da Şərq zəkası qarşısında nə qədər qorxuya düşdüklərini gizlədə bilmə-

mişlər. 

X yüzildə yaşamış bu nəhəng filosof özünəqədərki bütün fəlsəfə sis-

temlərini o qədər aydın mənimsəmiş və elə bir tam şəkildə sistemə sal-

mışdır ki, onun əsərlərini oxuyarkən insan möcüzəyə bir daha ağılla 

inanır. Farabi ilkin və ikinci, yaxud "vacib" və "mümkün" varlıqların 

vəhdəti nəzəriyyəsini elə geniş işləmişdir ki, ondan sonra gələn filosof-

lar bu məntiqdən uzaqlaşa bilməmişlər. Sonrakı filosofların yaradıcılı-

ğının mayası Farabi sistemindən götürülmüşdür. İbn Sina kimi dünyada 

tanınmış böyük bir dahi haqqında Şərqin görkəmli mütəfəkkirləri belə 

yazırlar: İbn Sina Əbu  Nəsr Farabinin əsərlərinin şagirdi olmuşdur; 

onun hətta yazı üslubu, ifadə tərzləri və ibarələri də Farabinindir. 

Çox böyük və dərin bir mədəniyyət fenomeni olan Şərq fəlsəfəsi iki 

əsas təlim tanıyır və bu iki təlimi Ərəstu (Aristotel), ikinci təlimin yara-

dıçısı Məhəmməd Farabidir. 

Farabi özünəqədərki dünyagörüşu çulğalaşdıraraq (sintez) edərək 

onu yeni bir mənada çözələmiş (analiz etmiş) və bununla da yeni baxış 

təlimi yaratmışdır. Elə bununla bağlı olaraq Yaxın Şərqdə, sonra butün 

dünyada  öz təsirini göstərən yeni dünyagörüşü çiçəklənməyə başlamış-

dır. 

VI-XI yüzillərdə xristian dünyasında   dinin böyük təzyiqi nəticəsin-

də azadfikirlilik boğulduğu, bilik ocaqları qapadıldığı, Avropada bir 

zülmət və cəhalət hakim kəsildiyi halda, IX-XI yüzillərdə islam aləmin-

də azadduşüncəlilər mübarizəsi gedir, yüzlərlə elmi və dini cərəyan 
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özünün doğru olduğunu sübuta çalışır, "haqqı" tapmaq bütün mübahisə-

lərin ana xəttini təşkil edirdi. Hakim mövqedə dayanan ərəb təfəkküru 

ilə yanaşı, fars təfəkkürü də müəyyən mövqe tutmuşdu. IX yüzildən 

başlayaraq  türk təfəkkürü Yaxın və Orta Şərqin ictimai-siyasi həyatına 

daxil olub getdikcə yüksəlir, yönverici mövqe qazanırdı. Belə bir vəziy-

yətdə - XI yüzilin ortalarında Orta Asiyada öz qüvvələrini toplayan 

oğuzlar Ön Asiyaya çıxdılar. Çox çəkmədi ki, oğuzlar bütün Orta və Ön 

Asiyanı birləşdirib Böyük Səlcuq imperiyasını yaratdılar, türk düşüncə 

tərzi Yaxın və Orta Şərqdə hakim mövqe qazandı. Şaman duyğusu ilə 

sami təfəkkürü çulğalaşdı, sufilik yeni bir təkanla önə çıxdı. Dünyaya 

baxış çarpazlaşdı. Yaradanı - ilk təkançını və yarananın ilkinini, bunlar 

arasında bağlılığı doğru təyin etmək bütun məsələlərin ana xətti idi. XII 

yüzilin müsəlmanı VIII yüzilin müsəlmanından düşüncə və yaşayışına 

görə çox fərqləndi. 

Yaradanı və yarananı, onların arasındakı bağları, ayrıca olaraq bun-

da İnsanın yerini və fəaliyyətini müəyyənləşdirmək günün siyasi, elmi 

və mənəvi tələbi idi. Tarixdə böyük dəyişmələr baş verəndə bəşər övla-

dının min illərlə qarşısında qoyulan sualların tələbini köhnə cavablar 

ödəmir, yeni cavabın tapılması tələbi dəyişən cəmiyyətin yaşadığı za-

manının hökmu olur. Yüz illərdir Şərqdə bir əsas sual dolaşırdı: haqq 

kimdir və ya nədir? 

Haqq necədir və haradadır? İnsan haqqı necə tapmalıdır! Kimi fəlsə-

fə və məntnqin əsasında, kimi din yolu ilə, kimi düşüncə, kimi duyğu 

yolu ilə haqqı tapıb ona qovuşmağa çalışırdı. 

Yunus Əmrədə tanrı sevgisi nə qədər böyük və sonsuzdursa insanla-

ra olan sevgi də sonsuzdur. Çünki o, vəhdəti- vücudçudur. O, insan ru-

hunun tanrıdan nəşət etdiyini qəbul etmişdir, ona inanır. Belə bir dini 

inanc vardır ki, qiyamət günündə Məhəmməd peyğəmbər öz ümmətini, 

yəni bütün müsəlmanları bağışlamağı allahdan diləyəcəkdir. Yunus 

Əmrə peyğəmbərin dilindən belə söyləyir: 

Ya rəbbi səttarül-uyub, 1 

                                                
1 Eyibləri gizlədən, örtən. 
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Səndən dilərim ümmətim. 

......................................... 

Yücə qıldım himmətimi  

Kim, qurtaram ümmətimi.  

Əsirgəgil mən yetimi,  

Səndən dilərim ümmətim.  

Gəlməmişəm uçmaq1 üçün  

Ya hurilər qucmaq üçün 

Şol bir avuc torpaq üçün.  

Səndən dilərim ümmətim. 

Bu, peyğəmbərin insana olan böyük sevgisidir. Bir bu, dünyada bü-

tün ağlı, gücü və iradəsi ilə insanları yola səsləmək, onlara yolundan az-

mamaq üçün bütun varlığı ilə xidmət etmək, bu dünyada doğru yoldan 

sapanları belə yenə o dünyada son məqamda xilas etmək nə böyük bir 

humanist idealdır. Tanrının peyğəmbərə cavabından: 

 

Dərdlilərə verdim dəva, 

Hacətimi qıldım rəva. 

Məni sevən, səni sevə, 

Bağışladım ümmətini. 

 

Ey yerü göyün sərvəri,  

Bilsin səni insü pəri, 

Axırzaman peyğəmbəri,  

Bağışladım ümmətini. 

 

Sən yetimlər başısan,  

Yanmış cigərlər aşısan,  

Ümmətinin yoldaşısan,  

Bağışladım ümmətini. 

 

                                                
1 Uçmaq – cənnət. 
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Dünyanın ən böyük haqqı insanları sevməkdir - Yunus Əmrə kimi." 
1 

* * * 

Mənim mövzu ilə ilgəli bura qədər verdiyim və bundan sonra verə-

cəyim izahatlar Hüseyn Cavidin "Şeyx Sənan", "İblis", "Peyğəmbər" və 

"Xəyyam" pyeslərinin məzmununun oxucular tərəfindən daha yaxşı an-

laşılması və başa düşülməsi üçündür. 

 

1.6. Məhəmməd ibn Abdullah  

(miladi 570-632) 

1 

Məhəmməd ibn Abdullah bizim eranın 570-ci ilində Səudiyyə Ərə-

bistanının Məkkə şəhərində adlı-sanlı ərəb tayfalarından birinin ailəsin-

də anadan olmuşdur. Onun babası Əbdül Mütallib qureyşlər (bəzi mən-

bələrdə qüreyişlər) tayfasının başçısı və Kəbənin mühafizəçisi idi. Mü-

təllibin 12 oğlundan son dərəcə gözəli, mehriban, səmimi və insanpər-

vəri Abdullah idi. O, qureyşlər qəbiləsindən olan Aminəyə evlənmişdi. 

Deyilənə görə, Aminə Məhəmmədə hamilə olarkən başı üzərində mə-

ləklər peyda oldu və dedilər: "Sənin oğlun olacaq, adını Məhəmməd 

qoyarsan." Məhəmmədin atası Abdullah Mədinədə xəstələnir və dünya-

ya gələcək Məhəmmədi görmədən ölür. Uşaq dünyaya gələndə mələk-

lər qanadlarını onun üstünə gərib xeyir-dua verirlər. 

Qasid Məhəmmədin babasına şad xəbər gətirir. Əbdül Mütəllib çox 

sevinir və uşağı götürüb Kəbəyə gedir. Burada Allaha dua edir, uşağın 

adını Məhəmməd (əslində Muxammad) qoyur. Mənası "tərif", yaxud 

"tərifəlayiq" deməkdi. Beləliklə, gələcəkdə peyğəmbər olacaq Məhəm-

məd adı ilk dəfə ona verilir.  

2 

Aminə uşağa qulluq etmək üçün Həlimə adlı dayə tutur. O, uşağı tə-

biətin qoynunda böyütmək üçün kəndə aparır. Məhəmmədin onun evinə 

gəlişilə ailənin xeyir-bərəkəti artır. Həlimə ərinə deyir: "Bu uşağın qə-

                                                
1 Əbülfəz Elçibəy. Bu mənim taleyimdir, Bakı, 1992, səh. 224-225, 233. 
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dəmi çox uğurludur." Onun keçiləri çox süd verməyə başlayır. Bir gün 

uşaqlar qoyunları otarmağa apararkən iki ağqanadlı mələk Məhəmmədə 

yaxınlaşır. Uşağın qəlbini nurla doldurur. Həlimə bu hadisəni biləndə 

ərinə deyir: "Bu, adi uşaq deyil. Biz ona baxa bilmərik. Gəl onu anasına 

qaytaraq." Belə də olur. Uşağın 5 yaşı tamam olanda onu anasına verir-

lər. Uşağın evlərinə gəlişindən azca sonra Aminə ölür. Beşyaşlı Mə-

həmməd ilk öncə atadan, sonra anadan yetim qalır. Onu babası Əbdül 

Mütəllib öz himayəsinə götürür və tərbiyəsilə məşğul olur. O, Kəbə ət-

rafındakı tayfaların başçıları ilə vacib məsələləri müzakirə edərkən nə-

vəsini də özü ilə aparır. Məhəmməd 6 yaşında ikən babası ölür. Onun 

tapşırığı ilə uşağı Əbu Talib  himayəyə götürür. Məkkənin hökmdarı və 

Kəbənin mühafizi olan Əbu Talib uşağı doğma övladı kimi sevib qayğı-

sına qalır. 

                                                
 Bu əhvalatla bağlı mənbələrdə bir-birinə uyğun gəlməyən fikirlər var. 
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3 

Məhəmməd təbiətən sakit, dinc, həssas və diqqətli uşaq idi. O, hərdən ço-

banlarla çölə gedir, təmiz havada oturub Tanrı haqqında düşünür... 12 yaşı 

tamam olanda əmisinə qoşulub karvanla Dəməşqə səyahətə yollanır. Bəsrə-

də Əbu Talib nəsrani kahinlərinə aid kilsəyə gedir. Bu zaman göydəki bulud 

parçası karvanın yanında qalan Məhəmmədin başı üstündə fırlanır və onu 

günəşin şüalarından qoruyur. Bunu görən Bcheyra adlı kahin Məhəmmədə 

yaxınlaşır. Onu heyrət hissi bürüyür. Görür ki, ağac ehtiram əlaməti olaraq 

aşağı əyilmişdi. Kahin uşağı müayinədən keçirdikdə onun iki kürəyi arasında 

göyərçin yumurtası boyda bir xal görür. Öz-özünə deyir: "O Ərəbistanda 

gözlənilən peyğəmbərdi." Əbu Talibdən  soruşur: 

- Bu uşaq kimdir? 

O cavab verir: 

- Mənim oğlumdur. 

Kahin onun sözlərinə inanmır. Əbu Talib düzünü deyir:  

- Mənim qardaşım oğludur. Atası vəfat edib.  

- Özüdür ki, var! Bu, İsanın dediyi peyğəmbərdir! Bir bax, bu xal 

peyğəmbərlik nişanəsidir. Uşaqdan muğayat ol. Onu xata-baladan qoru. 

4 

Məhəmməd 14-15 yaşında olarkən iki düşmən ərəb tayfası arasında-

kı döyüşlər şiddətlənir. O, döyüşən adamlara ürəkağrısı ilə baxır. Düş-

mən tayfalar arasında birlik yaratmaqda Əbu Talibin oğlu Zübeyrə kö-

mək edir. Sonralar həmin birlik "and birliyi" adı ilə məşhur olur. 

Məhəmməd çox ədalətli, mərd, mehriban və səmimi olduğuna görə 

adamlar onu "Əl-Əmin" - "inanılmış" adlandırırdılar. Yalan danışmadı-

ğına görə ona "Sadiq" - "Düzdanışan" deyirdilər. 

O, əmisi Əbu Talibin sayəsində ticarət işlərinin sirlərini öyrənir. Ti-

carət işində çox insaflı və ədalətli, həyatda məsuliyyətli və sadəqətli, 

sözünün üstündə duran, təbiətcə əxlaqlı və vicdanlı olur. 23 yaşında adı 

Məkkədə dillər əzbəri olur. 

Məkkə şəhərində Xədicə adlı varlı-karlı bir dul qadın yaşayırdı. Onun 

gəlir gətirən çoxlu manifakturası vardı. Xədicə Məhəmmədlə bir yerdə ti-

carət etmək qərarına gəlir. Əbu Talibin razılığı ilə o, Xədicə ilə ticarət işlə-
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rinə qoşulur. Bəsrəyə və Yəmənə gedən karvanları müşayiət edir. Bir gün 

bir nökər Məhəmmədin başı üstündə hərlənən bir bulud görür. Əhvalatı 

Xədicəyə danışır. Xədicə onun gözəl üzünə kölgə salmış buludu görüb çox 

heyrətlənir. Yanına çağırıb ona ərə getmək istədiyini bildirir. 25 yaşlı Mə-

həmməd əmisi Əbu Talib ilə məsləhətləşdikdən sonra 40 yaşlı Xədicə ilə 

evlənir. 

5 

Miladın 600-cü ilində Əbu Talibin oğlu Əli anadan oldu. Əhvalat 

belə baş verdi. Əbu Talibin dindar arvadı Fatimə hamilə ikən Kəbəni 

ziyarət etməyi qərara aldı. Göydən gələn bir ün onu Kəbəyə girməyi 

əmr etdi. Fatimə buna heyrətləndi. Kəbənin divarları aralandı, qadın 

içəri girdikdən sonra bağlandı. Bundan xəbər tutan qureyşlər Kəbəyə 

gəldilər, ancaq qapıları aça bilmədilər. Üç gündən sonra Kəbənin qıfıl-

ları öz-özünə açılıb yerə düşdü. Qapılar taybatay açıldı. Fatimə quca-

ğında körpə oğlan uşağı bayıra çıxdı. Bu zaman Məhəmməd də orada 

idi. Fatimə uşağı ona verdi. Uşaq gözlərini açdı, ilk gördüyü Məhəm-

məd oldu. Əli ağlamaq əvəzinə güldü. Bu, hamını təəccübləndirdi. Ana-

sı Əlini Məhəmmədin himayəsinə verdi. Əli boya-başa çatdıqdan sonra 

onu daima müşayiət etdi. 

6 

Ərəbistanda qul alveri geniş yayılmışdı. Xədicə Zeyd adlı bir gənci 

Məhəmməd üçün qul aldı. Ancaq gələcək peyğəmbərin qul alverinə rəğ-

bəti yox idi. Bu səbəbdən də Zeydlə ailəsinin üzvü kimi rəftar etdi... Zey-

din atası bunu eşidəndə Məhəmmədin yanına gəldi. Yalvardı ki, oğlunu 

qaytarsın. Məhəmməd Zeydə dedi: 

- Atan gəlib, səni aparmaq istəyir. Sən azadsan, gedə bilərsən. 

Zeyd Məhəmmədin  yanında qalmağa qərar verdi. Məhəmməd Zey-

din əlindən tutub, atası ilə Kəbəyə getdi. Burada hamıya elan etdi: "Qoy 

hamı bilsin. Bu gündən Zeyd mənim oğlumdur." 

7 

Peyğəmbər Zeydi köləlikdən təsadüfən azad etmir. Onun köləliyə və 

                                                
 Onu peyğəmbərin qızı Fatimə ilə qarışdırmaq olmaz. 
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qadın hüquqsuzluğuna qarşı rəğbəti yox idi; buna qarşı çıxırdı; insan 

hüquqsuzluğu əleyhinə mübarizə aparırdı.  

Hüseyn Cavid əsərdə onu bu cür də vermişdir. Şair əsərin "Dəvət" his-

səsinin remarkasında köləliyi bu cür təsvir edir: "Bu sırada içəridən dörd 

nəfər çıplaq köləyə yüklənmiş bir təxti-rəvan çıqar. Üzərində Rəisə - Baş 

Rəisin [Əbu Süfyanın] hərəmi oturmuş... Arqada bir zənci əlindəki qırbac-

la çabuq yürümələri için ara-sıra kölələrin sırtına şatlatıb durur. Rəisə gö-

ründükdə hər kəs ona təzim edər. Peyğəmbər isə kəskin baqışlarla onu süz-

məyə başlar." 

Dramaturq köləliklə və köləliyə qarşı Peyğəmbərin nifrəti və etirazı-

nı remarkada bu cür, monoloqunda belə təsvir etmişdir: 

- Bilməm atıb heyvanları,  

Omuzlarda gəzmək niçin? 

Şu zavallı insanları 

Yük altında əzmək niçin? 

Halbuki zənginlə yoqsul 

Bir topraqdan yaratılmış, 

Bir sultanla, bir qara qul 

Eyni çamurdan yapılmış. 

Bu monoloqda, bir tərəfdən, köləlik tənqid edilir, digər bir tərəfdən, 

Adəmin torpaqdan yaradılması haqqında Qurandakı ayələr təsqid edilir.  

Cavid pyesdə həmin əhvalatı olduğu kimi saxlamışdır. Zeydə "oğul" 

deyən Məhəmməd, Rəisənin kəskin etirazı ilə qarşılaşır: 

“Zeydə "oğlum" derkən, Zeynəbini//Boşatıb alma da bir qanunmu? 

8 

İbrahimin tikdirdiyi Kəbə divarları və binası uçub-dağılırdı. Məhəm-

məd Kəbənin yenidən tikilməsində iştirak etdi. Sonra ortaya belə bir su-

al çıxdı: "Müqəddəs Qaradaşı kim yerinə qoyacaq? Kim qoysa o, xoş-

bəxt olacaq." Mübahisə uzun sürdü. Məkkənin bir qocaman sakini dedi: 

- Gəlin belə danışaq. Bu qapıdan kim birinci girsə, müqəddəs daşı 

yerinə o qoysun. 

Oturub gözlədilər. Qapıdan birinci Məhəmməd girdi. Bu müqəddəs 

iş ona qismət oldu. 
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9 

Cavid "Peyğəmbər" tarixi dramasında həmin əhvalatı olduğu kimi 

verməmişdir. İslam tarixində və Məhəmmədin həyatında bunun əlamət-

dar bir hadisə olduğunu nəzərə almış, əhvalatı başqa formada oxucu və 

tamaşaçıların nəzərinə çatdırmışdır. Peyğəmbərin Mədinədən Məkkəyə 

qayıdışı məkkəlilər arasında qorxu və təşvişə səbəb olur. Bu zaman Baş 

Rəis onları sakitləşdirmək üçün Baş Kahinə deyir: 

...Sizi qorxutdumu Peyğəmbər adı? 

O da əlbət şu vətən evladı. 

Burda hiç yeni bir şey varmı? Yenə 

Qonacaqdır Qaradaş büt yerinə. 

Büt də bir daş, o da, adlar başqa... 

Başqa sözlə, Baş Rəis bununla bütə - Qaradaşa sitayişin davam edə-

cəyinə işarə vurmuş olur... 

10 

Hər il Ramazan ayında Məhəmməd Hira dağına çəkilər, orada tənha 

oturub fikirləşər, dua oxuyar, gecələr mağarada qalardı. 38 yaşında dua-

ya məşğul ikən onun ətrafında qeyriadi işıqlı bir dairə əmələ gəlir. 40 

yaşı tamam olanda mağarada qeybdən səs eşidir: "Oxu!" O, buna hey-

rətlənir və cavab verir: "Mən oxuya bilmirəm." Səs üç dəfə təkrar olu-

nur, Məhəmməd eyni cavabı verir. Üçüncü dəfə o, - axı, nəyi oxuyum? 

- deyə çaşıb qalır. Tərəddüdlər içində mağaradan çıxır. Göydən səs eşi-

dir: "Ey Məhəmməd, sən Allahın rəsulusan, mənsə Cəbrayılam." 
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11 

Cavid bu hadisəni pyesin əvvəlində verir. Aydın və ulduzlu gecədə 

Məhəmməd Hira dağına çıxır. O çox dalğındır, gözləri müəmmalıdır. 

Ud zümzüməsini dinləyərək, özündə deyil və uyuyan kimidir. Bu za-

man pənbə, mavi, mənəkşə nurlar içində altun qanatlı, füsunkar bir Mə-

lək göydən enir, ilahi bir ahənglə Peyğəmbərə xitab edir. Ona Allahın 

elçisi olması xəbərini gətirir. Məhəmməd tərəddüdlər içində çırpınır... 

Peyğəmbər 

Bəncə dünyada ən sevimli dilək 

Ona [Allaha] qoşmaq, onunla birləşmək... 

Mələk 

O da mümkün, düşün də haq yolu tut, 

Atalardan qalan nə varsa unut!.. 

Kim yol azmışsa haqqa çatır. 

Parla, yüksəl Vücudi-Mütləqə [Tanrıya] sən! 

12 

Məhəmməd yuxarı baxdı. Cəbrail lap üfüqün üstündə idi. Mələyin 

gözqamaşdıran işığı onu yaxşı görməyə mane olurdu. O, evə qayıdınca 

Mələk bütün yolboyu onun başının üstündə uçdu. O, bu qeyriadi əla-

mətdən heç cür anlaya bilmirdi ki, Tanrı nə üçün onu özünün elçisi seç-

mişdi?.. 

Hira dağında Cəbrail ona "oxu" deyə əmr etmişdi. Onun ağzından 

çıxan söz "Qiraət", yaxud "Əl-Quran" idi. Bu Məhəmmədə Allah tərə-

findən gələn vəhy və ilahi Quranın birinci hissəsi idi. Sonralar 23 il ər-

zində Məhəmmədə vəhylər gələcək. 

13 

Evə böyük həyəcan içində ayaq basan Məhəmməd baş vermiş əhva-

latı Xədicəyə danışdı. Xədicə dedi: 

- Sən yaxşı xəbər gətirmisən. Allah sənə peyğəmbərlik əta etmişdi. 

Xədicə Məhəmmədi dini mənsubiyyətcə xristian olan əmisi oğlu 

Vorakanın yanına gətirdi. Yəhudi və xristian yazılarından xəbərdar olan 

                                                
 Vəhy – bir fikir və hökmün Allah tərəfindən Peyğəmbərə xəbər verilməsidir. 
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Voraka onu dinlədikdən sonra dedi: 

- Bəli, haqqında xəbər verilən Peyğəmbər sənsən. Bu, Moiseyin 

[Musanın] Sina dağında sınağa çəkilməsinə bənzəyir. Allah Tövratı ona 

elə bu cür göndərmişdi. Sən Allah və insanlar tərəfindən qovulub didər-

gin salınanda, mən sağ olsam, səni müdafiə edəcəyəm, Məhəmməd. 

Peyğəmbər soruşdu: 

- Məni qovacaqlar məgər? 

- Bəli, peyğəmbərlərin hamısı təqib edilir, - deyə Voraka cavab ver-

di... 

14 

Hüseyn Cavid əsərində təsadüfən demir ki, heç kim öz evində Pey-

ğəmbər olmaz. Allah da hər kəsə peyğəmbərlik vermir. O, yalnız öz 

seçdiyi və sevdiyi adama peyğəmbərlik verir, onun özünə elçisi seçir. 

Voraka dediyi kimi, Peyğəmbər çox qovulur. Böyük təhqir və məhru-

miyyətlərə, sıxıntılara... məruz qalır. Lakin öz yolundan, məsləkindən 

və əqidəsindən dönmür. Dramaturq onun həyat və taleyini, fəaliyyətini 

olduğu kimi təsvir edir. Ona peyğəmbərlik verilməsini bu cür təqdim 

edir. 

Mələk 

Ulu dahi, sən ey böyük rəhbər! 

Qalq, oyan!..  

Ayrı olsaq da iştə hər ikimiz 

Bir rübabın inildəyən səsiyiz. 

Peyğəmbər 

...Bən kimim, söylə?! Sən nəsin? Göstər! 

Mələk 

Bən Mələk, sən də, sən də Peyğəmbər. 

Bən sənin əqlinim... 

Saçma, həp saçma başqa möcüzələr. 

Şu kitab [Quran] iştə ən böyük rəhbər... 

15 

Məhəmmədin dost-tanışları bilirdilər ki, o, yazıb-oxumağı bacarmır. 

Gözəl şeirlər qoşmağı bacarmaz. Yüz və min illər əvvəl baş vermiş ha-
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disələrdən bəhs edən gözəl şeirlər yaratmaq böyük ilham sahibinin hü-

nəridir. Ancaq indi onun bəlağətli nitqi hamını heyrətə gətirirdi. Çoxları 

buna şübhə ilə yanaşırdılar, inana bilmirdilər, ona "şair" deyirdilər. 

16 

Hüseyn Cavid Peyğəmbərin "şairliyini" də nəzərdən qaçırmamışdır. 

Yeri gəldikcə müxtəlif surətlərin dililə buna münasibətini bildirmişdir. 

Üçüncü rəis 

[Məhəmməd] Dur, təlaş etmə, xayır, bəncə o bir 

Dəlidir, bəlkə də sərsəm şair. 

Peyğəmbər 

Şairim, bəslədiyim sidqü səfa, 

Çırpınıb izlədiyim nuri-dəha... 

Bənzəməz şairə peyğəmbərlər 

Onların hər sözü hikmət söylər... 

Nədimə 

O [Peyğəmbər] yalnız şairsə, düşün, 

Sən həm şeirsin, [gözəlsin] həm şair. 

Şəmsa 

Bən hiç... ən böyük şairlər 

Ona qarşı diz çökməli, 

İmrüülqeys kibi ərlər 

Susmalı, boyun bükməli... 

Görkəmli islamşünas Vasim Məmmədəliyev yazır: "Məlumdur ki, 

Qurani-Kərim nazil olduğu dövrdə Ərəbistan yarımadasında şeir, natiq-

lik sənəti çox inkişaf etmiş, fəsahət və bəlağət özünün ən yüksək zirvə-

sinə çatmışdı. İmrüülqeys, Əntərə, Nabiğə, Züheyr, Əşa, Xənsa, Həssan 

ibn Sabit şairlərin şöhrəti bütün ərəb qəbilələrinin arasında yayılmış-

dı..." 1 

Cavid pyesdə bu kimi tarixi həqiqət və dəliləri ümumiləşdirmiş, ərəb 

şairlərindən bir İmrü-ül-Qeysin adını çəkmişdir. Dövrün koloritini əsə-

                                                
1 Qurani-Kərim, (ərəb dilindən tərcümə edənlər Ziya Bünyadov və Vasim 

Məmmədəliyev), Bakı, 1992, səh. XVI. 
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rində böyük bədii ustalıqla qoruyub saxlamışdır. Bütpərəst ərəblərin və 

müşriklərin Məhəmmədi "şair", "kahin", "sehrbaz" və s. adlandırdıqla-

rını təqdir etməmiş, tarixi gerçəkliyi olduğu kimi saxlamışdır. 

17 

Məhəmmədin qeyriadi şəxs olduğuna birinci Xədicə inandı. Sonra 

Əli, Zeyd və başqaları. Qafiyəli nəsrlə nazil olmuş Quran - aydın və gö-

zəl bir dillə oxunan Səma kitabı hamını valeh edirdi. Adamlar Quranı 

Peyğəmbərin ardınca təkrar edə-edə dediklərini əzbərləyirdilər... 

Ancaq Məhəmməd narahat hallar keçirirdi, sakitləşə bilmirdi. Hira 

dağına gedib-gəlirdi. Zəifləmişdi, yeyib-içməkdən qalmışdı. Gecələr 

yata bilmirdi, dua etməklə məşğul olurdu. Xədicədən soruşurdu: "Mənə 

nə olub? Bəlkə ağlımı itirirəm? Daşların səsini eşidirəm. Onlar "Allah 

böyükdür" deyirlər." (Cavid dramada Peyğəmbərin tərəddüdlərini və 

narahatlığını "Bisət" və "Dəvət" hissələrində çox təbii, inandırıcı və gö-

zəl təsvir etmişdir...) Xədicə ona təsəlli verirdi və deyirdi: "Allah səni 

peyğəmbər seçmişdi. O, hər şeyi yoluna qoyacaq..." Belə bir zamanda 

Cəbrail ikinci dəfə göründü. (Dramaturq pyesdə Peyğəmbərin Mələklə 

ikinci dəfə görüşünü saxlamışdır.) Mələk göylə yer arasında oturmuşdu. 

Ona deyirdi: "Ey Məhəmməd, sən əsl Allah elçisi olmusan!" Bundan 

sonra o, dua etmək üçün Kəbəyə getdi. Qəfildən Allahın səsini eşitdi. 

Əbası altında bütün vücudu titrədi. Səs deyirdi: "Ey sən, öz əbası altın-

da gizlənən, qalx, get adamların yanına, onlara öz hökmdarından danış, 

onu vəcf eylə." Məhəmməd artıq inandı ki, Allah onu özünə elçisi təyin 

etmişdi... 
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Allah Məhəmmədə tapşırdı ki, qohum və tanışlarına islam haqqında 

danışsın. O, 40 nəfəri evinə dəvət etdi. Dəvət edilənlər arasında əmiləri 

Əbu Ləhəb, Əbu Talib, Həmzə və Abbas da var idi. Məhəmməd onların 

qabağına bir fincan süd və çörək qoyub dedi: "Şəfqətli Allahın adıyla." 

Hamı həmin sözləri təkrar etdi. Əbu Ləhəb yerindən qalxıb gülə-gülə 

dedi: 

- Məhəmməd bizim hamımızı əfsunlayıb. 

Həmin dəvət bir neçə dəfə təkrar olundu. Məhəmməd onlara qətiy-

yətlə dedi: "Mən sizə indiyə qədər heç kəsdən görmədiyiniz bir ecaz 

gətirmişəm. Əgər desəm ki, üstünüzə düşmən hücum edəcək, mənə ina-

narsınızmı?" Qohumları cavab verdilər: "Bəli, sən heç vaxt yalan danış-

mamısan." Məhəmməd dedi: 

- Onda inanın mənə. İnanın ki, Allah məni sizi düz yola çəkmək, 

Onun müqəddəs iradəsini sizə çatdırmaq, siz bəndələri Onun qəzəbin-

dən qorumaq üçün göndərib. Kim qardaşım və davamçım olub mənimlə 

işləmək istəyir? 

Qohum-tanışlardan səs-səmir çıxmadı. Yalnız Əli ayağa qalxıb dedi: 

"Ey Peyğəmbər, mən səninlə olmağa hazıram! Əgər bir kimsə sənə xəta 

toxundurmaq istəsə, mən onu öldürərəm. Kömək edəcəyəm sənə, ey 

Peyğəmbər." Dəvət edilənlər bərkdən güldülər, istehza ilə Əbu Talibə 

dedilər: 

- Sən öz oğlun Əliyə baş əyməlisən. Axı, o Məhəmmədin qardaşı və 

davamçısı olacaq. 

Əbu Talib Məhəmməddən soruşdu: 

- Sənin bizə öyrətdiyin hansı dindir? 

- Bu, təzə din deyil, - deyə Məhəmməd cavab verdi. - İbrahimin öy-

rətdiklərinin özüdür. 

Əbu Talib Əliyə dedi: "Məhəmmədlə birlikdə dua et, oğlum. Mən 

bilirəm ki, o, heç vaxt sənə pis şey öyrətməz." 

Bundan sonra Məhəmmədin yaxın dostu Əbu Bəkr də islama iman 

gətirdi. 

                                                
 İslam – itaət, tabelik; Allahın iradəsinə itaət etmək deməkdi. 
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Üç il Məhəmməd Allahın iradəsini yalnız ailəsi və dost-tanışlarına 

bildirdi. Sonra Allahdan əmr gəldi ki, iradəsini bütün qureyşlər qəbilə-

sinə bəyan etsin. Qureyşlər ona qulaq asmadılar. Şair Əmir-bin-Əyas 

Məhəmmədə həcvlər yazdı. Camaata həcvlərini həvəslə oxudu, Mə-

həmmədi ələ saldılar, daşa basdılar. Bəziləri ona pul, mal-dövlət vəd 

edib onu fikrindən döndərmək istədilər. Lakin onu yolundan sarpdıra 

bilmədilər. 

20 

Hüseyn Cavid Peyğəmbəri əsərində beləcə də təsvir etmişdir; saraıl-

maz, əqidəsindən dönməz, tapındığına inanan, inandığına tapınan bir tip 

və xarakter yaratmışdır. Rəislər və Şəmsa ona nələr təklif etmirlər? 

Var-dövlət, sərvət, altun, riyasət, gözəl qızlar!.. Lakin o, bu təkliflərin 

heç birini qəbul etmir, "Ən böyük sərvət yoxsulluqdur" deyir. Üçüncü 

Rəisin dediklərinə diqqət edək. 

- Arqadaş, [Məhəmməd] söylənmə artıq 

Biz dinləməkdən usandıq. 

Vaz keç də sən bu sözlərdən, 

Qarşılıq hər nə istəsən: 

Altın, riyasət, gözəl qız, 

Hər şey verməyə hazırız. 

21 

Cəhdləri boşa çıxan qureyşlər zor işlətməyə başladılar. Peyğəmbəri və 

ona iman gətirənləri təqib etdilər. Onları döyür, işgəncə verir, bəzilərini 

nizəyə keçirib dəvələrin quyruğuna bağlayıb sürüyürdülər. Eramızın 615-

ci ilində Peyğəmbər öz tərəfdaşlarına qaçıb qonşu ölkələrdə sığınacaq 

tapmağı məsləhət gördü. Tərəfdaşlarının bir çoxu Əlinin qardaşı Cəfərin 

başçılığı altında Həbəşə qaçdılar. Hökmdar Nequs onları himayə etdi, 

Peyğəmbərin tərəfdaşlarını onların dalınca gələn qureyşlərin əlinə vermə-

di... 

                                                
 Həbəşistana, indiki Efiopiyaya. 
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Məhəmmədin əmisi Həmzə, Ömər-ibn-Xəttab və Osman-bin-Əffan is-

lamı qəbul etdilər. Peyğəmbərin tərəfdaşlarının sayı gündən-günə artırdı. 

Bu, qureyşləri vahiməyə salmışdı. Onlar bir-birlərinə deyirdilər: "Bəlkə 

onu öldürüb bu işə birdəfəlik xitam verək?.." 

- Biz gərək hamını xəbərdar edək ki, Məhəmmədin söylədikləri dəli 

sayıqlamasından başqa bir şey deyil, - deyə bir qoca bildirdi. 

23 

3 il Məhəmmədin həmqəbilələri və qohum-əqrabası ondan və ona 

iman gətirənlərdən üz çevirdilər. Nəhayət, qureyşlər düşmənçilikdən 

yoruldular. Müsəlmanlara təsir etmək üçün yollar axtardılar. Kəbəyə 

gəldilər, üç il qabaq Məhəmməd və tərəfdarları ilə bütün əlaqələri kəs-

mək barəsində hazırladıqları və Kəbədən asdıqları sənədə baxdılar. 

Gördülər ki, qarışqalar bütün sənədi yemişdi. Təkcə "Bismillah, irrəh-

man-irrəhim" cümləsinə toxunmamışdılar. Bu, müqəddəslik əlaməti 

idi. Həmin əhvalatdan sonra böyük məhrumiyyət və əzaba qatlaşmış 

müsəlmanlar azadlığa çıxıb maneəsiz fəaliyyətə başladılar. Bu ərəfədə 

xəstəliyə mübtəla olmuş Əbu Talib və Xədicə vəfat etdilər. Bu, Mə-

həmmədi sarsıtdı. 

24 

Məhəmmədin hərəkətləri Əbu Süfyan və Əbu Cəhlin xoşuna gəlmir-

di. Onlar hökmdarın yanına gedib, Məhəmmədin Allaha qarşı çıxan bir 

adam kimi cəzalandırılmasını xahiş etdilər. Dedilər: "Ya Məhəmməd 

sürgün edilsin, ya da öldürülsün..." 

Məhəmməd öz ardıcılları ilə hökmdar Həbibin yanına gəldi.  

- Eşitmişəm demisən ki, Allah səni özü göndərib. Guya sən peyğəm-

bərsən? Doğrudurmu bu? - Hökmdar soruşdu. Məhəmməd "doğru-

dur"deyə cavab verdi. 

- Sən dediklərini necə sübut edərsən?.. Mənə de görüm, çadırımda-

kını bura niyə gətirmişəm? 

Məhəmməd yerə çöküb dua etdi. Sonra ayağa qalxıb dedi: "Ey Hə-

                                                
 “Sənin adınla, ey Allah.” 
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bib, çadırındakı qızındır. O, kor, lal-kar və axsaqdır. Gətirmisən ki, xəs-

təliyin dəfini diləyəsən. Get öz çadırına və hər şeyi ona danış." 

Həbib çadırına yollandı və qızını sapsağlam gördü. O, Peyğəmbər-

dən daha bir möcüzə göstərməyi xahiş etdi. Məhəmməd dua etdi. Ət-

rafa qaranlıq çökdü. Məhəmməd əllərini göyə qaldırdı. Camaatın gözü 

qarşısında Ay bir anlığa iki yerə  bölündü və təzədən bitişdi. (İslam 

tarixində bu, "Şəqqülqəmər" hekayəsi kimi məşhurdur. Cavid həmin 

hekayədən "Şeyx Sənan" faciəsində istifadə etmişdi.) Həbib heyrətə 

gələrək diz çökdü və "Məni Allaha tapındır" dedi. Həbib və onun 470 

adamı Peyğəmbərə iman gətirdi. 

25 

Təqiblər davam edirdi. Əbu Cəhl onun qatı əleyhdarına çevrilmişdi. 

Məhəmmədin təlimini qəbul etməyən qureyşlər Məkkəyə gedən yolları 

kəsirdilər. Ziyarətçiləri onun əleyhinə qaldırırdılar və deyirdilər: "O, ca-

dugərdir, ağılsız sərsəridir, çox təhlükəli adamdır..." Peyğəmbəri lağa 

qoyur, daşa basır, üstünə çirkab atırdılar. Bir dəfə Məhəmməd Kəbədə 

namaz qılarkən əmisi Əbu Cəhl ayaqları üstünə dəvə bağırsağı qoydu, 

Müəyyət adlı birisi döşəkağını boğazına dolayıb, onu boğmağa başladı. 

Bu zaman Əbu Bəkr içəri girdi. Məhəmməd xainlərin əlindən qurtul-

du... 

26 

Qurani-Kərimdə Əbu Cəhl barəsində ayrıca danışılır. "Əl-ələq" su-

rəsindən bir neçə ayəyə nəzər yetirək. 

9. [Ya Peyğəmbər!] Gördünmü O kimsəni [Əbu Cəhli] ki, mane olur  

10. Bir bəndəyə [sənə] namaz qıldığı vaxt?  

11. [Ey Allahın, namaz qılan bəndəsinə mane olan!] 

12. ...[Heç bundan da rəzil, yaramaz iş olarmı?!] 

15. Yox, yox! [Əbu Cəhl bu yaramaz əməllərinə son qoysun]. Əgər 

son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən yapışıb [Cəhənnəmə] sü-

rükləyəcəyik.  

19. Yox, yox! [Əbu Cəhlin dedikləri əsla doğru deyildir.] Sən [ey 

Peyğəmbər!] ona uyma! Sən ancaq [Rəbbinə] səcdə et və [Ona] ya-

xınlaş!  
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27 

Təzyiq və təqiblərə baxmayaraq, Peyğəmbər Məkkəni tərk etmədi. 

Ardıcıllarını Həbəşistana göndərib, özü Məkkədə qaldı. Zeydlə birlik-

də Taif şəhərinə yollandı. Taif sakinləri onun dəvətini eşitmədilər. Mə-

həmmədə güldülər, üstünə daş-kəsək atdılar. Qana bulaşmış Məhəm-

məd geri qayıtdı. Yolda dincəlmək üçün bir bağda ayaq saxladı. Üzünü 

göylərə tutaraq dedi: "İlahi, mən sənə öz cəfalarımdan, əzablarımdan 

danışmaq istəyirəm. Sənin rəhmin çoxdur. Ən yaxşı müdafiəçim sən ol. 

Mənə güc və cəsarət ver, həmcinslərimi isə əfv et, İlahi!" (Cavid dra-

mada bu kimi hadisələri ümumiləşdirərək vermişdi...) 

28 

Məkkənin bir neçə sakini Əbu Süfyanın başçılığı altında Peyğəmbə-

rin yanına gəlib dedi: 

- Biz eşitmişik ki, sən Səudiyyə Ərəbistanının hökmdarı olacaqsan. 

Müsəlmanlığı qəbul etsək, öz məmləkətini bizimlə yarı bölərsənmi? 

Məhəmməd dedi: "Məsləhət Allahındır. O, öz sadiq bəndələrindən 

hansına istəsə, məmləkət də, hökmdarlıq da verər. Mən öz qüvvəm xa-

ricində olan şeyi öhdəmə götürə bilmərəm." 

Peyğəmbər onların niyyətlərini başa düşdü, iddialarını rədd etdi. 

Çünki onlara islam dini yox, taxt-tac lazım idi. 

29 

Taifdən qayıtdıqdan sonra bir axşam əmisi Əbu Talibin ailəsinin də-

vətilə evlərinə getdi. Üzülmüş, gücdən düşmüş Məhəmməd xalçanın 

üstündə uzandı. Gözləri qarşısında ecazkar bir mənzərə canlandı. Gördü 

ki, o, Kəbənin yanında dayanıb. Bu zaman Cəbrail Büraq adlı atda ona 

yaxınlaşdı. "Bir də gördü ki, göyün yeddinci qatındadır. Bütün peyğəm-

bərlər - Adəm, İbrahim, Musa, İsa... buradadır. Məhəmməd hamı ilə gö-

rüşdü. O, taxtda oturmuş Allahı gördü. Gördü ki, taxt 70 min nur halə-

silə yerdən-göydən təcrid olunub. Məhəmməd burada Allahdan tapşırıq 

aldı." Ayılanda qərara gəldi ki, gördüklərini davamçılarına danışmalı-

dır... 

                                                
 Efiopiyaya. 
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30 

İslam tarixində buna "Merac", Peyğəmbərin göyə qalxması, qeybə 

çəkilməsi deyilir. Ancaq Qurani-Kərimdə bu haqda heç bir söz deyil-

mir. Hüseyn Cavid "Şeyx Sənan" faciəsində həmin hadisədən istifadə 

etmişdi. 

Rəvayətə görə, merac Peyğəmbərin 43 yaşı olarkən baş vermişdi. 

31 

Miladın 621-ci ilində Məkkəyə Yəsrib şəhərindən bir dəstə adam gəl-

di. Onlar yəhudilərdən eşitmişdilər ki, yeni peyğəmbər peyda olub. Mə-

həmmədlə görüşdülər və görüşdən çox mütəəssir oldular. 12 nəfər ona 

iman gətirdi... 622-ci  ildə yenə oradan 72 nəfər yəsribli gəldi və Məhəm-

mədin təlimini qəbul edib and içdi. Bu, islam tarixinə əhdlər, "Əhd-Əs-

hab" adı ilə düşüb. 

32 

Məhəmməd Xədicənin vəfatından sonra tək qalmışdı, qüssəyə qapıl-

mışdı. Əbu Bəkr təklif etdi ki, Aişə ilə evlənsin. Bu iş 622-ci ildə baş 

tutdu. (Sonralar bu savadlı qadın Peyğəmbərin həyat və fəaliyyəti barə-

sində dürüst məlumlar verəcək adamlardan biri kimi böyük hörmət və 

şöhrət sahibi olacaq.) 

33 

Ərəblər istədikləri qədər arvad ala bilərdilər. Kişilərə itaət etmək on-

ların borcu idi. Kişilər bütün gecəni şərab içib eyş-işrətlə məşğul olur, 

dəf və qaval sədaları altında oynayan rəqqasələrə tamaşa edirdilər. Bu-

nu görən Peyğəmbər qadınların hüquqlarını müdafiə etməyə başladı və 

kişilərə dedi: 

- Qadınları incitməyin, onları təhqir etməyin. Qadınlar da sizin kimi 

insandır. Unutmayın ki, asiman sizin ananızın ayağı altında qərar tutur. 

Qadınlara hicabı məsləhət gördü, evdən başı açıq çıxmağa icazə ve-

rilmədi. Məhəmmədin dininə iman gətirən ilk qadın Xədicə onun ən sa-

diq və etibarlı tərəfdarı oldu. Qadınlar ona deyirdilər: "Əgər sən bizi hi-

mayə etməsən, bu nahaq dünyada necə yaşarıq?.. Məkkə əhli bizi öldü-

                                                
 Hicab – utanma, utancaqlıq. Açıq-saçıq ərəb qadınlarının örtünməsi hicabla bağlıdır. 
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rər..." 

34 

Cahiliyyə dövrünün qadınlarına hicab lazım idi. Çünki ərəb qadınla-

rı və kişiləri açıq-saçıq gəzir, haram şeylərdən çəkinmir, ayıb yerlərini 

örtmür, açıq zinalıq (fahişəlik) edirdilər. Peyğəmbər ərəb cəmiyyətində 

mövcud olan biabırçılığı həmin yolla aradan qaldırmaq istəyirdi. Bu 

haqda Quranda ayrıca ayələr var. 

30. [Ya Məhəmməd!] Mömin kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş 

şeylərdən çevirsinlər [naməhrəmə baxmasınlar], ayıb yerlərini [zina-

dan] qorusunlar [və ya örtülü saxlasınlar]. Bu, onlar üçün [ədəb-ər-

kan, təmizlik baxımından] daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə 

etdiklərindən xəbərdardır!  

31. Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çe-

virsinlər [naməhrəmə baxmasınlar], ayıb yerlərini [zinadan] qorusunlar 

[və ya örtülü saxlasınlar]; öz-özlüyündə görünən [əl, üz] istisna olmaqla, 

zinətlərini [zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə] 

göstərməsinlər... ("Ən-nur" surəsi) 

59. Ya Peyğəmbər! Zövcələrinə, qızlarına və möminlərin övrətlərinə 

de ki, [evdən çıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini baş-

dan ayağa gizlədən] çarşablarını örtsünlər. Bu, onların tanınması [ca-

riyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi] və onlara əziyyət verilmə-

məsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir! ("Əl-

əhzab" surəsi)  

35 

"Hicab" məsələsi ərəb cəmiyyətində birmənalı qarşılanmamışdı. Ca-

vid pyesdə həmin həqiqəti olduğu kimi saxlamışdır. Əsərdə buna daha 

çox etiraz edən Rəisə və Şəmsadır. 

Rəisə 

[Məhəmməd] Alacaq həftədə bir tazə qadın, 

Sən də seyr eyləyəcəksin... şaşqın! 

Şəmsa 

Ah, o, [Peyğəmbər] "örtün" deyə əmr eyləyəcək, 

Həp qadınlıq qara çarşaf geyəcək... 
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Baş Rəis 

Bu xəta doğdu gözəl Aişədən, 

Ona isnad  edilən bir ləkədən... 

36 

Qureyişlərin Peyğəmbər və ardıcılları ilə düşmənçiliyi davam edirdi. 

Məhəmmədin Məkkədə qalması çox təhlükəli idi. Qureyişlər, demək olar 

ki, hər gün Peyğəmbəri öldürməyə cəhd göstərirdilər. Ona qəsd etmək 

üçün hər nəsildən bir nəfər seçilmişdi... 

Gecədən xeyli keçmişdi. Peyğəmbərə məlum oldu ki, qureyişlər ona 

qəsd hazırlayıblar. Əbu Bəkr iki dəvə gətirdi, onlar gecəynən Məkkəni 

tərk etdilər. Peyğəmbərin yatağında Əli uzandı. Qureyişlər bayırda Mə-

həmmədi çox gözlədilər. Səbri tükənmiş adamlar içəri soxuldular. Mə-

həmmədin yerində Əlini gördülər. Peyğəmbərin qaçdığını bilib qəzəb-

ləndilər. Məhəmməd Əbu Bəkrlə özlərini Tur dağına yetirdilər və ma-

ğarada gizləndilər. Allahın hökmü ilə hörümçək mağaranın ağzını torla 

hördü. Göyərçin isə mağaranın yanındakı kolun budağında yuva qurub 

yumurta qoydu. Qureyişlər izlə mağaraya gəldilər. Əbu Bəkr dedi: "İki-

miz də məhv olduq." Peyğəmbər dedi: "Sən düz demirsən. Unutmusan 

ki, biz iki yox, üç nəfərik. Allah da bizimlədir..." 

Qureyişlər mağaranın ağzında hörümçək toru görüb, oradan uzaqlaş-

dılar. Mağarada qalmaq təhlükəli idi. Qərara gəldilər ki, Məkkədən Mə-

dinəyə köçsünlər. Belə də oldu. Peyğəmbər 24 sentyabr 622-ci ilidə 

Allahın əmrilə Məkkədən Mədinəyə köçdü. Bu, Qurani-Kərimdə də, 

Cavidin pyesində də öz əksini tapmışdır. 

* * * 

26. [Ey mühacirlər!] Xatırlayın ki, bir zaman siz yer üzündə [Mək-

kədə] az idiniz; zəif, aciz sayılırdınız, [buna görə də] adamların [kafir-

lərin] sizi ələ keçirməsindən qorxurdunuz. [Belə bir vaxtda] Allah sizə 

[Mədinədə] sığınacaq verdi, [Bədrdə] sizə köməklik göstərib müdafiə 

etdi və təmiz [halal qənimətlərdən] ruzi verdi ki, bəlkə, şükür edəsiniz! 

("Əl-ənfal" surəsi) 

                                                
 İslam tarixində buna “hicrət” deyilir. 
 Müsəlman tarixinin təqvimi həmin ildən başlanır. 
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74. İman gətirib [Məkkədən Mədinəyə] köçənlər, Allah yolunda ci-

had edənlər [mühacirlər] və [Peyğəmbərlə mühacirlərə] sığınacaq ve-

rib kömək edənlər [ənsar] - məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onları [a-

xirətdə] bağışlanma və tükənməz gözəl [minnətsiz] ruzi gözləyir! ("Əl-

ənfal" surəsi) 

37 

Peyğəmbər öncə Kufəyə gəldi və burada ilk məscid tikdirdi. Sonra 

Yəsribə yollandı. Həmin ildən etibarən onun peyğəmbərlik fəaliyyətində 

yeni, ən məsuliyyətli və dramatik dövr başlanır. Cavid həmin hadisələri 

pyesin "Hicrət" hissəsində təsvir etmişdir. 

Peyğəmbər ərəblərə öyrədirdi ki, yeganə olan Allaha sitayiş etsinlər; 

qadınları incitməsinlər; heç vaxt yalan danışmasınlar; heç kimi qarət et-

məsinlər; yetimlərin malına toxunmasınlar... Bütün bunlar cahiliyyə döv-

ründə ərəblərin adi həyat tərzi idi. Cəsur ərəblər çox amansız idilər. Onlar 

qaba oyunlardan, içkidən, erotik rəqslərdən, açıq-saçıq ərəb qadınların-

dan zövq alırdılar. Kəbənin ətrafında çılpaq gəzir, analıqlarını alıb özləri-

nə arvad edirdilər. Adam öldürmək ərəb üçün adi bir iş idi... Peyğəmbər 

insanları düz yola çəkirdi. Onları ədalətli və mərhəmətli olmağa dəvət 

edirdi. (Bütün bunlar Cavidin pyesində öz əksini tapmışdır.) 

38 

Peyğəmbər insanlara deyirdi: 

- Yaxşı adam o deyil ki, zəngin ailədə doğulsun, varlı olsun. O adam 

yaxşıdır ki, əməlləri Allaha xoş gedir... Üç cür ibadət var. Birinci insa-

nın arzusu ilə bağlıdır. O, arzusunun həyata keçməsi üçün dua edir. 

İkincisi Cəhənnəm qorxusundan doğur. Adamlar Cəhənnəmə düşmə-

mək üçün ibadətlə məşğul olurlar. Üçüncü Allaha məhəbbətdən doğan 

sitayişdir. Bacarın həmişə Allahın eşqinə dua edin... Girdiyin hər evə 

Allahdan xeyir-bərəkət dilə. Əssəlam-əleyküm deməyi unutma. Bu sö-

zün mənası "Amanda olasan" deməkdi. Dünyada ən gözəl şey əmin-

amanlıqdır... 

622-ci ildə, bir cümə günü Peyğəmbər Yəsrib şəhərinə daxil oldu, 

camaat qarşısında moizə etdi. Bu, onun ilk cüməsi və ilk möizəsi idi. 

Şəhər əhli vəcdə gəlmişdi. Hər kəs istəyirdi ki, Məhəmməd onun evin-
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də qonaq qalsın. O dedi: "Allah harda buyursa, orada qonaq olacam. 

Dəvəm hansı qapıda dayansa, o evə düşəcəm." Onun ağ dəvəsi Əyyub 

Ənsari adlı bir kişinin qapısında dayandı. O, həmin kişinin qonağı ol-

du... Peyğəmbər dedi: "Bura Allahın inşasını buyurduğu məscidin yeri-

dir." Yer iki yetim uşağa məxsus idi. Uşaqlar onun niyyətini bilib, "ha-

lal edirik" dedilər. Peyğəmbər torpağı pulsuz götürmək istəmirdi. "Pu-

lunu mütləq verməliyəm" dedi. Verdi və həmin yerdə məscid tikdirdi. 

39 

Məkkə müsəlmanları öz şəhərlərində qalmayıb Yəsribə köçdülər. 

Yəsriblilər onlara "mühacirin", məkkəlilər isə Yəsrib müsəlmanlarına 

"ənsarelər" (köməkçilər, xilaskarlar) dedilər. Yəsribin əsl adı Mədinət-

əl-Yəsrib idi. Peyğəmbərin gəlişindən sonra onu Mədinət-ən-Nəbi 

adlandırdılar. Peyğəmbər və tərəfdarları Mədinədə məscid binasının 

əsasını qoydular. Məscidin tikintisində Məhəmməd də iştirak etdi. Məs-

cid tikilib başa çatıdırıldı. Məscidin üzü Qüdsə tərəf idi. Peyğəmbər na-

maz qılarkən üzünü Qüdsə tərəf tuturdu... Mədinədə onun qarşısında iki 

vacib məsələ dururdu: Məkkə qaçqınlarının bəraət almasına nail olmaq; 

elm və tədris mərkəzi yaratmaq. O, istədiyinə nail oldu. Məscidin ya-

xınlığında ailəsi və müşayiətçiləri üçün bir neçə kiçik ev tikdirdi. Gələ-

cəkdə burada məktəb inşa etməyi qərara aldı. Məktəb həm onun dedik-

lərini, həm də Quranı öyrənmək üçün lazım idi. Peyğəmbər adamları 

sayıq olmağa çağırırdı. Onlara deyirdi: "Müdafiəmizin qeydinə qalmalı-

yıq, çünki məkkəlilər bizə hücum edə bilərlər. Allah özü bu işdə bizə 

yol göstərəcək." 

40 

Bədr döyüşü. Peyğəmbər və ardıcılları uzun zaman təqib və təhqir 

edilmiş, əzab çəkmişdilər. Allah onlara buyurdu ki, vuruşsunlar, özləri-

ni müdafiə etsinlər. Bu zaman Məkkə əhli Mədinə üzərinə hücum et-

mək qərarına gəlmişdi. Hərb üçün pul lazım idi. Qureyişlərin hakimi 

Əbu Süfyan elan etdi ki, Suriyada malını satıb pulun hamısını hərbi 

əməliyyatlara sərf edəcək. Məhəmmədin əmisi Əbu Cəhl camaatı qızış-

                                                
 Yəsrib şəhəri. 
 Peyğəmbərin şəhəri. 
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dırdı: 

- Gəlin hücuma keçib, onları darmadağın edək! 

O, qardaşı oğlu Məhəmmədə nifrət edirdi. Tezliklə onun məhv ol-

masını istəyirdi. Min nəfərdən ibarət döyüşçü dəstəsi Mədinəyə doğru 

hərəkət etdi. Xəbər Peyğəmbərə çatanda o, çox həyəcanlandı və dedi: 

"İndi nə edək?" Ardıcılları bir ağızdan söylədilər: 

- Biz səninləyik! Peyğəmbər, nə əmr etsən, yerinə yetirməyə hazı-

rıq!.. 

Hicrətin 2-ci ilində (miladın 624-cü ilində), Ramazan ayında Pey-

ğəmbər Mədinənin 80 milliyindəki Bədr adlı yerə gəldi. Silahları az idi. 

313 döyüşcüyə ancaq çatırdı. Məkkəlilərin 1000 nəfərlik qoşunu yaxşı 

silahlanmışdı. Bütün gecəni Məhəmməd dua etdi: "İlahi, Sən özün kö-

mək ol. Əgər məhv olsaq yer üzündə bir nəfər də müsəlman qalmaya-

caq..." 
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41 

Döyüş başlandı. Ərəb döyüş qaydalarına görə 3 döyüşçü təkbətək 

vuruşmaq üçün meydana çıxdı. Məkkəlilər gülməyə başladılar, mədinə-

lilərə istehza ilə dedilər: "Aranızda əsilzadə yoxdurmu ki, qarşımıza 

çıxsın?! Biz bunlarla döyüşməyəcəyik!.." Mədinəlilərdən Peyğəmbərin 

ən yaxın silahdaşları Həmzə, Əli və Übeyd irəli çıxdılar. Ağır və aman-

sız vuruş başladı. Həmzə və Əli rəqiblərini məğlub etdilər. Düşmən tə-

rəflər bir-birinin üzərinə atıldılar. İki cəsur gənc Əbu Cəhli öldürdü. 

Vuruş tezliklə başa çatdı. Mədinəlilər qalib gəldilər. Qələbə xəbəri Al-

laha dua  edən Peyğəmbərə çatdı. O, xəbəri eşitcək dedi: 

- Bəli, sanki mələklər bizə kömək elədilər. Allah bizi qələbəyə çat-

dırdı. Şükür olsun Ona! 

Hüseyn Cavid pyesdə həmin döyüşə geniş yer verməsə də, ona işa-

rələr vurmuşdur; məkkəlilərlə mədinəlilər arasında baş vermiş mühari-

bələri ümumiləşdirmişdir. 

42 

Bədr döyüşü qurtarmışdı. Məhəmmədin kiçik qızı Fatimənin  Əlidən 

Həsən və Hüseyn adlı iki oğlu olmuşdu. Peyğəmbər nəvələrini çox se-

virdi. Əli, Fatimə və onların iki oğluna "Əhli-beyt" dedilər. Əli və Fati-

mə çox yoxsul idilər. Əli Bədr döyüşündə polad bir dəbilqə tapmışdı. 

Satıb pulunu arvadına vermişdi. Fatimə çox mehriban, ağıllı, xeyirxah, 

sakit və itaətkar bir qadın idi. Bir dəfə atası evə üst-başı palçıq içində, 

saçları qana bulaşmış halda gəldi. Onu məkkəlilər döymüşdülər, qanına 

qəltan eləmişdilər. Saçlarının arasında tikanlar gözə dəyirdi. Qızı buna 

dözə bilməyib ağladı, "niyə belə olub, ata?" dedi. - Ağlama, - atası onu 

sakitləşdirdi və dedi: "Allahın iradəsi belədir." (Cavid pyesdə Peyğəm-

bərin başına tikandan cələng qoyulmasını qeyd etmişdir.) 
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43 

Ühüd vuruşması. Eramızın 624-cü ilində (hicrətin 2-ci ilində) məkkə-

lilər Əbu Süfyanın başçılığı ilə Mədinəyə hücum etdilər. Onun 3 min nə-

fərlik yaxşı silahlanmış ordusu vardı. Peyğəmbər yaxın adamları ilə məslə-

hətləşdikdən sonra düşmənlə döyüşmək qərarına gəlindi. Onun 700 nəfər-

lik döyüşçü dəstəsi Ühüd adlı yerdə düşməni gözləməyə başladı. Məhəm-

məd onlara ciddi tapşırdı: "Döyüş meydanını tərk edərkən heç kim heç nə 

götürməsin. Siz qənimət uğrunda yox, böyük amal uğrunda mübarizə apa-

rırsınız." 

Ühüd düzündə amansız döyüş başlandı. Qureyiş qadınları kişilərini 

qələbəyə səsləyən nəğmələr oxuyurdular. Lakin qənimət hərisi olan dö-

yüşçülər tamahlarını saxlaya bilmədilər. Bu səbəbdən tezliklə cərgənin 

nizami pozuldu. Bunu görən Xalid-ibn-Valid öz döyüşçülərilə mədinə-

lilərin pozulmuş cərgəsinin arxasına keçdi və onları qırmağa başladı. 

Peyğəmbər başından yaralandı. İki dişi sındı. (Cavid pyesdə bu əhvalatı 

saxlamışdı.) Huşunu itirdi. Qan içində yıxılıb qaldı. Mədinəlilər elə 

zənn etdilər ki, o, öldürülüb. Ruhdan düşdülər. Döyüş inamları qırıldı. 

Hərc-mərclik başlandı. Bu zaman Əli ortaya çıxıb, onları sakitləşdirdi. 

Elan etdi ki, Peyğəmbər sağdı. Özlərinə gələn mədinəlilər təzədən dö-

yüşə atıldılar. Mədinəlilər 70, məkkəlilər 14 döyüşçü itirdi. Ölənlərin 

arasında Məhəmmədin əmisi Həmzə də var idi. 

Məhəmmədin əmisi Əbu Süfyanın və arvadı Hindənin Həmzəyə o 

qədər böyük nifrəti var idi ki, onun ölüsündən də intiqam almaqdan çə-

kinmədilər. Hində Həmzənin qarnını yırtıb, qara ciyərini çıxardı və ti-

kə-tikə edərək çeynədi. Cənazəmi belə görən Peyğəmbər çox ağlayıb-

sızladı. Ölənlərə rəhmət dilədi. Allahdan sözünə baxmayanların bağış-

lanmasını istədi. 

44 

Xəndək döyüşü. 627-ci ildə (hicrətin 5-ci ilində) məkkəlilər yeni-

dən Mədinə üzərinə hücuma keçdilər. Salman Farsi Peyğəmbərə məslə-

hət gördü ki, Mədinənin dövrəsində dərin bir xəndək qazılsın. 3 min 

                                                
 Bəzi mənbərlərdə “Ohud...” Qurani-Kərimdə “Ühüd...” 
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adam işə başladı. Məlum oldu ki, sındırılması çox vaxt aparan çaylaq 

daşı işin davam etdirilməsinə mane olur. Peyğəmbər Xəndəyə düşüb, 

külüngü ilə daşa üç zərbə vurdu. Daş parça-parça oldu. 

Məkkəlilərin 24 minlik ordusu şəhərin girəcəyinə çatdı. Ordu xən-

dəyi keçib şəhərə girə bilmədi. Mədinə mühasirəyə alındı. Aradan bir 

neçə ay keçdi. Məkkəlilər hiss etdilər ki, mədinəlilərin müqavimətini 

qırmaq çətin olacaq. Bir gün qəfildən şiddətli külək əsdi. Yer-göy sanki 

bir-birinə qarışdı. Külək düşmənin çadırlarını və yemək ehtiyatlarını 

dağıtdı. Onlar mühasirəni atıb geri qayıtdılar. Həmin hadisədən sonra 

Məkkədə aclıq başlandı. Onlara kin bəsləməyən Məhəmməd Əbu Süf-

yana xeyli xurma, 500 qızıl sikkə göndərdi.  

45 

Xəndək döyüşündən sonra Peyğəmbər öz tərəfdarlarına bildirdi: 

"Bundan belə o, düşmənin hücum edib günahsız adamları qırmasına yol 

verməyəcək. Əksinə, düşməni məhv edəcək ki, ardı-arası kəsilməyən 

savaşlara son qoyulsun." 

Həmin vuruşmadan sonra cəsur məkkəli Xalid-ibn-Valid Peyğəmbə-

rə iman gətirib, islam dinini qəbul etdi. Sonralar o, "İslam qılıncı" ləqə-

bi ilə tanındı və şöhrətləndi. Onunla eyni vaxtda bir zamanlar Məhəm-

mədə həcv yazmış şair Əmir-bin-Əyas da islamı qəbul etdi. 

46 

Hüseyn Cavid "Peyğəmbər" tarixi dramasında Bədr yaxınlığındakı dö-

yüşü, Ühüd vuruşmasını, Xəndək döyüşünü və s. müharibə və döyüşləri 

ümumiləşdirib vermişdir. Məlumdur ki, Ühüd müharibəsində onun iki dişi 

qırılır, başı yarılır, huşunu itirir. Dramaturq bunu pyesin "Hicrət" hissəsin-

də həm remarkada, həm də Şəmsanın dilində verir: "Azacıq sonra Peyğəm-

bər qana boyanmış və başı sarınmış olduğu halda Şəmsa ilə Nədimənin 

yardımı ilə gəlir." 1  

Şəmsa 

- Daha dur, bir qadar [Peyğəmbər] etsin rahət. 

Peyğəmbər 

                                                
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 205. 
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(əlini ağzına götürür, acı bir fəryad ilə) 

Dişlərim! Ah, qırılıb oldu səqət. 

Şəmsa 

(əlini onun omuzuna qoyaraq) 

Ağrıdır, bəlkə bir az sonra keçər, 

Ölmədin, iştə bu dünyayə dəyər. 

47 

Eramızın 628-ci, hicrətin 6-cı ili idi. Məhəmmədin gözləri qarşısın-

da belə bir mənzərə canlandı: "Onun adamları Məkkəyə daxil olurlar..." 

Bu o demək idi ki, Allah Məkkədə islamın bərqərar olmasını istəyir. O, 

1400 nəfərdən ibarəıt ziyarətçi dəstəsi yığıb Məkkəyə yollandı. Məkkə-

lilər öncə onları şəhərə buraxmadılar. Danışıqlar aparıldıqdan sonra 

Peyğəmbərin təklifini qəbul etdilər. Onların arasında barışıq, "Hüdaibi-

yəh müqaviləsi" imzalandı. Şərtə görə, Peyğəmbər Məkkə və Kəbəyə 

girmədən geri qayıtmalı, bir ildən sonra adamlarını götürüb ibadətə gəl-

məli idi... Barış 10 il çəkməliydi. 

Peyğəmbər öz dəstəsilə Mədinəyə döndü. Məkkəyə ziyarət və ibadət 

arzusu ilə gedənlər bundan məyus oldular. Onlar narazı qaldıqlarını 

Peyğəmbərdən gizlətmədilər. Peyğəmbər "səbirli olun" deyə onları sa-

kitləşdirdi. Ziyarətçilər Mədinəyə geri döndükləri müddətdə Peyğəmbə-

rə "Qələbə" surəsi əyan oldu. 

48 

Miladi 630-cu ildə Peyğəmbər Məkkəyə ikinci ziyarətində onun 10 

min nəfər tərəfdarı müşayiət edirdi. İslam gündən-günə güclənir və 

özünə daha çox adam cəlb edirdi. Peyğəmbərə inam get-gedə artırdı. 

Məkkə sakinlərindən mədinəlilərlə danışıq aparmaq Urva adlı bir nəfə-

rə tapşırılmışdı. Danışıq qurtardıqdan sonra qureyşilərin yanına dönən 

Urva görüşdən aldığı təəssüratı belə ifadə etdi: "Allaha and olsun ki, 

heç vaxt, heç yerdə Məhəmməd kimi bu qədər ağıllı, bu qədər hörmətli, 

sayılıb-sevilən başçı görməmişəm." 

49 

                                                
 Hüseyn Caviddə “Nüsrət...” 
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Yəhudilərin mədinəlilərə qarşı fitnə-fəsadları kütləvi hal almışdı. On-

ların fitnəkarlığı bitib tükənmirdi. Yəhudilər dinc durmur, mədinəliləri 

incitməkdən böyük zövq alırdılar. Onların bu pozuculuq fəaliyyəti Pey-

ğəmbəri narahat edirdi. Bıçaq sümüyə dirənmişdi. Yəhudilər durmadan 

irəliləyir, yeni torpaqlar işğal edir, Mədinə şəhərinə hakim olmaq istəyir-

dilər. Bu məqsədlə cinayətlərə əl atırdılar. İş o yerə çatmışdı ki, bir yəhu-

di qadını Peyğəmbərin yeməyinə zəhər qataraq onu öldürməyə cəhd et-

mişdi. (Cavidin pyesində buna Şəmsa adlı bir qadın cəhd göstərir.) Pey-

ğəmbər 629-cu ildə yəhudi işğalları və cinayətlərinə son qoymaq qərarına 

gəldi. Bu məqsədlə alınmaz Xeybər qalasına yürüş etdi... 

50 

Məkkənin fəthi. Eramızın 629-cu ilində məkkəlilər "Barışıq müqa-

viləsi"nin şərtlərini pozdular. Onlar Peyğəmbərin döyüşçüləri ilə ittifaq-

da olan bir qəbiləni tamamilə qılıncdan keçirdilər. Bu, çox dəhşətli bir 

qırğın idi. Yer-göy sanki ağlayırdı. Qanlı cinayət onu törədənləri qorxu-

ya saldı. Onlar Əbu Süfyanın yanına gəldilər. Yalvardılar ki, Mədinəyə 

gedib Peyğəmbərlə yeni müqavilə bağlamaq üçün danışıq aparsın. An-

caq gec idi. Qırğın xəbəri Mədinəyə çatmışdı. Məsləhətləşmələrdən 

sonra Peyğəmbərin tapşırığı ilə sərhədlər bağlandı. Mədinədən bir nəfər 

kənara buraxılmadı... Hazırlıq işləri başa çatdı. Məhəmməd bir neçə 

min nəfərin əhatəsində Mədinədən çıxdı. Heç kim Peyğəmbərin onları 

hara apardığını bilmirdi. Məkkəyə yetişəndə dəstə böyüyüb 10 min nə-

fərlik ordu olmuşdu. Onlar dağlarda düşərgə saldılar. Gecə 10 min ton-

qal qalandı. Əbu Süfyan gizlicə dağa gəldi. İslam ordusunun sirrini öy-

rənmək ona müəssər olmadı. Düşərgəyə yanaşar-yanaşmaz əsir düşdü. 

Peyğəmbər hər şeyi əmin-amanlıqla həll etməyə çalışdı. Adam göndə-

rib, məkkəlilərə xəbər verdi ki, Əbu Süfyanın və onun evində sığınacaq 

tapanların burnu da qanamayacaq. Müqəddəs yerdə yaşayanların hamısı 

toxunulmazdır. Peyğəmbər müqavimətə gəlmədən və qan tökmədən 

Məkkəni fəth etdi. (Hüseyn Cavidin əsərində Peyğəmbər "Məhəbbətdir 

ən böyük din" sözlərini, Baş Rəis Əbu Süfyan "Bilin, agah olun, ey əh-

li-vətən" misrası ilə başlayan monoloqunu həmin tarixi hadisə münasi-

bətilə söyləyirlər.) 
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Məkkə Məhəmmədin doğma şəhəri idi. O, burada doğulmuş, dil aç-

mış, torpağa ayağı dəymişdi... Allahdan ilk vəhylər də ona burada gəl-

mişdi. O, eyni zamanda burada əziz adamlarını itirmiş, zülm və rəzalət 

görmüş, əzab və dərd çəkmişdi. Məkkə onu Allahın elçisi kimi qəbul 

etdi. Bir zamanlar onu alçaldıb təhqir edən şəhər, indi onun hökmü və 

ayaqları altında idi. 

Peyğəmbər şəhərə girən kimi Kəbəyə yollandı. Müqəddəs binanın 

daşına-divarına məhəbbətlə baxdı. Qaradaşın qarşısında ayaq saxladı. 

Qarğıdan düzəldilmiş çəliyini daşa sürtərək dedi: 

- Haq yerini tutdu, nahaqqın ömrü bitdi. 

52 

Ərəblərin bəzi xoşagəlməz adətlərinə son qoyuldu. Kəbənin ətrafın-

da çılpaq görünməyə icazə verilmədi. Qan tökmək ağır cinayət hesab 

edildi... Müqəddəs əraziyə yalnız mömün adamlar daxil ola bilərdilər. 

Məhəmməd məkkəlilərə üz tutaraq dedi: 

- Sizə necə müraciət edim. 

Cavanlar dilləndilər: 

- Mümkünsə bizi öz qardaşların hesab et. 

Yaşlılar dedilər: 

- Bizi öz dayın hesab elə. 

Peyğəmbər: 

- Yusif öz qardaşlarını bağışladığı kimi, mən də sizin günahınızdan 

keçirəm. 

O, Əbu Süfyanı və onun kinli arvadı Hindəni əfv etdi. Qələbə, de-

mək olar ki, bayram edilmədi. Məhəmməd hökmranlıq iddiasına düş-

mədi. Sadə və təvəzökar bir Allah bəndəsi olaraq qaldı. Əhali incidil-

mədi. Evlər qarət olunmadı. Fəth şərəfinə şərab içilmədi. Qadınların ai-

lə və həyatdakı mövqeyi qaldırıldı. Yalnız daha böyük günah işlətmiş 

bir neçə nəfərə cəza verildi. Peyğəmbər elan etdi: "Allah təkdir. 

                                                
 Rəvayətə görə Qaradaşı Cəbrail İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmayıla vermiş, o da gətirib 

Kəbəyə qoymuşdur. Kəbəni özü ilə oğlu tikmişdir. (Bəzi mənbələrə görə Adəm 

tikmişdir.) 
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Allahdan başqa Tanrı yoxdur. Onun kərəmi böyükdür. Allah qar-

şısında hamı bərabərdir. Hamımız Adəmin övladlarıyıq, qardaşıq." 

Bundan sonra Bilal adlı bir zənci əzan verərək, adamları namaza ça-

ğırdı. Bütün Məkkə əhli namaza gəldi. Məkkə əhli müsəlmanlığı qəbul 

etdi. Əbu Süfyan əmin oldu ki, islam gerçəkdən gözəl dindir, insanlarda 

nəciblik, xeyirxahlıq və mərhəmət hissi aşılayır. O, islamı qəbul etdi. 

53 

Məkkə fəth edilsə də, bəzi qəbilələr Məhəmmədə nifrət edir, onun 

dininə gəlmirdilər. Onlar istənilən vaxt ona xətər toxundura bilərdilər. 

Buna görə də həmin qəbilələri ram etmək üçün Peyğəmbər islam tarixi-

nə düşən Honeyn, Taif və Tabuk kimi üç müharibə apardı... 

54 

Məhəmməd uca boy, arğaz, nazik burnu azca donqar adam idi. Qalın 

qaşları, açıq siması varmış. Qara gözləri şəvə kimi işıq saçır, sifətindən 

nur yağarmış. Həmişə ciddi və fikirli görünərmiş, səliqəli olarmış... 

(Cavid Peyğəmbərin şəxsiyyət və fərdi xüsusiyyətlərini pyesin "Bisət" 

hissəsinin remarkasında daha dolğun vermişdir.) Onun özünəməxsus 

vərdiş və adətləri var idi. Bu, onun geyimində və xasiyyətində aydın 

görünürdü. Uzun saç saxlayar, həyatda və məişətdə adi adamlardan se-

çilməzdi. Deyərdi: 

- Bütün müsəlmanlar Allah qarşısında bərabərdir; 

- Mömin müsəlman olmaq üçün var-dövlət lazım deyil; 

- Başqa dinlərə hörmət edin; 

- Biliyinizi artırın... 

55 

O, çoxarvadlı olmuşdu. Hərəmxanasında başqa dinlərə mənsub arvad-

lar var idi. Məsələn, Mari xristian, Sofiya yəhudi idi. O, yəhudi və xristi-

anlara təzyiq göstərmirdi. Öz dinlərinə sitayiş etmək üçün onlara şərait 

yaradırdı. Tərifli sözlərə uymazdı. Deyərdi: "Mən də sizin kimi insa-

nam. Fərq ondadır ki, Allahdan mənə vəhy gəlir. Məndən sonra yer 

üzünə bir də peyğəmbər gəlməyəcək. Mən sonuncu peyğəmbərəm..." 

Ona hər dəfə vəhy gələndə əhvalı pozulur, halbahal olardı. Özünün anla-

madığı qəribə vəziyyətə düşərdi. Bədəni buz kimi soyuyar, alnını tər ba-
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sar, sifəti ağappaq ağarardı. Hərəkətdən qalar, əl-ayağı daş kimi ağırlaşar-

dı. Üzünün ifadəsi dəyişər, siması kədərdən kölgələnərdi... (Bəzi Avropa 

alimləri bunu Məhəmmədin eplepsiya xəstəliyinə tutulması ilə izah edir-

lər.) İbadəti həmişə ayaq üstə edərdi. Zəifləyib gücdən düşəndə yıxılma-

sın deyə ağaca söykənərdi. Deyilənə görə, vəfat edəndə həmin ağac insan 

iniltisinə bənzər səslə ağlamışdı. 

56 

İslamın yayılması və möhkəmlənməsi üçün Peyğəmbər var qüvvəsi-

lə çalışırdı. Allahdan gələn əmrləri yerinə yetirdi. Həbəşistana, Bizansa, 

Misirə, İrana islamı qəbul etdirmək üçün nümayəndə heyəti göndərdi. 

Misir hökmdarı onun elçilərini hörmətlə qarşıladı. Peyğəmbərə qiymətli 

bəxşişlər və "Dül-dül" adlı ağ madyan göndərdi. Onun elçilərinə qarşı 

ən kobud rəftarı Zərdüşt dininə tapınan fars hökmdarı Xosrov Pərviz 

göstərdi. Məktubunu elçilərin gözü qarşısında tikə-tikə elədi. Peyğəm-

bər həmin əhvalatdan çox məyus oldu. Peyğəmbərə qarşı hörmətsizlik 

İran hökmdarına baha oturdu... 

57 

Məhəmməd peyğəmbər hicrətin 9-cu ilində (miladi tarixi 632-ci ildə) 

son, vida ibadətinə gedirdi. Onu 124 min adam müşayiət edirdi. Ucu-buca-

ğı görünməyən insan axını Məkkəyə üz tutmuşdu. Müqəddəs torpağa yeti-

şəndə Peyğəmbər ehram ayinini yerinə yetirdi. İlk hacı İbrahimin icra za-

manı söylədiyi sözləri təkrar etdi: "Gəlmişəm, ey mənim Allahım, gəlmi-

şəm sənə baş əyib itaətimi bildirəm. Mən ancaq və ancaq Sənə səcdə 

və sitayiş edirəm." 

Məhəmməd Məkkəyə çatdı. 7 dəfə Kəbəni dolandı. Sonra dini pə-

rəstiş yerləri olan Səfa və Mərvə təpələrinə getdi. Burada səy ayinini ic-

ra etdi. Ərəfat düzünə gedib, orada namaz qıldı. İnsanlara son müraciə-

tini etdi: 

- Allah qarşısında hamı bərabərdir. Nə mənşəyi, nə əsil-nəsəbi, nə 

dərisinin rəngi bir adamın digərindən üstün tutmağa əsas vermir. 

                                                
 Ehram – Məkkədə hacıların müqəddəs torpağa daxil olması və tələb olunan geyimə 

bürünməsi mərasimi. 



Ясрин шаири V 
 
86 

Mən bu şeyləri özümdən sizə miras qoyuram: Quran, əyalım, bir də 

öz simamda nümunəyə əsaslansanız, heç vaxt haqq yolundan çıx-

mazsınız. 

Bu müraciətdən sonra Peyğəmbər dəvəsini döndərib Adəmin Allah-

dan xeyir-dua istədiyi yerə gəldi. Birdən o, dəvə üstündən aşıb yerə 

düşdü. Onun sifəti ağappaq ağarmışdı, bədəni daş kimi ağırlaşmışdı, al-

nını soyuq tər basmışdı. Ona Allahdan vəhy gəlmişdi. O, özünə gəldi, 

üzünü ardıcıllarına tutaraq dedi: 

- Bu  gün mən bu dini tamamlayıram. Bununla da öz işimi bitirir, 

Allaha və sizə xidmətimi başa vururam. Bundan belə sizin dininiz İs-

lam olacaq. Ona itaət edin. 

Həcc başa çatdı. Ziyarətçilər ordusu, başda Peyğəmbər olmaqla, 

Məkkəyə qayıtdılar. O, çox zəif idi, asta danışırdı. Carçılar onun sözlə-

rini təkrar edirdilər. Peyğəmbər axırıncı dəfə Zəm-Zəm suyundan içdi. 

Doğma şəhərinə son dəfə baxdı... 

58 

Son ziyarətini başa vuran Məhəmməd Mədinəyə qayıtdı. Ömrünə 80 

gün qalmışdı. Bir müddətdən sonra o, xəstələndi. Ancaq namazından 

qalmadı. Bir gün üzünü ardıcıllarına tutub dedi: "Mənim heç kimə bor-

cum yoxdur. Kimə varsa desin." Bir kişi ayağa durub dedi: "Ey Pey-

ğəmbər, sən mənə bir dirhəm borclusan. Yadındamı, sənə odun yarmış-

dım. Əvəzində mənə bir dirhəm verməliydin." 

Peyğəmbər Aişəni çağırıb dedi: "Həmin kişinin borcunu ver." Tapşı-

rıq yerinə yetirildi. O, özünəməxsus nəyi var idisə, hamısını yoxsullar 

arasında bölüşdürdü. Dedi: "Bağışla məni, Allahım, bağışla, əfv et mə-

ni. Sənin yanında olmaq istəyirəm, ey mənim hökmdarım." 

                                                
 Bəzi Avropa islamşünasları özündəngetməni (Caviddə qafasıdönməni) Məhəmmədin 

epilepsiyа xəstəliyinə tutulması ilə izah etmişlər.  
 Məkkədə Kəbə yaxınlığında müqəddəs çeşmədir. Rəvayətə görə, İbrahimin arvadı 

Həcər körpə İsmayıla su axtararkən möcüzə baş vermiş, körpənin ayaqları altından su 

fəvvarə vurmuşdu. Həcər təəccüblə “Zəm-Zəm”, misirlilərin dilində “Dayan-dayan” 

demişdi. 
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Bu zaman qapı döyüldü. Fatimə "Kimdir?" deyə sual etdi. Qapıdakı 

dilləndi: "Qoyun içəri keçim." Cavab aldı: "Peyğəmbər xəstədi." Söz üç 

dəfə təkrar olundu. Çöldən səs gəldi: "Mən həzrət Cəbrailəm." Xəstə 

Peyğəmbər həmən dilləndi: "Gəl, gəl, ey Cəbrail." Başdan-ayağa örtüyə 

bürünmüş Cəbrail içəri keçdi. Məhəmmədə dedi: "Məni Allah göndə-

rib. Sənin ruhunun dalınca gəlmişəm." 

Peyğəmbər, - tapşırığa əməl et, - dedi. Sonra Allaha xitabən dediklə-

rini təkrar etdi: "Ey qüdrətli hökmdar, mən sənin yanında olmaq istə-

yirəm." 

Möcüzə baş vermişdi. Hamı buna tamaşa edirdi. Qəfildən Peyğəm-

bər hərəkətsiz qaldı. Onun nə səsi, nə nəfəsi duyuldu. 62 yaşında ruhu 

onu tərk etmişdi... 

Onu Mədinədə yaşıl künbəz altında dəfn etdilər. Qəbrini ziyarətə gə-

lənlər deyirdilər: "Məzarın nurla dolsun, dövrəsində həmişə əmin-

amanlıq olsun, ey Allahın elçisi!.." 1 

 

1.7. Cavid və tarix 

1 

Hüseyn Cavidin tarix və tarixi hadisələrə marağı uşaq və gənclik il-

lərindən başlanır. Cavidin atasına dediklərini xatırlayaq: "Atamla mə-

nim  aramda, ağlım kəsəndən sonra, tarix, ədəbiyyat, sənət haqqında 

çox ciddi söhbətlər olardı. Biz bəzən ata-oğul kimi yox, qarşı-qarşıya 

durmuş rəqiblər kimi, bu və ya başqa tarixi hadisələr, şəxsiyyətlər haq-

qında söhbət edər, hər birimiz öz fikrimiz üzərində möhkəm dayandıq. 

Deyəsən inadkarlıqda mən ona oxşamışam." 2 

Atası Hacı Molla Abdulla onun ilk müəllimi idi. O, Şərqin və Azər-

baycanın tarixini ilk öncə ondan, sonra İstanbul Darülfünunda, daha 

sonra mütaliə yolu ilə öyrənmişdi. Quranı öncə atasından, sonra molla-

xanada, daha sonra Təbrizdə Talibiyyə Mədrəsəsində və mütaliə yolu 

ilə öyrənmişdi; özü də elə-belə yox, dərindən və mükəmməl!.. 

                                                
1 Bilkiz Ələddin. Məhəmməd peyğəmbərin hekayəti, (ingilis dilindən tərcümə edən Rəna 

Paşabəyova), Bakı, Gənclik, 1991, səh. 3-92. 
2 Mişkinaz Cavid. Cavidi xatırlarkən..., Bakı, 1976, səh. 8. 
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2 

Şair şəxsi arxivində ərəb və fars dillərində Quranın üç nüsxəsini sax-

layırdı. Mən Cavidin Bakıdakı ev muzeyində çalışarkən Turan Cavid 

onu muzeyə bağışladı, qeydiyyatdan keçirərkən soruşdum: 

- Turan xanım, Cavid "Peyğəmbər" əsərini yazarkən bu nüsxələrin 

hansından istifadə etmişdir? 

O, belə cavab verdi:  

- Demək çətindi... 

Mən öz-özümə düşündüm ki, yəqin hər üçündən!.. 

Turan xanım sevgili Peyğəmbərimiz haqqında hərdən söz açar, sə-

mimi hisslərlə və məhəbbətlə danışardı. "O, məlum olan, bilinən sonun-

cu Peyğəmbərdir!" sözlərini vurğulayırdı. 

3 

Mən pyesin 1920-ci illərdəki nəşrini ilk dəfə Axundov adına Milli 

Kitabxanada azərbayşünaslıq şöbəsində görmüşdüm. Ərəb qrafikası ilə 

çap edilmiş kitabları əlimə alıb baxmış və vərəqləmişdim. 1970-ci illə-

rin əvvəlində Turan xanıma dedim ki, əsəri oxumaq istəyirəm. O, qısa-

ca "verərəm" dedi. Bir gün yanında olarkən o, rus qrafikasında makina-

da yazılmış və cildlənmiş kitabı qabağıma qoydu. Ona təşəkkür etdim. 

Əsəri həmin gün birnəfə oxuyub başa çıxdım. Ancaq əsərdə çox şey, 

çox şey mənə qaranlıq qaldı. O zaman Quranı əldə etmək mümkün de-

yildi. Məhəmməd peyğəmbər və islam haqqında yazılmış kitablar yox 

dərəcəsində idi, olanlarını da çox çətinliklə tapmaq olurdu. Bir sözlə, 

sovet hökuməti dini kitabları, xüsusilə Quranı oxumağı, islamı öyrən-

məyi qadağan etmişdi. Buna görə də mən rus dilində bəzi kitabları, o 

cümlədən Massenin "İslam"ını və Kraçkovskinin tərcümə etdiyi Quranı 

tapıb oxudum. 

4 

"Kraçkovskinin Quranı" Moskvada çap edilmişdi. 1970-ci illərdə 

200 nüsxəsi Mərkəzi Komitəyə göndərilmişdi. Mərkəzi Komitə onu si-

                                                
 Həmin kitab hazırda mənim şəxsi arxivimdədir və onu əziz bir xatirə kimi saxlayıram. 



İsgəndər Atilla 
 

89 

yahı üzrə ziyalı və alimlərə paylamışdı. Həmin Qurandan biri görkəmli 

kimyaçı alim Yunis Qəmbərova (İsa Qəmbərin atasına) verilmişdi. Mən 

də ondan alıb oxudum... Ancaq "Peyğəmbər" pyesi barəsində bir şey 

yazmağa hazır deyildim. Əsər haqqında Hənəfi Zeynallının məqaləsi, 

minuslarına və sola getməsinə baxmayaraq, xoşuma gəlmişdi. Uzun bir 

müddət keçdi. Ordan-burdan az-çox oxuyub öyrəndim. Nəhayət, Sovet 

İttifaqı dağıldı, Azərbaycan müstəqillik qazandı. 1992-ci ildə Quranı 

görkəmli şərqşünaslar - Ziya Bünyadovun və Vasim Məmmədəliyevin 

tərcüməsində Azərbaycan türkcəsində nəşr edildi. Bu, müstəqil Azər-

baycan Respublikasının tarixində əlamətdar bir hadisə idi. Uzun illər is-

lamı ürəyində yaşadan və ona tapınan xalq Quran vasitəsilə doğma di-

ninə qovuşdu. Həmin kitab mənim stolüstü kitabım oldu və onu bir ne-

çə dəfə oxudum. Oxuduqca Cavidin "Peyğəmbər"ini başa düşməyə baş-

ladım... 

5 

Hüseyn Cavid təfəkkür etibarilə həm şair, həm şair-filosof, həm şa-

ir-dramaturq, həm də tarixçi idi. Təsadüfi deyil ki, o, tarixi və fəlsəfəni 

sənət və ədəbiyyat qədər sevir və dərindən öyrənirdi. Tarixi mövzuda 

əsər yazmağının səbəblərindən biri, bəlkə də birinci bu idi. Şair "Pey-

ğəmbər"ədək elə bir ciddi tarixi əsər yazmamışdı. "Şeyx Sənan"ı nəzərə 

almasaq, "Peyğəmbər" mənzum draması onun ilk ciddi tarixi əsəri he-

sab edilməlidir; özü də əsər, nə əsər?!. Allahın, Peyğəmbərin, islamın, 

Məkkə, Mədinə və kainatın mərkəzi sayılan Kəbənin ruhu və qorxusu 

duyulan möhtəşəm bir ədəbi abidə!.. 

6 

"Peyğəmbər"in, necə deyərlər, ayağı sayalı oldu. Cavid ondan sonra 

bir-birinin ardınca "Topal Teymur", "Çingiz", "Atilla", "Səyavüş" və 

"Xəyyam" tarixi dramalarını yazdı. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında 

tarixi drama canrının ən böyük yaradıcısı və ustadı oldu. Özündən sonra 

böyük bir ədəbi məktəb qoyub getdi... 

Cavid tarixi öyrənirdi, dünya tarixində şərəfli yer tutan və yeni dövr 

açan tarixi hadisələrdən ilham alırdı, yersiz qan tökən ədalətsiz və insan 

qanına susayan şahların, kralların, ulu xaqanların və sultanların qanını 
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iti qələminin ücü ilə tökürdü. Cavid tarixi öyrənirdi, xalqları, oxucu və 

tamaşaçıları, siyasət ərlərini tarixdən ibrət almağa dəvət edirdi... 

7 

1913-cü il idi. O, Tiflisdə yaşayır, işləyir və yazıb-yaradırdı. Dostu 

Əziz Şəriflə dünya ədəbiyyatını, Şərq və Qərb klassiklərinin əsərlərini 

vərəqləyir, oxuyub öyrənirdi. Rus təhsili almış və rus dilini yaxşı bilən 

dostu Tomas Karleylin "Qeroi i qeroiçeskoe v istorii" kitabından Şeks-

pir, Dante, Can Cak Russo və Məhəmməd peyğəmbər haqqındakı par-

çaları oxuyur, tərcümə edir, Cavid də ona diqqətlə qulaq asırdı. Bəzən 

fikrə gedir və düşünürdü - tarixi şəxsiyyətlər və onların tarixdəki rolları 

barəsində düşünürdü. "Müharibə və ədəbiyyat" məqaləsində və "Maral" 

faciəsində yazdığı sözləri xatırlayırdı: "İskəndər və Napaleon kibi ca-

hangirlər, Çingiz, Teymur kibi bahadırlar məzarlarından baş qaldırıb bu 

müharibəyi [birinci dünya müharibəsini] seyr etsələr, şübhəsiz ki, hey-

rət və təəssürdən özlərini alamazlar." "Əcnəbilər böyük İskəndər, böyük 

Napoleon deyə öz qəhrəmanlarına abidələr yapdırıyor, heykəllər dikdi-

riyorlar. Fəqət bizlər isə Çingiz kibi cahangirlərə, Teymur kibi qəhrə-

manlara xunxar, canavar deyə ləkələnmək istiyoruz..." 

1910-1912-ci illərdə qələmə alınmış həmin sözlərdən bir daha yəqin 

etmək olar ki, dramaturq gələcəkdə Atilla, Çingiz Xan, Əmir Teymur 

və b. Şərq və Orta Asiya bahadırları haqqında əsərlər yazacaqdı. Ancaq 

o, bu işə öncə dünya tarixində yeni dövr açan, şərəfli yer tutan Məhəm-

məd peyğəmbərdən başladı. 

8 

Mən sevgili şairimizin qeyd etdiyi həmin əcnəbilərdən biri -Tomas 

Karleyl üzərinə qayıtmaq istəyirəm. Tomas, qeyd etdiyim kitabda, ikin-

ci söhbətini Məhəmməd peyğəmbərə həsr edir. Bu əcnəbi tarixçi ərəb-

lər və Məhəmməd peyğəmbər, islam epoxası barəsində böyük sevgi, 

məhəbbət və səmimiyyətlə söhbət açır. Peyğəmbərin və ərəblərin həya-

tı, məişəti, adət və ənənələri barəsində Avropa oxucularında dolğun tə-

səvvür yaratmağa çalışır. Peyğəmbərin səmimiliynə aid aşağıdakı fikri 

xüsusi qeyd edir: "Ə skazal bı: iskrennostğ, qlubokaə, velikaə, podlin-
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naə iskrennostğ sostavləet pervuö xarakternuö çertu velikoqo çeloveka, 

[Moqameta] proəvləöheqo takim ili inım obrazom svoy qeroizm." 

9 

Böyük insan böyük Allahsız yaşamaz! Məhəmməd də beləcə. To-

mas Karleyl xüsusi aludəçiliklə yazır: «"Al Amin" "pravovernımc" çe-

lovekom pravdı i vernosti, pravdivımc vc tomc, çto on [Maqomet] de-

lal, çto qovorilc i dumalc. Oni [arabı] zameçali, çto onc nikoqda ne qo-

vorilc popustu. Çelovekc, skoree skupoy na slovo, onc molçalc, koqda 

neçeqo bılo qovoritğ; no koqda on [Maqomet] naxodilc, çto dolcno qo-

voritğ, on vıstupalc so svoimc slovomc, kstati, mudro, iskrenne i vseq-

da prolivalc svetc na voprosc. Takc tolğko i stoit qovoritğ! Vc teçenie 

vsey eqo cizni kc nemu otnosilisğ, kakc kc çeloveku vpolne polocitelğ-

nomu, po bratski löbəhemu, çistoserdeçnomu... Vsəkiy slışalc rasskazı 

o krasote Moqometa, [Cavid əsərində Məhəmmədin gözəlliyini daha 

çox Rəisə və Şəmsanın dilində, gözəl bədii təsvirlə verir.] i eqo krasi-

vomc, umnomc, çestnomc liüe, smuqlom i üvetuhem, o eqo çernıx 

sverkapaöhixc qlazax...»1 

Müasir xristian islamşünasları və tarixçiləri Tomas Karleyl, Vaşinq-

ton İrvinq... kimi mütərəqqi və obyektiv düşüncəli müəlliflərdən nümu-

nə götürməlidirlər. 

10 

Mən hesab edirəm ki, Cavid Məhəmməd peyğəmbər barəsində əsər 

yazmaq fikrinə gənc yaşlarında düşmüşdür. Ancaq Tomas Kayleylin ki-

tabı ilə tanışlıqdan sonra bu fikir onda bir qədər də möhkəmlənmiş və o, 

qəti qərara gəlmişdi ki, nə zamansa Məhəmməd haqqında bir əsər yara-

dacaq. 1910-1913-cü ildən 10-13 il ötrükdən sonra - şair sovet hakimiy-

yətinin ilk ilində həmin pyesi yazıb, sovet quruluşundan üz çevirdi və 

bu quruluşa qarşı müxalif mövqedə dayandı. "Peyğəmbər" və "Topal 

Teymur" şairin rus sovet işğalına qarşı etirazının bədii ifadəsi oldu... 

                                                
1 Карлейль Томас. Беседа вторая. Герой, как пророкъ. Магометъ. Исламъ. В кн: 

Герои и героическое в истории, Петербург, 1888, с. 90-91. 
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11 

Hüseyn Cavid "İblis" və "Peyğəmbər" yazmışdı. Onun "Allah" adlı 

pyes yazmaq fikri olmuşdurmu? Mən bu suala birmənalı cavab verirəm: 

"Bəli olmuşdur!" Şair bu fikrə zindanlarda gördükləri rəzalətlərdən son-

ra gəlmişdir. 

Cavidə istinad edilən bir şeir var. Şeir "Ey bütün xilqətin, böyük 

Rəbbi!" misrası ilə başlayır və 28 misradan ibarətdir. Şərti olaraq "Xali-

qə" adlandırılır. Şeiri ilk dəfə mənə Turan xanım verdi və mən onun 

mətnilə tanış oldum. Sonralar Rafael Hüseynov onu kitabında çap et-

dirdi. Şeir oxucular tərəfindən birmənalı qarşılanmadı. Bir gün Turan 

xanım acıla dedi: "Rafaelə dedim ki, o şeiri kitabında vermə!.." 

Həmin söhbətin üstündən bir xeyli keçmişdi. Cavad Cavadlı mənə dedi: 

"Həmin şeiri Əkrəm Cəfər yazmışdır." Soruşdum ki, haradan bilirsən? Ca-

vab vermədi. Bir gün Turan xanımı evlərinə yola salarkən həmin söhbət-

dən söz saldım. O, fikrə getdi. Soruşdum:  

- Siz həmin şeiri Cavidə aid edirsinizmi? 

O, tərəddüdlə "hə" dedi. 

Mən "Xaliqə" şeirini dəfələrlə oxumuşam. Şeirin 1938-ci ildə Bakı 

zindanlarından birində yazılması ehtimal edilir. Hesab edirəm ki, şeir 

Cavidin dil və üslubuna təfəkkür tərzinə yaxındır. Belə bir şeirin zin-

danda yazılması mümkün idi. Həmin şeiri olduğu kimi burada verməyi 

məqəsədəuyğun sayıram. 

 

Ey bütün xilqətin, böyük Rəbbi! 

Məni anlat görüm nədir səbəbi. 

...O neçin hakim oldu, mən məhkum, 

O neçin zalım oldu, mən məzlum? 

Onda bir özgə eşq, özgə həvəs, 

Məndə bir başqa ruh, başqa nəfəs. 

Əqlə qarşı qoyuldu qanunlar, 

                                                
 Vaxtdan uca, Bakı, 1988, səh. 275. 



İsgəndər Atilla 
 

93 

Qanlı qələ, yeraltı zindanlar. 

...Söyləmək istərəm kəsər dilimi, 

Əl açarsam, yəqin qırar əlimi. 

Başqa bir aləmi sevib getsəm, 

Verdiyin bu ayaqla seyr etsəm, 

Deyəcək bu böyük cinayət imiş, 

Həbs edər - sərhədi ötüb getmiş. 

Haqqımı istəyib edəndə qiyam 

Məhvimə bir sual edər iqdam. 

...Məni sən xəlq eylədim də tamam 

Nə üçün özgələr edər edam? 

İştə bax, bu cahan olur dəhşət 

Bu necə məmləkət, nasıl hikmət? 

Qətl qarət adınla oldu halal, 

İndi gəl verdiyinin hesabını al. 

Məni Sən yox, yaratmışam Səni mən! 

Vəhmdən, cəhldən, cəhalətdən. 

Sən nəsən? Şübhə, kölgə, zülmət, ədəm... 

Hər nə var ortalıqda həpsi mənəm. 

Möhnəti, qüssəni edib təcdid 

Heyləsin, dözməyir Hüseyn Cavid. 

 

12 

"Allah" adlı pyes yazmaq fikri məhbus Cavidi Sibirdə rahat burax-

mırdı. Ancaq burada nəinki əsər yazmaq, heç məktub yazmağa da ağ 

kağız tapılmırdı; üstəgəl sovet qadağaları!.. 

Həmin faktı Maqadanda Cavidlə görüşmüş mərhum Qasım Vahab-

zadə təsqid edirdi. (Mən onun haqqında başqa bir kitabımda geniş yaz-

mışam.) O, mənə danışdı ki, (Xatirələrinin əlyazması hazırda Cavidin 

Bakıdakı ev muzeyində saxlanır.) Cavid Maqadandan 23 km aralı bir 

əlillər zonasında yaşayırdı. Bir gün yoldaşlarımla icazə alıb onunla gö-

rüşə getdik. Təbiidir ki, Cavid, həmin Cavid deyildi... O, söhbət əsna-
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sında bizə dedi: «"İblis" və "Peyğəmbər" yazmışam. Buradan sağ-sala-

mat qayıtsam, "Allah" adlı bir pyes də yazacam...» 

Bu fakt dəqiqdir və buna şübhə etmək yersizdir. Ancaq nədənsə 

Azər Turan həmin faktı şübhə altına alır, inkar edir. Molla və ruhani ol-

mayan Cavidi az qala molla və ruhani etmək istəyir. Fəqət Cavid, onun 

düşündüyü Cavid deyildir! O, öz dövrünün ən kamil və qüdrətli şair-fi-

losofu və dramaturqu olaraq, Allahlara da, dinlərə də, peyğəmbərlərə də 

açıq gözlə baxan, heç bir şeyi pərdələməyən böyük qələm və düşüncə 

sahibidir... 

13 

Hacı Molla Abdullanın ailəsində doğulan, böyüyən və tərbiyə alan, üç 

il mollaxanada, bir neçə il Sidqinin məktəbində, bir il Təbrizdə Talibiyyə 

mədrəsəsində, dörd il İstanbulda... təhsil alan, Tanrılar, dinlər və pey-

ğəmbərlər haqqında kifayət qədər dərin biliyə malik olan Hüseyn Cavid 

"Peyğəmbər" mənzum tarixi dramasını yazmağa hazır idi. O, bu haqda 

uzun illər düşünmüşdü. Nəhayət, 1922-ci ildə qələmi əlinə almış, əsəri 

yazmağa başlamış və 1923-cü ildə - sovet hakimiyyətinin üçüncü ilində 

bitirmişdir. Pyesi yazmağa başlarkən yazı stolunun üstündəki Quranı aç-

mış, "Əl-bəqərə" surəsindəki ikinci ayəni bir də oxumuşdu: "Bu, [Allah 

tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə] heç bir şəkk-şübhə olma-

yan və müttəqilərə [Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə] 

doğru yol gönstərən kitabdır [Qurandır]."  

14 

40 yaşlı şair-dramaturq ani düşüncədən sonra kağıza "Bisət" sözünü 

yazdı. Uca Tanrı və sevgili Peyğəmbərimizin pak və müqəddəs ruhu 

ona bu işdə kömək edəcəkmi? Bəli, edəcək! Sanki göydən enən mələk-

lər, VII əsrdə Ərəbistanda baş vermiş tarixi hadisələr və Məhəmmədin 

parlaq surəti onun gözləri qarşısında cilvələnəcək. Şair adi vəziyyətdə 

olmayacaq. O, böyük sənət aləminə qərq olacaq. Ətrafını hiss etməyə-

cək. Ruhən və qəlbən göy ilə yer arasında ən uğurlu məqamda, Allah, 

Quran və Peyğəmbər ovqatında olacaq!.. Əsərə son nöqtəni qoyduqdan 

sonra rahat nəfəs alacaq. 
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15 

Dramaturq pyesi ilk öncə 1923-cü ildə hissə-hissə "Maarif və mədə-

niyyət" curnalında çap etdirdi. İnqilab ölkəsində yeni bir ədəbi inqilab 

etdi. Sovet Azərbaycanına səmadan sanki bir bomba atıldı. Sovet haki-

miyyətinin üçüncü ilində belə bir əsəri çap etdirmək sənətkardan kişilik 

böyük qeyrət, şücaət və cəsarət tələb edirdi. Qarışıq bir zamanda əsəri 

çap etdirmək əsl sənətkar qəhrəmanlığının təcəssümü idi. Qərəmanlıq 

yalnız döyüşlərdə olmur, adi həyatda və ədəbi yaradıcılıqda da olur!.. 

 

* * * 

Sovet dönəmində Azərbaycanda peyğəmbər haqqında Caviddən baş-

qa kimin əsər yazması mənə məlum deyildir. Müstəqillik illərində hə-

min mövzuya şairlərdən Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Zəlimxan 

Yaqub və b. müraciət etmişlər. 

Xaricdə Məhəmməd peyğəmbərin həyatı və fəaliyyəti bir neçə dəfə 

ekranlaşdırılmışdır. Çoxseriyalı bədii film çəkilmişdir. 2010-cu ildə bir 

görkəmli türk  kinorecissoru yenidən həmin mövzuya müraciət etmiş, 

ingilis və ərəb dillərində film çəkmişdir.  
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1.8. Tanrı elçisi 

 

Peyğəmbərin çağırışı nurdan fənərdir, 

Vəhyin mənası ruhun məkanındadır. 

Həllac Mənsur 

 

1 

Məhəmmədə peyğəmbərlik 

verilərkən onun 40 yaşı var idi. 

Cavid "Peyğəmbər"i yazarkən 

40 yaşı vardı. Bu, təsadüf idi-

mi?.. Deyilənə görə, vəhyin 5 

növü var. Görünür, şair həmin 

əsəri yazarkən ona vəhy gəl-

mişdi... Əsəri ilk öncə nəsrlə 

yazmış, sonra nəzmə çəkmiş-

dir. Şair bu üsuldan "Siyavüş" 

faciəsini yazarkən də istifadə 

etmişdir. Bu üsul ona əsərlərdə 

təsvir etdiyi tarixi hadisələri, 

obrazların ifadə etdikləri fikir-

ləri... daha dəqiq və dürüst ver-

məyə imkan vermişdir... 

 

 

2 

Ddramaturqun əvvəlki dram əsərlərində əşxas (iştirak edən şəxslər) 

olduğu halda, "Peyğəmbər"də yoxdur. Əsərin sonunda belə bir qeyd ve-

rilmişdir: "Qeyd - Şu əsərdə bəzi cümlələr tırnacıq arasına alınıb da qa-

illəri göstərilmək icab edildi. Fəqət məzkur cümlələr bəlli şəxslər - yəni 

əsl qailləri - tərəfindən söylənildiyi için fəzlə izahata ehtiyac görülmədi. 

H.C." 

Pyesdə iştirak edən surətlərin kim olması müasir oxuculara aydın ol-

Халг ряссамы Огтай Садыгзадянин 

«Пейьямбяр» мянзум тарихи 

драмасына чякдийи иллцстрасийа 
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sun deyə, mən onların adlarını aşağıda verməyi məqsədəuyğun hesab 

etdim. 

Peyğəmbər - Məhəmməd  

Mələk - Cəbrail 

İskelet - tarixin rəmzi, qədim filosof... 

Baş Rəis - Əbu Süfyan 

Əbu Talib oğlu - Əli  

Xəttab oğlu - Ömər 

Xəttab qızı - Fatimə 

Səid ibn Zeyd - Fatimənin əri, Ömərin yeznəsi 

Rəisə - Hində, Baş Rəisin arvadı 

Şəmsa - müğənni 

Nədimə - Şəmsanın rəfiqəsi, həmsöhbəti 

Baş Kahin 

Rəislər, Topal, Nəim, İxtiyar, Kahin, Ərəb, Qız, Mücahid, Baş xa-

xam, Baş papas, xidmətçilər... 

3 

"Peyğəmbər" tarixi draması 4 hissədən ibarətdir: "Bisət", "Dəvət", 

"Hicrət", "Nüsrət". Bu adlar Məhəmməd peyğəmbərin həyat və fəaliyyəti-

nə, islam tarixinə uyğundur. Bisət - lüğəti mənada göndərmə, yollama. 

Əsərdə Peyğəmbərin xalqı islam dinini qəbul etməyə hazırlaması. Dəvət - 

Məhəmmədin xalqı islam dinini qəbul etməyə dəvəti, çağırması. Hicrət - 

köç etmək, bir yeri buraxıb, başqa yerə getmək. Peyğəmbərin Məkkədən 

Mədinəyə köç etməsi. Bu, eramızın 16 iyul 622-ci ilində baş vermişdir. Al-

lahın əmrilə Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə köçür. Nüsrət - zəfər, qələ-

bə. Peyğəmbərin böyük ordu ilə Məkkəyə yürüşü və qureyişlər üzərində 

qələbəsi... 

4 

Əsərin Bisət hissəsinin ekspozisiyasında aydın bir gecədə, Məkkə 

yaxınlığında Məhəmmədin Hira dağına çəkilməsi təsvir edilir. "Dağın 

ətrafında mağaralar, yalçın qayalar, sarı enişlər, qorxunc uçurumlar... 

Məhəmməd əli alnında dərin düşüncələrə dalmışdır..." Həmin cümlələr-

dən sonra şair onun fərdi xüsusyyərlərini və bədən quruluşunu təsvir 
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edir: "O, qırq yaşında, gözəl və qarlı bir sima... Alnı, köksü, omuzları-

nın arası geniş; rəngi gül rənginə mail əsmərinsi və nurani... saçları nə 

pək qıvrıcıq, nə də pək düz; saqalı bir tutam, sıq və tam... Biləklər, qol-

lar qalın və qüvvətli... Böyük başlı, çəkmə burunlu, dəyirmi çöhrəli, or-

ta boylu, iki kəmikli; kiprikləri uzun, iki qaşının arası açıq, fəqət bir-bi-

rinə yaqın. Gözləri qara və bürüyəcək..." 

Dramaturq Peyğəmbərin sifət və bədən quruluşunu bir rəssam kimi 

təsvir edir. İstedadlı rəssam həmin təsviri duymaqla Məhəmmədin gö-

zəl portretini yarada bilər.  

Hüseyn Cavid Peyğəmbərin həyat və fəaliyyətini həm remarkalarda, 

həm də müxtəlif surətlərin dilində verir. Məhəmmədin ömür yolunu və 

fəaliyyətini əsərin içində, necə deyərlər, əridir. Oxucu və tamaşaçılarda 

onun həm ömür-günü, həm də fəaliyyəti barəsində dolğun təsəvvür ya-

radır.  

5 

Məhəmməd Hira dağında, mağarada dərin düşüncələrə dalıb. O, dal-

ğın və gözləri müəmmalıdır. Gecənin sükutunu ud zümzüməsi pozur. 

Məhəmməd ud zümzüməsini dinləyərək, uyuyor, özündə deyildir. Bu 

sırada pənbə, mavi, mənəkşə nurlar içində altın qanatlı, füsunkar bir 

Mələk göydən enir və ilahi bir ahənglə ona xitab edir. Mələk ulu dahini, 

ulu rəhbəri röyadan oyadır... 

6 

Dramaturq ilk dəfə Mələk surətini "Şeyx Sənan"da, sonra "Şeyda"da, 

"İblis"də, sonra "Peyğəmbər"də təsvir etmişdir. Mələk gecə Şeyx Səna-

nın yuxusuna girir və göydən enərək ona söyləyir: 

 

- Hiç məraq etmə, möhtərəm Sənan! 

Səni əsla unutmamış Yaradan. 

Sana xaliq olub yeganə pənah, 

Həm şəfaətçidir Rəsulüllah. 

Səni təqdis edər Mələklər, inan, 
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Niç təlaş etmə, gəl, böyük Sənan! 

 

"Şeyda" faciəsində Şeydanı zindanda qara basır. Qəhrəman simalı, 

durğun baxışlı, qarageyimli bir Mələk gəlir, Rozaya işarə ilə deyir: "Nə 

söyliyorsın, Şeyda, nə söyliyorsın!? O [Roza] sənin məftununsa, sən də 

onun məcnunuysın." 

Şeyda (müztərib). Ah, sən kimsin? 

Qarageyimli Mələk. Bən bənim, müstərih ol!.. Bən oyam ki, bütün 

ağlar gözlər, yaralı könüllər, bütün iztirablar və həyəcanlar həp bənim 

sayəmdə rahət bulur, həp bənimlə mütəssəli olur. 

Mələk Şeydanın könlünü almaq, acılarını unutdurmaq istəyir. 

"İblis" faciəsində isə Mələk bəşəriyyətin yer üzərində törətdiyi dəh-

şəti cinayət və fəlakətlərdən sarsılır, Allahdan lütf və inayət umur: 

- Ya Rəb, azacıq lütfü inayət! 

Qəhr olmada artıq bəşəriyyət. 

Başdan-başa hər yer yüzü vəhşət, 

İblis ilə həmrəngi - siyasət. 

7 

"Peyğəmbər"də Mələk Məhəmmədin yanına nə məqsədlə gəldiyini 

bu cür izah edir: 

- Ulu dahi, sən ey böyük rəhbər! 

Qalq, oyan! İştə hər tərəf, hər yer, 

Həp təbiət dalıb da röyayə, 

Cəlb edər ruhu şeirü sevdayə, 

Gecə ulduzlarilə purxülya, 

Səni dinlər sükut içində fəza... 

"Şeyx Sənan"da da, "Şeyda"da da, "İblis"də də Mələk mənəvi qüv-

vəni, xeyiri təmsil edir. "Peyğəmbər"də bununla bərabər, göydən nazil 

olaraq Məhəmmədə Allahın əmrini çatdırır. Məhəmməd böyük heyrət 

və iztirab içində başını qaldırır və sual edir: "Yenə röyamı gördüyüm 

əcəba?!." Onun kim və nə olduğunu soruşur. Mələk özünü belə təqdim 

                                                
 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, II cild, Bakı, 2005, səh. 192. 
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edir: "Əzəliyyət şəfəqlərində açan tazə bir qönçə, pənbə bir yıldız. Tan-

rı qoynunda bəslənən bir qız. Ulu dahilərin nədiməsi..." Göyə işarə ilə 

deyir: "Ona [Allaha] qaldırmaq istərim səni bən.”1 Məhəmməd: "Sən 

daima gəlirsən, istiğna göstərirsən!.."  

- Bən kimim, söylə?! Sən kimsin? Göstər! 

- Bən Mələk, sən də, sən də Peyğəmbər. 

Məhəmməd xəbərdən şaşır: "Demək sən mələkmisin? Heyrət!" Mə-

lək birmənalı şəkildə "şaşırma, bən sənim, sən də bən" söyləyir. Mə-

həmmədin müztərib ruhu sarsılır. İçində bir tufan qopur. Mənliyi və dü-

şüncələri od tutub yanır. Mələkdən çarə diləyir... 

8 

Dramaturq Məhəmmədin Mələklə görüşərkən yaşadığı iztirabları, 

ruhi sarsıntılarını poetik bir dillə təsvir etmişdir. Mələk: 

- Ən gözəl çarə: iştə əzmü səbat. 

Olma əsla əsiri hissiyyat. 

Yüksəl!.. 

Ərşi-lahutə doğru aç şəhpər, 

Daima yüksək, ey böyük rəhbər! 

Yetim və kimsəsiz Məhəmmədin dərdi təzələnir: "Bən bir acizim, 

kimsəm yoq. Çevrəm isə issiz mağaralar, yalçın qayalar. Uçurumlar, 

alov saçan ovalar..." 

Möhtəşəm gecələri bəzəyən sayrışan ulduzları seyr edərkən, uca 

Tanrını düşünərkən Məhəmmədin qəlbi çırpınır. Onu daha dərin, daha 

ciddi problemlər düşündürür: 

- ...Anlamam bir şu ölçüsüz,şu dərin, 

Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə neçin?.. 

Uça bilsəydim, iştə ən əvvəl 

Onu yırtar da, parçalar da həmən 

                                                
1[Ya Məhəmməd!] Cəbrailə düşmən olan şəxsə söylə ki, həqiqətən o, [Cəbrail] özündən əvvəlkiləri 

[Tövratı və İncili] təsdiq edən, möminləri doğru yola yönəldən, [onlara] mücdə verən Quranı 

Allahın izni ilə sənin qəlbinə çatdırmışdır [nazil etmişdir]. (Qurani-Kərim, surə 2, ayə 97)* 

* Bundan sonra surə - s., ayə - a. 
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Qovuşardım o Hüsni-Mütləqə bən. 

Mələk 

Onu [Tanrını] dərk eyləmək qolay... Ancaq 

Ver içindən gələn sədayə qulaq. 

Dinlə həp kainatı, seyr eylə,  

Hər günəş ondan iştə bir şölə... 

Hər ufaq zərrə, hər kiçik yapraq 

Sana söylər o Rəmzi [Tanrını] pək parlaq. 

9 

Mələk Peyğəmbəri haqq yolu tutmağa, ata-babalardan qalan nə var-

sa unutmağa, əski bütləri yaxıb-yıxmağa, yolundan azmışları düz yola 

qaytarmağa, könülləri ovlamağa və fəth etməyə çağırır. Məhəmməd za-

mənəsindən gileylənir: "Elə bir əsrdə yaşayam ki, cihan zülmü vəhşətlə 

qovrulub yanıyor. Tanrıdan üz döndərmiş insanlıar küfrü haq, cəhli mə-

rifət sanıyorlar. Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız olur." 

- ...Başçıdır xalqa bir yığın cani, 

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız... 

Ah, ədalət, hüquq və hürriyyət 

Ayaq altında çingənib gediyor. 
 

VII əsrin ulu Rəhbəri-dahi Məhəmmədi də, XX əsrin ulu və dahi 

şairi Cavidi də düşündürən budur!.. 

10 

Məhəmməddə bir ruh düşgünlüyü, ümidsizlik, məyusluq, fikrində 

qeyrisabitlik görən Mələk, onu əzm və səbata, qaranlıq mühitini parlat-

mağa, haqqı insanlara anlatmağa dəvət edir.1 

                                                
 Allaha – Mütləq Gözələ! İlk və əbədi gözəl varlığa. Bütün kainat həmin gözəllikdən 

yaranmışdır. 

Qeybi bilən ancaq Odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz; Bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa! 

[Qeybi nə bir mələk, nə də bir peyğəmbər bilər. Onun açarı ancaq Allahın əlindədir. Lakin Allah 

istədiyi peyğəmbərə bir möcüzə olaraq vəhy yolu ilə qeybdən bəzi xəbərlər bildirər] Allah onların 

önündə və arxasında [mələklərdən ibarət] gözətçilər qoyar ki, peyğəmbərlərinin və Rəbbinin 

göndərdiklərini [nə cür] təbliğ etdiyini bilsin... (Qurani-Kərim, s. 71, a. 26, 27 və 28) 
1Ey möminlər! Allaha və Peyğəmbərinə, Onun öz peyğəmbərinə endirdiyi kitaba [Qurana] və 

ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin! Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, 
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- Bəni kimsə dinləməz əfsus. 

- Tanrı fərmanıdır bu, get söylə! 

(Göyə işarətlə) 

Söylə ancaq onun [Allahın] lisanilə. 

- Hanki möcüzlə? Bən ki, pək aciz 

Bir qulum kimsəsiz, müdafiəsiz. 

 

Mələk altun qablı rəmzi kitabı - Quranı ona verir və deyir: "Haqqı təbliğ 

üçün sənin rəhbərin ancaq bu kitab və sənəti-kəlam olacaq." 

 

- Saçma, həp saçma başqa möcüzələr, 

Şu kitab [Quran] iştə ən böyük rəhbər: 

Bəhs edər busələrdən, məhəbbətdən, 

İncilər sərpər elmü hikmətdən.  

 

11 

Mələk Məhəmmədi təbliğə dəvətdə ikən tarixin Rəmzi, qədim Filosof 

İskelet gah qorxunc və boğuq, gah müstəhzi və soğuq qəhqəhələrlə, top-

raq rəngində bir ridayə bürünmüş halda Peyğəmbərin qarşısında peyda 

olur. O, adi Rəmz deyildir. Tarixdə çoxlu böyük-böyük hadisələrin şahidi 

olmuşdur. Realist İskelet romantik Peyğəmbərin gözlərini açmaq, həqi-

qəti söyləmək istəyir. Mələyin sözlərini "şairanə və tatlı bir xəyal, çocuq-

luq, xəyali-mühal" hesab edir.1 Ridasının altından parlaq bir qılınc çıxarır 

                                                                                                       
peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmayan şəxs, şübhəsiz ki, [doğru yoldan] çox azmışdır. 

(Qurani-Kərim, s. 4, a. 136) 
 Kontekstdə barışıqdan. 
 Qurana istinadən çox dəqiq və doğru ifadədir!.. 
1[Ya Məhəmməd!] Bunlar [bu söylənənlər] Allahın ayələridir [qüdrət nişanələridir] ki, onları sənə 

doğru-düzgün bildiririk. Sən, həqiqətən, [Allah tərəfindən seçilərək insanlara] göndərilən [mürsəl] 

peyğəmbərlərdənsən. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 252.) 

[Ya Məhəmməd!] Həqiqətən, biz sənə Quranı haqq olaraq nazil etdik ki, Allahın sənə göstərdiyi 

[öyrətdiyi, bildirdiyi] ilə insanlar arasında hökm edəsən. Xainləri müdafiə edən [onların xeyrinə 

mübahisə aparan] olma! (Qurani-Kərim, s. 4, a. 105.) 
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və deyir: 

- İnqilab istiyormusun, bana baq! 

İştə kəskin qılıc, kitabı [Quranı] bıraq. 

Parlayıb durmadıqca əldə silah, 

Əzilirsin qanın olur da mübah... 

Əvət, ancaq qılıcdadır qüvvət! 

Bundadır haq, şərəf və hürriyyət! 

Son beyti həm Cavidə, həm də Peyğəmbərə aid etmək olar. Şairin 

şeirlərində (və bəzi dram əsərlərində) "qan qoxusu gələn" həmin fikrə 

sıx-sıx təsadüf etmək olar. Cavid bu cür fikirlərlə sovet quruluşuna öz 

qüdrətli qələmilə zərbə endirmiş olur... 

Peyğəmbər İskeletə sual edir: "Sən nəsin?" O, özünü bu cür təqdim 

edir: "Piri-nədim." Yəni dünyagörmüş qoca həmsöhbət; gözəl sözlər, qə-

ribə hekayələr danışan adam; gülməli lətifələr söyləyən... Nəhayət, tari-

xin simvolu, qədim filosof, elə bir filosof ki: 

- Qucağım oldu hər dəhayə beşik. 

Səni bən etmək istərim təbrik... 

Dinləyib dərsi-hikmət al bəndən. 

Yoqsa könlündə yapdığın gülşən 

Açmadan həp solub xərab olacaq, 

Umduğum hər dəniz sərab olacaq... 

Mələk Məhəmmədə Allahın və Quranın mənəviyyat və hikmət 

dərsini, İskelet tarix, həyat və dünyanın hikmət və fəlsəfə dərsini verir. 

İskelet Mələk və Peyğmbərdən acı və istehzalı qəhqəhələrlə ayrılır. Pey-

ğəmbər bundan sarsılır və həmən düşüncəyə dalır. Mələk: "Niçin daldın? 

Niçin şaşıb qaldın? Sevgidən xosmu səncə atəşi-kin?..”1Sualına cavab 

almadan onu zordan çəkindirir: 

- Yoq, qılıc söz qadar deyil kəskin. 

                                                
 Mətndə sosial inqilab mənasında. 

 
1Ey insanlar! Yer üzərindəki şeylərin təmiz və halal olanlarını yeyin, [İblisin] Şeytanın izi ilə 

getməyin! Həqiqətən Şeytan sizinlə açıq-açığına düşməndir. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 168)   
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Tanrı keçmişdə həp qan istərkən 

Şimdi məmnun fəqət məhəbbətdən. 

12 

Ümumiyyətlə, kainata, dünyaya və bəşəriyyətə məhəbbət problemi 

Cavid yaradıcılığında mühüm yer tutur. Şair məhəbbəti Tanrı səviyyəsi-

nə qaldırır. Onun yaratdığı obrazlar məhəbbətə and içirlər, "dünyanı xi-

las edəcək yalnız məhəbbətdir" deyirlər... "Peyğəmbər"də bu problem 

daha ciddi və geniş şəkildə qoyulur və bədii cəhətdən həll edilir... Pey-

ğəmbər məramını elan edir: 

- Bən məhəbbət əsiriyim... hər an, 

Hər zaman özlərim öylə bir cihan 

Ki, bütün kainatı eşq olsun. 

Könül uçduqca etila bulsun. 

Rəqs edib orda möhtəşəm bir hiss, 

Yasa batsın da, ağlasın İblis... 

Peyğəmbər Allahın rəqibi və insanların düşməni olan İblisi (Şeytanı) 

lənətləyir. İstəyir ki, insanlar İblisə deyil, Allaha tapınsınlar, düz əməlin 

sahibi olsunlar. O, elə bir cəmiyyət arzulayır ki, orada al qönçələr şəfəq 

saçsın, kədər və işgəncədən bir iz qalmasın, insanlar azad, xoşbəxt və 

bərabər yaşasınlar. Məhəmməd Mələyə söz verir ki, mən Allahı duy-

maq və insanlara duydurmaq istərkən, hər bəlayə köks gərəcəm. Çarpı-

şacam, Allah və din uğrunda vuruşacam. Bütün düşüncəmi və xəyalımı 

Allaha... tabe edəcəm. 

- Daş, dikən, oq, qılıc, tokat, yumruq 

Həpsi xoş, hər nə gəlsə dönmək yoq... 

O, əlini sinəsinə çarpaz edərək, Mələyin qarşısında and içir və diz 

çökür. Məftun bir tərzdə başını göyə doğru qaldırır. Allahın ona fərma-

nını gətirən Mələk İlahi bir baxışla, ağır və duyulmaz bir hərəkətlə göyə 

çəkilir. 

 

1.9. İslama dəvət 

127. [Ya Məhəmməd! Allah yolunda olan bütün əzab-əziyyətə] səbr et. 

Sənin səbr etməyin yalnız Allahın köməyilədir. [Dəvətini qəbul etmədikləri-
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nə, iman gətirmədiklərinə görə] müşriklərdən ötrü kədərlənmə və [səni öl-

dürmək məqsədilə] qurduqları hiylələrə görə də ürəyini qısma! (Qurani-

Kərim, "Ən-nəhl" surəsi)  

1 

Hüseyn Cavid pyesdə bütpərəstlik inancına ayrıca yer vermişdir. 

Məhəmmədin önündə duran ən böyük və ciddi problemlərdən birini 

bütpərəstləri ata-baba dinlərindən ayırıb, bir Allaha və islama tapındır-

maq kimi səciyyələndirmişdir. Peyğəmbər bu yolda hər əzaba və təhqi-

rə, məhrumiyyətə və sıxıntıya qatlaşmağa hazırdır.1 

Səsini udun səsinə uyduraraq, öz tanrısından gileylənən bütpərəst 

İxtiyarın şərqisinə diqqət edək. 

- Dün gənc idim, bu gün oldum ixtiyar, 

Hər zamanın bir hökmü, bir halı var; 

İnsanların ıssiz ruhunda parlar 

Hər gün yeni bir büt, yeni bir Tanrı... 

İxtiyar gündə taxtadan neçə çeşit büt düzəldib satır. Topal ondan hər 

çeşit büt alır. Ancaq büt Allahlar uğursuz çıxır. O, oğul istəyir, büt ona 

qız verir. Bu da ona ağır dərd olur. 

2 

Topal kimi yoxsul ərəblərdə bütpərəstliyə inam getdikcə azalır. Nə-

im bütlərilə öyünür: "Bənim bütüm heç bir zaman görmədim ki, oğul 

istəyim qız varsın." 

Nəim kimi zəngin ərəblərdə bütlərə qarşı inam getdikcə möhkəmlə-

nir. Nə üçün də möhkəmlənməsin? Tanrısı ona 4 oğul, bir qız vermişdi. 

Qızlar da nə qızlar!? Bir ay parçası; bir Mələk, bir gül qonçası! Bütpə-

rəstlərdən biri uğursuz taleyilə Tanrısından, digəri uğurlu və zəngin ta-

                                                
1[Bu Quran] Rəhmli və mərhəmətli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. (Qurani-Kərim, s. 41, 

a. 2) 

[Ya Peyğəmbər!] Onlar deyirlər: “Sənin bizi dəvət etdiyinə [tövhid dininə] qarşı qəlblərimiz 

örtülü, qulaqlarımız da kardır və bizimlə sənin aranda pərdə vardır. Sən [öz dininə] əməl et, biz də 

[öz dinimizə] əməl edək! [Sən öz istədiyini et, biz də öz istədiyimizi!]” (Qurani-Kərim, s. 41, a. 5) 

[Ya Məhəmməd!] De ki: “Mən də ancaq sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin 

tanrınız bir olan Allahdır. Ona tərəf yönəlin və Ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin 

halına!” (Qurani-Kərim, s. 41, a. 6) 
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leyindən və Tanrısından razı qalır.  

Dramaturq VII əsrdə ərəb cəmiyyətində bütpərəstlərlə əlaqədar 

mövcud vəziyyəti Topal, Nəim, İxtiyar, Rəisə, Şəmsa və b. surətlərin 

timsalında ümumiləşdirmişdir. 

Topal 

 ... - Pək uğrusuz bənim Tanrım, 

Hər yıl qız doğurdu qarım. 

Cümləsini diri-diri 

Gömürdüm məzarə... 

Cahiliyyə dövründə ərəblərdə belə bir vəhşi adət olmuşdur; qızlar 

diri-diri torpağa basdırılardılar. 

3 

Oğul həsrətilə yaşayan Topalda bütə qarşı inamsızlıq getdikcə artır. 

O, İxtiyardan aldığı bütləri özünə qaytarır. Dalğın və sinirli şəkildə bil-

dirir: "Hər kötülük iştə bundan, // Şu bayquş bütdəndir, inan." 

İxtiyar çeşit-çeşit bütlərdən bir qazanc mənbəyi kimi istifadə edir. 

Onun yapdığı bütlər qülbələri, kaşanələri, ən müqəddəs bütxanələri bə-

zəyir. Topala inandırmağa çalışır ki, təqsir onun düzəltdiyi bütlərdə de-

yil: 
 

- Bunu al da, hiç bir zaman 

Bundan sana gəlməz ziyan; 

Oğul verir, sərvət verir, 

Tükənməz səadət verir. 
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4 

İslamı təbliğ edən, məkkəliləri gözəgörünməz Allaha inandırmağa 

çalışan Peyğəmbər, istədiyinə nail ola bilmədikdə kədərlənirsə də, fəa-

liyyətini əzmilə davam etdirir.1 Qureyişləri Allaha və Onun nazil etdiyi 

kitaba iman gətirməyə çağırır. Bütpərəstlərin qüdrətli Yaradana aid ti-

kanlı sözlərini Ona qarşı bir üsyan hesab edir. Üzünü göyə doğru tuta-

raq, həyəcanla deyir: 

- ...Şu sayğısız azğınlara qorqu ver, 

Ah, acı da, bunlara bir duyğu ver. 

Bir göz ver ki, haq nurunu duysunlar, 

Bir könül ver doğru yola uysunlar. 

Məhəmməd Məkkə vətəndaşlarını, müşriklləri bütlərə tapınmamağa, 

azğınları sapqınlıqdan əl çəkməyə, yalançı kahinlərə inanmamağa dəvət 

edir. Əcdadlarının doğru yoldan sapdıqlarını, daşdan və taxtadan bütlər 

yapıb, onlara tapındıqlarını və mənasız yol tutduqlarını bildirir. 

 - ...O mənasız yolu həp unutmalı, 

Unutmalı, haq yolunu tutmalı. 

Bütün Məbudların füvqində parlar 

Yalnız gözəgörünməz bir Tanrı var... 

 

5 

Əsrlər boyu Məbudlara tapınan insanları inandırmaq və öz yolundan 

döndərmək asan iş deyildi. Peyğəmbər bunu anlayır və buna görə də qı-

lıncdan daha kəsərli olan sözdən istifadə edir. Məkkəlilərin ona qarşı əda-

vəti getdikcə güclənir. Ona "yalançı, şehrbaz peyğəmbər" deyə rədd edir-

lər. Peyğəmbər yenilməz qüdrət və kərəm sahibi Rəbbinin əmr və buyu-

ruqlarını yerinə yetirməkdə bir addım belə geri çəkilmir. İxtiyarın sözlərinə 

nəzər salaq.  
 

- Yahu [Məhəmməd] nə istərsin bəndən? 

                                                
1[Ya Məhəmməd!] De ki: “Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. 

O Allah ki, göylərin və yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. Buna görə də 

Allaha və Onun Allahına və Allahın sözlərinə [ayələrinə, nazil etdiyi kitablara] inanan 

peyğəmbərlərinə iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!”  (Qurani-Kərim, s. 

7, a. 158) 
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Söylədiyin bütün saçma... 

Çəkil dükanın önündən, 

Müştəriyə əngəl olma! 
 

Bütpərəst Məkkə vətəndaşları Peyğəmbəri məsxərəyə qoyur, ona acı 

istehza edir və gülürlər. Peyğəmbər səbir, dözüm və təmkinlik nümayiş 

etdirir. 1 

Topal 

Görünməz Allah yanında 

Bizim əsla işimiz yoq, 

Çünki üzümüz pək qara... 

Peyğəmbər 

Əfv edər, Onun lütfü çoq 

Peşiman olan qullara,. 

Nəim 

(sinirli) 

Ey, Abdulla oğlu! Artıq 

Dinləməkdən usandıq biz. 

Yahu utan bir Kəbədən, 

Kəbədəki Tanrılardan. 

Üç yüz altmış büt var ikən, 

Bir Tanrıya uymaz insan. 

6 

Əsərdə Məkkə varlılarından və əyanlarından biri olan Nəim surəti 

diqqəti çəkir. Peyğəmbər onun öydüyü 360 Məbudu (bütü) bir panayıra 

(ildə bir-iki gün davam edən böyük büt bazarına), yoxsul ərəblər üçün 

həmişəlik bir ticarət ocağına oxşadır. 2 Demək istəyir ki, sizin duyğusuz 

                                                
1Şanlı-şərəfli, öyüd-nəsihətlə dolu Qurana and olsun! (Qurani-Kərim, s. 38, a. 1)  

[Məkkə kafirlərinin iman gətirməmələri heç də, onların dediyi kimi, şəkk-şübhə üzündən deyildir]. 

Doğrusu, o kafirlər qürur və nifaq içindədirlər. [İman gətirməyi özlərinə sığışdırmır, Məhəmməd 

əleyhissəlama qarşı çıxıb onunla ədavət aparırlar]. (Qurani-Kərim, s. 38, a. 2) 
2Onların [Məkkə kafirlərinin] əyanları [toplandıqları məclisdən] çıxıb gedərək [bir-birlərinə] belə 

dedilər: “Gedin öz tanrılarınıza [ibadətdə] möhkəm olun. Bu, [Məhəmmədin bizə dəvət etdiyi 

tövhid dini], şübhəsiz ki, [bizə böyüklük etməsi məqsədilə onun özü tərəfindən] istənilən bir şeydir. 

(Qurani-Kərim, s. 38, a. 6)  
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bütləriniz dəllallar kimi dilsizdir, görünməz Tanrı isə yersiz, hüdudsuz 

və yurdsuzdur... 

Əbu Talib oğlu Əlinin gəlişi Nəim və Topalı təşvişə və qorxuya sa-

lır... 

Topal 

İştə Əbu Talib oğlu! 

Nəim 

(Peyğəmbəri süzərək) 

Əvət, bunun əmoğlusu. 

7 

Əbu Talib Məhəmmədin əmisi, onun oğlu Peyğəmbərin sevimlisi, 

belə deyək, vuran əli idi. Əbu Talib islamı birinci qəbul edənlərdən ol-

muşdu. Əli 16 yaşında ikən islamı qəbul etmək fikrinə düşmüş, bir 

məclisdə Peyğəmbərin təklifini qəbul etmişdi. Ancaq məclisdəkilər ona 

gülmüşdülər... 

Baxaq görək bu haqda xristian tarixçisi Tomas Karleyl nə yazır? 

Hötenin "Mı peredaemc sebə na volö Bociö. "Esli gto İslam, qovoritc 

Qёte, ne civemc li mı vsec vc İslamc?"" sözlərini sitat gətirən Tomas 

yazırdı: "...Posle trexc letc neznaçitelğnoqo uspexa, onc [Prorokc] priq-

lasilc sorokc çelovek iz svoixc vacneyşixc rodsvennikovc na sovehanie; 

i tut [Maqometc] vstalc i skazal im, vc çem zaklöçalosğ eqo namerenie; 

onc skazalc, çto on dolcenc rasprastranitğ svoe uçenie sredi vsex lödey; 

... molodoy Ali, toqda ehe şestnadüatiletniy önoşa, ne viduçi v sostoənii 

sderccivatğ sebə, vskoçilc i so strastğö, neistovo zakriçalc, çto on soqla-

senc!.. 1 

Hüseyn Cavid də, Tomas Karleyl də tarixi gerçəkliyə sadiqdirlər. 

Fərq bundadır ki, Tomas hadisələri bir tarixçi kimi yazır, Cavid bir şair-

dramaturq kimi təsvir edir. 

Məhəmməd də, Əbu Talib də əsilli-köklü nəsildən idilər. İkincinin 

məkkəlilər arasında böyük hörmət və nüfuzu var idi. Bu da Məhəmmə-

                                                
1 Карлейль Томас. Герой, как пророкъ. Магометъ. Исламъ. В кн: Герой и 

героическое в истории, С.Петербург, 1898, с. 97-98. 
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din islamı təbliğ etməsinə və yaymasına kömək edirdi. Nəimin sözləri 

bu mənada xarakterikdir: 

- [Əli] Yaqın gəl! Baban nüfuzlu, 

Şanlı bir nəslin ulusu... 

Məkkə xalqı, qadın və erkək Əbu Talibə böyük rəğbət bəsləyirdi. 

Məhəmməd sanki arxasını bir dağa söykəmişdi. Əbu Talib öldükdən 

sonra Peyğəmbərin sanki bir qanadı qırılır. O, öz təlimini yaymaqda və 

insanları islama təşviq etməkdə böyük çətinliklərlə, sıxıntı və məhru-

miyyətlərlə üzləşir. Ancaq öz inam və əqidəsindən dönmür. Bu işdə 

əmisi oğlu Əli ona ən yaxın köməkçi və məsləkdaş olur. Nəimlər Pey-

ğəmbərə hədə-qorxu gələrkən Əli sinəsini qabağa verərək deyir: 
 

- Sizin duyğunuz həp sönük, 

Yarasa nurdan nə anlar? 

Tanrı elçisi [Məhəmməd] pək böyük... 

Nə söylərsə hikməti var. 
 

8 

Əsərdə Əbu Talib oğlu Peyğəmbərin ən böyük müdafiəçisi və məs-

ləkdaşı kimi verilmişdir.  

"Məhəmmədin kölgəsinin" sözləri və hərəkətləri Nəimi qıcıqlandı-

rır, sinirlərini tarıma çəkir. O, Əbu Talib oğlunu təhqir etməkdən belə 

çəkinmir: 

- Ar olsun, sana ar olsun! 

Gör kimsin, kimin nəsisin. 

Dəliqanlı Əbu Talib oğlu təhqirə qılıncı ilə cavab vermək istərkən 

Peyğəmbər ona mane olur. 

- Gəl, Əbu Talib oğlu! 

Haq onlara cəza verir... 

Məhəmmədin dini uğrunda mübarizəyə və vuruşmağa hər an hazır 

olan Əbu Talib oğlunu Peyğəmbər səbrə, təmkinə, dözümə dəvət edir 

və deyir: "Allahın əmrinə itaət etmək borcumuzdur. Alimi də, cahili də 

qılınc gücünə deyil, sözlə başa salmaq lazımdır. Mənim izlədiyim yol 

çətin və ağır yoldur. Bu yolda biz hər acıya dözməliyk." 

Əmioğlusunun "Şu qılıc nə zaman məhbəsdən qurtulacaq?" sualına 
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o, belə cavab verir: "Bəklə, dur, Böyük Yaradan nə əmr etsə, o da ola-

caq." 

9 

Topal, Əbu Talib oğlunun cəsarətli və qəhrəman olmasına təəccüb-

lənir. Nəim həqiqəti söyləməkdən çəkinmir: 

- Cəsur, aslan kibi cəsur! 

Əvət çoq ar olsun bizə, 

Bir çocuq meydan oqur. 

Biri gülər dinimizə. 

Nəim bütpərəstlərin dininin təhqir edilməsinə dözə bilmir. Məkkədə 

Məhəmmədin dininə az-çox hörmət bəslənilməsi onu narahat edir. 

Dramaturq əsərdə tipik şəraitdə tipik surətlər yaratmaqda böyük bə-

dii ustalıq nümayiş etdirir. Bu mənada iki surətin dialoqu diqqəti çəkir. 

Nəim 

Ona [Məhəmmədə] iman edənlərin 

Çoqu çocuqlar, qadınlar... 

 

Topal 

Əbu Bəkr için sözün nə? 

Can veriyor yeni dinə. 

10 

Peyğəmbər ərəb cəmiyyətində mövcud olan pis adət və vərdişləri 

aradan götürmək istərkən ciddi müqavimətə rast gəlir. Rəislər ona gü-

lür, onu lağa qoyurlar. 

Birinci rəis 

(...istehzalı qəhqəhələrlə) 

Şuna [Məhəmmədə] baq, həlatü rəftarına baq, 

Göydən enmiş, sözü kəskin, parlaq! 

Əski adətlərə kin bəslər imiş! 

Tanrıdan gəlmiş o, peyğəmbər imiş! 

Peyğəmbər əxlaqsız və sərxoş rəislərin qarşısında susmur. Əzəmətli 

və kəskin bir ahənglə onlara cavab verir: "Allahdandır bütün əsrari-ni-

han, // Tanrının hikmətidir cümlə cihan." 
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11 

Dramaturq pyesdə Məhəmmədin böyüklüyünü, dahiliyini, həyat və 

fəaliyyətini, dünyagörüşü və fəlsəfəsini, inam, iman və etiqadını həm 

ardıcılları, həm də düşmənləri vasitəsilə oxucu və tamaşaçılara çatdırır. 
1 Onun həyat və fəaliyyətinin mühüm mərhələləri haqda dolğun təsəv-

vür yaradır. 

Rəislər Allahın elçisinə sataşmaqdan, onu dolamaqdan nəşə və zövq 

alırlar. 

İkinci rəis 

Pək gözəl natiq imişsin, yahu!  

Bir masal söylə, beş-on ayət oqu! 

Üçüncü rəis 

Gəl bir az söylə çoban Musadan, 

Babasız, göydə uçan İsadan! 

(...istehzalı qəhqəhə) 

Sən də uçdunmu?!. 

O, rəislərin diqqətini ərəb cəmiyyətinin mübtəla olduğu bəlalara çə-

kir. Onları cəhl və inaddan, zövqi-səfadan, cəngü rübabdan, qanlı şərab-

dan, İblisə uymaqdan əl çəkməyə dəvət edir.2 Uçurumlar, yalçın qayalar 

önündə dayanmış kafirləri ayıltmağa, böyük həqiqətlərə və kainata açıq 

gözlə baxmağa çağırır. 
 

 - ...Ayılın, qəflət ölümdən də betər... 

Ayılın bir baqın aləmdə nə var? 

                                                
1[Ya Rəsulum!] Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatlı ol ki, kafirlər səni [onları 

təbliğ etməkdən] çəkindirə bilməsinlər. [İnsanları] Rəbbinə [ibadətə] dəvət et və əsla müşriklərdən 

olma! (Qurani-Kərim, s. 28, a. 87) 
 Peyğəmbərin gözəl natiq olması, bəlağətli danışması həqiqətdir. 
 Onun meracına işarədir. 
2Musa vəd etdiyimiz vaxt gəlib çatanda Rəbbi onunla [arada heç bir vasitə olmadan] danışdı. 

Musa: “Ey Rəbbim! Özünü [camalını] mənə göstər. Sənə baxım!” – dedi. Allah: “Sən Məni əsla 

görə bilməzsən. Lakin [bu] dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən”, deyə 

buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə [Allahın nuru dağa saçıldıqda] onu parça-parça etdi. Musa da 

bayılıb düşdü. Ayılandan sonra isə: “Sən pak və müqəddəssən! [Bütün eyib və nöqsanlardan 

uzaqsan!] Sənə [bu işimdən ötrü] tövbə etdim. Mən, [İsrail oğullarından Səni görməyin mümkün 

olmadığına] iman gətirənlərin birincisiyəm!” – dedi. (Qurani-Kərim, s. 7, a. 143)   
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Sizi həp məhv edəcək şürbü qumar. 

Sonu heçdir, uçurumdur bu yolun, 

Haq şərabilə bir az sərxoş olun!.. 
 

12 

Cahil və yarımvəhşi Ərəbistanda baş verən hadisələr - əxlaqsız eyş-

işrət məclisləri, qadınların Kəbə ətrafında çılpaq və yarımçılpaq gəzmə-

ləri, xüsusilə şərab və qumara qızğın meyl və maraq göstərmələri, sər-

xoşluq, haq və ədalətsizlik, köləlik, qadın hüquqsuzluğu... Peyğəmbəri 

daima düşündürür: 

 

- Şimdi aslan kibi hər kəs qızğın,  

Sonra vəhşi canavardan azğın, 

Daha az sonra domuzdan miskin; 

Budur əhvalınız axırda sizin! 

 

Rəislər onun haq və tikanlı sözlərinə və təhqirinə dözmürlər. Biri 

onun üstünə qılınc çəkərək söyləyir: 

- Yetişir, xaini məhv etməliyiz,  

Sayğısız, həm də müzəvvir, dinsiz...  

 

                                                
 Şərab və qumar. 
 Yalançıны, saxtakarы... 
 Bütpərəst olmamasına işarədir. 
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1.10. Hüsni - Xuda, yaxud səma şairi 

1 

- Şairim, bəslədiyim sidqü səfa, 

Çırpınıb izlədiyim nuri-dəha. 

Daima ruhumu oqşar cələrut, 

Şeirü ilhamımı dinlər mələkut. 

Bən fəqət hüsni-xuda şairiyim, 

Yerə enməm də səma şairiyim. 

 

Bir-iki kəlmə son beyt barəsində. Sovet dönəmində, xüsusilə 1920-

1930-cu illərdə bəzi tənqidçilər həmin beyti əllərində bayraq, dillərində 

əzbər edərək, Cavidi tənqid atəşinə tutmuşlar. Guya romantik Cavid 

özünü səma şairi elan edir, göydən yerə düşmək, sovet quruluşunu və 

bu quruluşda gedən dəyişiklikləri görmək və qəbul etmək istəmir və s. 

Şəksiz bu, onların uydurması idi. Səma kitabı və onu təbliğ edən Mə-

həmməd haqqında bəsit təsəvvürü olan bəzi tənqidçilər yeri gəldi-gəl-

mədi bunu şairin üzünə vururdular... 

Qurani-Kərim qafiyəli nəsrdən ibarətdir. Dramaturq bunu çox gözəl 

bilirdi və əsərində Məhəmmədi şair kimi deyil, Peyğəmbər kimi ver-

mişdir. Ancaq Peyğəmbərin qafiyəli nəsrdən ibarət olan Qurandakı ayə-

ləri gözəl natiqlik istedadı ilə oxuması qureyişlərdə belə bir təsəvvür 

yaratmışdır ki, guya Məhəmməd, Peyğəmbər yox, şairdir. Pyesdə bunu 

iddia edənlərdən biri Şəmsadır. 

Bununla bağlı Əli Sultanlının bəzi mülahizələrinə nəzər salaq: 

«"Peyğəmbər" dramı (1923) ictimai motivlə dolu olsa da, dramaturqun 

hələ də yanlış görüşlərindən ayrılmadığını göstərirdi. H.Cavid bu əsəri 

yazmamalı idi. Cəmiyyətimizdə bütün cəbhə boyu çürük islami əqidəyə 

qarşı amansız mübarizə getdiyi bu dövrdə islamiyyətin başçısı Məhəm-

məd peyğəmbəri dram qəhrəmanı edib diriltmək, müəllifin ideya ziddiy-

yətlərini daha da qabardıb üzə çıxardığı kimi, azad olmuş bir xalqın mü-

bariz məqsədlərinə qarşı qoymaq demək idi. Buna görə də dövrün tənqid-

çiləri onu müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən təhlil və tənqid edirdilər. Hətta 

bəziləri Peyğəmbərlə H.Cavid arasında bir eyniyyət tapır, onun: 
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Bən fəqət hüsnü xuda şairiyəm, 

Yerə enməm də səma şairiyəm, -  

sözlərini dramaturqun poetik manifesti adlandırırdılar. H.Cavidlə 

Peyğəmbər surətini eyniləşdirmək yanlış təhlil üsuludur.» 

2 

Peyğəmbərin şairliyi ilə əlaqədar Quranda bir neçə ayə mövcuddur. 

Onlara nəzər yetirək. 

69. Biz ona [Məhəmməd əleyhissəlama] şeir öyrətmədik və bu ona heç 

yaraşmaz da [lazım da deyil]. Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və [haq-

la batili ayırd edən] açıq-aşkar Qurandır... (s. 36) 

76. [Ya Məhəmməd!] Onların [sən peyğəmbər deyilsən, şairsən] sö-

zü səni kədərləndirməsin. Biz onların gizli saxladıqları və aşkar etdiklə-

ri hər şeyi bilirik. (s. 36) 

5. Lakin onlara [Məkkə müşriklərinə] haqq [Quran] gəldikdə onu 

yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq, təşviş içindədirlər [sənə gah şair, 

gah sehrbaz, gah da kahin deyirlər]. (s. 50) 

29. Elə isə [Ya Peyğəmbər! Sən müşriklərə] öyüd-nəsihət ver. Sən öz 

Rəbbinin neməti [nübüvvət və islam dini] sayəsində nə kahinsən, nə də 

divanə! (s. 52) 

30. Yoxsa onlar [sənin barəndə]: "O şairdir. Biz [ruzigarın gərdişi 

nəticəsində] onun başına gələcək müsibəti [ölüb getməsini] gözləyirik!" 

- deyirlər. (s. 52) 

3 

Məhəmməd Allahın əmri və Quranın hökmü ilə öyüd-nəsihət ver-

məkdə, cəmiyyəti sağlamlaşdırmaqda davam edir... Ancaq "şairliyi" 

onun əməli fəaliyyətində bir əngələ çevrilir. Birinci Rəis onun sözlərinə 

rişxənd edərək deyir: "Ərəbistanda şairlər, hikmət sahibləri çoxdur. Sə-

nə göylərə uçmaq nəzir deyil. Göyə uçarsan axırda qanadların yanar, 

azacıq sonra isə düşüncələrin donar..." Peyğəmbər Qurana istinadən 

ona mənalı cavab verir: 

- Bənzəməz şairə peyğəmbərlər, 

Onların hər sözü hikmət söylər. 

Bana ilham edər ancaq Tanrım, 
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Onun eşqiylə uçar duyğularım... 

Məhəmməd ərəb kübarlarını düz yola, içki və qumardan uzaqlaşma-

ğa, pozğun və abırsız işlərlə məşğul olmamağa dəvət edir. (O zaman 

bəzi ərəblər hətta arvadlarını qumara qoyurdular.) 1Qureyişlər və müş-

riklər Qurana və Peyğəmbərə itaət etməkdən açıq-açığına boyun qaçı-

rırlar. Peyğəmbər Üçüncü Rəisin "Sənin beynin xəstədir, onu müalicə 

etmək gərəkdi" sözlərinə kəskin cavab verir: 

- Bana gülməkdənsiniz gərçi bu gün, 

Var yarın sizlər için qorqulu gün. 

O zaman iştə ölənlər dirilir 

Kim nə yapmışsa cəza çəkdirilir. 

 

4 

Bu psixoloci təsir onlara kar etmir. Rəislər Peyğəmbərin sözlərini 

"axmaqca yalan", ona inananları isə "abdal" adlandırırlar. Böyük şəkk-

şübhə içində sual edirlər: "Ərəbistanda səndən ariflər çox olan bir surət-

də Tanrı nədən səni elçi seçdi?" 2 Sual verənlər haqlıdırlar, sualı cavab-

landıran isə daha haqlıdır: 

- Çünki bən aşiqi-divanəsiyim, 

Bən o Hüsnün [Allahın] dəli pərvanəsiyim... 

Məhəmməd müşrik rəisləri Allaha inandırmaq için mənalı və hik-

mətli sözlər söyləyir, dəlil-sübutlar gətirir... Qurandan bir neçə ayəyə 

diqqət edək. 

                                                
1[Ya Məhəmməd!] Səndən içki və qumar [meysiz] haqqında sual edənlərə söylə: “Onlarda həm 

böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət [dünya mənfəəti] vardır...” (s. 2, a. 219) 

Ey iman gətirənlər! Şərab da [içki də], qumar da, bütlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan 

murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız! (s. 5, a. 90) 
 Cəhənnəm. 
 Son iki misra Qurandakı ayələrə uyğundur. 
2Şübhəsiz ki, Şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allahı yada salmaqdan və 

namaz qılmaqdan ayırmaq istər... (s. 5, a. 90) 

Allaha və onun Peyğəmbərinə itaət edin, [Onlara qarşı çıxmaqdan] çəkinin. Əgər [itaətdən] boyun 

qaçırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız açıq bir təbliğdir [Quranı açıq-aydın təbliğ 

etməkdir]. (s. 5, a. 90) 
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174. Ey insanlar! [Bu Məhəmməd] sizə Rəbbiniz tərəfindən dəlil gə-

tirmişdir. Biz sizə aydın bir nur [Quran] endirdik. ("Ən-nisa" surəsi) 

10. Əlbəttə, səndən [Məhəmməddən] əvvəlki peyğəmbərlər də məs-

xərəyə qoyulmuşdular. Lakin məsxərəyə qoyanları məsxərəyə qoyduq-

larının özü məhv etdi.  

11. [Ya Rəsulum!] De ki: "Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, 

[peyğəmbərlərə] yalançı deyənlərin aqibəti necə oldu?"  

12. De: "Göylərdə və yerlərdə olanlar kimindir?" De ki: "Allahın-

dır!.."  

14. [Ya Rəsulum!] De ki: "Mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəs-

ləyib Özü bəslənməyən [hamını yedirib Özü yeməkdən uzaq olan] Al-

lahdan başqasını özümə Rəbbim edərəm?!." ("Əl-ənam" surəsi) 

6 

İndi Peyğəmbərin monoloquna nəzər salaq. Görək o, Allahı imansız-

lara necə tanıdır və təqdim edir. 

Ən kiçik zərrə, ən böyük aləm 

Tanrı eşqilə rəqs edib duruyor. 

İncə bir Rəmzdir o, pək mübhəm, 

Hər böyük qəlb o rəmz için vuruyor. 

Yüksələn haqqa yaqlaşır ancaq. 

Onu duymaz sürüklənən həşərat. 

Bir günəşdir o, möhtəşəm, parlaq, 

Nuri hiç dərk edərmi kor, heyhat! 

Nerdə parlarsa haq, şərəf, vicdan, 

Eyilik, doğruluq, gözəllik, inan, 

Orda var sevgi, orda var iman: 

Orda var şübhəsiz böyük Yaradan! 

 

Bu monoloqu oxuyan və anlayan hər kəs Hüseyn Cavidin böyük sə-

nətkar, böyük monoloq ustası olmasına həsəd apara bilər. Monoloq nə 

qədər yığcam, nə qədər məzmunlu, nə qədər dərin fəlsəfi və idraki mə-

naya malikdir?!. 
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7 

Pyesdə Baş Rəisin (Əbu Süfyanın), onun məğrur və intiqamçı arvadı 

Rəisənin (Hindənin) dolğun surətləri yaradılmışdır. Məkkənin nüfuzlu 

və böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Baş Rəisin arvadının var-dövləti 

başından aşır... Nəim Rəisəni belə səciyyələndirir: "Hiç əskik olmaz 

xalq için // Onun ehsanı, kərəmi." Ehsanlı və kərəmli, səxavətli və əlia-

çıq qadın, bütpərəstlərin dostu, islamın düşmənidir. O, öz pullarını Kə-

bəyə xərcləyir. Ora böyük bir altun büt və saf qızıl hədiyyə edir. Onun 

qiymətli hədiyyələri məkkəlilərin ona qarşı hörmət və məhəbbətini, ina-

mını artırır. Peyğəmbər Məkkədə geniş yayılmış insan hüquqsuzluğuna 

və köləliyə qarşı çıxarkən, qarşısında Rəisəni görür. O, təxti-rəvanda 

kölələrin çiynində daşınır. Rəisə təxti-rəvanda gedərkən bir zənci, kölə-

lər çabuq yüyürsünlər deyə, onları qırbacla döyməsi Peyğəmbəri "özün-

dən çıxarır", daha da sinirləndirir, onun nifrət və qəzəbinə səbəb olur: 

- Bilməm atıb heyvanları, 

Omuzlarda gəzmək neçin? 

Şu zavallı [kölələri] insanları 

Yük altında əzmək neçin?.. 

Peyğəmbərin kəskin baxışları Rəisənin gözündən yayınmır: 

- Əvət, şu qurnaz [Məhəmməd] oyunçu 

Getdikcə tüğyan ediyor. 

Ərəb kübarları, ərəb zənginləri və müşrikləri "qurnaz" deyə onu təh-

qir edirlər. Peyğəmbər böyük səbr və təmkinlik nümayiş etdirir, insan-

ları bərabərliyə çağırır: 

- Halbuki zənginlə yoqsul 

Bir topraqdan yaranmış, 

 

Bir sultanla bir qara qul 

Eyni çamurdan yapılmış. 

 

8 

Əsərdə iki qadın surətinin - Rəisə və Şəmsanın Məhəmmədi görmə-

yə gözü yoxdur. Onların hər ikisinin bəzən Peyğəmbərə qarşı sevgisi, 
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daha çox isə nifrəti yerə-göyə sığmır... Məhəmmədin gözəlliyi, vüqarı, 

boyu-buxunu, ağlı və kamalı, böyük qəlb və fəzilət sahibi olması, onları 

bir qadın kimi, məftun etməyə bilmir... Rəisə Peyğəmbərin baxışlarının 

bir ox kibi qəlbinə saplandığına etiraf edir. Təxti-rəvanda aparılan, qul 

alverinə haq qazandıran Rəisə, Məhəmmədi də pulla əsir edəcəyini dilə 

gətirir: 

- Altın versəm, hiç şübhə yoq, 

Sən də əsirimsin həmən 

Nasıl ki, altınla öncə 

Satın aldı qarın səni. 

Yaşı keçmiş dul Xədicə. 

Söndürdü kəndi nəfsini... 

Rəisə təsadüfən Xədicənin adını çəkmir, aralarında olmuş izdivacı 

başına qaxmır. Kim idi Xədicə? Varlı-karlı dul bir qadın! 25 yaşlı Mə-

həmməd 40 yaşlı Xədicəyə evlənmiş, ondan bir neçə uşağı olmuşdu. 

Xədicə islamı qəbul edən ilk qadın idi... Rəisə, təbiidir ki, bir qadın ki-

mi, ona qısqanırdı. Altuna satıldığını, pulla ələ alındığını Peyğəmbərin 

üzünə təsadüfən vurmurdu... 

9 

Rəisənin, - heç öyünmə, altun səni deyil, sənin heçdən uydurduğun 

gözəgörünməz Tanrını da susdurar, - sözləri Peyğəmbərə toxunur, onu 

həyəcanlandırır: 

- ...Aldanma! Parlaq vicdanlar, 

Altına satılmaz onlar. 

 

Haqdan keçib, altın deyə, 

Vicdanını satan səfil, 

Yəhudi köpəyindən də 

Alçaqdır, alçaq... eyi bil!.. 

 

* * * 

                                                
 Xədicə. 
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Pula, mal-dövlətə, sərvətə, şan-şöhrətə... hərisliyi tənqid Cavid əsər-

lərində xüsusi yer tutur. Şair bütün ömrü və yaradıcılığı boyu buna qar-

şı barışmaz olmuş, mövqeyini əsərlərində açıq-aydın bildirmişdir. Bu 

cəhətdən şairin mövqeyi ilə Peyğəmbərin mövqeyi üst-üstə düşür. 

Məhəmməd Rəisəyə etirazını kəskin bildirir: "İnsanları bir-birindən 

ayıran var-dövlətdir; altun və gümüş insanları bir-birindən ayıra bilməz; 

bizi bir-birimizdən ayırd edən bilgi və düşüncələrimizdir." 

Peyğəmbərin başı Rəisə ilə söhbətə qarışarkən onun başına xurma 

yarpaqları ilə örtülmüş tikanlı tac qoyulur. Ətrafdakılar onu məsxərəyə 

qoyub gülürlər. Qadınlar və uşaqlar onu daşa basırlar. Kin və nifrətlə 

"Haydı, məcnun! Haydı, sərsəm! Haydı yalançı peyğəmbər!" deyə onu 

təhqir edirlər.1 Məhəmmədi onların yaramaz hərəkətlərdən çox, insanla-

rın alçalması və alçaldılması, vicdanlarının nurunun sönməsi, könülləri-

ni vəhşilik hissi bürüməsi düşündürür. Fəsahətli sözləri qureyişlər ara-

sında həm rəğbət və məhəbbət, həm də nifrət və qəzəb hissi doğurur. 

 

* * * 

Dramaturq Qurana əsaslanaraq, Məhəmmədin tarixi obrazını və tipi-

ni yaradır. Onun adi bir bəşərdən Peyğəmbərliyədək keçdiyi yolu bö-

yük bədii sənətkarlıqla təsvir edir. Tarixi hadisələri bədiiləşdirməkdə, 

əsərdə bədii kolorit və mühit yaratmaqda müstəsna bədii ustalıq nüma-

yiş etdirir. Sanki oxucu və tamaşaçıların əlindən tutaraq, onları VII əsr-

də Ərəbistanda baş vermiş qaynar hadisələri izləməyə aparır. 

10 

Camaat çalğının sədaları altında Rəisənin müşayiət edirlər. Çocuqlar 

və qadınlar yerdən daş parçaları alıb Peyğəmbərə atırlar. Böyük bayram 

əhval-ruhiyyəsilə, şaqraq qəhqəhələrlə ondan uzaqlaşırlar. Təhqir edil-

miş və alçaldılmış Peyğəmbər dərin düşüncələrə dalır. 

Erkək, qadın, çoluq-çocuq - hamı gülür, əylənir, kef çəkir. Hər kəs 

                                                
1Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxərəyə qoyulmuşdular. Lakin məsxərəyə qoyulanları 

məsxərəyə qoyduqlarının özü məhv etdi. (Qurani-Kərim, s. 6, a. 10) 

[Ya Rəsulum!] De ki: “Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, [peyğəmbərlərə] yalançı deyənlərin 

aqibəti necə oldu?” (Qurani-Kərim, s. 6, a. 11)  
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sözləri heç kimə təsir etməyən Məhəmmədə tənə vurur. Gülüşlər, təh-

qirlər, məsxərələr, istehzalar, ələ salmalar... onda böyük ruh düşkünlü-

yü yaradır. 

İxtiyar 

- ... Kimsə uymaz sözlərinə, 

Məyus olursan həp böylə. 

Əmin ol ki, Lat və Üzza1 

Bir gün həddini bildirir... 

11 

Peyğəmbər ümidsizliyə qapılır. Onun məyusluğu və ümidsizliyi ye-

nilməz qüvvət və izzət sahibi olan Tanrıya agah olur. Mələk tatlı təbəs-

sümlərlə onun qarşısında dayanır. 

Mələk 

Ey Tanrı elçisi, məyus olma, dur! 

Ümidsizlik sana hiç yaraşmıyor. 

İnan, ümiddir qayələr, qayəsi, 

Acıdır ümidsizliyin meyvəsi. 

Ümidsiz bir insan, ümidsiz millət 

Səfil və bədbəxt olur ən nihayət. 

Məhəmməd məkkəlilərin ona kin bəsləməsindən, münafiqlərin ona 

gülüb, onunla əylənmələrindən danışır. 2 Mələk - onların gözləri kor, 

qulaqları sağır, vicdanları qaba, tənələri isə ağırdır, ancaq sən, ey Ulu 

Rəhbər, sağır qulaqları, kor olmuş gözləri açmalısan; dikanlı yollara 

                                                
 Lat və Üzza – iki böyük büt adıdır. H.C. 
1Qeyd. Əbu Talib 12 yaşlı Məhəmmədlə Şama ticarətə gedərkən yolda Bəhira adlı məşhur 

bir rahibin evinin yanında dayanırlar. Rahib karvanda sonuncu peyğəmbərin gəlişini h iss 

edir, Məhəmmədə deyir: “Ey oğlan, səndən soruşulası sözlərim var. Lat və Üzza xatirinə 

doğru söylə.” Məhəmməd deyir: “Mənə Lat və Üzza xatirinə and içdirmə, Allah xatirinə 

and içdir. Bütlər mənim son dərəcə sevmədiyim şeylərdir…”   
2Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə endirilmiş olan [Quranı] təbliğ et. Əgər [bunu] etməsən 

Allahın risalətini [sənə həvalə etdiyi elçilik, peyğəmbərlik vəzifəsini] yerinə yetirmiş olmazsan. Allah 

səni insanlardan qoruyacaq. Allah kafir camaatı düz yola yönəltməz! (Qurani-Kərim, s. 5, a. 67) 

Allaha və Onun peyğəmbərinə itaət edin, [Onlara qarşı çıxmaqdan] çəkinin. Əgər [itaətdən] 

boyun qaçırsanız, bilin ki, peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız açıq bir təbliğdir [Quranı açıq-aydın 

təbliğ etməkdir]. (Qurani-Kərim, s. 5, a. 92)  
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güllər saçmalısan, acı və tikanlı sözləri udmalısan, - deyə cavab verir. 

 - ...Yıldızlar oynarkən haq qucağında, 

Düşün nə əhd etdin Hira dağında?! 

Ey böyük yalavac, inan ki, sussan, 

Bəsbəlli tarix görür böyük ziyan. 

 

12 

Mələk Peyğəmbəri nurlandırır, ona mənəvi güc və qüvvət verir. 

Ümidsiz könlünü ümid hissiylə alovlandırır. Qönçə əməllərini gülləndi-

rir. O, susmayacağına, Rəbbin fərmanlarına əməl edəcəyinə, insanlara 

haq söz söyləyəcəyinə, Allahın Quranda buyurduğu açıq təbliği yerinə 

yetirəcəyinə, ıssiz ruhlara atəş səpəcəyinə, Tanrı əmrindən dönməyəcə-

yinə, Onun buyuruğunu adamlara anladacağına, zülmətləri aydınladaca-

ğına söz verir. 

- Xayır, susmam, gedər haqqı söylərim, 

Ölümdən çəkinməm, səni [Mələyi] dinlərim. 

Çünki sən... 

O günəşdən ayrılmış bir yıldızsın, 

Tanrı gülüşündən doğmuş bir qızsın. 1 

13 

Peyğəmbər Mələklə görüşündən sonra fəaliyyətə yeni bir ilhamla 

başlarkən tarixin rəmzi İskelet şiddətli və istehzalı qəhqəhələrlə onun 

qarşısını kəsir, ona istehzalı-istehzalı deyir: 

 

                                                
1Mələklər Allahdan qabaq söz danışmaz, yalnız Onun əmri ilə iş görərlər. (Qurani-Kərim, s. 21, a. 27) 

Allah [özünə] heç bir övlad götürməmişdir. [Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. 

Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqdur]... (Qurani-Kərim, s. 23, a. 91) 

[Ya Məhəmməd!] De ki: “Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?” [Kafirlər bu sualın qarşısında 

aciz qaldıqda] de ki: “Allahdır!” De ki: “Belə olduqda, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir 

zərər verə bilən [bütləri, tanrıları] özünüzə dostmu, hamimi edirsiniz?!” De ki: “Heç 

korla görən [kafirlə mömin] və ya zülmətlə nur [küfrlə iman] eyni ola bilərmi?! Yoxsa 

müşriklər ona görə  Allaha şərik qoşdular ki, bütlər də Allahın yaratdığı kimi [bir şey] yaratdılar 

və [bu] onların nəzərində Allahın yaratdığı [məxluqata] oxşadı?!” De ki: “Allah hər şeyin 

xaliqidir. O hər şeyə qalib olan tək bir Tanrıdır!” (Qurani-Kərim, s. 13, a. 16.)   
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- Xayır, çəkinmə, get inandır, inan! 

İnanmaqla bəxtiyar olur insan. 

İnan! Fəqət tapdığın ulu Tanrı 

Sən kəndinsin, deyil O səndən ayrı. 

Əvət sən küllün cüzisən, inan! 

Əfsus cüz uzaqdır külli sarmaqdan. 

. 

Şair "İştə bir divanədən bir xatirə..." şeirində ifadə etdikləri bəzi fi-

kirlərə İskeletin monoloqunda bəzi əlavələr etmiş, "Allah varmı? Allah 

necədir? Allah hardadır?" və s. suallara onun diliylə cavab vermişdir: 

"Allah rənglərdən və sifətlərdən, dinlərdən və təriqətlərdən uzaqdır; hər 

mühit Onu bir çeşit yaratmış, hər kəs qaranlıq göyə bir daş atmışdı; hər 

kəs Ona bir ad qoymuş, bu gerçəkdir; ancaq o qaranlıq işıq çox yüksək-

dir." 

 

- ...Onu [Allahı] göstərmək istəyən də şaşqın. 

Rədd etmək istəyən sərsəm də azğın. 

Çırpınmamaq istərsən aldan, inan! 

Yazıq sana, yazıq, zavallı insan!.. 

                                                
 Qism, parça, hissə. Mətndə Quranın 30-dan birisən. 
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* * * 

Bu ideya dramaturqun "Xəyyam" mənzum tarixi dramasında davam 

etdirilir. Böyük qələm sahibi Cavid fikri bədiiləşdirməkdə, ona yeni 

məzmun və çalar verməkdə müstəsna sənətkarlıq nümunəsi nümayiş et-

dirir. 

14 

İskeletin acı qəhqəhələri sanki göyləri titrədir, Peyğəmbəri istər-istəməz 

xəyala daldırır. Şəmsa onun bu halını gözəl səciyyələndirir: 
 

- İştə o, [Peyğəmbər] baq, dalmış yenə, 

Ah, nə həşmətli bir sima! 

Rəngi mail gül rənginə, 

Hər baqışı bir müəmma... 
 

Dramaturq sanki Peyğəmbərin rəsmini çəkir, bütün əsər boyu tarixi 

həqiqətə əzəmi dərəcədə sadiq qalır. Məhəmmədin bədən quruluşunu 

və üzünün cizgilərini, tarixi qaynaqlarda olduğu kimi, (müxtəlif surətlə-

rin diliylə) doğru və düzgün təsvir edir. 

Nədimə 

Pək gözəl, qaməti mevzun, 

Köks geniş, qollar qalın. 

Göz qara, kipriklər uzun, 

Böyük başda açıq alın... 

Hansı qadının bu cür kişiyə vurulmaz, gözü düşməz?.. Onun dəli-di-

vanəsi olmaz?.. Pərəstişkarı olmaz?.. 

Şəmsa 

Çox zaman diyorlar dalar, 

Baş dönmədən bayğın düşər... 

15 

Əgər Məhəmməd Allahın dəli-divanəsidirsə, Şəmsa onun dəli-diva-

nəsidir. Bu, bütpərəst qadın onu bütün varlığı ilə sevir, ürəyini açmağa 

fürsət bəklərkən onu qarşısında görür. 

                                                
 Mövzun – biçimli, yaraşıqlı, mütənasib, uyğun... 
 Huşunu itirmədən... 
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Peyğəmbər 

Nə istərsin gözəl qadın? 

Şəmsa 

Qadınmı?! Ah, böyük təhqir. 

Bən bir qızım, həm də bakir. 

Onların birinci görüşdə sözləri çəp gəlir... 

Şəmsa Məhəmməd kimi yoxsul, "aciz", "mağmın" deyildir. Onun 

çoxlu sərvəti, inciləri, altun və gümüşləri var. Bir çox məkkəlilər ona 

məftundur, vurğundur, dərdindən məcnundur. Ancaq o, Peyğəmbərdən 

başq heç kimə könül vermək istəmir. Bakirə bir qönçənin "qadın" ad-

landırılması Şəmsanın köksünü çalı kibi yaralayır. Məhəmməd onu 

"sancmaqda" davam edir: 

- ...Evlad eşqiylə çırpınan 

Bir qadın könlü, şübhəsiz, 

Sayğısız qızlarınkından 

Daha bakir, həm ləkəsiz... 

Şəmsa ilə Peyğəmbər arasında konflikt həmin görüşdən sonra başla-

yır. Konflikt əsər boyu getdikcə daha da dərinləşəcək və kəskinləşə-

cək... 

16 

"Peyğəmbər" tarixi dramasının ən maraqlı, yaddaqalan, cəlbedici, 

ecazkar və füsunkar qadın obrazlarından biri yox, birincisi Şəmsadır. 

Şəmsa öz bədii çəkisinə və bədii qüdrətinə görə əsərdə xüsusi yer tutur 

və mövqeyə malikdir. Hüseyn Cavidə qədər Azərbaycan dramaturgiyası, 

bütövlükdə ədəbiyyatı belə bir möhtəşəm və qüdrətli, sevən, fəqət sevil-

məyən, intiqamçı qadın surəti görməmişdir. Şəmsanı Əbdülhaq Hamidin 

qadın obrazları ilə müqayisə edən Hənəfi Zeynallı Cavidinkinə üstünlük 

vermişdir.  

Gözəl Şəmsa həm də gözəl müğənnidir. El arasında "Musiqi pərisi" 

ləqəbilə tanınır. Baş Kahin onu belə səciyyələndirir: "Şəmsanın mahnıla-

rından nəinki insanlar, hətta Məbudlar zövq alırlar."  

O, gözəl şeirlər qoşur. Baş Rəis - Əbü Süfyan onun şərqilərindən 

böyük zövq alır. Bir sözlə, Şəmsa məclislərin gözü və yaraşığıdır. Mək-
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kədə onun tayı-bərabəri yoxdur. Gözəl və işvəkar Şəmsa Yerdən və 

Göydən bac umur. 

- Bən istərim şəfəqlər çiçəklərdən, 

Ay günəşdən, insanlar mələklərdən. 

Nə gözəllik varsa, çalsın da birdən, 

Həpsi bir baqışda şikarım olsun! 

O istəyir ki, böyük dahilərin və qəhrəmanların bütün ruhu bir çöhrə-

də parlasın, onlar onun pərəstişkarı olsun!.. Belə bir qızı və gözəli kim 

sevməz? Ona kim pərəstiş etməz?.. 

17 

Şəmsa öz şəhvani ehtiraslarına və məkrliyinə görə Cavidin Südabə su-

rətilə müqayisə edilə bilər. Şəmsanın oxuduğu şərqilər gözəllik və məhəb-

bət haqqında təntənəli marşı xatırladır. O, ərəb kübar məclislərinin bəzəyi 

və İlahəsidir! Rəislər və aristokrat ərəblər onun məclislərində keyf çəkir, 

mahnılarından zövq alır, içib keflənirlər. Onların gözəl Şəmsadan aldıqları 

mənəvi zövq fiziki sərxoşluqlarına qalib gəlir. Şəmsanın ürəkləri fəth edən 

nəğmələri Məkkə əhalisini - qadın və erkəkləri, çoluq-çocuqları məftun 

edir, məclisləri əsl toy-düyünə çevrilir. Qureyiş xalqının sevimlisi olan qı-

zın ən böyük arzusu Məhəmmədin sevgi və məhəbbətini qazanmaqdır. 

18 

Şəmsa öncə özünü tamamilə Allahın iradəsinə tabe edən Peyğəmbə-

ri məhv etmək qərarına gəlirsə də, fikrindən həmən vaz keçir. Sevdiyi-

nə qarşı məhəbbət, nifrətə qalib gəlir. Ona qarşı hazırlanan qəsdi açıb 

söyləyir: 

- Qandırmış xalqı Baş Kahin, 

Hər kəs səni arar... 

Peyğəmbərə ölüm deyə 

Gözlər həp atəş saçıyor. 

- Sus, inanma hiç kimsəyə, 

Peyğəmbərə ölüm yoxdur. 

Onun üstündə göylərin, 

Yuca Tanrının gücü var. 

Peyğəmbər bildirir: "Bir gün bütlərə tapınan Kahin Haqqı anlaya-
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caq. Onun cansız Məbudları qəhr olacaq. İnsanlar kahinlərdən qurtulub, 

islama iman gətirəcəklər..." 1 

Söz bütpərəst Şəmsaya toxunur: "Sən bizim Məbudlardan nə istəyir-

sən?!" sualına Peyğəmbər cavab vermək belə istəmir. "Vəhşi səhralar 

çiçəyi" onun yaxasından əl çəkmir: "Aç gözlərini, bənim kim olduğuma 

eyi bax! Mənim vurğun könlüm, gözəlliyim səni düşündürməzmi?.." 

19 

Peyğəmbər Şəmsanın gözəlliyini, mələkliyini, çiçəkliyini görür və 

yüksək dəyərləndirir. Onu bu gözəlliyi ona bəxş etmiş Tanrıya tapınma-

ğa dəvət edir. Şəmsa, - bu qaranlıq və dərin heçlikdə, sağır göydə nə 

axtarırsan? - deyə sual edir. Peyğəmbər onu inandırmağa çalışır ki, yer-

də və göydə, bütün kainatda nə varsa, Ondan, o heçlikdən feyz alıyor... 

İpə-sapa yatmayan inadkar qız, sözünün üstündə möhkəm durur: 

 

- Bən istərim qəlbindəki 

Tanrı eşqi unutulsun, 

Könlümdə çırpınan sevgi 

O eşqin yerinə dolsun. 

 

* * * 

Dramaturq Şəmsanın timsalında sevən, sevdiyi adama böyük mə-

həbbət bəsləyən, tapındığına inanan, inandığından dönməyən məğrur 

bir qadın surəti yaratmışdır. O, hələlik Peyğəmbərlə "mülayim rəftar" 

edir. Ancaq zaman gələcək, məhəbbətinin qisasını ondan almağa cəhd 

göstərəcək... 

                                                
1Sənə vəhy gəlirsə, ona tabe ol. Allah [zəfər] hökmünü verənə qədər səbr et. O, hökm verənlərin ən 

yaxşısıdır. (Qurani-Kərim, s. 10, a. 109) 
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20 

Məhəmməd Şəmsanın sərsəmlədiyini duyunca sinirlənir: 

- Çəkil, artıq sərsəmlədin, 

Dəf ol da sus, ah uğursuz! 

Mərmər köksündəki qəlbin 

Daş bütlər qədər şüursuz... 

Şəmsa ləyaqətinin təhqir edildiyini unutmayacaq. Zaman ötdükcə 

Peyğəmbərin "Sən şeytan bir mələksin" sözləri qulaqlarında daha şiddət-

lə səslənəcək. Ancaq o, Məhəmmədi sevdiyini də etiraf edəcək. Peyğəm-

bərin almas kibi gözləri onun qəlbindəki kini söndürəcək. Hikmət sahibi 

olan "zərif şairin" parlaq sözlərinin əsiri olacaq. Səsi və gözəlliyilə Hicaz 

ölkəsini fəth edən müğənni, demək olar ki, hər gün onun eşqiylə alovla-

nacaq, ölüb-diriləcək... 

21 

Pyesdə Məhəmmədin şairliyi daha çox Şəmsanın dilində verilmişdir. 

Şəmsa onu Hicazın ən böyük şairi hesab edir. İmrül Qeys kimi məşhur 

şairlərin Məhəmmədin qabağında boyun büküb susmasını istəyir. Onun 

şairliyini başqa görkəmli ərəb şairlərindən fərqləndirir və bildirir: "On-

lara bir zənbil xurma, yaxud şərab və altun ver, həmən səni mədh etsin-

lər. Amma Məhəmməd belə deyildir. O, yaltaqlığın, qərəzin, məddahlı-

ğın, sayğısızlığın... düşmənidir. Böyük qəlbə və ruha malikdir..." 

Məhəmmədin bu kimi şəxsi keyfiyyətləri və yaraşağı Şəmsanı ona da-

ha möhkəm tellərlə bağlayırsa, Kəbə bütlərini rədd etməsi, Xədicəni çox 

sevməsi onun nifrətinə və qısqanclığına səbəb olur... 

22 

Məkkəlilər Məhəmmədi, "xain", "dinsiz", "sapqın" və "yalançı"... 

elan edirlər. Nə Allaha, nə Peyğəmbərə, nə də təbliğ və dəvət etdiyi di-

nə inanmayan bütpərəstlər ona qarşı silahlı müqavimət göstərir, ölümlə 

hədələyirlər... Şair-dramaturq bunu Nədimənin dilindən belə verir: 

- Baq, gəldilər Baş Kahinlə 

Xəttab oğlu önlərində. 

Qızmış böyük, kiçik, kölə, 

Etidal yoq heç birində. 
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Məkkəlilər "qorxaq", "xülyaya dalmış", "aciz", "sərsəm"... Peyğəm-

bəri izləyirlər. Hər an didb-parçalamağa hazır olduqlarını bildirirlər. 

"Kiçik bir miskinin" bütpərəstlərin adətlərinə kin bəslədiyinə dözə bil-

mirlər. Məhəmmədin özünü və dinini lağa qoyub gülürlər. 

- ...Onun [Peyğəmbərin] ancaq yuca göylərdə yaşar, 

Əl vurulmaz yeni bir Tanrısı var. 

Öylə bir Tanrı ki, gözlər görməz, 

Cismi yoqmuş da nə cevhər, nə ərəz... 

Doğulub doğmaz o bimislü şərik 

Həm məkansız... Na qadar sərsəmlik?!. 
 

23 

Baş Rəis Məhəmmədin Allahını tərəfdarlarına belə təqdim edir. 

Məkkə yoxsullarının, zəiflər, kölələr və cariyələrin Məhəmmədin dini-

nə uymaları onu təşvişə salır. Məhəmmədin düşünüb bir yol bulacağı, 

bütpərəstlərə qalib və müsəllət olacağı Baş Rəisi daha çox düşündürür. 

Xəttab oğlu Peyğəmbəri qılıncla hədələyir. Bəni Haşim nəslinə hörmət 

əlaməti olaraq, Məhəmmədin qətlindən vaz keçməsinə peşman olur. 

Qəhrəmanlıqda ad çıxarmış Xəttab oğlu (Ömər) Peyğəmbəri parçalayıb 

məhv edəcəyinə söz verir. Baş Rəis onu belə səciyyələndirir: "İbn Xət-

tabın, əvət, şöhrəti var, // Qəhrəmandır nəyə əzm etsə yapar." 

24 

Peyğəmbərin həyatı böyük təhlükə qarşısındadır. Baş Rəisin əmrilə 

Xəttab oğlu və Səid onu tapıb öldürməyə göndərilir. Ancaq Peyğəmbə-

rin ardıcılı Səid onu ələ vermir. Xəbəri eşidən Şəmsa Məhəmmədin da-

dına çatmağa tələsir. 

- Ah, o şahincə baqışlar hər an 

Çırpınıb ruhumun üstündə uçar. 

O gözəl səsdəki qüvvət, həyəcan 

Sızlayan könlümə bir şölə saçar... 

Onu sevdimmi? Bilinməz... lakin 

Bəni bir duyğu əzib qəhr ediyor... 

                                                
 Xəttab oğlunun yeznəsi, Xəttab qızı Fatimənin əri. 
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İrəlidə dediyim kimi, Şəmsa adi bir obraz deyildir. O, pyesdə öz xa-

rakteri, mübarizliyi və b. fərdi xüsusiyyətlərilə seçilir. Əsərdə onun 

üzərinə daha çox bədii yük düşür. O, Peyğəmbəri həm sevir, həm də 

ona nifrət edir; sevgisi naminə onu ölümdən qurtarır. Dramaturq Şəm-

sanın timsalında ümumiləşdirilmiş və tipikləşdirilmiş bir ərəb qadını 

surəti yaradır. 

 

1.11. Köç 

1 

Məhəmmədin həyatı böyük təhlükə qarşısındadır. Xəttab oğlu onu 

öldürmək üçün fürsət axtarır. O, gah ardıcıllarının, gah dost və qohum-

larının evində gizlənir, Məkkədən köç etmək üçün Allahın əmrini 

(vəhy) gözləyir. 

Xəttab oğlunun qızı Fatimə və əri Səid islamı qəbul etmişlər. Fatimə 

eşidəndə ki, atası Xəttab oğlu Peyğəmbəri öldürməyə and içib, çox ra-

hatsız və pərişan olur. Dini hiss atalıq hissinə üstün gəlir. Atasının ün-

vanına "Tanrı qurutsun əlini" söyləməkdən belə çəkinmir. Xəttab oğlu 

böyük səy və təlaş içində Məhəmmədi axtararkən, Tanrı qulu Peyğəm-

bərlə görüşə gedən Əbu Talib oğlu Əli ilə rastlaşır. Xəttab oğlu onu ye-

ni dini atıb əcdadlarının dinini tutmağa çağırır. Biri bütə, digəri Tanrıya 

tapınan iki düşüncə, iki dünyagörüşü və iki dini ehtiqad bir-birilə toq-

quşur. Dramaturq həmin səhnədə inam, iman və etiqadın nə dərəcədə 

güclü olduğunu oxucu və tamaşaçılara bu iki obrasın timsalında təqdim 

edir. Xəttab oğlu gözəgörünməz Tanrını görmək istərkən. Əbu Talib 

oğlu ("Şeyx Sənan"dakı Şeyx Kəbir kimi) Onun hər yanda və hər yerdə 

olduğunu söyləyir. 

 

Xəttab oğlu 

(mənalı təbəssümlə) 

Fəqət diyorlar Peyğəmbər 

Tapınarkən Tanrısına; 

Daim izhari-əcz edər, 
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Heyrətlə der "ma ərəfna..." 

Əbu Talib oğlu 

İzhari-əcz edən arif 

Ən böyük idrak əhlidir. 

Xəttab oğlu açıq bildirir: "Məqsədim Peyğəmbəri öldürməkdir." 

Əbu Talib oğlu "Böyük Tanrı qan dökməyi mən ediyor" deyərək, onu 

fikrindən daşındırır: 

- Abdulla oğlunu əsla 

Qorqutacaq bir qüvvət yoq, 

Dünya dağılsa da ona 

Əsla ölüm yeli əsməz. 

Əbu Talib oğluna məxsus əsillik və məğrurluq Xəttab oğlunun xoşu-

na gəlsə də, o, Peyğəmbəri öldürməkdə israrlı olduğunu bildirir. 

2 

Cahiliyyə dövürünün hikmət və zəka mücəssəməsini Ərəbistanda 

mövcud olan bəzi vəhşi adətlər və onların ləğv edilməsi çox düşündü-

rür. Həmin vəhşi adətlədən biri körpə qız uşaqlarının diri-diri torpağa 

basıdırlmasıdır. Baxaq görək Quranda bu haqda nə deyilir? 

31. Yoxsulluqdan qorxub [Cahiliyyət dövründə olduğu kimi] övlad-

larınızı [xüsusilə qız uşaqlarını] öldürməyin. Biz onların da, sizin də 

ruzinizi veririk. Onları öldürmək, həqiqətən, böyük günahdır! (Qurani-

Kərim, "Əl-isra" surəsi) 

3 

Azğın üzlü və canavar gözlü bir ata 5-6 yaşlı qızının qolundan tutaraq, 

"Artıq usandım səndən, gəl, yetər!" deyərək məzara doğru yürüyür. Uşaq 

"Annəciyim!.. Ah, baba, nereyə?" deyərək fəryad edir. 

Ərəb 

Sən də bacın kibi gəbər! 

Qızlar məhkumdur heçliyə! 

Qız 

(yalvarır) 

Aman, babacığım, aman! 

Ah, annəciyim! 
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Ah, buraq, anamı bir də 

Görəyim, sonra vur, öldur. 

Ata yavrusunun yalvarışlarına əhəmiyyət verməyərək onu diri-diri 

qəbrə quylayır. Uşağı quylaya-quylaya "Bilməm neçin qarım qız doğu-

rarkən ölmədi!" deyərək arvadına qarğış edir. 

- Qız və qadın insanmı ya? 

Yoq bən qıza evlad deməm... 

Ananın fəryadı göylərə ucalır: "Aman, yavrum, mələk yavrum!" 

4 

Yoldan ötən Peyğəmbər qəbirdən uşaq səsi eşidir: "Bu səs bəni xə-

rab etdi, ah, nə həzin!.." 

Peyğəmbər Səidin köməyi ilə qızı məzardan çıxarır. Böyük kədər və 

həyəcan içində "Qadın, qadın?! Onu duymaq və duyurmaq istərkən // 

Yaqar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli tikən." beytilə başlanan məşhur 

monoloqunu söyləyir. Qadın Ana hüququnun böyük müdafiəçisi şahidi 

olduğu rəzalətdən sarsılır... 

Peyğəmbər 

(müztərib və həyəcanlı) 

Qadın, qadın? Onu duymaq, duyurmaq istərkən 

Yaqar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli dikən. 

Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o... niçin, 

Niçin əzilsin o, bilməm niçin sürüklənsin?! 

 

Qadın - günəş, çocuq - ay... nuri ay günəşdən alır. 1 

Qadınsız ölkə çabuq məhv olur, zavallı qalır. 

Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur şu cihan, 

O bir mələk... onu təqdis edər böyük Yaradan. 

O pək sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət, 

Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət: 

Qadın gülərsə şu ıssız mühitimiz güləcək, 

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək... 

                                                
1 Yaxud:  O bir günəş ki, bəşər zevqi, ruhu ondan alır. – H.C. 
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Azərbaycan dramaturgiyası Cavidə qədər qadın haqqında bədii cə-

hətdən bu cür tutumlu və mənalı monoloq görməmişdi! Böyük qələm 

sahibi Cavid, Qurandan və Peyğəmbərin hədislərindən təsirlənərək elə 

bir məşhur monoloq yaratmışdır ki, dünyanın məşhur dramaturqları ona 

həsəd apara bilərlər. Monoloq bitkin bir əsəri xatırladır...  

Həmin vəhşi adət ərəblərin türklərdən nə qədər geri qaldıqlarını göstə-

rir... Burada "Kitabi-Dədəm Qorqud" eposunu xatırlatmaq yerinə düşür. 

Dastanda Ana haqqı Tanrı haqqına bərabər tutulur... 

5 

Peyğəmbərə Məkkədə "Ən-nəhl" ("Bal arısı") surəsi nazil olur. Hə-

min surəndən bəzi ayələrə nəzər salaq. 

58. Onlardan birinə [ərəblərdən] qızı olması ilə mücdə verdikdə qə-

zəblənib üzü qapqara qaralar.  

59. Verilən mücdənin pisliyi üzündən öz tayfasından qaçıb gizlənən-

lər. [Allah bilir!] Görəsən, o körpəni zillət içində saxlayacaq, yoxsa 

torpağa göməcək? [Diri-diri basdıracaq?] Bir görün onlar necə pis 

mühakimə yürüdürlər! [Oğlanları özlərinə götürüb qızları Allaha isnad 

edirlər.]  

60. Ən pis sifət [evlənmək üçün qadınlara ehtiyac hiss etdikləri hal-

da, qız uşaqlarını diri-diri torpağa basdırmaq] axirətə inanmayanlara, 

ən yüksək sifət [vəhdaniyyət] isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüv-

vət və qüdrət sahibidir!  

6 

Qəbirdən çıxarılmış qız atasının qorxusundan evlərinə germəkdən 

imtina edir. Peyğəmbər ana və balanı vicdanlı və mərhəmətli, Tanrıya 

iman gətirən Səid və Xəttab qızı Fatimənin evində gizlədir. Və bu za-

man Məhəmmədin dilindən, Cavidin qələmindən məşhur bir beyt çıxır: 

"Məhəbbətdir ən böyük din!" Nə demək istəyir ulu şair və ulu Pey-

ğəmbər?1 "İslam insanları haqqa, ədalətə, insafa, insanlığa və məhəbbə-

                                                
1[Ey möminlər!] Qadınlarınız sizin [övlad əkdiyiniz] tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza 

gəlin!.. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 223)  

Boşanan qadınlar üç dəfə heyz görüb təmizlənincəyə qədər [başqa ərə getməyib] gözləməlidirlər. 

Əgər qadınlar Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını 
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tə dəvət edir. Dinə dözümlülük islamın mahiyyətindədir..." Xristianlar 

da təsadüfən demirlər: "Löbovğ estğ Boq, Boq estğ löbovğ." 

 

Peyğəmbər 

Sən [Xəttab qızı] get, şu kimsəsizləri [ana və balanı] 

Avut, barındır, əkmək ver. 

Böyük Tanrı peyğəmbəri 

Hər an bəladan hifz edər. 

                                                                                                       
[uşağı] gizlətmək onlara halal olmaz. Bu gözləmə müddəti içərisində ərləri barışmaq istərlərsə, 

onları geri almağa [hər kəsdən] daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə 

hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar [kişilər] üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər [daha 

artıq əziyyətə qatlandıqları üçün] onlardan bir dərəcə üstündürlər... (Qurani-Kərim, s. 2, a. 228)  

Analar [istər boşanmış, istərsə də boşanmamış olsun] uşaqlarını əmizdirmə müddətini 

tamamlatmaq istəyən [atalar] üçün tam iki il əmizdirsinlər. Anaların yeməyi və geyimi öz qüvvəsi 

dairəsində uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs gücü çatdığından artıq yüklənməz... (Qurani-

Kərim, s. 2, a. 233)  

Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir!.. (Qurani-Kərim, s. 4, a. 19) 

Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə [birinciyə] çoxlu mal 

vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın... (Qurani-Kərim, s. 4, a. 20) 

Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin! [Cahiliyyət dövründə] olan bu cür işlər 

müstəsnadır. Əlbəttə, bu çox pis işdir və [Allahın qəzəbinə səbəb olan] çirkin bir yoldur! (Qurani-

Kərim, s. 4, a. 228)* 

* Türklərdə belə bir çirkin adət olmayıb. Rəsmi şəkildə qadağan edilmişdi. İranda Xosrov 

Pərvizin oğlu Şuriyyə öz atasının arvadına evlənmişdir. 
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7 

Qəzəblənmiş Xəttab oğlunun Peyğəmbərə qəsd hazırlaması bacısı 

Fatiməni və əri Səidi bərk narahat edir. Səid Məhəmmədi arayıb bulur. 

Məsələnin nə yerdə olduğunu ona anladır... 

Xəttab qızı ilə Peyğəmbər arasındakı dialoqa nəzər salaq. 

Xəttab qızı 

Bir az saqlanınız bizdə, 

Qəzəblənmiş bəradərim... 

Peyğəmbər 

Lakin Tanrının qəzəbi 

Onunkindən daha müdhiş... 

Başda Baş Rəis və Xəttab oğlu olmaqla, qureyişlərin və məkkəlilərin 

çoxu Məhəmmədə kin bəsləyir. Baş Kahin onu böyük bütlərə - Lat və Üz-

zaya böhtan atdığına görə hədələyir. Cəsur Xəttab oğlunun "sehrçi" Pey-

ğəmbəri sağ buraxması onları qəzəbləndirir. Baş Kahin Məbudlarını kömə-

yə, bütpərəstləri onu məhv etməyə çağırır: 

- ...Ah, o Məbudlar ki, bizə 

Altın verir, şöhrət verir, 

O bütlər ki, ölkəmizə 

Həyat verir, qüvvət verir; 

Hiç rəvamı dünki yetim [Məhəmməd] 

Onları təhqir etsin də, 

Biz kənardan seyr edəlim, 

O [Peyğəmbər] sağ qalsın yer yüzündə?! 

Peyğəmbər, Baş Kahinin simasında, aldanan zavallı bəşəri Allah yo-

luna dəvət edir. Yerdən bir avuc torpaq götürərək havaya sovurur və 

Baş Kahinə və rəislərə deyir: "Bir baqın, siz nəsiniz! Bir avuc topraq! 

Baqın, düşünün! Qüruru və kibri atın, fəsadları unutun. Əyri yoldan çə-

kilin, haq yolu tutun!.." Heyhat!!! 

8 

Məhəmməd Baş Kahinlə baş-başa gəlir. Zövqü səfa içində xumarla-

nan Kahinə sabahkı dəhşətli gününü xatırladır: "Həp sönər duyduğun 

şərəf, iqbal; // Tanrıdan başqa hər nə varsa, xəyal!.."  
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Rəis ona altın, riyasət, gözəl qız təklif edir. Peyğəmbər yoxsulluğu 

ən böyük sərvət sayır, "Sevgilim Tanrıdır yalnız" deyir. O, bütün varlı-

ğı, xəyal və düşüncəsi ilə gözəgörünməz Tanrıya bağlı olduğunu sübut 

edir. Onun göndərdiyi ayələri ərəblərin beyninə yeritməyə çalışır və hər 

dəfə də böyük müqavimətlə qarşılaşır. Fikrini bütpərəstlərə qəti bildirir: 

- ...Hətta Günəşi sağıma, 

Ayı soluma qoysanız; 

Fikrimdən dönməm əsla... 

 

Bu, Peyğəmbərin nə dərəcədə böyük səbrə, qətiyyətə, mətin iradəyə 

malik olduğuna sübutdur. Baş Kahin və rəislər, ərəb kübarları ona hə-

də-qorxu gəlirlər. Məkkə xalqı ayağa qalxır. Camaat "xain və azğın" 

Peyğəmbərin məhv edilməsini təklif edir. Şəmsa həmin hadisələri belə 

səciyyələndirir: 

- Bu, nə yahu, bu nə dəhşət əcəba? 

Sarsılır həp təməlindən dünya... 

Məhəmməd ərəb dünyasını təməlindən sarsıdır!.. 

 

Onun edamına qərar verilir... Gözü qanladolu Xəttab oğlu "Onu öl-

dürməyə əzm etdim bən" deyərək, meydana atılır. 

Peyğəmbərin gizləndiyi yeri tapa bilməyən Xəttab oğlu çox məyus 

olur. Nəimin və Topalın ona iman gətirdiyini duyarkən cin atına minir. 

Nəimin üstünə qılınc çəkir. Kəbə Məbudlarına and içir: "Xain Məhəm-

mədin yerini deməsən səni qılıncdan keçirəcəm! Peyğəmbər və onun 

ardıcıllarına ölüm!.." 

9 

Xəttab oğlu bacısının evinə yaxınlaşar-yaxınlaşmaz, evdən avazla 

oxunan səs eşidir. Xəttab qızı əri Səid ilə Qurandan ayə oxuyurlar. Ba-

cısının islamı qəbul etdiyini bilər-bilməz qılıncla onun başını yaralayır. 

Məhəmmədi evində gizlədən bacısından intiqam alır. Bacısı Məhəm-

mədə iman gətirdiyini etiraf edir: 
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- Doğru, pək doğru, əvət Peyğəmbər 

Bizcə [Səidcə və məncə] ən şanlı, böyük rəhbər... 

[Səidlə] Onun Allahına iman etdik, 

Duyğusuz bütlərə isyan etdik. 

 

Bacı qardaşına əri ilə Qurandan ayələr oxuduqlarını bildirir. Xəttab 

oğlu bacısından Allahın ayəsini alır, şaşqın və vurğuncasına oxuyur. Al-

lahın ayələri onun qəzəbini yatırır, doğru yola salır. 

- Nə İlahi, nə müqəddəs ilham! 

Duyduğum yoq şu fəsahətdən kəlam. 

Bəni əfv eylə, mələk həmşirəm, [bacım] 

Doğru din... qalmadı əsla şübhəm. 

 

Beləliklə, Məhəmmədin amansız düşməni olan Xəttab oğlu Ömər isla-

ma iman gətirir, Peyğəmbərin sədaqətli dostuna çevrilir. 1 

10 

Peyğəmbər qana boyanmış və başı sarınmış olduğu halda Şəmsa və 

Nəimin köməyilə gətirilir. Əlini ağzına aparır və "Dişlərim! Ah, qırılıb 

oldu səqət" deyə acı fəryad qoparır. Şəmsa Ühüd müharibəsində yaralan-

mış Peyğəmbərə "Ölmədin, iştə bu dünyaya dəyər" deyə təskinlik verir. 

Yalnız bu zaman Şəmsa Məhəmmədlə belə yaxın münasibətdə olur. Bun-

dan daxilən bir rahatlıq və məmnunluq duyur. Peyğəmbər onun yardımı-

nı yüksək dəyərləndirir. Hətta ona "Sənin qəlbin Mələkdən daha munis 

imiş" deyir. Məhəmməd Şəmsanı duyğusuz bütlərdən əl çəkməyə dəvət 

edir.  

                                                
 Yaxud: sərvər. H.C. 
1Allahın ayələrinə inanmayanları, sözsüz ki, Allah doğru yola salmaz. Onları [axirətdə] şiddətli 

bir əzab gözləyir! (Qurani-Kərim, s. 16, a. 104) 

Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsil yalançıdırlar! (Qurani-

Kərim, s. 16, a. 105) 

O kəslər ki, gözləri Məni anmaqdan qapalı [pərdəli] idi və eşitməyə də qadir deyildilər. [Onlar 

Quranın ülviyyətini, Mənim ayələrimi, qüdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd-

nəsihətlərimi eşitmirlər]. (Qurani-Kərim, s. 18, a. 101) 
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Şəmsa 

Latü Üzza səni qurtardı dəmin, 

Yenə təhqir ediyorsun, bu niçin? 

Peyğəmbər 

Latü Üzzamı? Çəkil, sus, dəf ol! 

Şəmsa  

Uçurum - izlədiyin qorqulu yol. 

Peyğəmbər 

Qorqu yoq, izlədiyim haq yoludur, 

Yaradan, öldürən ancaq bir Odur... 

11 

Məhəmmədin Tanrı barəsində söylədiklərini Şəmsa, Şəmsanın bö-

yük Lat və Üzza bütləri barəsində dediklərini Məhəmməd qəbul etmir. 1 

Allahın ayələrində Lat, Üzza və b. bütlər belə təsvir edilir: 

117. [Məkkə müşrikləri] Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə [Lata, 

Mənata, Üzzəyə, Nailəyə] tapınır və yalnız asi [inadkar] Şeytana ibadət 

edirlər. (Qurani-Kərim, s. 4) 

180. Ən gözəl adlar [əsmayi-hüsna] Allahındır. Onu bu adlarla ça-

ğırıb dua edin. Onun adları barəsində küfr edənləri [əziz sözündən Üz-

za, Allah sözündən əl-Lat, mənnan sözündən Mənat kimi adlar düzəldib 

haqq yoldan azanları] tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzalarını 

alacaqlar! (Qurani-Kərim, s. 7) 

Müharibədən sonra böyük ruh düşkünlüyü keçirən Peyğəmbər Şəm-

sanı rədd edir. Onların dialoqlarına baxaq. 

 

Şəmsa 

                                                
1[Ühüd müharibəsində] siz onları Allahın iznilə əzib-qırdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədinə 

sadiq çıxdı. Lakin O [Allah], sevdiyiniz şeyi [zəfər və qəniməti] sizə göstərəndən sonra isə zəiflik 

göstərdiniz və [sizə verilmiş] əmr barəsində bir-birinizlə mübahisə edərək [peyğəmbərə] qarşı 

çıxdınız. İçərinizdən bəziləri dünyanı, bəziləri isə axirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün 

geri döndərdi. Əlbəttə, O sizi əfv etdi. Çünki Allah möminlərə qarşı mərhəmətlidir! (Qurani-

Kərim, s. 3, a. 152) 
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İstədim bən səni məsud edəyim, 

Duymadın qəlbimi, artıq nə deyim? 

Peyğəmbər 

Bəni haq düşmanı məsud edəməz, 

Tanrısız bir qızın eşqində nə həzz? 

- Düşman olsam da sənin Tanrına bən, 

Sana hörmət duyarım, ah, bilsən! 

- İstəməm öylə məhəbbət, hörmət 

Doğurur bəndə tükənməz nifrət. 1 

Peyğəmbər "saçları uzun, əqli naqis" Tanrısız Şəmsaya nifrət edir. 

Şəmsa "könülsüz" və "hissiz" Peyğəmbərdən üz döndərir. 

12 

Məkkədə və Ühüd2 müharibəsində baş vermiş hadisələrdən Peyğəm-

bər qəm-qüssəyə qərq olur. Müharibədə ardıcılları düşməndən qorxub 

qaçırlar. Peyğəmbər onları arxadan çağırsa da, geri dönmürlər. Məğlu-

biyyət və Peyğəmbərin qətlə yetirilməsi haqda şayiə müsəlmanlarda bö-

yük əndişə doğurur. Allah, Peyğəmbərin ardıcıllarını Onun əmrinə tabe 

olmamaq nəticəsində üz verən peşmançılıqla cəzalandırır. Sübut edir ki, 

Onun möminlərin gördüyü işlərdən xəbəri var... 

13 

Mələk müharibədə yaralanmış Tanrı elçisinə Allahdan yeni mücdə-

lər gətirir. Onu Allahın əmrlərini və ayələrini yerinə yetirməyə ruhlan-

dırır. Mübarək alnında açmış eşqin qanlı qönçələrinə işarə edərək söy-

ləyir: 

- ...Böyük dahilərin payı 

Həp olmuş mizraq, qılıc, oq 

                                                
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, III cild, Bakı, 2005, səh. 208. 
2[Ühüd müharibəsində baş vermiş bəzi hadisələrə görə] ruhdan  düşməyin və qəmgin olmayın… 

(Qurani-Kərim, s. 3, a. 139) 

Əgər siz [Ühüd müharibəsində] yara aldınızsa, o biri [kafir] dəstə də [Bədr müharibəsində] o cür 

yara aldı… (Qurani-Kərim, s. 3, a. 140) 

Siz [Bədr vuruşunda] ölümlə qarşılaşmadan əvvəl ölüm [şəhid olmaq] arzulayırdınız. [Ühüd 

vuruşunda isə] artıq onu gördünüz və durub baxdınız. (Qurani-Kərim, s. 3, a. 143) 
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Onlardan fırtınayı 

Susdurmaz daş, dikən, yumruq. 

Qorqma söylə!.. 

Bir gün qaranlıq sıyrılar; 

Hər kəs qarşında diz çökər... 

Mələk Məhəmmədi və onun tərəfdarlarını Allah yolunda vuruşmağa 

dəvət edir. Qurandakı bəzi ayələrə nəzər salaq. 

74. Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar 

Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allahın yolunda vuruşaraq 

ölərsə və ya [düşmənə] qalib gələrsə, ona böyük mükafat verilə-

cək. (Qurani-Kərim, s. 4) 

75. [Ey müsəlmanlar!] Sizə nə olub ki, Allah yolunda və [hic-

rət etməyib, yaxud əsir kimi Məkkədə qalıb]: "Ey Rəbbimiz, bizi 

əhalisi zalım olan bu şəhərdən [Məkkədən] kənara çıxart, bizə öz 

tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla!" - deyə dua edən 

aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Qura-

ni-Kərim, s. 4) 

14 

Peyğəmbərə ümid, mənəvi güc və qüvvət verən Mələk çəkilər-çəkil-

məz İskelet məzardan çıxaraq, qorxunc və istehzalı qəhqəhərlərlə Mə-

həmmədə tərəf yürüyür. (Cavid ilk öncə İskelet surətini "İblis" faciəsin-

də yaratmışdır.) Mələk Peyğəmbəri busə və məhəbbətə, ülfətə və barı-

şa, İskelet silah və vuruşa dəvət edir. Mələyin busəsini şeir və xəyal he-

sab edir. Peyğəmbərə anladır: "Düzdür, busə dadlıdır, fəqət Mələklər 

için. Sevgi xoşdur, fəqət duyan ürəklər için. Canavar kimi vəhşi və qəd-

dar insan busədən xoşlanmaz. Zəfər istəyirsənsə qılınca əl atmalısan." 

Boş xəyal!.. Əldə parlamazsa silah, 

Tanımaz haqqı sayğısız, gümrah. 

İştə hər ölkə, iştə hər millət 

Həp qılıcdan alıq şərəf, qüvvət... 

Son sözüm: boş düşüncədən ayrıl, 

Busə istərmisin, silaha sarıl. 
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15 

Məhəmmədin dini təhlükə qarşısındadır. Nə etməli? "Əhalisi zalim 

olan Məkkədə" qalmaq onun əməli fəaliyyətinə əngəl, həyatına böyük 

təhlükədir. Bu zaman Allahdan əmr gəlir: "Köç!" 

Mələk 

- ...Oqu altın kitabı [Quranı] etmə kədər; 

Zəfər istərmisin bu şərhi [Məkkəni] buraq, 

Köç!.. Həmən başqa yurda köç... 

Hər dəha başqa bir cihan istər, 

Kimsə olmaz evində Peyğəmbər. 

16 

Əmisi Məhəmmədi yaralı görən Əbu Talib oğlu ondan soruşur: "Da-

ha səbrim tükəndi, söylə, aman // Hərb için hökm yoqmu Allahdan..." 

Peyğəmbər məsələni qardaşı oğluna açır... Xəttab oğlu onların yanında-

ca islamı qəbul edir. Əbu Talib oğlu Əli ilə Xəttab oğlu Ömərin qılıncı 

birləşir. Bir zamanlar bir-birinə düşmən kəsilənlər, qucaqlaşıb öpüşür-

lər. İslam tarixində yeni mərhələ başlanır. 

Peyğəmbər 

Öpüşüb birləşin ki, hər ikiniz 

Haq yolun ən dəyərli rüknüsünüz. 

Dini-islama yoq zaval artıq, 

Haqqı təbliğə başlayın apaçıq. 

İslam dininin Ərəbistanda tam qələbə çalmasına çox qalıb. Ona qə-

dər islam tarixində bir sıra maraqlı və böyük hadisələr baş verəcək... 

                                                
 Əbu Talib oğlu Əli вя Xəttab oğlu Ömər. 
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17 

Həmin hadisədən sonra haq yolunun iki rüknüsünün qılıncı islamın 

tam və qəti qələbə çalmasına xidmət edəcək.  

Əbu Talib oğlunun könlü islamın düşmənlərinə qarşı intiqam hissiy-

lə - ya zəfər və haq, ya da şərəfli ölüm hissiylə çırpınır. Ancaq Tanrıdan 

gələn fərman başqadır: 

- Tanrıdan... öylədir fərman, 

"Köç!" Əvət "köç" diyor böyük Yaradan. 

Göy guruldayır, qaranlıq çökür, İskelet yoxdan var olur. Peyğəmbə-

rə acı qəhqəhələrlə həqiqəti söyləyir: 

"Köç!" Əvət "köç!" Fəqət unutma, saqın, 

Ərəb evladı şimdi pək çılğın... 

Rəhbərin əldə həp kitab [Quran] olsa, 

Sana olmaz zəfər nəsib əsla. 

(Ridasının altından çıqardığı parlaq qılıcı Peyğəmbərə uzatır) 

İnqilab istiyormusun, bana baq! 

Şu qılıcdır o fikri parlatacaq. 

Xəstə bir üzvə bənzər amili-şər. 

Kəs də bulsun şəfa vücudi-bəşər. 

Peyğəmbər İskeletdən qılıncı alır, mənalı və kəskin bir ahənglə bil-

dirir: 

- Əvət, ən doğru, ən gözəl ayin: 

Əhli-vicdanə - busə, xainə - kin!..  

 

1.12. Qılıncla Quranın birliyi 

Məhəmməd Allahın əmrilə öz əshabələrilə Məkkədən Mədinəyə köç 

edir. İslam tarixi həmin köçdən, Mədinəyə hicrətdən başlanır. Bu mila-

di tarixlə 623-cü ilə təsadüf edir. İslam tarixinin hansı ildən hesablan-

ması müsəlmanlar arasında mübahisəyə səbəb olur. Həzrəti-Əli müba-

hisələrə son qoyur. İslam tarixinin hicrətdən başlanmasını təklif edir və 

əsaslandırır... 

                                                
 Kontekstdə məkkəlilər, qureyişlər. 
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1 

Peyğəmbər qədim filosof İskeletin təklifini - Quranla qılıncın ittifa-

qını qəbul edir. Zaman gələcək həmin ənənəni ərəb xəlifələri və türk 

xaqanları və sultanları davam etdirəcəklər. Onlar bir əlində Quran, bi-

rində qılınc ucsuz-bucaqsız torpaqlar və ölkələri işğal və fəth edəcək-

lər... 

Quranın "Ət-tovbə" ("Tövbə") surəsinin 73-cü ayəsində Allah Mə-

həmmədə əmr edir: "[Ya Peyğəmbər!] Kafirlərə və münafiqlərə qarşı 

vuruş! [Kafirləri qılıncla, münafiqləri isə dəlil-sübutla, sözlə məhv 

et!] Onlarla sərt davran! Onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis 

yerdir!" 

2 

Peyğəmbər bir neçə il Mədinədə qalır və güc toplayır. 8-10 ildə isla-

mın möhkəmlənməsi və əhali arasında geniş yayılması üçün mübarizə 

və müharibələr aparır. Dramaturq bunu pyesdə bir obrazın diliylə belə 

təsvir edir: 

- ... Qaç yıl oldu Peyğəmbər 

Gündə bir hərb için qiyam ediyor, 

Gündə bir başqa macəra güdüyor. 

Qurtulub qaçdı Məkkədən, o zaman 

Ona bir çoqlar etdilər iman. 

Oldu yardımçı həp mədinəlilər, 

Bütün ətrafı şimdi hökm eylər... 

Cavid əsərdə tarixi hadisələri bax beləcə poetik bir dillə doğru-dü-

rüst təsvir edir, tarixi olayları bədiiləşdirməkdə müstəsna sənətkarlıq 

nümayiş etdirir!.. 

3 

Mədinənin hakimi Məhəmmədin getdikcə güclənməsi, tərəfdarları-

nın çoxalması, ordu yaratması... Məkkənin hakimi Baş Rəisi rahatsız 

edir. O, Məhəmmədlə müahidə yapmaq qərarına gəlir. Tarixi şərait, ic-

timai-siyasi vəziyyət Məhəmmədə düşmən olan Əbu Süfyanın (drama-

                                                
 Əhdnamə, bağlaşma. 
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turq onun əsl adını əsərin "Hicrət" hissəsində çəkir) onun ayağına get-

məsinə məcbur edir. (Özü də əshabələrilə deyil, bir ordu ilə!)  

Məhəmmədin getdikcə güclənməsi islamın düşməni Rəisəni qəm-

qüssəyə batırır. Bayırda bayquşun ötməsi onu haldan çıxarır. Bayquşun 

səsindən Rəisənin nəinki sir-sifəti, halı da dəyişir, canını bir qorxu və 

həyəcan hissi bürüyür. 

- ...Ah, nə dəhşətli səs, nasıl mənhus, 

Bəni daim bu səs qılar məyus. 

4 

Məkkəlilər Məhəmmədin güclənməsindən və müharibələrdəki qali-

biyyətindən təşvişə düşürlər. Rəislər məşvərət üçün Rəisənin başına 

toplaşırlar. Bütün Məkkə ayaq üstə, zənginlər və rəislər təşviş içindədir-

lər. Əbu Süfyanın yubanması, dünənki "Düzmə Peyğəmbərin" böyük 

yanğına çevrilməsi, anlı-şanlı ordu yaratması, müşrikləri təhdidə başla-

ması məkkəlilərin narahatlığını daha da artırır. 

- ...Qapılıb gah Ömər siyasətinə, 

Güvənir gah Əli şücaətinə. 

Dinləyib həp Mədinə əhli onu 

Sardı ətrafı, kəsdi Şam yolunu 

Soydu, öldürdü, yaqdı, yıqdı bütün 

Hərb açıb oldu daima üstün... 

Üçüncü Rəisin dilindən söylənilən bu sözlər tarixi baxımdan büsbütün 

həqiqətdir. Peyğəmbərin əmrilə Şam yolu tutulur. Mədinəlilərin Məkkəyə 

getməsinə, xəbər sızdırmasına icazə və imkan verilmir. Bu, məkkəliləri daha 

böyük həyəcan və təşviş içində saxlayır. 

5 

Bilgisiz və müəllimsiz Məhəmmədin tez bir zaman içdə parlaması 

rəisləri həm düşündürür, həm də təəccübləndirir. Rəislər onun bu mər-

təbəyə çatmasında Şama səfərlərində rahiblərdən aldığı biliklərdə, Əbu 

Talibin darülülumdan yuxarı olan çadırında aldığı bilgidə görürlər. Dra-

maturq bu kimi incə tarixi gerçəklikləri bədii surətlərin dilində böyük 

ustalıqla verir: 
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- ...Orda alim, həkim, ədib və zərif, 

Ən böyük şair, ən dərin arif, 

Hər tərəfdən aqıb gələn səyyah 

Söhbət eylərkən... İbn Abdullah 

Kəsbi-elm etdi həp ağızlardan, 

Oldu bir dahi iştə dünki çoban. 

Bu, həqiqətdir! Cavid əsərdə Peyğəmbərin adını bir neçə yerdə qeyd 

edir. Əbu Süfyanın, Ömər və Əlinin, Əbu Talibin adını yalnız "Hicrət" 

hissəsində çəkir. Tarixi həqiqətlərin oxucu və tamaşaçılara olduğu kimi 

çatdırılmasına ciddi riayət edir. 

6 

Məhəmməd kimi bir dahinin, məkkəliləri daima qorxu altında saxla-

yan bir sərkərdənin və hakimin sağ qalması Məkkə müşriklərini razı 

salmır.1 Buna görə də rəislər onu aradan götürməyi qərara alırlar. Başı-

na 100 dəvəlik sərvət vəd edirlər. İkinci Rəis qureyişlərin qanına susa-

yan Peyğəmbəri öldürmək istəyərkən Şəmsa ona mane olur: "Öncə pək 

qızdı, [Şəmsa] sonra yalvardı, // Onu [Məhəmmədi] pəncəmdən aldı, 

qurtardı." 

Şəmsanın Məhəmmədi ölümdən qurtarmasından çox ötmüşdü. O za-

mandan çox şey dəyişmiş, çox hadisələr baş vermişdi. Peyğəmbər tərə-

findən heysiyyəti və ləyaqəti tapdanan bütpərəst Şəmsa, olub-keçənləri 

unutmamışdı. O, intiqam almaq üçün məqam gözləyirdi... 

Ağ pənbə gövərçinə oxşayan, hüsni-surətdə Mələkdən seçilməyən 

Şəmsa Baş Kahinin təşkil etdiyi məclisə daxil olar-olmaz hamı onu al-

                                                
 Əbu Talibin çadırında. 
 Məhəmməd. 
1Məgər O [Allah] səni yetim ikən tapıb sığınacaq vermədimi?! (Qurani-Kərim, s. 93, a. 6) 

Səni şaşqın vəziyyətdə tapıb [Allah] yol göstərmədimi?! [Sən dini, şəriəti bilmədiyin halda, səni 

din, şəriət yoluna salmadımı?! Qırx yaşında sənə peyğəmbərlik bəxş edib Quran vermədimi?!] 

(Qurani-Kərim, s. 93, a. 7) 

[Ya Peyğəmbər!] Məgər Biz [haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün] sənin köksünü açıb 

genişlətmədikmi?! [Allahın köksünü açıb genişlətdiyi kimsənin qəlbinə Şeytan vəsvəsə sala bilməz. 

O, qüdsiyyət kəsb edər, vəhy qəbul etməyə layiq olar!] (Qurani-Kərim, s. 94, a. 1) 
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qışlayır, kişilərin gözləri axır... 

7 

Hüseyn Cavid bəzi dram əsərlərində olduğu kimi, "Peyğəmbər"də 

də yuxudan, bir bədii vasitə kimi istifadə etmişdir. 

Baş Kahin 

Ah, dəmin uyquya daldım odada, 

Bir də baqdım qarışıb durdu hava. 

Sarsılır ta təməlindən dünya, 

Gürləyib göy, çaqaraq şimşəklər, 

Yıldırım Kəbəyi alt-üst eylər. 

Devrilib bütlərimiz həp bizdən, 

Kül olub göylərə savruldu həmən. 

Bu, Allahın Baş Kahinə göndərdiyi xəbərdarlıq idi. "Er-gec Məkkə 

fəth ediləcək, bütlər Kəbədən çölə atılacaq..." - deyə o, öz-özünə düşün-

dü. 

8 

Baş Kahinin yuxusu yozularkən, başqa bir Kahin pis xəbər gətirir: 

"Kəbədən böyük altın büt oğurlanmışdır!" Baş Kahin bu dəhşətli hadi-

sədən sarsılır. Tanrılarının ən gözəlinin çalınmasına təəssüflənir. Rəisə 

dərhal münasibət bildirir: "Bu xəyanət, bu cəsarət, nə ağır, // Xain əlbət 

ki, cəza bulmalıdır." Belə bir xəyanətin baş verməsində Peyğəmbər suç-

landırılır.1 Baş Kahin onun kölgəsinə qılınc çəkir:  

- ...Çünki casusları var hər yerdən. 

Tam səkiz yıldır o tüğyan ediyor, 

Həm də getdikcə müsəllət, məğrur... 

Son zamanlar susuyor gərçi, bunun 

Sonu bir fırtınadır pək goşqun... 

                                                
1Hər bir kəsin əməlinə nəzarət edən [onun bütün əməllərini bilən] Allahmı [ibadət olunmağa 

layiqdir, yoxsa bütlər?! Heç Allaha da şərik qoşmaq olarmı?!] Bununla belə, müşriklər götürüb 

Allaha [cürbəcür] şəriklər qoşdular. [Ya Məhəmməd!] De ki: “Onların adlarını deyin görək! 

Allaha yer üzündə [Özünə şərik] bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz? Yoxsa sözün zahirinə uyub 

belə [həqiqətdən uzaq şeyləri] deyirsiniz?.. (Qurani-Kərim, s. 13, a. 33)  
 Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçünün tarixidir. Hicrətin 8 ilidir.  
 Tamamilə düzdür, Məhəmməd, demək olar ki, 8 il susur. 
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Baqa dursa da Qureyş evladı, 

Yarın əlbət ucalır fəryadı. 

 

9 

Bir müddətdən sonra belə də olacaq. Müsəllət, Allahın məğrur elçisi 

böyük bir fırtına qoparacaq, qureyişlərin "fəryadı göyə ucalacaq." 

"Peyğəmbərə itaət edən şəxs, şübhəsiz ki, Allaha itaət edir..." (Qura-

ni-Kərim, s. 4, a. 80) 

[Ya Məhəmməd!] Allah yolunda vuruş [cihad et!] Sən yalnız özünə 

cavabdehsən, lakin möminləri də [cihada] təşviq et! Allah [sizi] kafirlə-

rin qəzəbindən saxlamış olsun. Allahın qəzəbi [qəhri] də, əzabı da çox 

şiddətlidir! (Qurani-Kərim, s. 4, a. 84) 

Məkkəlilər Məhəmməd və onun ardıcıllarını öldürməyə, Allah Pey-

ğəmbəri Qurana iman gətirməyən kafirləri Tanrı yolunda vuruşmağa də-

vət edir. Baş Kahin Baş Rəisin Məhəmmədlə əhdnamə bağlamasına, 

onunla "müdara etməsinə" qısqanclıqla yanaşır. "Dünki yetim, dünki ço-

ban isə aləmə dəhşət və həyəcan saçır." Şəmsa dünənki yetimin bugün 

hakim, şanlı komandan, ulu rəhbər olduğunu təsdiq edir; nəinki bütpə-

rəstlərin, musəvilər və isəvilərin ona iman gətirməsinə təəssüflənir. Bir 

zamanlar Məhəmmədi ölümdən xilas etdiyi üçün peşmançılıq hissi keçi-

rir. 

10 

Dramaturq əsərdə bayquş simvolundan bir neçə yerdə istifadə edir. 

Şərin simvolu olan Bayquş və onun ötməsi məkkəlilərin gələcək fəlakə-

tindən xəbər verir, hər kəsdə təşviş və həyəcan yaradır. Şəmsa qəti şə-

kildə bildirir: "Bizə hər nə gəlsə Peyğəmbərdən gələcək!" Onun hərə-

kətlərinə, xüsusilə çox arvad almasına, bəyəndiyi qadınlarla gündə zöv-

qə və cünbüşə (əyləncəyə, kefə) dalmasına qısqanır və əməllərini tənqid 

edir. 

Bayaq dediyim kimi, Mələk Şəmsa Cavidin qadın surətləri arasında 

yalnız Südabə ilə yarışa bilər. Böyük xarakterə malik olan hər iki obra-

zın Azərbaycan dramaturgiyasında misli-bərabəri yoxdur. Dünyanın ən 

məşhur dramaturqları belə həmin surətlərə görə Cavidə paxıllığı tuta bi-
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lər... 

 

11 

Rəislər qureyişləri yerlərdə sürünməkdənsə şərəfli ölümə, miskinlik-

dən qurtarmaq üçün Peyğəmbərə qarşı döyüşlərdə qəhrəmancasına hə-

lak olmağa çağırırlar. Baş Kahin inadla və inamla Kəbədəki 360 Məbu-

dun bir Tanrıdan qorxmayacağını, düşmənləri məhv edəcəyini bildirir. 

Şəmsa məkkəliləri əmin edir: "Peyğəmbəri mən öldürəcəm!" Əbu Talib 

oğlunun evlərinə hücum etməsini, ailəsini erkəksiz qoymasını, anasının 

saçlarını yolmasını unutmayan, hər an intiqam almağa hazır olan Şəmsa 

"Qana qan!" deyir. 

- ...Yoq, bən istəməm yurdumda 

Uğursuz bayquşlar ötsün. 

Qarğa, quzğun yapıb yuva... 

Onu [Məhəmmədi] ölüm pəncəsindən, 

Hər kəs bilir bən qurtardım. 

Yenə bən məhv eylərim, bən, 

İstəməm kimsədən yardım. 

 

Bu gözəl və ehtiraslı, bitkin xarakterə malik olan qadın realist bir su-

rət kimi diqqəti cəlb edir. Pyesdə realizmilə romantizmin sintezi aydın 

və apaçıq görünür və hiss olunur. 

                                                
 Ühüd müharibəsində yaralanması nəzərdə tutulur. 
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12 

Məkkə böyük təşviş və həyəcan içində yaşarkən, Topal "xeyir xə-

bər" gətirir: "Mədinədə Peyğəmbərin başı dönmüşdü. Ona bir bayğınlıq 

gəlmişdi. Sonra sönmüş və Tanrısına qavuşmuşdu." 

Qureyişlər bu xəbərdən sevinir və məmnun qalırlar. Məhəmmədin 

"ölüm" xəbəri ildırım sürətilə Məkkəyə yayılır. Qəlbi intiqam hissiylə 

çırpınan, Peyğəmbəri öldürməyi qəti qərara alan Şəmsa onun ölümünə, 

əlinin onun qanına boyanmamasına təəssüflənir. İlahi, qadınlarda qıs-

qanclıq və intiqam hissi nə dərəcədə güclü olarmış?!. 

Məhmmədin ölüb-qalması Məkkədə böyük əkssəda doğurarkən, 

Xidmətçi həyəcanlı xəbər gətirir: "Məkkənin hər yanında atəş və alov 

püskürür!" Bu xəbər başda Rəisə olmaqla, hamını məyus edir. Hamı xə-

bərdən sanki sərxoş olur. Vəziyyət dəyişir. Baş Rəisin acı xəbər gətir-

məsi bütpərəstləri daha da məyus edib sarsıdır. 

Rəisə 

Ah, nə dəhşətli, fəlakətli xəbər!..  

Baş Rəis 

- ...Onun [Peyğəmbərin] ilk əmri budur; xaricdə 

Dolaşıb durmayacaq bir kimsə. 

Çəkilib evlərə və Kəbəyə biz 

Dini-islamı qəbul etməliyiz!.. 

Kim inad etsə həmən məhv olacaq, 

Mal və evladına həsrət qalacaq!.. 

13 

Məlum olur ki, Peyğəmbər yeddi gündür böyük bir ordu ilə Mədinə-

dən çıxmış və "Haq bəndə!" deyərək, bütpərəstləri təhdidə başlamışdır. 

Rəislərin və kahinlərin fikirləri haçalanır. Kimi qan tökməyin mənasız 

olduğunu, kimi "Ya ölüm, ya namus!" deyə qan tökməyə tərəfdar çıxır. 

Rəisə başda olmaqla, Baş Kahin və b. Baş Rəisi Məhəmmədin dininə 

uymaqda suçlayırlar. Siyasətcil Rəis bütpərəstlərə mənalı və məntiqli 

                                                
 Tarixdə həqiqətən belə bir əhvalat baş vermişdi. Məhəmmədin başı dönmüş, dəvədən 

yıxılmışdı. Çoxları onun öldüyünü zənn etmişdir. 
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cavab verir: 

- ...Bən onun [Məhəmmədin] dininə uydumsa, demək 

Bunda bir başqa səbəb olsa gərək. 

Bəlli ya, pək sevərim bən vatanı, [Məkkəni] 

İstəməm məhv edə düşmanlar anı. 

Sizi qorqutdumu Peyğəmbər adı? 

O da əlbət şu vətən evladı. 

Burda hiç bir yeni şey varmı? Yenə 

Qonacaqdır Qaradaş büt yerinə. 

Baş Rəis, bir tərəfdən, ağıllı mühakimələr yürüdür, digər tərəfdən, 

Məhəmmədin dininə istehza edir: "Dünənki bütxanələr beyti-xuda ola-

caq. Ac, çılpaq ərəbin var-dövləti başından aşacaq. Zəngin ərəbin var-yo-

xu üstə yüz qat artıq var-dövlət gələcək. Təkcə Hicaz əhli deyil, hər mil-

lət Kəbəyə altun və sərvət tökəcək." 

- ...Buraqıb yurdunu hər ac, çıplaq, 

Sizə [Ərəbistana] kor, duyğusuz ellər qoşacaq... 

Şimdi kərtənkələ yerkən bir ərəb, 

Süzəcək ömrünü qüreyşü tərəb. 

Yurdumuz başqa səadət bulacaq, 

Səbəb ancaq şu böyük din [islam] olacaq... 

Çox mənalı və ibrətamiz sözlərdir! Misraları oxuduqca Cəlil Məm-

mədquluzadənin əsərləri yada düşür... Dramaturq zamanı qabaqlayır, 

həmin ideyanı "Xəyyam" pyesində davam etdirir. 

14 

Şair haqlıdır!.. O ki qaldı qədim ərəblərin kərtənkələ yemələrinə, onlar 

yalnız kərtənkələ deyil, adam əti də yeyirdilər. Bu cəhətdən Cəfər ibn Əbu 

Talibin Həbəş padşahına dediyi sözlər səciyyəvidir: "Ey Həbəşin böyük 

padşahı, biz əslində indiyəcən cahil xalq olmuşuq, bütlərə ibadət etmişik, 

ölüləri yeyən olmuşuq... [Allah və Məhəmməd] namaz ilə, əmin-amanlıq 

ilə, rəhmdillik ilə bizi bəhrələndirdi. Fahişəlik etməkdən, yalan söyləmək-

                                                
 Qaradaş – Həcər-ül-əsvəd. H.C. (Gələcəkdə mömunlər ona əl uzadarkən sanki Allaha əl 

uzadacaqlar. İ.A.) 
 “Qüreyşü tərəb” kontekstdə böyük sevinc, şadlıq, fərəh içində. 
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dən, yetimlərin malını yeməkdən və başqa ağılabatmayan işlərdən bizi çə-

kindirdi..." 

Peyğəmbərin "örtün" əmri həm də ərəb cəmiyyətində mövcud olan 

əxlaqsızlıqların aradan qaldırılmasına xidmət etdi. 

15 

İranın dahi şairi, zərdüştçü Əbülqasim Firdovsi "Şahnamə"də bu 

haqda söz açmış, "Tfu sənə, ey Fələk ki, kərtənkələ yeyən və dəvə südü 

içən ərəb durub Kəyan tacına göz dikmişdir" mənasını verən aşağıdakı 

beytləri yazmışdır. 

 Farsca. Ze şire-e şotor xodən-o-susmaz, 

Ərəb-ra be cayi rəşide əst kar, 

Tfu bər to ey çərx-e gərdan, tfu! 

 Türkcə. Yediyi kərtənkələ, dəvənin südünü içər, 

Ərəbin halına bax, keylərin tacını dilər 

Tfu sənə, dönən Fələk, tfu, üzün böylə dönər.1 

16 

İslam dinində və şəriətdə qadın azadlığı və qadın hüquqlarının qo-

runması ayrıca yer tutur. Ancaq Peyğəmbərin qadınlarla bağlı həyata 

keçirdiyi işlər Məkkədə birmənalı qarşılanmır. 

Rəisə 

Şu böyük din?! [İslam] Əvət ac bir yalavac [Məhəmməd] 

Olacaqmış da bütün başlara tac. 

[Peyğəmbər] Alacaq həftədə bir tazə qadın, 

Sən də seyr eyləyəcəksin... şaşqın! 

Şəmsa 

Ah, o, "örtün" [hicab, çadra] deyə əmr eyləyəcək, 

Həp qadınlıq qara çarşaf geyəcək... 

Baş Kahin 

Bu, xəta doğdu gözəl Ayşədən, 

                                                
 İran. 
 İranlıların. 
1 M.Ə.Rəsulzadə. Azərbaycan şairi Nizami, Bakı, 1991, səh. 137. Şeirin Azərbaycan 

türkcəsinə tərcüməsi kitab müəllifinə aiddir. 
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Ona isnad edilən bir ləkədən. 

Kim idi Aişə? - Nə Məhəmmədin birinci, nə də sonuncu arvadı... O, 

Əbu Bəkrin qızı idi. Peyğəmbər ondan əvvəl Səudə ilə evlənmişdi. An-

caq o, bu izdivacla kifayətlənmədi. Kəbədə 6-7 yaşında olan Aişəyə kə-

bin kəsdirmişdi... Qurani-Kərimin "Ən-Nur" ("Nur") surəsindəki bəzi 

ayələrə nəzər salaq. 

17 

2. Zinakar kişiyə və zinakar qadına yüz çubuq vurun... 

3. Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. 

Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bi-

lər...  

11. Həqiqətən, [Aişə] barəsində yalan xəbər gətirənlər öz içərinizdə 

olan bir zümrədir [münafiqlərdir]... 

13. Aişəyə iftira yaxanlar nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq 

edəcək dörd şahid gətirmədilər? Madam ki, şahid gətirmədilər, deməli, 

onlar Allah yanında əsl yalançıdırlar. 

İslam tarixçilərinin verdikləri məlumata görə, Aişə (Ayişə) hicrətdən 

əvvəl Məkkədə doğulmuşdu. Məhəmməd kəbin zamanı ona verdiyi mehr 

50, yaxud 400 dirhəm olmuşdu. Əri ilə səfərdə olarkən karvandan geri 

qalan Aişəni bir gənc öz dəvəsinə mindirib, Peyğəmbərin karvanına çat-

dırır. Bu, böyük söz-söhbətə səbəb olur. Aişənin zinalığına şübhə yaradır. 

Əli Məhəmmədə Aişəni boşamağı təklif edir. Peyğəmbər boşamır. Bu 

əhvalatdan sonra Əli ilə Aişənin arası dəyir. Peyğəmbərə ayə nazil olur. 

Ayə onu doğruya çıxarır. Həmin hadisədən sonra Peyğəmbər yola çıxar-

kən öz yanında Aişəni deyil, arvadı Ümm Səliməni götürür. Peyğəmbər 

öldükdən sonra Aişə onun həyatının əsas tarixçilərindən biri olur. 

18 

Dramaturq pyesdə həmin əhvalatı olduğu kimi saxlamışdır. Baş Rəis 

pyesin bir yerində Aişənin zinalığına işarə edərək deyir: "Söyliyorlar ki, o 

sapıtmış [yolundan azmış] da bir az, // Əmr olunmuş ki, açıqlıq yaramaz." 

Başqa sözlə, ərəb qadınları örtünməlidirlər. 

Rəisə 

Nə demək? Ayişə etmişsə xəta, 
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Həp qadın aləmi batsınmı yasa? 

Zeydə "oğlum" der ikən, Zeynəbini 

Boşatıb alma da bir qanunmu? 

Peyğəmbər Aişənin "zinalığı" ilə əlaqədar... qadınların "örtün"məsi-

ni şəriət qanunu halına salır. 

19 

Peyğəmbər Mədinədə ətrafına bir çox tərəfdarlar topladıqdan və bö-

yük ordu yaratdıqdan sonra Məkkəyə (Kəbəyə) iki dəfə səfər edir. So-

nuncu dəfə qan tökmədən Məkkəni fəth edir, əshabələrilə Kəbəyə gedib 

namaz qılır və Allaha dualar oxuyur... 

Gurultulu səslər getdikcə şiddətlənir. Məhəmməd belində qılınc, həmai-

lində altun kitab, sağında Əbu Talib oğlu, solunda Xəttab oğlu və müca-

hidlərlə Məkkəyə daxil olur. Onu Baş Rəis Əbu Süfyan qarşılayır. Şəmsanı 

sanki ilan çalır. Qəlbi intiqam hissiylə alovlanır. Baş Rəis Peyğəmbəri hör-

mətlə qarşılayır və camaata bildirir: 

- Borcumuz yalnız itaət, təslim, 

O böyük qüvvətə hörmət, təzim... 
 

Məkkə fərh edilir. Baş Rəis ulu Peyğəmbərə əbədi fəth və zəfərlər 

arzulayır. Məhəmməd Tanrıya şükürlər edir və qəti şəkildə bildirir: "Al-

lah məni sizə ən son rəhbər qılmışdır." 

- ...Düşünün, oldunuz əvvəlcə qafil, 

Uydunuz bütlərə alim, cahil, 

Qırılıb bütləriniz oldu hədər, 

Şimdi yoq Kəbədə onlardan əsər. 

Dəyişib dünki sənəmlər yatağı, 

Oldu Allah evi, vəhdət ocağı. 

Qapanın səcdəyə hörmətlə bütün, 

O böyük [Allahın] eşqilə daim öyünün. 

20 

Şəmsadan başqa hamı səcdə edir. Bu, Xəttab oğlunun gözündən yayın-

mır. O, Şəmsadakı qürurun səbəbini soruşduqda, Baş Rəis "İştə gənclik, dəli-

                                                
 Altın qaplı kitab – Quranın rəmzi mənasına alınmalı... H.C. 
 Kəbədəki 360 bütə işarədir. 
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lik, əfv ediniz" söyləyir. Sorğu-sual İkinci Rəisin xoşuna getmir. Peyğəmbər 

onun fikrini öyrənmək istədikdə, qılıncını çəkib Allahın elçisinə hücum edir. 

Əbu Talib oğlu dərhal Rəisin biləyindən yapışıb, qılıncını əlindən alıb, Peyğ-

mbərin ayaqları altına atır. Rəis təslim olur. Baş Kahin Məhmmədin ayaqla-

rına qapanır. Şəmsanın bağışlanmasını xahiş edir. Peyğəmbər, qocalığına gö-

rə, kahinin qanından keçir. Məsələnin ciddiliyini görən Şəmsa, Peyğəmbərin 

etimadını qazanmaq üçün hiyləyə əl atır. Səcdə etməməsinin səbəbini onu 

görərkən özünü itirməsilə izah edir və ayarlarına düşür. 

Peyğəmbər 

Səni əfv etdi o hüsni-əzəli, [Allah] 

O, gözəldir, sevər əlbət gözəli. 

- deyərək onu bağışlayır. 

"Gözəlliyin əzəli, gözəlliyi sevən gözəllərin gözəli olan Allah səni 

əfv etdi." Bu fikir hardan gəlir? Peyğəmbərin hədislərindən! Onun hə-

dislərindən birində deyilir: "Allah-təala gözəldir, gözəlliyi də sevir." 

Bəzi tənqidçilər beyti başa düşmədikləri üçün Cavidi tənqid etmişlər. 

Amma, göründüyü kimi, o, bunu özündən uydurmamışdır. Cavid incə 

və həssas ruhlu şair olduğuna görə, onu anlamaq və dərk etmək istəyən 

kəs də incə və həssas ruha, dərin biliyə malik olmalıdır. 

21 

Baş Rəis Şəmsanın hərəkətlərinə məəttəl qalır. Öz-özünə deyir: 

"Qız, qız deyil, bir afət, fitnədir. Onun sözləri bir-birinə uyğun gəlmir. 

O, Peyğəmbərə gah kin bəsləyir, gah pərəstiş edir. Əcəba, bu, nə de-

məkdir?.."  

Şəmsanın davranış və hərəkətləri Baş Rəisi şübhəyə salır. O, 

Peyğəmbərə şərbət verməyi təklif edir. Çoxdan bu fürsəti gözləyən 

Şəmsa qızıl kasadakı şərbətə zəhər qatıb, kasanı Peyğəmbərə verir. O, 

şərbəti içməkdən imtina edir. Şərbət Şəmsaya içirilir. O, şərbəti içir və 

ölür. 

Dramaturq bu əhvalatı özündən uydurmamışdır. Peyğəmbərin həya-

tında belə bir hadisə olmuşdur. 

Bir yəhudi qadın Peyğəmbərin iştirak etdiyi qonaqlıqda kababa zə-
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hər qatıb müsəlmanlara vermişdi. İşin üstü açıldıqdan sonra Peyğəmbər 

kabab yeməkdən imtina etmiş, həm özünü, həm də möminləri ölümdən 

qurtarmışdı. Dramaturq pyesdə olmuş əhvalatın mahiyyətini saxlamış, 

həmin işi Şəmsanın öhdəsinə buraxmışdı. Bu cəhətdən Şəmsa əsərdə 

həmin yəhudi qadının prototipi deyil, ümumiləşdirilmiş surət və tipdir... 

22 

Peyğəmbərin əmri və göstərişi ilə Məkkədə qırğın törədilmir. ("Qan 

tökməyin, xalqa aman verin!") Ümumi əfv elan edilir. Baş Rəisin qızıl-

dan qiymətli sözləri (Cavidin bədii kəşfi) həmin anda meydana gəlir: 

- Kəssə hər kim dökülən qan izini, 

Qurtaran dahi odur yer yüzünü. 

Baş Kahin 

Ən böyük din, [islam] əvət, eylər fərman: 

Daima əbədi məhəbbət, ehsan. 

Məkkənin fəthi, Peyğəmbərin qələbəsi bütün Səudiyyə Ərəbistanını, yə-

hudiləri və xristianları ayağa qaldırır. Xaxamlar (yəhudilər) və papaslar (xris-

tianlar) Məhəmmədi təbrikə gəlirlər. Peyğəmbərin önündə təzim edirlər. 

Pyes maraqlı və dərin məzmunlu bir sonluqla bitir. Ulu Cavidin zəkası və 

qələminin qüdrəti (görkəmli dram əsərlərində olduğu kimi) burada da özünü 

parlaq şəkildə büruzə verir. Onun böyük qələm sahibi və müqtədir drama-

turq olmasına, dahi şairliyinə, şair-filosofluğuna oxucu və tamaşaçı inamını 

birə yüz qat artırır. Şair-dramaturqun tarixi hadisələri ümumiləşdirmə və bə-

diiləşdirmə istedadına heyran qalmamaq, qibtə etməmək olmur!.. 
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23 

Baş Xaxam və Baş Papas1 Allahın son elçisini, son peyğəmbərini tə-

rifləyir, onun haq və ədalətindən məmnun qalırlar. Dramaturq Məkkə-

nin fəthini onların diliylə belə ifadə edir: 

- Yaşa, ey şanlı, böyük Peyğəmbər! 

Tanrı versin əbədi fəthü zəfər. 

Ordunuz saçdı bütün gözlərə nur, 

Musəvilər sizi təbrik ediyor! 

- İsəvilər daha məmnun, daha şad, 

Həpsi hörmətlə edərlər sizi yad. 

Çünki dökdürmədiniz zülmilə qan, 

Verdiniz xalqa ədalətlə aman. 

24 

Peyğəmbər son və məşhur monoloqunu söyləyir. Diqqəti özündən 

əvvəlki peyğəmbərlərin - Musa və İsanın xudkamlığına... yönəldir. 

Özünün son peyğəmbər və islamın son din olaraq özündən əvvəlki pey-

ğəmbərlərdən2 və dinlərdən üstün olduğunu nəzərə çatdırır. 

- Sizi, ey qövmü nəsra [xristian] və yəhud! [yəhudi] 

                                                
1Sizin [israil oğullarının] əlinizdəkini [Tövratı] təsdiqləyici kimi göndərdiyimə [Qurana] iman 

gətirin! Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın!.. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 41) 

Onlar [yəhudilər]: “Allah heç bir bəşərə bir şey [Quran] nazil etməmişdir”, - deməklə Allahı 

layiqincə qiymətləndirmədilər. De ki: “Musanın insanlara bir nur və haq yolu ilə gətirdiyi kitabı 

[Tövratı] kim nazil etmişdir? Siz onu vərəqələrə yazıb göstərir, bir çoxunu da gizlədirdiniz. 

[Əslində] siz [Quran vasitəsilə] özünüzün və atalarınızın bilmədiklərini öyrənmiş olursunuz... 

(Qurani-Kərim, s. 6, a. 91) 

Ey iman gətirənlər! [Yəhudi] Alimlərindən və [xaçpərəst] rahiblərdən çoxu insanların mallarını 

yeyir və [onları] Allah yolundan döndərirdilər. [Ya Məhəmməd!] qızıl-gümüş yığıb onu Allah 

yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla mücdələ! (Qurani-Kərim, s. 9, a. 34) 
2Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın! Onlar bir-birinin 

dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalim tayfanı düz yola 

yönəlтməz! (Qurani-Kərim, s. 5, a. 51) 

[Ey İsrail övladı!] Biz Musaya kitab [Tövrat] verdik, ondan sonra da bir-birinin ardınca 

peyğəmbərlər göndərdik. Məryəm oğlu İsaya aşkar möcüzələr [dəlillər] bəxş etdik və onu müqəddəs 

ruhla [Cəbraillə və ya ismi-əzəmlə] qüvvətləndirdik. Hər dəfə ürəyinizə yatmayan bir əmrlə gələn 

peyğəmbərə təkəbbür göstərmədinizmi? Məhz buna görə də onların bir qismini təkzib etdiniz, bir 

qismini isə öldürdünüz [Zəkəriyya və ya Yəhya kimi]. (Qurani-Kərim, s. 2, a. 87) 
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Əski dinlər edəməz pək məsud. 

Çünki xudkam idi Musayi-bənam, 

[Adlı-sanlı, şöhrətli Musa öz kefiylə, özbaşına iş görən, bildiyini 

edən idi...] 

Məryəmin oğlu [İsa] da pək digərkam. 

[Məryəmin oğlu İsanın da arzusu, istəyi, məramı və məqsədi başqa 

idi...] 

Biri güdməkdə mənafe, iqbal, 

[Biri bəxt, tale və işinin uğurlu alınmasını güdən, bir şeyə maraq və 

həvəs göstərən idi...] 

Birinin tutduğu həp şeiri-xəyal. 

Biri əzməkdə bulur zevqü səfa, 

Biri həp duydu əzilməkdə səfa 

Bəncə əzmək də, əzilmək də xəta, 

Haqqı sev, haqsızı dəf et! Zira 

Yaqışır haqqa məhəbbət, hörmət, 

Kinli cəllada ədavət, nifrət. 

Məhəmmədi İsa ilə müqayisə edən Nizami isə belə yazır: “Dodağı  

İsadan daha möcüzkar” 

Bir əlində sıyrılmış parlaq qılınc, birində Quranı tutan Peyğəmbər, 

insanlara - müsəlman, xristian və yəhudilərə, sanki bütün dünyaya son 

vəsiyyətini edir: 

- Şu qılıc! Bir də şu mənalı kitab! [Quran] 

İştə kafi sizə... Yoq başqa xitab. 

Açar ancaq şu kitab el gözünü, 

Siləcəkdir şu qılıc zülm izini. 

Haq, vətən, zevqi-səadət, Cənnət 

Həp qılıc kölgəsi altında, əvət. 

O da bilgiylə [biliklə] fəqət qiymət alır. 

Bilgisiz bir qılıc er-gec qırılır. 

Kəsbi-irfan için erkək və qadın, 

Çalışın, qəbrə qədər həp çalışın. 

Gərçi xilqətdə bəşər birsə, yenə 
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Eş deyil bilməyən əsla bilənə. 

Kişi irfan işığından parlar, 

Şübhəsiz bilgidə [bilikdə, elmdə] Allah gücü var. 

Əvət, arif düşünür, haqqı bulur, 

Aqibət kəndisi bir Tanrı olur. 

Monoloqda, necə deyərlər, bir Quranlıq hikmət və fəlsəfə var... Son 

beyt Həzrəti-Əlinin kəlamına işarə deyilmi?.. "Kim ki, özünü dərk edir-

sə, Allahı da dərk edər." Özünü dərk edən Haqqı tapar, Haqqı tapanın 

aqibətinin özü bir Tanrı olar!.. 

“Allahı tanısan özünü tanıyarsan” fikrini Nizami belə yazır: “Allahı 

bilsən özünü bilərsən” 

25 

Ulu və dahi Məhəmməd insanları Allahı sevməyə, dərk etməyə, dai-

ma çalışmağa, bilməyə, öyrənməyə, şərəfli həyat sürməyə, qurmağa, 

yaratmağa... dəvət edir. Dramaturq onun humanist ideyalarını pyesin 

hər bir hissəsində, xüsusilə son monoloqunda oxucu və tamaşaçılara 

böyük bədii sənətkarlıqla çatdırır. 

Son beytdə o nə demək istəyir? Məncə, demək istəyir ki, arif olan 

insan, bilikli olan insan, fəhm ilə duyan, düşünən və dərk edən insan 

Haqqı - Tanrını tapan insan özü də bir Tanrı olar. Başqa sözlə, Allahı 

düşünüb dərk edən insan Tanrı sifəti qazanar, özü də tanrılaşar... Bu, ar-

tıq sufizm fəlsəfəsi və təfəkkürü ilə birbaşa bağlı problemdir. Alimlər 

təsadüfən sufizmin mənşəyini Quranla və Peyğəmbərlə bağlamırlar... 

 

1.13. “Peyğəmbər” və ədəbi tənqid 

Hüseyn Cavidin "Peyğəmbər" mənzum tarixi draması haqqında ilk və 

nisbətən mükəmməl məqaləni görkəmli ədəbiyyatşünas Hənəfi Zeynallı 

yazmışdır. O, məqaləsini 1926-cı ildə "Ədəbi parçalar" və "Maarif və mə-

dəniyyət" curnallarında belə bir qeydlə çap etdirmişdir: "Cavid kibi ümu-

min sevgilisi olan bir şairimizin hələ mürəkkəbi qurumamış, "Peyğəmbər" 

haqqında tənqidçilər məsali mülahizələr yürütməyə cəsarət etməyə məcbur 

                                                
 İrfan – bilmə, öyrənmə, xəbərdarolma, dərketmə... sufizmdə Allahı idraketmə. 
 Kontekstdə bilən, bilik sahibi. 
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olduq, zata bən əvvəlcədən bu fikirdə degildim. Böylə əqdəmata icbar 

edildim." 

Mən kitabıma görkəmli ədəbiyyatşünasın məqaləsini olduğu kimi əlavə 

edirəm. Qoy məqalə barəsində oxucuların özləri mühakimə yürütsünlər. O 

ki qaldı mənə, məqalə haqqında mən "Cavidi xatırlarkən" məqalələr və xa-

tirələr toplusunda (Bakı, 1982, 2011) bəzi mülahizələr söyləmişəm. Ancaq 

qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Zeynallı pyesi tarixilik və müasirlik baxımın-

dan gözəl təhlil etməklə bərabər, solçuluğa meyl etmiş, yanlış mülahizələr 

də söyləmişdir... 

1980-ci illərdə Baloğlan Şəfiyev həmin əsər haqqında namizədlik 

dissertasiyası yazıb müdafiə etmişdir. 

Hənəfi Zeynallı 

 

1.14. Hüseyn Cavidin yazdığı "Peyğəmbər"  

haqqında mülahizələrim* 
 

BAŞLAMAZDAN ƏVVƏL 

Məlum ki, qüvvətli ədib və şairlərin meydana gəlməsi müqtədir qələmli 

tənqidçilərin də vücuda gəlməsini istilzam etdiyi kimi, övraqi-ədəbiyyələ-

rin kəskin bir surətdə ədəbiyyat həvəskarları tərəfindən tənqid və təqriz 

edilməsi də məharətli bir mühərririn, mədid-əlbəsər bir münəqqidin və 

yüksək zövqlü və şümullu, görkülü bir şairin də doğmasına xadim olur. 

Şimdilik isə bizdə tamamilə ədəbiyyat namını daşımağa əsərlər olmadığı 

kimi bənim göstərdiklərim dəxi bir tənqidçi nəzəriyyələri olmağa qabil de-

yildir. Bunlar bəlkə adi bir lisan və ədəbiyyat müəllimlərinin gözlərinə çar-

pan nöqtələrdən daha zəif, daha bəlirsiz cəhətlər sayıla bilər. Məəttəəssüf 

övraqi-ədəbiyyəmizin layiqli bir müntəqidi füqdanı dolasıyilə ədəbiyyatda 

ixtisas kəsb etmədən belə Cavid kibi ümumin sevgilisi olan bir şairimizin 

hələ mürəkkəbi qurumamış "Peyğəmbər"i haqqında tənqidçilər misa-

lı mülahizələr yürütməyə cəsarət etməyə məcbur olduq, zatən bən əv-

                                                
 Vadar, məcbur edildim... 
 1923-cü ildə “Peyğəmbər”in təb edilməsi münasibətilə yoldaş Zeynallının Maarif 

evində aprelin sonunda verdiyi məruzəsinin eynidir. İDARƏ. 
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vəlcədən bu fikirdə deyildim. Bəlkə böylə iqdamata məcbur edildim. Fərq 

etməz; bizlər həpmiz sağlam bir gələcəyin təməl quranlarından olsaq da 

şükürlər edəriz. 

HƏQİQİ ƏDƏBİYYAT 

Hər hansı bir elin və ölkənin ədəbiyyatı və lisanı araşdırılsa o millə-

tin və məmlkətin tərəqqi və inhitat dövrlərini görmək elm və fənn nöq-

teyi-nəzərindən çox da güc deyildir. Hətta bir millətin digər bir millətə 

az-çox icra edə bildiyi nüfuzu, onun lisan və ədəbiyyatından seçmək 

qabildir (Netəkim ruslarda türk sözləri, farslarda ərəb və biz azərbay-

canlılarda bir çox rusca ləfz və kəlmələrin mövcud olması kibi). Lisan 

və ədəbiyyat yekdigərindən ayrılmadığı kibi, tarix və ədəbiyyat dəxi to-

əm olataq getməkdədir. Yunan ədəbiyyatının isgəndəriyyə dövrilə Ho-

merus zamanları; Fransa və Almaniyanın XVII-XIX əsrləri ədəbiyyatı 

ilə ondan daha əvvəlki dövrlərin hankısını götürmüş olsaq ədəbiyyatın 

tarix kölgəsində gəzdiyini, bəzən bir inqilabın barometrosu, bəzən ək-

sinqilab təranələrilə malamal olaraq qaldığı görülür; ölkənin tərəqqisinə 

yüksələn və tədənni etməsilə düşən ədəbiyyat tamamilə hyati-ictimaiy-

yə güzgüsü olmamış nə ola bilər. İştə bu ədəbiyyatın hər hankı millət 

içində olsa onun təsvirləri, tərkibləri, təşbihləri, istiarələri, tamamilə o 

millətin, o cəmiyyətin malı olacağı bədihidir. Yalnız bu zaman, o ədə-

biyyat həqiqi bir ədəbiyyat namını almağa müstəid olur. 

Həqiqi ədəbiyyat; mövzunu əksər ovqat təsvir etmək istədiyi cəmiy-

yətin ruhunu tamamilə kəndində inikas edəcək, o cəmiyyətin hər bir 

əzasi yaşadığı mühiti büsbütün bu əsərdə görmüş olduğu için hər bir tip 

ola biləcək fərdi digərindən təşxis və təfriq edə bilər. 

İştə ona görədir ki, həqiqi ədəbiyyat tərəfdarları bir əsəri həyat və 

həqiqət nöqteyi-nəzərindən araşdırmaq istədikdə onda göstərilmiş za-

man və məkan cəhətlərindən başlıca tipləri öyrənməyə başlar. Və bir 

tənqidçi dəxi əsərdə təsvir edilən həyat və simaların nə dərəcədə mü-

vəffəqiyyətlə meydana sürüldüyündən mütləqa bəhs edəcəkdir. Bundan 

əlavə, orada görülən həyat ilə simaların təsvirilə bu əsər cəmiyyətin 

hankı sınıfına, tarixinin hankı dövrünə və ya bir dövrün hankı zamanla-

rına isabət etdiyini qeyd edəcəkdir. 
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Lakin talesiz türk ədəbiyyatı (bilxassə Azəri ədəbiyyatı) ta bidayət-

dən bu ana kibi öz cəmiyyətini təsvirdən aciz qaldığı cəhətdən gərək 

fars, ərəb, rus və bəlkə də bir çox nüfuzlar altına düşməyə məruz qal-

mışdır. Və bu gün xəlqin əksəriyyətini təşkil edən zəhmətkeşlər böylə 

dursun, kübaranə yaşayanların belə bir ədəbiyyatı yoxluğunu hər kəs 

hiss etmədədir. 

ŞAİR VƏ ƏDİBLƏRİMİZ 

Azərbaycan və bilümum türk ədəbiyyatına baxdıqda hər tərəfdə əşarın 

mündəmic olduğunu, şairlərin göbələk misalı çoxaldığını görürsünüz və 

hər əlinə qələm alan yalnız bir-üç qəzəlilə, üç-beş təxmis yazmaqdan baş-

qa bir şey bilməz. Sabir kibi bir qüvvətlisi meydana gəldikdə əsrimizin 

üzərində hökmüran olan ədəbi konservatizm o qədər ağır zəncirlə bizi 

sarmış ki, içindən çıxamağa və yenilik tərəfdarlarını sevdirməyə və xəlqə 

tanıtmağa belə uzun bir müddət lazım gəlir. Qəzəl və təxmislərin qübarı 

altında məxmər olan ruhlar əski cinas, lütf və ədalara o qədər aşiq olmuş-

lar ki, ondan ayrılmaqda ağır bir əziyyət görürlər. Böylə bir halda möv-

zun və müqəffa lisana və ədasına öyrənmişlər, sadə bir dil ilə mənsur bir 

əsər yazmağı heç bir zaman qəbul edəməyəcəyi aydındır. Və yazdığı ən 

gözəl bir parçanın cümlələrin nəhayətini təxfiyə edərcəsinə yazmağı özü 

için vəzifə ədd edər. 

Bərəkət versin ki, bir parça səhnələrin meydana gəlməsi və mətbua-

tın iləriləməsi nəsr ilə əsər yazmağı ədiblərimizə öyrətdi. Fəqət burasın-

da da bir ibtilayə uğrandı. O da yazıçılıramızın əski dahilərdən bir ta-

qım qaydalar alması və onun üzərində yazı yazmaq istəməsi və yaxud 

məşhur bir əcnəbi əsərini təbdil və tərcümə ilə səhnəyə atması və ən nə-

hayət, yaratdıqları əsərlərdə yerli xəlqin, nə həyatını, nə ruhunu, nə də 

adət və ənənəsini tamamilə göstərməməsindədir ki, aciz qaldıqları için 

xəyal xanələrinə rücu etmək ehtiyacı hiss etdilər. Böylə əsərlərin heç 

birisi xəlqimizin ruhuna da uyğun olmadı, cəmiyyət əfradımızın da si-

masını yaratmadı, hankı sinfə mənsub və nə yolun saliki olduğu da or-

taya çıxarılmamış qaldı. Bu surətlə mənsur ədəbiyyatımızdan da geniş 

xəlqimiz istifadə edəmədi. Ona görə də şair və ədib namını daşıyanları-

mız da əcnəbilər qədər məşhur və calibi-diqqət olmadan söndülər. 
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ƏDƏBİYYATDAKI HƏYATİ DÖVRLƏR 

Hər hankı bir millətin ədəbiyyatı tədqiq edilsə onun xəvas və avam 

ədəbiyyatından mürəkkəb olduğu görüləcəkdir. O ədəbiyyatın mənsub 

olduğu xəlq nə qədər ibtidai hyat keçirirsə ədəbiyyatı da o qədər baya-

ğı, o qədər sadə, o qədər adi bir tağım şeylərdən bəhs edəcəkdir. O xəl-

qin həyatı irəlilədikcə iqtisadən tərəqqi etdikcə, cəmiyyət arasındakı 

qruplar artmağa və yekdigərindən ayrılmağa başladıqca lisanı da, adabı 

da, düşüncəsi də,nəhayət ədəbiyyatı da başqalaşmağa yüz qoyacaqdır, o 

zaman artıq əvam ədəbiyyat ilə xəvas ədəbiyyatı bir növ uc-uca gəlmə-

yəcəyi bədihidir. 

Hələ keşməkeşlər içində bulunub tamamilə mövqelərini ayırmamış 

cəmiyyət qrupları məlum ki, zehniyyətcə yekdigərinə yaxın olur. Biri-

birinin dilini anlar və biri-birinin ədəbiyyatına o qədər də yabançı ol-

maz. 

Böylə bir dövrdə, Fransada truverlər Trouverlər, provansda trubadur 

Troubadourlar, Almaniyada minnezinger Minnizinqerlər, İngiltərədə 

minstrel Minstrellər, farslarda dastan şairləri doğduğu kibi bizdə də saz 

şairləri, bayatı söyləyən AŞIQLAR doğmuşdur. Bu zamanın şeirləri, 

əksəriyyətilə bədahətən söylər, əsrinin məşhur ən səxavətli bir ağasına 

mədhiyyələr, bayatılar ithaf edər; sevgilisini gördüyü yerdə mühitlə bə-

rabər təsvir edər; sevgilisini gördüyü yerdə mühitlə bərabər təsvir edər. 

Kəndi yarına məxsus söylənilən sözlər nə qədər içindən gəlirdisə o qə-

dər mədhiyyələri lütf və kərəm qazanmaq için deyilirdi. Bunların ardın-

ca gələn klassik şairlər isə qəsidələr, rübailər, dübeytlər yaratmağa gi-

rişdilər. Lakin ümumiyyətlə ruh o qədər də iləriləmədi, çünki təbiət ilə 

mübarizədən aciz qalan insan öz iradəsi xaricində ummadığı bir yerdən 

imdad arzu etdiyi için daim gözlərini səmalara çevirər, oradan yardım 

istərdi. Bu zehniyyət ümumxəlqin zehniyyəti, hələ möcüzələrə inanan 

cəmiyyət əfradının dimağından doğan ləmələr idi. Ona görədir ki, tanrı, 

peyğımbər və övliya (imamlar) fikirləri, onların mömin və saf qəlbli in-

sanlar ilə ruhən yaxın olduqları, haqqı daima müdafiə etdikləri qafalar-

dan çıxmazdı, netəkim: möcüzə qəbilindən olmaq üzrə Aşıq Qəribdə: 

Mövlam qanad verdi uçdum da gəldim 
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Üç aylıq yolları üç gündə gəldim. 

Kibi xəyali bir şeyə xəlq iman edir; Kərbəla xüsusundakı mərsiyə-

lərdə cin Cəfərin imam Hüseynə yardım etmək istəməsi, quşların səma-

larda mələklərin və həp kainatın, aşura günü göz yaşları tökdüyünü 

qeyd etmədən keçməyirlər. Bundan əlavə gərək xəlq içində, gərək ədə-

biyyatda xülyapərəstlik, röyaya inanmaq, bəzən bir röya tamamilə bir 

fərdin, bir cəmiyyətin, bir ölkənin müqəddəratını təyin və təqdir etməyə 

qabil olduğunu görmək olur. Hətta bu günə qədər analarımızın röyada 

ölüdən axirət məsələlərini öyrənmək istədikləri mövcuddur. İştə daima 

təvəkkül və pənah ilə yaşayanlar cahanı gördükləri kibi tələqqi etməz, 

bunun arxasında başqa aləm, başqa bir zat, başqa bir qüvvət bulunduğu-

nu nəzərə alaraq hər şeyə birər simvol, birər rəmz kibi baxarlar və bun-

ların həpsini xaliqi-kainatın cilvələri nümunələrindən sayırlar. 

Bunların düşüncələrini təsvir etdikdən sonra adi həyatlarındakı yek-

dikərilə olan münasibata baxalım. Erkəklərin qarşılığını təşkil edən qa-

dınlar bu zamanlarda tamamilə erkəklərin yədi-təsərrüfündə bir məta 

misalı olduqları için ən gözəllərinə qiymət verir; şahənələrə qədər çıxa-

rılır, çirkinlərinə daima xor baxarlar. 

Kəndini idarə etməkdən belə aciz olan ata-ana, bir qızın vücuda gəl-

məsindən o qədər də məmnun olmaz. Kim bilir, bu qız həddi-bülüğə 

gələnə qədər gözəlmi, çirkinmi olacaq, başına nə müsibətlər gələcək, 

təbiətin və ətraf ellərin hücum və axıntılarına qarşı durmaq, elinə-əqda-

basına yardım edə biləcək yalnız oğlan, yenə də oğlan ola bilər: böylə 

isə bir qızın nə əhəmiyyəti var, onun içindir ki, daima bir qızı ərə verən-

də: 

"Yeddi oğlan istərəm 

Bircə dənə qız, gəlin!" 

diyorlar. İştə onun içindir ki, "Qız yükü, duz yükü" zərbül-məsəli 

mövcuddur. 

Böylə olan surətdə qız və qadının mövqeyi iki nöqtədə duracaqdır: 

1 - Qadın bir oyuncaq. 

2 - Qadın bir ehtiras, bir şeytənət mənbəyi. 

İştə onun içindir ki: 
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Həp cinayət!.. Qadın cinayatı! 

Həp qadın cürmi-ehtirasatı! 

Qadın insanı haqdan ayrı salır, 

Həm qadınlar başa bəla sayılır. 

Kibi fikrini bir şeyxin ağzından eşidirsiz. Böylə bir zehniyyətin qa-

dına xor baxacağı aşkardır. Madam ki, insanın yeganə imidgahı tanrı-

dır. Qadın da insanı ondan ayrı salırmış, demək ki, o qadına yaxlaşan, 

ona məczub olan zatdı. Ona görə də həqiqətə varmaq istəyənlər, gözəl 

qadından qaçmalı, işvəkara aldanmamalıdır. 

Cəmiyyətin bundan başqa tələbləri də var: ailənini övladı oldu, cə-

sur, dilavər, cəngavər olsun. Qəhrəmanlıq, pəhləvanlıq ərz edən gənc 

cəmiyyətin ən sevimli, ən möhtərəm bir fərdi sayılacaqdır. Əksər ovqat 

böylə gənclər az bir zamanda cəmiyyətin rüəsasına əqraba ola bilər. 

Ona görə də gələcəyi əmindir denilir (Avropada XI əsrdən əvvəldə tibqi 

böylə idi). 

Bir tərəfdən əşraf, rüəsa, üməra əlində (xan, sultan, padşah), digər 

tərəfdən də gündən-günə qüvvətlənməkdə olan ruhaniyyət əlində çarmı-

xa çəkilmiş xəlq özünün talesizliyini layənşüur bir surətdə anlamağa 

başladıqca həyatda münfəil (Passiv) olur. Burasını eyni anlamış ruhani-

lər dəxi dünyanın faniliyindən axirət için çalışmaq lazım olduğundan 

bəhs edər və əvam xəlqi bir az da qəflətə daldırmağa səy və qeyrət 

edərlər. 

Müstəsna bir kitlə isə saraylar, xanədanlar ətrafında eyş və işrətlə 

gün keçirməkdən başqa bir şey bilməzlər. 

Bu ruh tamamilə dərəbəylik cəmiyyətinin ruhu və bu üsuli hə-

yatdan hala çıxmamış Şərq millətlərinin həyati ruhudur. Məlum ki, 

böylə zamanlarda ən çox bəyənilən nəzm və yüksək üslublu ədəbiy-

yat olmalıdır. Böylə olmazsa nə şahanə böyüklərə, nə də kübaranə ya-

şayan müstəsna kütləyə yaxışmaz olur. 

Böylə bir əsrin fəlsəfəsi nə olmalıdır? Mütləqa təsəvvüf - Mistisizm. 

Bunun ardınca gələn ədəbiyyat isə yuxarıda söylədiyim ədəbiyyati 

                                                
 Şeir parçası Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsindəndir. – İ.A. 
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həqiqidən Realite olur. 

Keçmiş dərəbəylər ədəbiyyatı nəsil və pədərlə fəxr etməyi tərcih 

edərdisə, bu ədəbiyyat şəxsi qüdrət və istedada, qabiliyyətə, zəkavətə 

diqqət edər. İstiarələrdən, rəmzlərdən qaçar, həyatı sevməyə, dini şey-

lərdən uşaqlaşmağa çalışar. Sevgi və əşqi-ilahi bir şəkildə olmaz və 

onun nəhayəti Leyli və Məcnunda olduğu kibi bir Zeydin uyqusilə ay-

dınlaşmaz, bəlkə mübarizələrlə aşiqlər məşuqələrinə vasil olurlar. Eşqi-

bəşəri başlar. 

Bunun ardınca həyatda daha nə təbəddülat olur? İnsanlar daha fəal, 

daha uzaqları görmək və bilmək iştiyaqilə qalxar. Bu dəfə bütün civarı-

nı bir az daha günəşin yolu ilə gedərək hər tərəfi təsərrüfünə almaq is-

tər. Bu zamanlarda dünya səyahətləri başlar. Millətlərin bir yerdən di-

gər bir yerə köç nidası eşidilər. Dinlərə rəxnə düşər; insanlar əski büt-

lərdən vaz keçməyə çalışar; özünün, bütün dünyaya hakim olmaq fikri, 

onun başı üzərində öylə də böyük qüvvət bulunbduğunu təqdiq edər. 

Məbədlər bütlərdən xilas olmağa yol arar. Və üzərində gözə görünmə-

yən və bütün-bütünə bir qayə (ide) şəklinə girmiş tanrı istər. Təbiətə qə-

ləbə çalmağa başladıqca, yenə də ruhaniyyət və tüccar təbəqələrinin 

sınfı zehniyyəti təsirində qalan geniş kütlələr tanrıya da inanmağa baş-

lar. 

Buraya qədər ərz etdiyimiz mülahizələr ümum millətlərin başına gə-

lən hallardır. Bizim ədəbiyyatımız isə bunların hərəsindən bir nəbzə 

göstərə bilmişdir. Dünya ədəbiyyatının ölməz nümunələrinə diqqət 

edilmiş olsa hər böylə əsərlərdə təsvir edilə bilən əsr tamamilə inikas 

etdiyi kibi o əsrin bariz simalarının cəziyyələri - xarakternıe çertı - xa-

rakter cizgiləri layəmut bir surətdə meydana qoyulmuşdur. Məlum ki, 

müəyyən əsrə aid bir əsər yazmaq istəyən şair və ədib dəxi əvvəla möv-

cud olduğu mühitin qüvvətli nüfuzundan sonra mənsub olduğu məktə-

bin, cəmiyyətin və zehniyyətin təsirlərindən xaricə bəzən çıxar, bəzən 

də çabalar, lakin çıxamaz. 

HÜSEYN CAVİD VƏ "PEYĞƏMBƏR"İ 

İştə biz də Hüseyn Cavidi tədqiq etdikdə ərz edə bildiyim nöqtələrdə 

nə qədər müvəffəqiyyətli olduğunu öyrənmək istəriz. 
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Hüseyn Cavid bir osmanlı ədəbiyyatı dəstpərvərdəsi, bir azərbay-

canlı balası olduğu için ədəbiyyatımızda göstərdiyimiz dairə xaricinə 

çıxamamış qalmışdır. Kim bilir, bəlkə bu hal müvəqqət bir zaman için-

dir. Bəlkə də biz burada işbu sətirləri mütaliə edərkən möhtərəm şairi-

miz nə kimi möhtəşəm və böyük bir mövzu düşünüb durur ki, birdən-

birə parlasın və əsrinin mafövqünə çıxmış olsun. 

Böyük mövzu dedik ya! İştə Cavidin ən zəif nöqtələrindən biri də bö-

yük mövzuları alıb üzərində çox çalışmamasıdır. Ona görədir ki, ondan gö-

zətlədiyimiz qədər meydana böyük bir əsər atmaz. 

Cavid bir Şeyx Sənan yazar, bir Uçurum açar, bir Afət doğurar, bir 

İblis rəqs etdirər, bir Peyğəmbəri yaratmağa qeyrət edər, bəlkə də şimdi 

bir Çingiz, yarın bir İsgəndər, ertəsi gündə bir Lenin diriltməyə can ata-

caqdır. 

Bu gün Cavid bu yolu tutub getməkdədir. Və böylə simalar yaradır-

kən Cavid onları qarşısına çağırıb adam əqilli tədqiq və təhlil etməz, yal-

nız meydanda əşxas çox görünsün deyə qələmi ucuna gələn bir ismi təs-

vir etdiyi əfradın içərisinə atar və sonradan bu novzadələrə - siz neçin bu-

raya soxuldunuz - deyə bir dəfə də sormaz. Bəzən birisini olduqca qüv-

vətli təsvir etmək istərkən dodaqlarına verdiyi sözlər son dərəcə zəif və 

biçimsiz bir hala qoyar və təcəlli etdirdiyi simaların nə hərəkatını, nə də 

sözlərini təsadüf və kontrol altına alar. İştə bu nöqtələrdə Cavidin əsəri 

Hamidanədir. Fəqət Hamidin əsərlərilə Cavidinkində böyük fərq vardır. 

Cavid əşkal cəhətdən nə qədər Hamidanə isə üslub cəhətdən Fikrətanə 

və fəlsəfə cəhətdən Tofiqanə bir əsər yaratmaq istəmişdir. Bəlkə yazar-

kən bu üç şairin heç birini düşünməmiş, fəqət bunların cızdığı dairə xari-

cinə də çıxmağa müvəffəq olmamışdır. Məsələn, Peyğəmbərin ağzına 

vermiş sözlərə baxınız, nə sufiyanədir. 

 

Anlamam bir şu ölçüsüz, şu dərin, 

Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə neçin? 

Bəni yalnız düşündürən şu məal. 

Həp bu, yalnız bu, daima bu sual. 

Şu siyah çarşaf ən böyük əngəl, 
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Uça bilsəydim, iştə ən əvvəl 

Onu yırtar da, parçalar da həmən. 

Qavuşurdum o hüsni-mütləqə bən. 

 

Parla, yüksəl vücudi-mütləqə sən! 

Mərdivənlər yapıb könüllərdən 

Öylə bir əsr içindiyəm ki, cahan 

Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyor. 

Yüş çevirmiş də tanrıdan insan 

Küfri haqq, cəhli mərifət sanıyor. 

Dinləməz kimsə qəlbi, vicdani 

Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız... 

Başçıdır xəlqə bir yığın cani, 

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız. 

Yaxud: 

Onu duymaq, duyurmaq istərkən, 

Gəririm hər bəlaya köksümü bən. 

Daş, tikən, ox, qılıc, tokat, yumruq 

Həpsi xoş, hər nə gəlsə dönmək yoq. 

 

Yuxarıda göstərdiyimiz 4 parça Cavidin şeirləri yanına Tofiq Fikrə-

tin: 

... Çeynəyən həqli, çeynənən məyub 

Qəhrə alqış, qürurə səcdə, kərəm, 

Zəf, zillətlə daima toəm! 

Doğruluq dildə yox dodaqlarda! 

Xeyr ayaqlarda, şər qucaqlarda! 

Bir həqiqət, həqiqiəti-zəncir 

Bir bəlağət, bəlağəti-şəmşir! 

Həqq qəvinin, demək şəririndir 

Ən cəli hikmət - əzməyən əzilir. 

 

Adəm övladı bıkmamış ciddən 
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Nə əzilmək, nə həqqi əzməkdən, 

Duymamış heç bir işdə yorğunluq 

Bir təşəkki, haman toqat, yumuruq 

Yumruq əl verməmiş, topuz vurmuş; 

"Haqq!" deyən ağzı daşla susdurmuş. 

O da kafi deyil, bu gün qarrələr 

Və dənizlər zəhərli qümbərələr 

Bomba, güllələr malamal. İlax... 
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Sonra yenə də Peyğəmbərin iskiletə: 

- Sən nəsin? Söylə! 

Cavabında "iskilet"in: 

- Bənmi? Piri-nədim, 

Rəmzi-tarix, o filosofi-qədim 

Qucağım oldu hər dühayə beşik; ilax... 

Sözlərini gördükdən sonra bir dəfə Tofiq Fikrətin "Tarixi qədim"in-

dəki: 

Bəşərin köhnə sərgüzəştindən, 

Bizə əfsanələr tərənnüm edən... 

...Cəbinində altı bin illik 

Buruşuqlarla şübhələr qarışıq 

Sari maziyə, yəni röyayə 

Payi ati dinən həyulayə 

Sürünən heykəli-qədid... 

Parçasını xatırladıqda qadidin-iskiletin bir rəmzi-tarix olduğu Fikrət-

dən bir daha şairanə surətdə öyrəniriz.  

Bunu təsdiq etdirmək için: 

.................................. onu gah 

Durdurub mənzərimdə, biikrah 

Soraram əski xatiratından... 

O bir az filosof, bir az zirtlaq. Və ilax. 

Təsvirini də gördükdə: 

"Pəmzi-tarix o filosofi-qədim"in haradam gəldiyi tamamilə anlaşıl-

mış olur. 

İştə bu parçalardan biri Fikrət dili və üslubu, bir Rza Tofiqin mütə-

səvvifanə təkyeyi-ədəbiyyatı qoxsu gəlir. Fəqət Rza Tofiqin yazdığı 

əsərlərdə məqsəd onun ədəbiyyat xüsusundakı fəlsəfəsidir. O yalnız 

Anadolu göylisiinn ruhuna girmək istər; özü heç bir din tanımadığı hal-

da yazdığı şeirlərin səmimiyyəti etibarilə ölməz nəfəsləri, şami-qəriban-

ları yüzündən Anadollunun təhkiyəçiləri, təsəvvüf salikləri onu "Möv-

lana Rza", "Dərviş Rza" və ya "Rza baba" deyə tanırlar və mürşid sa-

narlar. 
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Mütəsəvviflərcə eşqin cilvəsilə cahan yaranmış və sonra "Əhsəni-təq-

vim" üzrə insan dünyaya gəlmişdir. İnsanı yaratmaqdan məqsəd "hüsni-

mütləq"ə öz mövcudiyyətini bildirmək və nəhayət məhbubu "Məhəmmə-

di" yaratmaqdı. Onlarca hər şey birər rəmzdir. Eşq "eşqi-ilahi", cənnət 

"didari-ilahi", Məhəmməd isə "nuri-ilahın cilvəsi, eşqin nasiyeyi bəşərdə 

parlaması və görünməsidir". Bundan meydana öylə çıxır ki, ancaq Mə-

həmməd yüzündə tanrını görmək olur. Onlarca mələk də bir rəmz - bir 

qüvvətdir. 

Rza Tofiqin qələndərisindəki bir parçası nümunə için alınsa sufilik 

ruhu bəlli olur. 

Bu nəfsi-xudkamı çəkib də darə 

Gülərək sər verdik ulu sərdarə 

Bir qəmzə uğruna, didari yarə 

Canla, başla könül verənlərdəniz 

Dərs alıb cananın fəttan gözündən 

Şeir məşq elədik, şirin sözündən 

Kəsdirmə bir yoldan, batin yüzündən 

Kəbeyi-məqsudə irənlərdəniz. 

Nuri eşq enincə dili-agahə 

Mürği-ruhu saldıq ta qibləgahə 

Baba ocağıdır... biz o dərgahə 

Pərvasız, düstursuz girənlərdəniz!.. 

Təvəccöh qılmadıq babi-niyazə; 

Ürfanla irişdik rütbeyi-nazə; 

Aşina çıxmışız şəbədəbazə, 

Pərdənin ardını görənlərdəniz!.. 

Bundan sonra Peyğəmbərin: 

...Şu siyah çarşaf ən böyük əngəl, 

Uça bilsəydim iştə ən əvvəl 

Onu yırtar da, parçalar da həmən. 

Qovuşurdum o hüsni-mütləqə bən. 

Sözləri yanında Mələyin cavabını oxuyalım: 

Onu dərk eyləmək qolay... ancaq 
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Ver içindən gələn sədayə qulaq, 

Dinlə həp kainatı, seyr eylə, 

Hər günəş ondan iştə bir şölə... 

Hər ufaq zərrə, hər kiçik yarpaq. 

Sənə söylər bu rəmzi pək parlaq. 

İştə Peyğəmbərə eyi diqqət edilsə, böylə bir sufi ruhunun nümunələ-

rini orada görmək qolaydır. 

Zatən Cavidin keçmiş əsərlərinə də dərin baxılsa, onun Məhəmmə-

də daha mayil olduğu gözə çarpır. "Peyğəmbər"in doğmasından əvvəl 

onun Sənan, Uçurum sətirləri arxasında gizləndiyini seçmək o qədər də 

müşkül deyildir. Cavid Sənanı yazarkən Ərəbistandan başlayıb Qafqaza 

doğru yol aldığına nə qədər şad olduqsa o qədər qafqaziyalı-azərbay-

canlıların başına birər fəs qoymasından dilgir olmada idik. Bu isə Qaf-

qaziyadan İstanbula, oradan da Ərəbistana keçməsinə açıq bir dəlil idi. 

Ona görə də Cavidin bir gün bir ərəb simasını Azərbaycan ədəbiyyatına 

soxacağına heç şübhə etməzdik. 

Bu da Cavidin yaşadığı mühitdən, keçirdiyi həyatdan pək uzaq, dai-

ma xülyalar içində sis və buludlar arasında yaşamaq istədiyinə və bütün 

dünyayı titrədən inqilabdan belə bir şəmmə almayaraq özünəməxsus bir 

səmada uçmağına dəlalət etməzmi? Ümum şairlərimizin uğradığı ibtila-

yə uğramış Cavid dəxi tamamilə öz xəyal xanəsinə müraciət edərək 

qüvvətini, ilhamını oradan almayırmı? Yalnız bir "əvət"dən başqa nə 

qalır? 

Əcəba, Cavidin böylə yapmasına səbəb nədir? Bizcə möhtərəm şai-

rimiz həyata, həqiqətə yaxlaşmaq istəyor, oradakı tipləri tədqiq etmək 

üçün çalışdıqda onu sarmış olan mühit, qarşısındakı həqiqəti-hal ona 

dar və kiçik gəlir və ona görə də kəndi fantazisinə qüvvət vermək için 

bəzən tarixi simaları araşdırır, başqa mühitlərə qoşur və hər şeyi "uzaq 

ufüqlərdən" almaq istəyor. İştə bu nöqtədə Cavid romantik olub qalı-

yor. 

Peyğəmbərin özünü təsvir etdiyi parça Cavidə nə qədər gözl yaqşı-

yor. Guya ki, Cavid burada kəndi-kəndini anlatır: 

Şairim, bəslədiyim sidqü səfa 
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Çırpınıb izlədiyim nuri-düha. 

Daima ruhumu oxşar cəbərut, 

Şeirü ilhamımı dinlər mələkut. 

Bən fəqət hüsni-xüda şairiyim, 

Yerə enməm də səma şairiyim. 

Təsvir edəcəyi bir Peyğəmbəri tədqiq etdikdə Cavid bitərəfanə araşdı-

ramayır. O, adamı olduğu kibi təsvir edəməyor. Bəlkə onu bir suficəsinə 

sevdiyi için fikrində böyütür; lakin mülahizəsindəki böyüklüyü qələmilə 

təsvirdən aciz qalır, Məhəmmədi kiçildir. 

Fikrimizi isbat için bir az da iləri gedəlim. 

 "PEYĞƏMBƏR"İN MƏZMUNU VƏ MƏHƏMMƏD 

Uçurumlar, sarp enişlər, qorxunc qayalar içində oturan Peyğəmbər dü-

şündüyü zaman füsünkar bir Mələk nəzərgahında cilvələnməyə başlar, 

onun Peyğəmbər olduğunu ona xəbər verir; şaşırmış Peyğəmbər təbliğ və 

təşviq için çağrılırkən içində tufanlar qopduğundan şikayət edir. Ərəbista-

nın bir cəhənnəmdən nümunə olduğuna darılır. Hankı bir möcüzlə xəlqi 

cəlb edəcəyini bilməyor. 

Haqqı təbliğ için sənin ancaq 

Rəhbərin sənəti-kəlam olacaq. 

Cavabını alır. Və başqa möcüzələrin həp saçma olduğuna təkrar tə-

kidlər eşidir. Fəqət bu zamanda qarşısında rəmzi-tarix, "o heykəli-qə-

did" duruyor və yalnız kəlam ilə təbliğdən bir müsbət nəticə çıxmaya-

cağını ona elan ilə: 

İnqilab istiyormusan, bana bax! 

İştə kəskin qılınc, kitabı burax! 

Deyir və fikrinə qüvvət vermək için: 

Parlayır durmadıqca əldə silah, 

Əzilərsən, qanın olur da mübah, 

Eyləməz yardım incə hikmətlər, 

Həm sönər busələr, məhəbbətlər, 

Əvət, ancaq qılıncdadır qüvvət! 

Bundadır haqq, şərəf və hürriyyət! 

Böylə bir fikrin nə qədər doğru olub-olmadığına imdilik cavab ver-
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miyoruz, fəqət böylə bir bəhsdən sonra Peyğəmbər dəvətə başlarkən 

sayğısız əhalinin qəhqəhələrinə məruz qaldığını görürüz; Peyğəmbər 

buna baxmayor, dəvətindən bir an belə geriyə durmayor. Həp eşqdən, 

məhəbbətdən, görünməz xaliqdən bəhs edərkən tam bir idealizm aləmi-

nə soxulur: 

Odur həp varlığın əvvəli, sonu, 

Bütün kainat təqdis edər onu. 

Bu arada ərəblərin sənəmlərə tapınması, qızlarını basdırması, kölələ-

rə hökmüranlıq etməsi, cəmiyyət içərisində tam bir ləhvüləəbin aşıb-

daşmasına qarşı bəzən onları təbliq edir; bəzən də onları tanrının qəzə-

bilə qorxudur. Buna gülmək istəyənlərin çoxu Peyğəmbərin yavəri olan 

Əbu Talib oğlundan qorxarlar. 

Məhəbbətin ən zəif və cansız bir dövründə bir Şəmsa kibi ərəblərcə 

məşhur, zəngin, bakirə bir qız meydana atılır və Peyğəmbərə vurulduğu 

için ona elani-eşq edir. Peyğəmbər dəlicəsinə öz məfkurəsinə aşiq oldu-

ğunu göstərir, onu təbliğə girişir, fəqət bu qızı təbliq etmədən aciz görü-

nür. Bunların mühavirlərindən Şəmsadakı məntiq və səlamət fikir Pey-

ğəmbərinkindən qayət qüvvətli olduğu ortaya çıxıyor. 

Nədən isə qız bir dürlü məşuqindən vaz keçmədiyi için onun ən bə-

xim dəqiqələrində Peyğəmbərin qurtuluşunda böyük rol oynayır. Hər 

kəs Peyğəmbərə alay etdiyi, çocuqlar onu daşa basdığı zaman ardınca 

bir xilaskar kibi qoşan yenə də Şəmsa ilə onun arxadaşı Nədimə olur. 

Bir qaç dəfə Peyğəmbəri ölüm ağzından qurtaran qız, sevdiyindən özü-

nü sevindirən söz eşitmədiyi için peşman olur. 

Peyğəmbərin təbliğatından qorxuya düşən kahinlər, başda Xəttab 

oğlu olmaq üzrə Peyğəmbəri öldürmək için arayorlar, Xəttabın qızı 

evində oxunan ayələrin "fəsahəti" Xəttab oğlunu məczub etdiyi için 

Peyğəmbərin dinini qəbul edər. 

Səkkiz yil daha sonra Məkkəyə nüsrətlə girən Peyğəmbər yenə də 

Baş Rəisin odasında Şəmsa ilə görüşür. Hər kəs Peyğəmbərə səcdə etdi-

yi halda, Şəmsa onu zəhərləmək istər. Fəqət zəhəri kəndisinə içirildikdə 

üfulə uğrayıb səhnədən çəkilir. 
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* * * 

Buraya qədər mütaliə eylədiyimiz məzmun göstərdi ki, Cavid adlan-

dırmaq istədiyi Peyğəmbər tanıdığımız, bildiyimiz Məhəmməd ibn Əb-

düllahdır. Öylə qısa bir surətdə onun tarixinə bir nəzər atalım: 

Qərbi Asiyanın şimal cəhətlərində əzəmətli dövlətlər yekdigərinin 

ardınca birər yıldız kibi çıxıb yenə də qayib olurkən, fürelər cahangira-

nə bir səltənət yaratırkən, nəhayət İsgəndəri-Kəbirin atlarının dırnaqla-

rından qopan yıldırımlarla İran yanıyor və Roma imperatorluğu Asyayi-

suğra və Suriya üzərində qanad açarkən azədə bir çocuq misalı uyumuş 

Ərəbistan yarımadası tarix səhnəsində görünməz idi. Yalnız atəşin gü-

nəş və dalğalanan qumsallıq onları cahangirlik hirsinə tabe dutmağa bu-

raxmayırdı. Lakin ətraflarını bitraqlı yerlərə malik olan ölkələr, sükunət 

sevən şəhərlər daima mütəhərrik çöllülərin axını altında qalmağa hər 

zaman imkan verdi. Bir an için Çin şəhərlərinin türk və moqol axınları-

na məruz qaldıqlarını xatırlamış olursaq ərəblərin qomşularına nisbətən 

böylə dinc yaşamalarına təəccüb edən tarixçiləri həqli buluruz zənnin-

dəyim. 

Bunların böylə davranmalarına ən qüvvətli səbəb onların məşğələ və 

təsərrüfat cəhətlərindən asılı olan macəra ilə dolu həyatlarıdır. Onlar 

bədəviyyətdən böyük fütühatlarına varıncaya qədər nifaq, intiriqasız 

yaşayamamışlar. 

Yalnız üç heyvan ilə bir atına və tüfənginə malik olan bədəvi ərəb 

köçbə halında və rüzgar kibi azadə yaşar və rəncbər və mədəni ərəbə 

xor baxardı. Onun xış ucundan dutub çalışdığını gördükcə alay etməyə 

bilməzdi. Mədəni ərəb isə məlumatlı, çalışqan və varlı olmasilə qürurla-

nar və bədəvi ərəbə həqarətlər atardı. 

"İnsafmı əkinçi, səfil 

Mədinə xəlqi yüz bulsun 

Cəngavər qüreyşin əsil 

Öladına qalib olsun." 

Əsl ərəb ilə ərəbləşmişlər (müstəriblər) arasındakı münasibət dəxi 

böylə idi. 

Kəbənin ətrafında toplanmış yarımbədəvi Məkkə xəlqi tam bir eyş və 
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işrət içində bir ləhvü ləəb fırtınaları arasında yuvalanırkən bəzən bir axını 

mədh və təsvir edər, bəzən düşmanlara həcvamiz şeirlər yazarkən Mə-

həmməd meydana gəlmişdi. Məhəmmədin keçirmiş olduğu həyatı baş-

dan-ayağa bir siyasət oyunudur. Cavid Üçüncü Rəisin sözlərilə bunu da-

ha gözəl təsvir ediyor: 

............................ bir heçdən 

Yaradıb anlı-şanlı bir ordu, 

Bizi təhdidə başlamaqdadır, o. 

Qapılır gah Ömər siyasətinə 

Güvəniz gah Əli şücaətinə. 

Məkkəyi əlinə keçirmiş Məhəmməd üç gün qanlı bir bayram yapdı-

ğı, bir çox qadınları kəsdirdiyi halda Baş Rəisin (yəni Əbu Süfyanın) 

arvadı Həndəyə toxunmadığı, o qadından əmisi Həmzənin intiqamını 

almaq əvəzində hətta ona bir quzu bağışladığı Məhəmmədin siyasətinə 

bir nümunə ola bilər. Cavid dəxi bu nöqtələri müvəffəqiyyətlə göstərə 

bilmişdir. Zatən Cavid Məhəmməddəki bir çox cilvəkarlığı şairanə bir 

surətdə göstərməsini bir çoxları obyektiv olaraq düşündüyündən dolayı 

meydana gəlmiş zənn edərlər. Fəqət öylə bir nöqtələrdə Məhəmməd bü-

tün mühitinin ruhunu özünə cəlb etdiyi kibi Cavidin də ruhunu öylə 

cəlb etmişdir ki, pyesin gedişilə Məhəmmədin nöqsan cəhətləri meyda-

na çıxmış olur. Məhəmmədin tarixdə (bilxassə Təbəridə) göstərildiyi 

nöqsanlarını araşdırmaqla durmayacağız. Pyesə yaxın gələlim. Peyğəm-

bər Xədicənin qulluğunda olduğu için onun tərəfindən tamamilə satın 

alındığını görüyoruz: 

Altun versəm heç şübhə yox 

Sən də əsirimsin həmən  

 

Nasıl ki, altunla öncə 

Satın aldı qarın səni. 

Yaşı keçmiş dul Xədicə 

Söndürdü kəndi nəfsini. 

Heç öyünmə, əvət, altun 

Səni deyil, susdurur hətta 
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Sənin heçdən uydurduğun  

O görünməz tanrıyı da. 

Rəisənin böylə sərzənişinə Peyğəmbərin sarsılmaz bir məntiqli ca-

vabı gözətləndiyi hakda həyəcanlı, fəqət qayət zəif sözlərinə təsadüf 

ediriz: 

Xayır, xayır... saqın əsla 

Aldanma! Parlaq vicdanlar, 

Böyük duyğular pək başqa... 

Altuna satılmaz onlar. 

Haqdan keçib altun deyə 

Vicdanını satan səfil, 

Yəhudi köpəyindən də  

Alçaqdır, alçaq... eyi bil! 

İştə böyük təsvir edilən "ağız"ın kiçik və çocukca sözləri "parlaq 

vicdanlar", "böyük duyğular" diyə göstərdikdə Peyğəmbər kəndini dəxi 

o zümrədən sayır və halbuki Üçüncü Rəis ona kəskin bir surətdə həddi-

ni göstərərək diyor: 

Səndən arif daha çoxlar var ikən, 

Səni seçmiş əcəba tanrı nədən?! 

Daha digərləri onu məsxərə və istehza ilə "həddəsni" sözlərində əla-

və edirlər: 

Pək gözəl natiq imişsin, yahu! 

Bir masal söylə, beş-on ayət oxu. 

Bu da yetməzsə ona "dəlidir, bəlkə də sərsəm şair..." deyə tərif et-

dikləri halda Peyğəmbər əvvəlcə özünün "parlaq vicdanlar"dan olduğu-

nu isbat etməli və sonra paraya satılmaz olduğunu, "böyük duyğular" 

pak və müqəddəs olacağını göstərə bilirdi. Bu isə məntiqdə qəbul edil-

məz bir məsələ olur. Peyğəmbərin Şəmsaya qarşı qullandığı sözlərə 

diqqət edilsə nə qədər zəif və soğuq saçan yerləri var... 

Halbuki o qönçə bikri 

Hər gün binlərcə göz əmər. İlax. 

Yeri bir qadını bir qızdan daha yüksəklərə çıxarmaq heç də şairanə 

olmasa gərək. 
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Şəmsə ilə olan müsahibəyə aşağıda bir az daha ciddi yaxlaşırız və 

Peyğəmbərin bütün zəifliklərini orada görəriz.  

ƏSƏRDƏN QAYƏ 

Cavid Peyğəmbər ilə öylə imanlı və qənaəti möhkəm bir tip yaratmaq 

istəmişdir ki, o adam öz fikrinə və idealına bütün vicdanilə inanmış və 

məqsuduna irmək için hər bir şeydən; məzmunu olan gözəllərdən, eşqdən-

məhəbbətdən, eyş-işrətdən və hətta əziz canından belə keçmiş, yalnız sarıl-

dığı həqqi təbliğ etməkdə əzm və səbat göstərmiş olsun. Böylə bir tipi təs-

vir etməklə qalmayır, bəlkə Cavidin fikri bir az da inkişaf edir. O göstəri-

yor ki, yalnız böylə bir adam öz amalına vasil və nəticədə fəth və zəfərlərə 

nail ola bilir. 

PEYĞƏMBƏRİN SƏCİYYƏSİ (XARAKTERİ) 

Son dərəcə dəqiq və məharətli bir surətdə Peyğəmbər mühiti təsvir 

edilə bildiyini təslim etmədən iləri getməyəcəyəm. Bu mühiti apaçıq 

"Peyğəmbər" pyesində görmək mümkündür. O zamankı bütpərəst ərəb 

dini və tanrı məsələsinə yalnız şəxsi mənfəət nöqteyi-nəzərindən yaxla-

şırdı. Ona övlad vermiyən bütü təhqir etməkdə bir günah görməz. "Ci-

bindən taxta bir bütü çıxarıb" yerə atan Topal birisi əvvəla büt yapanı: 

Səndən hər çeşit büt aldım, 

Uğursuz çıxdı, şaş qaldım. 

Oğul istədim qız verdi, 

Ah, çəkilməz bu qız dərdi! 

Və sonra da bütü: 

Hər kötülük iştə bundan, 

Şu bayquş bütdəndir inan. 

Deyə danlar. Dinə olan laqeydlik Baş Rəisin sözlərində daha açıq 

görüliyor. O, Peyğəmbərə beyət və yəni dini qəbul etməyi bir vicdan 

məsələsi saymayır, ona görə də: 

Kim inad etsə həmən məhv olacaq, 

Mal və övladına həsrət qalacaq... 

Çarə yox, çünki iş-işdən keçmiş 

Seyr edib gördüyüm aləm müdhiş... 

Çalışın, məsələ bitsin qansız... 
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Və onu tənə edən qarısına küfr edərkən kəndi kəndinə dalğın bir su-

rətdə diyor: 

"Ah, siyasət bunu ucab etmiş... 

Bən onun dininə uydumsa, demək 

Bunda bir başqa səbəb olsa gərək... 

Böylə bir xəlqin içində vücuda gəlmiş Peyğəmbərin öhdəsinə düş-

müş olan vəzifə iki tərəfdən çətinləşir. Birinci: yeni bir din gətirmiş ol-

duğu için xəlqi əski dindən ayırıb yenisinə uydurmalı və ikinci: böylə 

dinə laqeyd olan bir xəlqdə onların təsəvvüratına uyğun olmayan yeni 

bir həyata onları alışdırmalı və dinə hörmət kibi bir duyğu oyatmalı. 

Böylə bir adam dəxi sərt və əsəbi olmaqdan tamamilə uzaq, bəlkə bütün 

hərəkətlərində kəndini xəlqə sevdirmək kibi səviyyəyə malik olmalıdır. 

Əcəba Peyğəmbərdə əsəbilik varmıdı? Cavidin Peyğəmbərində helm 

və sükundan çox az əlamət vardır. Yalnız bir Şəmsaya qarşı və yaxud 

bir çox başqalarına qarşı əsəbilik göstərdiyi nöqtələr alınsa onda helm-

dən bir nümunə belə görülməz. Çocuqların istehza və daş atdıqlarına 

qarşı laqeyd qaldığını göstərənlər Peyğəmbərin bu cəhətdən yalnız kö-

məksiz olacağından dolayı iləri gələn bir halət olduğunu isbatdan başqa 

bir çarə bulmazlar. 

Pyesdəki qayədən bəhs edən Cavidin yaratdığı tip son dərəcə imanlı 

və öz gücünə güvənmiş olmalıdır dedik. Öylə səciyyəsi olmadıqda kim-

sə böyük bir inqilab dahisi olamaz. Lakin Şəmsaya qarşı Peyğəmbərin 

məfkurəçi olduğunu göstərmək istəyən Cavid onun Şəmsədan qaçdığını 

və qızın: 

Heç düşündürməzmi səni 

Vurğun könlüm, gözəlliyim. 

Kibi eşqin son pərdəsini açdığına qarşı: Əvət gözəl!.. 

Yıldızların sevdasından yaradılmış bir çiçəksin 

Gözəlliyin mənasından daha dilbər bir mələksin 

Fəqət bir tanrı ki, sana böylə gözəllik vermiş 

Nədən xor baxırsan, ona neçin etməzsin pərəstiş? 

Bütün bir kütləyə rəhbərlik iddiasında bulunan bir Peyğəmbərin 

Şəmsa məntəqələrini qarşılaşdıralım: Peyğəmbərə vurulmuş qız, bir bə-
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hanə bulub onun önünə keçir. O da qızdakı gözəlliyi təslim etməyə bil-

məz: 

Çəkil, ey haqq yoldan azan 

Vəhşi səhralar çiçəyi!.. 

Sözünə qız eşqinin sarsıdıcı pərdəsini açar: 

Bax gör bən kiməm, bən nəyim? 

Heç düşündürməzmi səni 

Vurğun könlüm, gözəlliyim. 

İfadəsilə başlanan eşq macərası müqəddəməsində ilk əvvəl Peyğəm-

bər şaşırmış və onda olan mənasız və deqadan təşbihlər ilə qızı mədh 

edər, fəqət birdən-birə özünün kim olduğu və nələr təlqin etdiyi xatirinə 

düşür, haman qızı tanrının varlığına inandırmaq istər. Bu parça fəqət 

məntiqi soğuq qaçar. 

Burada Cavid Peyğəmbəri öylə zəif göstərmək istəyor. Şair təsvir et-

diyini idealizə edərək onun heç bir gözəlliyə uymadığını və öz idealın-

dan başqa heç bir şeyi tanımayan (müsbət mənasilə) mütəəsib görmək 

istəyor. Şəmsa guya anlamayormuş kibi: 

Ah bilməm ki, şu qaranlıq 

Şu əngin boşluqda nə var? 

Və bir dərin heçlik artıq; 

Sağır heçlikdən nə çıxar? 1 

 

Məsəli bir parça da ciddiləşir: 

Bən istərim qəlbindəki 

Tanrı eşqi unudulsun, 

Könlümdə çırpınan sevgi 

O eşqin yerinə dolsun. 

Qızın üst parçadan ibarət hücumuna qarşı qüvvətli bir canlı bir ca-

vab bulmaqdan aciz qalan Peyğəmbər nə diyor: 

Halbuki saysız işıqlar 

O qaranlıqdan parlıyor 

                                                
1 Bu nöqtədə şeiriyyətin də zəfə uğradığını hətta bir bayağı müsihibədə olan incəlikdən 

ari olduğunu unutmayalım. – H.Z. 
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Görüb duyduğun varlıqlar 

O heçlikdən feyz alıyor. 

Bu cavabda bir tərəfdən şiddətli hiddət, bir tərəfdən zəfə və iczə əla-

mət görünməyormu? Burada Peyğəmbər sadə və açıq bir hücuma qarşı 

müdafiəkar qaldıqda rəmzi yardıma çağırır. Sakin idealından əmin biri-

si heç bir zaman bu dərəcəyə varmaz. 

Qızın eşqdən bəhs etdiyi bir anda həyatının mənasını və məfkurəsini 

düşünmüş birisi dəxi mədrəsə və monastrlarda yaşayan din mütəəssib-

ləri kibi güstax bir cavab verməz. Heç bir şey anlamayanlar, öz məntiq-

lərinə inanmayan, fəlsəfədən nəsibi olmayan mənlə (molla)lar onlara 

hücum edənlərə qarşı təkfir ilə müdafiədə bulunarlar. Ha böylə Pey-

ğəmbər də hiddətini saxlaya bilməyib: 

Çəkil artıq sərsəmlədin, 

"Rəf" ol da sus, ah, uğursuz! 

Mərmər köksdəki qəlbin 

Daş bütlər qədər şüursuz... 

Deməklə məntiqsizliyin son dərəcəsinə varır. İştə zəfi-mütləq! İczi-

mütləq! 

Əcəba Şəmsanın: 

Şimdi mələk derkən mana 

Bu təhqir bilməm ki neçin? 

Deməsilə o böyük ağızdan qayət küçük çıxan sözlərin ən doğru qiy-

məti anlaşılmayormu? 

Artıq Peyğəmbər dutmaq istədiyi mövqeini bir parça da qayib edir; 

"Şərəf xala" kibi hədyan söyləməyə başlayır: 

Çəkil, bu da azdır sana 

Çünki şeytan bir mələksin... 

Nə qədər gülünc bir hiddət! Bu təşbihə bax, kinayəyə bax!  

Əcəba arxadaşı Nədimə ilə dərdlşən qızın yenə də eşqinə sadiq qal-

ması ilə: 

...o gözlər daima 

Söndürür məndəki kini 

Deməsi nə qədər alicənabanə, nə qədər yüksək bir sima ərz ediyor. 
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İştə burada Şəmsa, əvvəldə söylədiyimiz kibi, Peyğəmbərdən qat-

qat yüksək olaraq meydana çıxıyor. 

Şəmsanın özünə gəldikdə onun bəzi intiqamçılar kibi bir kurtizanka 

saymaq olmaz. Şəmsaya sadə bir kurtizanka demək əsəri tamamilə an-

lamamaq deməkdir. Əcəba onun açıqca Peyğəmbərə elani-eşq etməsimi 

onu kurtizanka göstəriyor? Xayır! Şəmsanın təsvirində Cavid hiç də al-

danmamış. Yaratmaq istədiyi bir ideal mütəəssibin qarşısında qadınlıq-

da olan bütün şəfqət, qısqanclıq və qəzəblə dolu bir qız olmalıydı. Əks 

halda əsər son dərəcə naqis çıxacaqdı. İştə bu nöqtədə Cavid müvəffəq 

olmuşdur. 

Şəmsanın dəfəatilə təhqir edilsə yenə də sevdiyi adama yardım et-

mək istədiyi onun şəfqət dərəcəsini göstərmiyormu? Şəmsanın sevgisini 

anlamaq üçün şu parçayı oxuyalım: 

Əvət, bizdə nə çox şair, 

Onlara bir zənbil xurma, 

Ya şərab, ya bir altun ver, 

Mədh edərlər səni... Amma 

O düşmandır yaltaqlığa 

Həp kindən, qərəzdən qaçar. 

Şəmsa ruhuna tamamilə uyan bir məşuq! Özü "Hicaz ölkəsində nadir" 

bir çiçək, "həm şeir və həm də şair" olmaqla bərabər məşuqini görmək istə-

yən yüksək ruhlu bir qız! Lakin onu bir şey incidir: 

Əfsus bütləri, Kəbəyi 

Həp rədd edər, iştə bəla! 

Əcəba burası olmazsa idi nə qədər Şəmsanın könlünü sonsuz eşq hə-

yəcanları dolduracaqdı. Bunu yenə də əfv etmək olur. Fəqət qadın için 

ondan da qorxunc bir cəhət meydana çıxıyor. 

Həp pək sevər Xədicəyi 

Bunu əfv edəməm əsla. 

Şəmsa sevgilisini eyi tanıyor. Və ona etdiyi mərhəmət onun qanına 

susamış kahinlər və rəislərin önünü almaqda qız heç bir zaman ona xor 

baxmaq istəməyor. Onun için "Qorxub da savuşmuş... "Miskin!" dinil-

dikdə qız rədd edir: "Yox o qorxaq deyil əsla, yanlış..." deyir. Şəmsanın 
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nüfuzu böyükdür. İşbu nüfuzu rəislər böylə hiss ediyorlar. İkinci Rəisin 

özü bunu inkar edəməyor: 

Bitirirkən qılıncla həp işini 

Gəldi Şəmsa, o anda tutdu bəni 

Öncə pək qızdı, sonra yalvardı 

Onu pəncəmdən aldı, qurtardı. 

Məlum ki, İkinci Rəis digərlərindən daha canşikar olmaq istəyordu, 

fəqət Şəmsa kibi afətin qarşısında əyilməmək iqtidarında da olamazdı. 

Əcəba, onu sevən İkinci Rəisi intixab etməyən, zəmanının cəlalını 

artıra biləcəyi bir halda hamının nifrətinə səbəb olan bir şairi sevən qız 

rəislər qibtəsinə səbəb olmayacaqmı? 

Zatən İkinci Rəisin kinayə sözündən hər iki məna çıxıyor: 

Ah o, ağ pənbə bir göyərçin ki, 

Ulu Peyğəmbərin bənimsədiyi 

Yuca göylərdə, baği-cənnətdə 

Bir mələk yox şu hüsni-surətdə... 

Şəmsanın mədəni duyğuları da yox deyil. Bir çox insani fədakarlıq-

lar göstərib Peyğəmbəri qurtarmış, ona acımış olduğu için yarasını sar-

mış və bu gün nüsrət zamanı Peyğəmbər Şəmsanın özünü deyil, bəlkə 

bütün elini və sevgili yurdunu çeynəmək və puç etmək istəyor. Bu za-

man artıq qadınlıq, sevgi duyğularına yer yox. Ətrafını sarmış olan dəh-

şət onun da əsabını sarsıtmış, onu da Peyğəmbərə qarşı kin ocağına 

döndərmişdi. Bu zaman əski sevgi intiqam hissi, yurdunun namus duy-

ğusu dolmuş. O, keçmişi yalnız təəssüflərlə xatırlayır: 

Acımasaydım ona 

Əvət bu gün sağ qalmazdı, 

Bəyəndiyi qadınlarla 

Zövqə, cünbüşə dalmazdı... 

İmdisə hər kəs Peyğəmbərin qarşısında boyun əyməkdə ikən, bütün 

Məkkə xəlqində tərəddüdlər, tədbirlər, çarə düşüncələri göründüyü ən 

ağır bir vəzifəyi, yəni hər kəsin fəlakəti səbəbini rəf etmək, yurdunu hə-

qirlikdən qurtarmaq için vəd ediyor: 

Vətəndaşlar! Onun qanı 
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Yalnız bənim boynumadır. 

Heç təlaş etməyin, onu 

Bir qız öldürməyə qadir... 

İki gənc qardaşım, babam 

Onun əmrilə məhv oldu, 

Heç unutmam bir il tamam 

Anam saçlarını yoldu. 

Əlavə ümumin sızlamaqda olduğu halına uyğun gəlmək, onlar ilə 

yekrəng olmaq için söylənmiş; ən doğru səbəblərdən birisi daha dərin-

dir. Səbəb ictimai və kütləvi bir ədavətdir: 

İnsafmı əkinçi, səfil 

Mədinə xəlqi yüz bulsun, 

Cəngavər qureyşin əsil 

Övladına qalib olsun 

Yox, bən istəməm yurdumda 

Üğursuz bayquşlar ötsün. 

Lakin Şəmsayı əvvəlki məşuqinə yağı kəsdirən bu səbəblərdən daha 

müdhiş bir xəbər onun ruhunu alovlandırıyor. Onu sarsıtıyor. O nədir? 

Bu vaxta qədər azad, açıq, hər məclisdə erkəklərlə bərabər böyük hör-

mətlərlə nail nüfuzlu bir qadının tərbiyəsinə müğayiq şeylər!! 

Ah, o, "örtün" deyə əmr eyləyəcək 

Həp qadınlar qara çarşaf geyəcək... 

Şəmsanın kini özü qədər yüksək, özü qədər böyükdür. Hər kəs Pey-

ğəmbərin bugünkü halına heyrət, ona təzimə məcbur isə, Şəmsa əyil-

məz! Onda yaltaqlıq, təməllüq satmaq əlaməti görünməz. O alçalmağa 

öyrənməmiş. Fəqət quru sərkeşlikdən də bir nəticə çıxmaz. İçindəkiləri 

bayıra dökmüş olursa məqsuduna irməmiş qalacaqdır. Öylə isə siyasət-

dən də qaçmalı. Ona binaən: 

Səni gördüksə qanım dondu həmən,  

.............................................. 

Adəta qalmadı təzimə məcal. 

.............................................. 

Ah, deyil tanrına, hətta sana da 
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Hazıram etməyə bu canı fəda. 

Demək daha tədbirli hərəkətdə idi. Hətta əvvəldə təziminə heyrət 

edən rəislər belə Şəmsa qədər hiylə düzağını quramadılar. Yalnız sona 

yaxın anlamış oldular. Nə yapmalı ki, tədbiri qızın özünün zəhərlənmə-

silə nəticələndi. Fəqət o sözünün ardınca getdi. Və şərəflə, namusla öl-

dü. Bu isə tarixdə az görülə bilən sayqılı qadınlardan birisi qədər dəyər-

lidir. 

İştə bu cəhətdən Cavidin "Peyğəmbər"indəki müvəffəqiyyəti təbrik 

etmək lazımdır. Filhəqiqə bu nöqtədə Cavid tam mənasilə Şəmsanın əh-

vali-ruhiyyəsini dartmış və sonra Peyğəmbərə qarşı qoymuşdur. 

Şəmsa kibi tiplərin meydana gəlməsi türk ədəbiyyatında bu vaxta qə-

dər pək az görülmüşdür. Bu nöqtədə yalnız Əbdülhəq Hamidin bir neçə 

qadın tiplərini göstərmək olsa da, onlar yenə də bu qədər ülvi, bu qədər 

təmiz olmazlar. Onların ən dəyərlisi belə qadınlığın heyvani hissini insa-

ni mədəni hisslərinə tərcih etməsinə Şəmsa yanında sönük qalırlar. Fəqət 

onların tədqiqinə ayrı zaman dönəcəyimiz için şimdilik Peyğəmbərin üstə 

qayıdalım. 
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 "PEYĞƏMBƏR"İN İCTİMAİ VƏ ƏXLAQİ CƏHƏTLƏRİ 

Söylədiyimiz üzrə pyesin ən qüvvətli və başlıca tipləri Şəmsa və 

Peyğəmbər özüdür. Onların ətrafındakılar isə Cavidi o qədər düşündür-

məmiş. Olsun ki, bir çoxları bu xüsusda Cavidə nöqsan dutacaqlar; biz-

cə o qədər ötəsinə varmaq tənqid nöqteyi-nəzərindən doğru olmasa gə-

rək. Ona görə də biz əsas etibarilə məzkur iki tipin təhlilinə çalışaraq 

digərlərindən vaz keçdik. Bu təhlildə daha mühüm bir nöqtə var. O da 

pyesin ictimai əhəmiyyətidir. 

İctimai cəhətdən Peyğəmbərin mənası az deyildir. Bir dəfə qayədən 

bəhs edərkən bizim anladığımıza görə, Cavid, sarsılmaz bir tip yaratma-

ğa çalışmış dedik. Böylə bir ruhun, Şəmsa təhlililə məşğul olurkən gö-

rüldüyü inkar edilməz zənindəyəm. Ondan maəda Cavid "Peyğəmbər" 

pyesi yaratmasilə hazırkı əsrin həqiqi bir oğlu olduğunu isbat etdi. O, 

hər kəsin düşüncəsində əlçatmaz bir dərəcədə yüksəklərə çıxarılmış bir 

dühanın adi bir insan, fəqət düşünüldüyünə inanan, idealına qoşan bir 

insan olduğunu göstərmiş oldu. 

Vaxtilə "Kərbəla" nam faciənin sabiq Tağıyev, imdiki Bünyadzadə 

namına teatroda mövqeyi-tamaşaya qonulacağını eşidən hər kəs təlaş et-

məyə başlamışdı. Qara cəmaət namını daşıyan, o zamankı qırmızısaqqal 

güruhi-layəfləhuni təlaş edir; üləma kisvəsinə girmiş ağ sarıqlı ehtikarçı-

lar təlaş edir. Rus şapqalı, Avropa qiyafəli, orta əsr qafalı ziyalılarımız tə-

laş edir; inqilabçı ruhlu, dindən bezmiş, öz qəlbində tanrıyı da, Peyğəm-

bəri də, Həsən-Hüseynləri də çeynəmiş münəvvərlərimiz təlaş edirdi. 

Bunların hər biri bir cəhətdən məsələyəı yaxlaşdığı məlum idi. O zaman 

aburlu, həyalı bir surətdə ədəblə oturmuş həzəratın qarşısında "İmam Hü-

seynin səhnəyə çıxmasına" razı olmayanlar, küçələrdə min cür ləhvü-lə-

əblə dolu "şəbihlər" göstərilməsilə razı olurdular. Arxadaşlar xatırlayırlar. 

Bunun için bıçaqlar, xəncərlər bilövlənmiş, tapançalar yağlanmış bir hal-

da müəllifə hücumlar gözlənilirdi. 

Məlum ki, bu dəfə Cavidə böylə bir hücum olmazdı. Çünki Cavidin 

pyesindən üç il əvvəl Azərbaycana yerləşmiş fəhlə-kəndli hakimiyyəti 

böylə boyunduruqları çoxdan qırmış və xəlqi Kərbəlayə "baş bağlamaq-

dan" qurtarmışdı. Bu ümumi bir vəziyyət içərisində yenə də din və allah 
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ilə bərabər Peyğəmbərə "itaət" aradan götürülməmişdi. Bunun üçün Ca-

vidin pyesi əlbəttə ki, lazım idi. Peyğəmbəri təsəvvür edilən mənzilə-

sindən düşürüb adi bir insan şəklinə salmaq gərək idi. Bir dəfə göstəril-

məliydi ki: "Peyğəmbər" dediyimiz adam, başqa palçıqdan yoğrulma-

mış, o da bizim kibi adi bir fərd olmuş, bəlkə əsrinin, zamanın ən sadiq, 

ən bariz kibi adi bir fərd olmuşdur və bunlardan əlavə onun nə kibi bir 

şəxs olmasını bilmək istədikdə özündən, dost-aşnasından, tərəfdarların-

dan sormaq əbəsdir. Çünki bunlar, onun ancaq yaxşı cəhətlərini göstə-

rəcək, onu tanımaq istəyən, onun əsrindəki yağılardan əhval bilməlidir. 

O zaman tarixi-Təbərinin göstərdiyi kibi Məhəmmədin bir şəhvətpərəst 

erkək, "bəyəndiyi qadınlarla zövqə, cünbüşə" dalan, "həftədə bir taza 

qadın alan" birisi olduğu, onun altunu təhqir edəcəyi bir zamanda "yaşı 

keçmiş dul Xədicə"nin parasilə ətrafına bir çox biətçilər toplaya bilən 

bir siyasətçi olduğu; hər kəsi köhnə bütlərdən küsdürmək, anlamaz, sar-

saq kahinlərdən iyrəndirmək istədiyi halda yerinə yenilərini hazırlayan 

olduğu, "gözəl Aişənin" işlədiyi bir xəta dolayasilə "həp qadın aləmi"ni 

yasa batıran, bütün cahan qadınlarını ona fəda etmək istəyən olduğu ta-

mamilə anlaşılır və Peyğəmbərin yeni götürmüş olduğu din əskisindən 

çox az fərqli olduğu görülür. Bədəvi ərəblərin bir pınayır yanında bir ti-

carət mərkəzi sayılan Məkkəyi "ümum" dünyaya hökmüran etmək və 

əski isimlər yerinə başqa isimlər qollanaraq hər bir şeyi əvvəlki halında 

saxlamış olduğu aydın olur. Netəkim Baş Rəisin ağzilə Peyğəmbərə 

uyacaq kor millətləri nasıl cəlb ediləcəyi də göstərilir: 

"Qonacaqdır qara daş büt yerinə 

Büt də bir daş, o da, adlar başqa... 

Dünkü bütxanə bu gün beyti-xuda. 

Ərəbin var-yoxu dün nəyisə bu gün 

Olacaqdır daha yüz qat üstün. 

Bir Hicaz əhli deyil, hər millət, 

Tökəcək Kəbəyə altun, sərvət, 

Buraxıb yurdunu həp ac, çılpaq, 

Sizə kor, duyğusuz ellər qoşacaq... 

Şimdi kərtənkələ yerkən bir ərəb, 
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Sürəcək ömrünü püreyşü tərəb, 

Yurdumuz başqa səadət bulacaq, 

Səbəb ancaq şu böyük din olacaq..." 

İştə Cavidin adi kişilər dərəcəsinə endirdiyi Peyğəmbər bundan başqa 

bir şey deyil, fəqət onun yucalıqlara çıxmasındakı sirr ancaq mühitini ta-

nımaq, qorxmazlıq və sarsılmazlıqdadır. Cavid bunu da açıq göstərmiş və 

bunlarla da bir şey demək istəmiş: gər bir padşah müstəbid, hər hakim 

zülmkar olduğu kibi, hər bir dahi də adi bir fərd ola bilər. İctimai vəziy-

yət avand və uyğun düşərsə, hər bir bu günkü çoban yarın bütün bir ölkə-

yə deyil, böyük bir qitəyə rəhbər ola bilər. Yalnız mətanət, səbat və məq-

sədinə düzgünlük və əyilməz bir xətt istər. Heç bir dahi, özü özlüyündən 

dahi olmamış və bəlkə onun bir çox yardımçısı, tarix boyu onu hazırla-

yan amilləri olmuşdur. Zatən tarixin göstərdiyi heç bir filosof, heç bir si-

yasiyun, heç bir din rəhbəri yoxdur ki, özündən əvvəlkilərin qurduğu pil-

lələrdən keçməsin, onların keçdiyi mərhələləri aşmasın və onlardan xəbər 

almadıqda, onların müvəffəqiyyət və nisyanlarını nəzərə almayaraq, mü-

hitini tanımayaraq, onun qüvvətlərini ölçməyərək dahilik iddiasına dü-

şənlərin əlindən heç bir şey gəlməyəcəyi açıqdır. Ona görə də bu vaxta 

qədər gəlib getmiş "dahiləri" heç də fövqəlbəşər saymamalı, çünki onlar-

da da ümidsizlik, ruh düşkünlüyü olur. Fəqət onların ruh düşkünlüyü adi 

insanlar kimi qüvvəti-qəlbi qırmayır. Mədd-cəzr misalı bir ümidsizlik ar-

xasınca gələcəyə ümid doğur. O zaman: 

Qorxma söylə? Şəfəq sökər 

Bir gün gəlir, qaranlıq sıyrılır 

Hər kəs qarşısında diz çökər 

Xain silahları qırılır. 

kibi və yaxud: 

İmidsizlik sana heç yaraşmayır 

İnan imiddir qayələr qayəsi 

Acıdır imidsizliyin meyvəsi 

İmidsiz bir insan, imidsiz bir millət 

Səfil və bədbəxt olur nəhayət. 

Fikirləri onları yenidən ruhlandırır və əzm-səbatını toplayaraq axan 
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selin, yüyürən kütlənin cərəyanına qarşı getməyə sövq edir. Bununla bu 

adamlar tarixdə böyük ad və san sahibi olur. Cavid əzmin başlanmasını 

qeyd etmədən də keçməyir: 

Düşün nə əhd etdin Həra dağında 

Deməklə şair iki nöqtəyə birdən daş atır. Onlardan birisi: Xədicənin 

iştirakilə bərabər altı adam arasında Məhəmməd bir əhd etdi ki, bəni-hə-

şim və bəni-üməyyə mübarizəsinin nəticəsində Ərəbistanı öz əlinə topla-

sın. İkincisi: heç bir dahi birdən-birə parlayamaz, onun üçün yuxarıda 

söylədiyimiz nöqtələri əvvəldən sezmək, düşünmək və sonra da əhdini 

hər zaman gözü önündə dutmalıdır. Böylə taleləri oynatdıqdan sonra, Ca-

vid fərdin tarixdə oynayacağı rol məsələsinə yaxlaşaraq böylə bir nəticə-

yə gəlir: 

Ey böyük yalavac, inan ki, sussan 

Bəs bəlli tarix görür böyük ziyan. 

Yəni özünü tanrı elçisi sayan Peyğəmbər bütün tarixi simalara müx-

təs olan iradəsi ilə qarşısındakı əngəlləri qırmaq, atmaq və məqsədinə 

irmək istəyir: Əcəba, Peyğəmbərin susmasilə tarix ziyan görəcəkmi idi? 

Bəlkə də yox! 

Plexanovun riyazi bir şəklə qoymuş olduğu fikrə baxalım: "A" hadi-

satın vücuda gəlməsi üçün müəyyən bir zaman içərisində, dutalım mə-

lum bir fərdin "B" taqəti də lazımdı. Bu olduqda bütün tarixi hadisələr 

məcmuəsi "S" əldə edilmiş olacaqdı. Yox, məzkur fərd dəqiqəsi gəlmiş 

ikən öz iqtidarını göstərmiş olmazsa o zaman "S" məcmuəsində bir "B" 

nöqsan olacaq, onun için də olsun ki, lazım olan səbəblərin hamısı 

mövcud olmamasilə tələb edilən hadisə meydana gəlməmiş olacaq. Ona 

görədir ki, bəzən bir fərd ən böyük ictimai bir qüvvət ola bilir". Lakin 

burada bir şəxsin əhəmiyyəti o qədər böyük görünməməlidir. 

Çünki tarixi simaları meydana gətirən qeyd etdiyimiz bütün ümumi 

ictimai səbəblərdir. Onlar olmasa, onlar axıb bir məcraya gəlməsə 

mlum ki, cəmiyyət içində heç bir dəyişiklik olmaz. Hetəkim Böyük 

Oktyabr inqilabının başında duran şəxsiyyətlər min doqquz yüz on yed-

dinci ildə olan kibi min doqquz yüz beşinci ildə də var idilər, fəqət icti-

mai hazırlıq o zaman meydanda olmadığı üçün bu gün bütün proletar 
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rəhbərləri sayılan fərdlər o zaman böylə bir inqilab yapmaqdan aciz idi-

lər. 

Zatən tarixdəki bütün inqilablar böylə olmuşdur. Şəxsiyyətin əhə-

miyyəti olduğu kimi ictimai cərəyanların da bir məcraya tökülməsi də 

şərtdir. Bu cərəyanlar müxtəlif cəhətcə axmış olsa, o zaman məzkur 

şəxsiyyət heç bir böyük qüvvə göstərməyəcək və zəif düşəcəkdir. Yu-

xarıda göstərdiyimiz nöqtələrdən Cavid boş keçməyir. Bir tərəfdən icti-

mai qüvvələrin bir yerə toplanması üçün bütün müxalif qüvvələrin, mü-

xalif axıntıların darmadağın edilməsi keyfiyyətini göstərməkdən qaç-

mayır. Və eyni zamanda bir məqsədə irmək üçün daima ox kibi doğru 

uçub dağa-daşa çarpmaqda bəzən lüzumsuz olduğu nəzərdə dutulmalı-

dır. Mümkünat nə ola bilərdi: 

Məkkə kibi müxalif cərəyanlara qarşı zəif düşdükdə ya o mühitin 

içindəki qüvvələri ayrı-ayrı olaraq qırmaq. Bunun üçün də Peyğəmbərin 

əlində sarsılmaz məntiqdən başqa bir çarə yoxdur. Ya tamamilə məyus 

olub hələ vaxt yetişməmiş deməklə məzkur qüvvələrə qarşı boyun əy-

mək və yaxud qarşısında bulunan əngəlləri qırıb atmağa çalışmaq gə-

rəkdi. 

İştə hər bir "tarix yaratmaq istəyən" simaların tracedisi də bu nöqtə-

dədir və Cavidin: 

...Qopuyor ta içimdə bir tufan 

Beynim atəş saçıb durur hər an; 

Yanıyor bənliyim, düşüncələrim, 

Çarə bul, yoxsa məhv olub gedirəm. 

Sözlərilə sənətkaranə təsvir etdiyi bir hal Peyğəmbəri qurmuş oldu-

ğu plan ilə mühitin uyğunsuzluğundan vücudə gələn bir xələcan nidası-

dır. Bir tərəfdən. 

...Bən iştə bir aciz 

Yolçuyam, kimsəsiz, təsəllisiz, 

Çevrəm issız mağaralar, yalçın 

Qayalar, sarp enişlər... 

Deməkdə öhdəsinə aldığı vəzifədə tamamilə yalqız, digər tərəfdən 

mühitin sapqın, azğın, ənənədar, laübalı olmasilə bərabər yolun yenili-
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yinə qarşı büsbütün inadlı və ipəyatmaz olması meydana çıxır.  

Burada bir tərəfdən Mələk sifətində göstərilmiş əqli  

- Əzm və səbat... 

Deyə dönməməzliyi tələb edir. Fəqət bununla bütün məsələlər bitmiş 

olmayır. Mühiti hazırlamaq, onun (mühitin) yaşayışındakı nöqsanları ona 

göstərməklə ayrı-ayrı fərdlərin özünə tərəfdar olmasa da mövcud haldan 

iyrənci bir vəziyyətə soxmalıdır, ona görə də Topal ilə İxtiyar bütçinin qız-

ğın bir qavğa yapdığı sırada Peyğəmbər həm ağulu, həm də təbliğ və təşvi-

qedici bir dil ilə deyir: 

...Yalançı kahinlər sizi məhv edər, 

Əcdadınız doğru yoldan sapmışlar, 

Daşdan, taxtadan büt yapıb tapmışlar... 

O mənasız yolu həp unutmalı 

Unutmalı, həqq yolunu dutmalı. 

Vaxt gəlmişkən bir nöqtəni də unutmayalım ki, Peyğəmbərin fəsahət 

və bəlağətlə danışması bütün ona inanarlar tərəfindən qəbul edilmişdi. 

Hətta Xəttab oğlundan qorxan bacısı Səidi tələsdirir və Peyğəmbərə xə-

bər verməklə onu ölümdən qurtarmaq istədikdə Səid mətin bir iman ilə: 

Şaşırma, ey Xəttab qızı! 

Qardaşın gərçi qəhrəman 

Peyğəmbər o imansızı 

Bir sözlə susdurur inan. 

deyir. Zatən bütün mühitin təşviq və təbliğə hazırlamaq istəyən hər bir 

zatda sarsılmaz bir məntiq olmazsa, öz mühitinə təsir edəməz. Cavid 

dəxi bu nöqteyi də sezmiş və başqalarının dililə də olsa Peyğəmbərin bu 

cəhətini gözə çapdırmaq istəmiş. Bir çox yerdə qeyd etdiyimiz kibi bu-

rada da Cavidin zəif bir nöqtəsinə işarə elədim. Cavidin əsərlərində 

ümumi bir nöqsan, qüvvətli bir fikrin felən deyil söz ilə göstərilməsin-

dədir. Uzun-uzun söyləmələrdən isə qısa bir fəaliyyət əsəri qat-qat yük-

səldə biləcəyi halda Hamlet tipində olan Cavid özü əsərlərini "fəlsəfəçi-

liyə" soxur. Burasında böylə çalışırkın Şəmsa və Rəisə ilə yürüdülən 

məntiq də, onu tamamilə zəif buraxmaq da Cavidin nöqsanı sayılmalı-

dır. Buna görə də məqaləmizin "Hüseyn Cavid və "Peyğəmbər"i qis-
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mində böyük simaları yaradırkən, Cavid onları qarşısına çağırıb adam 

əqilli tədqiq və təhlil etməz demişdik. Bununla biz Cavidi istedadsız 

göstərmək istəməyirik,bəlkə onun tələsməsini vəqələrlə qeyd edirik. 

Məlum ki, Peyğəmbər əskiyi bəyənməyib keçmişləri təhqiredici və 

hazırkıları əzici bir fəsahət və məntiq yürütməkdə özünə zəminə hazırla-

dı. Onu eşidənlərdə də ənənəyə qarşı bir şübhə oyandırdı. Köhnə yolları 

buraxmağa və doğru yol dutmağa çalışdı.  

Bu doğru yol hankısıdır? - deyə sormağa hazırlaşan dinləyicilərə 

Peyğəmbərin idealizm ilə suvarılmış icadı, aldadıcı şirin və müşfiq bir 

dili: 

Bütün məbudların fövqündə parlar 

Yalnız gözə görünməz bir tanrı var. 

Özü də necə? 

Peyğəmbərin dimağından doğmuş, onun duyğularilə bəzənmiş, onun 

fəlsəfəsindən ayrılmış: 

Əfv edər; onun lütfi çox 

Peşiman olan qullara... 

Onun şəfəqlərdən qoparılmış bir tanrısı var. 

Peyğəmbər ənənənin qırılması üçün kahinlərin nüfuzunu qıracağı ki-

bi Kəbənin də hörmətini əskildəcək: 

...Şu öydüyün məbəd 

Bir panayır qaynağıdır; 

Deməklə sarsıdıcı, fəqət hər kəsin gözünə soxulan həqiqətləri göstərə-

cək və ona qızmışlar ilə birdən-birə qavğaya atılmayacaq. Hər dəqiqədən 

istifadə etdiyi kibi cəmiyyətin hər bir vəziyyətindən də istifadə etməyə 

çalışacaq; o zamankı cəmiyyətin əxlaqi səciyyələrinin son dərəcə düşkün 

olduğunu göstərəcək, cəmiyyətin içində olan əzilən və istismar edilən sı-

nıflardan da istifadə edəcək. Əvvəlcə cəmiyyətin tərəfindən təhqir edilən 

qadınlıq, sonra qullar (kölələr) və daha sonra yoxsul ərəblər, bunlar həp 

peyğəmbərin imidgahıdır. Bunları qabartmaq ilə o işini görə biləcəkdir. 

Canavar kibi öz qızının ölümünə susamış ərəbin beş-altı yaşına var-

mış qızını məzarlıqda gömürkən: 

Sən də bacın kibi gəbər! 
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Qızlar məhkumdur heçliyə 

...Artıq yox fəzlə ətməyim. 

Deməsinin zatən vaxtı keçmişdir. Çünki Kəbə özü  

Yoxsul ərəbçin məbəd 

Bir ticarət ocağı... olmuşdu. 

Və bunun nəticəsində daha əvvəlki işrət həyatı qalmamış, bəlkə qul-

ları istismar etməklə varlanmış "köləlik cəmiyyəti" o qədər irəliləmişdi 

ki, inqrazə yüz qoymaq zamanı gəlmişdi. Kübarlar və rəislər təbəqəsi 

artıq "cəhl və inaddan" başqa bir şey bilməyirdilər. Sərxoşluq, zövq və 

səfadən nəşələnmək onların bütün həyatını qaplamışdı. Odur ki, böylə 

eyş və işrət ilə keçinənlərə baxıb həsrət çəkən ərəbləri bir az da qızdır-

maq və əvvəlcədən təbliğ etdiyi üsulu yenə də sınamaq üçün Peyğəm-

bər: 

"Yetişir zövqü səfa, çəngü rübab 

Bu qədər uydunuz İblisə, yetər 

Yetişir içdiyiniz qanlı şərab 

Ayılın bir baxın aləmdə nə var? 

Sizi həp məhv edəcək şürbü qumar, 

Sonu heçdir, uçurumdur bu yolun". 

Deyir və bununla balalarını acından gömən ərəblərə və səfalət içəri-

sində boğulan rəisləri təxti-rəvan üzərində daşıyan kölələrə apaçıq bir 

psixoloci təsir yapmaq istəyir: 

Bilməm atıb heyvanları, 

Omuzlarda gəzmək neçin? 

Şu zavallı insanları 

Yük altında əzmək neçin? 

Halbuki zənginlə yoxsul 

Bir torpaqdan yaradılmış, 

Bir sultanla bir qara qul 

Eyni çamurdan yapılmış. 

deyir. 

Burada Peyğəmbər tamamilə öz gücünə etimad etməyir. O, bütün-

bütünə özünə mühit hazırlamağa sarılmış. İşbu nöqtədə Peyğəmbərin 
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yürütdüyü siyasət həp mahiyyətlə marksistlərin "afəti-təbiyyəni insan 

ağlı intizama salar", yəni tarixin mülahizəsiz, düşüncəsiz hadisələr yığı-

nı nəticəsində meydana gələn cərəyanına gərəkli bir şəkil, yol vermək 

olar, fikri doğrudan da özü-özlüyündə isbat edilir. Peyğəmbər əvvəlcə: 

Həqqi təbliğ için sənin ancaq 

Rəhbərin sənəti-kəlam olacaq təbliğat yapan: 

Bəhs edər busədən, məhəbbətdən 

İncilər sərpər elmü hikmətdən  

olmuşdu. Fəqət bunun ardınca bir doğru və hər bir əsrə müvafiq olan 

fikri vardı ki, Hüseyn Cavid də həyatın fəlsəfəsini bunda görür və Pey-

ğəmbərin ağzına da 

Şu qılınc! Bir də şu mənalı kitab 

sözlərini verir. 

Zəif olduqca Peyğəmbər qayət sərt və cəngavər olan Əbutalib oğlu-

na müharibədən çəkinməyi öylə təlqin etmiş ki, Xəttab oğlunun Pey-

ğəmbəri öldürəcəyini eşidərkən: 

...Qan tökməyi 

Böyük tanrı mən ediyor 

Deməyə məcbur edir. Və hətta sonradan özü də öylə qızır ki, sinirli 

bir surətdə: 

"Ah Peyğəmbərin şu helmi 

Həp düşmanları güldürür". 

deyir. Lakin bu helm ilə təbliğ üsulu yalnız müəyyən bir zamana qə-

dər davam edir. Xəttab oğlunun yeni dini qəbul etməsi və Xəttab qızilə 

Səid kibi bir çoxlarını artıq hazır olması bir məqamədək lazım idi. Bu 

zamanə qədər ayələr söyləmək həp bədihəpərdazlıq, hikmətşünaslıq ilə 

tərəfdarlar qazanmaq istəyən Peyğəmbər bu dəfə, yeni bir üsula keç-

mək, əski cəmiyyəti yıxmaq, təərrüzə başlamaya hazırlaşır. Buna görə 

də iki yol qarşısında bulunur. Biri məzkur mühitin içində bulunub təb-

liğdən təşviqə keçmək və birdən-birə xəlqin bir təbəqəsini - yoxsul sını-

fını - bu əyyaşlar; "tülkü"lər və rəqqasə düşkünləri üzərinə hücum etdir-

mək və yaxud bunların arasından çəkilib xaricdən bir az da qüvvətli və 

ağır zərbələrlə bu cəmiyyəti büsbütün məhv etmək idi. 
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Məlum ki, bunların birincisi doğru olmazdı. Çünki bəlkə üsullar 

həm daim əvvəldə olduğu kibi avand (müvəffəqiyyətli) olmayacaqdı, 

bəlkə də Peyğəmbərin tərəfdarları içinə bir taqım ünsürlər soxulmaq ilə 

onun bütün planlarını bərbad edəcək idi. Bəlkə də açıq "vətəndaş" dö-

yüşü və müharibəsi meydana gələcəyi nəticəsində əbdilik zəif düşmüş 

olacaqdı. Ona görə də ən doğru bir yol: buradan köçmək və Mədinə ki-

bi daha zəngin bir mühitə atılmaqdı, sonra mədinəlilər ilə məkəllilər 

arasındakı yağılıqdan istifadə edərək bu cəmiyyəti büsbütün ələ keçir-

mək məsələsi meydana çıxardı. Burada Peyğəmbərə bir şey dəxi yar-

dım edəcəkdi ki, anası Mədinədən olduğu için orada çox-çox əqrabası 

var idi. Ona görə Peyğəmbər oraya atılır və yenidən Məkkəyi yədi-tə-

sərrüfünə salmaqa müvəffəq olur.  

Bu qədər yürütdüyümüz mülahizədə biz tarixin gedişini təhlil etmək 

deyil, bəlkə Cavidin böylə tarixi incəliklərdən bacarıqlı bir qələmlə 

pyesində kompozision yaratmasıdır. 

O böylə əsaslı cəhətləri unutmayaraq bir quş baxışıyla əsərə göz 

gəzdirə və qaba taslaq bir rəsm yapan sənətkar kibi fırçasilə iri-iri ləkə-

lər və cizgilər ataraq, böyük bir bir ictimai müəmmayı təsvir etmiş olur. 

O, qarışqa addımı ilə yürüyüb müəmmayı təsvir etmiş olur. O, qarışqa 

addımı ilə yürüryüb incədən-incəyə xətlər cızanlardan deyildir. 

Qısa deyilsə Cavidin bəzi ictimai görüşləri qəbul ediləcək dərəcədə 

ola bilir. Təsvir etdiyi ictimai axıntılarda ictimai bir hazırlıq olmadıqda 

bir quru fərdin və yaxud yüz, iki yüz adamın nə əhəmiyyəti olacağını 

bir az da hiss edir, fəqət dərindən ayırd etməyir. Burada Cavidin tarix 

fəlsəfəsinə diqqət etməməsi meydana çıxır. Onu qeyd edəlim ki, müəy-

yən tarixi bir vəqəyi hər ədib öz məsləkinə müvafiq bir nöqtədən gör-

mək istər. Cavid dəxi öz əsrinin, öz mühitinin gizlin bir surətdə tələb et-

diyi cəhəti meydana qoyur. O, gözlüklə Peyğəmbərə baxır. Onu bir adi 

bəşər halına endirir. Fəqət burada Cavid yenə də tərbiyəsi xaricinə, ata-

babasının ona buraxmış irsi mülahizələri ilə düşünüşü bir dürlü burax-

mayır. Bu nöqtəyi şair özü "Bahar şəbnəmləri"ndə daha gözəl təqdir 

edir: 

Hər kim əvvəldən inanmış hər nəyə, 
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Bir də ram olmaz o digər bir şeyə. 

Haqq təcəssüm etsə birdən həpsinə, 

Tutduğundan kimsə vaz keçməz yenə. 

Çünki pək gücdür unutmaq keçmişi 

Həm düşünmək istəməz bir çox kişi. 

Daha sonra fikrini bir az da aydınlatır və guya Leninin fikrini nəzmə 

çəkibmiş kibi: 

Hökm edər "mazi" bütün vicdanlara, 

"Əskilik" eylər nüfuz izanlara 

Əski adətlər birər zəncir olub, 

Dəmbədəm etməkdə təsxiri-qülub. 

Sorsalar: dünyada kimdir hökmdar? 

Bən derim: ölmüşlər, ölmüş duyğular. 

Burada görüldüyü kibi Cavid dəxi ata-babasının görüşilə yaşayır. 

Realist olmağa çalışsa da olmayır. Digər tərəfdən Cavid özü xəyalpər-

vər olduğu üçün Peyğəmbəri də bir parça romantik və xəyalpərvər gör-

mək istəyir.  

Bununla bərabər tarixin vəqələri qarşısında çabalamağa məcbur 

olur. Cavid öz qəhrəmanını tamamilə ictimai axınlardan ayırmağa çalı-

şır; onu bir əsr dahisi görmək istəyir. Peyğəmbərin ətrafındakıları, Pey-

ğəmbərin kimlər ilə hərəkət etdiyi, o mühitin nə yolla hazırlandığını ic-

timai baxışdan görməyir. Onların hamısı bir pərdeyi-nisyan içində so-

lub qalır.  

Kitlənin qızması, kitlənin qımıldanması, kitlənin coşub yürüməsi və 

qarşısına çıxan hər bir əngəli basıb keçməsi Cavid üçün bilirsiz qalır. 

Müəllif ancaq və yenə də ancaq Peyğəmbərin siması ilıə məşğul olmuş-

dur. Peyğəmbərin heykəli Cavidin gözündə o qədər böyümüş ki, onun 

arxasında yürüyən ictimai seli görməyir; onu da qeyd edəlim ki, Pey-

ğəmbər tip deyil, öylə də bir İsgəndəri-Kəbir və yaxud bir Çingiz tip ol-

mamışlardır, bəlkə onlar müəyyən bir dövrün indifai bir qüvvəsi olmuş-

lar. Məzkur dövr içində hər kəs özünü onlara oxşatmaq istər, lakin o, 

ola bilməz. Kitlənin ayrı-ayrı fərdi öylə müstəsna simaya qarşı son də-

rəcə zəif qaldığı üçün bunlara da dahi adını vermişdilər. 
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Bu dühalar Cavidcə 

...Hər biri bir qəhrəman, 

Həp çalışmış durmadan, sarsılmadan, 

Bir dügün... onlarca hər bir təhlükə, 

Həpsi olmuşlar fəda bir məsləkə. 

İştə bu məslək fədası nəticəsidir ki, bu adamlar hər bir əziyyətə, aza-

ra dözür, ölənə qədər mübarizədən çəkilmək istəməyir. Bu da səbəbsiz 

deyil, çünki: 

Həpsinin qəlbində bir sevdası var,  

Həpsi Məcnun... Həpsinin Leylası var. 

Həpsinin ruhində bir cənnət gülər, 

Həpsi şəfəq bəslər, ülviyyət dilər. 

Ağlamışlar həpsi insaniyyətə, 

Xadim olmuşlar bütün bir niyyətə. 

İştə bu nöqtələri araşdıran Cavid şəxsiyyətlər üzərində daha çox du-

rur; bəzən fəlsəfi müəmmaların həllinə atılır, lakin onları ətrafı ilə möh-

kəm iplər vasitəsilə bağlamayır. 

Cavid kitlədən qaçır, onun içərisinə girib dərdlərini araşdırmayır, 

onların hisslərilə yaşamayır, ona görə də uzaqlığı hər şeydən artıq sevir. 

Çünki 

...Uzaqda səadət var, eşqə hörmət var 

Yaxın zəhərlidir, əmma uzaqda cənnət var 

Uzaqda var əbədiyyət ki, başqa nemətdir. 

Həmin bu uzaqlığı sevən Cavid romantikdir. O,həyatın zəhərli neş-

tərini görmək, onu duymaq istəməyir, o müvəqqət də olsa aldanmaq is-

təyir və aldandığını da anlayır. 

Cavid nə istəyir? Bütün həyatı bir gözəllik bürüsün; şəfəqlərlə çi-

çəklər açsın, həp insanlar mələyə dönmüş olsa da yenə ən müstəsna bir 

gözəl qıza bütün kainat əyilmiş olsun.  

Çünki mələk də, gözəl də, gözəllik də "ulu dahilərin nədiməsidir", 

ona görədir ki, Şəmsanın ağzına: 

Bən istərəm, həp nə var uzaq və yaxın 

Böyük dahilərin, qəhrəmanların 



İsgəndər Atilla 
 

197 

Bütün ruhi bir çöhrədə parlasın 

O da bənim pərəstişkarım olsun. 

Sözlərini verir. Bu surətlə Cavid nə yaratmaq istəsə yalnız incəlik və 

gözəllik xatirəsinə, yalnız bir gözəlin "süzgün" baxışlarına, "canlar 

alan" gülüşünə xidmət etmək xatirəsinə yaradır. Gözəllik və sevgi Cavi-

din bütün varlığını qaplamışdır. 

Hətta:  

Bənim tanrım gözəllikdir, sevgidir 

Deməsi Cavid için ən səciyyəvi bir cəhətdir. Filhəqiqə Cavidin bun-

dan yüksək bir tanrısı yoxdur, demiş olsaq yanılmayız zənindəyiz. 

Cavid - əsərində heç bir əxlaq dərsi vermək istəməyir, bəlkə bir az 

da Oskar Uayld kibi hüsn peyvərisi olaraq qalmaq istəyir. Əsərlərini 

təlqin fikrilə də yazmamış. Bu nöqtədə Cavid sənəti sənət için sevənlər-

dən olmamış nə olur? 

Lakin Cavid əxlaq məsələlərilə məşğul olmaya bilər. Onun qəhrə-

manı Peyğəmbər isə ən birinci addımını əxlaq təshihindən başlamış, ət-

rafındakıların "İblisə uyaraq fəna yollara sapdıqlarını" görüncə onları 

doğru yola çağırmaq istəmiş və yalnız Sokrat misal xocalıq ilə bir ömür 

keçirmək istəməmiş. Kitlə içərisinə girmiş, çarpışmış, əzilmiş, döyül-

müş, fəqət məsləkindən dönməmiş. Peyğəmbər yeni din gətirmək istə-

miş. Əski ənənələrə tabe olmaqla "gözə görünməz tanrıdan" yüz dön-

dərməkdə hər kəsi ittiham etmiş, hər kəsə azğın, sapqın deməklə ətrafı-

na bir vəlvələ salmış. Deməli meydanə kitlə həyatı, kitlə rəhbərliyi, icti-

mai mübarizə gəlmiş din boyası ilə qarışmış yeni, bir qədər də həyati 

bir fəlsəfə məsələsi ortaya fırlamışdır. Cavid dəxi bütün bu "etilalara" 

çıxıb əvvəlcə məsələni özü üçün həll etməliydi. Görülür ki, bunların 

heç birisini yapmamış. Bəlkə də özü anlatdığı kibi bir təsadüf dolayısilə 

bir ilham ucu görmüş, haman qələmi almış "bir şey yazayım" diyə bu 

əsəri qaralamış. Yox əsəri mükəmməl yazmaq istəsəydi Cavid yaza bi-

lərdi. Peyğəmbərin əxlaq üzərində yapdığı təshihə göz yumub keçməz-

di. Burasında bir ləhzə durmalıdır. 

Peyğəmbər baş qaldırarkən əşirətin inqirazi üstündə qurulan bir kö-

ləlik mədəniyyəti dövri idi. Məkkə xəlqi iki qismə ayrılmışdı. Bir ucda 
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bütün səfalətilə rəislər təbəqəsinə ayrılmışdı. Bir ucda bütün səfalətilə 

rəislər təbəqəsi, digər ucda da yoxsulluq, aclıqdan balalarını torpağa gö-

mən canavarlar təbəqəsilə ərəblərə əsir olanlardı. Bunlar axın və məcra-

lar arayır, ta cəhalətdən "səadət" dövrünə varıncaya qədər fütuhal için 

can atar və günün birində yıldırımvari bir itiliklə dünya tarixinə soxul-

duqları kibi bir elektrik sürətilə də çəkilə bilirlər. 

Tarixçilərin göstərdiyinə baxılsa ərəblər həp zatında xülyapərəst de-

yildilər. Onlar tamam mənasilə təbiətin balaları idilər. Peyğəmbər də 

bunların arasından çıxmış müstərib də olsa belə yenə də bir Ərəbistan 

səmərəsidir. 

Ona görə də Cavidin təsvir etdiyi qədər də romatik olmazdı.  

Digər tərəfdən onun yeni əxlaqi tamamilə əskisindən ayrılmalıydı, 

əsərdə buna bir işarə varmı? Baxalım Peyğəmbər nə deyir? 

O, ən əvvəl öz əsrindən şikayət edir: 

Məhv edən həqli, məhv olan həqsiz... 

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız... 

Deyə qaba qüvvətin hökmfərma olduğunu göstərir. Onun yerinə İsa 

məsihdən məlhəm olaraq yeni bir əxlaq sistemi təklif edir və bunların 

hamısını da yığıb bir məvhum nöqtəyə bağlayır. Əski bütləri dağıdır, 

onun yerinə qara daşı ibadətgaha qoyur. Kahinləri təlin edərkən 

Vətəndaşlar! Yetər sapqınlıq, yetər, 

Yalançı kahinlər sizi məhv edər 

Əcdadınız doğru yoldan sapmışlar 

Daşdan, taxtadan büt yapıb tapmışlar... 

deyir və eyni zamanda özünün hərəkətlərini müxtəlif cəhət nə qədər 

qüvvətli bir surətdə tənqid edir: 

Sizi qorxutdumu Peyğəmbər adı? 

O da əlbət şu vətən övladı. 

Burda heç bir yeni şey varmı? Yenə  

Qonacaqdır qara daş büt yerinə 

Büt də bir daş, o da adlar başqa... 

Diqqət edilsə Peyğəmbərin üzərinə və onun yeni gətirmiş olduğu di-

nə qarşı söylənilən bu sözlər tamamilə həqlidir. Çünki Peyğəmbər nə 
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qədər dəvətində eşqdən-məhəbbətdən başladısa nəticədə ondan qaçdı. 

İnsanları sadə haqq yola dəvətlə qalmadı. Bəlkə bir "əldə silah, bir əldə 

kitab" təərrüzə başladı. 

Din yolu ilə ictimai əxlaqi düzəltmək istəyənlərin vəziyyəti daima 

böylə olur: onlar ya Budda1 kibi şahzadə olur, siyasi nüfuzu və iqtisadi 

qüvvəti sayəsində ətrafına böyük mürid dəstələri toplar; ya "İsa" kibi 

Roma imperatorluğunun ən qatı bir siyasəti nəticəsində dara çəkilir və 

yaxud Məhəmməd kibi əvvəlcə Budda ilə məsihdən ilham alıb ətrafın-

dakılara cənnətlər vədə vermək, qiyamət əzabilə qorxutmaq kibi ma-

nevrələr yapsa da nəhayət siyasi və iqtisadi qüvvə beytülmalları öz əli-

nə toplamaqla qarşısında olan əngəllərlə mübarizə edir. 

Peyğəmbərin "yeni əxlaqı" tamamilə Musa və İsanın "qoymuş" ol-

duqlarını təsdiq etmək, onları tanımaq və nəhayət bəzi tədilat ilə özünü 

göstərməkdən, bunu yapmağa onu vadar edən yenə də ondan əvvəl mü-

hitdə qüvvətli kök salmış olan din və əxlaqa sadiq qalanları müstəqim 

duşmanlardan ayırmaq məqsədi idi. 

Demək mövcud olan ictimai qüvvələr münasibətini Peyğəmbər nə-

zərə alırdı. Bu nöqtədə Peyğəmbər ən böyük realist idi.  

Peyğəmbərin ehtiyatla davranmasına daha başqa yerdə təsadüf olu-

nur: o, altun, varlılıq, şərəf iqbalının hamısını müvəqqət sayır, onlara 

təərüzlə deyir: 

Sən nəsin? İştə bir ovuc torpaq! 

Bax, düşün, kibri at, qüruru burax!.. 

Var, səninçin də böylə bir gün var 

(məzarlara işarə) 

Bir gün əldən çıxar şu altunlar, 

Həp susar tapdığın səmənlər əvət. 

Həp sönər duyduğun şərəf, iqbal 

Tanrıdan başqa hər nə varsa, xəyal... 

Və onun özünə "altun, rəyasət, gözəl" verməyə hazır olduqlarını an-

latdıqda Peyğəmbər: 

                                                
1 Xədicənin mal-dövlətini verib özünə müridlər hazırlamaqda Peyğəmbər də tamamilə 

Buddanın rolunu oynamışdı. – H.Z. 
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Yoxsulluq ən böyük sərvət 

Qarşımda heçdir rəyasət, 

Xayır, istəməm gözəl qız 

Sevgilim tanrıdır yalnız. 

deyə quru-quru iftixar və göz "qamaşdıracaq" cilvələr göstərir. Çün-

ki bir qul ilə bir sultanın, tanrının qarşısında fərqi yox kibi bir fikri bir 

tərəfdən meydana atdığı halda, yoxsulluq ilə iftixar etdiyi halda o za-

mankı cəmiyyətin iqtisadi sistemini pozmaq istəməyir. Mülkiyyət əsası-

nı devirməyir, "Mallarınızdan əl çəkin!" deməyir. Rəyasət, gözəl və al-

tundan əl çəkən bir məntiq cəsarətlə sona qədər davam etsə mütləqa 

məmləkətin aradan qaldırılmasını tələb etmək nəticəsinə gəlməlidi. La-

kin Peyğəmbər Baş Rəisin 

Söylyor: həp bir imiş şahü gəda... 

Bu səbəbdən uyaraq həp füqəra 

Həp zəiflər, kölələr, cariyələr 

Onu dinlər, ona hörmət bəslər 

Ah bir gün düşünüb yol bulacaq 

Bizə qalib və müsəllət olacaq... 

sözünü eşidirdi. Və gözəlcə anlayırdı ki, onun "əl vurulmaz yeni tan-

rısı" mühit üçün o qədər qorxulu olmayacaqdır. Əvvəldə sərsəmlik kibi 

tələqqi edilsə də axırda ona boyun əyməyə məcbur ola bilirlər. Yalnız 

mülkiyyətə toxunmamaq, hər kəsi tutduğu ictimai möğvqedə buraxmaq 

şərtilə öz təlqinatına davam edə biləcəkdi. Görünür ki, Peyğəmbər yenə 

də mövcud ictimai quruluşu dağıtmaq istəməyir. 

Hətta mülkiyyət sistemini xüms və zəkat kibi vergilər ilə bir az da 

möhkəmlətmək və iki çarpışmadan olan varlı-yoxsul təbəqələrini barış-

dırmaq istəyir; "əğniyalər allahın vəkili, yoxsullar da əyalıdır" deyir. Bu 

nə demək? Öz vicdanilə alver yapmaq deyilmi; yoxsulların susması için 

zəkat özü onlara bir rüşvət məqamında təklif edilməyirmi? Bundan gö-

rülür ki, Peyğəmbər bu kibi ictimai məsələləri anlamamış deyildi. Bəlkə 

anlayaraq altun və sərvət adamlarını da özünə yağı etməməyə çalışırdı. 

Deməli öz sözündə sadiq deyildi. Peyğəmbərin təbliğ etdiyi sistemdəki 

böylə təzadlara iki səbəb vardı. 
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Onlardan birincisi: 

 

...Əbu Talibin geniş çadırı... 

Orada: alim, həkim, ədib və zərif 

Ən böyük şair, ən dərin arif... -  

lərin toplanması, ikinci də altun və sərvətlərə yiyə olan Xədicənin 

təsiri idi. 

Böylə tellərə toxunduqca Peyğəmbərin "ən təmiz" sanıla biləcək he-

sablaşdıldığını görürüz. 

Peyğəmbərin miad məsələsinə diqqət edilsə, "Əddünya məzrəətül-

axirə" fəlsəfəsi araşdırılsa nə görüləcək? Bu dünya kimlərin isə axirət 

də onların olacaqdır. Bu dünyada çoxlu sədəqə verən əvvəlcə səlamət 

olacaq və sonra bu dünyada əkdiyini axirətdə biçəcəkdir. Yəni kim bu 

dünyada malından versə o dünyada onun üçün köşklər hazırlanacaqdır. 

Behişt bağında istədiyi hurilərlə yaşayacaqdır. Burada bir tərəfdən var-

lılara boyun əymək üçün xəlqi hazırlamaq, o biri tərəfdən də varlıların 

səxavəti qarşısında onları ümidsiz buraxmamaq mülahizəsi vardır. 

"Budda"nın fəlsəfə sistemi - nirvan məsələsi, xristianlığın göylərdə ya-

şamaq ruhi tamamilə bu nöqtədə birləşir və cavidani bir həyat arzusilə 

daimi şadlıq təmənnasilə tanrı tanımaz ərəbdə bir xudbinlik (eqoizm) 

fikri qabardır. 

Peyğəmbərin təkcə axirət1 məsələsi deyil, bəlkə bütün allah və meta-

fizik fəlsəfə ünsürləri tamamilə ya Buddanın fəlsəfəsindən və yaxud 

Hindustanda məşhur altı fəlsəfə məktəbinin birini təşkil edən sufi ruhlu 

"Vedanta"dan alınmışdır. Buddaçıların təsvirincə nirvan - Nirvani sön-

mək, məhv olmaq, günahdan qurtarmaq və feyzlərə çatmaqdır. Zatən 

Məhəmmədin öldükdən sonra dirilmək məsələsində yenə də Buddanın 

maranı, yəni ölüm qorxusunu ona inananlar arasından qaldırmaq fəlsə-

fəsi gizlənmişdir, hər kəs ölümü özü üçün ən böyük bir səadət zənn 

edər və mömin şəxslər darifənadən dari-bəqayə köçməyə sevinərlər. 

Yeri gəlmişkən Cavidin və onunla da bir çox ondan əvvəlki şair və 

                                                
1 Axirət sözü hinduscadan alınmış. Sanskritcə də axirət: inananlar üçün 4-cü ticarət 

dərəcəsidir.  
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ədiblərimizin əsərlərində görünən və bu gün bir çox peyrəviləri olan 

Şərq sufiliyi yenə də məzkur "Veda"dan, yəni Hindustan metafizik fəl-

fəsindən alınmasını göstərəlim. Peyğəmbər özü fəlsəfənin bir qismini 

aldısa onun ardınca gedənlər, işbu fəlsəfənin mütəbaqi qismini aldılar 

və bütün Şərqə yaydılar. Mətləbin anlaşılması və sözümüzün müdəlləl 

olması üçün "Vedanta"1 da həqqin, həqiqətin bulunması ən yüksək bir 

dərəcə kibi tələqqi edilir. Burada "mərifət" insanların aləmi-mənadə 

tanrı ilə qavuşmasından ibarətdir. 

Burada "arif" ilə "məruf" arasında tam bir eyniyyət əmələ gəlir. İştə 

buradan Peyğəmbərin merac məsələsi haradan gəldiyi də anlaşılır, zən-

nindəyiz. Bir az da ötəyə gedəlim. 

Bu həqiqət elmi üç formul ilə "Vedanta"da göstərilir.2 Bir (mövcud 

olan yalnızdır - şəriki yoxdur). İki (O - sən özünsən (Tat-tuamasi). Üç 

(Bən özüm - Brahmanam (Brahman) (ahm brahmanasini) mövcudatın 

ayrı-ayrı görünməsi insanların mərifətdən uzaq olması nəticəsidir. 

Çünke bir əngi əsiri-rəng şod 

Musiyi ba musiyi dər cəng şod3 -  

demək "irənlər"in ən yüksəyi fənafillahə yetişənlər olacaqdır. 

İmdi bütün Peyğəmbərin din, tanrı, axirət və metafizik fəlsəfəsini 

alınız, onun ardınca da islamda vücudə gələn sufilik fəlsəfəsini bunun 

yanına qoyunuz; tamamilə Budda ilə Hindustan "Vedanta" fəlsəfələrin-

dən kopya edildiyinə qail olacaqsınız. Bunlar ilə bərabər ərəbin də xül-

yapərəst olmadığını nəzərə aldıqda, Peyğəmbərin yaratmış olduğu din 

fəlsəfəsinin öz mühiti için nə qədər yapma, nə qədər qondarma olduğu-

nu görəcəksiniz. 

Lakin Peyğəmbərin bu kibi xəyalxanasına yerləşmiş mütəzadd fikir-

lərin heç birisi həyati deyildir. Bunlar ancaq müəyyən bir müddət üçün, 

xəlqin beynini qızdırmaq üçün lazımdı. Peyğəmbər də öz məqsədinə 

                                                
1Brahman (Brahma nam) da bunun izahnaməsi və əlavəsidir. Brahmanın hind əsatirindən 

ən ülvi zatıdır. 
2 Böyük ensiklopediya. Beşinci A. cildi. 694 səhifə. – H.Z. 
3 Rəngsizlik rəngə əsir olduğundan, Musa (ümməti) Musa (ümməti) ilə vuruşdu. Beyt 

Cəlaləddin Ruminindir – Həmid Məmmədzadə. 
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çatdı. Ərəbistanda istədiyi kibi bir ərəb ittihadi yapmağa çabaladı. Fəqət 

cəmiyyət həyatı iqtisadi inkişafı və ictimai təzadlar öylə bir sarsılmaz 

yolda idilər ki, xülyapərəstlik ilə heç bir zaman onları dəyişmək olmaz-

dı. Nəticədə ki, get-gedə din təbliğatı sönməyə başladı, kitlə isə öz iqti-

sadi quruluşuna baxdı. Siniflər arasındakı uçurum daha da qorxunc bir 

şəkil aldı. Ona görə də din və etiqad üzərinə qurulmuş ümumfəlsəfə sis-

temləri iqtisadiyyat yanında şam kibi əriməyə başladılar. 

Bundan bir nəticə çıxara bilərik: ictimai əxlaqı devirmək istəyənlər 

əvvəlcə iqtisadi quruluşu və ictimai qüvvələrin yekdigərilə olan müna-

sibətini dəyişdirməlidir. Əks-halda heç bir əsaslı inqilab yaratmaq ol-

mayacaq. Cavidin yaratmış olduğu Peyğəmbər dəxi Ərəbistana bir qa-

sırğa kibi gəldi, bir tərəfi titrətdi və hətta tarixi-bəşəriyyətə də bir parça 

soxuldu və yenə Ərəbistanın qumsallığında ümumi məmləkəti ilə yox 

oldu, getdi. Tarixin təsadüfi qüvvətli simalarından sayılan Napalyon, 

Teymurləng, həp bu qismidəndir. Bunlar tarixin mexanizməsini bilmə-

dikləri üçün müvəqqətən bir tufan qoparmışlar. Fəqət hər tufan söndüyü 

kibi bunlar da sönüb getməyə məcbur olmuşlardır. 

"PEYĞƏMBƏR" PYESİNİN YARANMASI 

Biz əvvəldə bəzi ədəbiyyat mütəxəssisləri kibi meydana çıxmadıq 

və bu əsərdə hər şeydən əvvəl nəqisələri göstərməklə, ümumi görünü-

şün doğru olduğunu, əsrin həqiqi bir surətdə təsvir edildiyini, fəqət əsər 

romantik olmaqla bərabər realizmi ilə qarışmış olduğunu qeyd etdik. 

Bu əsərin romantik qələm ilə yazıldığını bir tərəfdən qəbul edənlər 

onda realizm ünsürləri olduğunu görməyirlər; onun romantizmi həyatın 

çərçivəsinə girməkdə, tiplərini natamam və xəyalpərvər yaratmaq istə-

məkdə isə, realizm də əsrin ruhunu büsbütün olduğu kibi meydana qoy-

maqdadır. Hətta romatik Cavid - bir "Şeyx Sənan" və "Uçurum" yaradı-

cısı olan Cavid gərək Peyğəmbərin, gərək Əbu Talib oğlunun, gərəksə 

də Baş Rəisin (Əbü Süfyanın) dodaqlarına tarixən müsəddiq sözləri ve-

rir. Və hətta Peyğəmbər həyatından təsvir edə bildiyi dairədə bir nöqtə 

belə buraxmaq itməməyir. İştə burada Cavidin fikirləri məğşuş, qarışıq 

və hətta romantizməmi və realizməmi süluk etmək lazım olduğunu bil-

məyir. Buna görə bu əsərə bir romantik əsəri kibi yaxlaşmaq doğru de-
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yildir.  

Hətta bu əsərdə realizmi cəhəti nə qədər bariz bir surətdə cilvələn-

mişkən başqa bir müarizi bir əsərin tamamilə bir həqiqi əsər və Pey-

ğəmbərin də həyati tip olduğunu iddia ilə isbata qalxışır (mühavirələr 

təbiiliyi göstərildi. Bir ərəb vəhdətinin tamamilə burada nümayan olun-

madığı və Peyğəmbərin onlara həyatdan bəhs etdiyi qeyd edilir). İştə bu 

iki müarizi qarşılaşdırdıqda bunların hankısı Cavidi yaxşı tanıdığını 

məclis özü təyin edər. 

Burada Hüseyn Cavid "daha yaxşı yaza bilərdi" fikrimizi qəbul etmə-

yənlər, deyirlər ki, yaza bilsə idi yazardı. Bizcə öylə deyil, bir "Şeyx Sə-

nan" kibi xalis romantik əsər yaza bilən, "İblis" kibi canlı və məharətli bir 

əsər meydana çıxaran istedad çalışsa və ilhamına tabe olsa bir az da qüv-

vətli bir sənət asarı yaradar. Bir Sənan, bir İblis ilham nəticəsində yazıl-

mışsa bir Peyğəmbər tamamilə ilham ilə yazılmamış. Peyğəmbərin ilha-

mı çox olan yerləri vardır. Lakin əsərin bütünlüyündə ilham qayət azdır. 

İlhamın az olması əşxasın yerli yerində olmamasında və hiss etdiyi gö-

zəlliyi istədiyi kibi ifadə edəməməsindədir. İlhamın çoxluğu isə ifadənin 

mükəmməlliyyətindədir. Üslubun, lisanın tamamilə gözəllik hüsn-duyğu-

silə mütənasib bir surətdə bulunmasındadır. 

Bu əsərin qüvvəti və qiyməti, onun içərisinə daxil olan əşxasın və 

əşyanın ədədi ilə deyil (Hamiddə olduğu kibi) tərtib və tənzimə daxil 

bulunan ənəsiri-hissiyyə ədədilə mütənasibdir. Bunlar nə qədər zəngin 

olursa xaricən həyəcani-bədii (Gmoüiə)yi o qədər ziyadə izhar edərlər. 

O zaman vəhdəti-hissiyə də yerində olur. Yəni qayə müşəxxəs olur. 

Vəhdəti-hissiyə isə sənətkar tərəfindən tamamilə hiss edilərək yaşanmış 

olmasilə mümkündür ki, bu da "Peyğəmbər"də əskikdir. Bu əskiklik isə 

nəqisədən sayılmalıdır. 

Sənətdə təfəkkürat ilə bərabər hissiyyat dəxi həmahəng olmalıdır. 

Yoxsa başı-damağı zorlamaq ilə iş yapmamışdır. Ona görə də bu əsər 

"İblis"dən qat-qat zəif çıxmışdır. 

Peyğəmbəri Cavidin gözündə böyüdən Məhəmmədin əfal şəxsiyyəsi 

isə "Peyğəmbər"i (yəni pyesi) bizim gözümüzdə kiçildən Cavidin il-

hamsız və çarpaşıq yazmasıdır. 



İsgəndər Atilla 
 

205 

NƏTİCƏ 

"Peyğəmbər"in dil və üslub cəhətlərini başqa bir yerdə geniş bir su-

rətdə təhlil edəcəyimiz üçün burada yalnız bircə şey söyləyə biləriz. Ca-

vidin yaratdığı dil və üslub haralardan alınırsa alınsın, nə kibi ilhamlar-

dan doğur doğsun, Azərbaycandakı şair və ədiblərimiz içində ən müs-

təsna, ən zərif və narın bir dildir. Bu dilin gələcək nəslimizə təsiri olma-

mış olmaz. Və bu dil təsirilə yaranacaq Azərbaycan türk ədəbiyyatı 

marksist görüşü və qayələrilə qüvvətləndikdən sonra, əmsalsız əsərlər 

meydana gətirə biləcəkdir. Bu da Cavidin Azərbaycan ədəbiyyatına ən 

böyük xidmətlərindən biri sayılacaqdır. Başqa cəhətlərdən özgə bir za-

manda danışmaq olur. Bu dəfəlik "Peyğəmbər"i bitirəlim. 1 

* * * 

 

1.15. Tənqidçilərin fikir və mülahizələri 

Bəzi tənqidçilərin pyes barəsində tənqidi mülahizələrini sevgili oxu-

cularımızın nəzərinə, heç bir şərh və izahat vermədən, çatdırıram. Onla-

rın səviyyəsiz, savadsız yazıları və mülahizələri barəsində mühakimə 

yürütməyi oxucuların öhdəsinə buraxıram. 

Məhəmməd Zəki: - Hüseyn Cavid Məhəmmədi Quranda olduğu ki-

mi təsvir etməmişdir. İqtidar şairimiz bulunan Cavidin "Peyğəmbər"ini 

nəzərdən keçiriniz. Məhəmməd bu kitabda qadınlara hüriyyət, sərbəsiy-

yət bəxş edən bir naci olaraq nəzərinizdə təcəssüm idəcəkdir. Fəqət hə-

qiqata öylədirmi? Bəlayitərəddüd diyə bilərəm ki, hiç bir şübhə istəmi-

yoram ki, möhtəşəm şairimiz ya bu xüsusda Quranın maddəsini [ayələ-

rini] tamama çıxarmaq, surələrini az nəzərdən keçirmiş, yaxud şairlərdə 

təcəlli idən hissiyyatın məğlubi olmuşdur. 

"Qadın! Qadın!.. Onu duymaq, duyurmaq istərkən 

Yaqar düşüncələrimi bir şölə, zəhərli dikən." 

- beytini belə vermək lazım idi. 

"Qadın, qadın, onu sevmək, sevilmək istərkən 

Yaxar vücudimi bir şübhə, bir atəşli dikən." 

                                                
1 Hənəfi Zeynallı. Hüseyn Cavidin yazdığı “Peyğəmbər” haqqında mülahizələrim. 

“Ədəbi parçalar”(1926 №1), “Maarif və mədəniyyət”, 1926, №9, 10-11. 
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Xülasə, Quran xaricində olaraq Peyğəmbərə isnad edilmiş uydurma 

sözlərdən sərfnəzər edilsə bən bundan başqa əmrlərə təsadüf edəmərim. 

Bəlkə də vardır. İştə bu bilmədigim cəhətləri öyrənmək arzusudur ki, şu 

sətirləri yazmağa səbəb oldu... 1 

Cabbar Əfəndizadə: - "Peyğəmbər"əsərilə dinə qarşı çıxarkən este-

tizmə düşməsi də Cavidin ədəbi yaradıcılığında görülən əsas xətlərdən 

biridir.  

İ.Cahangirov: - Cavid 1921-ci ildə yazdığı "Peyğəmbər" əsərində 

qadınlığı həddindən artıq idealizə edir. "Peyğəmbər" və "Topal Tey-

mur" qatı millətçi məfkurəsi daşıyan əsərlərdir. Əsərlərin hansı məq-

sədlə yazılması anlaşılmır. Cavid, Şura hökuməti devrində Məhəmməd 

Peyğəmbərin dini təlimini dirçəltmək məqsədilə onu qəbirdən çıxarıb, 

təzə dona geyindirmişdir. Şübhəsiz ki, "Peyğəmbər" bir mürtəce əsər 

olaraq islamçılıq və turançılıq ideallarının yeni bir nümunəsidir. Cavi-

din Peyğəmbəri ilə Qurandakı Peyğəmbər arasında uyğunsuzluq var. 

Cavid Məhəmmədin advokatıdır. Müəllif əsərin bir çox yerində bildirir 

ki, islam dininin Ərəbistanda meydana çıxmasilə bu ölkə quru bir səh-

radan bir təsərrüfat bucağına çevrilmişdir. Cavid Məhəmmədin sərvət-

dar, istismarçı, şəhvətpərəst və sair yaramaz hərəkətlərini ört-basdır et-

məyə çalışır, onu tamaşaçıya məlaikə və mülayim adam kibi təqdim 

edir. Cavid bütün əsər boyu islam dininin yayılıb möhkəmlənməsi ide-

yasını təblig edir... Türk Dram Teatrosu bir neçə ay bu məscid əsərini 

hazırlamaqla vaxtını itirmiş və nəticədə əsər səhnədən götürülmüşdür... 
2 

Cəfər Cabbarlı: - Hüseyn Cavidin yaradıcılıq metodu düzgün deyil-

dir. "Peyğəmbər"də müasirlik yoxdur. Cavid Məhəmməd və onun dedi-

yi sözləri modernizə edir... 3 

Məmməd Kazım Ələkbərli: - Hüseyn Cavid "Peyğəmbər"də islamın 

                                                
1 M.Zəki. İslamiyyət və təsatir məsələsi, “Maarif işçisi”, №2 1926, səh. 34-39. 
 Əsər 1922-1923-cü illərdə qələmə alınmışdır. – İ.A. 
2 İ.Cahangirov... Azərbaycan Devlət Bədaye Teatrosu, Bakı, 1932, səh. 80, 99, 102, 105. 
3 C.Cabbarlı. Böyük vəzifələr uğrunda, “İnqilab və mədəniyyət”, №8 1934, səh. 32. 
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ilk dövrlərini tərənnüm edir və Məhəmmədi idealizə edir... 1 

Əli Nazim: - ...Sabir bir proletar şairi olmadığı halda, onda proletar 

ədəbiyyatının bir çox xüsusiyyətləri vardır. [Fikir Leninin Tolstoy haq-

qında məqaləsindən gəlir.] Hətta Hüseyn Cavid kimi "Yerə enməm də 

səma şairiyəm" - deyən bir şairimizdə belə bir çox bu cür xüsusiyyətlər 

nəzərə çarpır... Şübhəsiz ki, məmləkətin son hadisələrindən, [inqilabi 

hadisələrindən] az da olsa, mütəəssir olan bir ədəbiyyat zümrəsi, təəs-

süflə deməliyik ki, özünü bitərəf bir cəbhəyə doğru çəkir; ilhamını ya 

əski Ərəbistan çöllərindən (Hüseyn Cavid "Peyğəmbər"), yaxud əski 

türk istilalarından (Hüseyn Cavid "Topal Teymur") alır; yaxud da Qız 

qalalarından (Cabbarzadə) və ya "Göy göl"lərin füsunkar və simvolik 

mənzərələrindən ruhlanır (Cavad)... 2 

- Hüseyn Cavid zahirən Cavaddan ayrı idi. O, özünü "Sənət-sənət 

üçündür" tərəfdarı olduğunu, "partiyadan, siyasətdən həzz almadı-

ğını, bir şey anlamadığını ["Bənim Tanrım" şeirinə işarədir] və "bə-

nim Tanrım gözəllikdir, sevgidir" deyirdi. Buna uyğun olaraq o temati-

ka etibarı ilə tarixə müraciət edir, bu gündən uzaqlaşır, "Peyğəmbər"lə-

rin, "Topal Teymur"ların məcaraları, "qəhrəmanlıqları" ilə məşğul olur-

du... Hüseyn Cavid sovet quruluşu ilə açıq mübarizə etməyin mənasız 

olduğunu anlayırdı. Bundan dolayı, o, köhnə dini və milli ənənələri 

canlandırmaq və idealizə etməklə, köhnə burcua-mülkədar ideallarını 

yaşatmağa çalışırdı ki, bu sovet quruluşu və proletar əleyhinə aparılan 

mübarizənin bir şəkli idi.  

"Peyğəmbər" məhz belə bir əhvali-ruhiyyəni ifadə edir. Bu əsərdə 

qılınc və kitaba dayanan, məhəbbət təbliğ edən Məhəmmədin rəhbərlik 

etdiyi islam dininin əmələ gəlmə hərəkatı romantikləşdirilir, idealizə 

edilir və islamiyyət, din, allah və sair mövhumat çox müsbət bir planda 

göstərilərək on dörd əsrdən bəri bütün ruhanilərin, müctəhidlərin, se-

yidlərin və dərvişlərin ənənəvi bir surətdə təsvir etdikləri bir ruhda təs-

                                                
1 M.K.Ələkbərli. Azərbaycan ədəbiyyatı, “İnqilab və mədəniyyət”, №11-12 1934, səh. 25. 
2 Əli Nazim. Bugünkü ədəbiyyatımız haqqında, “Maarif və mədəniyyət”, №9 1926, səh. 

18-24. 
Qeyd. Кursivlər mənə aiddir. İ.A. 
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vir edilir. İstər Məhəmməd tipi, istər ona nazil olan Mələk, istərsə Əli 

(Əbutalib oğlu), Ömər (Xəttab oğlu) idealizə edilmiş, romantikləşdiril-

miş bir surətdə göstərilmişdir. İslamiyyətin ruhu peyğəmbərin ilahi il-

hamının nəticəsi olaraq göstərilir, onun əsl tarixi, sinfi mahiyyəti, zülm-

ləri, tökdüyü qanlar, qırdığı xalqlar, yalan, hiylə, aldatmaları və sairə, 

bütün ruhanilərin etdikləri kimi, örtülüb-basdırılır, gizlədilir. Bundan 

məqsəd inqilabın yaratdığı qəhrəmanlara qarşı, "təmiz", "alicənab", ro-

mantik, idealist qəhrəmanlar yaratmaq və gəncliyi bu qəhrəmanlara təq-

lid etdirmək idi.1  

Ümumiyyətlə, o dövrün, demək olar ki, bütün tənqidçiləri, o cümlə-

dən Səməd Vurğun, Hüseyn Mehdi və b. "Peyğəmbər" və "Topal Tey-

mur" tarixi dramaları haqda mənfi fikirdə olmuşlar. 

 

                                                
1 Əli Nazim. Ədəbiyyat müntəxəbatı, Bakı, 1934, səh. 5-19. 
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Əli Sultanlı 

1.16. "Peyğəmbər" pyesi haqqında  

..."Peyğəmbər" dramı (1923) ictimai motivlə dolu olsa da, dramatur-

qun hələ də yanlış görüşlərdən ayrılmadığını göstərirdi. H.Cavid bu əsəri 

yazmamalı idi. Cəmiyyətimizdə bütün cəbhə boyu çürük islami əqidəyə 

qarşı amansız mübarizə getdiyi bir dövrdə islamiyyətin başçısı Məhəm-

məd peyğəmbəri dram qəhrəmanı edib diriltmək, müəllifin ideya ziddiy-

yətlərini daha da qabardıb üzə çıxardığı kimi, azad olmuş bir xalqın mü-

bariz məqsədlərinə qarşı qoymaq demək idi. Buna görə də dövrün tənqid-

çiləri onu müxtəlif nöqteyi-nəzərlərdən təhlil və tənqid edirdilər. Hətta 

bəziləri Peyğəmbərlə H.Cavid arasında bir eyniyyət tapır, onun: 

Bən fəqət hüsnü xuda şairiyəm,  

Yerə enməm də səma şairiyəm 

sözlərini dramaturqun poetik manifesti adlandırırdılar. H.Cavidlə Pey-

ğəmbər surətini eyniləşdirmək yanlış təhlil üsuludur. Əsərin bir çox ye-

rində bədəvi, cəhalət düşgünü olan ərəblərə qarşı Peyğəmbər ideallaşdı-

rılmışsa, bir çox yerində həm bir rəsul, həm də bir insan kimi ifşa edil-

mişdir. Lakin bunlarla bərabər, dövrün tələblərinə uyğun olmayan bu əsər 

müəllifi geri çəkirdi. Vaxtı ilə onun yaradıçılığında kiçik ünsür şəklində 

hiss olunan idealistik fikirlər artıq bu əsərdə qara ləkələr kimi görünürdü. 

Peyğəmbər və islamiyyət haqqında rus və Qərb alimləri çoxlu tarixi 

və tədqiqat əsərləri yazmışlar. Vayl, Şirenger, Noldeke, Krexl, Müller, 

Vollhauzen, Qrim, Krımski və b. alimlərin Məhəmməd və onun təlimi 

haqqında nəşr etdirdikləri tarixi əsərlər məlumdur. Ancaq onun haqqın-

da ilk tarixi dram yazan fransız ədibi Volterdir (1694-1778). Volter 

Fransada maarifçilik fikri hərəkatının başçısı və insan yaradıcılığının 

bütün sahələrində özünü göstərmiş nüfuzlu bir ustad idi. O, ruhanilik 

əleyhinə fikirlərini yaymaq üçün "Məhəmməd peyğəmbər və yaxud fa-

natizm" adlı tarixi dramını yazmışdır. Əsərin baş ideyası dini fanatizmi 

ifşa etməkdir. Dramda dini fanatizmin başçısı kimi verilən Məhəmməd, 

eyni zamanda hiyləgər və zalımdır. Volter Məhəmmədi silahlı Tartüf ad-

landırırdı. Əslində Volterin məqsədi islamiyyətin başçısı Məhəmmədi de-

yil, bütün din başçılarını ifşa etmək idi, çünki, Volterə görə, bütün tarixi 
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dinlərin ideoloci zəminəsi şüurlu olaraq aldatmaq, insan şüurunu din tir-

yəki ilə yatırmaqdır. Korcasına inam, sözsüz tabelik, tənqidi ağıldan 

məhrum olmaq dini etiqadın vasitələridir. Volterin əsərində Məhəmməd 

deyir: 

Kim cürətlə duşünürsə, o inam üçün doğulmamış, 

Tabelik, hər şeyə baş əymək, budur bizim qanun. 

Şöhrətpərəst Məhəmməd, insanlara hakim olmaq üçün özünün allah 

tərəfindən göndərildiyini iddia ilə, dini fanatizm üsulu ilə insanları qul 

halına salır. Hissiyyat, insanpərvərlik, mərhəmət, insan ləyaqəti, ata və 

oğul məhəbbəti əleyhinə mübarizə aparır. Oğulları atalara qarşı asi edir. 

Peyğəmbərin düşməni olan Zakirin oğlu Səid, Peyğəmbərin göstərişi 

ilə, atasını öldürür, özü də iz itsin deyə, Peyğəmbər tərəfindən zəhərlə-

nir. Səidin bacısı, Peyğəmbərin sevgilisi Palmira isə qardaşı Səidin cə-

nazəsi qarşısında qatilə min bir lənət oxuya-oxuya özünü öldürür. 

Maarifçi Volterin əsərində tarixi obyektivlik yoxdur. O, müəyyən 

surətləri öz antiklerikal ideyalarının ruporu edərək, tarixi realizmi unut-

muşdur. Əslində, senzuradan canını qurtarmaq məqsədilə din başçıları 

üçün tipik olan cəhətlərin hamısını alıb Məhəmmədin simasında cəm-

ləşdirmişdir. 

H.Cavidə gəlincə, tarixi hadisələrə romantik münasibətlə bərabər, o 

çalışmış ki, tarixi hadisələri obyektiv versin. Hər şeydən əvvəl o, hadi-

sələrin cərəyan etdiyi ictimai şəraitin konkret mahiyyətini vermişdir. 

Tarixdə "Cəhalət dövrü" adlanan dövrün əsas cizgiləri göz önündən gə-

lib keçir. Cəmiyyətin əksəriyyəti yoxsul və çörəyə möhtacdır; həşərat 

yeyir, çirkin, natəmiz həyat keçirir. Bu üzdən zəhmət işlərində ailəyə 

köməkçi olmayacaq qızları diri-diri qəbrə gömürlər. Məkkənin bazarın-

da qul alveri vardır. Gələcəyə naümid olan yoxsulları boğazdan kəsərək 

pullarını verib büt alırlar ki, taleləri onlara xoşbəxtlik gətirsin. Lakin 

bununla da tale onların üzünə gülmür. Əsərin birinci pərdəsi belə bir 

səhnə ilə başlayır. Topal bütsatan ixtiyara deyir ki: 

Səndən hər çeşid büt aldım,  

Uğursuz çıxdı, şaş qaldım;  

Oğul istədim qız verdi,  
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Ah, çəkilməz bu qız dərdi!.. 

Əksinə, əksəriyyəti təşkil edən Məkkə idarəçiləri, kübarlar zəngin 

həyat keçirir, qanlı şərab içirlər, zövqü səfa, çəng və rübab içində başla-

rı dumanlanır. Arvadları qulların çiyinlərində daşıdıqları gəcavələrdə 

gəzirlər. Dramaturq hadisələri haqsızlıq, yoxsulluq, dərəbəylik içərisin-

də qurulmuş belə bir ictimai şərait içində izləyir. Bu qorxunc şəraitin 

mərkəzində Peyğəmbər dayanmış, bir tərəfdən bədəvi ərəb cəmiyyəti-

nin əsaslarını tənqid edir, ikinci tərəfdən də, əslində bütpərəstlik kimi 

idealizm üzərində kök salmış, mahiyyətcə insan idrakını kütləşdirən di-

ni görüşlərini təbliğ edir. 

Birinci pərdənin əvvəlindəki uzun remarkanın sonunda Məhəmmə-

din surəti verilir: "...o dalğın və müəmmalı gözlər, gecənin sükutunu 

oxşayan həzin və bayıltıcı bir ud zümzüməsini dinləyərək uyuyur kimi 

kəndindən keçmiş..." Müəllif də Peyğəmbərin epilepsiya xəstəliyinə tu-

tulduğunu etiraf ilə mələyin nazil olmasını gecənin sükutunda və onun 

epilepsiya halı keçirməyə başladığı anda vermişdir. Mələyin şirin vəd-

ləri qarşısında o, deyir: 

Öylə bir əsr içipdəyəm ki, cahan  

Zülmü vəhşətlə qavrılıb yanıyor.  

Üz çevirmiş tanrıdan insan  

Küfrü həqq, cəhli mərifət sanıyor.  

Dinləməz kimsə qəlbi, vicdanı  

Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız...  

Başçıdır xalqa bir yığın cani  

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız. 

Vəcd halında deyilən bu fikirlər ictimai şərait haqqında həqiqətə nə 

qədər uyğunsa, həmin halda özünü məhəbbət əsiri zənn edən Peyğəm-

bərin irəli sürdüyü mülahizələr ruhi məstliyin məhsuludur. Nə şəkildə 

olursa-olsun, Peyğəmbər dini görüşlərini yaymaq üçün münbit şərait ta-

pır və sonda qalib gəlir. Qalibiyyətin əsas rəhni isə feodal münasibətləri 

şəraitində cahil yaşayan ac-yalavac kütlədir. Məlumdur ki, bütün din 

başçıları yoxsul kütləyə istinad edərək baş qaldırmış, qalib gəlmişlər. 

Məhəmməd də həmin kütləyə arxalanaraq Məkkənin tayfa başçıları və 
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varlıları ilə mübarizə aparmışdır. "Qara xalq uydu cümlə dəvətinə, kim-

sə tərk etmiyor risalətinə". Qalibiyyətdən sonra Məhəmməd və onun 

xəlifələri Quranın bir sıra surələrini dəyişdirməyə məcbur olmuşlar. Nə-

ticə etibarilə, islam dini feodalların, varlıların dini olaraq yayılmışdır. 

Üzdə islamiyyəti qəbul edən Məkkənin baş rəisi (Əbusufyan) deyir: 

"Burda heç bir yeni şey varmı? Yenə  

Qonacaqdır Qaradaş büt yerinə.  

Büt də bir daş, o da; adlar başqa...  

(İstehzalı qəhqəhədən sonra)  

Dünki bütxanə bu gün beyti-Xuda!..  

Ərəbin var-yoxu dün nə isə bugün  

Olacaqdır daha yüz qat üstün.  

Bir Hicaz əhli deyil hər millət  

Tökəcək Kəbəyə altun, sərvət.  

Buraqıb yurdunu həp ac, çılpaq,  

Sizə kor, duyğusuz ellər qoşacaq...  

Şimdi kərtənkələ yerkən bir ərəb,  

Sürəcək ömrünü pür eyşi-tərəb;  

Yurdumuz başqa səadət bulacaq,  

Səbəb ancaq şu böyük din olaçaq..." 

Əbusüfyanın bu sözlərində islamiyyətin sirləri açılmışdır. Məhəm-

məd, islamiyyətin başçısı kimi, məsələni bu çılpaqlığı ilə qoymur. Əslin-

də, Peyğəmbər ziddiyyətli bir surət kimi əsərin mərkəzində dayanır. O, 

gah hüsnü-mütləqə qovuşmaq istəyən bir panteist, idealistdir, gah, əlində 

Quran əhalini dinə dəvət edən bir mübəlliq; gah bir dövlət başçısı kimi 

siyasət işlərindən bir siyasiyyun, gah da əlində qılınc, bütpərəstlərə mey-

dan oxuyan bir sərkərdədir. Mələk ona deyir ki, "rəhbərin sənəti-kəlam 

olacaq". "İnqilab istəyirmisən, bana baq! İştə kəskin qılınc, kitabı buraq". 

Xüsusilə Məhəmmədin siyasi dayağı olan Xəttab oğlu (Ömər ibn 

Xəttab), qılıncla ona arxa olan Əbu Talib oğlu (Əli ibn Əbu Talib) Pey-

ğəmbərin ətrafında birləşdikdən sonra islamiyyət sürətlə yayılır. Dra-

mın əvvəlində hüsnü-mütləqə qovuşmaq istəyən, məhəbbətdən dəm vu-

ran Peyğəmbər əsərin sonunda bir əlində sıyrılmış qılıncını, digər əlin-
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də həmayildən çıxarılmış kitabı tutur. Kəskin bir ahənglə bütün camaa-

ta deyir: 

Şu qılınç! Bir də şu mənalı kitab! 

İştə kafi sizə... yox başqa xitab. 

Tarixi həqiqət budur ki, islamiyyəti yaymaqda kitabdan ziyadə əsil 

rolu qılınc oynamışdır. Quran ərəb dilində olduğundan, hamı üçün anla-

şılmaz idi. O vaxtdan qalma "qılınc müsəlmanı" ifadəsi də var ki, fikri-

miz üçün bir sübutdur. Məhəmməd müxtəlif surətlər vasitəsilə, tarixi 

həqiqətə uyğun olaraq, ifşa edilir. Onun yaşı keçmiş Xədicə tərəfindən 

pul ilə alınıb öz nəfsini söndürməsi, epilepsiya xəstəliyinə mübtəla ol-

ması göstərilir. Camaat qarşısında qızlarını diri-diri dəfn edən atalara 

qəzəblənib qadın və ana haqqında gözəl sözlər söyləyən Peyğəmbər, si-

ğəni icad etmiş, çoxlu siğələri olmuşdur, "bəyəndiyi qadınlarla zövqə 

dalmışdır". "Hər həftə təzə bir qadın alır", "qadınlara çarşaf gətirib ör-

tün deyir", qırx altı yaşında ikən Osmanın doqquz yaşlı qızı Aişəni alır, 

Aişə isə ərinə xəyanət etdiyi üçün, Peyğəmbər qadınları qara çadraya 

bürümüş, kişilərdən gizlətmişdir. Zeydə oğlum demiş, arvadı Zeynəbi 

boşatdırıb almışdır. Bu tarixi həqiqətləri H.Cavid, cəsarətlə müxtəlif su-

rətlərin ifadəsində açır. Heç şübhəsiz, bu cəhətlər əsərin antidin istiqa-

mətini qüvvətləndirir. Vaxtı ilə Peyğəmbərin bu sifətləri (Aişə, Zeynəb 

və Zeyd hadisələri) böyük maarifçi M.F.Axundov tərəfindən ifşa edil-

mişdir. H.Cavid də bu cəhətləri oxucusundan gizlətmir. 

Bəsət və Dəvət pərdəsinin böyük bir hissəsində Peyğəmbər roman-

tik surətdir. O, eşq və məhəbbətdən, insanların bərabərliyindən, gözəl-

likdən başlayaraq, panteizmə keçir; mövcud olanın vahid olub şəriki ol-

madığına, onun da hər kəsin özü olduğu fikrinə gəlib çıxır. Bunlar hər 

nə qədər fikri cəlb etsə də, əsarətdə yaşayan bir ərəb üçün yabançı idi. 

Ərəb ac idi. Tayfalara bölünmüş, tayfa ziddiyyətləri, tayfa başçılarının, 

onların əlaltılarının zülmü altında var-yoxdan çıxmışdı. Ərəbin tayfaları 

birləşdirən, nəyin bahasına olursa-olsun, vahid bir rəhbərə ehtiyacı var-

dı. Öz fikirləri ilə kök salmış əxlaqi görüşləri vəlvələyə gətirən Pey-

                                                
 Bəzi mənbələrdə 6-7 yaşlı. – İ.A. 
 Əslində “Bisət”. – İ.A. 
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ğəmbərin fəaliyyətə başlaması ona ümid verirdi. Peyğəmbər də ilk fəa-

liyyətində onlara istinad edirdi. 

Dəvətin son hissəsində, Hicrətdə və Nüsrətdə artıq Peyğəmbər realist 

surətdir. Hicrətdə, Məkkə başçılarına ağır zərbə vurmaq üçün Mədinəyə 

çəkilir. Məhəmmədin anasının və arvadı Xədicənin qohumları burada idi-

lər. Mədinə ticarət işlərində qabaqda gedirdi. Məkkədə o, məğlub ola bi-

lərdi. Onun tərəfdarları arasına qorxulu ünsürlər girib vəhdəti pozardı. 

Demək ki, hicrət məsələsində Peyğəmbər hərbi bir strateq kimi özünü 

göstərir, bir əlində qılınc, bir əlində kitab, hərəkətə başlayır. Qalibiyyət-

dən sonra Məhəmməd dini vergilər toplayır; böynülmalı öz tərəfdarları 

arasında paylayır. Büt əvəzinə Kəbədə Qara daş qoyur; bir sıra dini iba-

dətlər təşkil edir. Baş rəis Peyğəmbərin işlərini bir-bir sayıb göstərir. 

Sonda Məhəmməd Ərəbistanı birləşdirən, xususi mülkiyyəti müqəddəs 

bilib, varlılara istinad edən real surət olur. Peyğəmbər romantizmdən rea-

lizmə belə gəlib çıxır. H.Cavidi Peyğəmbərin görüşləri arasında axtaran-

lar yanılırlar. Ədəbiyyatşünaslığa zidd olan bu təhlil üsulu yanlış nəticə-

lər doğurur. Peyğəmbərin: 

Bən fəqət hüsnü xuda şairiyəm,  

Yerə enməm də səma şairiyəm 

kimi ifadələrinin H.Cavidin öz fikridir, deyənlər var. Yanlışdır. 

Üçüncü rəisin dediyi: 

Dur, təlaş etmə, xayır, bəlkə o bir  

Dəlidir, bəlkə də sərsəm şair 

sözlərinə Peyğəmbər yalnız cavab verir. H.Cavid isə tarixi surət ya-

radır. Əsərin Dəvət hissəsində Peyğəmbər, əlində kitab, romantik bir 

şair kimi danışırdı. 

Peyğəmbəri H.Cavid dahi bir şəxsiyyət kimi də verməmişdir. Mə-

həmməd yalnız, axmağa başlayan seylabın qarşısında gedir. Dramaturq 

surətini insanlaşdırmış, dini tarixə daxil olan möcüzələrdən azad etmiş-

dir. Peyğəmbərin özü:  

Sizi qorxutdumu Peyğəmbər adı?  

                                                
 Əslində Baş Rəis. – İ.A. 
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O da əlbət şu vətən övladı, 

deyərək etirafa məcbur olur. Çünki təliminin çox hissəsini Musadan, 

İsadan və daha qədim din başçılarından alıb eklektik bir din düzəldən 

Məhəmməd islamiyyətin mahiyyətini özü dərk etməyə bilməzdi. H.Ca-

vid də onu belə verib, şəxsiyyətə pərəstişə gülür. 

Demək ki, Peyğəmbər surətini verərkən dramaturq tarixi həqiqətə 

əzəmi dərəcədə sədaqət göstərməyə çalışır. Tarixi həqiqətə münasibə-

tində isə onun yaradıcılığında, həmişə olduğu kimi, romantizmlə rea-

lizm ünsürləri birləşir. Ən nəhayət isə realizm romantizmə qalib gəlir. 

Əsərin Dəvət (II pərdə) hissəsindən sona qədər iştirak edən kübar qı-

zı Şəmsa romantik surətdir. Onun eşqi də, nifrəti də, sui-qəsdi də ro-

mantikdir. 

Peyğəmbər və Şəmsa əqidələri etibarilə bir oxun ayrı-ayrı qütbləri-

dir. Peyğəmbər islam dininin başçısı, Şəmsa bütpərəstliyin inadkar bir 

nümayəndəsidir. Gözəl Şəmsa Peyğəmbərdən öz dini görüşlərindən ay-

rılıb ona aşiq olmağı tələb edir. Peyğəmbər isə mələk qədər gözəl Şəm-

sanı müsəlman etmək istəyir. Hər iki arzu nəticəsiz qalır. Şəmsa Pey-

ğəmbəri ölümdən xilas edir. Şəmsanın iki gənc qardaşı və atası Pey-

ğəmbərin əmri ilə öldürülür. 

Şəmsanın ilk arzusu belədir: 

 

Mən istərəm şəfəqlər çiçəklərdən,  

Ay günəşdən, insanlar mələklərdən,  

Nə gözəllik varsa, çalsın da birdən  

Həpsi bir baxışda şikarım olsun. 

 

Mən istərəm hər nə var, uzaq, yaxın  

Böyuk dahilərin, qəhrəmanların  

Bütün ruhu bir çöhrədə parlasın,  

O da mənim pərəstişkarım olsun. 

 

Peyğəmbərin arzusu isə gözəl Şəmsanı islamiyyətə dəvətdir. Əslin-

də, məhəbbət pərdəsi altında əqidə, ideya mübarizəsi gedir. Mübarizadə 
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Peyğəmbər qalib gəlir. Onu bal şərbəti ilə zəhərləmək istəyən Şəmsanın 

hərəkətləri şübhə altına alınır. Zəhərli şərbəti özü içməyə məcbur olur. 

Əsərin sonundakı Peyğəmbər əsərin əvvəlindəki Peyğəmbər deyil. 

Mərifətdən, bilikdən danışan Peyğəmbər qılınca dayanıb, əzəmətli bir 

tövr ilə əzan səsini dinlər. 

Dörd pərdədən ibarət bu tarixi dram pərdələrə bölünməmişdir. O, 

"Bisət", "Dəvət", "Hicrət", "Nüsrət" - deyə Peyğəmbərin həyat və fəa-

liyyəti ilə bağlı dörd hissədən ibarətdir. Bölgü Azərbaycan dramaturgi-

yasında yenidir. 

Hadisələr kiçik, böyük ziddiyyətlərlə başlayıb cərəyan edir. Əsas 

dramatik xarakterlər isə Peyğəmbərlə Şəmsa, Peyğəmbərlə bütpərəstlər-

dir. Peyğəmbərlə bütpərəstlərin kontrasında dramaturq, kütləvi xarak-

terlərdən ustalıqla istifadə etmişdir. 

Peyğəmbər surəti əsərdə hər nə qədər insanlaşdırılsa da, hər nə qədər 

tarixi faktlarla göstərilsə də, əsər dövrün tələbinə cavab vermirdi. Bu 

cəhətdən C.Cabbarlı dövrünün nəbzindən daha düzgün tutmuşdu. Müa-

sir həyatla bağlanaraq öz yaradıcılıq istedadından bacarıqla istifadə 

edirdi. H.Cavid yaradıcılığı ilə C.Cabbarlı yaradıcılığı arasında fərq gü-

nü gündən dərinləşirdi. 

"Peyğəmbər" əsərinin müvəffəqiyyətsizliyindən H.Cavid nəticə çı-

xarmır, bu əsərin arxasınca "Topal Teymur"u yazır.1 

 

Məmməd Cəfər 

1.17. "Peyğəmbər" və dini modernizə etmək cəhdləri   

1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Ölkənin 

maddi və mədəni inkişafı üçun geniş imkanlar yaradıldı. Bütün qabaq-

cıl yazıçılar yeni həyat uğrunda, mədəni inqilab uğrunda mübarizəyə 

qoşuldular. Lakin Cavid 20-26-cı illər arasında yeni həyatdan yazmadı; 

o, bir-birinin dalınca tarixi keçmişə dair əsərlər yazdı. Topal Teymuru 

və islam peyğəmbərini idealizə etdi, onda müasir həyatdan və siyasət-

dən uzaqlaşmaq meyli qüvvətləndi. 

                                                
1 Əli Sultanlı. Məqalələr, Bakı, 1971, səh. 145-154. 
 Məqalə kiçik ixtisarla verilir. 
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Bunun səbəblərini və sonrakı illərdə Cavid yaradıcılığında əmələ 

gəlmiş dönüşlə bu tərəddüd arasındakı dialektik əlaqəni düzgün və hə-

qiqətə uyğun bir şəkildə izah etmək lazımdır. 

Hələ 25 il bundan qabaq H.Mehdi yazırdı ki, "biz onun - Cavidin müa-

sir varlığımızdan uzaqlaşmasını inqilaba zidd bir cəbhə tutması ilə deyil, 

bəlkə bu inqilabın mürəkkəbliyi və Cavid tərəfindən çox çətinliklə qavra-

nılması ilə, çətin anlaşılması ilə izah edirik."1 Cavidin proletar inqilabına 

münasibəti haqqında bu fikir tamamilə düzgün, həqiqətə uyğun idi. Xüsu-

sən 20-26-cı illər Cavid uçun məfkurəvi tərəddüd dövrü idi ki, bu da onun 

proletar inqilabının əsas qayəsini aydın dərk edə bilməməsindən irəli gəlir-

di. 

"Peyğəmbər" dramının ilk səhnəsində remarkada Cavid Məhəmmədi 

Hirra dağında məhz "Uçurum"da Əkrəmin təsəvvur etdiyi şəkildə gös-

tərir, bu köhnə zövqə uyğun təsirli bir tablo yaradır: "Aydın və yaldızlı 

bir gecə, Məkkə yaxınlığında Hirra dağı... Ətrafda mağaralar, yalçın 

qayalar, sarp enişlər, qorxunc uçurumlar. Peyğəmbər əli alnında dərin 

düşüncələrə dalmışdır... Bir ud zümzüməsini dinləyərək uyuyur kimi 

kəndindən keçmiş... Bu sırada pənbə, mavi mənəkşə nurlar içində altun 

qanadlı füsunkar bir mələk göydən enər və ilahi bir ahənglə Peyğəmbə-

rə xitab etməyə başlar." 2 

"Peyğəmbər"in hansı ildə yazıldığını, dramaturqun onu nə zaman 

planlaşdırdığını, nə zaman başlayıb nə zaman bitirdiyini dəqiq müəyyən 

etmək hələ çətin olsa da, çox güman ki, bu əsər 1920-1922-ci illər ara-

sında yazılmışdır. Bu ehtimalın həqiqətə yaxınlığını təsdiq edən fakt-

lardan3 biri budur ki, "Peyğəmbər" ilk dəfə Azərbaycan Xalq Maarif 

Komissarlığı nəşriyyatı tərəfindən buraxıldığı zaman əsərin titul vərə-

qində "Bakı, 1922-23-cü il" sözləri yazılmışdır. Bu, əvvələn, o demək-

dir ki, dram müəyyən səbəblərə görə iki ilə nəşr olunmuşdur, ikincisi, 

                                                
1 H.Mehdi. Ədəbiyyat və sənət məsələləri, Azərnəşr, Bakı, 1958, səh. 10. 
 Əslində Hira. – İ.A. 
2 H.Cavid. “Peyğəmbər”,1926, Azərnəşr, səh. 5-6. 
 1922-1923-cü illərdə yazılmışdır. – İ.A. 
3Qeyd. Pyesin yazılışı tarixilə bağlı müəllifin fərziyələri özünü doğrultmur. – İ.A. 
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bu əsər hər halda nəşriyyata 1922-ci ildə, ya da ondan bir az əvvəl ve-

rilmişdir. Odur ki, "Peyğəmbər"in indiyə qədər dərsliklərdə göstərildiyi 

kimi 23-cü ildə deyil, ondan əvvəl yazıldığını təsdiq etmək lazımdır. 

Ola bilər ki, şair əsər üzərində sonrakı illərdə də işləmişdir. Hər halda 

"Peyğəmbər" ilk dəfə 1923-cu ildə düşunülmüş mövzu sayıla bilməz. 

Məhəmməd haqqında Caviddən qabaq da bədii əsər yazanlar olmuş-

dur. Demək olar ki, bu əsərlərin heç birində tarixin xəbər verdiyi əsil 

ərəbistanlı Məhəmməd və onun təbliğ etdiyi dini görüşlər, bu dinin ma-

hiyyəti əsas alınmamışdır. İslam peyğəmbərinin surətini və şəxsiyyətini 

hərə öz zövqünə, təbliğ etmək istədiyi fəlsəfi fikirlərə bir növ uyğunlaş-

dırmağa çalışılmışdır. Məsələn, məşhur fransız yazıçısı - filosofu Volter 

səhnədə dini göruşləri, xüsusən xristianlığı açıq tənqid etməkdən çəkin-

diyinə görə özünün "Peyğəmbər Məhəmməd və ya fanatizm" (1740) fa-

ciəsində Məhəmməd surətindən elə məharətlə istifadə etmişdi ki, əsər 

zahirdə Məhəmmədə və müsəlman dininin əleyhinə olduğundan Roma 

papasını da müəyyən dərəcədə razı sala bilmişdi. Halbuki Volterin 

"Məhəmməd"i mahiyyət etibarı ilə yalnız islam dininin deyil, bütün 

dinlərin və birinci növbədə xristianlığın əleyhinə yazılmışdı. Volter çox 

sərbəst hərəkət edərək Məhəmmədə və islam dininə, habelə təkallahlılıq 

əqidəsinə qarşı qoyduğu bütpərəst surətlərini öz ateist ideyalarının qüv-

vətli ruporuna çevirmişdi. Volterin faciəsində Məhəmməd yalançı, hiy-

ləgər, vəhşi, qatil bir şəxs kimi, öz mənfəəti xatirinə, hakimiyyət xatiri-

nə şüurlu surətdə vətəndaşlarını aldadan, yoldan çıxaran, insanları açıq-

dan-açığa cinayətə sövq edən, ifrat xudbin, zalım bir despot kimi göstə-

rilmişdir 

Bunun əksinə alman şairi Gete gəncliyində Məhəmməd haqqında 

dram yazmaq istərkən düşundüyü planda Məhəmməd surətini tamamilə 

başqa şəkildə təsəvvür etmişdir. Gete bu əsəri yazıb başa çatdıra bilmə-

mişdir. Lakin mühafizə olunan "Məhəmməd" və "Məhəmmədin mahnı-

sı" parçaları və dramın irəlicədən düşünülmüş və yazılmış planı göstərir 

ki, Gete Məhəmməd surətində gəncliyində çox bağlı olduğu idealist fəl-

səfi görüşlərini təbliğ etmək istəmişdir. Getenin düşündüyü planda Mə-

həmməd dünyaya gəlir, müəyyən ideya gətirir, sonra qılınc gücünə bu 
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ideyanı həyata keçirib ölür. Onun gətirdiyi mütləq ideya həqiqətə çevri-

lir, bəşəriyyətin bir hissəsi bu ideyanın, müsəlmançılığın yolçusu olur. 

Gete Məhəmmədi Volter kimi yalançı, xain deyil, yeni bir ideya, etiqad 

axtarıcısı, bir mütəfəkkir kimi göstərir. Məsələn, "Məhəmməd" adlanan 

birinci parçada Məhəmməd ulduzlu bir gecədə ucsuz-bucaqsız bir səh-

rada oturmuş, dərin düşüncələrə dalmışdır. O, aya, ulduzlara müraciət 

edir, onlardan öz qövmü üçün işıq, qüvvət, idrak, doğru yol istəyir. Bu 

zaman Məhəmmədin süd anası Həlimə gəlib onu tapır, belə bir qorxulu 

yerdə nə üçün tək-tənha oturduğunu soruşur. Məhəmməd tək olmadığı-

nı, öz allahı ilə bərabər olduğunu, allahının şəfqət və mərhəməti ilə bəx-

tiyar olduğunu söyləyir. Həlimənin maraqla "sən allahı görmüsənmi?" 

sualına Məhəmməd təəccüblə cavab verir ki, bəs sən onu görmürsən? 

Sonra süd anasına anladır ki, onun allahını təbiətin bütün hadisələrində, 

hər bir güldə, çiçəkdə belə görmək mümkündür. Məhəmməd öz allahı-

na yalvarır ki, onun süd anasına, Həliməyə də elə bir istedad versin ki, 

o da allahı təbiətdə görüb dərk edə bilsin. 

Qoca Həlimə bütpərəstlikdə inad göstərir. Məhəmməd isə bildirir ki, 

daşdan, palçıqdan qayrılmış bütlərə sitayiş edən qövm çox bədbəxtdir. Mə-

gər daşın, saxsının qulağı var ki, insanın dərdini dinləsin? Məgər onların 

əlləri var ki, insanlara kömək etsin? Cansız bütlərə sitayiş edənlər qonşunu 

qonşuya, qardaşı qardaşa salışdırmaq istəyən, öz malikanələrini genişlən-

dirmək arzusu ilə yaşayan adamlardır. Onun, Məhəmmədin allahının nəzə-

rində isə hamı insanlar birdir. Onun allahı hamının bir-birini sevməsini is-

təyir. Həlimənin: "sənin allahının yaşadığı yer haradır?" sualına Məhəm-

məd cavab verir ki, hər yer. Sonra Məhəmməd göylərdən təmənna edir ki, 

"insan nəslini zəncirdən, mənəvi əsarətdən xilas etsin".1 

Bu müqayisədən aydın olur ki, hər iki mütəfəkkir yazıçı Məhəmməd 

surətini eyni şəkildə təsəvvür etməmişdir; müəyyən məqsədə, təbliğ et-

mək istədikləri ideyaların xatirinə, hərə öz fantaziyasının gücünə görə 

onu bir cür təsəvvür etmişdir. Volterin məqsədi ateizmi təbliğ etmək ol-

duğundan Məhəmməd onun əsərində bütün din xadimləri kimi yalançı, 

                                                
1 Bax: Gete. Əsərləri, Dövlət Bədii Ədəbiyyat Nəşriyyatı, Moskva-Leninqrad, 1932, II cild, 

səh. 73-76. 
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qatil, fırıldaqçıdır; Gete isə bu surətlə özünün humanist göruşlərini təb-

liğ etdiyindən onun əsərində Məhəmməd, tarixi həqiqətin əksinə olaraq, 

humanist bir mütəfəkkirdir. 

Ərəbistanlı Məhəmmədin şəxsiyyətinə müxtəlif munasibətlərə klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatında da tez-tez rast gəlirik. Məsələn, Nizami əsər-

lərinin rəsmi hissəsində olsa da, Məhəmmədi ideallaşdırır və demək olar 

ki, öz şəxsiyyətini, bir çox görüşlərini islam peyğəmbərinə isnad edərək 

onu "azadələrin dostu, kölgəli ağac" ("Şərəfnamə"), "aqilin sultanı, səxa-

vət mülkünün böyüyü, bütün möhtacların pənahı, lovğalığın düşməni" 

("Leyli və Məcnun"), "məğrurlara qarşı amansız, düşkünlərə kömək 

edən, yaxşı insanlara rəğbət bəsləyən, pis adamlara nifrət edən, zəhmət-

sevən" ("Yeddi gözəl"), "yetimlərin dostu, ağıl və bilikdən qüvvət alan, 

ədalətli" ("Xosrov və Şirin"), "taxt-tac düşməni, qəlbiqırıqların dostu, 

xəstə dünyanın hakimi" ("İqbalnamə") və sair adlandırır. 

Mirzə Fətəli Axundov isə tamamilə əksinə və həqiqətə uyğun olaraq 

yazırdı ki, Məhəmməd "özü də tərbiyə səviyyəsincə əsrinin ərəblərin-

dən biri idi. Özü də başqa ərəblər kimi təbiət və fəlsəfə elmlərindən xə-

barsizdi və mələk, cin və cəmi adətdən kənar şeylərin varlığına ürəkdən 

inanır və belə zənn edirdi ki, külli kainatda bu növ şeylərə etiqad etmə-

yən heç bir tayfa tapılmaz və bu etiqadla tam bir xatircəmliklə əshabi-

kəhf nağılını, hüd-hüd və Bülqeys nağılını və Çin tayfasının iman gətir-

məsi və bu qəbil əfsanələri Quranda xəbər verir və əsla ağlına gəlmir ki, 

qərinələr və əsrlər keçdikdən sonra təbiət və fəlsəfə elmləri dünyada 

tam tərəqqi qazanacaq və onların qüdrəti ilə insanlar belə nağılları mə-

nasız və tiflanə xəbərlər sayacaqlar və onlara güləcəklər". 1 

Demək lazımdır ki, Cavid Məhəmməd surətini yaradarkən çox sər-

bəst harəkət etmişdir. Onun əsərində Məhəmmədin 40 yaşında ikən 

özünü peyğəmbər elan etməsi, özünə tərəfdar toplaması, Məkkədən 

Mədinəyə köçməsi, bütpərəstlərlə mübarizəsi, nəhayət, qılınc və təbli-

ğat gücünə islamiyyəti əsaslandırması həqiqətən tarixin xəbər verdiyi 

hadisələrdir. Bunlarla bərabər, Cavid Məhəmmədi yoxsul ərəblərin mü-

                                                
1 M.F.Axundov. Əsərləri, Bakı, 1951, II cild, səh. 65. 
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dafiəçisi, ədalət, hüquq bərabərliyi ideyasının təbliğatçısı, əsarət, kölə-

lik əleyhinə çıxan bir qəhrəman, qadın azadlığı tərəfdarı, hər cür möv-

humat, xürafat, cəhalət əleyhinə mübarizə aparan, elm, mədəniyyət aşi-

qi, şair təbiətli, sülhpərvər bir insan və nəhayət panteist bir mütəfəkkir 

kimi göstərmişdir ki, Məhəmmədə verilən bu sifətləri tarixi həqiqətə 

uyğun hesab etmək olmaz və bunlar əsərin zəif, mənfi cəhətlərindəndir. 

Cavidin hələ 1910-1916-cı illərdə müxtəlif əsərlərdə təbliğ etdiyi 

bəzi fikirləri yenidən bu dramda Məhəmmədin dili ilə təkrar etməsi də 

onun Məhəmməd surətinin, hər şeydən əvvəl, bir romantik şair fantazi-

yasının məhsulu olduğunu təsdiq edir. Məsələn, "Keçmiş günlər"də 

nəşr etdirdiyi "Qadın"1 sərlövhəli şeirində Cavid qadın əsarətinə qarşı 

çıxaraq yazmışdı: 

Ana övladını bəslər, böyüdür.  

Anasız millət əvət öksüzdür...  

Qadın, ey sevgili, şəfqətli mələk,  

Bu qədər səbr, təhəmmül nə demək?  

O lətafət, o nəcabətlə sana  

Bu əsarət, bu həqarət nə rəva?! 21 

Eyni fikrin biz "Peyğəmbər"də Məhəmmədin dili ilə təkrar edildiyi-

ni görürük: 

Qadın, qadın!.. Onu duymaq, duyurmaq istərkən, 

Yakar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli dikən.  

Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o... neçin,  

Neçin əzilsin o, bilməm neçin sürüklənsin?!  

Qadın günəş, çocuq ay... nuru ay günəşdən alır, 

Qadınsız ölkə çapıq məhv olur, zavallı qalır...  

Qadın gülərsə, şu issiz mühitiıiz güləcək, 

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək. 2 3 

Tarix heç yerdə Məhəmmədin qadın azadlığı haqqında belə yüksək 

fikirdə olduğunu göstərməmişdir. Bu ancaq Cavidin fikri idi. Doğrudur, 

                                                
1Qeyd. Cavid əsərlərindən nümunə gətirilmiş ədəbi parçalar təhrif edilmişdir. – İ.A.  
21 “Keçmiş günlər”, Tiflis, 1913, səh. 17. 

23 “Peyğəmbər”, Bakı, Azərnəşr, 1926, səh. 73-74. 
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Məhəmməd ərəb qadınlarına münasibəti az-çox yaxşılaşdırmaq üçün 

müəyyən tədbirlər görmüşdür. Məsələn, dramın ikinci pərdəsində gös-

tərildiyi kimi, Məhəmməd doğrudan da, yoxsul ərəblərə öz qız uşaqları-

nı öldürməyi, diri-diri basdırmağı qadağan etmişdir. Lakin Məhəmməd 

ərəblər arasında mövcud olan vəhşilik dövrü qalığı poliqamiyanı (ço-

xarvadlılığı) nəinki ləğv etmiş, əksinə onu bir qədər də qanuniləşdir-

mişdir, dörd arvad almağa icazə vermişdir; hətta o özü daha çox arvad 

almışdır. 

Yaxud yenə "Keçmiş günlər"də nəşr olunmuş "Otuz yaşında" sər-

lövhəli şeirində Cavid ailəyə, övlada xor baxan qadınları tənqid edərək 

göstərirdi ki, qadının xoşbəxtliyi ailə qurub övlad sahibi olmaqdadır: 

Çoluq-çocuq sana ithaf edər də xoş nəğəmat,  

O dəm gözündə cahan pərdə-pərdə cilvələnir. 1 

1909-10-cu illərdə təbliğ etdiyi bu fikri şair "Peyğəmbər"də yenə 

Məhəmmədin dili ilə təkrar edir: 

Övlad eşqiylə çırpınan 

Bir qadın könlü şübhəsiz,  

Sayğısız qızlarınkından 

Daha bakir, həm ləkəsiz. 2 

Dramda peyğəmbərin dili ilə təbliğ olunan hüquq bərabərliyi ideya-

sının, əsarət, köləlik, mövhumat, xürafat və sair əleyhinə olan fikirlərin 

də birinci növbədə müəllifin öz fikirləri, öz qənaətləri olduğunu sübut 

etmək mümkündür. Doğrudur, Məhəmməd quldarlıq münasibətlərini 

pisləmiş, qul alıb satmağı qadağan, qul azad etməyi isə savab elan et-

mişdir; lakin ikinci tərəfdən onun "qul sahibləri ilə qullar allahın nəzə-

rində bərabərdirlər" təlimi qul sahiblərinin mənafeyinə xidmət edirdi. 

Bunun nəticəsidir ki, onun hakimiyyəti zamanında Ərəbistanda quldar-

lıq sistemi nəinki ləğv edilməmiş, əksinə, başqa şəkildə möhkəmlən-

mişdir. Çavidin əsərində isə Məhəmməd qullar, yoxsullar tərəfində du-

rub, onların rəhbəri kimi hakim təbəqələrə qarşı çıxır. 

Şairin bu əsərdə Məhəmmədin dili ilə təbliğ etdiyi: 

                                                
1 “Keçmiş günlər”, səh. 11. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 48, 49. 
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Əvət, ən doğru, ən gözəl ayin.  

Əhli-vicdanə busə, xainə kin, 1 - 

- kimi fikirlər də onun 1910-cu ildən başlayaraq müxtəlif əsərlərində 

həyat mübarizəsi məsələsi ilə əlaqədar olaraq təbliğ etdiyi fikirlər idi. 

Dramın ekspozisiyasında Cavid Məhəmmədi mütəfəkkir, şair təbiət-

li bir insan kimi göstərir, göydən enən Mələk də ona: 

Bax şu əngin fəza, şu quytu dəniz,  

Nə qədər xoş, nasıl gözəl, ləkəsiz!  

Uçuşur hər tərəfdə yıldızlar,  

Rəqs edir sanki nazənin qızlar.  

Həp birər şeir, sən də bir şair, 2 - 

- deyə Məhəmmədin hər şeydən əvvəl şairliyinə işarə edir. Peyğəm-

bərin şair təbiətini ikinci pərdədə gözəl ərəb qızı Şəmsa da müşahidə və 

təsdiq edir: "O pək zərif bir şair". Şəmsanın fikrincə Məhəmməd şair-

dir, həm də guya məddahlığa, yaltaqlığa, kinə, qərəzçiliyə düşmən olan 

bir şairdir: 

...Ən böyük şairlər  

Ona qarşı diz çökməli;  

İmrəlqeys kimi ərlər  

Susmalı, boyun bükməli.  

Əvət bizdə nə çox şair,  

Onlara bir zənbil xurma,  

Ya şərab, ya bir altun ver,  

Mədh edərlər səni... amma,  

O düşməndir yaltaqlığa,  

 

Həm kindən, qərəzdən qaçar,  

Geniş ruhi sanki fəza,  

Daim yüksəklərdə uçar... 3 

Hərçənd Məhəmmədin orta səviyyəli bir şair olduğu haqqında rəva-

                                                
1 “Peyğəmbər”, səh. 9. 
2 Yenə orada, səh. 54-55. 
3 “Peyğəmbər”, səh. 31-32. 
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yət vardır. Lakin bu heç də onu bir şair kimi bu dərəcəyə yüksəltməyə 

haqq vermir. Şübhə etmək olmaz ki, Şəmsanın dili ilə deyilən bu fikir 

Cavidin özünün şeir, sənət, sənətkar haqqında şəxsi mülahizələrindən 

başqa bir şey deyildir.  

Yenə ikinci pərdədə Peyğəmbər özü də şair olduğunu, lakin "sidqü 

səfa" şairi olduğunu söyləyir: 

Şairəm, bəslədiyim sidqü səfa,  

Çırpınıb izlədiyim nuri-dəha.  

Daima ruhimi oxşar cəbərut,  

Şerü ilhamımı dinlər mələkut.  

Mən fəqət hüsni-xuda şairiyəm,  

Yerə enməm də, səma şairiyəm. 1 

Əgər Cavid Məhəmmədi ilk səhnədən mütəfəkkir şair kimi göstərir-

sə, xəyali surət olan Mələyi də mifoloci qənaətlərə uyğun bir şəkildə şe-

ir, sənət, idrak və zəka ilahəsi kimi təqdim edir. Məhəmmədin "sən nə-

sin, söylə?" sualına Mələk: 

Mənmi? 

Şeir, hikmət, zəka ilahəsiyim.  

Ulu dahilərin nədiməsiyim. 2 - 

- cavabını verir. Eyni zamanda, Mələk əlavə edir ki, onunla, yəni şe-

ir, hikmət, zəka ilahəsi ilə şair-mütəfəkkir Məhəmməd arasında heç bir 

fərq yoxdur: 

 

Ayrı olsaq da iştə hər ikimiz,  

Bir rübabın inildəyən səsiyiz. 

Yaxud: 

Mən sənəm, sən də mən, şaşırma, əvət... 

Mən sənin əqlinəm, fəqət daim  

Şu qiyafətlə zahir olmadayım. 3 

Deməli, əsərin hələ hazırlıq səhnəsində Cavidin yaratdığı Məhəm-

                                                
1 Orada 
2 Yenə orada, səh. 6. 
3 “Peyğəmbər”, səh. 6-7.  



İsgəndər Atilla 
 

225 

məd surəti mahiyyət etibarilə mövhum allah elçisi səciyyəsini itirib, 

"Şeyx Sənan" faciəsində Sənanın dediyi kimi, "adi bir bəşərə" çevrilir. 

Mələk surəti də şairanə və filosofanə ilham və idrakın simvolu olur. 

Başqa sözlə, Məhəmmədin allahı şeir, hikmət allahına, ona ilham gəti-

rən mələk isə sənət ilahəsinə çevrilir. 

Beləliklə də tarixin nişan verdiyi "təbiət və fəlsəfə elmlərindən xə-

bərsiz" Məhəmməd itib gedir, onu romantik şair xəyalının məhsulu olan 

başqa bir Məhəmməd əvəz edir. 

Birinci pərdədə Məhəmmədin düşüncə və arzuları orta əsrin "eşqi-

mütləq"ə, "hüsni-mütləq"ə qovuşmaq istəyən sufi şairlərinin arzu və 

düşüncələrini xatırladır. Bu halında Məhəmməd bir qədər də sadəlövh, 

sufi, təriqətçi və müəyyən dərəcədə dini ehkama, mövhumat və xürafata 

düşmən olan bir şairdir. O, göylərə uçmaq, allahı gözü ilə görmək istə-

yir: 

Anlamam bir şu ölçüsüz, şu dərin,  

Şu qaranlıq çiçəkli pərdə neçin?  

Məni yalnız düşündürən şu məal  

Həp bu, yalnız bu, daima bu sual.  

Uça bilsəydim iştə ən əvvəl 

Onu bir tarda parçalar da həmən, 

Qovuşardım o hüsni-mütləqə mən. 1 

Məhəmməd mümkün olmayan arzular bəsləyir. Buradaca şairanə və 

filosofanə ilhamın simvolu kimi verilən Mələk Məhəmmədin imdadına 

çatıb, ona panteist fəlsəfədən dərs verir, filosofanə idrakın yolunu gös-

tərir: Mələk Məhəmmədə öyrədir ki, tanrını görmək yox, ancaq duymaq 

mümkündür ki, bu da iki yol ilə ola bilər: biri mənəvi təkamül, özünü 

dərk etmək, öz içərisindən gələn sədaya qulaq vermək, ikincisi də allahı 

təbiətin özündə axtarmaq, müşahidə etmək yoludur: 

Onu dərk eyləmək qolay... ancaq,  

Ver içindən gələn sədayə qulaq,  

Dinlə həp kainatı, seyr eylə.  

                                                
 Əslində “yırtar da”. İ.A. 
1 Yenə orada, səh. 9-10. 
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Hər günəş ondan iştə bir şölə...  

Hər ufaq zərrə, hər kiçik yarpaq  

Sana söylər bu rəmzi pək parlaq. 1 

Dramda Mələk qızıl qanadlı, füsunkar bir qız surətində verildiyinə 

baxmayaraq, təbliğ etdiyi fikirlər etibarilə bizə "Şeyx Sənan" faciəsində 

olan sufi, panteist qoca Şeyx Kəbiri, gənc Sənanın müəllimini xatırla-

dır. Şeyx Kəbir kimi, Mələk də "allah təbiətin bütün hadisələrində, eyni 

zamanda insandadır" fikrini təbliğ edir. İkinci tərəfdən, Məhəmməd Ca-

vidin əsərində, tarixi həqiqətə zidd olaraq, ictimai ədalətsizliyə qarşı çı-

xan, əməlpərvər, haqq, ədalət, hürriyyət tərəfdarı, cəhalət, nadanlıq, fa-

natizm əleyhinə çıxan bir mütəfəkkir, xalqa, yoxsullara əzab verən, 

zülm edən, fitnəkar hökmdarlara, başçılara qarşı duran, demokratik fi-

kirli bir ictimaiyyətçi kimi göstərilir. Dramaturq hətta Məhəmmədi öz 

əsrini qamçılayan, üsyankar bir şair səviyyəsinə qaldırır: 

Öylə bir əsr içindəyəm ki, cahan 

Zülmü vəhşətlə qavrılıb yanıyor. 

Yüz çevirmiş də tanrıdan insan,  

Küfrü həqq, cəhli mərifət sanıyor. 

Dinləməz kimsə qəlbi, vicdanı,  

Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız... 

Başçıdır xalqa bir yığın cani.  

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız...  

Güliyor nurə daima zülmət, 

Güliyor fəzlə qarşı fisqü fücur;  

Ah, ədalət, hüquq, hürriyyət 

Ayaq altında çeynənib gediyor... 2 

Tarixi həqiqətin əksinə olaraq əslində özü də fatalist olan və 

M.F.Axundovun dediyi kimi, cinlərin, şeytanların varlığına inanan bir 

şəxs Cavidin əsərində öz əsrinin böyük alimi, real düşüncəyə əsaslanan 

mütəfəkkiri kimi meydana çıxır. 

Dramda Məhəmməd haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı necə mübarizə 

                                                
1 “Peyğəmbər”, səh. 10. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 9. 
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aparacağını bilmir. Burada Mələk həqiqəti təbliğ üçün ona sözün qüdrə-

tini, söz sənətini təklif edir. Ən yüksək əxlaqi ideyaları, ən nəcib insani 

hissləri, incə hikmətləri, mahəbbət, mərhəmət fəlsəfəsini təbliğ edən 

söz sənətini!.. 

Həqqi təbliğ üçün sənin ancaq,  

Rəhbərin sənəti-kəlam olacaq. 1 

Lakin buradaca Məhəmmədin qarşısına tarixin fəlsəfəsi, tarixin rəm-

zi, "qədimi" bir filosof olan, bəşər həyatının təcrübələrini təmsil edən 

xəyali surət Skelet çıxıb Mələyin, "məhəbbət, mərhəmət, incə hikmət-

lər" fəlsəfəsinə acı-acı gülür, bu təlimi "şairanə dadlı xəyal" adlandırır: 

Nə qədər şairanə, dadlı xəyal,  

Həp çocuqluq, əvət, xəyali-məhal... 

(Ridasının altından sehrli bir qılınc çıxarır) 

İnqilab istəyirmisən, bana bax!  

İştə kəskin qılınc, kitabı burax!  

Parlayıb durmadıqca əldə silah,  

Əzilirsin, qanın olur da mübah.  

Eyləməz yardım incə hikmətlər,  

Həp sönər busələr, məhəbbətlər.  

Əvət, ancaq qılıncdadır qüvvət,  

Bundadır həqq, şərəf və hürriyyət. 2 

Məhəmməd əvvəlcə bu təklifi qəbul etmir. O, məhəbbət əsiridir, qan 

tökməyin əleyhinədir: 

Mən məhəbbət əsiriyəm... Hər an,  

Hər zaman özlərim bir öylə cahan  

Ki bütün kainatı eşq olsun,  

Könül uçduqca etila bulsun.  

Rəqs edib orda möhtəşəm bir hiss,  

Yasa batsın da, ağlasın iblis.  

Qandan əsla görünməsin də əsər,  

                                                
1 Yenə orada, səh. 12. 
 Əslində “sıyrılmış” – İ.A. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 11-12. 
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Saçsın al qönçələr, şəfəqli səhər,  

Orda yüz bulmasın işkəncə, kədər. 1 

Bu məsələdə "bir rübabın inildəyən səsi" olan Məhəmmədlə Mələk bir-

ləşir. Mələk də ümumi məhəbbət ideyasını müdafiə edir. 

Yox, qılınc söz qədər deyil kəskin. 2 

Məhəmməd "qədimi filosof" olan tarixin rəmzini, məsləhətini, onun 

təqdim etdiyi qılıncı qəbul etmir, yalnız sözün qüvvəsinə bel bağlayır. 

Göylərdən enən ümumi məhəbbət, mərhəmət ideyası, ümumiyyətlə gö-

zəl ideyalar burada tarixin hikməti ilə barışa bilmir. Bu halında Cavid 

Peyğəmbəri yenə də sadəlövh bir moralist kimi göstərir. Məhəmməd 

şübhə etmir ki, inanmaq, inandırmaq və ən yuksək əxlaqi ideyaları təb-

liğ etməklə insanları haqq, ədalət yoluna cəlb etmək olar, haqsızlığı, 

zülmü, vəhşiliyi aradan qaldırmaq olar; lakin təcrübə bunun əksini gös-

tərir. Məhəmməd bu əxlaqi ideyalar təlimi yolunda ciddi müqavimətlə-

rə rast gəlir, təhqir olunur, döyülür, söyülür. Bütpərəstlər onun dişlərini 

qırıb, ağzını qanadırlar, çox nadir hallarda onun tərəfinə keçənlər olur. 

Məhəmməd məyus olur: 

Sözlərimin təsiri yox,  

Hər rast gələn tən ediyor. 3 

Bu yerdə tarixin rəmzi Skelet yenə də Məhəmmədin qarşısına çıxır. 

Bu "qədim filosof" yenə də Məhəmmədə anlatmaq istəyir ki, məhəbbət 

ideyası sadəcə şeir və xəyaldır. İnsanlar arasında qan içən qaplanlar, ca-

navarlar, ilan təbiətli adamlar durduqca ümumi məhəbbət ideyası, quru 

əxlaqi təlim heç bir fayda verməz: 

Busə pək dadlıdır... mələklər üçün,  

Sevgi xoşdur duyan ürəklər üçün,  

Busədən həzz edərmi bir kaplan?  

Sevgi anlarmı heç zəhərli ilan?  

Qan içən, kinli, möhtəris qartal  

Kirli dırnaqlariylə bulsa macal,  

                                                
1 “Peyğəmbər”, səh. 14-15. 
2 Orada, səh. 3. 
3 Yenə orada, səh. 42. 
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Qoparıb parçalar, didər əsəbi  

Şu məhəbbətlə çırpınan qəlbi.  

Busədən xoşlanırmı heç canavar?.. 

 Vəhşi insan da öylə, həp qəddar. 

(Əlindəki siyrilmiş qılıncı oynadaraq) 

Boş xəyal... Əldə parlamazsa silah,  

Tanımaz həqqi sayğısız gümrah... 1 

Yenə başqa bir yerdə Skelet qılıncı Peyğəmbərə uzadıb deyir: 

Xəstə bir üzvə bənzər amili-şər,  

Kəs də, bulsun şəfa vüçudi-bəşər. 

Nəhayət, Məhəmməd onunla razılaşır: 

Əvət ən doğru, ən gözəl ayin,  

Əhli-vicdanə busə, xainə kin!.. -  

- deyə qılıncı Skeletdən alır. Məhəmmədin qələbəsi də, Cavidə görə 

haqq sözlə qılıncı birləşdirdiyi andan başlayır. 

Beləliklə, dramda Məhəmmədi, onun həyatını xatırladan yalnız za-

hiri hadisələrdir, əsərin fabulasıdır, bəzi zahiri konfliktlərdir. Əsas surə-

tin daşıdığı qayə, onu düşündürən, həyəcanlandıran fikirlər, onun ideya 

tərəddüdləri, mənəvi iztirabları, sarsıntıları, ziddiyyətləri, fəlsəfəçilik 

meyli, utopistcəsinə ictimai arzuları isə, demək olar, tamamilə müəllifə, 

Cavidə aiddir. Cavidi bütün yaradıcılığı boyu düşündürən fikirləri, onu 

narahat edən obyektiv və subyektiv səbəbləri toplu bir halda nəzərə al-

dıqda biz buna şübhə etmərik. Məsələn, bu dramda müəllifin fikrincə 

əsli olmayan allahlar haqqında təsəvvürlər insan xəyalının, bəşər fanta-

ziyasının məhsuludur. Müəllif bu fikri irəli sürüb, özündən də çox-çox 

qabaq deyilmiş bu məlum mülahizəni özünəməxsus bir mühakimə ilə 

əsaslandırmağa çalışır: 

Hər mühit onu bir çeşid yaratmış,  

Hər kəs qaranlıq dama bir daş atmış. 2 

Biz bu mülahizəyə Cavidin həm "Peyğəmbər"dən cox-çox qabaq, 

həm də sonra yazılmış bir çox əsərlərində rast gəlirik. Hələ 1910-cu il-

                                                
1 “Peyğəmbər”, səh. 98-99. 
2 “Peyğəmbər”, səh. 45-46. 
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lərin əvvələrində bu fikir onun əsərlərində çox aydın ifadə edilmişdir. 

Misal olaraq 1912-ci ildə yazılmış "Bir xatirə" şeirindəki bu sətirləri 

göstərmək mümkündür: 

Hər kəsin ruhində bir xaliq gülər,  

Öylə bir xaliq ki, xəlq etmiş bəşər. 1 

"Peyqəmbər"dən on dörd il sonra yazılmış "Xəyyam"da da Xərabati-

nin dili ilə Cavid bu fikri daha kəskin ifadə edərək eyni dini mülahizəni 

əfsanə adlandırmışdır: 

Hər gələn bir yeni əfsanə satar,  

Bu qaranlıq dama hər kəs daş atar. 

("Xəyyam", birinci pərdə) 

Bu fikir həmin əsərdə dinsiz Xəyyamın dili ilə də verilmişdir: 

Fəzlü ürfani tanınmış neçə dahi başlar,  

Ürəfa bəzminə fanus olaraq parladılar.  

Birər əfsanə deyib getdilər, əfsus, əfsus!  

Bu qaranlıq gecədən çıxmağa yol bulmadılar... 

(Dördüncü pərdə) 

Cavid Şərqin panteist mütəfəkkirləri tərəfindən irəli sürülmüş "peyğəm-

bərlər də adi bəşərdir" fikrini hələ "Şeyx Sənan" façiəsində: 

Bir bəşərdir deyirdi peyğəmbər, 

Heç görülmüşmü çıxsın ərşə bəşər? - 

- sözləri ilə təbliğ etmiş, hər peyğəmbərin bir əfsanə deyib getdiyini 

də söyləmişdi. 

1922-ci ildə yazılmış "Afət" faciəsində Cavid Ərtoğrulun dili ilə bu 

mühakimələrdən çıxardığı nəticəni daha da cilalandırmış, aydınlaşdır-

mış, təbiətdən kənar, təbiətin fövqündə heç bir qüvvə yoxdur - fikrinə 

gəlib çıxmışdır. 

"Dünyada yalnız bir şeir, bir musiqi, bir din mənbəyi var ki, o da tə-

biətdir... Təbiət hər şeydir..." ("Afət", üçüncü pərdə). 

Bu misallar təsdiq edir ki, 10-cu illərin əvvəlindən başlamış, son 

                                                
 “İştə bir divanədən bir xatirə...” – İ.A. 
1 “Bahar şəbnəmləri”, 1917, səh. 45. 
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əsərlərinə qədər Cavid bu fikirdə olmuşdur ki, müxtəlif din, təriqətlər 

və allahlar haqqında təsəvvürlər insan xəyalının uydurmasıdır. Hər mü-

hit onu bir cür yaratmış, hər kəs ona bir ad vermişdir. Hər kəs özünü al-

dadaraq inanmış, inanaraq aldanmışdır: 

Çırpınmaq istərsən aldan, inan,  

Yazıq sana! Yazıq, zavallı insan.1 

Əlbəttə, bu fikirlər Cavidin dini etiqadların ictimai köklərini mate-

rialistcəsinə dərk etdiyini sübut etmir. Bu olsa-olsa, dinin idealist fəlsə-

fə cəbhəsinin tənqididir. Lakin bu xüsusda yuxarıda bəhs edilmişdir. 

Burada bizim aydınlaşdırmaq istədiyimiz fikir budur ki, əgər bu müla-

hizələr, yəni "dini etiqadlar insan xəyalının məhsuludur" fikri Cavidin 

"Peyğəmbər" əsərində əsas yer tutmuşsa, bu fikirləri Məhəmmədə yox, 

Cavidin özünə isnad verməyə dəlillər çoxdur. 

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. Bu fikir Caviddə birinci dünya müharibəsi dövründə 

əmələ gəlmişdi. Müharibə dəhşətlərindən şair bu nəticəni çıxarırdı ki, 

təxribatçı, şər ideyaların, cahangirlik fikirlərinin qılıncla, zorakılıqla 

birləşməsi bəşər həyatında böyük fəlakətlər törədir, gücsüzlər, zəiflər, 

haqq və ədalət ayaq altında tapdanıb gedir. Buna haqq sözlə, böyük, xe-

yirxah, xilaskar ideyalarla qılıncın birləşməsi cavab verməlidir. Mühari-

bəyə qədər şairin özünün də bəzən hərarətlə müdafiə etdiyi ümumi mə-

həbbət ideyası indi onun nəzərində çox birtərəfli, vecsiz, hətta mənasız 

görünürdü. Şair Şərqin bu köhnəlmiş ümumi məhəbbət ideyasını indi 

sadəcə nəşəli, şairanə bir xülya, zövqü oxşayan sevimli bir röya adlan-

dırırdı: 

Ah, əvət həp dəyişdi ruhi-bəşər,  

Hökm edər şimdi başqa fəlsəfələr.  

Həqq, ədalət, tabiət iştə bu gün  

                                                
1 “Peyğəmbər”, səh. 45. 
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Əbd məzluma qarşı pək küskün...  

Yaşatan kainatı qüvvətdir,  

Gücsüzün həp nəsibi zillətdir. 

("Məzlumlar üçün" şeri) 

Yaxud: 

Fünunü fəlsəfədən zövq alan böyük üdəba  

Zəif üçün didinib çırpınıb yorulmuşlar,  

Fəqət nəticədə, həp əski halı bulmuşlar.  

Qucaq-qucaq edilən dadlı vədələr pək çox!  

Saqın, inanma! Yalan... yox, zəif için həqq, yox? 1 

Bütün bunlara baxmayaraq, Cavid birinci dünya müharibəsi dövrün-

də, həmçinin "Peyğəmbər" əsərində də yüksək bəşəri ideyalar, ali əxla-

qi fikirlər dedikdə, yenə də əslində mücərrəd əxlaqi ideyalardan kənara 

çıxa bilmir. O hər nə qədər ümumi məhəbbət, mərhəmət fəlsəfəsini şai-

ranə bir xülya adlandırsa da, ondan irəlisini təsəvvür edə bilmirdi və 

məsələnin bu şəkildə qoyuluşu, müharibə ideyasına qarşı olsa da, idea-

listcəsinə idi. Cavidin bu xüsusda fikirləri ancaq 1926-cı ildən sonra fa-

şizm və yeni müharibə təbliğatı əleyhinə yazdığı əsərlərdə nisbətən 

konkretləşmiş, yeni məzmun, yeni şəkil almışdı. 

Beləliklə, "Peyğəmbər"dəki həyat mübarizəsi haqqında fikirlər də 

bu əsərdəki bədii surətlərə yox, Cavidin özünə məxsus fikirlər idi. Ca-

vidin, bir çox başqa romantiklər kimi, yaratdığı surətlərdə, hər şeydən 

əvvəl, özünü, öz görüşlərini verməyə cəhd etməsinin nəticəsidir ki, 

onun "Peyğəmbər" dramında da Məhəmməd idealizə edilmiş, real tarixi 

şəxsiyyət halından çıxarılmış, qismən müasirləşdirilmiş, yüksək əxlaqi 

ideyaların təbliğatçısı, xeyirxahlıq, haqq-ədalət tərəfdarı kimi verilmiş-

dir. Cavidin Məhəmmədi moralist bir şair, filosofanə idrak və ilham sa-

hibidir, allahı təbiətdə axtaran panteist-mütəfəkkirdir. Cavid Məhəm-

mədin mistik dini görüşlərini, dindarlığını, fanatizmini fəlsəfi idealizm 

şəklinə salmış, ona fəlsəfi rəng vermiş, elmi idrak donuna geydirmişdir. 

Lakin müəllifin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, yenə Məhəmməd onun 

                                                
1 “Bahar şəbnəmləri”, səh. 4-5. 
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müəyyən görüşlərini ifadə edən bir surət kimi də zamanın qabaqcıl fi-

kirlərindən çox uzaq olan, mücərrəd, mistik düşüncələr ətrafında çırpı-

nan bir idealistdir. 

1926-cı ildə, əvvəlcə "Ədəbi parçalar"da, sonra da "Maarif və mədə-

niyyət" məcmuəsində Hənəfi Zeynallı "Cavidin "Peyğəmbər"i haqqında 

mülahizələrim" sərlövhəsi ilə bir neçə məqalə nəşr etdirmişdir.1 Zeynallı-

nın diqqətini yalnız bir məsələ - Cavidin Məhəmmədi "adi insan" kimi 

göstərməsi cəlb etmişdi. Tənqidçi belə hesab edirdi ki, Azərbaycan səh-

nəsində Məhəmmədi adi bir insan kimi göstərmək, onun guya fövqəlbə-

şər allah elçisi olması haqqında təəssübkeş ruhanilərin uydurduqları möv-

humi təsəvvürləri alt-üst etmək üçün çox əlverişli bir təbliğatdır. O yazır-

dı ki: "Peyğəmbəri təsəvvür edilən mənzələsindən düşürüb, adi bir insan 

şəklinə salmaq gərək idi... Cavid dəxi öz əsrinin, öz mühitinin gizlin bir 

surətdə tələb etdiyi cəhəti meydana qoyur, bu gözlüklə peyğəmbərə ba-

xır, onu adi bir bəşər halına endirir." 

Bu sözlərdə müəyyən bir həqiqət var idi. Doğrudan da, Çavidin Mə-

həmməd haqqında təsəvvürləri fanatik ruhanilərin peyğəmbər haqqın-

dakı təsəvvürlərinin, uydurmalarının tamamilə əleyhinə idi. Lakin tən-

qidçi bu fikri irəli sürürkən bir neçə mühüm məsələni nəzərdən qaçır-

mışdı. Əvvələn, Məhəmmədin adi bir bəşər, öz əsrinin adi ərəblərindən 

biri olması haqqındakı fikri birinci dəfə Cavid irəli sürməmişdi. Ondan 

çox-çox qabaq, hələ XI-XV əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqin, eləcə də 

Azərbaycanın mütəfəkkir şairlərinin əsərlərində, Xəyyam, Əbü Əli Si-

na, Nizami, Füzuli və başqalarının nəzərində Məhəmməd adi bir bəşər 

idi. İkinci tərəfdən, Çavid Məhəmmədə heç də sözun geniş mənasında 

öz əsrinin, "öz mühitinin" munasibətini deyil, şəxsi münasibətini və ol-

sa-olsa, dini modernizə etmək, etiqadla fəlsəfəni birləşdirmək haqqında 

xəyal bəsləyən müəyyən qrup ziyalıların münasibətini əks etdirmişdi. 

Məhəmmədə və ümumiyyətlə bütün dinlərə və din xadimlərinə əsrin 

münasibəti Cəlil Məmmədquluzadələrin münasibəti idi. 

Cavid isə "Peyğəmbər" əsərində dinə və din xadimlərinə bu müasir 

                                                
1 Bax: “Maarif və mədəniyyət” məcmuəsi, 1925, [1926] №9-10 və №11. 
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materialist münasibətdən çox uzaq idi, hətta "Şeyx Sənan" və "Bir xati-

rə" kimi əsərlərində olan münasibətdən də uzaq idi. H.Zeynallı bu mü-

hüm cəhətləri, Cavidin peyğəmbərə idealistcəsinə yanaşmasını nəzərə 

almamışdı. Buna görə də o yazırdı ki: "Cavid "Peyğəmbər" pyesini ya-

ratmaqla hazırkı əsrin həqiqi bir oğlu olduğunu isbat etdi". Halbuki, ta-

mamilə əksinə, Cavid bu əsəri ilə hazırkı əsrdən çox-çox uzaqlaşdığını, 

din xadimlərinə münasibətində XI-XII əsrlərin səviyyəsinə endiyini 

göstərmişdi. Hələ bu bəs deyilmiş; tənqidçi Cavidin Məhəmmədə mü-

nasibətində hətta müəyyən dərəcə marksist münasibət də görürdü: 

"...Peyğəmbər tamamilə öz gücünə etimad etmir, o bütün-bütünə özünə 

mühit hazırlamağa sarılmış. İşbu nöqtədə də peyğəmbərin yürütdüyü si-

yasət həp mahiyyətlə marksistlərin afəti-təbiyyəni insan ağlı intizama 

salar, yəni tarixin mülahizəsiz, düşüncəsiz hadisələr yığını nəticəsində 

meydana gələn cərəyanına könüllü bir şəkil və yol vermək olar, - fikri, 

doğrudan da, öz-özlüyündə isbat edilə bilər". Bu fikirləri ilə tənqidçi 

nəinki Cavidi, onun "Peyğəmbər"ini, marksizmi də hələ yaxşı mənim-

səmədiyini göstərmişdi. 

Üçüncü tərəfdən, tənqidçi nəzərdən qaçırmışdı ki, Cavid tarixin xə-

bər verdiyi Məhəmmədi bir çox cəhətdən kənara qoyaraq Məhəmməd 

adı ilə öz romantik xəyallarının məhsulu olan bir surət yaratmış, islam 

peyğəmbərini açıqdan-açığa özünün təbliğ etmək istədiyi müəyyən fi-

kirlərin ruporuna çevirmişdi. Doğrudur, H.Zeynallının məqalələrinin bi-

rində "Cavid özü xəyalpərvər olduğu üçün peyğəmbəri də bir parça ro-

mantik və xəyalpərvər göstərmək istəyir" - sözləri də yazılmışdı. Lakin 

bu heç də tənqidçinin əsərin ruhunu düzgün mənimsədiyini göstərmirdi. 

Yuxarıdakı cümlələrdən bir az aşağıda H.Zeynallı "Peyğəmbər"də 

"ayıq bir realizm" də olduğunu sübut etməyə çalışıb, əsərdə bu realizmi 

görməyənləri təqsirləndirir və iddia edirdi ki, "əsərin realizmi də əsərin 

ruhunu büsbutün olduğu kimi meydana qoymaqdadır". Bu mülahizələr-

dən görünür ki, tənqidçinin bu illərdə realizm, romantizm haqqında an-

layışları da birtərəfli olmuşdur. 

Nəhayət, "Peyğəmbər" Cavidin kəskin sinfi mübarizə illərində tama-

milə sarsıldığını, dəhşətləndiyini göstərirdi. O, hər nə qədər fənalığa 
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qarşı haqq sözlə qılıncın birləşməsi zərurətindən bəhs etsə də, yenə 

"Peyğəmbər" sinfi mübarizəyə qarşı mücərrəd, ümumi məhəbbət ideya-

sını irəli sürən bir əsər idi ki, bu da 20-ci illərdəki Azərbaycan ədəbi hə-

yatı və ictimai-fəlsəfi fikri üçün faydasız, hətta mürtəce bir iş idi. 

"Peyğəmbər"də Cavid sadəcə öz-özünü təkrar edir, həm də görüşlə-

rində olan zəif cəhətləri təkrar edirdi. "Peyğəmbər" müasirlik nöqteyi-

nəzərindən şairin geridə qaldığını göstərirdi. Böyük yaradıcılıq, qurucu-

luq illərində Cavidin Hirra və Mələk əfsanəsinə qayıdıb, Məhəmmədi 

idealizə etməsi onun yaradıcılığında çox ciddi bir nöqsan idi. Şairi öz 

sözü ilə tutub demək olar ki, bu, "həqiqət dövründə əfsanələrə qayıt-

maq" idi.1 

 

* * * 

Məmməd Cəfərin məqaləsi, demək olar ki, başdan-ayağa tənqidi ruh-

da yazılmışdır. Onun məqaləsinə münasibət bildirməli olsam, gərək hə-

min həcmdə məqalə yazam. Məqalə tipik bir sovet filoloqunun qələmin-

dən çıxmışdır. Sovet alimi həmin ruhda məqalə yazmağa məcbur idi. 

Orada mübahisəli və mənim razılaşmadığım məqamlar çoxdur. Məsələn, 

müəllifin "Beləliklə, dramda Məhəmmədi, onun həyatını xatırladan..." 

cümləsilə başlanan "...özünəməxsus bir mühakimə ilə əsaslandırmağa ça-

lışır." Abzası ilə bitən fikirlərilə necə razılaşmaq olar?.. Və yaxud "Cavid 

bu əsəri ilə hazırkı əsrdən çox-çox uzaqlaşdığını, din xadimlərinə müna-

sibətdə XI-XII əsrlərin səviyyəsinə endiyini göstərmişdi" fikrinə necə 

haqq qazandırmaq olar?.. Və s. və i.a. Hələ mən müəllifin Hənəfi Zeynal-

lını bəzən haqsız tənqid hədəfinə çevirməsini bir kənara qoyuram. Hesab 

edirəm ki, sovet dönəmində "Peyğəmbər" pyesi haqqında nisbətən daha 

elmi, obyektiv və ədalətli məqalələri Hənəfi Zeynallı və Əli Sultanlı yaz-

mışlar... 

 

1.18. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə "Peyğəmbər"  

pyesi haqqında  

                                                
1 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, səh. 138-160. 
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Azərbaycanda milli istiqlal hərəkatının banisi, millətin ümummilli 

rəhbəri və lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin XX əsr Azərbaycan 

şairləri arasında sevdiyi, böyük ehtiram və məhəbbət bəslədiyi sənət-

karlardan biri və birincisi Hüseyn Cavid idi. Onlar bir-birilə şəxsən ta-

nış idilər və bir-birlərinə böyük hörmətləri vardı... Ömrünün son illərini 

özünə ikinci vətən saydığı Türkiyədə yaşayan Rəsulzadə məslək dostu 

Cavidi unutmur, əsərlərini oxuyur və onu tez-tez xatırlayırdı. Sovet 

Azərbaycanında Cavidin əsərlərinin oxunması və tamaşaya qoyulması 

rəsmi qadağan edildiyi bir vaxtda, o, əqidə döstu Mirzəbala Məhəm-

mədzadə ilə şair haqqında məqalələr yazır, onu Türkiyənin qəzet və 

curnallarda çap etdirirdilər. Rəsuzladə "Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı" 

məqaləsini də burada yazmış və çap etdirmişdir. Onun "Peyğəmbər" və 

"Topal Teymur" tarixi dramaları barəsində söylədiyi fikirləri burada ol-

duğu kimi verirəm, ancaq qısa bir arayışla. 

Sovet dönəmində Cavidin rus qrafikası ilə nəşr edilmiş bütün əsərlə-

rində onun dil və üslubu təhrif edilmişdir. Nəhayət, həmin təhrifə müs-

təqillik illərində son qoyuldu. 2005-ci ildə Turan Cavidin tərtibatı ilə 

dramaturqun beşcildliyi nəşr edildi və həmin təhriflər aradan qaldırıldı. 

Ulu öndərimizin "Peyğəmbər"dən gətirdiyi parçalar da təhrif edilmişdir. 

Buna görə də mən mətnləri 2005-ci il çapının məntlərilə tutuşdurdum 

və nöqsanları aradan qaldırdım, həmin şeir parçalarını əslinə uyğun ola-

raq verdim. 

- ..."Şeyx Sənan" muəllifi Hüseyn Cavid Azərbaycanın sovetləşdiril-

məsindən sonra bir çox mənzumələr yazır. Bunlardan mənsur "Topal 

Teymur" ilə mənzum "Peyğəmbər" sovet rəhbərlərini çox məşğul edir. 

Şairin bu iki əsəri oxucularda olduqca dərin təsir buraxır. Öncə oynan-

masına icazə verilən "Topal Teymur" tamaşaçıları həyəcana gətirir. 

Dövlət teatrında pyes bir neçə dəfə oynanır. Əhali türklüyün ümumi 

qəhrəman tipi Teymur Ləngdən fövqəladə dərəcədə məmnun və coşğun 

olur. Məsələni sonradan başa düşən bolşeviklər pyesin göstərilməsini 

qadağan edirlər. "Sovet çörəyini yediyi halda tarixin panturanist tipləri-

ni idealizə etməyə cəsarət edən" şairə qarşı sovet tənqidçiləri atəş püs-

kürürdülər. "Topal Teymur" müəllifinə uzun zaman hiddətlənmiş höku-
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mətin şiddətli cəzalarına qatlanmaq lazım gəlir. Onu sıxışdırırlar, qəzet 

sütunlarında tənqid edirlər. 

Şairin ikinci əsəri nisbətən daha yaxşı qarşılanır. Lakin "Peyğəmbər" 

mənzuməsində də bolşevik məzhəbli marksizm əqidəçiliyi burada da az 

"küfr" tapmamışdı. 

Bolşevizm şəraitində sənətkarlarımızın hansı üsullarla öz fikirlərini 

söyləməyə fürsət axtardığını göstərə bilmək üçün bu son dərəcə gözəl 

əsərdən bəzi parçaları nümunə gətirək: 

"Peyğəmbər"də Həzrəti-Məhəmmədin həyatı təsvir edilir. Mənzum 

dram olan bu pyes Bisət, Dəvət, Hicrət, Nüsrət adlı dörd pərdədən iba-

rətdir. Birinci pərdədə peyğəmbər, Hərra dağına çıxır. Burada ona vəhy 

gəlir. Cəzb olunmuş halda o bu sözləri söyləyir: 

Öylə bir əsr içindəyim ki cihan  

Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyor.  

Yüz çevirmiş də Tanrıdan insan,  

Küfrü haq, cəhli mərifət sanıyor.  

Dinləməz kimsə qəlbi, vicdanı,  

Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız.  

Başçıdır xalqa bir yığın cani,  

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız.  

Gülüyor nurə daima zülmət,  

Gülüyor fəzlə qarşı fisqü fücur.  

Ah, ədalət, hüquq və hürriyyət  

Ayaq altında çignənib gediyor. 

Peyğəmbərin bu bədbin həsbi-halındakı qaranlıq tablonu sovet tən-

qidçiləri, təbii ki, kapitalist və burcua aləminə aid edirlər. Lakin oxucu 

və ya tamaşaçılar burada "kommunist cənnəti" içindəki reallıqları gö-

rürlər. Bir dəstə cahillərin ayaqları altında insanlıq haqlarını tapdala-

yanlar onlar deyilmi? "İmansızlıqda həqiqət" və "biliksizlikdə mərifət" 

görənlər onlara hakim olan xamlar onların özləri deyilmi? 

"Zülmü vəhşətlə qovrulub yanan" ölkə onların öz yurdlarıdır!.. 

Ümidsizliyə qapılan, düşüncəyə dalan Peyğəmbərin yanına Cəbrail 

[Mələk] gəlir. Ona qızıl cildli kitab gətirir və cəsarətləndirmək üçün de-
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yir ki: 

 

Əlverir səndə olsun əzmü səbat, 

Şu qaranlıq mühiti, get, parlat! 

Haqqı anlat da, olma hiç məyus. 

Cəbrailin bu təlqinlərinə uyan Peyğəmbər dəvətə başlayır: 

Ən kiçik zərrə, ən böyük aləm 

Tanrı eşqilə rəqs edib duruyor.  

İncə bir rəmzdir o, pək mübhəm,  

Hər böyük qəlb o rəmz için vuruyor.  

Yüksələn haqqa yaqlaşır ancaq.  

Onu duymaz sürüklənən həşərat.  

Bir günəşdır o, möhtəşəm, parlaq,  

Nuri hiç dərk edərmi kor, heyhat!  

Nerdə parlarsa haq, şərəf, vicdan,  

Eyilik, doğruluq, gözəllik, inan,  

Orda var sevgi, orda var iman:  

Orda var şübhəsiz böyük Yaradan! 

Daha sonra qızıl kitabı, yəni Quranı iqtibas edən Peyğəmbər deyir 

ki: 

"Ulu Tanrı, o görünməz yaradan  

Əmr edər yalnız ədalət, ehsan.  

O, fəna işləri, föhşiyatı  

Nəhy edər, varlığının isbatı  

Şu təbiət, şu məhabətli fəza...  

Onca birdir: ulu, zəngin, füqəra". 

"Məhrumlar" məmləkətində, bir məmləkətdə ki, özunü heç bir şeylə 

göstərməyən bir gənc varlı bir ailəyə mənsub olduğuna görə çəzalandı-

rılır, "Allahın varlı ilə kasıba fərq qoymadığı"ndan danışmaq nə böyuk 

cəsarət, nə də məharət tələb edirdi. Lakin şairin əsl cəsarətini biz indi 

görəcəyik. 

Peyğəmbər təbliğat apararkən təhqirlərə məruz qalır. Onun dişini 

sındırırlar, ələ salırlar. Döyülmüş və təhqir edilmiş Peyğəmbərin naü-
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mid bir çağında tarix rəmzi deyilən bir skelet səhnəyə çıxır və ona bir 

qılınc uzadaraq belə söyləyir: 

İnqilab istiyormusun, bana baq!  

İştə kəskin qılıc, kitabı bıraq.  

Parlayıb durmadıqca əldə silah,  

Əzilirsin qanın olur da mübah.  

Eyləməz yardım incə hikmətlər,  

Həp sönər busələr, məhəbbətlər.  

Əvət, ancaq qılıcdadır qüvvət!  

Bundadır haq, şərəf və hürriyyət!  

Peyğəmbər qılıncı əlinə alaraq deyir: 

Əvət ən doğru, ən gözəl ayin:  

Əhli-vicdanə busə, xainə-kin!.. 

İndi sadəcə inandırmaq deyil, məcbur etmək silahına da malik olan 

Peyğəmbər bir əlində "Allah kitabı", o biri əlində isə polad bir qılınc 

aşağıdakı monoloqu söyləyir: 

Şu qılıc! Bir də şu mənalı kitab! 

İştə kafi sizə... Yoq başqa xitab. 

Açar ancaq şu kitab el gözüni, 

Siləcəkdir şu qılıc zülm izini. 

Haq, vətən, zevqi-səadət, cənnət 

Həp qılıc kölgəsi altında, əvət... 

İşçi sinfinin qılıncı ilə qurulan dövrün fikri, şübhəsiz bolşevik zövqünü ox-

şayar, lakin yurdsevərlərin "qılınc kölgəsindəki vətən" anlayışı heç də əsl kom-

munistlərin xoşlanacaqları bir şey deyildir. Kommunist recimi və istilası altın-

da əzilən Azərbaycan vətənində azərbaycanlı şairin yaratdığı Peyğəmbərin di-

lindən söylənən vətən şüarının ifadəsi xüsusilə aydındır. Bu sözlər vətənpər-

vərlik mənasında işlənir. 

Vətəni sadəcə sözdə sevmək kifayət deyil. Çünki hər hansı bir haq 

kimi vətən də ancaq mübarizədə qazanılır. Böyük bir sənətkarlıqla ya-

zılmış bu əsərdən Azərbaycan oxucusunun alacağı hiss məhz budur. 

Yurdsevərlik bu əsərin təfərrüatında da özünü göstərir. Bir misal. Pey-

ğəmbərə gülən yaramaz küçə uşaqlarının dilindən bu beytlər səslənir: 



Ясрин шаири V 
 
240 

Diyor göydə bağçalar var, 

Orda çicəklər nur saçar,  

İnsan mələk kibi üçar...  

İstəməm, masaldır onlar,  

Bən vuruldum yalnız sana  

Vətən! Ah, sevgili ana! 

Dün bir quş gördüm yaralı, 

Düşmüş yurdundan aralı. 

Dişlərdi köksünü çalı, 

Söylərdi sanki hər halı; 

Vəhşi qartal qıydı bana, 

Vətən! Ah, sevgili ana! 

Bu sözlərdə bolşeviklər, yəqin ki, komsomol allahsızlığı görürlər. 

Halbuki yurdsevər Azərbaycan, şübhəsiz, köksü dəlinən yaralı quşun 

şəxsində müqəddəs atəş məmləkətinin simvolu Prometeyi görür: Prome-

tey keçmişdəki ikibaşlı çarlıq qartalının yerini tutan bolşevizmin oraq və 

çəkici tərəfindən parçalanıb didilir... 1 

 

1.19. "Tamaşası"...  

Bir neçə söz "Peyğəmbər" mənzum tarixi dramasının "tamaşası" ba-

rəsində. Teatrşünas Cəfər Cəfərovun yazdığına görə, pyes 1923-cü ildə 

tamaşaya qoyulmaq üçün hazırlanmış, ancaq repertuara daxil edilmə-

mişdi.2  

Teatrşünas İsrafil Cahangirovun yazdığına görə, pyes 1930-cu illərin 

əvvəllərində tamaşaya hazırlanırdı. Əsəri tamaşaya qoymaq üçün bir 

neçə ay aktyorlar məşq etdilər. Ancaq əsər tamaşaya qoyulmadı. 3 

Teatrşünaslar bunun səbəbini izah etməsələr də, aydındır ki, nə 

1920-ci illərdə, nə 1930-cu illərdə "Peyğəmbər"in tamaşaya qoyulması 

üçün əlverişli tarixi şərait və zəmin yox idi. "Topal Teymur"un tamaşa-

sının taleyi fikrimi təsdiq edə bilər. Pyes bir neçə tamaşadan sonra re-

                                                
1 M.Ə.Rəsulzadə. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, Bakı, 1991, səh. 62-65. 
2 Cəfər Cəfərov. Cavid teatrı. Əsərləri, I cild, Bakı, 1968, səh. 230. 
3 İ.Cahangirov. Azərbaycan Dövlət Bədaye Teatrosu, Bakı, 1932, səh. 102 
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pertuardan çıxarıldı və tamaşaya qoyulması Maarif Komissarlığı tərə-

findən qadağan edildi. 

4 mart 1923. Həmin gün Cavid dostu Əziz Şərifə məktub yazır. Hə-

min məktubdan bir parçaya nəzər salaq: "...Bənim halıma gəlincə, pək 

üzgün və donuq bir haldayam. Yeni yazmış bulunduğum "Peyğəmbər"i 

islah edib ortaya çıxarmağa vaxtım yox... çünki qardaşım Əlirza üç ay-

dır ki, vadyanka xəstəliyilə yatır. Pək zəifdir. Başım bir qədər onunla 

məşğul, həm də fəzləcə yoruluram..." 1 

9 fevral 1924. Cavidin həmin ildə Əziz Şərifə yazdığı məktubda 

pyes haqda maraqlı məlumatlar var. Onu olduğu kimi bura köçürürəm: 

"Pək möhtərəm Əziz Şərif! Əlan poçtdan yeni təb edilmiş "Peyğəm-

bər"i, zakaznoy olaraq sana göndərdim. Təbii, mütaliə edib, bir vaxt 

nöqteyi-nəzərini yazarsan. Lakin bir rica edəcəyəm. Burada [Bakıda] 

oynanılmadığı kibi, oradakılara da rast gəlsəniz, [Tiflisdəki Azərbaycan 

aktyorlarına] oynanılmamasını tənbeh və tövsiyə edərsiniz. Şimdilik 

bən razı olmayıram. Sonra, gələcək illərdə baxarız... Qardaşın Cavid." 2 

Bu məktubla tanış olmayan, Cavid haqqında məqalə və kitablar ya-

zan bəzi müəlliflər, o cümlədən Azər Turan belə hesab etmişlər ki, guya 

Cavid həmin əsəri tamaşaya qoymaq üçün yazmamışdır; yaxud pyesin 

tamaşaya qoyulmasında maraqlı deyildi... Bu, kökündən yanlışdır. Dra-

maturqun məktubdakı son iki cümləsinə diqqət yetirin! Deməli, o, 

"Peyğəmbər"in tamaşaya qoyulmasında maraqlı idi. Ancaq əsərin tama-

şaya qoyulmasında zamana və siyasi quruluşun dəyişməsinə ehtiyac var 

idi. Pyesin 1923-cü ildə və 1930-cu ildə tamaşaya qoyulmasına cəhd 

göstərilməsi və bunun baş tutmaması da həmin səbəblərlə bağlı idi. 

Yeri düşmüşkən deyim ki, şair o zamanlar Tiflisdə yaşayan dostuna 

göndərdiyi kitabda bu avtoqrafı yazmışdır: "Tiflisdə. İncə ruhlu, dərin 

düşüncəli arqadaşım möhtərəm Əziz Şərifə! Hüseyn Cavid. Şabat, 

                                                
1 Əziz Şərif. Keçmiş günlərdən, Bakı, 1977, səh. 124. 
 Sifarişlə. 
2 Əziz Şərif, göstərilən kitabı, səh. 135-136. 
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1924." 

1931-1932-ci illərdə İranda «Ayineyi-ibrət» truppası pyesi tamaşaya 

qoymağa təşəbbüs göstərsə də, nəzmiyyə idarəsi icazə verməmişdir. 

"Peyğəmbər" tarixi dramasının tamaşaya qoyulması ideyası 1980-ci 

illərdə - Hüseyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyinə hazırlıq zamanı 

meydana gəldi. Həmin ideyanın müəllifi vaxtilə şairin şagirdi olmuş gör-

kəmli aktyor və recissor Mehdi Məmmədov idi. O zaman mən Turan Ca-

vidlə muzeydə çalışırdım. Həmin xəbəri eşidərkən Turan xanım çox se-

vindi. Ondan soruşdum: 

- Səhnədə Peyğəmbər surətini kim yarada bilər? 

O, tərəddüd etmədən Rasim Balayevin adını çəkdi.  

Mən "Cavid ömrü" filminə dəvət almışdım. Rasim bəyi kino-teatrda 

gördüm və Turan xanımın fikrini ona çatdırdım. O, bir söz demədi. Tə-

biidir ki, onun, bundan xəbəri yox idi. (Mən Turan Cavid haqqında qə-

ləmə aldığım sənədli xatirələr kitabımda bu barədə geniş yazmışam.) 

Amma tale elə gətirdi ki, Rasim bəy həmin filmdə baş rola - Cavid ro-

luna çəkildi. 

Ancaq çox təəssüflər olsun ki, Mehdi Məmmədovun arzusu baş tutma-

dı,amnsız ölüm onu bizdən aldı. Yadımdadır, bir qəzet müxbiri onunla bu 

barədə müsahibə aparmışdı. Suallardan biri belə idi: "Peyğəmbər" əsərinin 

tamaşası ilə kimləri sevindirəcəksiniz?" 

O, maraqlı bir cavab vermişdi: 

- Çoxlarını kədərləndirəcəyəm... 

 

1.20. Dialoqlar və monoloqlar  

Hüseyn Cavidin "Peyğəmbər"ə qədər yazdığı əsərlərində maraqlı, 

sanballı, bədii cəhətdən bitkin, mənalı və dərin məzmunlu dialoq və 

monoloqlar çoxdur. "Peyğəmbər" bu cəhətdən ayrıca bir yer tutur. Şairə 

göydən sanki vəhy gəlir, o, öncə nəsr şəkildə qələmə aldığı əsərini, son-

ra ilhamla nəzmə çəkir. Şeirlə musiqi arasında gözəl bir ahəng yaradır. 

Mənzum parçaları, dialoqları dram sənətinin qayda-qanunlarına uyğun 

                                                
 Hazırda həmin kitab Bakıda Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində Əziz Şərif 

fondunda saxlanılır. 
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olaraq, bəzən nəsrləşdirir. Şairin dilruba qafiyələri, səlis və gözəl dialoq 

və monoloqları könül oxşayır. Oxucu və tamaşaçını düşündürür, bir 

maqnit tək özünə cəzb edir. 

Peyğəmbər ölçüsüz dərin boşluqda Allahı axtarır, Yaradanı dərk et-

mək istəyir. Mələk Allahı Ona panteist Məhəmmədə nişan verir və dərk 

etdirməyə çalışır. 

Peyğəmbər 

Ah, şu elmasparələr sərpən  

Gecə pək möhtəşəm... fəqət onu bən  

Seyrə daldıqca sanki məhv olurum,  

Qəlbim oynar da, çırpınır ruhum.  

Anlamam bir şu ölçüsüz, şu dərin,  

Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə niçin?  

Bəni yalnız düşündürən şu məal, 

Həp bu, yalnız bu, daima bu sual.  

Şu siyah çarşaf bir böyük əngəl,  

Uça bilsəydim, iştə ən əvvəl  

Onu yırtar da, parçalar da həmən  

Qavuşurdum o hüsni-mütləqə bən. 

Mələk 

Onu dərk eyləmək qolay... Ancaq 

Ver içindən gələn sədayə qulaq. 

Dinlə həp kainatı, seyr eylə,  

Hər günəş ondan iştə bir şölə...  

Hər ufaq zərrə, hər küçük yapraq  

Sana söylər bu Rəmzi pək parlaq. 

Peyğəmbər öz əsrindən, yaşadığı mühitdən, cahilliyyə dövründə ərəb 

cəmiyyətində baş verən rəzalət və cinayətlərdən söz açır və gileylənir, 

Mələk onu qaranlıq mühiti parlatmağa dəvət edir. 

Peyğəmbər 

Öylə bir əsr içindəyim ki cihan  

Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyor.  

Yüz çevirmiş də Tanrıdan insan,  
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Küfrü haq, cəhli mərifət sanıyor. 

Dinləməz kimsə qəlbi, vicdanı, 

Məhv edən haqlı, məhv olan haqsız. 

Başçıdır xalqa bir yığın cani, 

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız. 

Gülüyor nurə daima zülmət, 

Gülüyor fəzlə qarşı fisqü fücur. 

Ah, ədalət, hüquq və hürriyyət 

Ayaq altında çignənib gediyor. 

Mələk 

Əlverir səndə olsun əzmü səbat, 

Şu qaranlıq mühiti, get, parlat! 

Haqqı anlat da, olma hiç məyus. 

Mələk Peyğəmbəri natilqliyə, fəsahətli və bəlağətli nitqə, busə və 

məhəbbətə, başqa sözlə, romantik bir aləmə, İskelet reallığa, gücə, sila-

ha güvənməyə çağırır. 

Peyğəmbər 

Hanki möcüzlə? Bən ki, pək aciz 

Bir qulum kimsəsiz, müdafiəsiz. 

Mələk 

(altın qablı bir kitab verir) 

Əlverir səndə olsun əzmü səbat, 

Haqqı təbliğ için sənin ancaq 

Rəhbərin sənəti-kəlam olacaq. 

Saçma, həp saçma başqa möcüzələr, 

Şu kitab iştə ən böyük rəhbər: 

Bəhs edər busədən, məhəbbətdən, 

İncilər sərpər elmü hikmətdən. 

Bu sırada bir iskelet gah qorqunc və boğuq, gah müstəhzi və soğuq 

qəhqəhələrlə, topraq rəngində bir ridayə bürünmüş olduğu halda Pey-

ğəmbərin qarşısına çıqar. 

İskelet 

 Nə qədər şairanə, tatlı xəyal, 
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 Həp çocuqluq, əvət, xəyali-mühal! 

 (Ridasının altından sıyrılmış bir qılıc çıqarır) 

İnqilab istiyormusun, bana baq! 

İştə kəskin qılıc, kitabı bıraq.  

Parlayıb durmadıqca əldə silah,  

Əzilirsin qanın olur da mübah.  

Eyləməz yardım incə hikmətlər,  

Həp sönər busələr, məhəbbətlər.  

Əvət, ancaq qılıcdadır qüvvət!  

Bundadır haq, şərəf və hürriyyət! 

(Çəkilmək istər) 

Peyğəmbər 

Sən nəsin? Söylə! 

İskelet 

Bənmi? Piri-nədim,  

Rəmzi-tarix, o feyləsofi-qədim.  

Qucağım oldu hər dəhayə beşik  

Səni bən etmək istərim təbrik.  

Əvət, alnında parlayan yıldız  

Bəni cəlb etdi, şimdi sən yalnız  

Dinləyib dərsi-hikmət al bəndən.  

Yoqsa könlündə yapdığın gülşən  

Açmadan həp solub xərab olacaq,  

Umduğun hər dəniz sərab olacaq... 

Peyğəmbər 

Bən məhəbbət əsiriyim... hər an,  

Hər zaman özlərim bir öylə cihan  

Ki, bütün kainatı eşq olsun.  

Könül uçduqca etila bulsun.  

Rəqs edib orda möhtəşəm bir hiss,  

Yasa batsın da, ağlasın İblis.  

Qandan əsla görülməsin də əsər,  

Saçsın al qönçələr şəfəqli səhər.  
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Orda yüz bulmasın işgəncə, kədər, 

Oqşasın ruhu pənbə röyalər.  

Bana gülsün də həp o nazlı xəyal,  

Ah, o, yalnız o qayeyi-amal... 

Allahın elçisi Tanrını dərk etməyə çalışır. Onun yolunda hər əzab və 

əziyyətə qatlaşmağa hazırdır. O, bütün verlığını, kamalını, düşüncə və 

xəyalını Ona tabe etdirir. 

Onu duymaq, duyurmaq istərkən,  

Gəririm hər bəlayə köksümü bən.  

Daş, dikən, oq, qılıc, tokat, yumruq  

Həpsi xoş, hər nə gəlsə dönmək yoq...  

Kin, qərəz fışqırırsa vulkanlar,  

Büğz, ədavət saçarsa tufanlar,  

Çarpışır, of deməm, əvət bəni sən  

Çəkinir sanma hiç mübarizədən.  

Çünki həp bənliyim, kəmalım onun, 

Hər düşüncəm, bütün xəyalım onun. 

Bəni həp cəzb edər o incə məal, 

Ah, o, yalnız o qayeyi-amal!.. 

Peyğəmbər son sözləri söylərkən əllərini köksündə çapraz edərək 

diz çökər, məftun və məczub bir tevrlə başını göyə doğru qaldırır. Mə-

lək isə ilahi bir baqışla, ağır və duyulmaz bir hərəkətlə yüksəklərə çəki-

lir. 

Hüseyn Cavidin bəzi söz, fikir, ifadə, misra və beytlərində Tanrı gü-

cü var; elə monoloqları var ki, onlarda bir kitablıq məzmun, şairin özü-

nəməxsus fəlsəfi konsepsiyası var... 

Qülbələrin, kaşanələrin, bütxanələrin Lat və Üzza bütlərilə, adi və qiy-

mətli bütlərlə süslənməsi, insanların onlara tapınması Peyğəmbəri narahat 

edib düşündürür. O, vətəndaşlarını doğru yola dəvət edir. 

Peyğəmbər 

(göyə doğru həyəcanlı) 

Ulu Tanrı, ey qüdrətli Yaradan!  

Bu sözlər həp sana qarşı bir isyan...  
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Şu sayğısız azğınlara qorqu ver,  

Ah, acı da, bunlara bir duyğu ver.  

Bir göz ver ki, haq nurunu duysunlar,  

Bir könül ver, doğru yola uysunlar. 

(Ətrafındakılara) 

Vətəndaşlar! Yetər, sapqınlıq yetər!  

Yalançı kahinlər sizi məhv edər.  

Əsdadınız doğru yoldan sapmışlar,  

Daşdan, taxtadan büt yapıb tapmışlar... 

O mənasız yolu həp unutmalı,  

Unutmalı, haq yolunu tutmalı.  

Bütün məbudların fevqində parlar  

Yalnız gözəgörünməz bir Tanrı var, 

Odur həp varlığın əvvəli, sonu,  

Bütün kainat təqdis edər onu. 

Bütpərəst məkkəlilər Məhəmmədi qəbul etmirlər. Üstünə hücum çə-

kir, onu daşa basır, başına tikanlı xurma cələngi qoyurlar. Daima dalğın 

və düşüncəli Peyğəmbər insanları uca Tanrıya tapındırmaq yolunda ge-

riyə çəkilmir. 

Peyğəmbər 

Bana az tən edin, ey əhli-fəsad! 

Ən böyük düşmanınız cəhlü inad.  

Yetişir zevqü səfa, çəngü rübab,  

Yetişir içdiyiniz qanlı şərab,  

Bu qadar uydunuz iblisə, yetər, 

Ayıln, qəflət ölümdən də betər...  

Ayılın, bir baqın aləmdə nə var?  

Sizi həp məhv edəcək şürbü qumar. 

Sonu hiçdir, uçurumdur bu yolun,  

Haq şərabilə bir az sərxoş olun!  

Fikriniz parlayaraq incəlsin,  

Ruhunuz rəqs edərək yüksəlsin.  

Tanrı eşqilə coşan tatlı şərab  
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Böylə etməz sizi bədməstü xərab.  

Şimdi aslan kibi hər kəs qızğın,  

Sonra vəhşi canavardan azğın,  

Daha az sonra domuzdan miskin;  

Budur əhvahnız axırda sizin! 

Bütpərəstlər Allahı öz gözlərilə görmək istəyirlər. Tanrının onu özü-

nə elçi seçməsinə inanmırlar. Panteist Peyğəmbər insanları Allah və 

onun qüdrətli əməllərilə "tanış" edir. Allahı dərk etməyin sirlərini başa 

salır. 

Peyğəmbər 

Ən küçük zərrə, ən böyük aləm  

Tanrı eşqilə rəqs edib duruyor.  

İncə bir rəmzdir o, pək mübhəm,  

Hər böyük qəlb o rəmz için vuruyor.  

Yüksələn haqqa yaqlaşır ancaq.  

Onu duymaz sürüklənən həşərat.  

Bir günəşdir o, möhtəşəm, parlaq,  

Nuri hiç dərk edərmi kor, heyhat!  

Nerdə parlarsa haq, şərəf, vicdan,  

Eyilik, doğruluq, gözəllik, inan,  

Orda var sevgi, orda var iman:  

Orda var şübhəsiz böyük Yaradan! 

Məhəmmədin fəsahətli sözləri insanlara təsir etmir. Məkkəlilər onu 

lağa qoyurlar. Hamı ona gülür, hamı onu ələ salır. Peyğəmbərin təşviş 

və həyəcan keçirdiyi bir zamanda Mələk göydən nazil olur. Ona mənəvi 

ruh, mənəvi güc və qüvvət verir. 

 

Mələk 

Ey, Tanrı elçisi, məyus olma, dur!  

Ümidsizlik sana hiç yaraşmıyor.  

İnan, ümiddir qayələr qayəsi,  
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Acıdır ümidsizliyin meyvəsi.  

Ümidsiz bir insan, ümidsiz millət  

Səfil və bədbəxt olur ən nihayət.  

Peyğəmbər 

Lakin bana qarşı həp kin bəslənir,  

Ah, münafıqlər həp gülər, əylənir. 

Mələk 

Əvət gözlər kordur, qulaqlar sağır,  

Vicdanlar qabadır, tənələr ağır.  

Fəqət sağır qulaqları açmalı,  

Dikənli yollara güllər saçmalı.  

Əvət, açmalı kor olmuş gözləri,  

Əvət, dinlətməli acı sözləri.  

Yıldızlar oynarkən haq qucağında,  

Düşün, nə əhd etdin Hira dağında?!  

Ey böyük yalavac, inan ki, sussan, 

Bəsbəlli tarix görür böyük ziyan.  

Mələk ona ürək-dirək verir. Qorxmamağa, Allahın sözlərini və ayə-

lərini müşriklərə anlatmağa, issız ruhları atəşlə yaxmağa, zülməti ay-

dınlatmağa, Tanrı buyuruğunu insanlara duydurmağa sövq edir. İskelet 

romantik sözlərə gülür, iztehza edir. Peygəmbəri qılınca sarınmağa yö-

nəldir. 

Peyğəmbər 

(çəkilib gedən Mələyə qarşı diz çökərək) 

Xayır, susmam, gedər haqqı söylərim,  

Ölümdən çəkinməm, səni dinlərim.  

Çünki sən o şafəqdən bir parçasın,  

O fidandan dərilmiş bir qonçasın.  

O günəşdən ayrılmış bir yıldızsın,  

Tanrı gülüşündən doğmuş bir qızsın. 

İskelet 

(bir guşədən qarşısına fırlar, şiddətli və istehzalı qəhqəhələrlə) 

Xayır, çəkinmə, get inandır, inan!  

İnanmaqla bəxtiyar olur insan. 
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İnan! Fəqət tapdığın ulu Tanrı  

Sən kəndinsin, deyil o səndən ayrı.  

Əvət sən o küllün cüzisin, inan! 

Əfsus cüz uzaqdır külli sarmaqdan. 

(Göyə işarətlə) 

O uzaqdır rənglərdən, sifətlərdən,  

Uzaq... həp dinlərdən, təriqətlərdən.  

Hər mühit onu bir çeşit yaratmış,  

Hər kəs qaranlıq dama bir daş atmış.  

Hər kəs ona bir ad qoymuşdur gerçək,  

O qaranlıq işıq fəqət pək yüksək...  

Onu göstərmək istəyən də şaşqın.  

Rədd etmək istəyən sərsəm də azğın. 

Çırpınmamaq istərsən aldan, inan! 

Yazıq sana, yazıq, zavallı insan!.. 

(Acı qəhqəhələrlə çəkilir) 

Yerdən və göydən bac uman Şəmsa, ilk öncə Məhəmmədə sevgi və 

məhəbbət bəsləyir. Arzusu daşa dəyəndə ona qarşı nifrət və küdurət püs-

kürür. Peyğəmbərin şairliyinə, məğrurluğuna yüksək qiymət verir. Onu 

yaltaq və məddah şairlərdən üstün tutur. Arvadı Xədicəyə qısqanır, büt-

pərəst olmamasına təəssüflənir. 

Şəmsa 

Bən hiç... ən böyük şairlər  

Ona qarşı diz çökməli,  

İmrüülqeys kibi ərlər  

Susmalı, boyun bükməli...  

Əvət, bizdə nə çoq şair,  

Onlara bir zənbil xurma,  

Ya şərab, ya bir altın ver, 

Mədh edərlər səni... Ama  

O, düşmandır yaltaqlığa,  

Həp kindən, qərəzdən qaçar.  

Geniş ruhu sanki fəza...  
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Daim yüksəklərdə uçar. 

(Məyus və həyəcanlı) 

Əfsus bütləri, Kəbəyi  

Həp rədd edər, iştə bəla!  

Həm pək sevər Xədicəyi,  

Bunu əfv edəməm əsla! 

Baş Rəis (Əbu Süfyan) bütpərəstləri Peyğəmbələrə qarşı üsyana, in-

tiqama çağırır. Miskin Peyğəmbərin onların adət və dinlərinə qarşı bəs-

lədiyi kinə dözmür. Zəif və kölələrin, füqəra və cariyələrin Məhəmmə-

din dininə hörmət və rəğbət bəsləməsini nə qəbul edə bilir, nə həzm. 

Baş rəis 

 (öndə duran rəislərə şiddət və həyəcan ilə) 

Arqadaşlar! Nə demək bunca sükut?  

Niyə baqmaqdasınız həp məbhut!? 

Pək küçük sandığınız bir miskin  

Bəsliyor bizdəki adətlərə kin.  

Hiçə endirmədə həp dinimizi,  

Gülüyor bütlərə, saymaz da bizi.  

Onun ancaq yuca göylərdə yaşar,  

Əl yurulmaz yeni bir Tanrısı var.  

Öylə bir Tanrı ki, gözlər görməz,  

Cismi yoqmuş da nə cevhər, nə ərəz...  

Doğurub doğmaz o bimislü şərik,  

Həm məkansız... Nə qadar sərsəmlik?!  

Söylüyor həp bir imiş şah və gəda.  

Bu səbəbdən uyaraq həp füqəra,  

Həp zəiflər, kölələr, cariyələr  

Onu dinlər, ona hörmət bəslər.  

Ah, o bir gün düşünüb yol bulacaq,  

Bizə qalib və müsəllət olacaq... 

Xəttab 

(istehzalı təbəssümlə)  

Bir xəyal iştə, əvət tatlı xəyal. 
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(Hiddətlə qılıcını çəkər) 

Şu qılıc əldə dururkən, bu, mühal...  

Hörmət etdim də Bəni Haşimə bən,  

Öncə vaz keçdim onun qətlindən.  

Nə qadar olsa da əcdadı ulu. 

(Əlini köksünə vurur) 

Sağ bıraqmaz onu Xəttab oğlu.  

Qəhrəmanlar bana aciz qul ikən,  

O nasıl qurtulacaq pəncəmdən?  

Hiç məraq etməyin, əlan gedərim,  

Onu bən parçalarım, məhv edərim. 

(Qılıcını qınına qoyub sərt və qızğın baqışlarla uzaqlaşır) 

Peyğəmbər qadın köləliyinə, qadın hüquqsuzluğuna, cahil ərəblərin 

ehtiyac ucbatından öz qızlarını diri-diri torpağa gömülməsinə dözmür. 

Cahil ərəb dünyasında qadınların ən böyük müdafiəçisinə çevrilir. 

Peyğəmbər 

 (müztərib və həyəcanlı) 

Qadın, qadın?! Onu duymaq, duyurmaq istərkən 

Yaqar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli dikən.  

Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o... niçin,  

Niçin əzilsin o, bilməm niçin sürüklənsin?!  

Qadın - günəş, çocuq - ay... nuri ay günəşdən alır.1 

Qadınsız ölkə çabuq məhv olur, zavallı qalır.  

Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur şu cihan,  

O bir mələk... onu təqdis edər böyük Yaradan. 

O pək sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət, 

Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət: 

Qadın gülərsə şu ıssız mühitimiz güləcək, 

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək... 

Baş Kahin Məhəmmədə qarşı söz davasına qalxır. Sevimli Məbudla-

rından kömək umur. Məbudların Peyğəmbər tərəfindən təhqir edilməsi-

                                                
1 Yaxud: O bir günəş ki, bəşər zevqi, ruhu ondan alır. – H.C. 
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nə dözə bilmir. Onun məhvini istəyir: 

- Bilməm niçin sarsılıb da  

Göylər yerə dökülmüyor?  

Bilməm niçin savrulub da  

Şu dünya alt-üst olmuyor?  

Ah, o məbudlar ki, bizə  

Altın verir, şöhrət verir,  

O bütlər ki, ölkəmizə  

Həyat verir, qüvvət verir;  

Hiç rəvamı dünkü yetim 

Onları təhqir etsin də,  

Biz kənardan seyr edəlim,  

O sağ qalsın yer yüzündə?! 

Peyğəmbər 

Xayır, aldanma, ey zavallı bəşər,  

Səncə qalibmi xeyrə fıtnəvü şər?  

Əlverir qəflət, istəməz tüğyan,  

Səni er-gec həlak edər isyan. 

(Yerdən bir avuc topraq alıb havaya savurur) 

Sən nəsin? İştə bir avuc topraq!  

Baq, düşün! Kibri at, qüruru bıraq.  

Əyri yoldan çəkil, fəsadı unut!  

Əvət, ancaq düşün də haq yolu tut. 

(Məzarları göstərir, qızğın və həyəcanlı) 

Var, səninçin də böylə bir gün var,  

Bir gün əldən çıgar şu altınlar.  

 

Həp susar tapdığın sənəmlər, əvət  

Yardım etməz güvəndiyin şöhrət.  

Həp sönər duyduğun şərəf, iqbal;  

Tanrıdan başqa hər nə varsa, xəyal!.. 

Peyğəmbər kölələrin müdafiəçisi, köləliyin düşməni kimi çıxış edir, 

zəifləri, əlsiz-ayaqsızları müdafiə edir. Ona var-dövlət, sərvət, qızıl, gü-
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müş, gözəl qızlar təklif edilir. O, bunların heç birini qəbul etmir, yox-

sulluğu ən böyük sərvət sayır: 

- Yoqsulluq ən böyük sərvət,  

Qarşımda hiçdir rəyasət. 

Xayır, istəməm, gözəl qız,  

Sevgilim Tanrıdır yalnız. 

Çünki ən son pənah odur, 

Ona tapanlar qurtulur. 

Hətta günəşi sağıma... 

Ayı soluma qoysanız; 

Fikrimdən dönəməm əsla,  

Bir qul yaşarmı Tanrısız? 

Xəttab oğlu Ömər uzun müddət Məhəmmədə qarşı düşmənçilik edir. 

Onu öldürməyə cəhd göstərir... Ancaq Qurandan bir ayə oxuduqdan 

sonra islama imana gəlir, Peyğəmbərə inanır. 

Xəttab oğlu 

(Şaşqın və vurulmuşcasına oqur) 

"Ulu Tanrı, o görünməz yaradan  

Əmr edər yalnız ədalət, ehsan. 

O fəna işləri, föhşiyatı 

Nəhy edər, varlığının isbatı 

Şu təbiət, şu məhabətli fəza...  

Onca birdir: ulu, zəngin, füqəra". 

(Sarsılmış bir halda) 

Nə ilahi, nə müqəddəs ilham!  

Duyduğum yoq şu fəsahətdə kəlam.  

 

Bəni əfv eylə, mələk həmşirəm, [bacım] 

(Həmşirəsini qolları arasına alır və əlindəki məndil ilə  

yarısının qanını silər) 

Yaranı şimdi sarıb bən gedərim, 
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O böyük dahiyə iman edərim. 

Bütpərəst Şəmsa Ühüd müharibəsində Məhəmmədi ölümdən qurta-

rır. Şəmsa ümid edir ki, bundan sonra Peyğəmbər ona yaxınlıq edəcək, 

xoş münasibət bəsləyəcək. Ancaq belə olmur. O, Peyğəmbərin dininə 

iman gətirmir. Bu hadisədən sonra onların araları dəyir, bir-birinə düş-

mən münasibət bəsləyirlər. 

Şəmsa 

(məğrur və istehzah təbəssümlə) 

Bir gözəl bunca edilməz təhqir. 

Peyğəmbər 

Bən gözəllərdə gözəl ruh ararım,  

Ruhu düşkünləri çirkin sayarım.  

Bir gözəl levhə ki, yapmış rəssam,  

Daha xoşdur ona məftun olsam.  

Tanrı eşqilə yanan haq nuru  

Səndə yoq, durma, çəkil get!.. Doğru,  

Zahirin xoşsa da bədbatinsin, 

Bu gözəlliklə, əvət, çirkinsin. 

Məkkədə yaşamaq Peyğəmbərin həyatı üçün böyük təhlükəyə çevri-

lir. Mələk göydən nazil olur. Allahın ayəsini və əmrini ("Məkkədən 

köç, köç!") ona çatdırır. Peyğəmbər Mədinəyə hicrət etmək məcburiy-

yətində qalır. 

Hava qararmağa başlar, Mələk nurlar və təbəssümlər içində Pey-

ğəmbərin qarşısina enər. 

Mələk 

Ey ulu Tanrı elçisi!  

Göydən sana mücdələr var. 

Yüksək mələklərin səsi  

Həp birdən səni alqışlar.  

Mübarək alnında açan  

Eşqin qanlı qönçələri;  

                                                
 Məhəmməd peyğəmbərə. 
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Çiçəkləndirəcək, inan,  

Ən parlaq səhifələri.  

Böyük dahilərin payı  

Həp olmuş mızraq, qılıc, oq.  

Onlardakı fırtınayı  

Susduramaz daş, dikən, yumruq. 

Qorqma, söylə! Şəfəq sökər,  

Bir gün qaranlıq sıyrılır;  

Hər kəs qarşında diz çökər,  

Xain silahlar qırılır.  

İzlədiyin pənbə yıldız  

İssız bir hiçlikdən gülər.  

Səndən insanlara yalnız  

Sevgili, tatlı busələr. 

(Çəkilir) 

Mələk Tanrı elçisini səbrə, dözümə, Allahın əmrlərini yerinə yetir-

məyə çağırır. Onu Allahın varlığına, birliyinə inandırır. İnsanlara sevgi, 

məhəbbət, mərhəmət bəsləməyi tövsiyə edir... Məzarlıqdan çıxan İske-

let onlara gülür, istehza edir. Canavardan da qəddar olan insandan pə-

nah gözləməyi sərsəmlik sayır. Məhəmmədə qılınca sarılmağı məsləhət 

bilir. 

İskelet 

(boş məzardan çıqar, qorqunc və istehzalı qəhqəhələrlə) 

Busə, həp busə! İştə şerü xəyal,  

Busə, həp busə! Daima bu sual?!  

Busə pək tatlıdır mələklər için,  

Sevgi xoşdur duyan yürəklər için.  

Busədən həzz edərmi bir qaplan?  

Sevgi anlarmı hiç zəhərli yılan?  

Qaniçən, kinli, möhtəris qartal  

Kirli dırnaqlarilə bulsa məcal, 

Qoparıb parçalar, didər, əsəbi  

Şu məhəbbətlə çırpınan qəlbi.  
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Busədən xoşlanırmı hiç canavar?  

Vəhşi insan da öylə həp qəddar! 

(Əlindəki sıyrılmış qılıcı oynataraq) 

Boş xəyal... Əldə parlamazsa silah,  

Tanımaz haqqı sayğısız gümrah.  

İştə hər ölkə, iştə hər millət 

Həp qılıcdan alır şərəf, qüvvət. 

Parlar ancaq onunla izzəti-nəfs,  

Qaplar onsuz hayatı hüznilə yəs,  

Son sözüm: boş düşüncədən ayrıl,  

Busə istərmisin, silaha sarıl. 

(Sürəkli qəhqəhələrlə çəkilir) 

Mələk 

(tatlı təbəsümlərlə enər) 

Hiç məraq etmə, ey böyük rəhbər!  

Oqu altın kitabı, etmə kədər;  

Zəfər istərmisin, bu şəhri bıraq, 

Köç. Həmən başqa yurda köç!.. Ancaq  

O zaman sözlərin qəbula keçər.  

Yoq çıqan yerdə bir mətaə dəyər.  

Hər dəha başqa bir cihan istər, 

Kimsə olmaz evində Peyğəmbər. 

(Çəkilir. Hava isıqlanır) 

Üçüncü Rəis düzmə Peyğəmbərin, dünənki bir yetimin, ac-yalavacın get-

dikcə bir yanğına çevrilməsindən, anlı-şanlı ordu yaratmasından narahat 

olur. Ömər siyasətinə qapılmasına və Əli sücaətinə güvənməsinə, Mədinə 

əhalisinin onu müdafiə etməsinə dözə bilmir. 

Üçüncü rəis 

Bəncə bunlar keçib gedən şeylər...  

Ah, o, yalnız o düzmə Peyğəmbər,  

Dün bəlirsiz, ufaq qıvılcım ikən,  

                                                
 Quranı. 
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Bir böyük yanğın oldu... bir hiçdən  

Yaradıb anlı-şanlı bir ordu,  

Bizi təhdidə başlamaqdadır o.  

Qapılıb gah Ömər siyasətinə,  

Güvənir gah Əli şücaətinə. 

Dinləyib həp Mədinə əhli onu,  

Sardı ətrafı, kəsdi Şam yolunu.  

Soydu, öldürdü, yaqdı, yıqdı bütün,  

Hərb açıb oldu daima üstün.  

Qorqaraq, xeyrü mənfəət umaraq  

Ona yeltəndi bir yığın alçaq.  

Qara xalq uydu cümlə dəvətinə,  

Kimsə şəkk etmiyor rəsalətinə. 

Şəmsa "Qana-qan!" deyir. Ləyaqətini ayaqlayıb keçən Məhəmmədi 

bağışlaya bilir. Ona qarşı intiqam hissi getdikcə alovlanır. Məhəmmədi 

"yaxşı tanımayan" Baş Kahin və rəislərə onu tanıdır. Məhəmməd isə ar-

tıq o Məhəmməd deyil. O, qüdrətli bir komandan, məşhur bir hakimdir. 

Nəinki ərəblər, isavilər və musəvilər də onu təqdis edirlər. 

Baş kahin 

Ah, kör olsun fələyin gözləri, kör,  

Nəyə varmış da Qureyşin işi gör.  

Başçımız* sülhü səlamət güdüyor,  

Gör gedib kimlə müdara ediyor.  

İşə baq! Dünkü yetim, dünkü çoban  

Saçıyor aləmə dəhşət, həyəcan. 

 

Şəmsa 

 (cəsarət və məlanətlə) 

Lakin əfsus o deyil dünkü yetim,  

Şimdi bir şanlı komandan, hakim!  

Hər siyasətdə müdəbbir və müdir,  

                                                
 Əbu Süfyan. 
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Bir həkim iştə o, bəzən şair.  

Şərü qanunda böyük qüdrəti var,  

Güclüdür çünki, nə istərsə yapar.  

Ona hər gün gəliyər heyətlər,  

Yeni məbudunu təqdis eylər.  

Bütpərəslərmi fəqət? Hər yerdə  

İsəvilər də, yəhudilər də  

Ona iman ilə ağuş açıyor,  

Kimi qorqub da təməllüq saçıyor.  

Onu ilk öncə küçük sandıq biz,  

Halbuki şimdi təlaş etmədəyiz. 

Şəmsa Məkkə xalqına gələn fəlakətin səbəblərini Peyğəmbərdə gö-

rür, müharibədə ona yardım göstərməsinə, sağ qalmasının səbəbkarı ol-

masına təəssüflənir, peşmançılıq hissi keçirir. 

Şəmsa 

Hər fəlakət ölkəmizə  

Yalnız bir yerdən gəliyor.  

Əvət, hər nə gəlsə bizə 

Həp Peyğəmbərdən gəliyor.  

Əcəl qanat gərib onu  

Qəhr edərkən bən qurtardım.  

Dişləri qırıldı, alnı  

Yaralandı da, bən sardım.  

Ah, əvət, bir zərbə daha  

Vurulsaydı məhv olmuşdu.  

Bən razı olmadım, yoqsa  

O çoqdan haqqı bulmuşdu.  

 

Acımasaydım bən ona,  

Əvət, bu gün sağ qalmazdı.  

Bəyəndiyi qadınlarla  

Zevqə, cünbüşə dalmazdı... 

O, kahinlərə və rəislərə Məhəmmədin qanını tökməyə hazır olduğu-
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nu elan edir. Tərəfdarlarının başına gətirdiyi fəlakətlərdən, atasını və iki 

qardaşını öldürüməsindən söz açır. Peyğəmbərin Məkkəni işğal etmə-

məsi üçün bütpərəstləri mübarizəyə və müharibəyə çağırır. 

Şəmsa 

(çılğınca və sinirli) 

Vətəndaşlar! Onun qanı  

Yalnız bənim boynumadır.  

Hiç təlaş etməyin, onu  

Bir qız öldürməyə qadir.  

İki gənc qardaşım, babam  

Onun əmrilə məhv oldu.  

Hiç unutmam, bir yıl tamam  

Anam saçlarını yoldu.  

Əvət, Əbu Talib oğlu  

Onun sözlərinə uydu.  

Qılıcdan keçirib qutlu  

Bir evi erkəksiz qoydu.  

Bunca qavğa əl vermədi,  

Yenə qan salmaq istiyor.  

Gizli hazırlanır şimdi,  

Məkkəyi almaq istiyor.  

İnsafmı əkinçi, səfil  

Mədinə xalqı yüz bulsun.  

Cəngavər Qureyşin əsil 

Evladına qalib olsun?  

Yoq, bən istəməm yurdumda  

Uğursuz bayquşlar ötsün.  

Qarğa, quzğun yapıb yuva,  

Bacalar dərd, ələm tütsün. 

Onu ölüm pəncəsindən,  

Hər kəs bilir, bən qurtardım,  

Yenə bən məhv eylərim, bən,  

İstəməm kimsədən yardım. 
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Baş Rəis Peyğəmbərin mövqeyini, güc və qüdrətini, nəyə qadir ol-

duğunu düzgün və realistcəsinə qiymətləndirir. Buna görə də məkkəli-

ləri ona iman gətirməyə dəvət edir. Arvadı Rəisə onun təkliflərinə qarşı 

çıxır. 

Baş rəis 

Bilin, agah olun, ey əhli-vətən!  

Sizə bir mücdə gətirdim həqdən.  

Bəni kim dinləsə izzət bulacaq,  

Kim ki, rədd etsə peşiman olacaq. 

(Ətrafı saran atəşi göstərir) 

Şu böyük yanğını bir seyr ediniz,  

İşfə bir ordu ki, hiç görmədiniz.  

Həpsi "qan", "qan" deyə müştaqi-zəfər,  

Onların rəhbəridir Peyğəmbər.  

Onun ilk əmri budur: xaricdə  

Dolaşıb durmayacaq bir kimsə.  

Çəkilib evlərə, ya Kəbəyə biz  

Dini-islamı qəbul etməliyiz.  

Kim inad etsə həmən məhv olacaq,  

Mal və evladına həsrət qalacaq!.. 

Rəisə 

(son dərəcə həyəcanlı) 

Sana yas tutsun anan, sus, daha sus! 

Bas rəis 

Sən bağır, haq budur, əfsus, əfsus... 

(Camaata) 

 

Çarə yoq, çünki iş-işdən keçmiş,  

Seyr edib gördüyüm aləm müdhiş...  

Gecə-gündüz o hazırlıq yaparaq 

Bir böyük ordu çıqarmış parlaq.  

Yedi gündür yola çıqmış... birdən  

Şəhri sarmış həpimiz qafıl ikən,  
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Şimdi təhdid ilə "Haq bəndə"... - diyor 

Hər nə təklif olunur, rədd ediyor. 

Rəisə 

Ah, nə dəhşətli, fəlakətli xəbər!.. 

"Məhəmmədin dininə uyan" siyasətcil Baş Rəis ciddi müqavimət və 

kəskin etirazlarla qarşılaşır. Ona tənələr vurulur. Amansız tənqidə mə-

ruz qalan Baş Rəis, qərarından dönmür, mövqeyindən geri çəkilmir. 

Qaradaşa işarə vuraraq bütpərəstlərə "şad xəbər" verir. 

Baş kahin 

Ah, demək Kəbəyə - bütlərdən iraq!  

Başqa bir Tanrı müsəllət olacaq... 

Baş rəis 

 (baş kahinə) 

İxtiyar! Sən də mi uydun qadına?  

Açayım həpsini dur şimdi sana.  

Bən onun dininə uydumsa demək  

Bunda bir başqa səbəb olsa gərək.  

Bəlli ya, pək sevərim bən vatanı,  

İstəməm məhv edə düşmanlar anı.  

Sizi qorqutdumu Peyğəmbər adı?  

O da əlbət şu vətən evladı. 

Burda hiç bir yeni şey varmı? Yenə 

Qonacaqdır Qaradaş büt yerinə.  

Büt də bir daş, o da, adlar başqa... 

(İstehzalı qəhqəhədən sonra) 

Dünkü bütxanə bu gün beyti-xuda!..  

Ərəbin var-yoqu dün nəysə, bu gün  

Olacaqdır daha yüz qat üstün.  

Bir Hicaz əhli deyil, hər millət  

Tökəcək Kəbəyə altın, sərvət.  

Bıraqıb yurdunu həp ac, çıplaq,  

                                                
 Qaradaş – Həcər – ül – əsvəd. H.C. 
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Sizə kor, duyğusuz ellər qoşacaq... 

Şimdi kərtənkələ yerkən bir ərəb 

Sürəcək ömrünü püreyşü tərəb  

Yurdumuz başqa səadət bulacaq 

Səbəb ancaq şu böyük din olacaq... 

Məkkə qan tökülmədən fəth edilir, Peyğəmbər zəfər çalır. Baş Rəis 

başda olmaqla, Məkkə camaatı ona təzim edir. 

Peyğəmbər belində qılıc, həmailində altın qaplı kitab, sağında Əbu 

Talıb oğlu, solunda Xəttab oğlu, arqada iki mücahid bulunduğu halda 

daxil olur. Şəmsa ilə ikinci rəisdən başqa hər kəs ikiqat əyilir. 

Baş rəis 

(təzim ilə) 

Mərhəba, ey ulu, haq Peyğəmbər!  

Sana gülsün əbədi fəthü zəfər.  

Məkkə səndən şərəf almaqda bu gün,  

Yeri var göylərə fəxr etsə bütün. 

Peyğəmbər 

O böyük Tanrıya binlərcə səna...  

Lütf edib əqlü zəka qullarına.  

Bəni qılmış sizə ən son rəhbər, 

O fəqət haq düşünən xalqı sevər.  

Etsə bir ləhzə təfəkkür birisi,  

Bəncə bin yıllıq ibadətdən eyi.  

 

Düşünün, oldunuz əvvəl qafil,  

Uydunuz bütlərə alim, cahil,  

Sarıb atəşIi bəla şəhrinizi,  

Gəldi haq ordusu tədibə sizi.  

Qırılıb bütləriniz oldu hədər,  

Şimdi yoq Kəbədə onlardan əsər.  

Dəyişib dünkü sənəmlər yatağı,  

                                                
 Altın qaplı kitab – Quranın rəmzi mənasınа alınmalı... H.C. 
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Oldu Allah evi, vəhdət ocağı.  

Etsə yardım edəcəkdir əlan  

Sizə yalnız o görünməz Yaradan.  

Qapanın səcdəyə hörmətlə bütün,  

O böyük eşqilə daim ögünün. 

Şəmsa ilə ikinci rəisdən başqa hər kəs səcdə edər. 

 

1.21. Şərqilər  

Dramaturq pyesdə bir neçə şərqidən və bir ərəb muğamından isti-

fadə etmişdir. Məşhur müğənni Şəmsanın şərqisi, şərqidən çox təntə-

nəli bir marşı xatırladır. Öz gözəlliyini öyən Şəmsa, yerdən və göydən 

bac istəyir. Dünyadakı bütün gözəlliklərin onun şikarı olmasını arzu-

layır. Böyük dahilərin və qəhrəmanların ruhunun bir çöhrədə parlama-

sını, onun pərəstişkarı olmasını istəyir. 

Şəmsanın səsi 

Bən istərim şəfəqlər çiçəklərdən,  

Ay günəşdən, insanlar mələklərdən.  

Nə gözəllik varsa, çalsın da birdən,  

Həpsi bir baqışda şikarım olsun! 

Bən istərim hər nə var uzaq, yaqın; 

Böyük dahilərin, qəhrəmanların, 

Bütün ruhu bir çöhrədə parlasın,  

O da bənim pərəstişkarım olsun! 

Bütpərəst İxtiyarın oxuduğu mahnıda qocalığı ilə bağlı hiss və dü-

şüncələri, qəm-qüssəsi öz ifadəsini tapmışdır. Büt düzəldib satmaqla 

məşğul və məşhur olan, ailəsini satışdan qazandığı pulla dolandıran qo-

ca bu cəhətdən özünü xoşbəxt sanır. 

İxtiyar 

(səsini eşidilən ud səsinə uyduraraq aşağıdakı şərqiyi söylər) 

Dün gənc idim, bu gün oldum ixtiyar, 

Hər zamanın bir hökmü, bir halı var; 

İnsanların ıssız ruhunda parlar 

Hər gün yeni bir büt, yeni bir tanrı... 
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Dün bir səfıl idim, bu gün bəxtiyar,  

Hər anın bir zevqi, bir məlalı var.  

Kəndi əlim, kəndi duyğum hazırlar  

Hər gün yeni bir büt, yeni bir tanrı... 

Çocuqların vətən haqqında oxuduqları mahnı öz gözəlliyi və səmi-

miliyi ilə diqqəti cəlb edir. Mahnının ruhunu vətənə böyük sevgi və mə-

həbbət təşkil edir. (M.Ə.Rəsulzadə bu haqda maraqlı fikirlər söyləmiş-

dir.) Onlar vətəni göydə yox, yerdə axtarırlar. 

Peyğəmbər dalğın adımlarla məzarlıqda bir daş üzərində oturub dü-

şünür. Bu sırada qız, oğlan bir yığın çocuq aşağıdakı şərqiyi söyləyərək 

gəlir və hər parça bitdikdə əl çalıb oynarlar. 

Çocuqlar 

Diyor göydə bağçalar var,  

Orda çiçəklər nur saçar,  

İnsan mələk kibi üçar...  

İstəməm, masaldır onlar,  

Bən vuruldum yalnız sana  

Vətən! Ah, sevgili ana! 

 

Dün bir quş gördüm yaralı,  

Düşmüş yurdundan aralı.  

Dişlərdi köksünü çalı,  

Söylərdi sanki hər halı;  

Vəhşi qartal qıydı bana,  

Vətən! Ah, sevgili ana! 

Pyesdə bir ərəb (Məzkur Şəxs) ərəb muğamatlarına uyğun olaraq, 

atəşli bir ahənglə mahnı oxuyur. Mahnının mətni üç bənddən ibarətdir, 

heca vəznində, müxəmməs formasında yazılmışdır. Birinci, ikinci və 

üçüncü bəndlərin 1-3-cü misraları və 4-5-ci misraları öz aralarında qafi-

yələnir. Şeir qoşma canrındadır. "Hüseyn Cavidə qədər belə bir "qəzəli" 

kim yazmışdır?" - deyə bilmərəm. Məncə, ərəb muğamına uyğun belə 

bir “qəzəli” ədəbiyyatımıza Cavid gətirmişdir. 

Məzkur şəxs 
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(ərəb məqamlarına uyğun atəşli bir ahəng ilə oqumağa başlar) 

Of! Yaqar könlümü bir dərin sızı, 

Yaralamış bəni bir pəri qızı.  

Bən bir çoban, o bir çoban yıldızı.  

Hər gecə busələr yollarkən ona, 

Uzaqdan göz qırpıb gülümsər bana.  

 

Aman, yavrum, çabuq qədəhlər dolsun,  

Məclis güllər açıb bir cənnət olsun.  

Mey sun, nəşə gəlsin, dərd unutulsun.  

Bəlalı aşiqim elimdən ayrı,  

Yaralı bülbülüm gülümdən ayrı. 

 

Mey sun, gözəllər içsin qana-qana, 

Ruhlarda qopsun atəşli fırtına.  

Gözlər süzülsün, saçılsın hər yana  

İncə qəhqəhələr gül dodaqlardan,  

Çılğınca busələr al yanaqlardan. 
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1.22. Seçmələr  

 

 Anlamam bir şu ölçüsüz, şu dərin, 

Şu qaranlıq, çiçəkli pərdə neçin? 

Bəni yalnız düşündürən şu məal, 

Şu siyah çarşaf ən böyük əngəl, 

Uça bilsəydim, iştə ən əvvəl 

Onu yırtar da, parçalar da həmən 

Qavuşurdum o Hüsni-Mütləqə bən. 

 Öylə bir əsr içindəyim ki cihan 

Zülmü vəhşətlə qavrulub yanıyor. 

Yüz çevirmiş də Tanrıdan insan, 

Küfrü haq, cəhli mərifət sanıyor. 

Başçıdır xalqa bir yığın cani, 

Həp münafiq, şərəfsiz, əxlaqsız. 

 Ah, ədalət, hüquq, hüriyyət 

Ayaq altında çingənib gediyor. 

 İnqilab istiyormusun, bana baq! 

İştə kəskin qılıc, kitabı bıraq. 

 Əvət, ancaq qılıcdadır qüvvət! 

Bundadır haq, şərəf və hüriyyət! 

 Tanrı keçmişdə həp qan istərkən, 

Şimdi məmnun fəqət məhəbbətdən. 

 Bən məhəbbət əsiriyim... hər an, 

Hər zaman özlərim bir öylə cihan 

Ki, bütün kainatı eşq olsun. 

Rəqs edib orda möhtəşəm bir hiss, 

Yasa batsın da ağlasın İblis. 

 Səndən hər çeşit büt aldım, 

Uğursuz çıqdı, şaş qaldım. 

                                                
 Səma, göy. 
 Allaha. 
 Quranı. 
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Oğul istədim, qız verdi, 

Ah, çəkilməz bu qız dərdi. 

 Ulu Tanrı!.. 

Bu sayğısız azğınlara qorqu ver, 

Ah, acı da, bunlara bir duyğu ver. 

Bir göz ver ki, haq nurunu duysunlar, 

Bir könül ver, doğru yola uysunlar. 

 Vətəndaşlar!.. 

Əcdadınız doğru yoldan sapmışdır, 

Daşdan, taxtadan büt yapıb tapmışdır. 

 Üç yüz altımış büt var ikən, 

  Bir Tanrıya uymaz insan. 

 Yarasa nurdan nə anlar? 

 Tanrı elçisi pək böyük 

  Nə söylərsə hikməti var. 

 Azğın hərif, sus!.. 

 O da ağsaqal bir çocuq, 

  Hiç kimsəyə təsiri yoq... 

 Tuhaf qız! Siğmıyor yerə, 

  Göylərdən də bac istiyor. 

 Şuna baq, halətü rəftarına baq. 

 Pək gözəl natiq imişsin, yahu! 

  Bir masal söylə, beş-on ayət oqu! 

 Gəl bir az söylə çoban Musadan, 

  Babasız, göydə uçan İsadan. 

 Bana az tən edin, ey əhli-fəsad! 

  Ən böyük düşmanınız cəhlü inad. 

 Bu qadar uydunuz İblisə, yetər, 

  Ayılın, qəflət ölümdən də betər. 

   Sonu hiçdir, uçurumdur bu yolun, 

    Haq şərabilə bir az sərxoş olun! 

                                                
 Məhəmməd. 
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 Bən fəqət hüsni-xuda şairiyim, 

  Yerə enməm də səma şairiyim. 

 Bənzəməz şairə peyğəmbərlər, 

  Onların hər sözü hikmət söylər. 

 Bana gülməkdəsiniz gərçi bu gün, 

Var yarın sizlər için qorqulu gün. 

O zaman iştə ölənlər dirilir. 

  Kim nə yapmışsa cəza çəkdirilir. 

 Yaşamaq, ölmək?! O hər günkü oyun, 

  Bir də ən sonda dirilmək nə ücün... 

 Səndən arif daha çoqlar var ikən, 

  Səni seçmiş əcəba Tanrı nədən. 

 Gərçi tənqid edənim çoq, pək çoq, 

  Bəni haqqilə duyan yoq, pək yoq. 

 Hər küçük zərrə, ən böyük aləm 

  Tanrı eşqiylə rəqs edib duruyor. 

 Nerdə parlarsa haq, şərəf, vicdan, 

  Eyilik, doğruluq, gözəllik, inan, 

Orda var sevgi, orda var iman: 

Orda var şübhəsiz böyük Yaradan! 

 Ah, o gözlər bir oq kibi 

  Ta qəlbimə saplanıyor. 

 Ah, insanlıq nasıl enmiş... 

Hasıl enmiş də alçalmış!.. 

Vicdanların nuru sönmüş, 

Könülləri vəhşət almış. 

 İnan, ümiddir qayələr qayəsi, 

  Acıdır ümidsizliyin meyvəsi. 

 Ümidsiz bir insan, ümidsiz millət 

  Səfil və bədbəxt olur ən nihayət. 

 

                                                
 Hərəkət edir, hərəkətdədir... 
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 Ey böyük yalavac, inan ki, sussan, 

  Bəsbəlli tarix görür böyük ziyan. 

 O yüksək baqışlar, aman, nə tatlı. 

 Hər mühit Onu [Allahı] bir çeşit yaratmış, 

  Hər kəs qanlıq dama [göyə] bir daş atmış. 

 Onu [Tanrını] göstərmək istəyən də şaşqın 

  Rədd etmək istəyən sərsəm də azğın. 

 Ah, nə sönük sənin hissin, 

  Hər qadın onun vurğunu. 

 Qadınmı?! Ah, nə böyük təhqir. 

 Evlad eşqiylə çırpınan 

  Bir qadın könlü, şübhəsiz, 

  Sayğısız qızlarınkından 

  Daha bakir, həm ləkəsiz... 

 Peyğəmbərə ölüm yoxdur. 

  Onun üstündə göylərin, 

  Yuca Tanrının gücü var. 

 Çəkil, ey haq yolundan azan 

  Vəhşi sahralar çiçəyi!.. 

 Bən istərim qəlbindəki  

  Tanrı eşqi unutulsun, 

  Könlümdə çırpınan sevgi 

  O eşqin yerinə dolsun. 

 Mərmər köksündəki qəlbin 

  Daş bütlər qədər şüursuz... 

 ...Ən böyük şairlər 

  Ona [Məhəmmədə] qarşı diz çökməli. 

 Onun [Peyğəmbərin] ancaq yuca göylərdə yaşar 

  Əl vurulmaz yeni bir Tanrısı var. 

  Öylə bir Tanrı ki, gözlər görməz 

  Cismi yoqmuş da nə cevhər, nə ərəz...  

 Ah, canavar, ah, ədna... 
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 Xəttab oğlu and içdi ki, 

  Peyğəmbəri məhv eyləsin! 

 Tanrı qurutsun əlini. 

 Gediyorsun Tanrı qulu 

  Peyğəmbərlə görüşməyə. 

 Dünya dağılsa da ona  

  Əsla ölüm yeli gəlməz. 

 Könlün qavğamı istiyor? 

 Abdulla oğlunu əsla  

  Qorqutacaq bir qüvvət yoq. 

 Şimdi yol kəsməyə getdi. 

 Tanrı yardımçınız olur, 

  Azğın cəzasını bulur. 

 Məhəbbətdir ən böyük din. 

 Böyük Tanrı Peyğəmbəri 

  Hər bəladan hifz edər. 

 Bir gün əldən çıqar şu altınları. 

 Tanrıdan başqa hər nə varsa, xəyal!.. 

 Altın, riyasət, gözəl qız, 

  Hər şeyi verməyə həzırız. 

 Yoqsulluq ən böyük sərvət. 

 Sevgilim Tanrıdır yalnız. 

 ... günəşi sağıma, 

  Ayı soluma qoysanız; 

  Fikrimdən dönmən əsla. 

 Haqq sevən arqamca gəlsin; 

  Korlar qəhr olub əzilsin. 

 Bu, nə, yahu, bu nə dəhşət əcəba? 

  Sarsılır həp təməlindən dünya. 

 Göylərin elçisi merac ediyor, 

  O böyük baş içimizdən gediyor. 

 Nə qızğın! Gözü al-qanla dolu... 

 Kəbə Məbudlarına and olsun 
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 Ah, ölüm! Onlara dəhşətli ölüm!.. 

 Bana baq, doğrumu əcdadımızın 

  Bıraqıb dinini oldun xain? 

 ...Peyğəmbər 

  Bizcə ən şanlı, böyük bir rəhbər...  

 Qorqumuz yoq, eyi bil, hər ikimiz 

  Haq için can ilə başdan keçəriz. 

 Yaranı şimdi sarıb bən gedərim, 

  O böyük dahiyə iman edərim. 

 Ölmədin, iştə bu dünyayə dəyər. 

 Uçurum - izlədyin qorqulu yol. 

 Bir gözəl bunca edilməz təhqir. 

 Bən gözəllərdə gözəl ruh ararım, 

  Ruhi düşkinləri çirkin sayarım. 

 Zahirin xoşsa da bədbatinsin, 

  Bu gözəlliklə, əvət çirkinsin. 

 İstədim bən səni məsud edəyim, 

  Duymadın qəlbimi, artıq nə deyim? 

 Bəni haq düşmanı məsud edəməz, 

  Tanrısız bir qızın eşqində nə həzz? 

 İstəməm öylə məhəbbət, hörmət. 

  Doğurur bəndə tükənməz nifrət. 

 Böyük dahilərin payı 

  Həp olmuş mizraq, qılıc, oq. 

 Qorqma, söylə! Şəfəq sökər, 

  Hər kəs qarşında diz çökər. 

 Busə pək tatlıdır mələklər için, 

  Sevgi xoşdur duyan yürəklər için. 

 Busədən həzz edərmi bir qaplan? 

  Sevgi anlarmı hiç zəhərli yılan? 

 Busədən xoşlanmaz hiç canavar? 

                                                
 Yaxud: sərvər. H.C. 
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 Boş xəyal!.. Əldə parlamazsa silah, 

  Tanımaz haqqı sayğısız gümrah. 

 İştə hər ölkə, iştə hər millət. 

  Həp qılıcdan alır şərəf, qüvvət. 

 Son sözüm: boş düşüncədən ayrıl, 

  Busə istərmisin, silaha sarıl. 

 Ah, nə dəhşət, nədir bu sisli xəyal? 

 Hər dəha başqa bir cihan istər, 

  Kimsə olmaz evində peyğəmbər. 

 Daha səbrim tükəndi, söylə, aman, 

  Hərb için hökm yoqmu Allahdan? 

 Ölüm 

  Bəncə bir cismin inqilabı demək. 

 Baq, şu almaz qılıc bu gün ancaq 

  Sənin uğrunda parlayıb duracaq. 

 Pək böyükmüş güvəndiyin qüdrət, 

  Bəni, ey şanlı qəhrəman, əfv et. 

 Öpüşüb birləşin ki, hər ikiniz 

  Haq yolun ən dəyərli rüknüsüniz. 

 Dini-islamə yoq zaval artıq, 

  Haqqı təbliğə başlayın apaçıq. 

 Çırpınır intiqam için könlüm, 

  Ya zəfər, haq və ya şərəfli ölüm!.. 

 Hazırız cəngə, gəlsə həp dünya. 

 Rəhbərin əldə həp kitab olsa, 

  Sana olmaz zəfər nəsib əsla. 

 İnqilab istiyormusun, bana baq! 

  Şu qılıcdır o fikri parlatacaq. 

 ...Ən doğru, ən gözəl ayin: 

  Əhli-vicdanə - busə, xainə - kin! 

 

                                                
 Quran. 
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 Ah, o yalnız o düzmə Peyğəmbər, 

Qapılıb gah Ömər siyasətinə, 

Güvənir gah Əli şücaətinə. 

 Qəlbdən qəlbə şübhəsiz yol var 

  O baqışlar, aman, nə cazibədar! 

 Nə fəlakət bu, nə dəhşətli zaman?! 

  Dağılıb məhv olacaq sanki cihan. 

 Sarsılır ta təməlindən dünya. 

 Bu xəyanət, bu cəsarət, nə ağır, 

  Xain, əlbət ki, cəza bulmalıdır. 

 Ya şərəf, ya ölüm!.. 

 Şərab istəməz, şu xəbər 

  Sərxoş etdi artıq bizi! 

 Sən bağır, haq budur, əfsus, əfsus... 

 Fəzlədir bəncə tərəddüd, yalnız 

  Çalışın məsələ bitsin qansız! 

 Başqa yol yoq, ya ölüm, ya namus! 

 Xayır, aldanma qızım, ən eyi yol: 

  O böyük dinə inan, təslim ol! 

 Əvət... Öl, çatla!.. 

 Ah, demək Kəbəyə - bütlərdən iraq! 

  Başqa bir Tanrı müsəllət olacaq... 

 Bən onun dininə uydumsa, demək 

  Bunda bir başqa səbəb olsa gərək. 

 Sizi qorqutdumu Peyğəmbər adı? 

  O da əlbət şu vətən evladı. 

 Qonacaqdır Qaradaş büt yerinə. 

 Ah, o, "örtün" deyə əmr eyləyəcək, 

  Həp qadınlıq qara çarşaf geyəcək... 

 Borcumuz yalnız itaət, təslim, 

  O böyük qüvvətə hörmət, təzim... 

 Xain er-gec bulur əlbəttə cəza. 
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 Kəssə hər kim dökülən qan izini,  

  Qurtaran dahi odur yer yüzüni. 

 Şu qılıc! Bir də şu mənalı kitab! 

  İştə kafi sizə... Yoq başqa xitab. 

 Kəsbi-irfan için erkək və qadın, 

  Çalışın, qəbrə qədər həp çalışın. 

 Kişi irfan işığından parlar, 

  Şübhəsiz bilgidə Allah gücü var. 

 

1.23. Əsərin vəzni 

Hüseyn Cavid dramaturci yaradıcılığa başlarkən qələmini ilk öncə 

heca vəznində sınamış və böyük yaradıcılıq uğurları qazanmışdır. Son-

ralar "Uçurum" mənzum faciəsini, daha sonra isə "Peyğəmbər" mən-

zum tarixi dramasını həm heca, həm də əruz vəznlərində yazdı. Bu, dra-

maturqun Azərbaycan dramaturgiyasına gətirdiyi yeniliklərdən biri idi. 

Mən onun heca vəznində yazdığı mənzum dramalarını araşdırarkən şair 

və dramaturqun parlaq bədii istedadının və bədii dühasının bir daha şa-

hidi oldum. Məncə, "Ana" mənzum draması daha təntənəli dil və üslub-

da yazılmışdır. Cavidin hecasını əruzundan seçmək çətindir... Görkəmli 

ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər bu barədə yazır: ""Peyğəmbər" əsəri də 

surətlərin, hadisələrin xarakterinə uyğun olaraq bəzi pərdələrdə, "Şeyx 

Sənan" və "İblis"də olduğu kimi, təntənəli klassik şeir üslubunda və 

əruz vəznində, bəzi yerlərdə isə sadə üslubda, heca vəznində yazılmış-

dır..." 1 

Cavid hər iki vəzndə yazdığı əsərlərdə istədiyinə nail olmuş və böyük sə-

nəkarlıq nümunəsi nümayiş etdirmişdir. Onun dil və üslubu yalnız özünə 

məxsusdur. Dramaturq mənzum dram əsərlərində şeir dilini nəsr dililə 

uzlaşdırmaq. Başqa sözlə, şeir dili ilə nəsr dilini bir-birinə yaxınlaşdırmaq 

Cavid yaradıcılığında bir üslubi xüsusiyyət kimi diqqəti cəlb edir. Onun bəzi 

mənzum dramalarını öncə  nəsrlə yazıb, sonra nəzmə çəkməsi də  maraqlı 

                                                
 Гуран 
1 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid. Bakı, 1960, səh. 296-297. 
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yaradıclıq məsələlərindən biridir. 

"Peyğəmbər" dramasının həm heca, həm də əruz vəznlərində qələmə 

alınması çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir ədəbi hadisə idi. 

Onun mənzum dramalarında "əruzla - təntənəli üslubla yazılmış parça-

larda olduğu kimi, sadə üslubda yazılmış parçalarda da ahəngdarlıq, 

sərrastlıq, musiqilik diqqəti cəlb edirdi." (Məmməd Cəfər) 

Dramaturq "Peyğəmbər"də əruzun bir neçə bəhrindən, o cümlədən 

müctəs, rəməl, xəfif və s. bəhrlərindən istifadə etmişdir. 

Qadın günəş, çoçuq ay, nuru ay günəşdən alır, 

Qadınsız ölkə çabuq məhv olur, zavallı qalır. 

(Müctəs) 

Nə fəlakət, bu nə dəhşətli zaman?! 

Dağılıb məhv olacaq sanki cihan. 

(Rəməl) 

Busə, həp busə iştə şeirü xəyal, 

Busə, həp busə daima bu sual. 

Busədən xoşlanırmı hiç canavar? 

Vəhşi insan da öylə həp qəddar. 

(Xəfif) 

Dramaturq pyesdə hecanın müxtəlif şəkillərdən - yeddilik, səkkizlik, on-

birlik və onikilik şəkillərindən daha geniş istifadə etmişdir. 

Dur yüksəltmə fəryadını, 

Söylə, bən bilmək istərim 

Şu məsumun cəlladını. 

(səkkizlik) 

Şimdi aslan kibi hər kəs qızğın, 

Sonra vəhşi canavardan azğın, 

Daha sonra domuzdan miskin; 

Budur əhvalınız axırda sizin! 

(onluq) 

 

İstədim bən səni məsud edəyim, 

Duymadın qəlbimi artıq nə deyim? 
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(onbirlik) 

 

 

1.24. Tənqidçilər Cavid əsərləri haqqında 

Əli Zeynalov: Hüseyn Cavid bəzi obrazlarını o dövrün böyük sənətkar-

larını nəzərdə tutaraq yazırdı. Məsələn, o "Knyaz" əsərindəki Knyaz surətini 

böyük faciə aktyorumuz Abbas Mirzə Şərifzadə üçün yazmışdı.  

 

Cəfər Cəfərov: -"Knyaz" tamaşası, hər şeydən əvvəl, aktyor tamaşası 

idi. Knyaz rolunu üç müqtədir aktyor: Darablı, Təhmasib, Şərifzadə ifa edir-

dilər. Knyazların üçü də müxtəlif idi. Darablının Knyazı kobud, yapışıqsız, 

qansız, əhlikef olmasına baxmayaraq, soyuqtəbiətli bir məxluq idi ki, nəinki 

rəftarı, fikri, hərəkəti, hətta danışıq tərzi ikrah doğururdu... Təhmasib isə ob-

razı bir qədər başqa cür düşünür və oynayırdı. Onun Knyazı öz kübarlığı, 

yaxşı ədaları, səliqəli geyimi ilə fərqlənirdi; Knyazın zalım və azğın təbiəti 

zahiri bir "mədəniyyətlə" örtüldüyündən, yalnız əsəbilik keçirdiyi anlarda 

bütünlüklə meydana çıxırdı... Şərifzadənin ifasında obraz daha mürəkkəb, 

daha mənalı, daha dolğun təsir bağışlayırdı. Knyazı kefcil və cahil bir müs-

təbiddən daha çox hakim dairələrə yaxın mədəni və ziyalı zadəgan kimi oy-

nayan Şərifzadə onu mənfi obraz olaraq "ifşa" etməyə çalışırdı... 

 

Məmməd Kazım Ələkbərli: - Şura ədəbiyyatında sosialist kuruluşu-

nun romantik təsvirilə dutulması da ayrıca xarakter daşıyır və ayrıca 

bir problem halındadır. Bəzi yazıçılarımızda və tənqidçilərimizdə gö-

rüldüyü kibi, inqilabi romantizmin məzmununu inkar etmək, yaxud bu-

na burcuaziya və xırda burcuaziya reaksion romantizminə bakan bir 

nəzərlə bakmak dokru deyildir. 

 

 

Səməd Vurğun: - Azərbaycanda mənzum dramalar sovet dövründə 

yaranmışdır... 
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Əli Nazim: - Burada [Azərbaycan Şura Yazıçıları İttifaqının plenu-

munda] bizim aramızda böyük dramatik əsərlər yaratmış olan Hüseyn 

Cavid kibi böyük Azərbaycan şairləri vardır. Burada yoldaş Səməd 

Vurkun dedi ki, şura poeziyası yalnız imdi poetik dramalara keçmişdir. 

Bu doğru deyildir. [Poetik dramalar çoxdan yaranmışdır və onun müəl-

lifi böyük şair-dramaturq Caviddir.] 

 

Məmməd Kazım Ələkbərli: - Hüseyn Cavid və Məhəmməd Hadi 

burcua ədəbi məktəbinin məhsuludurlar. Ancaq bunların, xüsusilə şura 

yazıçıları sırasında duran Cavidin yaradıcılıkını "Füyuzat" xətt hərəkə-

ti ilə müəyyənləşdirmək dokru olmaz. Eyni zamanda o əsasdan çıkdıkla-

rını və yaradıcılıklarında bu xətti götürdüyünü də inkar etmək olmaz. 

Dil məsələsində hər ikisi [Cavid və Hadi] əslinə sadik qalmış, Azərbay-

can xalkı üçün anlaşılmayan dildə yazmışlardır. 

 

Hüseyn Mehdi: - Cavid özünü 1905-ci il inqilabının sarsıdıcı dalğa-

larından kənara çəkmişdir. Cavid romantizmi çox zaman canlı həyat-

dan uzaqlaşmağa meyl göstərən sənətkarın romantizmi olmuşdur. Ca-

vid "Sənət sənət üçündür" tərəfdarıdır. Onun estetizmi xəstə estetizm-

dir. O, mürtəce burcua romantikdir. 

 

Cəfər Cabbarlı: - Görürsən, Arif çoxdan bəri axtardığı qardaşını qətl 

edir, ötədə bir qaç cənazələr yıkılmışdır. Ölülər rəqs edir. Mənzərə o qədər 

müdhiş təsvir olunmuş ki, Arifin gözündə hətta ölülər belə rəqs edir... Məha-

rətli bir yazıçı [Cavid] bu mənzərəyə [ölülərin rəqsi səhnəsinə] tamaşaçıları 

iştirak etdirə bilərdi. "İblis"də isə bu yoxdur... Halbuki, təbii əsərlərdə hər 

hərəkət bir səbəb arxasında olmalıdır. Cavid isə adətən bu cəhətləri unudur. 

Çox vaxt "İblis"də olduğu kimi, bır yığın əlaqəsiz vəqələr və ümumən olduğu 

kimi bir yığın keçmişi, kimliyi mübhəm adamların bir araya toplanmasından 

bütün dünyanı, həyat və təbiiliyi unudaraq əsər vücuda gətirir ki, bu da arzu 

edilməyən bir haldır... Cavid sırf romantik yazıçı deyildir. O gah romantik, 
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gah idealist, gah realist kimi sentimentalistdir. 

 

Hacıbaba Nəzərli: - Cavid tərəfindən son üç il ərzində yazılan "Dəli 

Knyaz" və "Səyavuş" dramaları və "Azər"dən parçalar bu yazıçının da 

daxilində bir dəyişiklik əmələ gəlməkdə olduğunu göstərir. Cavidin "İb-

lis"i və Cabbarlının "Aydın"ı xırda burcua fəlakətlərini canlandıran 

əsərlərdir. 

 

Cəfər Cabbarlı: - ...Tamaşaçılar adətən səhnəyi unudur, Cavidin şe-

irlərindəki gözəlliklə əylənirlər. Biz bu şeir və lisanı [dili] ümumtürk 

aləmi-ədəbiyyat səhnəsinə xüsusi malımız kimi çıxara bilərik... Ümu-

miyyətlə, Cavidin şeirləri,lisanı və fəlsəfəsi, səhnə əsərlərində yarpaq-

dan məhrum bir ağaca sancılmış allı-yaşıllı çiçəklərə bənzəyirlər, bu 

ağacların yarpaqlanmasını və təbii bir hal, gözəl bir görünüş almasını 

arzu və ümidlə [qeyd edirik]... 
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Söylənənlər həqiqət olsa, yarın  

Bolşevik pəncəsindəyik, aydın. 

H.Cavid  

 

İKİNCİ FƏSİL 
"Knyaz" mənzum faciəsi  

 

2.1. Əsərin yazılma səbəbləri 

1 

Cavid inqilabı və sovet quruluşunu qəbul etməmişdir. Bu, birmənalı-

dır! Mən bu barədə bir neçə kitabımda az-çox yazmışam. Qəbul etmə-

məsinin səbəbləri çoxdur. Ancaq ən böyük səbəb bolşevik Rusiyası tə-

rəfindən Azərbaycanın işğalı və bunun nəticəsində ölkənin müstəqilliyi-

ni itirməsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu olmuşdu... 

Şair bunu açıq və üstüörtülü şəkildə bədii əsərlərində ifadə etmişdir. 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində "Bənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir" 

deyə öz estetik idealını irəli sürmüş, kommunist siyasəti və ideologiyası 

ilə daban-dabana zidd olan "Peyğəmbər" və "Topal Teymur" tarixi dra-

malarını ortaya qoymuş, bir şeirində açıq-açığına bildirmişdir: 

- Həzz etmədim firqədən, cəmiyyətdən, 

Zevq alamam hərbdən, siyasətdən... 

Bənim ruhum gözəllikdir, sevgidir. 

Şair burada, ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəllərində istər Türkiyədə, is-

tərsə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi firqələri və cəmiyyətlə-

ri, mətndə konkret olaraq bolşevik firqəsini nəzərdə tutur. Həmin beyti 

şairin ədəbi manifesti hesab etmək olar. O, bütün ömrü və yaradıcılığı 

boyu həmin ədəbi manifestinə sadiq qalmışdır. 

Sovet hakimiyyəti illərində Cavid Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

rəhbərliyinin dəvətilə Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın və Sovet İttifaqı-

nın mərkəzi şəhərlərində keçirilən tədbirlərdə iştirak etmiş, ancaq heç 

bir tədbirdə çıxış etməmişdir. Bakıda keçirilən Azərbaycan Şura Yazı-

çılarının birinci qurultayına dəvət almış, ancaq 1934-cü ildə Moskvada 

keçirilən SSRİ yazıçılarının birinci qurultayına dəvət edilməmişdir. 
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Moskvada bir yazıçı onu qurultayda iştirak etməyə dəvət etsə də, o, im-

tina etmiş və demişdir: "Mən dəvət olunmayan yerə getmirəm!.." 

2 

"Peyğəmbər" və "Topal Teymur" tarixi dramaları ciddi tənqidə mə-

ruz qaldıqdan sonra dramaturq bir neçə il "susur". Ona qarşı təşkil edi-

lən qərəzli ədəbi hücumlar, tənqidlər və ədəbi məhkəmələr ("Şeyx Sə-

nan"ın ədəbi məhkəməsi) onsuz da ürəyi və gözləri zəif və sağlam ol-

mayan şairin səhhətində ciddi problemlər yaradır. Buna görə də o, 

1926-cı ildə Azərbaycan SSR Xalq Maarif komissarı Mustafa Quliye-

və ərizə ilə müraciət edir. Onun ərizəsinə XMK-nın kollegiyasında ba-

xılır və qərara alınır: "Şair Hüseyn Cavid gözlərini müalicə üçün xaricə 

göndərilsin. Onun müvafiq vəsaitlə təmin edilməsi qərarlaşdırılsın. İm-

za: XM komissarı M.Quliyev. Katib: Cəlalbəyova." (5 mart 1926, pro-

tokol №6) 

Kollegiyanın qərarına uyğun olaraq Berlinə getmək üçün şairə vəsi-

qə verilir. 

UDOSTOVERENİE 

Dano sie pogtu Quseyn Dcavidu v tom, çto on deystivitelğno ko-

mandiruetsə Narkomprosom za qraniüu (Berlin i Paric) dlə nauçnıx ra-

bot (izuçenie literaturı) i na leçenie na srok s 10 aprelə po 1-e oktəbrə 

1926 q. * (na letnee kanikulğnoe vremə). 

İzlocennoe podpisəmi peçati udostoverəetsə. 

ZAM. NARKOMA PROSVEHENİƏ 

i Zav. Qlavprofobrom:  (Mamed-zade) 

Sekretarğ:   (R.Quseynov) 

3 

Məlum olmayan səbəblərə görə, Cavid Parisə getməmişdi. Getsəydi, 

bəlkə də "Uçurum" faciəsində təsvir etdiyi fransız surətlərinin prototip-

lərini görə bilərdi.  

Cavid həmin sənədi aldıqdan sonra Bakıdan Tiflisə gedir. Burada 21 

iyun 1926-cı ildə dostu Əziz Şəriflə görüşür. Onlar gecə saat birədək 

                                                
 Sovet Sosialist Respublikası. 
 Naməlum səbəblərə görə sənəddə qeyd edilən vaxtda gedə bilmir. 
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oturub söhbət edirlər, dərdləşirlər. Şair Berlinə getmək üçün viza alır və 

həmin ilin yayında öncə Moskvaya, oradan Berlinə "uçur". 

4 

Şairin Almaniyaya ezamiyyəti həm müalicə alması, həm də yaradı-

cılığı baxımından faydalı və səmərəli olur. O, Berlində tam tibbi müayi-

nədən keçir, sonra Boden-Boden kurort zonasında istirahət və müalicə-

sini davam etdirir. (Mən bu haqda başqa bir kitabımda ətraflı yazmı-

şam. Burada qısaca olaraq bəzi mühüm faktlar üzərində dayanıram.) 

Onun 1926-cı ilə qədər evində saat olmamışdı. 1918-ci ilin mart hadisə-

lərində qol saatını bir nəfərə satıb pulu ilə Təbrizə, oradan Naxçıvana 

getmişdi. Berlində "Moser" markalı bir saat alır. Döş qəfəsəsi rentgenə 

salınır.  

Həmin rentgenin plyonkaları hazırda Cavidin Bakıdakı ev muzeyin-

də saxlanılır. Mən ona Turan Cavidlə birlikdə bir neçə dəfə baxmışam. 

Atasının xəstəliyi onu çox maraqlandırırdı. Bir gün plyonkalara baxar-

kən o dedi: 

- Gərək bunları bir mütəxəssis həkimin yanına aparım, oxusun görək 

onun hansı xəstəliyi var idi?.. 

Ancaq Turan xanımın sözü, söz olaraq qaldı. Təəssüf!.. 

Şairin oradan gətirdiyi maraqlı "suvinirlərdən" biri Boden kurortu-

nun təsviri idi. Təsvirdə kurortun rəngli və müxtəlif görnüşü (mənzərə-

si) əks olunmuşdu. 

Fərziyyə. Hüseyn Cavid Berlinə gedərkən özü ilə əsərlərini apar-

mışdımı, yaxud apara bilərdimi? Bu, müəmma olaraq qalır. Turan xa-

nım mənə bu haqda heç bir məlumat verə bilmədi. Ancaq mən bir fakta 

əsaslanaraq iddia edirəm ki, o, Almaniyaya bəzi dram əsərlərini, o cüm-

lədən "İblis" faciəsini aparmış, alman həkimlərindən kiməsə bağışla-

mışdı. Bununla bağlı araşdırmalar aparmağa ehtiyac var. 

5 

- Yazan adamın əli dinc durmaz, - deyiblər. Cavid də beləcə. Alma-

niyada onun əlinə gözəl fürsət düşmüşdü. O, ömründə ilk dəfə idi ki, 

Almaniyaya ayaq basır, qədim və zəngin tarixə malik olan alman xalqı-

nın adət və ənənələrilə tanış olur, onu öz gözlərilə görürdü. Böyük Bis-
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markın, Fridrixin, Şillerin, Hötenin... vətəninin bəzi görməli yerlərilə 

tanış olurdu... 

Almaniyadan qayıtdıqdan sonra şair alman mütəfəkkirlərinin əsərlə-

rilə daha yaxından tanış olacaq, oxuyub böyük zövq alacaq, teatr texni-

kumunda Hötenin "Faust"undan, Şillerin "Qaçaqlar", "Məkr və məhəb-

bət"indən coşqun ehtirasla danışacaq. Bu iki görkəmli alman mütəfək-

kirinin dərin fəlsəfi mühakimələrini, romantikasını... xüsusi qeyd edə-

cək. "Faust"u dünya ədəbiyyatının incilərindən biri sayacaq. Əli bəy 

Hüseynzadənin və Mikayıl Rəfilinin "Faust"dan tərcümə etdikləri "İt-

haf" hissəsinin Höte təfəkkürünə uyğun gəlmədiyini söyləyəcək... Özü 

də oradan geri əliboş yox, zəngin təəssüratla qayıdacaq. "Azər" poema-

sına daxil edəcəyi "Qərbə səyahət" hissəsini ("Azad əsirlər", "Rəssamın 

qızı", "Kömür mədənində", "Mühacirlər yuvası" və s. parçaları) Berlin-

də qələmə alacaq. Rus bolşevik sosializmi ilə Qərb kapitalizmi arasında 

elə bir ciddi fərq görməyəcək... 

6 

Almaniya təəssüratı nəticəsində yazılan şeirlər arasında, mövzumuz-

la bağlı, diqqəti daha çox "Azad əsirlər" və "Mühacirlər yuvası" parça-

ları cəlb edir. 

İştə Qərbin şən göbəyi!.. Tren durdu, Azər [Cavid] endi, 

Pəncərələrdən fışqıran çiçəklərə pək imrəndi, 

Hər səhnəyi süzüb gəzdi, az görüb də çox öyrəndi, 

Məftun oldu [alman] gözlərdəki ciddiyyətə, nəzakətə.1 

("Qərbə səyahət") 

Azər - Cavid alman mədəniyyətinə, alman ciddiliyinə məftun olur. 

Ətrafını müşahidə edir. Nə görür? Hər yer gözəllik, fəqət həmin gözəl-

likdə bir sıxıntı. Şair bu yerlərdə yalan, qərəz də, kölgəli insanlar da gö-

rür. Möhtəşəm bir salona girir. Burada: 

[Hamı]... ahəngi-şətarətlə gülər: 

Badələr, zümzümələr, şəşəələr, dəbdəbələr... 

- görür 

                                                
 II Fridrix (1750-1753). “Knyaz” faciəsində onun adı çəkilir. 
1 Hüseyn Cavid. Əsərləri, 5 cilddə, I cild, Bakı, 2005, səh. 162. 
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7 

Bir neçə il bundan qabaq dünyanı alqana boyayan Almaniya həm də 

mühacirlər yuvasıdır. Sovet İttifaqından - Rusiyadan, Qafqazdan, o 

cümlədən Gürcüstandan bura bir çox əksinqilabçı pənah gətirmişdi. 

Mühacirlərin arasında gürcülər - rus inqilabının düşmənləri də az deyil-

dir. Onların vətəndən dərbədər düşmələrinə səbəb birinci dünya və və-

təndaş müharibələri, 1917-ci il Rusiyada baş vermiş çevriliş və sovet 

quruluşudur. 

 

İnqilab atəşiylə ürküşdük, 

Dağılıb böylə dərbədər düşdük. 

Nə bəla varsa Tanrıdan bulduq, 

Nə "rəzalət" desən düçar olduq... 

("Mühacirlər yuvası") 

 

Birinci dünya müharibəsindən və sovet quruluşundan sonra dünyada 

siyasi iqlim və dünyanın siyasi xəritəsi dəyişir. Cənubi Qafqazdan Qaf-

qaz İslam Ordusu çıxdıqdan sonra ingilislər Bakıya, almanlar Gürcüsta-

na daxil olurlar. Cənubi Qafqaz 1918-1920-ci illərdə həm öz tarixinin 

şərəfli günlərini, həm də faciəli və fəlakətli günlərini yaşayır. Gürcülər 

Almaniyaya mühacirət etmək məcburiyyətində qalırlar.  

8 

Azər - Cavid Berlində azacıq yemək üçün "Moskov lokantasına" girir. 

Xidmətçi qadın ona "xoş gəldin" edir. Həmin qadın dünən "şanlı xənadan-

lara" malik ikən, bugün bir qarın çörəyə möhtacdır. Şair burada çoxlu mü-

hacirlər görür. Bir mühaciri danışdırır. 

Dalğın mühacir ah çəkərək "Arqadaş" dedi 

Tam səkiz yıldır iştə biz burada, 

Qalmışız kimsəsiz, səfil, arada... 

Rus və gürcü əksinqilabçıları neçə ildir ki, mühacirətdə yaşayırlar. 

Təbiidir ki, bu, şairə pis təsir edir. O, gözləri qarşısında Azərbaycan is-

                                                
 Fransızca: aşxana, yeməkxana. 
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tiqlalçılarını canlandırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qurbanlar, 

başda şairin məslək dostu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla, Fətəli 

xan Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Yusif bəy Nəsibbəyli, Mirzə-

bala Məhəmmədzadə Yurdsevər... bir-bir onun gözləri qarşısından ke-

çir... 

9 

Şair Berlində bir rus qrafının zevcəsi və bir çar generalı ilə tanış olur. 

Sarayda yetişən qraf arvadının əzəməti çoxdan çökmüşdü. 

Şuracıqdan* keçən somurtqan* da 

Bir prensesdi, namı hər yanda 

Duyularkən edərdilər səcdə, 

Şu qoruq, iştə əski general!.. * 

Pək uzun sərgüşəsti var, xəbər al. 

Ona rəhmətli, gorbagor Nikola* 

Çox nişan verdi, gərçi pək budala... 

Yeri gəlmişkən deyim ki, sovet dönəmində həmin acı həqiqətləri 

vaxtında qələmə alan Cavid olmuşdur. Bizim sovet dövrü poeziyamıza 

və dramaturgiyamıza mühacir mövzusunu, mühacir həyatını, mühacir 

dünyasının ağrı-acısını, fəlakət və faciələrini də ilk dəfə o, gətirmişdir. 

"Mühacirlər yuvası"nda işsiz mühacirlərin ahı, fəryadı göylərə uca-

lır. Onlar aclığın, işsizliyin, qürbətin, bir qarın çörəyə möhtac olmağın 

nə olduğunu öz üzərlərində sınayır, hiss edirlər. Acı fəryad qoparmaq-

dan başqa çarələri qalmır. Mühacirətdə qalmaq nə qədər qorxuludursa, 

vətənə qayıtmaq ondan da qorxuludur. Çünki burada onları aclıq və sə-

falət, vətəndə isə ölüm, qan, sovet recimi, Stalinin cəzası gözləyirdi.  

...Ah, bir az sönsə inqilabın alevi!.. 

Hər kəsin kəndi yurdu, kəndi evi... 

Orda insan acından ölsə belə 

Yenə xoşdur... Fəqət şu eldən-elə 

                                                
 Şuradan, Sovetdən. 
 Lovğa, təkəbbürlü. 
 Çar generalı. 
 Rus çarı Nikolay. 
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Qoşmanın sanki varmı mənası?.. 

10 

Dramaturq Almaniyadan vətənə zəngin təəssüratla qayıdır. Bir neçə 

ilə "Knyaz" faciəsinin mövzusu üzərində düşünür. Kənar hadisələrə və 

ətrafına qarşı diqqətsiz və soyuqqanlı görünür. Bir sözlə, ciddi yaradıcı-

lıq halları keçirir. Faciənin ilk cızmaqarasını edir. Ancaq Berlində gör-

dükləri və öyrəndikləri gözəl əsər yazmaq üçün kifayət deyildi. 

1928-ci ilin qış fəsli idi. Şair evdə nə isə yazıb-pozurdu. O, birdən 

durub harasa getdi. Geri qayıdarkən bərk üşümüşdü. Soyundu, paltosu-

nu Mişkinaz xanıma verdi. Əllərini bir-birinə sürtüb qızdırdı. Sonra 

üzünü arvadına tutaraq dedi: "Mən Gürcüstana getməliyəm. Tiflisdə ol-

malıyam. Yaradacağım surətləri bir daha müşahidə etməliyəm..." 

Gürcülərin adət və ənənələri, əxlaq və davranışları şairə çoxdan ta-

nış idi. Çünki o, bir neçə il Tiflisdə yaşamışdı. "Şeyx Sənan" faciəsini 

burada yazmağa başlamışdı. Əsərdə maraqlı gürcü surətləri və xarak-

terləri yaratmışdı. Ancaq "Şeyx Sənan" mövzusu başqa, "Knyaz" 

mövzusu daha başqa idi. Dramaturq "Knyaz" faciəsində təsvir edəcəyi 

əhvalatları dərindən öyrənməli, yaradacağı surətləri bir daha müşahidə 

etməli, arxivlərə baş vurmalı idi. 

Mişkinaz xanım onun sözlərinə etiraz etdi və dedi: 

- A kişi, bu qışın günü sən Tiflisdə nə edə bilərsən? Kimi görə bilər-

sən?.. Gözlə, yay girəndə gedərik. 

Söz şairin ağlına batdı.  

11 

1928-ci ilin yayında şair ailəsilə birlikdə Barcoma getdi. Burada 

həm istirahət edir, həm də yazacağı əsər üçün material toplayırdı. Tez-

tez gürcülərlə görüşür, onların psixolocisini bir daha öyrənir, ədalarını, 

hərəkət və danışıqlarını müşahidə edir, axaltsixilərlə gürcü kəndlərinə 

gedir, onlarla xeyli söhbət edirdi. Gürcü dilində fikrini sadə cümlələrlə 

onlara çatdırırdı. Axaltsixililər zarafata deyirdilər: "Cavid əfəndi, bizim 

çörəyimizi əlimizdən alacaqsınız haa..." 

Cavid Barcomda gürcülərin həyatı və məişəti ilə tanış olduqdan son-

ra Tiflisə gəldi. Bir müddət Tiflis arxivlərində araşdırmalar apardı, çox-
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lu qeydlər etdi. Bir neçə gürcü tarixçi alimi ilə söhbət etdi. "Knyaz" fa-

ciəsi üçün zəngin material topladı. Əsərdə yaradacağı obrazların proto-

tiplərini müşahidə etdi, mövzu ilə bağlı biliyini dərinləşdirdi... 

12 

1929-cu ildə dramaturq "Knyaz" faciəsini yazıb bitirdi. Bu haqda 

Bakı qəzetlərində və Zaqafqaziya yazıçılarının müşavirələrində məlu-

mat verildi. Həmin il mayın 19-da Bakıda Pedaqoci İnstitutda gürcü ya-

zıçıları ilə Azərbaycan yazıçılarının görüşü və müşavirəsi oldu. Mustafa 

Quliyev həmin müşavirədə bildirdi: "Hüseyn Cavid "Şeyx Sənan" fa-

ciəsindən sonra Gürcüstanda inqilabi hadisələrdən bəhs edən "Dəli 

Knyaz" adlı yeni əsər qələmə almışdır." Mixail Çvaxaşvili dedi: "Hü-

seyn Cavid əsərlərinin bir neçəsini gürcü həyatına həsr etmişdir. Amma 

biz də borclu qalmadıq. Tatiaşvili ən gözəl hekayələrinin mövzusunu 

türk həyatından götürmüşdür." 

Tiflisdə gürcü dilində çıxan "Kommunist" qəzetində (14 iyun 1929) 

Cavidin qısa avtobioqrafiyası verilmiş, "Ana", "Şeyx Sənan", "İblis" və 

"Knyaz" əsərlərinin adı qeyd edilmişdir.1 

13 

Dramaturq Bakıda gedən inqilabi prosesə və tətillərə, mətbəə sahibi 

ilə mətbəə işçiləri arasında baş verən ixtilaflara münasibətini "Şeyda" 

(1917) faciəsində bildirmişdi. "Knyaz" faciəsini qələmə alanadək Bakı-

da baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrin, Xalq Cümhuriyyətinin devril-

məsinin, rus bolşevik istilasının, şəhərdə gedən inqilabi dəyişikliklə-

rin... canlı şahidi olmuşdu. Bütün bunlar, təbiidir ki, şairin həyatında, 

şüurunda, bədii yaradıcılığında və dünyagörüşündə dərin izlər burax-

mışdı. Ancaq Cavid nə inqilab şairi, nə də sovet dramaturqu idi!.. O, 

Azərbaycanda və Gürcüstanda baş vermiş tarixi hadisələrə öz düşüncə-

siylə yanaşır, qiymətləndirir, qələmə alır, ağlı batanı qəbul, batmayanı 

rədd edirdi. "Şeyda" faciəsi başqa bir dövrün ədəbi məhsulu idisə, 

"Knyaz" tamam başqa bir dövrün ədəbi məhsulu oldu. Həmin əsərlərdə 

tipoloci oxşarlıq tapmaq olar; ancaq onların hər biri ayrılıqda başqa-

başqa əsərdir... 

                                                
1 Ərtaflı bax: Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 217-218, 221. 
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14 

1920-1930-cu illərdə və sonrakı dövrlərdə qəzet və curnallarda, ra-

dioda, ədəbiyyat və tarix kitablarında Azərbaycanda "Aprel inqilabı"nın 

olması haqda çox yazılmış, çox danışılmışdı. Ancaq Azərabaycanda in-

qilab olmamışdı! Dramaturq bunu yaxşı bilirdi! "Knyaz" tamaşaya qo-

yulduqdan sonra Cavidin nə üçün "Aprel inqilabı"ndan yazmaması, 

"Azərbaycanda inqilab etməməsi", "inqilab etmək üçün başqa bir ölkəni 

seçməsi" və s. ona nöqsan tutuldu. Lakin Cavid də, Cavid idi! O, nə et-

diyini yaxşı bilirdi! Onun nə üçün Gürcüstanda baş vermiş hadisələrdən 

təsirlənməsi və mövzu alması, Almaniyada mühacirətdə yaşayan əksin-

qilabçı gürcülərin həyat və yaşayışını ədəbiyyata gətirməsi səbəbləri 

dövrün bəzi tənqidçilərə məlum deyildi. 

15 

1917-ci ilin oktyabrında Rusiyada inqilab baş verməmişdi; Leninin 

başçılığı altında çevriliş olmuşdu. Bolşeviklər hakimiyyəti zorla ələ al-

mışdılar. 1917-1920-ci illərdə müxtəlif millətlərə mənsub olan milyon-

larca insan xaricə mühacirət etmək zorunda qalmışdı. Qaçanlar xarici 

ölkələrdə, qalanlar Sovet İttifaqında olmazın əzab və əziyyətinə qatla-

şırdılar. Onalrı qabaqda böyük sıxıntılar, sarsıntılar, işgəncələr, repres-

siyalar, ölüm, qan və intiharlar gözləyirdi.  

Xaricdə yaşayanlar acından, Sovet İttifaqında yaşayanlar Stalin reci-

minin qorxusundan gündə yüz dəfə ölüb-dirilirdilər. Sovet vətəndaşları-

nı mühacirlərdən də dəhşətli əzab-əziyyət, zindanlar, Sibir gözləyirdi. 

Məslək və əqidəsi üçün başından keçməyə hazır olan, sovet quruluşunu 

qəbul etməyən "Knyaz" faciəsinin müəllifi onlardan biri olacaq. İndilik-

də o, bu haqda düşünmür, könlünə yatan mövzunu qələmə alırdı. 

16 

Cavid artıq Almaniyaya gedib qayıtmışdı. Ancaq paxıllar, xəbislər, 

şairi gözü götürməyənlər onu rahat buraxmırdılar. Həm "Knyaz", həm 

də başqa əsərlərinə görə tənqid edirdilər, söz atırdılar, sataşırdılar. O, 

"xırda burcua şairi" sözlərini eşitməkdən təngə gəlmişdi... 

Yazıçıların yığıncağında Mustafa Quliyev çıxış edirdi. O, yığıncaq-

da "Knyaz" faciəsindən ayrıca danışdı. Şairlərdən biri Cavidin Almani-

yaya gedib qayıtmasını həzm edə bilmirdi. Əsəbi halda ayağa qalxıb 
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dedi: "Cavidi Almaniyaya göndərdiniz, gedib oradan bizə "Dəli 

Knyaz"ı gətirdi." 

Cavid dözmədi, onun cavabını həmən verdi: 

- Mən getdim qayıtdım! Səni göndərsəydilər qayıtmazdın!.. 

17 

Bir gün Teatr Muzeyində Turan Cavid ilə söhbət edirdik. Söz gəlib 

"Knyaz" faciəsinin üstünə çıxdı. Ona qədər mən elə bilirdim ki, drama-

turqun ayrılıqda həm "Knyaz", həm də "Dəli Knyaz" əsərləri var. Buna 

görə də soruşdum: "Turan xanım, "Dəli Knyaz" əsəri qalırmı?" O, gül-

dü və dedi: 

- "Knyaz" elə həmin "Dəli Knyaz" əsəridir. 

Nəhayət, mənim bir müşahidəm barəsində. Maraqlıdır ki, Cavid 

hansı ölkədə yaşayıbsa, o, həmin ölkədən bir-iki mövzu alıb əsər yaz-

mışdır. "Uçurum" və "Afət" faciələrinin mövzusunu Türkiyədən, "Şey-

da"nınkını Bakıdan, "Şeyx Sənan" və "Knyaz"ınkını Gürcüstan və Al-

maniyadan, "Telli saz"ınkını Təbrizdən və Bakıdan almışdır; maraqlı və 

məzmunlu əsərlər yaratmışdır. 
 

2.2. Gürcü məclisi 

1 

Bir müddət Tiflisdə yaşayan, sovet hakimiyyəti illərində bir neçə dəfə 

Gürcüstanın kurort şəhərlərində istirahət edən Cavid, gürcülərin adət və 

ənənələrini, məclis və mətbəxlərini, məişətlərini yaxşı öyrənmişdi. Bir 

zamanlar dostu Əziz Şəriflə Xudatov meşəsində dincəlmiş, buranın gözəl 

və könüloxşayan mənzərələrindən zövq almışdı... İndi dramaturq həmin 

keçmiş günləri xatırlayır, faciənin birinci pərdəsinin remarkasını yazırdı: 

"Tiflisdə, ətrafı yaşıllıq, çiçəklərlə süslü geniş bir qəməriyyə. Yıldızlı ba-

har gecəsi... Bağçanın uzaq guşəsində kamanda həzin və lirik nəğmə çalı-

nır..." 

2 

Həmin gözəl bağça Knyaza məxsusdur. O, burada dayısı Solomonla 

qarşı-qarşıya oturub şərab içirlər. Gülgün qədəhlər bir-birinə dəyir. Da-

yı və bacoğlu fürsəti əldən vermək istəmirlər. İçirlər - təsəlli bulurlar, 
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içirlər - qəmdən və acıdan qurtulurlar. Bir günün zövqünü dünyadan də-

yərli sanırlar. 

Knyaz 

İştə gülgün qədəh, ey xanəxərab! 

Bulunur şey deyil əsla bu şərab. 

Şimdi fürsət varikən iç!.. Bir gün 

Görəcəksən bu sönük ömrü sərab. 

 

Solomon 

İştə xilqət dolu bin dürlü təzad. 

Hər sevincin sonu müdhiş fəryad... 

Badə ver, badə, şu divanə könül 

Coşaraq qayğıdan olsun azad! 

Xəyyamsayağı bir məclisdə Xəyyamsayağı rübailər söylənir. Sər-

xoşluq onlara dünyanın dərd-qəmini unutdurur; Kür aşıqlarından, Qara-

dəniz topuqlarından olur... 

Dramaturq gürcülərə məxsus məclisi çox gözəl, çox təbii, canlı və 

inandırıcı təsvir edir. Gürcü mətbəxini şərabsız və məzəsiz təsəvvür et-

mir.  

3 

Arvadı ölmüş Knyaz şərab içdikdə dərdi təzələnir. Anadan yetim 

qalmış 15 yaşlı qızını düşünür... Subay qalmaq istəməyən Knyaz artıq 

köylü bir erməni müəlliminin gənc qızı Casmenə evlənmişdi, gecələr 

keyfə dalmışdı. Casmen onu acılıqdan və qəm-qüssədən qurtarmışdı. 

Ancaq Casmenin eşqindən məcnun olmuş Knyazın könlündə bir öksüz-

lük, yetimlik yuva salmışdı. Casmenin milliyyətcə erməni olması ağır 

bir daş olub onun ürəyinin başından asılmışdı. 

- ...O gözəl səs [Casmenin] bəni məftun etdi, 

Yeni bir eşq ilə məcnun etdi. 

Gərçi qız erməni... adət gürcü, 

Söyləyiş gürcü, təbiət gürcü. 

O zamandan ki, sevişdik, bilsən 

Yenidən bir daha gənc oldum bən... 
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Bu, milli dözümsüzlük ucaboylu, qarasaçlı, məğrur baxışlı, 40 yaşlı 

gürcünü düşündürür. O, hələ bilmir ki, erməni qızı onun başına nələr, 

nələr gətirəcək?..  

4 

Ona həm dayı, həm də arqadaş olan altmış yaşlı Solomon bacısı oğ-

luna təskinlik verir, qadın cilvəsi və hiyləsinin dürlü-dürlü sirlərini açıb 

ona söyləyir. 

- Şən, gözəl bir qadının xoş baqışı,  

Bir mayıs göstərir ən sisli qışı. 

Qadın istərsə tikənlər gül açar. 

Qızacaq olsa ölüm, fitnə saçar. 

Casmen qızanda beləcə də olacaq. O, ərinə xəyanət edəcək, ölüm və 

fitnə-fəsad saçacaq. Ərini aldadacaq!.. 

Knyaza əzab verən təkcə bu olmayacaq. Birinci cahan hərbi və inqi-

lab onu büsbütün sarsıdacaq, dəyişdirəcək. Səltənəti əldən gedəcək, 

dərdinin şiddətini şərabla söndürəcək. 

- İçəlim, badə verir ruhə qida, 

Varsın, olsun məzəmiz iştə, əda!.. 

Hələ o vaxta çox qalıb. Dayı və bacoğlu Casmenin şərəfinə badə 

qaldırmaqda davam edirlər. 

* * * 

Dramaturq gərgin şəhnələrdə özünün sevimli ədəbi priyomundan is-

tifadə edir. Səhnəyə kaman səsiylə həmahəng olan musiqi və nəğmə gə-

lir. Bununla da tamaşaçıların yorğunluğu alınır, onlar gərgin hadisələri 

izləməyə hazırlanırlar. 

5 

Faciədə Knyaza müxalif olan obraz bağçavanın oğlu, texnik - bolşe-

vik Antondur. Anton Stalinin prototipidir. (Bu barədə mənə Turan Ca-

vid danışmışdı.) Anton atadan yetim qalmış, Knyazın xidmətçisi olan 

anasının himayəsində yaşamışdır. Əsərin ilk pərdəsində mülkədar 

Knyazla bolşevik Antonun mövqeyi toqquşur. O, Knyaza müxalif oldu-

ğunu açıq-aşkar büruzə verir. Bundan daha çox anası Marqo narahat 

olur. 
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Knyaz 

Pək çoquqkən biz ədəb verdik ona, [Antona] 

Oxudub xeyli əmək verdik ona. 

Adam olmuş, dəyişib baş-qulağı 

Şimdi biradlı mühəndis yamağı. 

Antonun arzusu böyükdür. O, Gürcüstandakı meyxanələrdən kütab-

xanə yapmaq və böyük bir inqilabçı olmaq istəyir. Onun böyük arzula-

rı, təbiidir ki, Knyazların və Solomonların xoşuna getmir. Antonun dik-

başlığı və sözgüləşdirməsi oxudub onu adam edən Knyazı əsəbləşdirir, 

haldan çıxarır. (Mən həmin səhnəni yazıb-oxuyarkən Hacı Zeynalabdin 

Tağıyevlə Nəriman Nərimanov arasındakı münaqişə yadıma düşür...) 

6 

Tütün fabrikinin sahibkarı Knyazla işçilər arasında baş vermiş konf-

likt faciənin maraqlı və dramatik səhnələrindəndir. Anton və işçilər ar-

tıq əski Antonlar və işçilər deyillər. Rusiyada və Gürcüstanda baş ver-

miş ictimai-siyasi hadisələr və inqilab onların sinfi şüurunu oyatmış və 

sinfi mübarizəyə sövq etmişdir. Zənginlərlə yoxsullar arasında dərin 

ziddiyyətlərə və toqquşmalara yol açmışdır. 

7 

Üzüm bağlarını dolu vurmuş kəndli Knyaza vergi verməkdən imtina 

edir. Tütün fabrikasında çalışıb xəstələnən işçilər rütubətli zirzəmilərdə 

yaşayır, məvaciblərinin azlığından şikayətlənirlər. Pullarının artırılma-

sını tələb edirlər. Knyaz onların tələblərini rədd edir və deyir: "Həp gə-

bərsinlər acından, bizə nə, // Onların verdiyi girsin gözünə." Tütün fab-

rikində çalışan işçiləri "tülkü, şımarıq abdallar" adlandırır. Knyazın 

adamı müxalifətçi-sosialist Şakro ağasını müdafiə edərkən, işçilərdən 

sərt cavab alır: 

- Haydut, yaramaz! 

Sosialist cildinə girmiş canbaz! 

Nikolay taxta çıxıb gəlsə yarın 

Ona candarma olurdun... 

8 

Rusiya çarı Nikolay çoxdan taxtdan salınmış və Leninin göstərişilə 
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bolşeviklər tərəfindən ailəlikcə məhv edilmişdi. Bu, dramaturqa məlum 

idi və o, "Knyaz"dan öncə çar Nikolayın adını "Şeyda" faciəsində çək-

mişdi. 

Məsud. Nə şad xəbər? 

Rəuf. İnqilab xəbəri... 

Məsud. Nasıl inqilab? 

Rəuf. Yəqindir ki, qocaman şimal ayısının dərisi parçalansın. Müstə-

bid rus zənciri üzərimizdən qalxsın... Böyük və dəhşətli bir inqilab, 

məmləkəti alt-üst edəcək bir inqilab... 

Məcid əfəndi. Öylə isə, daha burada sənlik bir iş yoq. Ah, [Şeyda] 

məni Nikolayın candarmalarına təslim etməkmi istiyorsun? Söylə, sana 

burası mətbəəmi, yaxud inqilab ocağımı?.. 

Cavid bu sözləri 1916-1917-ci illərdə yazmışdı. Ancaq o bilmirdi ki, 

11-12 ildən sonra "Knyaz" adlı faciə də yazacaq, rus inqilabından dad 

qılacaq!.. (İnqilab nə "Şeyda"da, nə də "Knyaz"da təqdir edilmir.) 

9 

Zirzəmilərdə ömürlərini çürüdən işçilərin iqtisadi tələbləri və hədə-

ləri Knyazı qorxutmur. Anton, necə deyərlər, atəşin üzərinə benzin tö-

kür. İşçiləri müdafiə edir. Knyazla işçilər arasındakı konflikti daha da 

qızışdırır. 

Birinci işçi 

Bizi kim sıxsa məzarlıqda gülər. 

İkinci işçi 

İştə bən! Altı qız-oğlan babası. 

Bəni məhv etdi tütün fabrikası. 

Zövq alıb içdiyiniz dadlı siqar 

Bu ciyərdən süzülən qanla qoqar. 

Knyaz onların tələblərini boşboğazlıq hesab edir. Anton "Knyaz! 

Yetişir, həddini bul!" deyərək üstünə bağırır və üzünə ağ olur. (Əsərdə 

sovet quruluşunun dramaturq üzərində müəyyən təsirləri hiss olunur. 

Necə də olunmasın?.. Ədəbi ictimaiyyət bir tərəfə, müxalifətçi Cavid 

bir tərəfə idi. Buna tab gətirmək asan məsələ deyildi!..) 

10 
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Özlərinin xoşbəxtliyini başqalarının bədbəxtliyi üzərində quran 

Knyazları işçilərin problemləri deyil, öz problemləri düşündürür. Sadə-

lövh işçilər haqqın qələbə çalacağına, əzənlərin er-gec əziləcəklərinə 

inanırlar. Knyaz onları qapısından qovur. Üzüm bağlarını dolu vurmuş 

kəndliyə isə "mərhəmət" göstərir. Köylünün itaətkarlığını yüksək qiy-

mətləndirir. 

[Solomon] Baq, bu [köylü] deyil tərbiyəsiz... 

Yenə var köylüdə insan sifəti. 

İşçilər; ah, o səfillər nə qatı 

Adəta yırtıcı, azğın canavar. 

Əsərdə Knyaza qarşı duracaq yeganə ulu qüvvət varsa, o Antondur! 

Anton qəddar, qaniçən və mərhəmətsiz Knyazın acı sözlərinə dözmür, 

ayaqları yer, dili söz alır. "Şeyda"da Şeyda Məcid əfəndinin qulağı di-

bində marselyozun gurultuları altda inqilab marşı, "Knyaz"da Anton 

Knyazın qulağı dibində beynəlmiləl marş oxuyur. Marqo oğluna acın-

dan qırılan xalq üçün marş oxumağı qadağan edir. Stalinin prototipi ona 

belə cavab verir: 

- İnqilab istə doğar aclıqdan. 

- ...Bir utan! 

Bu soyuq marşı duyarkən Knyaz 

Sana qaç kərrə demiş, sus, yaramaz. 

- Saqın, aldırma, nə istərsə desin. 

Bən başımdan keçərim məslək için. 

11 

Ana nankor və qudurğan oğlunun "qulağını burur", Knyaza itaət et-

məyə çağırır. İpə-sapa yatmayan Anton, Knyazla baş-başa gəlməkdən 

mutluluq duyur. Əsl bolşevik simasını və məqsədini gizlətmir. Knyazın 

mal-mülkünə, sarayına işarə edərək deyir: "Bu saraylar da, sərvət də bi-

zim!" Ana "xəstə oğlunu" sağaltmaq istəsə də, buna nail ola bilmir. An-

ton acığını Knyazın quyruğu olan yaltaq Şakronun üstünə tökür. 

- Bu nə yaltaqlıq? Ədəbəsiz canavar! 

Səncə yoxsulları əzməkmi şüar?.. 

- Boşboğazlıq yetişir, coşma, düşün, 
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Bizi məhv etdirəcəksin bir gün 

Duysa Knyaz köpürüb çıldıracaq. 

12 

Anton əqidəsinə sadiq bolşevikdir. Onu nə zindan, nə də ölüm qor-

xudur. Dünya tarmar olsa da, məqsədindən dönməyəcəyinə söz verir. 

Onun inqilabçılığı hər kəsdən daha ziyadə Marqonu rahatsız buraxır. 

Həssas ana ürəyi hiss edir ki, oğlunun tutduğu yol onu üçuruma aparır. 

Dərdinə göz yaşlarından başqa çarə tapmır. 

Anton 

Annə! Göz yaşları versəydi nicat, 

Bən də ağlar, üzülürdüm, heyhat... 

Könül istərsə geniş hüriyyət 

Bir düyün zövqü verir hər dəhşət. 

Hər bəla gəlsə köks gər də bir az, 

Bizi məhbəs və ölüm qorxudamaz! 

Bu sözlər Antonun nə dərəcədə əqidəli və məsləkli bir bolşevik ol-

masına əyani sübutdur. O, öz məsləki uğrunda hər şeyə, başından keç-

məyə belə hazırdır! İnqilab yolunda (Azadlıq yolunda yox!) öldüsü var, 

döndüsü yoxdur. 

Dramaturq faciədə bolşeviklərin xarakterini, tipik və ümumi xüsu-

siyyətlərini Anton obrazı üzərində cəmləşdirmişdir. Obraz bədii cəhət-

dən canlı, dolğun, təbii və inandırıcıdır!.. 

 

2.3. Firqənin sirri açılır 

1 

Faciənin ikinci pərdəsində Anton - Şakro, Anton - Casmen, Knyaz - 

Cazmen və Anton - Xəfiyyə xətləri və münasibətləri diqqəti cəlb edir. Bol-

şevik firqəsinin gizli fəaliyyətinin üstü açılır, Antonun həyatı təhlükə qarşı-

sında qalır; Casmen Knyaza xəyanət edir; qızıl ordu Gürcüstana təcavuz 

edir; (Dramaturq əsərdə həmin ordunu "düşmən" sifətində təqdim edir.) 

xəfiyyələr Antonu yaxalayırlar... 

2 

Bir zamanlar Tiflisdə yaşayan şair, nə vaxtsa, hansı əsərindəsə Bota-
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nik bağını təsvir edəcəkdi. Bunu "Knyaz"da edir. Remarkada oxuyu-

ram: "Tiflisdə Bitanik bağı. Yuxarıda dürlü nümunəlik ağaclar. Aşağıda 

ətrafı əlvan çiçəklərlə süslü bir hovuz... Yüksəklərə doğru sarı qumlu 

cığırlar gözləri oqşar. Ötədə-bəridə bülbül şaqırtıları eşidilir... Gün-

düz..." 

Bu, həmin Botanik bağı idi ki, Cavid Əziz Şərif və Rza Təhmasiblə 

1913-1914-cü illərdə orada dəfələrlə olmuş, yeyib-içib, istirahət etmiş-

dilər. Əziz Şərif 1913-cü ildə gündəliklərində bununla bağlı maraqlı 

qeydlər etmişdi. Onu oxucuların nəzərinə çatdırmaq yerinə düşər. 

3 

"Bazar, 24 mart. [1913] Səhər. Rza və Hüseyn ilə Botanik bağın 

dərəsinə getmişdik. Arxın kənarında, çəməndə oturub yedik, içdik. Hü-

seyn və mən şuluq eləməyə başladıq. Mən suya düşdüm. Günümüz çox 

yaxşı keçdi, ancaq Rzaya xeyli əzab verdik". 

Bu gündən başlayaraq, biz üçümüz tez-tez, demək olar ki, hər bazar 

günü Tiflisin olduqca səfalı və gəzməli Botanik bağına gedər, orada ye-

yər, içər, söhbət edər, uşaqlıgımızı yada salıb, əylənərdik. Bizdən on-on 

iki yaş böyük olan Hüseyn Cavid heç də aramızdakı bu fərqi bizə hiss 

etdirməz və bizə hər cəhətdən yoldaş və dost olardı. O vaxtlar dindar 

hacı ailəsində tərbiyə almış Rza Təhmasib şərabı haram hesab edib iç-

məz, bizi də içməyə qoymazdı, lakin biz hər dəfə bir şuşə dadlı kaxet 

şərabı götürüb, Botanik bağında, arxın kənarında, kölgəli ağacların al-

tında oturub, onu içər və bir o qədər kefli olmasaq da, Rzanı acıqlandır-

maq üçün özümüzü tam sərxoş kimi aparar, şuluqluq edərdik. Rza da, 

qayğıkeş lələ kimi, gah mənim dalımca qaçıb, suyun içindən çəkib çı-

xarar, gah Hüseynin başının üstünü alıb, yerdən qalxızar və qoltuğuna 

girib, sakit etməyə çalışardı." 

"Bazar, 24 avqust. [1914] Səhər. Hüseynlə çay içə-içə bir az siya-

sətdən danışdıq. Hüseyn Həqqinin yanına getməyi təklif elədi. Getdik. 

Həqqinin yanında iki tanış adam var idi. Bir az söhbət edəndən sonra 

Botanik bağına getdik. Dörd nəfər idik. Təzə qəzet aldıq. Bağda orance-

reya deyilən sahəyə keçdik. Qəzetləri oxuyub gəzməyə başladıq. Bağın 

qəribə və gözəl ağaclarına tamaşa edə-edə gölə və sallaq budaqlı böyük 
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söyüd ağacına qədər getdik. Mən bu söyüd ağaclarını çox sevirəm, çün-

ki bu ağac daimi qüssə və göz yaşlarının rəmzidir. Rusca ona necə də 

yaraşıqlı ad veriblər - plakuçaə iva! Ağlayan söyüd! Bir saata qədər bu-

rada oturub söhbət elədik, sonra bağın mənə tanış olmayan uzaq sahələ-

rini gəzdik. Bağda adam çox idi. Biz hovuzda qızıl balıqlara, ətrafdakı 

çiçək və güllərə tamaşa etdik... 

5 

Lena və Marqo Botanik bağında həmin hovuzun kənarında gözəl 

mənzərələrdən, hovuzdakı balıqlara tamaşa etməkdən böyük zövq alır 

və mənəvi bir rahatlıq duyurlar... 

Marqo 

Heyrət!.. Nə gözəllik, nə şətarət!.. 

[Balıqlar] Hoplar, sevinirlər, nə səadət!? 

Lena 

Bülbülləri seyr eylə, nasıl şən, 

Şaqraq səsə məftun olurum bən. 

Məzarlıqdan, o məzarlıqdan ki, Lenanın anası orada əbədi uyuyor, 

gələn həzin və xəfif bir ahənglə çalınan çoban düdüyü Lenanı mütəəssir 

edir. Zavallı qız anasını xatırlayır... Antonun İsa və Cənnət barəsində 

söylədikləri - guya Cənnət yalan, İsa əfsanədir - sözləri yadına düşür. 

Marqo oğlunun fikrinə etirazını bildirir: 

- Hiç dinləmə yavrum, onu [Antonu] ah, sus! 

Dinsizlərə [bolşeviklərə] uymuşdur o mənhus. 

6 

Anton Şakro ilə üz-üzə gəlir. 

Şakro 

Dur, bəni dinlə, 

Bən arqadaşım iştə səninlə. 

Anton  

Hər xainə yoldaş olamam bən. 

Şakro 

Xainmi?! 

Bu dəftər nə imiş? 
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Anton 

Sən 

Həm firqəyə, həm kəndinə xain... 

Dramaturq bu kimi dialoqlarda və səhnələrdə bolşeviklər üzərində 

marksist sinfi düşüncə və mübarizənin fəlsəfi və ideoloci mahiyyətini 

açır... Məlum olur ki, müxalifətçi-sosialist Şakro Antonun gizli əməllə-

rindən xəbərdardır. Firqənin gizli sirlərinin açılmasında o, özünü deyil, 

arqadaşı Antonu suçlayır. Ona uçurum önündən uzaqlaşmağı məsləhət 

bilir. 

Anton 

- Binlərcə ac, işsiz əzilirkən 

Yalnız acıyorsun bənə həp sən. 

Məhbəs kəsib yoqsula dünya 

Layiqmi durub seyr edəyim bən... 

7 

Şakronun Tiflisdən çıxıb getməsi təklifini Anton rədd edir. Bunu gö-

rən Şakro onun başqa bir gizli sirrini açır: "Şən Tiflisi atmazsın, əvət 

sən, // Cəzb etmədə hər gün səni Casmen..."  

Antonla Şakro arasındakı münasibətlər və münaqişə getdikcə daha 

da gərginləşir. 

Anton 

Knyazlara get yardıma qoş... Bən 

Yardım diləməm av köpəyindən. 

Dramaturq Antonun simasında ideyalı və əqidəli bir bolşevik, Şak-

ronun simasında satqın və xəyanətkar bir sosialist surəti yaratmışdır. 

Mahiyyət etibarilə hər iki surət rəzalət və yaramazlığın simvoludur. 

8 

Anton və Casmen kənddə yaşayarkən bir-birini sevmiş, bir-birinə 

könül vermişdilər. Ancaq tale onlara gülməmiş və bir-birindən ayrı sal-

mışdır. Anton buna görə Casmeni bağışlaya bilmir. Onlar bir-birinə acı 

və tikanlı sözlər söyləməkdən çəkinmirlər. 

Casmen  

Sən köydə nəzakətli bir eşdin, 
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Aç söylə, neçin böylə dəyişdin? 

Anton 

Sənsiz yaşıyorkən qabalaşdım, 

Həm Casmenə, həm kəndimə şaşdım. 

Onlar bir-birini oynadıqları rola görə, bir-birinə xəyanət etdiklərinə 

görə ittiham edir və suçlayırlar: 

- [Casmen] Altınla sönüb səndəki hər hiss, 

Oldun ulu knyazlara munis. 

Sərxoşlara [Knyaza] uydun, bəni satdın... 

Casmen 

...Sən neçin Casmeni atdın? 

Ayrılmayarak fabrikalardan 

Etdin bəni həp məsləkə qurban. 

Vaxtilə bir-birini sevmiş gənclərin qanı qaynayır, ehtiras alovu onların 

köksünü dağlayır. Casmen sevgilisinin əlini çırpınan ürəyinin başına qoy-

maqla rahatlıq tapır, sanki atəşli ehtirasını söndürür... 

9 

Xəyanət Knyazın gözündən yayınmır. O, sarsılır, od tutub yanır, 

alovlanır. Qısqanc baxışlarıyla Casmeni süzərək deyir: 

- Casmen! Bu nə, Casmen?!. 

Təbrik edərim eşqini, ah, sən... 

Əğyar əli köksündə, rəzalət! 

Bir söylə neçindir bu xəyanət? 

Knyaz onun boynuna heç bir şey qoya bilmir. Arvadını sapqın və 

azğın Antona oyuncaq olmaqdan, adını bədnam etməkdən, İblisə uyma-

maqdan, pis yola düşməməkdən çəkindirir. Casmen hərəkətinə haqq qa-

zandırır. 

- Anton soyuq erkək, qaba insan, 

Ürküb qaçıyor cümlə qadından. 

Erməni qızı ərini fikrindən yayındırmağa çalışır; yoxsa Anton Şeyx 

Sənan deyildi ki, qadından ürküb qaçsın!.. 

10 

Qırmızı ordu Gürcüstana yaxınlaşır. Bu, gürcü xalqını, xüsusilə gür-
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cü ziyalıları və zənginlərini çox narahat edir... Knyaz hiss edir ki, gec-

tez o, ilandan daha mənhus olan Anton kimi bolşeviklərin pəncəsində 

çabalayacaq, bu zaman nə Anton, nə də fabrikin işçiləri onu bağışlama-

yacaq. 

Solomon 

Düşmən [qızıl oldu] yenə coşmuş da qabarmış. 

 Gürcüstanı bir hiç sanıyormuş... 

Knyaz 

Er-gec oluruz onlara təslim. 

Anton kibilər burda dururkən 

Dəhşət bizi məğlub edəcəkdir, 

Var-yox bütün əldən gedəcəkdir. 

Knyaz olacaqları düşündükcə qafası dönür. İrəlidə onu, ailəsini, qo-

humlarını hansı dəhşətlər və rəzalətlər gözlədiyini ağlına gətirdikcə var-

lığı bir heçə çevrilir. 

11 

Müstəqil Gürcüstanın polis və xəfiyyəsi Antonun gizli inqilabi fəa-

liyyəti barəsində məlumat toplayır. Bolşevik firqəsinin gizli işlərinin 

üstü açılır. Antonu zindan həyatı gözləyir.... Onu oxudub adam edən, 

evinin çörəyini yedirdən Knyaz həqiqəti bildikdə qızır, nə qızır?.. 

- Yoxsul deyərək tərbiyə etdik, 

Göstərdi fəqət tərbiyəsizlik. 

Marqo hadisədən qorxuya düşür. Verdiyi öyüd-nəsihətdən oğlunun 

nəticə çıxarmadığına təəssüflənir. 

Marqo 

Ah, sən bəni həp qəhr ediyorsun 

Həp başda daşırsın dəli sevda. 

İzlər səni bin dürlü fəlakət... 

Anton 

- Söylənmə, yetər, haydı, çəkil get! 

12 

Knyaz nankor və ədəbsiz Antonun yaxalanmasına və həbs edilməsinə 

sevinir. Ana onun ayaqlarına düşür, "saçlarıma rəhm et" deyə yalvarıb 
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yaxarır. Dinsiz Anton anasının "Ya Rəb, bizə imdad!" sözlərinə qarşı "O 

eşitməz" deyə istehza edir. Bolşeviklərin allahsız olduğuna, dinə, İsaya 

inanmadıqalrına haqq qazandırır. 

Marqo  

Ah, məhrəmət! Ey sevgili İsa! 

Qurtar onu, bin cürmü də olsa... 

Anton 

Olsaydı Onun qüdrəti, əfsus, 

Çarmıxada bulunmazdı... 

Knyaz belə bir dinsizin, miskinin məhv edilməsinə haqq qazandırır. 

Ona kin bəsləyənlərin, Allaha inanmayanların cəzasını ölümdə görür, 

"Kin püskürən azğınlara yalnız, // Dəhşətli ölüm vardır amansız!" söy-

ləyir.  

Anton həbs edilib aparılır. Anaya göz yaşları və ah-fəryad nəsib 

olur. O, "Qatil, cəllad və amansız canavarları" - polisləri sözlərilə daş-

qalaq edir.  

 

* * * 

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində marksist-leninçi ideologiyaya uy-

ğun olaraq, Sovet İttifaqında Allahsızlar cəmiyyətləri yaradıldı. Həmin 

cəmiyyət sovet Azərbaycanında da mövcud idi. Cəlil Məmmədquluza-

dəyə "Allahsız" yurnalı nəşr etmək təklif edilmişdi. O, təklifi rədd et-

mişdi. Cavid bunları bilirdi. Ona görə də "Knyaz" faciəsində Antonu 

həm də həmin allahsızları təmsil edən bolşeviklərin bir surəti kimi ver-

mişdi. 
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2.4. Müstəqilliyə və demokratiyaya rus təcavüzü 

1 

Dramaturq əsərin birinci və ikinci pərdəsində, əsasən, demokratik 

Gürcüstanın müstəqilliyini və bununla əlaqədar Tiflisdə baş vermiş 

olayları təsvir etmişdir. 

Ölkə artıq müstəqildir. Ancaq bu müstəqilliyə ən böyük əngəl, xaricdə 

sovet Rusiyası, daxildə Rusiyaya xidmət göstərən milli satqınlardır; daha 

doğrusu, istiqlaliyyət və demokratiyanın əleyhinə çıxan qüvvərlərdir. Hə-

min qüvvələrin başında dayananlardan biri bolşevik Antondur. O, vətəni-

nin milli mənafeyini Rusiyaya satan bir tipdir. Onu vətənin milli müstə-

qilliyi deyil, dövlətin süqutu, ölkədə inqilabın qələbə çalması, məmləkə-

tin sovetləşdirilməsi maraqlandırır. Pyesdə Knyaz və Xəfiyyə bir neçə 

yerdə "hökumət" sözünü təsadüfən islətmirlər. Bu, milli hökumət məna-

sındadır. Bolşevik Anton milli hökumətə qarşı çıxdığı və inqilabı dəstək-

lədiyi üçün həbs edilir. 

2 

Faciənin üçüncü pərdəsində eşidilən top səsləri Gürcüstan Demokra-

tik Respublikasının süqutuna, ölkənin qırmızı ordu tərəfindən işğalına 

işarədir... Bundan daha çox Knyaz sarsılır. Gürcüstanın müstəqilliyinin 

əldən getməsi onun mal-dövlətinin əldən çıxması demək idi... Bu, başı 

daima dumanlı və sərxoş olan Knyazı daha da sərxoş edir.  

Eyni hadisələr Azərbaycanda baş vermişdi. Cavid həmin hadisələri 

təsvir edərkən Azərbaycanı düşümnəyə bilməzdi... 

3 

Marqo oğlunun həbs edilməsində Şakronu günahlandırır.  

Marqo  

Könül ağlarsa yüz gülərmi, düşün! 

Qanlı məhbəsdə Antonum çürüsün... 

Şakro  

Neyləyim, həp inad edər oğlun. 

Ona çox yalvarıb-yaxardım bən, 

Bəhs edər daima əski məsləkdən. 

Antonun həbsindən sonra ana Marqo ilə Şakro arasında ziddiyyət 

kəskinləşir. Ona layiq olduğu sözləri üzünə deyir: "Rəzil insan! Şərəf-
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siz, əxlaqsız!". Vətənin düşmənlər tərəfindən istilası Şakronu maraqlan-

dırmır. Onun ən böyük məsləki yaşamaqdan zövq almaqdır. Vətəndə nə 

baş verir versin, ta ki, onun günləri xoş keçsin. Şakro gündə bir rəngə, 

bir cildə girir, bir məslək izləyir. Ölkə yasa batır, insanlar alçaldılır, o 

isə gülür.  

4 

Anton və Şakronun əksinə olaraq, Knyaz milli hökuməti, milli ordu-

nu sevir və təqdir edir. Sevincini dayısı Solomondan gizlədə bilmir: 

- İştə gördünmü qəhrəman ordu 

Güldürür nüsrətlə şən yurdu. 

İnqilab ordusilə [qırmızı ordu] çarpışaraq 

Göstərir bizdədir zəfər ancaq. 

Knyaz müstəqil vətənində xoş günlərini yaşayır, zənginlərin mövqe-

yini müdafiə edən milli hökumətilə fəxr edir. Gürcü xalqını düşmənə 

qarşı cəsur bir xalq sayır. Solomonu bədbinliyə qapılmamağa çağırır. 

Eşitdiyi şad xəbər Knyazı qanadlandırıb göyün yeddi qatına çıxarır. 

Müsafir  

Nə qadar inqilabçı varsa bütün 

[Milli hökumət] Toplayıb şimdi etdirlər sürgün. 

Sanki Tiflisdə yoxdu yer, ancaq 

Kutais məhbəsində saxlanacaq. 

Knyaz Müsafirin sözlərindən xoşhal olur. Azğın inqilabçıların sür-

gün edilməsinə sevinir. Eşitdiyi pis xəbər belə milli hökumətinə və or-

dusuna güvənən Knyazın halını poza bilmir. 

Müsafir  

Daha əngəlli bir xəbər var, əvət. 

Bizi sarmış də kinli bir qüdrət. [Sovet Rusiyası] 

Söylənənlər həqiqət olsa, yarın 

Bolşevik pəncəsindəyik, aydın. 

Kefcil Knyaz bəd xəbəri sakitliklə qarşılayır. Milli hökumətə və or-

duya işarə edərək deyir: 

- Gəl, canım, ordu var, hökumət var. 

Keyfə baq, boş qorqudan nə çıqar?.. 
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Zaman və tarixi şərait Müstəqil Gürcüstanın və Müstəqil Azərbayca-

nın zərərinə, bolşevik Rusiyasının xeyirinə işləyir... 

5 

Gününü eyş-işrətdə keçirən sərxoş Knyazı bolşeviklərin topu və in-

qilabçıların marşı ayıltmır. O, öz milli hökumətinə, ordusuna, xalqa ar-

xalanır. Real vəziyyəti və təhlükəni qiymətləndirə bilməyən Knyaz ya-

nılır. Zindanda yatan və acığı canından çıxmayan Antonun arxasınca 

söylənir; qurnazın kölgəsinə qılınc çəkir. Marqo oğlunun müdafiəsinə 

qalxarkən ona etdiyi yaxşılıqları başına qaxıb, evindən qovur. 

Knyaz  

[Marqo] Sus, ədəbsiz, kinayə söyləmə, sus! 

Sən də Antonmu oldun, ah, mənhus! 

Sana artıq bu evdə yoq ikram, 

Yediyin ətmək iştə fəzlə, haram... 

Marqo  

Gedərim, girsin ətməyin gözünə. 

Vaxtilə oğlunu düz yola vadar etməyə, onu inqilabi işlərdən çəkin-

dirməyə, Kynazın üzünə ağ olmamağa çalışan Marqo, səhv etdiyini an-

layır. Uzun müddət çörəyi ilə dolanan Knyazı "canavar" və "cəllad" ad-

landırır. Marqo ilə Knyaz arasındakı konflikt yeni vüsət alır. Ana oğlu-

nu onun ayağına vermir. 

6 

Tiflis qırmızı ordu tərəfindən işğal edilir. Anton həbsdən azad olur. 

O, Şakro və Knyazla haqq-hesab çəkməyə qərar verir... 

Pyesdə Anton və Knyaz, Anton və Şakro arasında baş vermiş konf-

liktlərin səbəbləri önə çəkilir. Anasının təhqir edilib qovulmasından xə-

bər tutan Antonun Knyaza qarşı nifrəti daha da artır. Rus ordusunun Tif-

lisə girməsindən cürətlənən bolşevik Anton, Knyaza ölkəni tərk etməyi 

təklif edir. Bir qəzetdən ona teleqraf xəbərlərini oxuyur: "Tiflis artıq qır-

mızı ordunun işğalı altındadır. Milli hökumətin əkranı sovuşur, qaçmaq 

ən eyi yoldur." Əlinə əlverişli fürsət düşən Anton, Knyazı söz topuna tu-

tur, onu təhqir edib alçaldır. Knyaz çox da düşünmədən revolverlə həmən 

Antonu yerə sərir. Marqonun acı fəryadı göylərə yüksəlir: 
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- Yavrum, ah, nə oldu sana? 

Sana kim qıydı? 

Antonum! Yavrum, ah, zavallı çocuq! 

 

2.5. Rəzalətə düçar olanlar 

1 

Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən Gürcüstan və Azərbaycan müs-

təqilliklərini itirmiş, rus sovet işğalı altına girmişdilər. 1917-ci ildən 

başlayaraq ilk öncə sovet Rusiyasında, sonralar Sovet İttifaqında baş 

vermiş hadisələr Gürcüstanda və Azərbaycanda baş vermişdir. Ölkə və-

təndaşları məcburiyyət qarşısında vətəni tərk edir, elindən-obasından 

ayrılıb, mühacirət həyatı yaşayırdılar. Həmin ailələrdən biri də Knyazın 

ailəsi idi. 

2 

Faciənin I-III pərdələrində hadisələr Tiflisdə, IV-V pərdələrində 

Berlindəı baş verir. Knyaz öz ailəsi və dayısı ilə Berlində alman zövqü-

nə uyğun süslü bir salonda yaşayır. Divarlarda məşhur alman sənətkar-

ları Şiller və Hötenin rəsmləri asılmışdır. Knyaz, hələ nə baş verdiyini, 

qürbət həyatın nə olduğunu lazımınca dərk etmir. Berlin ona bir cənnət 

bucağı kibi görünür: 

- İştə Berlin! Mədəniyyət ocağı, 

Hər yeşil səhnəsi Cənnət bucağı... 

Solomon Berlində yaşamaqdan usandığını bildirir. Qürbət həyatı ar-

tıq onun belini əymişdi. Var-yoxları əldən çıxmışdı. Vətənə həsrət qa-

lan mühacirlərin dərdi gündən-günə artır. Tiflisin gecələri, doğulub bo-

ya-başa çatdıqları yer yada düşdükcə, onların ürəyinin qabığı soyulur... 

3 

Şakro Tiflisdə Antona rahatlıq vermirdi. Mühacirətdə Solomona ra-

hatlıq vermir. Solomon "xəbis İblisin" hərəkətlərindən şübhələnir. Onu 

İsa peyğəmbəri satan Yuda ilə müqayisə edir. "İblis" və "Yuda" Cas-

menə sataşmaqdan çəkinmir. Antonun eşqi ilə yaşayan Casmeni tez-tez 

                                                
 Milliyyətcə yəhudi, İsa peyğəmbərin qatili... 
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ilan kimi sancır. Hiyləgər Şakro Casmenin Knyazdan soyumasını gör-

dükdə həddini aşır. Əlini yaxalayıb öpür, gözəlliyindən zövq alır. Cas-

men təəccüblə "Bu nə hal?" deyə səbəbini soruşduqda, o, əlini ürəyinin 

başına qoyaraq "Bana yoq, könlümə sor" söyləyir. 

Şakro hiyləgər olduğu qədər də ağıllıdır. O, hiss edir ki, Casmen qo-

ca və sərxoş Knyazın əlindən zara gəlmişdi. Yeni şəhvət obyekti axta-

rır. Bu səbəbdən onu ələ almağa çalışır. "Duysa Knyaz səni məhv ey-

lər" sözlərinə belə məhəl qoymur: 

- Şimdi artıq o sönük bir insan... 

İçki etmiş onu sərsəm və səfil... 

(kəndi qəlbini göstərir) 

Fəqət atəşli könül öylə deyil... 

- Qorxuram səndəki atəşlə yarın 

Bütün Avropayı sarsın yanğın. 

Şakro ona könül verməkdən imtina edən Casmeni hədələyir: "Mən-

hus! Yarın ağlayacaqsın, əfsus!.." 

4 

Gürcüstanın sovetləşdirilməsində iştirak etmiş Anton sovet hökumə-

tinin tapşırığı ilə fabrik və mədənlərə sənaye alətləri almaq üçün İsveç-

rənin Hamburq şəhərinə ezam olunur. Tiflisdə yaşarkən Casmendən 

məktublar alır. Berlində Lena vasitəsilə Casmenlə görüşür. Casmen bu 

görüşü çoxdan gözləyirdi. O, Knyazdan ehtiyat etsə də, əski sevgilisilə 

Qrunevaldda görüşməyi qərara alır. Anton Casmenin əlini sıcaq öpüşlə-

rə qərq edir. Gəlişinin məqsədini bildirir... 

Casmen  

Ya xilas et bəni, ya məhv eylə, 

İstəməm başqa təsəlli, söylə. 

Nə zaman Berlini tərk etməlisin? 

Anton  

Kim bilir, bəlkə yarın... 

Fikrim İsveçrəyə olmaq azim. 

Bir çoq aləti-sənaye lazim. 

Biləks, fabrikalar, mədənlər 
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Ac və möhtac olaraq həp inlər. 

Sevgililər vətənə birlikdə qayıtmağa söz verirlər.  

5 

Arvadının xəyanəti Knyazın gözündən yayınmır. Əlindəki gül dəstə-

sini Casmenin üzünə çırpır. Antonu onun oynaşı bilincə daha da qızır. 

Görüşün səbəbkarı olan qızı Lenanın "dərsini verir". Erməni qızı iftiranı 

rədd edir: 

- Yetişir, qəhr ediyorsun bəni sən, 

İftira, bən uzağım hər ləkədən. 

- Əvət, əxlaqı sönüklər, bəlli, 

Göstərir kəndini ismət modeli... 

Səni sevdirdi də ismət az-çoq... 

Şimdi, əfsus, o da yoq, o da yoq... 

5 

Kələkbaz Şakronun ailəyə xəyanət etməsi, evdəki var-yoxu oğurlayıb 

xaricə qaçması Knyazı özündən çıxarır, cin atına mindirir: "Sarmış ətrafımı 

vicdansızlar, // Ah, səfillər, qan içən qansızlar!" 

Özünü "fəlakət və səfalət böcəyi" adlandıran, acılar, faciələr, dəhşət-

lər içində çırpınan Casmen ərinə xəyanət etdiyinə haqq qazandırır. Al-

tun zəncirdə inlədiyini iddia edərək, Antona qoşulub qaçmaq üçün ev-

dən biryolluq çıxıb gedir. Knyaz arvadının hərəkətini xəyanət kimi qiy-

mətləndirir. Knyazla Casmen arasındakı ər-arvad münasibəti tamamilə 

pozulur... Vətənə həsrət qalan, Casmen və Şakrodan xəyanət görən, 

var-yoxu əldən çıxan, rəzalət və səfalətə düçar olan Knyaz dəlilik mə-

qamına gəlir. 

2.6. Dəlilik məqamında 

1 
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İllər keçmiş, Knyaz daha da 

qocalmış, əldən düşmüş və dəli-

ləşmişdir. O, nəyi unutsa da, iki 

şeyi unutmur: vətənini və bolşe-

vik təcavüzünü; milli adət-ənənə-

sini və geyimini! (Dramaturq 

gürcülərə xas olan bu xasiyyətlə-

rə əsərdə xüsusi diqqət və əhə-

miyyət vermişdi!..)  Knyaz mil-

lətinə məxsus xüsusiyyət və key-

fiyyətləri yüksək qiymətləndirir 

və uca tutur. Əsərdə məğrur və 

möhtəşəm bir gürcü tipi olan 

Knyaz xarakter səviyyəsinə qal-

dırılır. O, məğrurdur, mübarizdir, 

düşmənə qarşı amansız və barış-

mazdır. Öz əslinə, nəslinə sadiq-

dir, fikrində ardıcıl və dönməz-

dir. Zaman və düşdüyü mühit 

onu sarsıtsa da, son nəfəsinədək 

öz məsləkindən dönmür. Bəzən 

arvadının xəyanəti ona vətən həs-

rətindən daha çox iztirab verir. Bu 

da təbiidir. Çünki ortada namus məsələsi var. 

2 

Cavid Berlində ezamiyyətdə olarkən almanların başladıqları birinci 

cahan hərbi çoxdan bitmişdi. Ancaq Almaniya və alman xalqı hələ özü-

nə gələ bilməmişdi. Müharibənin acı nəticələri, faciələri və izləri alman 

torpağında yaşamaqda və görünməkdə idi... Bu, diqqətli və həssas şai-

rin gözündən yayınmır. Şair birinci dünya müharibəsinin iştirakçısı ol-

masa da, onun ab-havasını uzaqdan-uzağa duymuşdu. Müharibə təhlü-

kəsi onu Tiflisdə yaxalamışdı. O, buranı tərk edib, Naxçıvana getmişdi. 

Cahan hərbinin dəhşət, vəhşət və faciələrini şeirlərində, xüsusən "İblis" 

Халг ряссамы Огтай Садыгзадянин 

«Кнйаз» мянзум фажиясиня  

чякдийи иллцстрасийа 
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faciəsində təsvir etmişdi... İndi Berlində olan şair müharibədən sonrakı 

Almaniyanı öz gözlərilə görürdü. Gördüklərini yerindəcə qələmə alır və 

yaddaşına köçürürdü. Qələmə aldıqlarını və Berlində müşahidə etdiyini 

"Azər" dramatik poemasında və "Knyaz" faciəsində təsvir edirdi. 

3 

Faciənin beşinci pərdəsi bu cəhətdən səciyyəvidir. Burada hadisələr 

Berlində bir kafe-restoranda baş verir. Dramaturq pyesdə kafe-restora-

nın adını qeyd etmir. Ancaq "Azər" poemasında qeyd edir: "Moskov lo-

kantası". Bura mühacirlərin hər gün toplaşdıqları, dərdləşdikləri, musi-

qi və rəqslərə qulaq asıb tamaşa etdikləri bir məkandır. Onların dünən 

şanlı xənadanları, var-dövləti var idi; bugün bir parça çörəyə möhtac-

dırlar. Mühacirlər bir loxma çörək tapdıqda, bunu özləri üçün böyük 

xöşbəxtlik, səadətli düyün sayırlar. 

Şu həriflər də səki qarunlar, 

Həpsinin şimdi başqa sənəti var. 

Şu madamlar, əfəndilər o zaman 

Kəsilib inqilaba həp düşman 

Cibdə altın, qaçıb qurtuldu, 

Yeni bir zevq içində məst oldu. 

Burda almanlar eyləmiş iflas 

Vardı hər evdə sanki bir qara yas... 

("Azər") 

"Zevq içində məst olanlardan", qara yas içində yaşayanlardan biri də 

Knyaz və onun ailəsidir... 

4 

Kafe-restoranda "keyf" çəkən mühacirlərin çoxu vaxtilə zəngin in-

sanlar olmuşlar. Şişman qadınlar əriyib çöpə dönmüş, qara günlərin tə-

sirindən ovurdları batmış, üzləri solmuş, xəstələnmiş və zəifləmişlər... 

Solomon da, Lena da, Casmen də sərsəm Knyazın əlindən cana doy-

muşlar. Knyaz Berlində milli qiyafələrindən və gürcü xarakterindən 

başqa, nəyi var idisə, demək olar ki, hamısını qeyb etmişdi. Onun hər 

                                                
 Lokanta – fransızca; aşxana, yeməkxana. 
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nərəsi bir üsyanı, acı fəryadı xatırladır. 

Nəslim ulu bir nəsl idi əvvəl, 

Bən şimdi nəyim? Bir quru heykəl! 

Hər an gəmirir beynimi bir kin, 

Gündən-günə dəhşət daha kəskin. 

Bir vulkan idim, mum kibi söndüm, 

Bir arslan ikən tülkiyə döndüm... 

Özünü, sözünü kontrol edə bilməyən Knyaz, Antonu "qara bayquş" 

hesab edir. Casmeni xəyanətinə görə atır. Ölməyi yaşamaqdan üstün tu-

tur. Gözünə qəribə görüntülər görünür. Birnəfəsə elə təsirli monoloqlar 

söyləyir ki, oxucu və tamaşaçı onun halına yanmaya, dərdinə şərik ol-

maya bilmir. 

5 

Anton Berlinə sanki göydən nazil olur. Buna hamıdan çox Solomon, 

Casmen və Lena sevinirlər. Solomon vətənin iyini ondan alır. Yaşayış-

larından, Knyazın sərsəmliyindən gileylənir. Acınacaqlı mühacir həyat-

larından söhbət açır. 

- Bir il əvvəl onu [Lenanı] oxşardı qürur, 

Şimdi ac... Ətmək için rəqs ediyor. 

Şu qadınlar da dəyişmiş hətta 

Həpsi kef əhli ikən Moskvada, 

Çıxdı sərvət və səadət əldən 

Şimdi xidmətlə yaşarlar... şu gedən 

Bir qraf zevcəsi!.. Baq, onlar da 

Milyoner ailəsindən... 

Anton bir zamanlar nifrət bəslədiyi, Knyazın sərvətini oğurlayaraq, 

İsveçrəyə qaçan Şakrodan söz açır: "Şakro İsveçrədə işvəli bir aktrisa-

nın toruna düşür. Var-yoxu tamamilə əldən çıxır. Parisə gedərək burada 

intihar edir." 

Xəyanət Şakroya baha başa gəlir. 

Anton Berlinə Casmenin dalınca gəldiyini və gənc ikən sevişdikləri-

ni açıb Solomona söyləyir. Solomon bundan nəinki mütəəssir olur, hət-

ta sevinir. 
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[Solomon] İnan, köydə ikən 

Biz [mən və Casmen] bərabər sevişirdik... Heyfa 

Bən çalışmaqda ikən fabrikada 

İştə altın, para saçmış da bir az 

Onu [Casmeni] bəndən çalı vermiş Knyaz... 

6 

Berlində Anton və Casmenin işinə daha çox yarıyan Lena olur. Ana-

dan yetim qalmış bu zavallı qız, oğey anasından analıq görmür. Ancaq 

onların arasındakı münasibət də soyuq olmur. Onlar bir-birinə qarşılıqlı 

hörmət, diqqət və qayğı ilə yanaşırlar. Onları daima acılar, sıxıntılar, 

qəm-kədər və göz yaşları izləyir. Lena Berlində kafe-restoranda mahnı 

oxumaqla, rəqs etməklə pul qazanıb ailəsini dolandırır. Onun rəqsləri 

və şərqiləri, bir anlığa da olsa, mühacirlərə dərdlərini unutdurur. Vətən 

həsrətilə döyünən qəlbini durnalara açıb söyləyir: 

- Uğradınız [durnalar] bəlkə bizim ellərə, 

Bəndən salam edin coşqun ellərə 

Sorsa bəni Gürcüstanın ipək telli qızları 

İncə belli qızları, 

Şirin dilli qızları... 

Uşaqlıqdan anadan yetim qalan Lenanın nəinki gözləri, könlü də ağ-

layır. Ömrünün baharı matəmlə dolur, diləkləri sərab içində solur. Ata-

sının dəli olması və ona sataşması Lenaya başqa bir dürlü əzab, dərd 

verir. Antonun "Lena, bu nə surət, bu nə hal?" sualı onun ürəyinin sarı 

tellərini dilə gətirir: 

- İnqilab iştə dəyişdirdi bizi, 

Ayırıb durdu həmən cümləmizi. 

İnqilab! Ananı oğulla, atanı övladla, bacını qardaşla, qardaşı bacıy-

la... düşmən edən, bir-birindən ayıran inqilab! Marksizmin sinfilik nə-

zəriyyəsi!.. Dramaturq Lenanın nitqində və gileyində bunları demək is-

təyir; inqilabın və marksizmin mahiyyətini açmaq və tənqid etmək istə-

yir... 

Dərd ağır, vəziyyət müşkül, əlac yox! Anton Lenanı vətənə, əməkçi-

lər ölkəsinə - Sovet İttifaqına dönməyə ruhlandırır. Lena xəstə babasını 
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düşünür. Baba isə artıq o baba deyil. Hamı ondan qaçır, uzaqda bulun-

mağa çalışır.  

7 

İdrakı xəstə Knyaz ətrafını duya və dərk edə bilmir, yaxın adamları-

nı tanıya bilmir. Qızını Casmenlə qarışıq salır. Onu öpmək, oxşamaq is-

təyir, gecələr bir yerdə yatmağa dəvər edir. Lena dəhşətə gəlir. Ata qə-

fildən qızını yaxalayır, onu başdan-ayağa süzərək, sərsəmcə bir gülüşlə 

deyir: 

- [Lena] Sənsiz uyumam, ah, nə qadar işvəli, dilbər! 

Aqşam uyuyuz, həm də bərabər. 

- Bir kərrə düşün, ah, qızınım bən. 

Bən Lenayım... 

- Dəf ol! Bu da bir rol... 

Sən baldırıçılpaqlara uydun 

Hər kəs sənə məftun... 

Bu, əsl dəhşət və faciədir!!! Ata qızını təcavüz etmək istəyir, qız onun 

əlindən qurtulub qaçır. Qızını yaxalayır, saçlarını oxşayır: 

- Yoq, qaçma, buraqmam səni əsla! 

Knyaz seviyor Casmeni hala... 

Ah, nazlı gövərçin! 

Dilbər hərəmim, sən nə gözəlsin. 

Ulu Knyaz artıq o ulu Knyaz deyildir. O, dəli və divanədir. Solomon 

onun Lenaya qarşı təcavüzünə dözmür: 

 

- Knyaz, yetişir köklədiyin saz, 

Yoq, yoq, buna əsla dayanılmaz, 

Bir kərrə düşün, baq, nə diyorsun 

Hər an [Lenanı] qızı təhqir ediyorsun. 

Lena 

Məhv oldu babam, ah, ona yardım!.. 

8 

Casmenin Antonla qoşa gəlişi Knyazı hövsələdən çıxarır. O, top ki-

mi açılır, nə açılır?!. Antonu Şakro ilə səhv salan Knyaz, onu "istəkli 
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oğlu", Casmeni "vəfasız Kleopatra" adlandırır. "Knyaz" sözünü qəbul 

etmir, özünü "Qeysər" sayır və həmən də payını alır. 

Anton 

Qeysər qara qaplan... 

Knyaz da onun kölgəsi əlan... 

Knyazın gözünə yanğın görünür. Dərhal revolverini çıxarır, inqilab-

çıların üzərinə hücum çəkir, atəş açır. Onlara təslim olmur. Kəndini ni-

şan alır, özünü qətlə yetirir. Ətrafındakılar böyük təəssüf hissi keçirir-

lər. 

Lena 

Eyvah!.. 

Solomon 

Nə dəhşət!.. 

Knyaz 

(...son nəfəsdə) 

Ah, onları... məhv etməli... 

Anton 

(məğrur) 

Qeysərlərə, Knyazlara ən şanlı mükavat!!! 

Bolşevik təfəkküründən süzülüb gələn bu fikri təbii qəbul etmək la-

zımdır. "Knyaz" əsərinə görə Cavidi "proletar şairi", "sovet şairi", "so-

vet platformasına keçmiş yazıçı..." hesab etmək doğru deyildir və bu, 

heç onun adına-sanına yaraşmaz da!.. 

 

2.7. Hüseyn Cavid və almanlar 

1 

Cavidcə, Almaniya dünyanın yüksək mədəniyyət ocaqlarından biri-

dir. Pyesdə bəzi obrazların Almaniyaya pərəstiş etmələri, onu ideallaş-

dırması təsadüfi deyildir. 

Dramaturq alman surətlərini ilk öncə "Şeyda" mənsur faciəsində ya-

ratmışdır: Rəssam Maks Müller, onun arvadı Mariya və qızı Roza. On-

                                                
 Düşməni, inqilabçıları. 
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lar öz xasiyyətlərinə görə azəri türk surətlərindən seçilirlər... Maks 

Müller Şeydaya xüsusi diqqət göstərir. Ona qarşı çox səmimi və qayğı-

keşdir. Özünə mənzil tapa bilməyən Şeydaya öz evini təklif edir: "Sən 

[Seyda] bir həftədir ki, oda arıyorsun; bizim evdəki boşboğaz yəhudi 

dəllalı oturduğu odayı boşaltmış, Rusiyaya gediyor. Bu gün oraya kö-

çərsin." 

Onların münasibətləri getdikcə istiləşir, Şeyda onun qızına aşiq 

olur... 

Cavid alman mədəniyyətini və sənətkarlarını sevirdi və öyrənirdi. 

Şillerin və Hötenin əsərlərini sevə-sevə oxuyur, mühazirələrində onla-

rın yaradıcılığına geniş yer verirdi. Əsərlərini şagird və tələbələrə sev-

dirirdi. Şiller və Höte əsərlərini dünya ədəbiyyatının gözəl örnəklərin-

dən hesab edir, sənətlərini və bədii dühalarını yüksək qiymətləndirirdi... 

"Azər" poemasında və "Knyaz" faciəsində almanları və alman mədə-

niyyətini xüsusi ilham və məhəbbətlə təsvir etməsi də bununla ilgəliydi. 

2 

"Azər" poemasındakı bəzi hissələr - o cümlədən "Kömür mədənin-

də", "Mühacirlər yuvası", "Qızın təranəsi", "Nil yavrusu", "Tısbağanın 

zövqü" parçaları Almaniyada qələmə alınmışdı. Rur civarında yazdığı 

"Kömür mədənində" şeirində kapitalizm dünyası ilə sosializm dünyası 

arasında elə bir ciddi fərq görməmişdi. Orada da, sovetlərdə də əzənlər 

və əzilənlər, süslü saraylarda və daxmalarda yaşayanlar, istismar edən-

lər və edilənlər var. Donbas da, Rur kömür mədəni də Dantenin Cəhən-

nəminə oxşamırdımı?.. 

- Yoxsullar məzarı şu kirli mədən, 

Seçilməz Dantenin Cəhənnəmindən. 

...Əvət, sən acından ölüm dilərkən 

O çapqınlar saraylarda əylənir, 

Saçmalar söylənir, sözlər köklənir, 

Fəqət həp əzilən, həp qəhr olan sən!.. 

3 

"Knyaz" faciəsinin IV və V pərdələrində hadisələr Berlində cərəyan 

edir. Remarkada oxuyuram: "İki yıl sonra, Berlində üst qatda, alman 
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zevqinə uyğun süslü bir salon. Sağda, solda və qarşıda balkona açılır bi-

rər qapı. Balkon qapısının iki tərəfində birər böyük pəncərə... Balkon və 

pəncərənin ətrafında rəngarəng çiçəklər gözləri oqşar. Sağ və sol divar-

larda Şiller və Hötenin böyük rəsmləri asılmış..." 

Dramaturqun dəqiq müşahidələrinə qibtə etməmək olmur. Alman 

zövqünə uyğun salonun təsvirini şair deyil, sanki rəssam təsvir etmişdir. 

Knyaz Berlin gözəlliklərindən, alman mədəniyyətindən zövq alır, 

"bayılır". 

- İştə Berlin! Mədəniyyət ocağı, 

Hər yeşil səhnəsi cənnət bucağı... 

Hər tərəf dalğalı, hər mənzərə şən, 

Fərqi yoqdur gecənin gündüzdən. 

Hər salonda uçuşur zümzümələr, 

Qadın-erkək gülüşüb rəqs eylər. 

Gecə Berlində çalışmaq bəncə 

Sofuluqdur, var ikən əyləncə. 

Şair bu parçada və başqa səhnələrdə gördüklərini, eşitdiklərini, mü-

şahidə etdiklərini, bir sözlə, hiss, duyğu və düşüncələrini ayrı-ayrı su-

rətlərin diliylə vermişdir. 

Vətən həsrətilə yaşayan Şakro başqa cür düşünür: 

- Özlərim Tiflisi hətta gecələr, 

Doğulduğum ev bana röyadə gülər. 

Cənnət olsun da bu Berlin, nə çıqar, 

Vətəninin başqa gözəllikləri var. 

Bu da təbiidir. Qürbət cənnət olsa da, vətən daha yaxşıdır. Azərbay-

can türklərinin bu barədə gözəl bayatıları var: "Gəzməyə qürbət olkə, 

ölməyə vətən yaxşı..." 

4 

Pyesdə Lena Casmeni "Göy ormanı" seyr etməyə dəvət edir. Müəllif 

çıxarışda həmin yerin "Qrunevald" olduğunu qeyd edir. 

Casmen, Knyaz kibi, Berlinin gözəlliklərindən sanki bayılır. 

[Anton] Bu səfa yurduna [Berlinə] sən xoş gəldin, 

Ah, nə parlaq, nə gözəldir Berlin. 
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İştə qüdrət və mətanət ocağı, 

Hər tərəf nəşə, səadət bucağı. 

Dramaturq Berlin haqqında gözəl fikirlərini, xoş və böyük təəssürat-

larını ayrı-ayrı obrazların dilində verməkdən sanki zövq alır, böyük bir 

rahatlıq duyur. Bir səhnədə Potsdamın adını çəkir. 

II Fridrixin möhtəşəm sarayı uzaqdan göz oxşayır. Bu qədim saray 

hansı hadisələrin şahidi olmamışdı?.. Bura kimlər ayaq basmamışdı?.. 

Burada neçə-neçə əmrlər, fərmanlar verilmiş, qərarlar qəbul edilmişdi. 

Fridrix sarayı pək dilbər, 

Bir zamanlar orda yaşarmış Volter. 

Nə böyük şöhrəti varmış!.. 

5 

V pərdədə Berlindəki bir kafe-restoran təsvir edilir. Şair həmin kafe-

restoranda gördüklərini və müşahidə etdiklərini çox diqqətlə izləyir. 

Pyesdə dəqiqliklə, yerli-yataqlı qələmə alır. Şübhəsizdir ki, şair orada 

bir neçə dəfə olmuş, yemək yemiş, gürcü və rus mühacirlərinə doyunca 

tamaşa etmiş, onlarla tanış olmuş, söhbətlərinə qulaq asmış, yazacağı 

əsərlər üçün material toplamışdı. Bəzi şeirlərini, necə deyərlər, isti-isti 

elə oradaca yazmışdı.  

6 

Bir remarkanın mətninə nəzər salaq: "Berlində bir kafe-restoran... 

Sağda, solda birər qapı... Ucda küçük bir səhnə... Səhnənin bir tərəfində 

beş-altı nəfərlik orkestra. Ən ortada rəqsə məxsus yer... Ətrafda müştə-

rilərə məxsus masa və sandaliyələr... Mayısın ilk günü... Solomon bir 

yanda, bufet qarşısında qəzetə oqur..." 

Həmin kafe-restoranda olmayan şair oranın quruluşunu bu cür də-

qiqliklə təsvir edə bilməzdi. Şairə Berlinə getmək üçün verilmiş vəsiqə-

də ezamiyyət müddəti belə müəyyənləşdirilmişdi: "1926-cı il aprelin 

10-dan oktyabrın 1-dək." Remarkadakı sözlərə fikir verin: "Mayısın ilk 

günü." Deməli, Cavid 1926-cı il mayın ilk günlərində həmin kafe-resto-

randa olmuşdu... 

Solomon [Cavid] kafe-restoranda xidmət göstərən alman qadın və 

qızlarını müşahidə edir. Onların hər birinin hərəkət və davranışını izlə-
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yir. Masalar necə də almansayağı silinib təmizlənir?.. Adam heyrət et-

məyə bilmir!.. 

- Diqqət edəlim, hər şeyə diqqət! 

Pək başqadır almandakı xislət, 

Bir yerdə əgər yoqsa nəzafət [təmizlik] 

[Alman] Yaqlaşmaz,edər bəlkə də nifrət. 

7 

Faciədə üç alman surəti yaradılmışdı: İxtiyar alman, alman qadını və 

qadının qızı. İxtiyar alman xəstədir. (Bəlkə də vərəm xəstəliyinə tutul-

muşdur?..) Çünki o, tez-tez öskürür. Onlar "qızlarının" rəqsinə tamaşa 

edirlər. Fleytada bir fleytaçı "Çarlston" çalır. Çalğı xəstə İxtiyar alma-

nın əsəsblərinə toxunur. O, aşağıdakı sözləri deyib, əsəbi şəkildə resto-

ranı tərk edir.  

- Nə rəzalət, nə rəzalət!.. Ən son... 

Xalqı həp sapdıracaq "çarlston". 

Qadının əri birinci dünya müharibəsində həlak olmuş, qız atadan ye-

tim qalmışdı. Əmcəsi isə həmin müharibədə ömürlük şikəst olmuşdu. 

Ana qızına ər tapmaq üçün ona rəqs öyrətmiş, restorana gətirmişdi. 

Məqsədi qızı üçün bir ər tapmaqdır. 

Qadın 

[Qızım] Düşün bir, çiçəyim! 

Baban ölmüş də cahan hərbində. 

Qolu yoq... İştə səqət əmcən də. 

Məmləkət etdi də iflas... Artıq 

Yeyəcəksiz, geyəcəksiz qaldıq. 

Qız da pək bol... Sana bir ər lazım... 

Rəqsdən məqsədimiz iştə bizim, 

Eyi bir eş bulalım yavrumuza, 

Borcumuz çıqdı bu günlər boğaza... 

8 

Bu əhvalat təsadüfən pyesə daxil edilməmişdi. Dünya hərbini uzaq-

dan-uzağa seyr edən şair, onun fəlakət və dəhşətlərini bəzi əsərlərində qə-

ləmə almışdı. O, milyonlalrla insanın ölümünə səbəb olan, qadınları gözü 
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yaşlı, ailələri başsız, gəlinləri ərsiz qoyan müharibənin nə olduğunu gözəl 

bilirdi. Mühacirlərin həyat və taleyilə müharibə iştirakçılarının həyat və 

taleyi arasında bir oxşarlıq sezirdi. Cahan tarixinə böyük mədəniyyət 

ocağı kimi daxil olan Almaniya dünya xalqlarını fəlakətə sürükləmişdi. 

Şair, təbiidir ki, buna təəssüflənirdi. Müharibə Almaniyanın özü üçün də 

təsirsiz ötüşməmişdi. Ölkə iflasa uğramış, ərzaq qıtlığı yaranmış, yoxsul 

alman daha da yoxsullaşmışdı... Alman kişiləri müharibədə ölmüş, məm-

ləkətdə qız bolluğu yaranmışdı. Qızların ərə getməsi ciddi bir problemə 

çevrilmişdi və s. (Almaniya bugün də dünyada əhalinin artımına görə ge-

ridə qalan ölkələrdən biridir. Bəlkə də buna səbəb onların törətdikləri iki 

dünya hərbi olmuşdu?..) 

9 

Sarışın gözəl alman qızı rəqs etməyi sevmir. Ancaq nə etməli ki, o 

rola girməli, gözəl rəqs etməklə kişilərin diqqətini özünə çəkməli, özü-

nə ər tapmalıdı... 

Salonda orkestr "Çarlston" çalır. Erkəklər qadın və qızların qarşısın-

da baş əyib onları rəqsə dəvət edirlər. Sarışın alman qızını da eləcə! Bir 

gənc onunla rəqs edir. Rəqs getdikcə canlanır və həyəcanlı, ehtiraslı bir 

şəkil alır. Məclis qızışır, başlar dumanlanır, ehtiraslar artır... Orkestr su-

sur. Sarışın qız salondakı əxlaqsızlığa və əyyaşlığa dözə bilmir. 

Qadın 

Söylə, nə olmuş? 

Sarışın qız 

Artıq 

Həzm olunmaz qaba əxlaqsızlıq... 

Qadın 

Qız! Nə olmuş, nə demişdir o sana? 

Sarışın qız 

Gedəlim, ah, gedəlim, sorma bana... 

Qadın 

Föhşə dəvətmi? 

Sarışın qız 

Yetər, sorma, yetər! 
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Bu həyat iştə ölümdən də betər... 

Müharibə törətmiş, yığın-yığın insanları şikəst etmiş, ailələri başsız 

qoymuş bir məmləkətin faciəsidir bu!.. 

"İblis"də birinci cahan hərbinin dəhşətlərini Osmanlı torpaqlarında 

və Türkiyə ərazisində təsvir edən şair, indi onun ağır nəticələrini Alma-

niyada öz gözlərilə görürdü. 

10 

Knyaz və Solomon kafe-restoranda "keyf" çəkirdilər. Beynəlmiləl 

marş sanki ölüləri cana gətirirdi. Bolşevik Antona və Solomona sanki 

bir dünya sevinc bağışlanırdı. 

Anton 

İştə beynəlmiləl ahəngi... 

Solomon 

İştə budur hürriyyət, 

Burda [almanda] hər məsləkə vardır hörmət. 

Almaniya yalnız müharibə törədən məmləkət deyildi. O, həm də de-

mokratik bir ölkə idi. Burada hər zümrəyə, hər sinfə, müxalifətə, hər 

məsləkə hörmət vardı. Marş buna görə də Antonun və Solomonun ürə-

yincə olur. Proletar sinfini təmsil edən bolşevik marşdan böyük zövq və 

nəşə duyur. (O zamanlar Bakıda bu zövq və nəşəni proletar şairləri du-

yurdular.) Alman fəhlələri 1 May Beynəlxalq bayramı Beynəlmiləl 

marşla qeyd edirlər. 

Anton 

[Solomon] Seyr et! 

İşçilər, iştə qızıl cəbhəçilər!.. 

"Bir mayıs"dır deyə parlar, gülər. 

İzləyib durmada bir şanlı dilək... 

O, Beynəlmiləl marşın sədaları altında məğrur və gülər üzlə addım-

layan alman fəhlələrinə maraqla tamaşa edir, bir bolşevik kimi, bundan 

qürur hissi keçirirdi. 

11 

Alman milli marşı Dəli Knyazda başqa eşq, başqa duyğu, başqa hə-

vəs oyadırdı. O, marşı heyrət və diqqətlə dinləyirdi. Qızı Lenanı Cas-
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men bilib, məğrur və möhtəşəm bir baxışla onu süzürdü. Haylaz qızının 

"Knyaz" deməsi onu qıcıqlandırırdı. Zərblə qarşısındakı evin pəncərəsi-

ni vurub açır, çöldə gurlayan insanlara həsəd aparırdı. 

...Baq, baq! Mədəniyyət [alman] buna derlər! 

Millət [alman] və cəsarət buna derlər!.. 

...Vilhelmi zamanı etdi oyuncaq. 

Qeysər, ulu qeysər bənim ancaq. 

Ağlını itirmiş Knyaz adamların arxasında Vilsonu görür və ona şid-

dətlə "hücum" edir. 

Vilson, gidi Vilson! 

Bir söylə, nədir bunca fırıldaq, bu nə olsun? 

Ah, sən nə inəksin, 

Qorqaq və dönəksin. 

Vilhelm, Vilson Knyazın yanında bir heçdir. Dünyada bir qeysər 

varsa, o da Knyazdır!.. 

12 

Faciədə bir neçə yerdə İsveç və Parisin adı çəkilir. Anton sovet höku-

mətinin tapşırığı ilə sənaye avadanlığı almaq üçün İsveçrəyə ezam edilir. 

O, bu xəbəri ilk öncə sevgilisi Casmenə bildirir. 

- Fikrim İsveçrəyə olmaq azim 

Bir çoq aləti-sənaye lazım. 

Şakronun taleyi haqda ona bunları danışır: "İsveçrədə aldanaraq bir 

gözəlin toruna düşdü, Parisdə intihar etdi." 

- Knyazın sərvəti zəhr olmuş ona, 

Bunu İsveçrədə anlatdı bana. 

[Şakro] Uyaraq işvəli bir aktrisə, 

Buradan gizli savuşmuş Parisə... 

13 

Fikrimi Qulam Məmmədlinin xatirəsilə tamamlayıram. Bir gün Cavid 

onlara qonaq gedir. Söhbət əsnasında deyir: "Şeirlərindən birini oxu qu-

laq asım." Qulam müəllim "Cavid əfəndi, mən şeir yazmıram" söyləyir. 

Ailəsilə maraqlanır. O, arvadının milliyyətcə alman olduğunu bildirir. 

Şairin gözləri gülür. "Nə olar?" deyir. "Alman xanımının çayını içmək 
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xoş olar..." Süfrəyə çay gəlir. 

Mən də bir neçə dəfə Qulam müəllimin qonağı oldum və xanımının çayı-

nı içdim. Səhv etmirəmsə onun adı Qretxen idi. O, Cavidin alman qadınları 

haqda yazdığı kimi, nəzafətli (təmizkar) qadın idi. 

Mən 1962-1965-ci illərdə sovet ordusu tərkibində Almaniya De-

mokratik Respublikasında xidmət edərkən alman mədəniyyətini, alman 

xislətini, alman qayda-qanunlarını... öz gözlərimlə gördüm. 

2.8. Dialoqlar, monoloqlar və mahnılar 

Hüseyn Cavid "Şeyx Sənan", "İblis" və s. pyeslərilə müqayisədə, 

"Knyaz"da, dil vəüslub baxımından, uğurlu bədii axtarışlar aparmış, 

ədəbi-bədii dilini daha da sadələşdirmiş və təkmilləşdirmişdir. Drama-

turq qəliz, başa düşülməyən söz və ifadələrdən mümkün qədər qaçmağa 

çalışmışdır. "Knyaz"dakı dialoq və monoloqlar bu baxımdan diqqətəla-

yiqdir... 

Knyazın avtobioqrafiyası, həyat və taleyi baxımından aşağıdakı dia-

loq maraqlıdır. 

Knyaz 

Çoq adam var ki, çiçək toplar ikən,  

Qanatır səmli dikən əllərini.  

Çalılıqlarda gəzirkən birdən  

Cəzb edib durdu bu tər qönçə bəni.  

Əvət, üç yıldı ki, ölmüş zevcəm,  

Qızım olmuş bana yalnız həmdəm.  

Anıyorkən o sönən annəsini,  

Bənzədirdim neyə titrək səsini.  

Bir mayıs dəvət edildim Batuma,  

Keyfə daldım səhər-aqşam... amma  

Yenə gönlümdə yetimlik vardı,  

Bəni Casmen acıdan qurtardı.  

Kəndi mülkümdə dolaşmaqda ikən,  

Sərxoş oldum duyulan bir səsdən.  

O gözəl səs bəni məftun etdi,  

Yeni bir eşq ilə məcnun etdi.  
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Gərçi qız erməni... adət gürcü,  

Söyləyiş gürcü, təbiət gürcü.  

O zamandan ki, sevişdik, bilsən  

Yenidən bir daha gənc oldum bən.  

Bəzi avropalı bilgic qafalar  

Bəlli, gəncləşmək için çarə arar.  

Pək qolay çarəsi, yalnız, yalnız  

Olsa həmdəm sana şən bir yıldız. 

Solomon 

Bana baq, altmışa varmaqda yaşım,  

Sana bən həm dayı, həm arqadaşım!  

Gördüyüm təcrübələr pək qarışıq,  

Hər qaranlıqda gülümsər bir işıq.  

Hər qadın cilvəsi bir tatlı xəyal,  

Başqa, pək başqadır onlardakı hal.  

Şən, gözəl bir qadının xoş baqışı,  

Bir mayıs göstərir ən sisli qışı.  

Qadın istərsə dikənlər gül açar,  

Qızacaq olsa; ölüm, fıtnə saçar. 

Knyaz 

Casmenin fıtnəsi yoq, hiyləsi yoq,  

Biləkis, işvəsi çoq, nəşəsi çoq.  

İncə bir köylü müəllim qızıdır,  

Qafqazın cilvəli bir yıldızıdır. 

Solomon 

Şu sürəksizcə ömürdən ancaq  

Sana tək nəşəli dəmlər qalacaq.  

Xoş keçin, zevqinə baq hər yerdə,  

Dünkü çarlar və krallar nerdə? 

 

1930-cu illərin əvvəllərində "Knyaz" faciəsi tamaşaya qoyulur. Şak-

ro obrazını səhnədə ilk yaradanlardan biri İsmayıl Hidayətzadə olur. 

Dramaturqun xüsusi hörmət bəslədiyi Hidayətzadə bir neçə tamaşadan 
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sonra şairdən xahiş edir ki, Şakro üçün bir mahnı mətni yazsın. Həmin 

əhvalat belə olmuşdur. 

Hüseyn Cavid: 

- Eşitdiyimə görə [Arif kimi] Şakrodan da narazısan. Deyirsən ki, o 

da mənfi obrazdır. O mənfiləri görməsələr, vallah müsbətlərin qədrini 

bilməzlər. Sən o hiyləgər, qurnaz Şakronu elə yarat ki, bütün qurnazla-

ra, hiyləgərlərə, alçaqlara nifrət hissi birə on artsın. Bu sənin sənətində-

ki böyüklükdür. Elə bu sənə bəsdir. O gün teatrda demişdin ki, Şakroya 

bir nəğmə yazım. Sən çox gözəl bilirsən ki, mən heç kimin arzusu ilə 

əsərimə əlavə etmirəm. Bu bir az ağlıma batır, deyəsən yerinə düşür. 

Neyləyim, sənsən, sənin arzunu yerinə yetirirəm. Cızma-qarasını da et-

mişəm. İstəyirsən oxuyum, gör könlünə yatırmı?  

O, yazı masasının üstündən bir kağız götürüb "Knyaz"dakı Şakro-

nun mahnısının mətnini ona oxumağa başladı. Hidayətzadə mahnı oxu-

nub qurtarandan sonra sevinə-sevinə dedi: - Elə bu mənim istədiyimdir. 

Görərsən bu qarabala səhnədə bunu necə oxuyacaq?.. 

Əsərdəki Şakronun mahnısı belə yaranır. 

Şakro 

(məclisi əyləndirir, ona-buna soqularaq oqur) 

Hər aqşam keyf içində gülür Müctəhid bağı, 

Quş qanilə qızarmış xanımların dodağı 

Bənim nazlı yarımın pudralı cəmalı var, 

Boyalıdır saçları, iki yapma xalı var. 

Həm cavan, həm gözəldir: əlli səkiz yaşında? 

Dərman için bir tük yoq kipriyində, qaşında. 

Xoşlanmadım bən əsla bülbülün nəğməsindən, 

Məst olur dəli könlüm qarğaların səsindən. 

Faciədə ən böyük ədəbi yük Knyaz obrazının üzərinə düşür. Tiflisdə 

doğulan və yaşayan, Gürcüstanın müstəqilliyini alqışlayan əksinqilabçı 

Knyaz, xarakter etibarilə mürəkkəb surətdir; məğrur, düşmənə qarşı ba-

rışmaz və yenilməzdir. O, bolşevik məfkurəsinə, sovet quruluşuna nif-

rət bəsləyir, son nəfəsinədək mövqeyində möhkəm dayanır, əqidəsinə 

sadiq qalır. Dramaturq belə bir kamil bədii obraz yaratmaqda böyük 
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əmək sərf etmişdir. Surətin mükəmməl alınmasında onun qüdrətli qələ-

mi öz sözünü demişdir. Cavid sənətkarlığı və bədii qüdrəti həm bütün 

pyesdə, həm də Knyaz surətinin dolğun təsvirində özünü göstərir. 

Knyazın mühacir həyatı daha faciəli, daha acınacaqlıdır, daha düşündü-

rücüdür. Knyaz artıq o Knyaz deyildir. İnqilabla barışmayan, öz əslinə-nəs-

linə, milli adətlərinə sadiq qalan Knyaz, Berlində dəlilik məqamına çatır. 

Ən yaxın adamları belə onu qəbul etmək istəmir. Onun söylədikləri mono-

loqlar oxucu və tamaşaçıların ruhunu titrədir... Bu, Cavid qələminin gücü 

və qüdrətinə dəlalət edir... 

Anton 

(cibindən teleqraf xəbərlərinə məxsus qəzetə əlavəsi çıqarıb [Knyaza] ve-

rər) 

Burda sən zevq içində məsti-xumar,  

Gurluyor hər tərəfdə, baq, toplar.  

Var ikən əldə qaçmaq imkanı,  

Savuşur həp hökumət ərkanı.  

İştə fürsət!.. Nə varsa topla da qaç!  

Qafil olsan qalırsın ac-yalavac.  

Yarın artıq öyündüyün sərvət,  

Sana yalnız qazandırır lənət.  

Qüdrətin varsa çıq vuruş, çarpış! 

(Məğrur qəhqəhəylə.) 

Nə için, anlamam, bu kinli baqış?  

Bəlli, yoq sizdə öylə bir cürət,  

Burda yalnız yigitlik istər, əvət.  

Həpiniz sayğısız, rəzil, alçaq,  

Həpiniz tilki, tilkidən qorqaq,  

İştə meydan! Ər ol, ya əz, ya əzil! 

(Cibindən məndilini çıqarıb uzatar.) 

Ağlamaq istəsən, buyur məndil!  

Başqa bir qurtuluş yoq... Ən eyi yol  

Qaçmaq... 

Knyaz 
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(oquduğu xəbərdən mütəəssir olaraq çılğın) 

Ah, sus, yetər, çəkil, dəf ol? 

(Cibindən revolveri çıqarır.) 

Söylənib durma, haydı, çıq, yoqsa  

Çıqarırlar həmən cənazəni... 

Anton 

Ya... 

Hanı, göstər də bir cəsarətini,  

Görəlim barı son məharətini. 

(İki-üç adım ilərilər) 

Knyaz 

 İştə al!.. 

Dəli Knyaz özünü gah baş komandan, gah qeysər, gah sərkərdə... ki-

mi görür və hiss edir. O, saxlanmazdı, ağzından od-alov püskürür. Özü-

nü oxucu və tamaşaçılara belə tanıdır. 

Bu sırada saçları ağarmış Knyaz bir əldə əsa, bir əldə ağ qalpağı, əs-

ki ağ milli qiyafədə qapıdan girər. Bahar olduğuna baqmayaraq boynu 

xəzli qalın paltosu da üstündə bulunur. 

Hənuz görünmədən səsi eşidilər. İçəri girincə əlini köksünə vurub 

komanda edər kibi gürlər. 

Knyaz 

Knyaz! Bu nasıl ad? 

Hər seyhəsi isyan, acı fəryad!.. 

Yoq şübhə ki, dünya dolu knyaz. 

(Əli ilə köksünə işarət edər.) 

Lakin bana derlər, ulu Knyaz!  

Hər baldırı çıplaq bəni duymaz,  

Yoq, anlayamaz qartalı hər qaz. 

(Birdən-birə mütəəssir.) 

Nəslim ulu bir nəsl idi əvvəl,  

Bən şimdi nəyim? Bir quru heykəl!  

Hər an gəmirir qəlbimi bir kin,  

Gündən-günə dəhşət daha kəskin. 
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(Ətrafındakılara.)  

Lənət, bana lənət, sana lənət, ona lənət! 

(Nifrətlə ətrafa tükürür.) 

Kor şeytana lənət! 

Bir vulkan idim, mum kibi söndüm, 

Bir aslan ikən tilkiyə döndüm. 

(Qadınlara şaşqın baqıb.) 

Bir bənmi? O qızla şu qadın da  

Bambaşqa yaşarlardı yaqında. 

(Birinə hücum edər kibi.) 

Dün sən nə idin? Sahibeyi-tac!  

Ya şimdi nəsin? Ətməyə möhtac. 

(Bir başqasına.) 

Dün göydə uçan cilvəli tavus,  

Baq şimdi tavusdan belə mənhus. 

(Xidmətçi qadınlara hücumla tükürür.) 

Fu! Kirli böcəklər!..  

Azğın kələbəklər. 

(Bir başqasına.) 

Gəl, gəl bana, vurğun sana Knyaz,  

Sən yağlı bir ördək, o da bir qaz. 

(Təkrar gülər, ansızın halı dəyişərək.) 

Eyvah! O nə? Dəhşət!..  

İnsanları sarmış qara vəhşət.  

Dünya yanıyor, sarsılıyorkən,  

Yalnız gülərim bən. 

(Qəhqəhələrlə gülər, sonra mütəəssir.)  

Ha-ha-ha-ha!.. 

Yalnız onu, yalnız o gözəl Casmeni görsəm. 

Bilsən o nə sərsəm; 

Bir hiçlə bir aqşam bəni atdı, 

Əğyarə uyub yarını satdı. 

Ah, qalmadı bir kimsədə hörmət və sədaqət. 
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(Göyə doğru) 

Ya Rəb, bu nə zillət, nə rəzalət?!  

Artıq yetişir bunca fəlakət,  

Dinsizləri qəhr et! 

(İsyan və həyəcanla.) 

Yoq, yoq, o da aciz, o da xamuş...  

Yoq, Tanrı da həp onlara uymuş.  

Anton, qara bayquş!..  

Casmen nə çiçəkdir onu duymuş... 

(İstehzalı qəhqəhə ilə) 

Kərtənkələnin zevqi də varmış!.. 

(Kinli və sinirli) 

Ah, bəslədiyim bir quzu azğın canavarmış. 

Yoq, həzm edəməm bən bunu əsla. 

Knyaz yaşıyor, ölmədi hala. 

Ölmək yaşamaqdır, 

Sərsəm yaşayış ömrə yamaqdır. 

(İçəri qapıya doğru yürür və geri çəkilər. Gözünə qorqunc yanğınlar 

görünərək şiddətlə bağırar.) 

Eyvah, o nə dəhşət?! Dəhşət!  

Dəhşət və fəlakət.  

Yanğın! 

Yanğın!.. Tutuşub yandı bütün var-yoqu xalqın. 

Həp çökdü saraylar. 

Ah, nerdə alaylar? 

Kaşanələrim yandı kül oldu, 

Casmen belə atəşdə, dumanlarda boğuldu. 

Yardım!.. Ona yardım!.. 

Yardım!.. Bana yardım!.. 

(Həmən gözünə yanğın görünər, sağ qapıdan dışarı fırlar.) 

Knyazın bu monoloqu 57 misradır. Bu Cavid dramaturgiyasında ən 

uzun monoloqdur. Şair həmin monoloqu birnəfə yazmışdır. Knyaz (bu 

rolu səhnədə ifadə edən aktyor) həmin monoloqu birnəfəsə də deməli-
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dir. Aktyorun buna gücü çatarmı?.. Monoloq həcmcə çox olsa da, oxu-

cunu, aktyoru və tamaşaçını yormur. Bu da dramaturqun böyük sənəti-

nə və sənətkarlığına dəlalət edir... 

Monoloqların həcmcə uzunluğunu nəzərə alan dramaturq, oxucu, 

aktyor və tamaşaçı yorğunluğunu və gərginliyini aradan qaldırmaq 

üçün maraqlı bədii üsullardan, o cümlədən mahnılardan istifadə edir. 

Pyesdə (tamaşada) Lena iki mahnı oxuyur. Birinci mahnıda əsas yeri 

vətən həsrəti motivləri tutur. Dəli olmuş atasının dərdi bir tərəfdən, və-

tən dərdi digər bir tərəfdən gənc qızı sıxır, onu daxilən sarsıdır. Kövrək 

qəlbi vətən eşqiylə çırpınan qız sallana-sallana Qərbdən Şərqə uçan 

durnalarla Gürcüstana, onun incə belli və incə telli qızlarına salam gön-

dərir.  

Lena səhnədə görünür, musiqi ilə həmahəng olaraq şərqi söylər. 

Lena 

Ey sallana-sallana  

Uçan qərib durnalar!  

Bən doydum şirin cana,  

Binlərcə həsrətim var:  

Uğradınız bəlkə bizim ellərə,  

Bəndən səlam edin coşqun sellərə,  

Sorsa bəni Gürcüstanın ipək telli qızları, 

İncə belli qızları,  

Şirin dilli qızları... 

Dersiniz ki, bən qurbanım süzgün, ala gözlərə,  

Yosma, dilbər yüzlərə,  

Şux ədalı sözlərə. 

Ey süzülüb oynaşan, 

Mini-mini yolçular! 

Bənim sizlərdən aşan 

Küçük bir diləyim var; 

Uğradınız bəlkə çoq uzaqlara, 

Səlam edin bizim şən irmaqlara. 

Sorsa bəni Gürcüstanın səfalı ormanları, 
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Yeşil xiyabanları, 

Vəfalı ceyranları... 

Dersiniz ki, bən qurbanım sarı, vəhşi güllərə, 

Sevdalı bülbüllərə,  

Çırpınan könüllərə. 

Lena çəkilər. Hər tərəfdən alqışlar. Təkrar görünər, şərqi söylər. 

Lena 

Bilmədim də gönül verdim hər gülə,  

Yaraladı acı dikənlər bəni. 

Yan baqıb süzdülər bin bir naz ilə 

Həsrətlə nazımı çəkənlər bəni. 
 

Ömrümün baharı matəmlə doldu, 

Diləklərim sərab içində soldu, 

Halımdan ürkərək tanımaz oldu, 

Uğrumda göz yaşı dökənlər bəni. 
 

Boğdu ümidimi ıssız bir gecə, 

Hilalə bənzədim dərd içə-içə, 

Taleyim dönüncə saydılar hiçə, 

Hər gün önümdə diz çökənlər bəni. 

 

Şiddətli alqış... Lena son iki misrayı təkrar edər, "ah" deyə bayğınca 

bir halda arqadakı sandaliyəyə oturur. İçəridən gələn bir xidmətçinin 

yardımı ilə qalqıb gedər. Kafedəki seyrçiləri acı bir sükut qaplar. 

Lena Berlində səhnədə həmin mahnıları ehtiyac ucbatından, ailəni 

dolandırmaq üçün oxuyur. Mahnıda acı diləklərini dilə gətirir. Anadan 

yetim qalan, atası dəli olan qızın dərdi başından aşır. Ömrünün baharı 

matəmə çevrilir. Ona həm özgələr ağlayır, həm də özü özünə qara yas 

tutur. 

Dəli Knyazla qızı arasında gedən dialoq diqqəti xüsusilə cəlb edir. Ata-

sının halına acıyan Lena bilmir ki, gülsün, yaxud ağlasın. Ağlı başında ol-

                                                
 Yeni aya döndüm. 
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mayan Knyaz qızını arvadı ilə qarışıq salır, ona "gözü düşür" və bir yerdə 

yatmağı təklif edir. Qız hər dəfə "Knyaz! Ulu Knyaz!" deməklə acı fəryad 

qoparır. İki-üç sözdə, ifadədə nə qədər böyük ağrı, acı, göz yaşı, sıxıntı, 

sarsıntı, rəzalət var?.. 

Lena 

(mütəəssir) 

Knyaz, ulu Knyaz! 

Halın nə fəna, gəl, uyu bir az. 

 

Knyaz 

(qızı yaqalar, başdan-aşağı süzər, sərsəmcə bir gülüşlə) 

Sənsiz uyumam, ah, nə qadar işvəli dilbər! 

Aqşam uyuruz, həm də bərabər. 

Lena 

(sarsılıb geri çəkilər, ətrafa) 

Ya Rəb, nə olur kəndinə gəlsə,  

Fırlatdığı hər saçmayı bilsə!? 

(babasına sarılaraq) 

Bir kərrə düşün, ah, qızınım bən,  

Bən Lenayım, əfsus!.. 

Knyaz 

Ah, sus! 

Aldatma xayır, sən qaçıyorsun yenə bəndən. 

Lena 

Knyaz!  

Ulu Knyaz! 

Yoq, Lena yalan bilməz, əmin ol. 

Knyaz 

(qızğın və çılğın) 

Dəf ol! Bu da bir rol... 

Sən baldırı çıplaqlara uydun. 

Hər kəs sana məftun... 



İsgəndər Atilla 
 

331 

Bəklər, yenə bəklər səni oynaşların əlbət. 

Qaçmaq, yenə qaçmaqmı?.. Rəzalət! 

Şakro hanı? Altınları versin, 

Versin də gəbərsin!.. 

Lena 

(mütəəssir) 

Knyaz!  

Ulu Knyaz! 

 

Knyaz 

Yoq, getmə, bıraqmam səni əsla!  

Knyaz seviyor Casmeni hala. 

Zənn etmə ki, Berlindəki Knyaz  

Tiflisdəki Knyaz kibi qurnaz...  

Bən şimdi o sapqınlığı atdım,  

Çapqınlığı atdım.  

Gönlüm yeni məfkurələr özlər. 

(Qızının saçlarını oqşar, gözlərini süzərək heyrətlə.) 

Gözlər, hələ gözlər, hələ gözlər!.. 

Göylər kibi xamuş, 

Göylər kibi əsrar ilə dolmuş... 

Sən bir düri-saf, iştə gözəllik sana heyran, 

Sən heykəli-naz!.. İştə sənin hər baqışından, 

Hər şən gülüşündən deyil insan, 

Quşlar belə zevq almada hər an. 

Ah, nazlı gövərçin! 

Dilbər hərəmim, sən nə gözəlsin. 

(Niyaz ilə.) 

Yoq, yoq, bəni atma,  

Gəl, Knyazı satma! 

Lena 

(titrək səslə) 

Knyaz,  
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Ulu Knyaz! 

Knyaz 

Bən gönlümü verdim sana ancaq, 

Gəl, işvəli afət, bəni sən etmə oyuncaq. 

Bir busə ver ancaq şu dodaqdan, 

Güldən daha nazik o gözəl pənbə yanaqdan. 

Aqşam da bərabər uyuruz, nazlı gövərçin, 

Əlbət, bu xoş əyləncə səninçin. 

(Qaba və möhtəris bir tərzdə qucaqlayıb öpmək istər.) 

Lena 

(geri çəkilir, nifrətlə) 

Knyaz!.. 

Knyaz 

Bu nasıl naz? 

Solomon 

(ortaya girir, sinirli) 

Knyaz, yetişir köklədiyin saz,  

Yoq, yoq, buna əsla dayanılmaz.  

Bir kərrə düşün, baq nə diyorsun,  

Hər an qızı təhqir ediyorsun?! 

Lena 

Bir Knyaza layiqmi bu rəftar!? 

Knyaz 

(istehzalı təbəssümlə) 

Zənnində xəta var. 

(Bu sırada dışarıda alman milli marşı çalınır. Knyaz heyrətlə dinlər. 

Məğrur və möhtəşəm bir baqışla qızını üstdən aşağı süzər, çılğın qəh-

qəhələrlə.) 

Knyazmı dedin sən bana... Sərsəm, dəli, axmaq, 

Knyaz nə imiş sanki! O bir rütbə ki, alçaq...  

Haylaz qızı, haylaz!  

Bir qeysərə Knyaz demək olmaz. 

(Qalpağını yırtıb atar, saçları dağılır. Qarşıdakı pəncərəyi yumruq-
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la qırıb açar, gürləyən marşı və xalqı seyr edir, məğrur qəhqəhələrlə) 

Əsgər keçiyor, orduya gəl, baq!  

Qeysər kibi həp şanlı və parlaq...  

Baq, baq! Mədəniyyət buna derlər!  

Millət və cəsarət buna derlər!  

Gəl baq, nə yigitlər, nə tosunlar!  

Əmrimlə girər atəşə onlar. 

(Əlindəki qırıq əsasını havaya qaldırır, komanda ilə.) 

Dəhşət!.. O nasıl marş,  

Qoş, durma, yürü, arş iləri, arş!  

Sağdan-sola, soldan-sağa kəs, parçala,  

Yaq, yıq, 

Top patlasın artıq,  

Top patlasın, əflakı donatsın,  

Evlər yıqılıb yerlərə batsın.  

Onlar, əvət, onlar, 

Qeysərdəki dəhşətləri görsün, qurusunlar. 

Qeysər adı bəlli!.. 

Basdımsa ayaq hər yerə ən şanlı təsəlli... 

Bu sırada marş susar. 

Həp susdular, iştə! 

Bəsbəlli, səbəb var bu gedişdə... 

Bənsiz bütün aləm susar, əlbət, 

Yoq kimsədə bir zərrə cəsarət. 

Onlar kimi bəklər? 

Yoq şübhə, bənim əmrimi bəklər. 

Vilhelmi zaman etdi oyuncaq. 

Qeysər, ulu qeysər bənim ancaq! 

Bən qeysərim amma, 

(Solomona) 

Hiç kimsəyə bildirmə, saqın, kimsəyə açma! 

(Birdən halı dəyişər, Solomonu şiddətlə silkələr.)  

Vilson, gidi Vilson! 
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Bir söylə, nədir bunca fırıldaq, bu nə olsun? 

Ah, sən nə inəksin,  

Qorqaq və dönəksin. 

(Dəhşətlə bağırır.)  

Tacım hanı, ver tacımı?! 

Solomon 

(yerdəki parçalanmış qalpağı göstərər.) 

İştə!  

(Sinirli.)  

Tacınla bərabər yerə keç bə!.. 

Knyaz 

(qalpağı yerdən alar)  

Bir qeysərə layiqmi bu? Haşa!  

(Təkrar yerə çırpar...) 

Solomon 

(ətrafa)  

Dəhşətli tamaşa!.. 

"...Daşarda Rot-front marşı eşidilir. Knyaz onları əksinqilabçı ordu 

zənn edər, coşar, gülər, ağlar, yardım istər. Silah çəkib hərbə hazır ol-

duğunu söylər. Nihayət bizimkilər basıldı - deyə özünü vurub ölər." 

(Hüseyn Cavid) 

Əsərdə Knyazın faciəsi yalnız Knyazların faciəsi kimi deyil, həmin 

illərdə bolşeviklərin amansızlıqlarından, qəddarlıq və vəhşiliklərindən 

qorxub xarici ölkələrə mühacirət edən milyonlarla insanların faciəsi ki-

mi mənalandırılmalıdır. 

 

* * * 

Hüseyn Cavidin istər şeirlərində, istərsə də dramalarında "yeni söz" 

və bədii ifadələrə təsadüf etməmək mümkün deyil. Onun söz yaradıcılı-

ğı və ədəbi dili ayrıca tədqiqat sahəsidir. Cavid sözdən bacarıqla, bədii 

ustalıqla istifadə edir. Sözün ifadə etdiyi məna və məzmuna xüsusi diq-

qət və əhəmiyyət verir... Bütün bunlar onun söz yaradıcılığının tərkib 

hissəsini təşkil edir, dil və üslubunda estetik gözəllik, zəriflik və incəlik 
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yaradır. 

"Knyaz" mənzum faciəsindən bir neçə nümunəyə nəzər salaq. 

Çoq adam var ki, çiçək toplar ikən 

Qanatır səmli tikən əllərini. 

Səmli - qanadır əllərini zəhərli tikən. 

Bən bir şahin olub səni seyd için 

Ən keçilməz fəzaları aşardım. 

Seyd - ov, ovlama. Yəni şahin olub səni ovlardım. 

Bən ağ bir göyərçin olsaydım, əngin. 

İrişilməz üfüqlərdə yaşardım. 

İrişilməz - ilişilməz, geniş, əngin üfüqlərdə yaşardım. 

Pək xoş o yosundan süzüləndə, 

Bir lalə kayar sanki çəməndə. 

Kayar - bir çəməndə lalə kibi o tərəf-bu tərəfə meyl edərdim. 

Əkdiyin toxumlardan 

Yeşərir təzə-tər çiçəkli fidan. 

Yeşərir - yetişir, göyərir, yaşıllaşır, təzə-tər çiçəkli fidan. Və s. 

* * * 

Şair "Knyaz" mənzum faciəsində əruz və heca vəznlərinin müxtəlif 

ölçü və şəkillərindən, rübailərindən və sərbəst şeir formasından istifadə 

edir, bəzi səhnələrində şeiri prozaikləşdirir. Bu, dramaturqun yaradıcılı-

ğında bir dil - üslub xüsusiyyəti kimi diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, 

Azərbaycan mənzum dramalarında şeiri prozaikləşdirmə üsulundan ilk 

dəfə Cavid istifadə etmiş və bunun gözəl nümunələrini yaratmışdır. 

Həp düşündükcə boğar ruhu soğuq, 

Qaba, ıssız və dərin bir boşluq. 

O dərin boşluğu bir dolduracaq 

Varsa... Yalnız əbədi sərxoşluq... 

(Rübai) 

Hər baharın sonu matəmli xəzan, 

Hər visalın sonu ıssız hicran. 

Bir həqiqət deyə tapdıqlarımız 

Yarın, əfsus, olacaq süslü yalan. 
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(Rübai) 

Pyesdə hecanın müxtəlif şəkillərindən istifadə edilmişdir. 

İştə bən! Altı qız-oğlan babası, 

Bəni məhv etdi tütün fabrikası. 

Zefq alıb içdiyiniz tatlı siqar, 

Bu ciyərdən süzülən qanla qoqar. 

(Onbirlik) 

 

İnsan ömrü dalğa kibi keçər, gedər, 

Hər gələn bir sevgi yolu seçər gedər. 

(Onikilik) 

Hər aqşam keyf içində gülür Müctəhid bağı, 

Quş qanilə qızarmış xanımların dodağı. 

(Ondördlük) 

Lenanın "Ey sallana-sallana // Uçan qərib durnalar," beytilə başla-

nan mahnısı, "Bilmədim də gönül verdim hər gülə" misrası ilə başlanan 

şərqisi qoşma canrındadır və s. 

 

Hüseyn Cavid 

2.9. Dəli Knyaz.Libretto.Birinci pərdə.Tiflisdə 

 

Dəli Knyaz (əksinqilabçı). Öz dayısı Solomon ilə balkonda eyşü iş-

rətə məşğuldur. Dayısı kənd katibinin oğlu imiş. Özü də liberal düşün-

cəli bir ziyalıdır. Knyazın gənc qadını gözəl Casmen gələr, onları sa-

lamlar və söhbətdə iştirak edər. Knyaz Casmenin tərcümeyi-halını söy-

lər. O, qız ikən Batum tərəflərində bir köylü erməni müəllim qızı imiş. 

Knyaz o tərəflərə öz mülkünə baqmağa gedərkən onu almış (bu, ikinci 

arvadıdır). Əvvəlki ölən arvadından Lena adlı bir qızı var. 15 yaşında-

dır... 20 yaşında Anton isə Knyazın evində xidmət edən anası Marqonu 

görməyə gəlmiş. Antonun ölən babası da Knyazın bağbanı imiş. Anton 

kommunist və mühəndis-texnikdir. O, daima Knyaza zidd gedər. 

Məclisin ortasında bağlarını dolu vurmuş bir köylü, rütubət zirzəmi-

lərdə yatan və tütün fabrikasında çalışıb xəstələnən beş-altı işçi gəlir. Ya-
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şadıqları podvalların rütubətli olduğundan və maaşların azlığından bəhs 

edərlər və Knyaza dikanlı sözlərlə hücum edərlər. Knyaz onları təhqir 

edər. Anton işçiləri müdafiə edər. Nihayət Knyaz onları qovar və bütün 

ehtiyac və istəklərini rədd edər. Onlar da, Knyaz da məclisi tərk edər. 

Antonun anası Marqo oğluna nəsihət edər. O isə İnternasional marşını 

zümzümə edər, anasını dinləməz. Bu sırada dışardan ıslıq (fit) səsi eşidi-

lir. Anton yoldaşlarının çağırdığını söyləyərək gizli iclasa gedər. 

Pərdənin əvvlindən sonuna qadar Şakro adlı yalançı və satıcı bir sosia-

list də iştirik edər. Hər adımda Antonun təhqirlərinə rast gəlir. 

İkinci pərdə 

Botanik bağında, havuz kənarında. Tiflis 

Casmen, Lena və Marqo bağ seyrinə çıqmışlar. Anton, onlar bir tə-

rəfə getdikdən sonra gəlir, flkirli halda qəzetə oqur. Şakro gəlir, Antona 

yanaşır və deyir ki, Tiflisdən qaç, səni tutacaqlar. Firqənizin sirrini öy-

rənmişlər. Anton işçiləri və yoldaşlarını bıraqmayacağını və getməyə-

cəyini söylər. Onu qorqaq olduğu için təhqir edər. 

Şakro gedər, Casmen gəlir. Antona örtülü sözlərlə məhəbbətini söy-

lər. Anton is istehza ilə gülərək söylər ki, bu mümkün deyil. Bən fabri-

kalar, paslar içində, sən incilər, elmaslar içində... Bunlar ikisi köydə 

ikən sevişmişlərsə də Anton illərlə onu görməyə vaqt bulamamış, niha-

yət, Knyaza getmiş. Casmen iztirabdan qəlbim içəridə çırpınır, - deyə 

Antonun əlini köksünə, ürəyinə qoyar, Anton əlini şiddətlə çəkər. Fəqət 

bu sırada Knyaz gəlir, görür və qısqanclığı artar. Anton gedər, Knyaz 

Casmeni təhqir edər, Solomon gəlir. Qızıl ordunun Gürcüstana olan hü-

cumlarını söylər. Knyaz daha çılğınlaşır. Polis və xəfiyyələr gəlir, An-

tonu yaqalar, qolu bağlı götürür. Anası fəryad edər, düşər, bayılır. 

Üçüncü pərdə 

Knyazın evi. Süslü salon 

Ad günü, şən bir ziyafət. Qonaqlar sərxoş... Gürcü rəqsləri oynanır. 

Qonaqların bir qismi gənclər inqilabi marş oqur. Knyaz və Şakro qızar. 

Marqo həbs edilmiş oğlu Anton için qəmlər içində. Knyaz Antonun 

anasını təhqir edər, o da qədəhlə dolu padnosu yerə çırpar, Knyazı təh-

qir edib çıqar. Bir ziyalı qonaq gəlir, arvadını aparır və Knyaza der ki, 
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bolşeviklər Tiflis ətrafını sarmış, inqilabçılar coşmaqda, ətrafda top səsi 

eşidilməkdədir. Bir az sonra Anton saqallı olaraq gəlir, anasını soruşur 

və həbsxanadakıların xilas olduğunu söylər. Və istehza ilə Knyaza: ar-

tıq sizin devran bitdi, - der. Höcətləsib sözləşirlər. Knyaz onu yaralar, 

düşər. Tiflisin alındığı top səslərilə bilinir. Qonaqlar qaçışar. Knyaz da 

Avropaya qaçar. 

Dördüncü pərdə 

Berlində otel pansionunda bir salon... 

Knyaz Berlində Solomonla Tiflisi xatırlar, gəzmək için dışarı çıqar-

lar. 

Şakro Casmenə elani-eşq edər və Knyazın içkidən sərsəmləşdiyini 

söylər. Casmen isə onu rədd və təhqir edər. Anton Hamburq şəhərinə 

sənaye alətləri almaq için gələr. Oteldə Knyazın qızı Lenaya rast gəlir, 

Lena Casmenə xəbər verir, görüşürlər. Marqonu soruşarlar. Anton, ço-

cuqlar evində müdirə olmuş deyərək Gürcüstanın başqa müvəffəqiyyət-

lərindən bəhs edər. Casmen peşiman olduğunu və zor ilə Knyazın onu 

gətirdiyini söylər, təkrar Gürcüstana dönməyini və proletar quruluşunda 

çalısmaq istədiyini söylər. Anton gedər. Knyaz onu gördüyü için Cas-

meni və qızını təhqir edər. Casmen çıqar gedər. Qızı Lena Knyaza xə-

bər verər ki, Şakro bütün var-yoqumuzu aparmış. Sandıqları sındırıb 

pul, cəvahirat nə varsa əldən çıqarmışdır. Knyaz büsbütün şaşırır və bu-

radan dəliliyin müqəddəməsi başlanır. 

Beşinci pərdə 

Berlində kafe-restoran. Knyazın dayısı Solomon - müdir 

Bu səhnədə keçən cihan müharibəsində bir qolunu itirmiş zabit də 

bulunur. Qardaşı cihan hərbində öldüyündən bəhs edər. Və qardaşı qızı 

müsyölər ilə rəqs edərkən onu pis yola dəvət edərlər. Nifrətlə məclisdən 

çıqar, gedərlər. Şura ölkələrindən qaçmış qraf, fabrikant qız və qadınla-

rı restoran xidmətçisi vəzifəsində... 

Knyaz dəli qiyafəsində gəlir. Özünün və bunların keçmişincə sər-

səmcə sözlərlə bəhs edər. Solomon Knyazın içəri odaya getdiyini görüb 

qapıyı qapar. Qadın və erkək müştərilər gələr. Solomon özü gah qəzetə 

oqur, gah küçük xidmətlər edər. Hamburqdan dönmüş Anton da gəlir. 
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Solomon ona külqabı gətirərkən tanır, qonuşurlar. Knyazın halını təsvir 

edər. Casmen Gürcüstana qaçmaq için Antonla buluşmuş... Bir az sonra 

oraya gələcəyini Antona söylər və dalınca gedər. Müştərilər Çarlston 

rəqsi ilə məşğul olur. Knyazın qızı Lena rəqqasəlik vəzifəsi ifa edər və 

iki lirik parça ilə Gürcüstana aid şərqilər oqur. Knyaz yenə çıqar. Dəli 

sözü ilə coşar. Müştərilər dağılır. Dışarıda Rot-front marşı eşidilir. 

Knyaz onları əksiqilabçı ordu zənn edər, coşar, gülər, ağlar, yardım is-

tər. Silah çəkib hərbə hazır olduğunu söylər. Nihayət, bizimkilər basıldı 

- deyə özünü vurub ölər. 

Qeyd: Əsər mənzumdur. Lazım gəlsə, təbii, bəzi yerlərinə xorlar ila-

və edilir və son pərdədə rəqs bitmək ikən bugünkü Berlinin işsiz işçiləri 

də gələr və burcuaziyanın rəqslərinə qarşı etirazlar, aclıq marşları və 

kinli çıqışlarla etiraz edərlər. Bu xüsusda recissor və bəstəkarın tevsiyə-

lərini dinləmək lazım gələcəkdir. 

 

2.10. "Knyaz" ədəbi tənqiddə 

Faciə 1929-cu ildə yazılmış, dramaturqun sağlığında kitab şəklində 

çap edilməmişdir. Əsər ilk dəfə 1963-cü ildə Azərnəşr tərəfindən nəşr 

olunmuşdur. 

İlk dəfə 1929-1930-cu il teatr mövsümündə Dadaş Bünyadzadə adı-

na Türk Bədaye Teatrosunda recissor Aleksandr Tuqanovun, 1930-

1931-ci il teatr mövsümündə recissor Yusif Yuldızın quruluşunda tama-

şaya qoyulmuşdur. Əsərin ədəbi və teatr tənqidi tarixi də həmin illərdən 

başlanır. 

Ədəbi tənqid "Knyaz" faciəsinə birmənalı yanaşmamış, dramaturqun 

uğurlarını və "nöqsanlarını" "araşdırıb üzə çıxarmağa" çalışmışdır. Belə 

bir fikir irəli sürülmüşdür ki, guya Cavid "Peyğəmbər" və "Topal Tey-

mur" kimi "mürtəce əsərlərdən" sonra "Knyaz"ı qələmə almaqla sovet 

platformasına keçmişdir. Guya həmin əsərlə Cavidin sovet dövrü yara-

dıcılığında yeni mərhələ başlanır və s. Əslində şair həmin əsərlə nə so-

vet platformasına keçmiş, nə də onun yaradıcılğında yeni mərhələ baş-

lanmışdı... Bu mövqedən çıxış edənləri, görünür, faciənin mövzusu, 

ideyası, əsərdəki inqilabi əhval-ruhiyyə və ruh çaşdırmışdır. Əsərin əsas 
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ideyası inqilabı təqdir, təbliğ və təqdis etmək yox, tənqid etmək idi. Yı-

ğın-yığın insanların fəlakət və faciəsinə səbəb olmuş inqilabın ədəbi-

bədii və fəlsəfi mahiyyətini pyesdə oxucu və tamaşaçılara çatdırmaq 

idi. Dramaturqun məqsədi mühacirlərin həyatını və məişətini ədəbiyya-

ta və səhnəyə gətirməkdi. O, ədəbi metoduna sadiq qalaraq bu cür də 

etmişdi... 

"Knyaz" faciəsi barəsində Mustafa Quliyev, Akif İsmayıl, A.İ., 

A.Manaflı, Əvəz Sadıq, İsrafil Cahangirov, Əsəd Tahir, Cabbar Əfəndi-

zadə, Hüseyn Mehdi, Hacıbaba Nəzərli və b. tənqidi fikirlər söyləmiş-

lər. 

Bəzən Cavid sənəti və yaradıcılığına formal yanaşan, sənətin estetik 

prinsiplərini nəzərdən qaçıran, Cavid əsərlərini məzmununa və bədii-

fəlsəfi mahiyyətinə görə deyil, mövzusuna və zahiri əlamətlərinə görə 

qiymətləndirən, "Cavid necə yazmışdır?" sualını bir tərəfə qoyub, "Ca-

vid nədən yazmışdır?" sualını qabardan Musatafa Quliyev, əsər barə-

sində fikrini obrazlı formada belə ifadə etmişdir: "...Nəhayət Azərbay-

can şairi Hüseyn Cavid bizim inqilab qatarımıza oturdu; o, ağır, çətin 

və sancıdan sonra Şuralar Gürcüstanında inkilabi hadisələri az-çox təs-

vir edən yeni bir pyes doğdu. Nədənsə Hüseyn Cavid, qatarımıza min-

mək üçün konşu, qardaş Gürcüstanın paytaxtını seçmişdir. Biz Cavidin 

Azərbaycana çatacağını çox gözlədik... Görünür, şair "tarixin lakomati-

vinə" inanmış, dal vaqonlardan birinə minmiş və yolda, yarımstansiya-

ların birində yavaşca qatardan düşmüşdür. Nəhayət, Cavid inqilabi ya-

şayışımızı həqiqi surətdə təsvir etməkə başlamışdır."1 

Mustafa Quliyev başqa bir məqaləsində istehza ilə demişdir: «"Yad" 

bir ölkədə inqilab etmək asandır! H.Cavidin zənnincə, geri qalmış 

Azərbaycana inqilab yaraşmır.» 

Quliyev bilməmiş olmazdı: Axı, Azərbaycanda nə inqilab, nə də və-

təndaş müharibəsi olmuşdu!.. 

A.Şərif "Bugünkü azəri ədəbiyyatı və müsavat peyğəmbərlikləri" 

məqaləsində "Knyaz" faciəsindən bəhs etmiş və yazmışdır: "...Hətta 

                                                
1 Mustafa Quliyev. Türk ədəbiyyatında sağ uklon, “İnqilab və mədəniyyət”, №10 1929, 

səh. 36. 
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Mirzəbalanın [Mirzəbala Məmmədzadə Yurdsevər, Rəsulzadənin dostu 

və silahdaşı] ən böyük qəhrəmanı [Türkiyə mətbuatında Cavid haqqın-

da yazdıqlarına işarədir] Hüseyn Cavid belə "Knyaz" ilə öz yaradıcılıq 

tarixində yeni dövr açmaqla milli ideolocinin əsaslarına zərbə vurmağa 

başladı. O, artıq tarixi hadisələri anlamaqda sinfi bir platformaya keç-

məklə Mirzəbalaların platforması ilə heç bir münasibəti qalmadığını is-

bat etdi." 1 

Tamamilə səhv mülahizələrdir... 

O, "Topal Teymur"u nəzərdə tutaraq istehza ilə deyirdi: "Cavid "Də-

li Knyaz"lardan dəli xaqanlara keçməlidir." 

Akif İsmayıl, A.İ., A.Manaflı və Əvəz Sadığın imzaları ilə yazılmış 

məqalədə deyilirdi: 

- Cavid şairlik ömrünün çoxunu fəzalarda və dərin boşluqlarda ke-

çirmişdir... "Knyaz" əsərində Gürcüstan pək gözəl təsvir edilmişdir. 

"Gülgün kədəh"lər dünyasına kərq olmuş Knyazlar və onların kuyruk-

ları olan menşeviklərlə yan-yanaşı olarak, təsvir edilən Gürcüstan pro-

letariatının kəskin mübarizəsi göstərilmişdir. Kızıl ordunun top atəşləri 

altında təslim olan Gürcüstan, Zakafkaziyadakı vətəndaş müharibəsinin 

bir nümunəsidir. Bu nuktəyi-nəzərdən vətəndaş müharibəsini və emiq-

rantların yaşayışını təsvir edən bir pyes sayıla bilər... Əsərdə bir-birinə 

karşı iki sinif dayanır. Birinci sinif Knyaz başda olmaqla, burcua törtö-

küntüləri, bütün varlığı ilə istibdad və haqsızlığın carçıları, ikinci sinfi 

təmsil edən, başda bolşevik Anton olmaqla, proletariatdır, fəhlə sinfinin 

nümayəndələridir ki, gürcü münşüviklərinə qarşı amansız mübarizə 

aparır. Anton tipi çox zəif çıxmışdır. Əsərdə başlanan ziddiyyət sinfi 

mənsubiyyətdən çox kadınla bağlıdır...2 

Hesab edirəm ki, faciədə ziddiyyət daha çox qadınla deyil, sinfi mənsu-

biyyətlə bağlıdır. Ancaq əsərdəki hər iki konflikt diqqətəlayiqdir və faciə-

nin məzmununa xələl gətirmir. Əksinə, faciə canrının tələblərinə tamamilə 

uyğundur. Onların fikrincə, Şakro - Knyazın quyruğu öz mənafeyi üçün iş-

çi və kəndlilərin başına min cür fırıldaqlar açır. Faciə sənətcə zəifdir. Ca-

                                                
1 Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 233. 
2 A.İsmayıl, A.Manaflı və başqaları. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 6 aprel 1930. 
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vid, əsərdə olan aşağı, yuxarı bütün tipləri öz diliylə danışdırır. "Bir kulluk-

çu kadın ilə bir diplomat bir dildə danışarmış?.." Dramaturqun bütün əsər-

lərində olduğu kibi, bu "Knyaz"ı da başdan-ayağa "badə" adına yazılmış 

parçalarla doludur. Anton Berlində Casmen ilə çox soyuq görüşürlər... Bir 

tərəfdən özünün vəhşi ehtiraslarını oxşayan, Casmenin Antona getməsi, di-

gər tərəfdən nökər Şakro tərəfindən var-yoxunun yığışdırılması Knyazı də-

li edir və nəticədə Knyaz özünü öldürür..." 

Bu, faciə canrında yazılmış bir əsərə primitiv yanaşmaqdan başqa 

bir şey deyildir. Tənqidçilər faciədə bir-birinə zidd olan siniflərin mü-

barizəsinin zəif verildiyini iddia edir, məqalələrinə dövrün bolşevik və 

marksist möhrünü vururdular... "Faciənin mövzusu nə üçün Gürcüstan-

dan alınmışdır?" sualına cavab verməkdə çətinlik çəkirdilər. "Pyesin 

mövzu və dəyərinə heç bir zərər gəlmədən, hadisələri Azərbaycan hə-

yatına köçürmək olar" deyə dramaturqa "bəraət" qazandırmağa çalışır-

dılar və s. 

İsrafil Cahangirov, Əsəd Tahir: - Cavid "Knyaz"a qədər ancaq ta-

rixi əfsanələr yazmışdır. "Knyaz"ın yeganə üstünlüyü və qiyməti bun-

dadır ki, müəllif həyata yaxınlaşmaq istəmişdir... Əsərin birinci məksə-

di Gürcüstan şuralaşdıqdan sonra, vaktilə işçilərə oyuncak kibi bakan, 

onları karanlıq zirzəmilərdə çürüdən, bütün verki ağırlıklarını yoxsul 

kəndlilərin boynuna yıkan alçaq knyazları təsvir etməkdir... Cavidin 

əsərində əsas tipləri Knyaz və Antondur. Bunların hər ikisi də bir-birinə 

zidd və düşməndir. Cavid bu əsərində Antonu bir bolşevik tipi göstər-

məyə çalışmışdır. Ancaq dramaturq onun bir bolşevik kimi təsvirinə 

müvəffəq olmamışdı. Antonda bir xırda burcua iki üzlüyü rəngi vardır. 

Əsərdə menşevizm gözə çarpmır. Cavid işçi sınfından, onun mübarizə 

tarixindən xəbərsizdir. O, başqa əsərlərində yalnız tarixdən istifadə et-

məyi lazım bilərkən bu əsərində Cavid nədənsə tarixi unutmuşdur...1 

Cabbar Əfəndizadə: "Son əsəri "Knyaz"da Cavid əsrliyə və inqila-

ba çox yaxınlaşmışdır. Fəqət etiraf etməlidir ki, burada da inqilabi fikir 

kafi dərəcədə aydın və qəti deyildir." 2 

                                                
1 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930. 
2 C.Əfəndizadə. Aprel və ədəbiyyat, “İnqilab və mədəniyyət”, №4 1930, səh. 38. 
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Hüseyn Mehdi: - "Knyaz" ideya-məfkurə cəhətindən inqilabın tə-

ləblərinə cavab vermir. Müəllif "Knyaz"da Gürcüstanda proletar inqila-

bının bəzən çox təhrif edilmiş bir mənzərəsini cızmış olsa da, ümumiy-

yətlə, özünün proletar inqilabına doğru gəlmək meylini ifadə edirdi... 

Əsərdə müsbət cəhətlər də yox deyildir. Azadlıq uğrunda mübarizədə 

əzib məhv etmək üçün, müsəlləh üsyan və gərgin mübarizə fikrini irəli 

sürməsi Cavidin "Knyaz" əsərinin ən müsbət cəhətlərindən biridir. Bu-

rada Cavid menşeviklərin çirkin simasını açaraq, eyni zamanda knyaz-

lara qarşı amansız mübarizə bayrağı qaldırmağı lazım bilmişdir... Biz 

Hüseyn Cavidin "Knyaz" əsərindəki Antonun kommunist olmadığını 

iddia ediriz, çünki burada müəllif öz qəhrəmanını xarakterizə edə bilə-

cək əsas momentləri nəzərdən qaçırmakla, Antonun məhdud ailə çərçi-

vəsindəki "işini" təsvirlə kifayətlənmişdir." 1 

İ.Mirzə [Mirzə İbrahimov]: - "Dəli Knyaz" və "Telli saz" əsərlə-

rində Cavid müasir tematikaya keçir. Lakin o, bu temaları doğru və ət-

raflı düşünmə dərəcəsinə qalxa bilmədiyi üçün bir çox əsaslı səhvlər 

buraxır və sinfi mübarizəni yanlış formada meydana çıxarır...2 və i.a. 

1920-1930-cu illər ədəbi tənqidinin ən zəif cəhətlərindən biri ədəbi 

əsərlərin tənqidi və təhlilində canr məsələsini nəzərə almaması idi. Bəzi 

tənqidçilər dramatik canrda əsər yazmış müəlliflərin qarşısında roman 

canrının tələblərini qoyurdular. Bu cəhət Cavid yaradıcılığına münasi-

bətdə daha qabarıq nəzərə çarpır. 

2.11. Teatr tənqidində 

Əsərin tamaşaya qoyulmasına nail olmaq dramaturqa baha başa gə-

lir. O, xeyli əzab və əziyyətə qatlaşmalı olur... 

İsrafil Cahangirov əsərin tamaşaya qoyulmasını repertuar qıtlığı ilə 

izah edirdi. İddia edirdi ki, dramaturq əsəri teatrın tələblərini və reper-

tuar qıtlığını nəzərə alaraq yazmışdır. 

Mustafa Quliyev Azərbaycan sovet teatrının repertuarından bəhs 

edərək yazırdı: "Bu il [1929] teatromuz Hüseyn Cavidin "Dəli Knyaz" 

adlı yeni bir əsərini almışdır. Bu əsərin hələlik tənqidindən vaz keçərək 

                                                
1 Hüseyn Mehdi. Ədəbi qeydlər, “İnqilab və mədəniyyət”, №1 1933, səh. 41.  
2 İ.Mirzə. Hüseyn Cavidin son yaradıcılıq devri haqqında, “Kommunist”, 23 aprel 1933.  
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inqilabi bir əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etmək olar." 1 

Səhnəyə çox çətinliklə yol tapan pyes ətrafında geniş müzakirə və 

diskussiyalar açılır. Əsər Cavid yaradıcılığının və sənətinin əleyhidarla-

rı tərəfindən pis qarşılanır. "Raboçiy zritelğ" curnalında oxuyuram: 

"DTBT-nin [Dövlət Türk Bədaye Teatrosunun] bədii-siyasi şurasının 

geniş iclasında tamaşaya qoyulmaq üçün yeni pyeslər qəbul edilmişdir: 

Hüseyn Cavadovun [Cavidin] "Knyaz"ı." 2 

DTBT-nin bədii-siyasi şurası Az APP ilə birləşmiş iclas keçirir. İc-

lasda 500 nəfərin iştirakı ilə "Knyaz" müzakirə edilir. İclasda çıxış 

edənlər dramaturqu tənqid atəşinə tutur, pyesin "qüsurlarını" açıb göstə-

rirlər... Nəhayət, iclas pyesi bəyənir və tamaşaya qoyulmasını lazım bi-

lir. Həmin curnalın 1930-cu il nömrələrindən birində yazılırdı: "Teatr 

"Knyaz"ı tamaşaya qoymaq üçün hazırlıq işləri aparır. Pyesin quruluşu 

respublikanın əməkdar artisti recissor A.Tuqanova tapşırılmışdır." 

Beləliklə, faciə uzun müzakirələrdən və çəkçevirdən sonra repertua-

ra daxil edilir və tamaşaya qoyulmasına qərar verilir. Tamaşa iki recis-

sorun quruluşunda göstərilir: A.Tuqanov və Y.Yuldız. A.İsmayıl, 

A.Manaflı və b. verdikləri məlumata görə, pyes 1930-cu il aprelin 1-

dən etibarən tamaşaya qoyulmuşdur.3 

Rolları aşağıdakı aktyorlar ifa etmişlər: Knyaz - Rza Darablı, Rza 

Təhmasib, A.M.Şərifzadə, Solomon - Mirzəağa Əliyev, Casmen - Qə-

mər xanım, Mərziyə Davudova, Anton - Ülvi Rəcəb, Rza Əfqanlı, Mar-

qo - P.Tanilaidi, Şakro - İsmayıl Hidayətzadə, Fazil Dadaşlı, Lena - Ye-

va Olenskaya, Sona xanım, İşçilər - Bağır Cabbarzadə, Hacıməmməd 

Qafqazlı, Rzayev, bəstəkar - Əfrasiyab Bədəlbəyli, rəssam - Tixomirov. 

Ümumiyyətlə, Cavid obrazlarını səhnədə yaratmaq və canlandırmaq 

çətindir. Bu, recissor və aktyorlardan böyük bacarıq, məharət, ustalıq 

tələb edir. Aktyor çoxlu tər tökmədən və əmək sərf etmədən istədiyinə 

nail ola bilməz. 

Əsərdə mürəkkəb tip və obrazlardan biri Knyazdır. Knyaz ümumi-

                                                
1 M.Quliyev. Doqquz ildə maarif, “İnqilab və mədəniyyət”, №3-4 1929, səh. 6. 
2 “Рабочий зритель”, №8 1929, ст. 15. 
3 Ətraflı bax: A.İsmayıl və b. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 6 aprel 1930, №52. 
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ləşdirilmiş və tipikləşdirilmiş bir əksinqilabçı surətidir. O, inqilabın və 

bolşevizmin düşmənidir. Bu mürəkkəb obrazın daxili aləmini və fəlsə-

fəsini səhnədə açıb tamaşaçılara göstərmək asan məsələ deyil. Knyaz 

böyük bir təbəddülat mərhələsi keçirir, bir mühacir kimi ömrünü Ber-

lində faciəvi surətdə başa vurur... 

Rza Darablı Knyazadək komik rollarda çıxış etmiş və uğurlar qazan-

mışdı. İndi o Knyaz kibi tragik bir rolu səhnədə yaratmalı idi. Komik akt-

yor başdan-başa dəyişməli, ciddi bir rolda özünü göstərməli idi. Tamaşaya 

resenziya yazmış A.İsmayıl, A.İ., A.Manaflı və Ə.Sadıq oxucu və tamaşa-

çıların diqqətini bu cəhətə cəlb edirdilər. Yazırdılar ki, tamaşada Rza Da-

rablının bəzən diksiyası pozulur, bəzən yersiz atılıb düşür, bununla da 

"pyesin effektini" pozurdu. Aktyor Knyazı kefcil, şüursuz və haqlı olaraq 

mənfi bir tip kibi yaradır. "Xüsusilə onun IV pərdədə dəli olması çox həqi-

qi idi." 

Resenziyaçılar Rza Təhmasibin rolu barəsində belə yazırdılar: "...O, 

[Rza Təhmasib] bu rol üzərində çox çalışmış və əsərin bir çox incə mo-

mentlərini dəxi bənimsəyə bilmişdir. Lakin Təhmasibin bütün pyesalar-

da olduğu kibi, burada da eyni tərzdə kışqırması və əsəbləşməsi yersiz-

dir."1 

Abbas Mirzə Şərifzadə ən böyük aktyorluq və recissorluq şöhrətinə 

Cavid dramaturgiyası sayəsində yüksəlmişdir. O, Cavid pyeslərini də-

rindən duyur, müqtədir bir aktyor kimi, səhnədə yaddaqalan klassik ob-

razlar yaradırdı. Şərifzadə eyni zamanda düşünən, yeni səhnə şərhi, ye-

ni səhnə mizanları axtaran və tapan bir recissor və aktyor idi. Buna görə 

də onun, istər recissor, istərsə də aktyor işi tamaşaçılar tərəfindən ma-

raqla və rəğbətlə qarşılanırdı. A.İsmayıl və b. onun rolu barəsində belə 

düşünürdülər: "[A.M.Şərifzadə] ...Knyazı ziyalı, həm də hökumət [milli 

hökumət] üzvü olaraq göstərmişdi... Aktyor 2-ci pərdədə qısqanc və 4-

cü pərdədə dəli Knyazı yaxşı yarada bildi... O, son pərdədə Knyazı ya-

zık bir tip yaratmakla, öz yalvarış və hərəkətləri ilə tamaşaçıları halına 

acındırdı..." 

                                                
1 A.İsmayıl, A.Manaflı, Ə.Sadıq, A.İ. “Knyaz”, “Gənc işçi”, 16 aprel 1930, №61. 
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Görünür, aktyor Knyazı səhnədə milli hökumətin bir üzvü kimi ya-

ratmazdan qabaq dramaturqla məsləhətləşmişdi. 

Aktyora bəzi iradlar da tutulmuşdu: "A.M.Şərifzadə Knyaza ciddi 

bir tip siması vermədiyindən, o, tamaşaçıların üzərində nifrətə layiq ol-

murdu. Rol aktyordan çirkin sima və iyrənc hərəkətlər, dərin psoxoloci 

hazırlıq tələb etdiyi halda, o buna bəzən nail olmurdu." 

Ülvi Rəcəb və Rza Əfqanlı Anton obrazını necə düşünür və necə ya-

radırdılar? Rəyçilər bu suala cavab verərək, yazırdılar: "Aktyor Əfqanlı 

dəxi Anton rolu üzərində çalışmışsa, ancaq bu rolu az düşünmüşdür. Əf-

qanlı şeirləri əzbərləmədiyi üçün ara-sıra yanlış okuyurdu... Ülvi Rəcəb 

öz oyunu ilə məharət göstərmiş, korkmaz, mübariz və cəsur bir inqilabçı 

yaratmaq istəmişdir..." 

Casmen rolunu səhnədə ilk öncə Qəmər xanım, sonra Mərziyə xa-

nım yaratmışlar. Rəyçilər Mərziyə xanımın rolunu daha yüksək qiymət-

ləndirmişlər. Hesab etmişlər ki, o, səhnədə Antona qarşı səmimi, Knya-

za qarşı qarşı nifrətedici bir kənd müəllimi qızının tipini yaratmışdır. 

Bununla belə məqalə müəllifləri tamaşada Casmenin rola yaxşı girə bil-

məməsinin təqsirini recissorun və aktrisa Qəmər xanımın üzərinə atmış-

lar. Qəmər xanım barəsində yazmışlar: "...Kəmər xanımın üzərinə dü-

şən təksiri isə onun bu rolu lazımi kədər bənimsiyə bilməməsidir. O, 

Casmeni daima şən, Knyazın altın və almaslarına aludə və Antona karşı 

soyuk bir tip yaratmışdır. Kəmər xanımı görüncə Cavidin Casmeni de-

yil, Cəfərin [Cabbarlının] "Dilbərini" xatırlamak olur. Recissor dəxi bu-

na dikkət etməmişdir." 

Marqo - Tanilaidi həqiqi ana obrazını yaxşı ifa etmiş, Knyaza qarşı 

təsiredici hərəkətləri səhnədə yaxşı verə bilmişdi. Yeva Xanım və Sona 

xanım Lena rolunun öhdəsindən gəlmişlər: "Xüsusilə Yevanın öz atası 

Knyaza deyil, Casmen və Antona yakınlıq göstərməsi və Sonanın yaxşı 

oynayıb okuması biri-birinə ahənkli olduğundan tamaşaçıda həyəcan 

oyadır. Fiquraca Sona bu rola daha müvafiqdir." 

Müxalifətçi-menşevik Şakro oricinal surətdir və ustalıqla yaradılmışdır. 

Şakro siyasətcil və hiyləgərdir, min dona girib-çıxır. O, hər şəraitə və və-

ziyyətə tez uyğunlaşır, istədiyi məqsədə nail olmağı bacarır. İsmayıl Hida-
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yətzadə və Fazil Dadaşov, rəyçilərin fikrincə, səhnədə istədiklərinə nail ol-

muşlar. Lakin onların hərəkət və danışıqlarında bir monotonluq olmuşdur. 

Hidayətzadə bu rolu bir gürcü kintosu kibi düşünür və yaradırdı. Səhnədə 

artıq atılıb düşürdü. "Hal bu ki, Şakronun atılıb düşməsi müəyyən bir siya-

səti həyata keçirmək üçündür. Fazil Dadaşova isə bu rol əsla yaraşmır." 

Resenziyaçılar yazırdılar: "Solomon - M.A.Əliyev, Knyazın dayısı 

öz mənafeyini güdən, liberal bir tipdir. Əliyevin səhnədə bu surəti pis 

yaratmasında günah aktyorda deyil, dramaturqdadır." (?!) Məncə, Solo-

mon bitkin bir surətdir. Rolun səhnədə doğru və düzgün alınmamasında 

dramaturqu günahlandırmaq yersizdir. A.İsmayıl və b. bu rol haqqında 

yazırdılar: "...Əliyev rolu deklamasiya tərzində deməkdən başka, heç 

bir yenilik göstərə bilmirdi. Onun 3-cü pərdədəki son sözü dəhşətli təsir 

buramak əvəzinə, tamaşaçıların şiddətli gülüşü ilə karşılaşırdı." 

A.İsmayıl, A.Manaflı və b. işçi surətləri barəsində yazmışlar: "Bağır 

Cabbar-zadə, korkmaz, tələbkar və kəhrəman bir işçi rolunda artık dərə-

cədə müvəffəq olduğu kədər, H.M.Kafkazlı dəxi vərəm xəstəliyinə du-

tulmuş aciz bir işçinin onun kibi yaxşı oynadı... Son dərəcə yaltak 

kəndli tipini yaradan Rzayev bəzi xarakterli hərəkətləri ilə rolun mahiy-

yətini üzə çıxara bildi..." 

Resenziyaçılar tamaşanın səhnə quruluşu və rəssam işi barəsində ayrıca 

söz açmışlar. Tamaşaya konstruktivizm və realizm üsulu ilə quruluş veril-

mişdir. Bu baxımdan recissor Tuqanovun, rəssam Tixomirovun və bəstə-

kar Əfrasiyab Bədəlbəylinin işi təqdir edilmişdir. Hesab edilmişdir ki, rəs-

samlıq baxımından pyesin kütləvi səhnəsi, xüsusilə Knyazın evindəki içki 

məclisi bir qədər zəifdir. 

İsrafil Cahangirov və Əsəd Tahir Dövlət Türk Bədaye Teatrosun-

da pyesin tamaşaya qoyulması haqda yazmışlar: "Türk səhnəsində oy-

nanılan oricinal əsərlər içərisində ["Knyaz"] vətəndaş müharibəsi döv-

ründən və mühacirlərin yaşayışından bəhs edən yeganə pyesdir. Ancaq 

"Knyaz" H.Cavidin başqa pyeslərinə nisbətən sənət etibarilə, bir teatr 

əsəri olmaq şərtilə çox zəifdir. Faciədə böyük pafos, kəskin cümlələr 

azdır. Bu əsərdə Cavid artistlərin məharətindən asılıdır. Əsərdə heç bir 
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dinamika və hadisələr yüksəlişi yoxdur..." 1 

Teatr tənqidçilərinin yazdıqları resenziyada recissor işi, aktyor oyu-

nu, faciənin səhnə şərhi geniş işıqlandırılmışdır. A.İsmayıl, A.Manaflı 

və b. recissor işini müsbət qiymətləndirmişlər. İ.Cahangirov və Ə.Tahir, 

əksinə, tamaşada recissorluq işinin zəif olduğunu qeyd etmişlər. Recis-

sorun IV pərdədə Casmenlə Antonun bir-birilə əl dutmasına və öpüş-

məsinə yol verməməsinə irad tutmuşlar və sualı belə qoymuşlar: "Kom-

munist də öpüşərmi?.." Rəssamlıq işi ilə ilgəli demişlər: "Tiflisin Bota-

nik bağından başlamış Berlin restoranlarına kədər bütün pərdələr pək 

gözəldir." 

Cahangirov və Tahir pyesin qısa bir müddətdə tamaşaya hazırlanma-

sına irad tutmuş, qeyd etmişlər ki, «"Knyaz" kibi çətin və mürəkkəb bir 

əsər üzərində aylarla məşq etmək lazım idi ki, tiatro bunların heç birini 

etməmişdir. Odur ki, əsər çok hissəsində oynanmır və deklomasiya şək-

lində deyilir. (O da düzgün olsa!)» 

Rəyçilər Rza Darablının rolunu yüksək qiymətləndirmişlər: "...Da-

rablı [Knyaz] səhnədə tam mənasilə tanınmaz olmuşdur. Daima "Məşə-

di İbad"ın hambal rolunda gördüyümüz bu aktyor Moskvada aldığı teat-

ro təhsilindən sonra böyük sənətdə kəti dönüş yaratmışdır. Knyaz ro-

lunda Darablı hər kəsin gözlədiyindən parlak oynadı." 

İ.Cahangirov və Ə.Tahir Anton - Ü.Rəcəb, Casmen - Qəmər xanım, 

Solomon - M.A.Əliyev, İ.Hidayətzadə -Şakro, Tanailidi - Marqo, Lena - 

Y.Olenskayanın yaratdıqları obrazların müsbət və mənfi cəhətlərini ayrı-

ca qeyd etmişlər. "Ü.Rəcəbin Antonu ona görə gerçək alınmışdır ki, o, 

səhnədə qətiyyətlə hərəkət edir, özünü inandırıcı şəklə salır və əsl bolşe-

vik tipini yaratmağa çalışırdı. Qəmər xanımın Casmeni ona görə qüsurlu-

dur ki, o rolunda sxematiklik yaratmışdır." Hesab etmişlər ki, M.A.Əliye-

vin Solomonu "cansız, ətsiz-qansızdır". Hidayətzadənin Şakrosu "komik 

təhər" və aktyorun özünün fərdi yeniliklərindən kənara çıxmışdı. Taniali-

di və Olenskaya "yararlı tip yaratmağa müvəffəq olmuşlar." 2 

Cabbar Əfəndizadə: "Knyaz" şura teatrı tələbindən geri qalır. Ca-

                                                
1 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930, №76. 
2 İ.Cahangirov, Ə.Tahir. “Knyaz”, “Kommunist”, 6 aprel 1930. 
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vid son "Knyaz" əsərilə teatr üfüqündə söndü... 

* * * 

Cavidin "Knyaz" faciəsi haqqında rus dilində də məqalə və resenziyalar 

yazılmışdır. Məqalə müəllifləri İsrafil Cahangirov, Əsəd Tahir, İsm. Ab və 

A.S.Manaflı məqaləni üç hissəyə bölmüş və "Raboçiy zritelğ" curnalında 

dərc etdirmişlər. Məqalənin birinci hissəsi əsərin məzmun və sücetinə aid-

dir. Onların fikrincə, "Knyaz" sözsüz partiya və sovet ictimaiyyətinin bö-

yük diqqətinə layiqdir" və s. Hesab etmişlər ki, "Cavid "Sənət sənət üçün-

dür" şüarının tərəfdarıdır. Onun "Knyaz"a qədər yazdığı əsərləri bizim 

ideologiyaya yabançı və zərərlidir. Bununla belə, oricinal Azərbaycan ədə-

biyyatında Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin tarixini əks etdirən ye-

ganə əsər Cavidin "Knyaz"ıdır. Ancaq dramaturq həmin hadisələri Azər-

baycan varlığına, təəssüf ki, köçürməyib. Gürcüstanın sovetləşməsi dövrü-

nədək vaxtı düzgün ifadə etməyib. Təsvir etdiyi hadisələrdə menşeviklərin 

roluna toxunmayıb. Gürcüstanın ictimai münasibətlər tarixini pis bilir. Ca-

vid burcuaziya ilə fəhlə sinfi arasında olan ziddiyyətləri göstərə bilmir. 

Fəhlə və kəndlilərin aldadan burcuaziyanın alçaq itləri və onun qızğın mü-

dafiəçilərinin - menşeviklərin rolu haqda heç bir söz demir." Və  s. və i. a. 

Mən yalnız Knyaz, Anton və Şakro surətlərilə onların qərəzli, mən-

tiqsiz və əsassız fikirləri alt-üst edə bilərəm!.. Onlar iddia edirdilər ki, 

Anton, bir bolşevik surəti kimi, uğursuz alınmışdır. O, yalançı bolşevik-

dir: «"Knyaz"ın ədəbi əsər kimi, olduqca çox nöqsanları vardır. Ümu-

miyyətlə, bu pyesdə Cavidə məxsus pafos, zəriflik və söz ustalığı [mas-

terstvo slov] hiss olunmur.» 1 

Teatr tənqidçiləri recissor işini məqbul saymamış, rəssam işini tərif-

ləmişlər. Pyesin səhnə təcəssümü haqda yazmışlar: "Knyaz tipini düz-

gün yaradan Rza Darablının oyunu gözəl təəssürat yaradır. [Bu, elə re-

cissorun uğurlu işi və tapıntısı idi.] Düzü, Rza Darablı tanınmaz olmuş-

dur. Səhnə təhsili artistin bütün simasını dəyişdirmiş və onun yaradıcı-

lığında böyük çevriliş yaratmışdır. Anton tipini bolşevik kimi nəzərə 

                                                
1 И.Джангиров, А.Таиров, Исм. Аб., А.С.Манафлы. “Князь”, “Рабочий зритель”, №5 

1930, ст. 4. 
 Moskvada səhnə təhsili almasına işarədir. 
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çatdırmaq və bu rolu canlandırmaq Ülvi Rəcəbə nəsib oldu." 

"Knyaz" 1931-ci ildə Tiflis Azərbaycan Teatrında da tamaşaya qo-

yulmuşdu. Bu haqda Rza Şahvələd "Yeni kənd" qəzetində xəbər ver-

mişdir. 1 

2.12. Məmməd Cəfər.  

"Knyaz" 

1930-1937-ci illər Cavid yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü idi. Bu 

yeddi il müddətiidə şair "Azər"dən əlavə "Knyaz", "Telli saz", "Səya-

vuş", "Şəhla", "İblisin intiqamı" və "Xəyyam" dramlarını, habelə bir 

çox lirik və epik şeirlər yazmışdır. 

Bu əsərlərdə, hər şeydən əvvəl, Cavidin görüşlərində, tarixə və müa-

sir həyata münasibətində əmələ gələn yenilik diqqəti cəlb edirdi. Bu ye-

nilik ondan ibarət idi ki, həmin əsərlərdə şairin diqqət mərkəzində icti-

mai ziddiyyətlər, kəndlilərlə feodallar, işçi sinfi ilə burcuaziya arasında-

kı ziddiyyətlər dururdu. Cavidin müsbət surətləri tarixi mövzuda yazıl-

mış əsərlərdə üsyançı kəndlilər, müasir mövzuda yazılmış əsərlərdə isə 

inqilabçı fəhlələr idi. O da çox əhəmiyyətlidir ki, bu əsərlərdə müsbət 

tiplər sırasında müxtəlif millətlərin nümayəndələri vardı. Məsələn, bun-

ların içərisində biz Gürcüstanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda 

vuruşan gürcü inqilabçısı Antonu ("Knyaz"), Cənubi Azərbaycanda fars 

ərbabları və feodallarına qarşı duran azərbaycanlı Qurbanı ("Telli saz"), 

imperialistlərin müharibə fitnəkarlığına qarşı çıxan rus sovet diplomatı-

nı, İtaliya faşistləri ilə vuruşan mərakeşli ərəb Xalidi, ispaniyalı respub-

likaçılara kömək edən əsir almanı ("İblisin intiqamı") və başqalarını gö-

rürük. 

Şairin yaratdığı mənfi surətlər isə Sovet hakimiyyətinin düşmənlə-

rindən, fəhlə və kəndlilərin düşmənlərindən, inqilab xainlərindən ibarət 

idi. 

Ümumiyyətlə bu zaman Cavid Azərbaycan sovet ədəbiyyatının aktual 

mövzularına yaxınlaşmağa böyük səy göstərirdi. Məsələn, 1926-30-cu il-

lərdə sovet ədəbiyyatının mühüm mövzularından biri azad həyatın tərən-

                                                
1 Qulam Məmmədli. Cavid – ömrü boyu, Bakı, 1982, səh. 238-239. 
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nümü və köhnəliyin qalıqları ilə mübarizə mövzusu idi. İstər yaşlı, təcrü-

bəli, istərsə də gənc yazıçılar - C.Cabbarlı, A.Şaiq, S.Vurğun, S.Rüstəm 

və başqaları bu mövzuda əsərlər yazırdılar. Cavid də bu mühüm ədəbi 

mübarizəyə bir az əvvəl haqqında danışdığımız "Azər" əsəri ilə cavab 

vermişdi. 

"Şəhla", "İblisin intiqamı" kimi pyeslər də dövrün mühüm məsələlə-

rini əhatə edirdi. "Şəhla"da Azərbaycan qadınının sosializm quruculuğu 

cəbhəsindəki mübarizəsi təsvir olunmuşdu. Almaniya, İtaliya və Yapo-

niya faşistləri əleyhinə yazılmış "İblisin intiqamı"nda isə bir tərəfdən, 

faşizmin müharibə demək olduğu və bəşəriyyət üçün böyük bir təhlükə 

təşkil etdiyi, o biri tərəfdən də sovet sülh siyasətinin cahanşümul rolu 

göstərilirdi. 

Bu illərdə ədəbiyyatda geniş yayılmış bir mövzu da Azərbaycanda və 

ümumiyyətlə Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyəti uğrunda gedən tarixi mü-

barizələrin təsviri idi. Cavid 5 pərdəli mənzum "Knyaz" dramını bu möv-

zuda yazmışdı. Dramda qardaş gürcü xalqının azadlıq, yeni həyat, Sovet 

hakimiyyəti uğrunda mübarizəsinə müqavimət göstərmək istəyən feodal-

burcua dünyasının məğlubiyyətini və onun son acınacaqlı günlərini gös-

tərirdi. 

Ömrünün müəyyən illərini Gürcüstanda keçirmiş və əvvəlki əsərlə-

rində də Gürcüstan həyatını və təbiətini təsvir edən Cavidin bu mövzu-

da əsər yazması təsadüfi deyildi. Bu da şairin qardaş Gürcüstan xalqına 

məhəbbətinin yeni bir ifadəsi idi. Gürcüstanı azad görmək "Şeyx Sə-

nan" müəllifini sevindirmişdi. 

Dramın ilk səhnələri feodallar, knyazlar zülmünü, son səhnələri isə 

azad Gürcüstanı göstərirdi: Gürcüstanda əksinqilabçı, yerli burcuaziya 

və feodalların müvəqqəti ağalığı dövrüdür. Xalq, fəhlə və kəndlilər ağa-

lara qarşı azadlıq, demokratiya uğrunda, Sovet hakimiyyəti uğrunda 

mübarizəni davam etdirir. Dramaturq əksinqilabçı, mürtəce cəbhənin 

nümayəndəsi olaraq altmış yaşlı, burcualaşmış mülkədar knyazı göstə-

rir. Hələ inqilabi ideyalardan uzaq olan yoxsul kəndlilər, işsiz fəhlələr 

knyazın qapısına şikayətə gəlmişdir. Bir kəndli üzüm bağlarını dolu 

vurduğundan danışıb, mərhəmət istəyir. Fəhlələrdən biri iş tələb edir, 
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ailəsinə çörək istəyir: 

İştə mən altı qız, oğlan babası,  

Məni məhv etdi tütün fabrikası.  

Zövq alıb içdiyiniz dadlı şərab 

Bu ciyərdən süzülən qanla qoxar.  

Bax zəhərdən qurumuş skeletim 

Mən ölürsəm, sönəcək altı yetim... 

Knyaz isə bu fəryadlara zərrəcə əhəmiyyət vermədən öz kefindədir. 

Arvadı öldükdən sonra o, gənc qız Casmenlə evlənmişdir. İndi o, ca-

vanlaşmaq çarələri axtarir. 

Qabaqcıl işçilər knyazın qapısına mərhəmət üçün gələnləri danlayır, 

"haqq alınar, verilməz" deyə kəndliləri üsyana çağırırlar. Lakin "müda-

raçı hərif", "sosialist cildinə girmiş canbaz", ozünü işçilərin müdafiəçisi 

kimi qələmə verən, inqilab düşməni hiyləgər Şakro üsyan edən fəhlə və 

kəndliləri sakitləşdirməkdə knyazların yaxın köməkçisidir. O, işçi və 

kəndlilərin gizli inqilabi təşkilatı haqqında hakim dairələrə xəbər çatdı-

rır, təşkilatın görkəmli üzvlərini təqib edir. 

Əksinqilabın ciddi müqavimətinə baxmayaraq, inqilab cəbhəsi gün-

dən-günə qüvvətlənir. Bu mübarizənin qəhrəmanlarından biri də bolşe-

vik Antondur. Uşaqlıqdan knyazın himayəsində olmuş Anton indi onun 

fabrikində texnikdir. Antonun anası Marqo da saçlarını knyazlara xid-

mət edə-edə ağartmışdır. Anton sonradan inqilabi təşkilatlara yaxınlaş-

mış, "Bir başımdan keçərəm məslək üçün" deyən, dilində daim beynəl-

miləl nəğməsi dolaşan, mətanətli, dönməz bir bolşevik olmuşdur. Bir 

çox başqa inqilabçı yoldaşları kimi Anton da əksinqilab tərəfindən təqib 

olunur. Qorxulu günlərində ona şəhərdən çıxıb getməsini, gizlənməsini 

təklif edənlərə Anton qəzəblə cavab verir: 

Məhbəs kəsilib yoxsula dünya,  

Azğınlar edər hökmünü icra.  

Layiqmi durub seyr edəyim mən,  

Bir gün belə çıxmam bu şəhərdən!  

Anton deyil azğın, deyil alçaq,  

Acizlərə yardım dilər ancaq. 
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Satqın Şakro Antonun məqsədini öyrənib, onun bolşevik təşkilatına 

üzv olduğunu knyaza bildirir. Knyaz Antonu güllə ilə vurub yaralayır. 

Lakin Anton tezliklə sağalıb, daha böyük bir əzm ilə mübarizəyə qoşu-

lur. İnqilab cəbhəsi qalib gəlir. Knyaz öz ailəsi, qızı Lena, arvadı Cas-

men və dayısı Solomon ilə kapitalist ölkələrinə, Almaniyaya qaçır. 

Əsərin son səhnələrində biz knyazı Berlində, muhacirətdə görürük. 

O burada tək deyildir. Rusiyada inqilabın qələbəsindən sonra çox belə 

knyazlar mühacirətə qərar vermişdir. İnqilab düşməni Şakro da burada-

dır. Bunların hamısı səfil, dilənçi kökünə düşmüşlər. Altmış yaşlı knyaz 

da bu səfillərdən biridir. Onun qızı Lena Berlin kafe-şantanlarında rəq-

qasəlik edir. Knyazın ucundan doğma Gürcüstandan ayrı düşmüş Cas-

menin də halı acınacaqlıdır. 

Yeni Sovet Gürcüstanı üçün sənaye alətləri almaq məqsədilə Berlinə 

göndərilmiş Anton köhnə dostlarla qarşılaşır. İndi Anton bir sənaye 

müəssisəsinin mühəndisi, onun anası Marqo isə uşaq evində yetimlərin 

anasıdır. Anton knyaza nifrət etsə də, Lena və Casmenin halına acıyır. 

Gürcü gözəllərinin Berlin kafe-şantanlarında azğın əksinqilabçılara, qu-

durğan hərbçi zabitlərə qulluq etməsi onun vətənpərvərlik qüruruna to-

xunur. O, qadınlara azad Gürcüstana qayıtmağı, orada vətənə xidmət 

göstərməyi təklif edir və gözəl səsi olan Lenaya deyir: 

Bir düşün sən nə idin, şimdi nəsin?  

Bu gözəl, dadlı, məlahətli səsin  

Bir əməldir ki, verir ruha qida.  

Sən bu sənətlə əgər yurdunda  

Oxşasan zövqünü şən gürcülərin,  

Daha məqbul olur əlbət hünərin. 

Lakin knyazın vəhşiliyi Antonun bu məqsədinə mane olur. Gürcü 

inqilabçılarının qorxusundan baş götürüb vətəndən qaçan Knyaz Berlin-

də də fəhlələrin 1 May nümayişinə rast gəlir. Burada da inqilab nəğmə-

lərini eşidib bir daha sarsılır və hiss edir ki, dünyanın harasına getsə, 

onun üçün qurtuluş yoxdur, köhnə ağalığı geri qayıtmayacaqdır. İndi 

knyaz artıq ağlını itirmiş, dəli knyazdır. O, özünü "qeysər" hesab edir. 



Ясрин шаири V 
 
354 

Finalda knyaz vəhşicəsinə Casmeni, sonra da özünü öldürür. 

Bu dramda Cavid inqilabçılar cəbhəsinin işindən, fəaliyyətindən da-

ha çox Casmen və Lenanın faciəsinə, əksinqilab cəbhəsinin rəzalətlırinə 

yer vermişdir. Bu da, bir tərəfdən, ondan irəli gəlirdi ki, dramaturq əsa-

sən əksinqilabın məğlubiyyətini və miskin aqibətini göstərmək istəmiş-

dir. 

Mövzu cəhətindən "Knyaz" dramı ilə "Azər"in ən məzmunlu parça-

larından olan və şairin kapitalizm quruluşuna, burcua əxlaqına qarşı 

kəskin nifrətini əks etdirən "Azad əsirlər" və "Mühacirlər yuvası" əsər-

ləri arasında yaxın cəhətlər çox idi. Bu aydın göstərirdi ki, Berlinə etdi-

yi səfər Caviddə ümumiyyətlə burcua cəmiyyətinə və kapitalist ölkələrə 

qaçıb, imperialist burcuaziyasının himayəsinə sığınan vətən xainlərinə 

qarşı nifrəti daha da gücləndirmişdir. 

Cavidin "Knyaz" dramı marksist tənqidi tərəfindən çox müsbət qar-

şılanmışdı. "Topal Teymur"a görə Cavidi kəskin tənqid edən Mustafa 

Quliyev 1929-cu ildə "İnqilab və mədəiiyyət"də nəşr etdirdiyi bir mə-

qaləsində yazırdı ki, "nəhayət, Azərbaycan şairi Hüseyn Cavid bizim 

inqilab qatarımıza oturdu... Ağır, çətin ağrıdan sonra şuralar Gürcüsta-

nında inqilab hadisələrini az-çox təsvir edən yeni bir pyes doğdu". Tən-

qidçi Cavidin Azərbaycan əməkçilərinin həyatından və mübarizəsindən 

yeni əsərlər yazacağına şübhə etmədiyini göstərib yazırdı ki, "Cavid in-

qilabi yaşayışımızı həqiqi surətdə təsvir etməyə başlamalıdır. Hüseyn 

Cavid dəli knyazlardan dəli xanlara keçməli, inqilabi türk həyatını, 

Azərbaycan əməkçilərinin mübarizəsini təsvir etməlidir".1 

1933-cü ildə H.Mehdi də "Ədəbi qeydlər" məqaləsində "Knyaz"ı 

müsbət qiymətləndirib yazırdı ki, "Cavid "Knyaz"da proletar inqilabına 

doğru gəldiyini ifadə edir... menşeviklərin çirkin simasını açaraq göstə-

rir." 2 

"Knyaz" əsəri haqqında Cəfər Cabbarlı da müsbət fikirdə idi. Cab-

barlı yazırdı ki, "Knyaz" pyesi Hüseyn Cavidin böyük nailiyyətidir. 

                                                
 Əslində Casmeni öldürmür. O, Anton ilə vətənə qayıdır. – İ.A. 
1 “İnqilab və mədəniyyət” məcmuəsi, 1929, №10. 
2 “İnqlab və mədəniyyət”məcmuəsi, 1933, №1. 
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"Knyaz" Cavidin sovet məfkurəsinə tam yaxınlaşdığını göstərən bir 

əsərdir. Bir cəhəti də mütləq qeyd etmək lazımdır ki, bu pyesdə Cavidin 

dili əvvəlki pyeslərinə görə çox sadə və anlaşıqlıdır." 1 

"Knyaz" 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrın-

da tamaşaya qoyulmuş və tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış-

dı.2 

2.13. Seçmələr  

 

 İştə gülgün qədəh, ey xanəxərab! 

Bulunur şey deyil əsla bu şərab. 

Şimdi fürsət var ikən iç!.. Bir gün 

Görəcəksin bu sönük ömrü sərab. 

 İçəlim, bəlkə təsəlli buluruz, 

Bəlkə qəmdən, acıdan qurtuluruz. 

Bir günün zevqinə dəyməz dünya. 

İçəlim sonra peşiman oluruz. 

 Həp düşündükcə boğar ruhu soğuq, 

Qaba, ıssız və dərin bir boşluq. 

O dərin boşluğu bir dolduracaq 

Varsa... Yalnız əbədi sərxoşluq. 

 İştə xilqət dolu bin dürlü təzad. 

Hər sevincin sonu müdhiş fəryad... 

Bədə ver, badə şu divanə könül 

Coşaraq qayğıdan olsun azad. 

 

 Çoq adam var ki, çiçək toplar ikən 

Qanadır səmli tikən əllərini. 

Çalılıqlarda gəzirkən birdən 

Cəzb edib durdu şu tər qönçə bəni. 

 Bu nə səfvət, nə məlahət, nə füsun! 

                                                
1 “Knyaz” haqqında qeydlər (rus dilində), Rəf, C.Cabbarlı arxivi, inv. №762. 
 Əslində Dövlət Türk Bədaye Teatrosuнda. – İ.A. 
2 Məmməd Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, Azərnəşr, 1960, səh. 204-209. 
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 Bəzi avropalı bılgic qafalar. 

Bəlli, gəncləşmək için çarə arar. 

 Hər qadın cilvəsi bir tatlı xəyal 

Başqa, həp başqadır onlardakı hal. 

 Qadın istərsə dikənlər gül açar, 

Qızacaq olsa; ölüm, fitnə saçar. 

 Hər baharın sonu matəmli xəzan,  

Hər visalın sonu ıssız hicran. 

 Mey sonulduqca doqar zevq, nişat, 

Ölülər içsə bulur tazə həyat. 

 - Vəhşi bir gül olsam, ətrafım dikən, 

Həsrətlə süzərdi hər görən bəni. 

- Bən bir yolçu olub yoldan keçərkən, 

Qoparıb köksümə taqardım səni. 

 - Bən ağ bir güvərçin olsaydım, əngin, 

İrişilməz üfüqlərdə yaşardım. 

- Bən bir şahin olub səni seyd için 

Ən keçilməz fəzaları aşardım. 

 Mümkün olsaydı da yurdumdakı meyxanələri 

Həp kütübxanə yapardım. 

 Çocuq əfsanələri!.. 

 Onu söyləmə ki, yoq çərçivəsi, 

Söz güləşdirməyə çoqdur həvəsi. 

 Derlər insan yaranıb meymundan, 

Yenidən meymuna dönmək nə yaman. 

 Əfsus... 

Gücsüzün haqqı əzilmək. 

 

 Başlamışlar, demək, onlar da naza, 

Bir bu qalmış minələr boynumuza. 

 Sən də onlar kibi sapmış başıboş. 

 Haydut yaramaz! 

Sosialist cildinə girmiş canbaz! 
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 Nikolay taxta çıxıb gəlsə yarın, 

Ona candarma olurdun... 

 Xayır, əsla, deyilik biz ölülər, 

Bizi kim sıqsa məzarlıqda gülər. 

 İştə bən! Altı qız-oğlan babası, 

Bəni məhv etdi tütün fabrikası. 

Zevq alıb içdiyiniz tatlı siqar, 

Bu ciyərdən süzülən qanla qoqar. 

 Baq, zəhərdən qurumuş iskeletim, 

Bən ölərsəm sönəcək altı yetim. 

 Eyi bil, er-gec əzənlər əzilir. 

 Knyazcan! 

İstəməz bunca gərəksiz həyəcan. 

 Bizi aciz və küçük sanma, xayır, 

Biz bizik, sən də sən!.. 

 Ah, pək qaba insan. 

 - Gedəlim, haqq sözü haqsız nə qanır, 

- Gedəlim, əvət, haqq alınır. 

 Baq, bu deyil tərbiyəsiz. 

Yenə var köylüdə insan sifəti. 

 Zalım oğlanları şaşa qoydu bizi, 

Pozdu bir anda bütün nəşəmizi. 

 Hey fələk... gör necə günlər gördük, 

Azdı hər kəs, nə böyük var, nə küçük... 

 Xalq acından qırılır, sən yalnız... 

Marş oqur, əyləniyorsun, arsız. 

 İnqilab iştə doğar aclıqdan. 

 

 Saqın, aldırma, nə istərsə desin, 

Bən başımdan keçərim məslək için. 

 Xəstəsin, ah, sənə doktor lazım. 

 Yardım olmaz bizə hər alçaqdan. 

 Bu nə yaltaqlıq? Ədəbsiz canavar! 
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 Yenə sən çıldırıyorsun, yavrum, 

Tutduğun yol uçurum, ah, uçurum. 

 Gönül istərsə geniş hürriyyət, 

Bir dügün zevqi verir hər dəhşət. 

 Hər bəla gəlsə köks gər də bir az; 

Bizi məhbəs və ölüm qorqutamaz! 

 Heyrət!.. Nə gözəllik, nə şətarət!.. 

 ...Ah, sus! 

Dinsizlərə uymuş o mənhus. 

 Hər xainə yoldaş olamam bən. 

 Aydın görünür girdiyiniz rol. 

 Knyazlara get, yardıma qoş.. Bən 

Yardım diləməm av köpəyindən. 

 - Sən köydə nəzakətli bir eşdin, 

Aç, söylə, neçin dəyişdin? 

- Sənsiz yaşıyorkən qabalaşdım. 

 Üstün gələcək yoqsula zəngin. 

 Altunla sönüb səndəki hər hiss, 

Oldun ulu knyazlara munis. 

 - Ayrılmayaraq fabrikalardan, 

Etdin bəni hər məsləkə qurban. 

- ...Anırdım səni hər gün 

Məslək və vəzifəm daha üstün. 

 Əğyar əli köksündə, nə zillət! 

Bir söylə, niçindir bu xəyanət? 

 Alçaq!.. 

Hər sapqına oldumu oyuncaq? 

 

 Anton soyuq erkək, qaba insan, 

Ürküb qaçıyor cümlə qadından. 

 Ah, sus! Bu nə yoldur gediyorsun, 

Sən hiç, bəni bədnam ediyorsun... 

Sapdırdı əminim səni Tiflis, 
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Ah, dünki Mələk, şimdi bir İblis. 

 Anton, o ilahdan daha mənhus. 

 Yoqsul deyərək tərbiyə etdik, 

Göstərdi fəqət tərbiyəsizlik. 

 Kimdən bu cəsarət, bu xəyanət?! 

 Bir gün də yaşatmam onu... Miskin! 

 Yüz buldu da hər baldırı çıplaq! 

Kimlər bana meydan oquyur baq! 

 Kin püskürən azğınlara yalnız, 

Dəhşətli ölüm vardır amansız!.. 

 Gündə bir rəngə, bir rola gir, 

Batsa dünya, düşünmə... 

 Bunca bədbin olub da sızlama, dur, 

Kim sinirdən qəvisə, qalib odur! 

 Dəli şeytan diyor bu tükləri yol! 

 Söylənənlər həqiqət olsa, yarın 

Bolşevik pərcəsindəyik, aydın. 

 Gəl,canım, ordu var, hökumət var, 

Keyfə baq, boş qoruntudan nə çıqar? 

 - Sana artıq bu evdə yoq ikram. 

Yediyin ətmək iştə fəzlə, haram... 

- Gedərim, girsin ətməyin gözünə. 

 Sizə nifrət! Yığın-yığın nifrət!.. 

 Mərhəmətsiz,şərəfsiz alçaqlar! 

 Burda sən zevq içində məsti-xumar, 

Gurluyor hər tərəfdə, baq, toplar. 

 Həpiniz tilki, tilkidən qorqaq, 

İştə meydan! Ər ol, ya əz, ya əzil! 

 Ah, şərəfsiz, ah cəllad!.. 

 Onda İsayı satan Yuda kibi, 

Bir baqış var ki, bilinməz səbəbi. 

 Qorquram səndəki atəşlə yarın. 

Bütün Avropayı sarsın yanğın. 
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 - Böylə həzyanlara yol vermə, saqın! 

- Sən mələk çöhrəli bir şeytansın. 

 Əvət, əxlaqı sönüklər, bəlli, 

Göstərir kəndini ismət modeli. 

 Şimdi bildim ki, səadətmiş ölüm, 

Öpəyim, gəl, səni son dəfə, gülüm! 

 Sən səadət və əsalət çiçəyi, 

Bən fəlakət və səfalət böcəyi!.. 

 Bu da bir başqa xəyanət, dəhşət!.. 

 Bir vulkan idim mum kibi söndüm, 

Bir aslan ikən tülküyə döndüm. 

 Dün sən nə idin? Sahibi-tac! 

Ya şimdi nəsin? Ətməyə möhtac. 

Ölmək yaşamaqdır, 

Sərsəm yaşayış ömrə yamaqdır. 

 Məhv edən məhv olur əlbət bir gün. 

 Artıq  

Nəzm olunmaz qaba əxlaqsızlıq... 

 Yetər, sorma yetər! 

Bu həyat iştə ölümdən də betər. 

 İnqilab iştə dəyişdirdi bizi, 

Ayırıb durdu həmən cümləmizi. 

 ...Dəyişməkdə cihan, 

Qaçıyor şimdi oğullar babadan. 

Ana qızdan, bacı qardaşdan... 

 Doktorlara aldanmayın əsla 

Onlar kimi şeytan, kimi tanrı... 

 Təyyarə verin, bir uçayım bən, 

Allahı bulub sirr açayım bən. 

 Knyaz, ulu Knyaz! 

Halın nə fəna, gəl, uyu bir az. 

 

                                                
 1971-ci il çapı ilə 2005-ci il çapının mətnində bir sıra uyğunsuzluqlar var. 1971-ci il 

çapında (III cild, səh. 187) həmin beyt var, 2005-ci il çapında (IV cild, səh. 108) yoxdur... 
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Cəfər Cəfərov 

2.14. Cavid teatrı 

Cavid haqqında vaxtı ilə çox yazılmışdır, onun əsərləri mübahisələrə 

səbəb olmuş, qəzet və curnal səhifələrində silsilə məqalələr yazılaraq 

geniş müzakirə edilmişdir. Lakin çox maraqlıdır ki, Cavid əsərləri ətra-

fında baş verən mübahisə və müzakirələr əksər halda onun əsərlərinin 

səhnədə oynanması ilə əlaqədar olmuşdursa da, Cavid və teatr mövzusu 

çox az işlənmiş, bəlkə də heç işlənməmişdir. Tamaşalar haqqında yazı-

lan bir çox məqalələrdə Cavid dramaturgiyasının məfkurəvi cəhətləri 

diqqət mərkəzində olduğundan, Cavid teatrının digər mühüm cəhətləri-

nə az toxunulmuşdur. Halbuki "Cavid teatrı" dedikdə, biz yalnız onun 

əsərlərinin səhnə tarixini nəzərdə tutmuruq, müəyyən xüsusiyyətlərə, 

estetik prinsiplərə əsaslanan bir teatr, bir səhnə sənəti, bir səhnə üslubu 

düşünürük ki, Azərbaycan teatrının inkişafında özünə görə mövqeyi ol-

muşdur. 

Cavid yaradıcılığı teatrla üzvi surətdə bağlıdır və Cavidin, şübhəsiz, 

öz teatrı vardır. Cavidi teatrsız, teatrı Cavidsiz düşünmək olmaz. Bu-

nunla belə, Cavid və teatr mövzusu müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Həm 

də yalnız ona görə yox ki, Cavid pyeslərinin bir çoxu uzun müddət səh-

nə üzü görməmiş və ya Cavid özünün teatra olan baxışlarını heç yerdə 

izah etməmişdir. Başlıca olaraq ona görə ki, Cavidlə teatr arasındakı 

münasibətlər çox mürəkkəb olmuşdur. Bu mürəkkəblik, əvvələn, ondan 

irəli gəlmişdir ki, Cavid teatrının məzmunu və üslub xüsusiyyətləri ilə 

Azərbaycan sovet teatrının məqsədi və yolu arasında həmişə üzvi ya-

xınlıq olmamışdır və əgər Cavid əsərləri inqilabın ilk illərində səhnədə 

arası kəsilmədən oynanılmışdırsa, bu, teatrla Cavid arasındakı ayrılığın 

əhəmiyyətsizliyinə dəlalət etmir. İnqilabın ilk illərində Azərbaycan so-

vet teatrının özü çox mürəkkəb və dolaşıq bir inkişaf prosesi keçirirdi. 

Cavidin bəzi əsərləri isə bu mürəkkəbliyi bir az da dərinləşdirir və hər-

dən elə vəziyyət yaradırdı ki, teatr Cavidin bu və ya digər əsərindən im-

tina etməli olurdu. 1923-cü ildə tamaşaya qoyulmaq üçun hazırlanmış 

                                                
 “Cavid teatrı” anlayışını Azərbaycan teatrşünaslığına İsrafil Cahangirov gətirmişdir. – İ.A. 
 Mişkinaz Cavidlə söhbətlərində izah etmişdir. – İ.A. 
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"Peyğəmbər" repertuara daxil edilmədi. 1926-ci ildə oynanan "Topal 

Teymur" isə bir neçə tamaşadan sonra [Xalq Maarif Komissarlığının 

göstərişilə] həmişəlik səhnədən götürüldü. 

Cavid teatrı mövzusunu çətinləşdirən ikinci cəhət burasıdır ki, ədi-

bin əsərlərinin səhnə tarixi teatr nəzəriyyəsi və sənətində müxtəlif əyin-

tilərlə bağlı idi; teatr özü bir çox halda yanlış nəzəriyyələrə uyduğun-

dan, Cavidi də çaşdırmış, onun əsərlərinə düzgün açar tapa bilməmiş, 

Cavid teatrının xüsusiyyətlərini lazımınca mənalandırıb ifadə edə bil-

məmişdir. Nəhayət, üçüncü çətinlik ondan ibarətdir ki, Cavid əsərləri-

nin səhnə tarixi vaxtında işıqlandırılmadığından, bir çox cəhətdən bizim 

üçün qaranlıq qalmışdır. Odur ki, təbii olduğu qədər də çətin olan Cavid 

və teatr mövzusu bizim üçün əsasən yenidir və bu barədə deyiləcək mü-

lahizələr hələlik yalnız başlanğıcdır. Bu mülahizələr nədən ibarətdir? 

Cavidin çox mürəkkəb ədəbi yaradıcılığı əsasən üç dövrə ayrılır: in-

qilaba [1917-ci ilə] qədər, 1920-1926-cı və sonrakı illər. Bu dövrlər içə-

risində ən böhranlısı 1920-1926-cı illərdir ki, Cavidlə sovet varlığı, Ca-

vidlə sovet sənəti və ədəbiyyatı arasında müəyyən ayrılıqla xarakterizə 

edilir. Bu illərdə Cavid əsasən "Peyğəmbər", "Topal Teymur" və "Afət" 

müəllifi kimi meydana çıxır. Həmin əsərlərdə isə, "Afət" istisna edilər-

sə, Cavidin yabançı ideoloci cəbhədə dürduğu, tarixi və sənəti anlayışda 

ciddi səhvlərə yol verdiyi hamı üçün aşkardır. Tənqidi ədəbiyyatda bu 

barədə müfəssəl yazılmışdır. M.Cəfərin "Hüseyn Cavid" kitabında da 

həmin dövrün ziddiyyəti və səhvləri ətraflı təhlil edilmişdir. 

Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, Cavid haqqında yazılmış bütün 

əsərlər içərisində M.Cəfərin kitabı ən mükəmməl və ən qiymətli əsərdir. 

Bu əsərdə Cavid yaradıcılığı böyük səmimiyyət və qayğı ilə, eyni za-

manda Cavidin ciddi ideoloci səhvlərinə göz yummadan izlənmişdir. 

Lakin 1920-1926-cı illər dövrünün təhlili ilə əlaqədar olaraq, müəllifin 

nəzərini bir nöqtəyə cəlb etmək istərdik. Kitabda belə bir yer vardır: 

"...20-26-cı illər Cavid üçün məfkurəvi tərəddüd dövrü idi ki, bu da 

onun proletar inqilabının əsas qayəsini aydın dərk edə bilməməsindən 
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irəli gəlirdi".1 

Biz qəti bu fikirdəyik ki, Cavid çox səmimi bir yazıçı idi, heç zaman 

öz sənətkar vicdanına zidd getmir, hər şeyi düşündüyü və idrak etdiyi 

dərəcədə təsvir edir, təsirlərə və təzyiqlərə göz yumurdu. Onun səhvlə-

ri, doğrudan da, inqilabı çətin qavraması ilə əlaqədar idi. Lakin belə bir 

sual meydana çıxır ki, əgər Cavid inqilabı çətin qavrayıb, anlaya bilmir-

disə, bəs o, hansı cəbhədə dururdu, daha doğrusu, onun təbliğ etdiyi 

ideya və fikirlər hansı ictimai qüvvələrə xidmət edirdi? Belə təsəvvür 

yaranır ki, Cavid və inqilab dedikdə, Cavid tək bir vahid olaraq alınır 

və onun görüşlərinin yalnız subyektiv keyfiyyətə malik olduğu, yalnız 

Cavid üçün səciyyəvi olduğu təsdiq edilir. Halbuki belə bir təsəvvür re-

al deyildir. 1920-1926-cı illər qızğın sinfi və ideoloci mübarizə illəridir 

və bu dövrdə yazıb-yaradan hər bir yazıçı, subyektiv arzu və meyllərin-

dən asılı olmayaraq, bu və ya digər ictimai təbəqə, zümrə və qrupun 

müdafiə etdiyi fikir və məqsədlərlə yaxınlaşır və ya əksinə, uzaqlaşırdı. 

Kitabda deyilir ki, Cavid inqilaba mənfi münasibət bəsləmirdi, lakin ey-

ni zamanda o susur, inqilabın xeyrinə də bir söz demirdi. Bəs Cavidin 

bu illərdə siyasətdən uzaqlaşması, "ədəbiyyat, sənət başqa, təbliğat baş-

qa" deməsi, "Peyğəmbər" və "Topal Teymur"da istər-istəməz Məhəm-

mədi və Teymuru idealizə etməsi, panislamist və pantürkist rəngli ide-

yalara qapılması kimin xeyrinə və kimin əleyhinə idi? Əlbəttə, "Hüseyn 

Cavid" kitabının müəllifi üçün sualın cavabı aydındır, amma, təəssüf ki, 

əsərdə bu cəhətə lazımi diqqət yetirilməmişdir. Olsun ki, Cavidin sub-

yektiv görüş və münasibətləri ilə əsərlərinin ideya məzmunu arasında 

müəyyən fərq vardır. Məsələn, məlumdur ki, Cavid müsavatı qəbul et-

mədi və onun yalançı milli birlik şuarına inanmadı. Amma müsavatçılar 

ondan istifadə etməkdən çəkinmədilər. "Topal Teymur" nəşr ediləndən 

sonra "Yeni Qafqaziyyə" curnalının 1927-ci il nömrələrindən birində 

yazdılar ki, "əsərdə idealizə olunan tip adi bir tip deyildir, türk tarixinə 

aid olan bir tipdir ki, milli türk tarixindən, bu tarixdəki qəhrəmanlıqdan 

                                                
1 M.Cəfər. Hüseyn Cavid, Bakı, 1960, səh. 138-139. 
 Əslində belədir: “Ədəbiyyat başqa, siyasət başqa, təbliğat daha başqadır.” – İ.A. 
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xəbər verir".1 

Bu qədər uzun haşiyə çıxmaqdan məqsəd, şəksiz, "Hüseyn Cavid" 

kitabının qiymətini azaltmaq olmadığı kimi, Cavidin özünə də şübhə 

doğurmaq, onu siyasi ittihamlarla damğalamaq deyildir. Cavid qayğı və 

məhəbbətlə öyrənilib qiymətləndirilməlidir. Lakin əsil qayğı prinsipial 

münasibətdən doğa bildiyi üçün, onun məfkurəvi qüsurlarını mümkün 

qədər dəqiq və açıq meydana çıxarmaq lazımdır ki, yalnız bu halda Ca-

vid yaradıcılığında sovet məfkurəsi təsiri altında yaranan əsaslı dönü-

şün nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğu aşkar edilsin. 

Bir də bu haşiyənin Cavid teatrı mövzusu nöqteyi- nəzərindən də 

əhəmiyyəti vardır. 1920-1926-cı illərdə Cavidin yazdığı "Peyğəmbər", 

"Afət" və "Topal Teymur" adlı üç pyesdən yalnız ikisi səhnədə oynan-

mışdır. Həm də bu əsərlərin səhnə ömrü qısa olmuşdur. "Afət" bir və ya 

iki dəfə, "Topal Teymur" isə cəmisi 3-4 dəfə göstərilmişdir. Demək, bu 

əsərlər Azərbaycan teatrının tarixində mühüm mövqe tutmamış və iz 

buraxmamışdır. 1920-1926-cı illərdə Cavidin səhnədə ən çox oynanılan 

əsərləri inqilabdan qabaq yazdığı "İblis", "Şeyx Sənan", "Şeyda" və 

"Uçurum" olmuşdur, yəni o əsərlər ki, müəyyən ideoloci qüsurlarına və 

ziddiyyətlərinə baxmayaraq, Cavid yaradıcılığının ən qiymətli dövrlə-

rindən birini təmsil edir. Oxucu və tamaşaçı kütləsi də Cavidi ən çox bu 

əsərləri ilə tanıyıb sevmişdir. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan sovet teat-

rının hazırladığı ilk yeni oricinal əsər "İblis" olmuşdur ki, 1920-ci il de-

kabrın 21-də səhnəyə qoyulmuşdur. Tamaşa sürəkli alqışlarla keçmiş-

dir; əsər böyük təsir bağışlamış və qızğın rəylərə səbəb olmuş, "Kom-

munist" redaksiyasına onlarla məktub və məqalə göndərilmişdir. "İb-

lis"dən sonra 1921-ci ildə "Şeyx Sənan" oynanırkən Cavidin şöhrəti da-

ha da artmış və hər iki əsər "səhnəmizin birər zinəti" kimi qiymətləndi-

rilmişdir. "Şeyda", "Uçurum" tamaşaları da tamaşaçı və tənqid tərəfin-

dən yaxşı qarşılanmışdır. Demək, 1920-26-cı illərdə Cavidin yeni əsər-

ləri "Peyğəmbər" və "Topal Teymur" onun ideyaca inqilabi varlıqdan 

                                                
1 Bax: “Новы Восток”. 1927, № 22, səh. 255. 
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çox uzaqlaşdığını, irtica cəbhəsinə kömək etdiyini göstərdiyi halda, in-

qilabdan əvvəl yazdığı və səhnədə ilk dəfə oynanan əsərləri, əksinə, 

onu xalqa sevdirmiş, geniş kütlə içərisində şöhrətləndirmişdir. Teatr 

məfkurəcə zəif və yabançı Caviddən daha çox, humanist ideyalar təbliğ 

edərək kapitalizmin, ədalətsiz müharibələrin, ictimai zülmün, pozuq 

aristokrat əxlaqının tənqidçisi Cavidə daha yaxın olmuşdur. Demək, te-

atr Cavidi xalqa daha qüvvətli cəhətləri ilə tanıtdırmış və sevdirmişdir. 

Cavid yeni əsərləri ilə özünə qarşı çox kəskin və ədalətli bir tənqid do-

ğurduğu dövrdə teatr da öz tamaşaları ilə, "Topal Teymur" nəzərə alın-

mazsa, ona şöhrət qazandırmışdır. Tənqidi məqalələrdə xüsusi qeyd 

edilir ki, Cavir əsərlərinə çox tamaşaçı gəlirdi, bir çoxları bilet olmadı-

ğından geri qayıdırdı.  

1924-cü ildə "İblis" haqqında yazılan məqalə onunla başlayır ki, 

əsərin "bir neçə ildən bəri oynanılmasına baxmayaraq, tamaşaçı yenə də 

çox idi".1 

Belə böyük müvəffəqiyyət, əlbəttə, təsadüfi deyildi; "İblis" haqqında 

ilk məqalə müəllifinin yazdığı kimi, alqışlarla qarşılanan bu əsərdə ta-

maşaçının nəzərini cəlb edən yalnız əlvan qiyafələr, dilrüba baletlər, ça-

xan ildırım və gurultular deyil, başlıca olaraq, onun dərin məzmunu, 

fəlsəfəsi, yüksək sənətkarlığı idi. Tənqidçi sözünə davam edərək yazır 

ki, "İblis" ölməz və daima həyat olan bir əsərdir ki, insanların təhzib-

əxlaqına dair bundan da nafiə bir əsər ola bilməz".2 "Şeyx Sənan" isə 

daha böyük bir heyranlıqla qəbul olunmuşdu. Tamaşaya həsr edilmiş 

ilk məqalələrdən birində deyilirdi ki, "bu əsər yalnız səhnədə görülən 

təsadüfi bir dram olmayıb, fikirlərdəki inqilabın birinci təzahüratından 

və bu həsəblədə ədəbiyyat aləmində böyük bir iqdamdır. Bu əsər köhnə 

adətlərin binasını uçuran, çürük binaları təməlindən qoparan və onun 

yerində sağlam bir fəlsəfə, möhkəm bir nəzəriyyə yaradan yeni bir əsər-

dir. Qiyməti də həmin bu inqilab və təcəddüddədir".3 Cavidin səhnədə 

oynanan digər əsərləri, o cümlədən sovet dövründə yazılmış "Afət" də 

                                                
1 “Kommunist”, 19 fevral 1924-cü il. 
2 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
3 Xəlil İbrahim. İnqilab və təcəddüd. “Kommunist”, 24 noyabr 1921-ci il. 
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yeni və qiymətli bir hadisə kimi qarşılanmışdır. "Afət" haqqındakı mə-

qalədə deyilirdi: "Mövzu, tip və hətta üsul-təhriri (qismən) cəhətindən 

səhnəmizdə yenidir".1 

Cavid dramaturgiyası səhnəmiz üçün doğrudan da yeni idi. Roman-

tik səpkidə yazılmış Cavid pyesləri klassik Azərbaycan dramaturgiya-

sından xeyli fərqlənirdi; burada gündəlik həyatın, məişət səhnələrinin 

təsvirinə bir o qədər əhəmiyyət verilmir, adi həyat və məişət təsvir edil-

dikdə belə, məqsəd böyük xarakterlər, qızğın ehtiraslar, kəskin konflikt-

lər vasitəsi ilə ümumbəşər əhəmiyyətli fəlsəfi fikirlər təbliğ etməkdir. 

Buna müvafiq olaraq Cavid əsərləri canr, üslub və bədii təsvir vasitələri 

etibarı ilə də Azərbaycan teatrı üçün bir çox cəhətdən yeni idi. Azər-

baycan teatrının faciə əsərləri oynadığı ilk dəfə deyildisə də, Cavid si-

masında o, ən qüdrətli bir milli faciə müəllifi əldə etmiş oldu. Drama-

turci canrlar içərisində daha çox fəlsəfi xarakter daşıyan faciə həyat 

haqqında çox dərin təsəvvür oyatdığından, teatr üçün ən əlverişli bir zə-

min yaradır, aktyor yaradıcılığının inkişafına olduqca qüvvətli təsir ba-

ğışlayır. Cavidin faciələri əksərən şeirlə yazıldığından, Azərbaycan te-

atrı yeni vəzifə qarşısında durmuş oldu, çünki bu vaxta qədər şeirlə ya-

zılmış heç bir əsər oynanmamışdı. Şair və teatr özü-özlüyündə bir prob-

lemdir ki, səhnə sənətinə, yeni keyfiyyət gətirir. Azərbaycanda poetik 

teatrın banisi Caviddir və bir bani olaraq onun yaratdığı teatrın hüsnü 

orasındadır ki, ritorik və didaktik şeir ənənələrinə əsaslanmır; Cavidin 

teatrı romantik bir teatr olsa da, həyatilikdən, real mübarizə ideyasından 

məhrum deyildir; Cavid poetik teatrında xarakter və konfliktlərin maya-

sında canlı bir fikir, həyatdan gələn bir fəsəfi ideya vardır; doğrudur, 

Cavidin müsbət qəhrəmanı həyatı dəyişməkdən acizdir, onun idealı ilə 

həyat arasındakı uçurum xeyli dərindir; bu, romantik bir idealdır və mü-

əyyən dərəcədə mücərrəddir. Lakin Cavid poetik teatrı psixoloci əsas-

dan, ehtiraslar həqiqətindən məhrum deyildir və buna görə də təzahür-

çülükdən, deklamasiyadan, saxta pafosdan, ritorik "fəlsəfəçilikdən" 

uzaqdır. Romantik-poetik bir teatr kimi Cavid teatrında bədii şərtilik-

                                                
1 Tamaşaçı. Afət. “Kommunist”, 17 aprel 1922-ci il. 
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dən, məcazi ümumiləşdirmələrdən, rəmzi keyfiyyətlərdən geniş istifadə 

edilir. "Pəri cadu" və "Dağılan tifaq"dan, C.Məmmədquluzadənin bəzi 

dramlarından başqa, klassik Azərbaycan dramaturgiyasının heç bir əsə-

rində simvolik keyfiyyətlərdən, necə deyərlər, "səma əhlindən", kölgə-

lərdən, xəyallardan, teyflərdən və s. bu kimi bədii təsvir vasitələrindən 

istifadə olunmamışdı; yalnız Cavid dramaturgiyasında bu ünsürlərdən, 

həmçinin musiqi, nəğmə və rəqsdən geniş istifadə edilərək, əlvan tama-

şalar üçün imkan yaradılır. Hətta əsasən realistik səpkidə yazılmış əsər-

lərdə belə (məsələn, "Uçurum", "Şeyda", "Afət") Cavid xəyal, nəğmə, 

rəqs ünsürlərindən istifadə edir. Bütün bunlar Cavid şeirinin musiqisi, 

ritmik gözəlliyi ilə birlikdə səhnə sənətinə yeni keyfiyyət aşılayır, səh-

nəyə romantik əlvanlıq gətirir. 

20-ci illərdə sənətdə romantizm təsadüfi bir şey deyildi. Sovet sənəti 

varlığı idrakın realist formasını ustün tutmaqla bərabər, çox müxtəlif 

üslub xüsusiyyətlərindən istifadə edirdi. Yeni həyatın realist təsviri bir-

dən-birə və hərtərəfli şəkildə yaranmır, inqilabın əzəməti, ruhu, mahiy-

yəti çox zaman rəmzlər, şərtiliklər, məcazlar, romantik təsvirlər vasitəsi 

ilə ifadə olunur. Buna görə də təsadüfi deyildir ki, sovet teatrının ilk 

devrlərində romantik meyl xeyli güclü idi. Hətta kütləvi təbliğat və sati-

ra teatrında belə romantizm çox səciyyəvi bir keyfiyyət daşıyırdı. Bu-

nun nümunəsini biz Azərbaycan tənqid-təbliğ teatrında da görürük. Ru-

siyaya nisbətən bir qədər gec yaradılan bu teatrda realizm hakim üslub 

idisə də, romantizmdən də istifadə edilirdi. Məsələn, tənqid-təbliğ teat-

rının "Novruz axşamı" tamaşasında bu çox aydın hiss olunur. O zaman 

milli bayramları və ayinləri səhnələşdirmək çox yayılmış bir teatr for-

ması sayılırdı. "Novruz axşamı" da bu səpkidə bir tamaşa idi. İki pərdə-

dən ibarət olan bu tamaşanın birinci pərdəsində bayram axşamı-adi bir 

məişət səhnəsi təsvir edildiyi halda, ikinci pərdədə rəmzi-romantik səp-

kidə Köhnə İlin Yeni İllə, daha doğrusu, köhnə zamanın, quruluşun ye-

ni zamanla, yeni quruluşla əvəz olunması göstərilirdi. Köhnə İl ifritə, 

Təzə İl isə qız simasında təcəssüm etdirilirdi. Tüfəng, tapança, çomaq, 

kəsək, daşla müsəlləh xalq Köhnə İlə hücum edərək "öl, ifritə", "ay al-

lahın lənəti gəlsin sənə", "öl, ifritə, dəxi bəsdir səndən bu qədər aclıq 
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çəkdik", "bəsdir bu qədər insaiların qanına bais oldun" deyib onu öldü-

rür. Bu zaman apofeoz başlayır: arxa pərdə qalxır, gözəl qız simasında 

nümayən olan Yeni İl ayağını ölən ifritənin sinəsinə qoyub, atəşli bir 

monoloq söyləyir. Tamaşa gözəl qızın "indi hər kəsdə mənim kimi bir 

yenilik, asayiş, azadlıq hissləri oyanmış. Yaşasın yenilik, yaşasın yol-

daşlıq və qardaşlıq!" sözləri ilə qurtarır. 

İlk baxışdan belə bir təsvir sxematik görülə bilər və tənqid-təbliğ te-

atrında doğrudan da müəyyən sxematizm var idi; lakin bu sxematizmin 

təbiəti başqadır, bu halda teatr fikri, ideyanı ifadə vasitələrindən, obraz-

dan üstün tutur, bədii zəifliyi səmimiyyət, ehtiras, atəş, pafos, təntənəli 

bir təzahürat hesabına rəf edir; inqilabi fikri, şüar şəklində olsa da, təs-

diq etmək, şüurlara yeritmək, zamanın ruhunu ifadə etmək daha vacib 

idi. 

Sovet teatrının ilk dövrlərində romantizm yeni məfkurənin, həyata 

yeni baxışın, kütləvi qəhrəmanlıq ruhunun ifadə edilməsində çox fayda-

lı olmuşdur. Aydındır ki, bu ideyaları ifadə etmək üçün büsbütün yeni 

repertuar yaratmaq birdən-birə başa gələn şey deyildi. Odur ki, ilk 

dövrlərdə bir çox tarixi mövzulardan, poetik əfsanələrdən, bayramlar-

dan, habelə klassik romantik repertuardan, hətta melodramdan geniş is-

tifadə edilirdi. Buna görə də, təsadüfi deyildir ki, 20-ci illərin əvvəllə-

rində Azərbaycan teatrının repertuarında həm Şərq, həm Qərb həyatın-

dan alınmış melodramlar çox idi; mücərrəd şəkildə olsa da, Ədalət, İn-

saf, Vəfa, Məhəbbət, Şadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıq ideyaları ifadə edən 

melodramlar köhnəlmiş həyat formalarını dəyişən, yeni cəmiyyət qur-

maqda olan bir xalq üçün, əlbəttə, faydalı idi. K.S.Stanislavski nahaq 

demir ki, oyanmaqda olan xalq melodrama daha çox mail olur. 

Cavid romantizmi də, yeni həyatı təsvir etmədiyi halda yeni cəmiy-

yət qurmaqda olan Azərbaycan xalqı üçün gərəkli idi və bu halda Cavid 

əsərlərinin əksərən milli həyatdan alınmamasının da bir o qədər əhə-

miyyəti yox idi, hərçənd aydındır ki, biz hamımız bu barədə təəssüf his-

si ilə danışır və çox zaman əsəbilik göstərərək Cavidi milli həyatdan az 

yazdığı üçün məzəmmət edirik. Halbuki bu məsələdə bir qədər dözüm-

lü olmalı və nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan teatrının özündə, xüsu-
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sən 1905-ci il inqilabından sonra Şərqə həvəs çox artmışdı; doğrudur, 

bu həvəs müəyyən dövrlərdə (irtica illərində və ya müsavat ağalığı za-

manı) yanlış, hətta mürtəce xarakter kəsb etmiş, panislamist və pantür-

kist fikirlər üçün bir vasitəyə çevrilmişdir. Lakin Şərq meyli bu yanlış-

lıqlar içərisində bütünlüklə məhv olub getməmişdir, sağlam keyfiyyət-

lərə də malik olmuşdur. Buna görədir ki, sovet dövrünün ilk illərində 

teatr problemləri ətrafında mübahisələrdə Azərbaycan teatrının Şərq 

meyli müdafiə edilir. Azərbaycan Şərqdə sosializmin qalası olduğu ki-

mi, Azərbaycan teatrı olaraq qüvvətli teatr olaraq, Şərq həyatını, Şərq 

problemlərini əks etdirməkdən çəkinməməliydi ki, bu nöqteyi-nəzərdən 

Cavidin türk və ərəb həyatından bəhs edən bir sıra əsərləri teatrın inki-

şafındakı muəyyən təmayüllə uyuşur və səsləşirdi. Bunu da xatırlatmaq 

istərdik ki, 1953-cü ildə teatrın yeni çəkilmiş rəngli və şəkilli pərdəsin-

də bütün Şərq öz əksini tapmışdı ki, bunun rəmzi mənası, siyasi-mədəni 

əhəmiyyəti var idi. 

Beləliklə, Cavid teatrı romantik teatr olub, özünə görə xüsusiyyətlə-

ri, qüvvətli və zəif cəhətləri var idi. Romantizm 20-ci illərdə ümumiy-

yətlə sovet teatrı, o cümlədən Azərbaycan teatrı üçün də müəyyən mə-

nada xas olduğuna görə Cavid teatrı da tarixi zəminsiz deyildi. Əlbəttə, 

bizim üçün aydındır ki, Cavid teatrının məzmunu və istiqaməti səhnə 

sənətimizin əsas inkişaf yolunu müəyyən edə bilməzdi; təsadüfi deyil-

dir ki, Cavid dramaturgiyası ancaq 20-ci illərin əvvəllərində repertuarda 

geniş yer tutmuş, sonralar isə saf-çürük edilərək, bir neçə il müddətində 

ancaq "Şeyx Sənan"la təmsil edilə bilmişdi. Bunun bir səbəbi teatrda 

romantik dövrün artıq öz ömrünü bitirmək üzrə olduğu idisə, digər, da-

ha mühüm səbəbi Azərbaycan teatrının öz inkişafında xeyli irəli getmə-

si, məfkurəcə sağlamlaşması, realizm mevqeyində daha da möhkəmlən-

məsi idi. 

Cavid əsərlərinin ilk tamaşaları 1920-23-cü illərdə olmuşdur. 1924-

26-cı illərdə onlar təkrar və yeni quruluşlarda göstərilmiş və yalnız 

1926-cı ildə yeni əsər - "Topal Teymur" oynanmışdır ki, sovet ictimaiy-

yəti tərəfindən çox kəskin tənqid edilərək repertuardan çıxarılmış və o 

vaxtdan bəri yenidən nə çap olunmuş, nə də tamaşaya qoyulmuşdur. 
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1920-23-cü illərdə isə vəziyyət başqa cür idi. Bu illərdə teatr inkişaf 

edirdisə də, çox dolaşıq və nöqsanlı yollardan keçirdi; xüsusən repertu-

ar sahəsində ciddi səhvlərə yol verilirdi, əsərlərin məfkurə və üslubu-

nun fərqinə bir o qədər varılmırdı, onlara tənqidi münasibətdə zəiflik 

göstərilirdi. Odur ki, bu illərin repertuarında klassik əsərlərlə yanaşı, 

saxta tarixi pyeslərə, məsələn, "Ənuşirəvan-adil"; dini ruhlu melodram-

lara, məsələn, "Əbul-ula"; mistik faciələrə, məsələn, "Həyat-bəşər"; de-

kadent-simvolik dramlara, məsələn, "Qumarbazın həyatı", "Böyük gü-

nah", "İnqilabi izdivac", əyləndirici komediyalara, macəra əsərlərinə və 

s. məfkurə və üslub etibarı ilə yabançı pyeslərə rast gəlirik. Belə bir şə-

raitdə Cavid əsərlərinə də teatr əvvəlcə tənqidi yanaşa bilməmiş (həm 

də təkcə teatr deyil, ədəbi tənqid də), tədricən "İblis" və "Uçurum"da 

müəyyən ideya qüsurları görmüşdür. Xüsusən "İblis" 1922-24-cü illər-

də uzun mübahisələrə səbəb olmuşdur ki, bu mübahisələrdə, bir tərəf-

dən, əsərin ideoloci keyfiyyətinə, digər tərəfdən, səhnədə canlandırılma 

prinsiplərinə tənqidi münasibət güclənmişdir. "İblis" ətrafındakı müba-

hisələr çox əhatəli bir mövzu təşkil etdiyindən, burada yalnız onu qısa 

şəkildə xülasə etməklə kifayətlənəcəyik. İlk tamaşalardan sonra "Kom-

munist" qəzeti redaksiyaya gələn çoxlu məktub və məqalələri dərc edə-

cəyini bildirmişdisə də, "İblis" tamaşası haqqında ilk məqalə təxminən 

bir il sonra, 1921-ci il oktyabrın 4-də çıxmışdı. Bayaq deyildiyi kimi, 

bu məqalədə əsər çox müsbət qiymətləndirilmişdir. Belə hesab edilmiş-

dir ki, insanın başına gələn fəlakətlərə səbəb heç də mövhumi əqidələ-

rin izah etdiyi kimi, gözəgörünməz şər qüvvələrin, İblisin əməli deyil, 

kralların və dərəbəylərin qanlı siyasəti, mülkiyyət davası, daha ümumi 

şəkildə deyilsə, insanın öz nəfsidir. Buna görə də insanlar İblisi öz içər-

lərində, öz münasibətlərində aramalı və ona divan kəsməlidirlər. Lakin 

getdikcə "İblis"ə tənqidi münasibət güclənmiş və onun müsbət cəhətlə-

rinə baxmayaraq, ümumi fəlsəfi fikir etibarı ilə dolaşıq və müəyyən də-

rəcədə yanlış olduğu qənaətinə gəlinmişdir, hətta belə fikir də irəli sü-

rülmüşdür ki, pyesin məfkurəvi cəhəti doğru və sağlam olmadığı kimi, 

tiplərinə verdiyi istiqamət də tazad, tərəddüd və şübhələrlə doludur. Bu 

fikrin müəllifi aktyor və recissor M.S.Kirmanşahlı xüsusən İblis obrazı-
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nı təzadlı və anlaşılmaz hesab edərək yazırdı ki, İblisin kim olduğu mə-

lum olmur; əgər bu antik dövr İblisidirsə (ki əvvəlcə mələk idi, dərgah-

dan qovulduqdan sonra isə İblis mövqeyini işğal etmişdi), bu yalnız bir 

mövhumatdır; əgər antik dövrün İblisi deyil, "darvinizm cərəyanında" 

vücuda gələn "kinli ruhdursa", o zaman nə üçün Götenin "Faust"unda 

olduğu kimi, başqa bir adla (Mefistofel) deyil, İblis adlanır? Madam ki, 

Cavidin əsərində İblis özü haqqında "bən şimdi bir atəş, fəqət əvvəlcə 

mələkdim" deyir, demək, o, antik dövrə məxsus olan bir İblisdir. Lakin 

belə mövhumi bir obrazı yaratmaqdan məqsəd nədir? Bu suala cavab 

olaraq M.S.Kirmanşahlı yazır: "Hərgah Cavidin məqsədi İblisin yalançı 

qüdrət və əzəmətini göstərməkdirsə, bu heç kimə lazım deyildir. Yaxud 

onun əhəmiyyətini azaltmaqla qara camaatın arasında olan mövhumatı 

qaldırmaq idisə: 

"Dahilər, ülüləzm nəbilər belə bəndən 

Heç vəchlə təxlis-kiriban edəməzkən"... 

və bir çox sair rəcəzləri yazmaqla (İblisi) o dərəcədə böyüdərək hər işdə 

müvəffəqiyyət qazandırmamalı idi. Yainki (məqsəd) antik İblisi deyil, 

İblis adında kinli bir ruhu göstərmək idisə, o vaxt, əvvəla, "bən şimdi 

bir atəş, fəqət əvvəlcə mələkdim" və i. a. deyə mədh etməməli və digər 

tərəfdən, Arifi də (pak) bir ruh sifətilə axıradək səbatlı saxlamalı idi ki, 

Pak ruh ilə Kinli ruhun yaxşı, yaxud pislik fərqi açıq surətdə məlum 

olaydı. Bu da əsərdə yoxdur. 

"İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais, ya hər kəsə xain olan insan nə-

dir? İblis!" - deyə mühitin pak ruhları da murdarladığını göstərməkdir-

sə, o zaman Arifdən başqa, pyesin bütün tiplərini, İblis (kinli ruh) yarat-

malı idi. Arifi isə ağıllı və xülyapərəst deyil, on altı-on yeddi yaşında 

sadədil, həyatdan bixəbər, ana himayəsindən yeni çıxaraq mühitə birin-

ci qədəmini qoyan bir cavan yaratmalı idi ki, get-gedə əxlaqının pozul-

masından mühitin özü İblis olduğu nəzərə çarpmış olaydı".1 

Bu məqalə 1925-ci ildə yazılmışdı və göründüyü kimi, ilk məqalə-

lərdən çox fərqlənirdi. Lakin ilk məqalələrdəki qeyri-tənqidi münasibət-

                                                
1 M.S.Kirmanşahlı. İblis. “Kommunist”, 9 aprel 1925-ci il. 
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lə razılaşmaq mümkün olmadığı kimi, M.S.Kirmanşahlının da rəylərini 

şərtsiz qəbul etmək düzgün olmaz. İblis haqqında antik dövrün mövhu-

mi fikri qəbul edilmədiyi kimi, darvinizmə isnad edilən kinli ruh və bu-

radan məntiqi olaraq çıxan Arif simasında pak ruh və onların mübarizə-

si ideyası da Kirmanşahlının arzuladığı mətləb aydınlığına gətirə bil-

məzdi. Kinli və pak ruhların mübarizəsi üzərində qurulan bir faciə əsərə 

daha çox mücərrədlik gətirə bilərdi ki, bununla da "İblis" faciəsinin rea-

list tarixi-ictimai fonu, Birinci dünya müharibəsinin qanlı səhnələri itib 

gedərdi. Lakin M.S.Kirmanşahlının təklif etdiyi sxem məqbul sayılma-

sa da, bir şey aydındır ki, 1924-cü ilə doğru "İblis"ə qarşı münasibət də-

yişərək tənqidi şəkil almış və nəticədə əsər 1926-cı ildən sonra bir daha 

səhnədə oynanmamışdır. Bizcə, "İblis"in başlıca qüsuru insanın "İblis" 

təbiətini mütləqləşdirməsi, qeyri-tarixi və qeyri-sinfi şəkildə tələqqi et-

məsidir ki, belə bir fikir sovet teatr sənətini qidalandıra bilməzdi, 

Zaman keçdikcə əsərin yalnız ideyası deyil, bədii keyfiyyəti də tən-

qidi münasibət doğurur; Kirmanşahlı belə hesab edirdi ki, əsərin yazılış 

tərzi, üslubu XVII əsr dramaturgiyasını xatırladır və bu fikrini təsdiq 

üçün əsərdəki uzun monoloqlara işarə edir. O, daha bir sıra nöqsanlar 

göstərərək, artıq epizodlardan (məsələn, İblisin teyfi ilə Mələyin səhnə-

si), mövhumi İblisin məxluqla görüşdürülməsinin münasibətsizliyindən 

(çünki bu, mövhumi İblisin varlığını isbat etmək deməkdi), mətnlərdəki 

məntiqsizlikdən danışır. Əsərin bədiiliyinə dair rəyində də Kirmanşahlı 

ifrata varır. Demək lazımdır ki, o, zamanın bəzi teatr xadimlərinə görə, 

monoloq, özü də uzun monoloq mütləq köhnəlik əlaməti sayılırdı. 

"Adam da öz-özünə danışarmı?" - deyə monoloq prinsipi rədd edilirdi. 

Bu fikir doğru deyildi, teatrda "solçuluq" əlamətlərindən biri idi. İblisin 

insan cildinə girib məxluqla görüşləri haqqında qeydlər isə tamamilə 

əsassızdır. Çünki belə "çevrilmələr", "dəyişmələr" sənətin şərti təbiətinə 

uyğun gəlirdi və əsərin bədii rövnəqini, dramatizmini daha da gücləndi-

rirdi. 

Bir tamaşa kimi "İblis"dən danışmaq lazım gəlirsə, dramaturci nöq-

sanlardan əlavə, səhnə sənətinin bir çox cəhətdən zəifliyindən və ayrı-ay-

rı hallarda yanlışlığından bəhs açmaq daha münasib və doğru olardı. Hər 
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şeydən əvvəl nəzərə almaq lazımdır ki, 20-ci illərin əvvəllərində Azər-

baycan səhnəsi recissura və bədii tərtibat etibarı ilə müasir teatr mədəniy-

yətindən xeyli geridə qaldığı üçün, istər "İblis", istərsə də "Şeyx Sənan" 

və başqa tamaşalar istənilən səviyyədən çox aşağıda dururdu. Aktyor sə-

nətində də köhnəlik və müxtəlif ştamplar hələ çox idi. Bununla belə, "İb-

lis" və digər Cavid tamaşalarının hüsnü orasında idi ki, bütün qüsurlarına 

baxmayaraq, teatr aləmində bir hadisə kimi səslənmiş, istər səhnədə, is-

tərsə də tamaşa salonunda böyük ruh yüksəkliyi doğurmuşdur. Səhnəmiz 

üçün şeirlə yazılmış ilk oricinal dram əsərləri olmasına baxmayaraq, "İb-

lis" də, "Şeyx Sənan" da, hətta tənqid nöqteyi-nəzərindən bir qədər bu-

runlanan "Uçurum" da əsasən yaxşı səslənmiş, poetik teatrın tələb etdiyi 

vüsət və ülviyyət daxilində çox təsirli olmuşdur. Xüsusən baş rolların ifa-

sı bəyənilmiş və təriflənmişdir. Məsələn, İblis rolunun ifaçısı haqqında, 

tamaşaya həsr olunmuş ilk məqalədə deyilirdi: "İblis rolunu ifa edən qiy-

mətli aktyorumuz A.M.Şərifzadə İblis rolunu kəndisindən təhsin söylə-

məyə vadar edəcək qədər bir məharətlə oynayıb, türk səhnəsində öz mə-

harətilə şanlı bir nam qazanmış oldu".1 

Rolun ifası ilə əlaqədar mətbuatda müəyyən mübahisə də olmuşdur 

ki, o da İblis surətinin milli tipi, milli zahiri görünüşü haqqındadır. İlk 

məqalədə deyilir: "Bunu da söyləməliyəm ki, yoldaşın (Şərifzadənin - 

C.C.) kəndisinin izafə etdiyi və kəndisinin aktyorluq sənətilə yaratdığı 

bir taqım məqbul hərəkətlər olmasaydı, Cavidin əsərindəki atəşlər kimi 

parlayan iblislik Avropa teatrlarında məşhur olan iblislərə təqliddən 

ibarət qalacaqdı".2 

Aktyorun obraza əlavə etdiyi məqbul hərəkətlərin nədən ibarət oldu-

ğunu tənqidçi izah etmirsə də, aydındır ki, o, İblisi Şərq təsəvvürünə 

yaxınlaşdıran əlamətlərə işarə edir. Öz mühakiməsini davam etdirərək 

tənqidçi yazır: "Zira hər millətin tanıdığı və masallarında deyib təsəv-

vür etdiyi bir İblis vardır ki, onu başqa bir şəkildə qarşısına çıxarmış 

olursaq, kəndisinin əvvəlki təsəvvüratı kimi ona zövq verməz. Avropa 

xalqının səhnələrində və onların təsəvvüratında yer tutan və indi İblis 

                                                
1 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
2 Tənqidçi. İblis. “Kommunist”, 4 oktyabr 1921-ci il. 
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naminə "İblis" əsərində səhnəyə çıxan İblis nə qədər iblisliyə uyar bir 

simada olmasa da, o yenə də Şərqdə İblis deyil, bir cəhənnəm məlakəsi 

kimi atəşli bir simadan ibarət qalar. Şərqdə, xüsusən Türkiyədə məşhur 

olduğu uzrə bir gözü kor İblis aralığa, yoldaş Abbas Mirzə Şərifzadənin 

məharətilə çıxmış olsaydı, əlbəttə, tamaşaçılara daha artıq zövq vermiş 

olardı. 

Buna da isbat olmaq üçün bir sıra isbatlar göstərə biləriz. Məsəla, 

Avropanın şəkillərdə göstərdiyi məlakələr, ümumiyyətlə, qızlar, sarıtel-

li, xırda qanadlı gənc və gözəl övrətlərdən ibarət qalar ki, Şərqdə və İs-

lam dünyasında o mələklərin yerinə cavan və nurani erkək kişilər bö-

yük qanadlarla göstərilir. Rusiyada, Avropada çort deyə əcaib bir sima 

ilə göstərilən şəkil bizdə əcinnə nami ilə büsbütün başqa bir simada çı-

xar ki, Şərq xalqları ancaq onu tanıyır".1 

Sitat bir qədər uzun olsa da, çox maraqlıdır. Əlbəttə, tənqidçi əsasən 

haqlıdır, o mənada ki, İblisin qiyafəsi Şərq təsəvvürünə yaxın olmalıdır; 

lakin "bir gözü kor" İblisi tərcih etməsi çox mübahisəlidir, çünki belə 

bir İblis naturalist səviyyəyə enib, əsrin fəlsəfi yükünü daşıya bilməzdi. 

"İblis"in sonrakı quruluşlarından biri bunu aydın sübut etdi. 1925-ci il 

tamaşasında İblis Şərq xalqları təsəvvürünə uyqun gələn nağıllardakı 

divlərə bənzədilmiş və görünür, bununla əlaqədar olaraq, rol Sidqi Ru-

hullaya tapşırılmışdı. Lakin bu eksperiment bəzi "İblis" tənqidçilərinin 

tələblərinə müvafiq olsa da, əsərin məzmununa və üslubuna büsbütün 

zidd idi. Buna görə də C.Cabbarlı "Kommunist" qəzetində dərc etdirdi-

yi bir məqalədə haqlı olaraq yazırdı ki, "yeni quruluşda ehtimal ki, Şərq 

miniatürlərinə təqlidlə təsvir edilmiş İblis, bizcə, bir o qədər də mükəm-

məl çıxmamışdır... Bizcə, İblisin yerinə bir "div" yaratmağın əslində 

mənası yoxdur. Çünki şərqlilərin təsəvvür etdiyi "div" "İblis"dəki İblis 

kimi deyildir. 

Bu div nə isə insan ilə yüksək qüvvələr arasında orta bir yer tutur və 

hər şeydən əvvəl, böyük maddi və cismani qüvvəyə malik, biçimsiz, 

kobud bir heyətdir. Nə qədər güclü olsa da, hər halda onu güclü, baca-

                                                
1 Yenə orada 
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rıqlı bir insan məqlub edə bilir. Ona görədir ki, hər bir Məlik Məhəm-

məd addımbaşı bir div məqlub edir. Mənəvi cəhətə gəlincə, bunlar çox 

idraksız, şüursuz bir halda təsvir edilib. Bunlar tənbəl, ölgün, yatdığı 

yerlərindən bəzən əsrlərlə qalxmaz, ətraflarından bir o qədər xəbərləri 

olmaz bir şeydirlər ki, insan kimi yaşayış mübarizəsi aparır. 

Halbuki "İblis"in İblisi heç də böylə deyildir. Bu alıcı, çevik, qur-

naz, bir dəqiqə rahat durmaz, bütün dünyanı dolaşar, basılmaz, yenil-

məz bir "qüdrəti külliyyə", bütün dünyayı "həm yapar, həm də yıxar 

qüdrəti var" bir məfhumdur ki, "dünyada əyər varsa rəqibi, o da allah-

dır... İblis cismani bir vücuddan daha artıq mənəvi bir qüvvətdir". "Bö-

yük bir qüvvəyi, səhnədə öylə tənbəl gedişlər, danışıqlar, ölgün hərə-

kətlər ilə təsvir etmək heç də doğru deyildir. Xüsusilə "özü atəş, sözü 

atəş", bütün varlığı atəş olan və doğrudan da, düşdüyü yeri yaxan, qan-

ları qaynadan, fikirləri oynadan, hissləri, duyğuları qızdıran bir od ikən 

onu soyuducu, dondurucu və əsasən buz və soyuqluq təsviri üçün işlə-

dilən mavi bir boyada göstərmək yerli bir şey deyildir. Ruhlarda bir 

coşqunluq, bir oynaqlıq törətmək üçün mənzərələr sıcaq (məsələn, qır-

mızı) boyalar ilə, soyuq və soyuducu bir mühit və təəssürat yaratmaq 

üçün isə soyuq boyalar işlədilir ki, mavi boya da bu qəbildəndir". Bu 

barədə fikrini tamamlayaraq Cabbarlı yazır: "Hər halda şəkil məna və 

məzmun ilə uyuşdurulmalıdır".1 

Beləliklə, obrazı naturalistcəsinə, milli formanı isə ibtidai və mexa-

niki şəkildə anlayış nəticəsində çox nöqsanlı tamaşa yaradılmışdı ki, o 

heç bir müvəffəqiyyət qazana bilmədi. "İblis"in səhnə tarixində həqiqi 

İblis obrazı A.M.Şərifzada tərəfindən yaradılmışdı ki, bu obrazın daxili 

aləmi ilə zahiri görünüşü arasında bir vəhdət var idi; A.M.Şərifzadəiin 

İblisi nə Şərq divi, nə də Qərb Mefistofeli deyildi, bədii biçim hissi ilə 

düşünülmüş böyük ümumiləşdirmə qüdrətinə malik obraz idi ki, milli 

tip olaraq bir qədər şərti olsa da, "iblislik", demonizm keyfiyyətini tam 

mənası ilə ifadə edə bilirdi; həm də bu yalnız qəzəbli bir düha deyil, fi-

losof qədər müdrik varlıq idi ki, rəngdən-rəngə girməyi, nifrətdən qay-

                                                
1 Cim. “İblis”in son quruluşu. “Kommunist”, 12 aprel 1926-ci il. 
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ğıya, qəhqəhədən göz yaşlarına, oddan suya keçməyi ustalıqla bacarır-

dı. 

"İblis" tamaşasının dövrlə bağlı qüsurlarından biri də teatrın zahiri 

əlavanlığa, əyləndiriciliyə meylindən doğan yersiz effektlər və xüsusən 

balet səhnələri idi. Rəqs, musiqi, nəğmə Cavid dramaturgiyası üçün nə 

qədər səciyyəvi olsa da, heç zaman özü-özlüyündə bir məqsədə çevril-

mir; əsərin məzmunu, üslubu, xarakterlərin xüsusiyyətilə bağlı olaraq 

konkret tarixi və milli bir keyfiyyətə malikdir. Tamaşada isə rəqs səh-

nələri çox zaman əyləndirici xarakter kəsb edir, müstəqil funksiya daşı-

yır və buna görə də dövrlə, məzmunla, üslubla bir o qədər hesablaşmır; 

hətta afişalarda, elanlarda xüsusi olaraq qeyd edilirdi ki, filan pərdələr-

də (2 və 4) filankəs tərəfindən hazırlanmış balet gostəriləcəkdir. Bir qə-

zet məlumatına görə, tamaşalardan birində Maqomayevin yazmış oldu-

ğu yeni "İblis" operasından parçalar istifadə ediləcəyi bildirilirdi. Ta-

maşaları əsərə az dəxli olan və ya heç olmayan musiqi, balet, nəğmələr-

lə "zinətləndirmək" o zamankı teatrın "xəstəliklərindən" idi ki, bu, Ca-

vid tamaşalarında bəzən hədsiz şəkil alırdı. 

Digər Cavid tamaşalarına gəlincə qısa olaraq deməliyik ki, "Şeyx 

Sənan", "Uçurum", "Afət", "Şeyda" o zamankı teatrın yaradıcılıq im-

kanları daxilində yaxşı tamaşalar cərgəsindən sayılırdısa da, "İblis"də 

və başqa tamaşalarda özünü göstərən bir çox "xəstəliklərdən", köhnə te-

atr ştamplarından azad deyildi. Bu xəstəliklər içərisində ən mühümü 

aktyor oyununda, bir tərəfdən, psixoloci səthilik, xarakter yaratmağa 

qarşı qayğısızlıq, digər tərəfdən, melodramatik bir zəiflik, "yanıqlıq", 

sızıltı, pərişanlıq və bədbinlik ifadə etməklə tamaşaçının qəlbini köv-

rəltmək, hıçqırıqlar və göz yaşları doğurmaq meyli idi ki, sovet teatrı 

üçün xas olan mübarizlik, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq ruhu ilə uyuş-

murdu. Bu psixoloci səthilik və onun başqa bir şəkli olan melodramatik 

zəiflik, sızıltı və inilti Cavid tamaşalarında bəzən ən qüdrətli aktyorların 

oyununda belə hiss olunurdu. Şeyda, Arif, Ərtoğrul, Cəlal rollarında bu, 

xüsusilə nəzərə çarpırdı. "Kommunist" qəzetinin 20 sentyabr 1920-ci il 

tarixli nömrəsində "Uçurum"a həsr olunmuş məqalədə Cəlal rolunun 

ifaçısı A.M.Şərifzadə, görünür, məhz bu "xəstəlik" nöqteyi- nəzərindən 
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tənqid edilmişdi. 

Məqalədə deyilirdi: "Cəlal rolunun əhəmiyyəti orasındadır ki, onu 

ifa edən bir artist səhnənin ibtidasından axırınadək oyunu ilə tamaşaçı-

ları öylə hazırlasın ki, son pərdədə "dühadan" "fəzayə"dək bütün kaina-

tın Cəlal üçün uçurum təşkil etməsi yalnız Göyərçini rədd etməsindən 

doğan şəxsi bir faciə olmayıb, bənliyini unudan, təqlidçiliyə uyan bir 

kütlənin axırı bir uçurum olduğunu anlatsın. Fəqət Şərifzadə bunu an-

latmadı. Vüzuh yoxluğu təqsiri qismən əsərin özündə də var isə də, ar-

tistin rola girməməsi, daha aydın söyləyəlim, artistin öz rolunun ruhunu 

öyrənməyərək səthi nəzərlə baxması və bundan dolayı da danışığı ilə 

hərəkatının əsla uyğun olmaması bunu bir daha dərinləşdirir. Xüsusi 

olaraq qeyd edəlim ki, Şərifzadə nədənsə həmişə rolunda, hətta ağuşi-

məhəbbətdə belə zar-zar ağlayır. Və nəticədə bir aşiqdən ziyadə bir 

növhəxan çıxır. Cəlal rolunda həddindən artıq sınırlılıq və çılğınlıq ob-

razı rolun ruhuna müvafiq deyildir".1 

Beləliklə, 1920-26-cı illərdə teatr Cavid əsərlərindən qidalanaraq 

müəyyən nailiyyətlər qazandığı kimi, bir sıra nöqsanlara da yol vermiş-

dir. Eyni zamanda teatr öz yaradıcılıq fəaliyyətində irəlilədikcə, Cavidə 

tənqidi münasibəti gücləndirmiş, onun əsərlərini zamanın və sənətin tə-

ləbləri zirvəsindən saf-çürük edərək, inqilabdan əvvəlki Cavid drama-

turgiyasının ən gözəl nümunəsi olan "Şeyx Sənan"la kifayətlənmişdi. 

"Şeyx Sənan" Cavid tamaşaları içərisində öz üslub vəhdəti, ansambl 

birliyi ilə fərqlənmiş və bir çox "xəstəliklərdən" uzaq olmuşdur. Bəzi 

ixtisarlarla oynanan bu əsər 20-ci illərdə müxtəlif quruluşlarda veril-

mişdirsə də, böyük dəyişikliklərə uğramamışdır. Təkcə 1925-ci il quru-

luşunu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, burada əsərin romantik ünsürləri-

nə müəyyən mistik məna verilərək təhrif edilmişdi. Son pərdədə qaya-

dan atılmaq əvəzinə Sənanla Xumar göylərə uçurdular. Bu, əlbəttə, ob-

razların məntiqindən doğmayan, onların psixoloci doğruluğuna, ideya-

sına xələl gətirən bir keyfiyyət idi. 

1926-cı ildən sonra teatrın repertuarında Cavid dramaturgiyasının 

                                                
1 Tamaşaçı. Uçurum. “Kommunist”, 20 sentyabr 1920-ci il. 
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yeganə nümunəsi olan "Şeyx Sənan" çox təəssüf ki, müxtəlif hücumlara 

məruz qalmış və buna baxmayaraq, səhnədə yenə də yaşaya bilmişdirsə 

də, müxtəlif "sağlamlaşdırma" eksperimentlərindən keçmiş, qəribə şə-

killərə düşmüşdür. 

20-ci illərin ikinci yarısı Azərbaycanda "sol" teatr cərəyanının, for-

malizm-konstruktivizm ünsürlərinin gücləndiyi bir dövrdür. Digər tə-

rəfdən, ədəbi tənqiddə vulqar-sosiologizm prinsipləri getdikcə öz təzyi-

qini artırırdı. Belə bir şəraitdə "Şeyx-Sənan"ın səhnə həyatı xeyli çətin-

ləşirdi. 1929-30-cu illərdə xüsusilə ağır bir vəziyyət yarandı, "sol" tən-

qidçilər adi tənqiddən qəti "hücuma" keçdilər və "Şeyx Sənan" haqqın-

da amansız hökmlərə başladılar. 1929-cu ildə "Şeyx Sənan" tamaşası-

nın proqramına bir səhifəlik izahat əlavə edilmişdi ki, bir növ librettoya 

bənzəyirdi. Bu izahatda əsərin ideya məzmunu haqqında səthi və birtə-

rəfli danışılsa da, düzgün məlumat verilirdi. Lakin "sol" tənqidçilər iza-

hatdan narazı qalaraq əsərə və teatra hücum etdilər. "Kommunist" qəze-

tinin 18 oktyabr 1929-cu il tarixli nömrəsində dərc edilən məqalədə 

Əsəd Tahir və Akif Kazımov librettonun "Şeyx Sənan" "din əleyhinə 

yazılmış bir əsərdir" - sözlərinə etiraz edərək, "Şeyx Sənan" din əleyhi-

nə yazılmamış, orada Sənanın saçma sözlərindən başqa dinə qarşı heç 

bir şey yoxdur. Sənanın sözlərini isə pyesdə əsas tutmaq olmaz. Zira o, 

əqlən zəif, fikrən düşkün, iradəsiz, allaha gah inanan, gah inanmayan 

qurma-yapma bir tipdir", - deyə qəti hökm verirlər. Qeyd etmək lazım-

dır ki, 20-ci illərin sonuna doğru teatr "yeni" cərəyanların, "sol" prinsip-

lərin, vulqar-sosioloci təsəvvürlərin təsiri altında "Şeyx Sənan" əsərinin 

ideyasını, dərin psixoloci məzmununu bəsitləşdirərək, onu din əleyhinə 

yazılmış bir əsər kimi repertuarda saxlamağa çalışırdı. Lakin aydındır 

ki, "Şeyx Sənan" fəlsəfi məzmunlu, mürəkkəb fikirli, faciə təbiətli bir 

əsər olduğundan, din əleyhinə əsər çərçivəsinə sığa bilməzdi. Lakin 

"sol" tənqidçilər bunu da çox görərək teatrın obraza verdiyi təhlilə eti-

raz etdilər. Librettoda deyilirdi ki, "zaman keçdikcə Sənan öz oyanmış 

idrakının yüksəkliyindən bütün dinlərə baxıb onların əsasən çürük, ya-

ramaz və həyat üçün zərərli olduğunu qətiyyətlə kəsdirir və son pərdədə 

"ixtilaf, ixtilaf-məzhəbi din" deyə bütün dinlərə qarşı üsyan edir". Tən-
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qidçilər bu sözlərdən də odlanaraq pafosla yazırdılar: "Doğrudanmı da 

böyləmidir? Xumar olmasaydı, Sənan bu hala düşərdimi? Əlbəttə, 

yox!"1 

Bu cür əsassız və estetik savadsızlıqdan gələn hücumların, təəssüf 

ki, qabağı alına bilmədi və bir il sonra "Bakinski raboçi" qəzeti səhifə-

lərində "Şeyx Sənan" avam, nadan və zərərli tənqidin qılıncından keçi-

rilərək, büsbütün yabançı əsər hesab edildi. 2 

Bu hökmlərə baxmayaraq, "Şeyx Sənan" repertuarda yaşadı, lakin 

teatr təsirə qapılıb öz yaxşı ənənələrinə zidd gedərək, "Şeyx Sənan"ı 

cürbəcür eksperimentlərdən keçirir, onun mürəkkəb məzmununu sadə-

ləşdirir, "sol" səhnə prinsiplərinə "uyuşdururdu". 1934-cü ildə verilmiş 

quruluşda pyesin hər pərdəsi bir recissor tərəfindən işlənərək, olduqca 

səthi və zahiri bir tamaşa yaradılmışdı. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, "Şeyx Sənan" Cavid teatrı üçün 

keçilmiş bir dövr idi. 1926-cı ildən sonra Cavid yaradıcılığında ciddi 

dönuş yaranaraq, ədibin bir çox ideya tərəddudlərinə, estet prinsipləri-

nə, demək olar ki, son qoyuldu. Dramaturgiya sahəsində bu dönüşün 

bəhrəsi "Knyaz", "Telli saz", "Şəhla", "Səyavuş", "Xəyyam" və "İblisin 

intiqamı" əsərləri oldu ki, bunlardan yalnız "Knyaz"la "Səyavuş" səhnə 

üzü gördüyündən, onların üzərində dayanacağıq. Həm də Cavid drama-

turgiyasında "Knyaz"la başlayan dönüşün nədən ibarət olduğu tənqidi 

ədəbiyyatdan, "Hüseyn Cavid" kitabından aydın olduğu üçün, ancaq 

"Knyaz"la "Səyavuş"un səhnədə oynanılması ilə əlaqədar bəzi mülahi-

zələrlə kifayətlənəcəyik. 

1930-34-cü illər teatrımızın tarixində məhsuldar yaradıcılıq dövrü-

dür. Bu dövr başlıca olaraq C.Cabbarlı teatrının qələbəsi ilə xarakteri-

zə edilir. Cabbarlı teatrı isə sosialist realizmi yollarında Azərbaycan 

səhnə sənətinin ən böyük nailiyyəti idi. Bununla belə, teatrda metodo-

loci prinsiplər ətrafında, xüsusən 1930-cu il Moskva olimpiadasından 

sonra mübahisələr davam edir, Cavidə hətta Cabbarlıya qarşı da tez-

tez cəbhə açılır, birincisi "xırda burcua idelizmində", ikincisi "psixo-

                                                
1 Ə.Tahir, A.Kazımov. Şeyx Sənan. “Kommunist”, 18 oktyabr 1929-cu il. 
2 A.S.Manaflı. Şeyx Sənan. “Bakinski raboçi”, 12 yanvar 1930-cu il. 
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loci realizmdə" günahlandırılır, hər ikisinə qarşı qəti mübarizəyə çağı-

rılırdı. Formalist teatrın hələ nəfəsi gəlirdi, teatrda "yenilik" tərəfdar-

ları, "ictimai metod" deyə idealizmə və psixologizmə meydan oxuyan 

tənqidçilər və bəzi recissorlar Azərbaycan səhnə sənətində proletar 

realizmi ilə konstruktivizmi birləşdirmək uğrunda vuruşurdular. 

"Knyaz" da, "Səyavuş" da teatrın fəaliyyətində yüksəliş dövrünə da-

xil olsalar da, bu mübarizələrin təsirindən xilas ola bilməmişdilər. "Ye-

ni" teatr carçılarının ən çox əsiri olduqları bir fikir bundan ibarət idi ki, 

"Hamlet", "Otello" kimi əsərlərin təsiri altında yazılmış oricinal pyeslə-

ri məqbul saymaq olmaz. Ayrı-ayrı qəhrəmanların taleyi üzərində qu-

rulmuş tamaşalardan uzaqlaşıb, kütlələrin taleyini təsvir edən tamaşala-

ra keçmək lazımdır. "Səyavuş" tamaşası münasibəti ilə yazılmış bir mə-

qalədə hətta deyilirdi: "Kütləvi səhnələr hər pyesdə, - diqqət edin! - hər 

pyesdə birinci növbəli yer tutmalıdır". "Knyaz"da tənqidi təmin etmə-

yən məhz burası idi ki, kütlə təsvir edilməmişdi; inqilabi hərəkat səhnə 

arxasına keçirilmiş, bütün sücet Knyaz ailəsinin taleyi üzərində, hətta 

daha məhdud bir çərçivədə, Knyazın iflasa uğrayıb dəli olması, özünü 

öldürməsi üzərində qurulmuşdu. Teatr hər pyesi kütləvi tamaşa şəklinə 

salmaq tələbinə əsaslanmış olsaydı, əlbəttə, "Knyaz"ı olduğu şəkildə 

deyil, səhnələrə, kadrlara parçalanmış bir şəkildə oynamalıydı. İşçi teat-

rında uzun müddət bu yolla gedirdilər. 1930-cu ildə oynanan "Sevil" 

pyeslikdən çıxarılıb ssenari şəklinə salınmışdı. Bədaye teatrı isə pyesi 

bu cür "səhnə materialına" çevirməkdən çəkinmiş və "Knyaz" üzərində 

işi pyesin əslində olduğu çərçivədə mərkəzləşdirməyi lazım bilmişdi. 

Nəticədə çox yığcam, səliqəli, daxili bir dramatizm əsasında qurulmuş 

tamaşa yaranmışdı ki, hər şeydən əvvəl, aktyor oyunu səviyyəsi etibarı 

ilə teatrın ən yaxşı nailiyyətlərindən biri kimi qarşılanmışdı. Teatr Cavi-

də qarşı həmişə qayğıkeş olmuş, onun əzabına qatlanmış, bir çox səhv-

lərini öz üzərinə götürmüşdü. Buna görə də Cavidin sovet platformasın-

dan, proletar inqilabı mövzusunda bir əsərlə meydana çıxaraq knyazla-

rın iflasını tarixi bir həqiqət göstərməsi yalnız onun deyil, eyni zamanda 

Cavid üğrunda mübarizə etmiş teatrın qələbəsi olduğundan, recissorlar - 

Tuqanov və Darablı, həmçinin aktyorlar qızğın həvəs və ilhamla çalışa-
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raq, dolğun səhnə obrazları yaratmağa müvəffəq olmuşdular. Məlumdur 

ki, bu tamaşada Knyaz rolunu üç müqtədir aktyor: Darablı, Təhmasib, 

Şərifzadə ifa edirdilər. 

Müxtəlif fərdi keyfiyyətlərə malik olan üç aktyorun eyni bir bədii 

vəzifəni həll etməsi özü-özlüyündə çox qiymətli hadisə idi. Sənətin 

hüsnü orasındadır ki, eyni bədii fikir müxtəlif şəkildə həll edilə bilir. 

Burada subyektiv amilin nə qədər mühüm olduğu aşkara çıxır. Buna 

görə də "Knyaz" tamaşası, hər şeydən əvvəl, aktyor tamaşası idi. Tama-

şanın ümumi məfkurəsi, bədii fikrin ümumi rəsmi heç bir mübahisə do-

ğurmurdu, Knyaz ailəsinin iflasında inqilabın nəfəsi, zamanın hökmü 

aydın duyulurdu. Bir qədər konstruktivizm təsiri altında verilmiş bədii 

tərtibat da ümumi təsiri korlamırdı. Odur ki, tamaşanın diqqət mərkə-

zində Knyaz rolunun ifası dururdu. 

Burada teatrın qələbəsi də, dövrün yanlış cərəyanlarından gələn mü-

əyyən zəiflikləri də öz əksini tapmışdı. Knyazların üçü də müxtəlif idi: 

Darablının Knyazı kobud, yapışıqsız, qansız, əhlikef olmasına baxma-

yaraq, soyuqtəbiətli bir məxluq idi ki, nəinki rəftarı, fikri, hərəkəti, hət-

ta danışıq tərzi ilə ikrah doğururdu; odur ki, onun iflası və ölümü rəğbət 

hissi oyatmırdı. Təhmasib isə obrazı bir qədər başqa çür düşünür və oy-

nayırdı. Onun Knyazı öz kübarlığı, yaxşı ədaları, səliqəli geyimi ilə 

fərqlənirdi; Knyazın zalım və azğın təbiəti zahiri bir "mədəniyyətlə" ör-

tüldüyündən, yalnız əsəbilik keçirdiyi anlarda bütünlüklə meydana çı-

xırdı; lakin aktyorun ifası məfkurə və psixoloci cəhətdən qənaətbəxş tə-

sir bağışlayırdısa da, bir o qədər parlaq deyildi, temperament, səs, hərə-

kət etibarı ilə nisbətən sönük idi. Rolun üçüncü ifaçısı A.M.Şərifzadə 

idi. Bu aktyor öz talantının səpkisi və səviyyəsi etibarı ilə çox fərqlənir-

di. Şərifzadənin ifasında obraz daha mürəkkəb, daha mənalı, daha dol-

ğun təsir bağışlayırdı. Lakin məhz buna görə də onun oyunu müəyyən 

mübahisə doğurmuşdu ki, bu mübahisədə doğru rəylərlə yanaşı, "sol" 

teatr prinsiplərindən gələn cəhətlər də var idi. Knyazı kefcil və cahil bir 

müstəbiddən daha çox hakim dairələrə yaxın mədəni və ziyalı zadəgan 

kimi oynayan Şərifzadə onu mənfi obraz olaraq "ifşa" etməyə çalışmır-

dı. Darablı da çalışmırdı, lakin onun ifasında Knyazın psixoloci aləmi 
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çox bəsit verilmişdi. Şərifzadə isə Knyazın məhəbbətində, qısqanclığın-

da, düşüncələrində, xüsusən dəlilik səhnəsində keçirdiyi iztirablarında 

tam bir mənfilik dərəcəsinə enmirdi; onun dəli Knyazı tamaşaçıda mü-

əyyən mərhəmət hissi oyadırdı; odur ki, mətbuat onu mənfi obraza rəğ-

bət doğurmaqda təqsirləndirirdi.1  

Əlbəttə, burada böyük bir mübaliğə var idi; ancaq əsil məsələ bu mü-

baliğədə deyil, ümumiyyətlə mənfi obraz anlayışında idi ki, "sol" teatr 

ələmdarları "mənfini" həmişə eybəcər, dayaz, sxematik göstərməyə çağı-

rır və buna görə Knyaz rolunda Darablını Şərifzadəyə tərcih edirdilər. Bu 

yanlış estetik təsəvvürün izləri hələ bu gün də bizim teatrımızda, çox tə-

əssüf ki, davam etməkdədir. 

"Knyaz" tamaşasının maraqlı cəhətlərindən biri də Ülvi Rəcəbin ya-

ratdığı Anton obrazı olmuşdur. Səhv etmiriksə, oricinal Azərbaycan dram 

əsərlərində Anton ilk görkəmli bolşevik obrazlarından idi. Bu nöqteyi-nə-

zərdən tamaşanın gözəlliyi orasında idi ki, müəllif tərəfindən o qədər 

qüvvətli işlənməmiş Anton obrazını Ülvi Rəcəb sarsıdıcı bir qüvvətlə ya-

radır, ideya adamının, xalq adamının, inqilab yetirməsinin, "mən başım-

dan keçərim məslək için" deyən bolşevikin səmimiyyətini çox təsirli şə-

kildə ifadə edirdi. Lakin "sol" tənqidin Knyaza tətbiq etdiyi yanlış estetik 

təsəvvür Anton obrazında da özünü göstərmişdi, o da bundan ibarət idi 

ki, lirik səhnələrdə Ülvinin Antonu xeyli soyuqdu. Casmeni öpmək nədir, 

əlindən tutmağı, ona nəvaziş göstərməyi belə özünə rəva bilmirdi. Halbu-

ki Anton Casmeni ürəkdən sevirdi. Bu soyuqluq bolşevik obrazını şəxsi 

həyatda asket dərəcəsinə endirməyi tələb edən vulqar-sosioloci prinsip-

lərdən gəlirdi. 

Nəhayət, "Səyavuş" haqqında. Bu tamaşa yalnız Cavidin deyil, ümu-

miyyətlə, teatrın inkişafında çox qiymətli hadisə idi. "Səyavuş" gənc 

Azərbaycan recissorluğunun bir qələbəsi idi, heç bir tamaşada milli Azər-

baycan recissorluğu bu qədər istedadlı şəkildə özünü göstərə bilməmişdi. 

Hələ tamaşa göstərilməzdən xeyli qabaq bu barədə qızğın söhbət gedir, 

müzakirələr keçirilir, rəylər söylənilirdi. İlk dəfə müstəqil quruluş verən 

                                                
1 Əmin Sadıq və başqaları. Knyaz. “Gənc işçi”, 16 aprel 1930-cu il. 
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gənc İ.Hidayətzadəyə inananlar da var idi, inanmayanlar da. Tamaşa sü-

but etdi ki, müqtədir bir aktyor olan Hidayətzadə eyni zamanda yaxşı re-

cissordur. Onun recissorluq sənətinin üç qiymətli cəhəti var idi. Birincisi, 

o, Şərqi çox yaxşı bilirdi. Bu sahədə onun məlumatı bəlkə də Caviddən 

az deyildi.  Buna baxmayaraq, tamaşa ilə əlaqədar olaraq o, demək olar 

ki, böyük tədqiqat işi aparmış, qədim İran və Turanın tarixini, məişətini, 

folklorunu və s. [Cavidin köməyilə] müfəssəl öyrənmiş və buna əsaslana-

raq Cavidi əsər üzərində əlavə iş görməyə razı sala bilmişdi. İkinci qiy-

mətli cəhəti ondan ibarətdi ki, gözəl aktyor olan Hidayətzadə recissorun 

başlıca vəzifəsini obrazların mükəmməl işlənməsində, dolğun səhnə xa-

rakterləri yaradılmasında görür və aktyorları bu istiqamətdə axtarışlara, 

kəşflərə sövq edə bilirdi. Nəhayət, Hidayətzadənin bir recissor kimi 

üçünçü qiymətli sifəti ondan ibarət idi ki, o, tamaşanı küll halında düşünə 

bilir, onun təşkilatca möhkəmliyinə çalışırdı, səliqəli, zinətli, maraqlı, 

parlaq və inandırıcı olmasına nail ola bilirdi; o, izdihamlı, temperamentli, 

atəşli, həqiqi mənada bəzəkli, əlvan tamaşalar yaratmağı sevirdi. Bütün 

bu keyfiyyətlər "Səyavuş"da öz əksini tapmış və nəticədə çox parlaq və 

əzəmətli tamaşa yaranmışdı ki, öz canrı və üslubu etibarı ilə romantik vü-

sətli xalq-qəhrəmanlıq dramını xatırladır və bu mənada teatrın yaradıcılı-

ğında onun gələcək inkişafı üçün səciyyəvi olan bir yol açırdı. 

Biz "Səyavuş"un ədəbi əsər olaraq təhlilini vermək istəmirik, eləcə 

də əsərdə Cavidin məfkurə və sənətcə nə dərəcədə mühüm addım atdı-

ğını göstərmək niyyətində deyilik. Lakin tamaşanın yaranmasında mey-

dana çıxan bəzi məsələlər üzərində durmaq lazımdır. "Səyavuş" tama-

şaçılarından birisi - Mariyetta Şaginyan - Səyavuşu Şərq Hamleti adlan-

dırmışdı. Bu, çox maraqlı fikir idi. Səyavuş, doğrudan da, hamletvari 

bir obrazdır, o mənada ki, istedadlı, ağıllı, namuslu gəncin taleyi çox-

dan bəri kök salmış ictimai quruluş, hakimiyyət forması, fəlsəfi və əxla-

qi prinsiplər haqqında zidd fikirlər irəli sürməyə, təxribat, qırğın, səfalət 

və rəzalət doğuran müharibələri büsbütün təkdir etməyə, pisləməyə, ta-

rixi çıxmazlıq qarşısında doğan iztirablardan, üzüntülərdən bəhs açma-

                                                
 Müəllif cümlədə “bəlkə” sözü işlətsə də, ifrata varır, yanlışlıqlara yol verir . Görünür, 

Cavidin tamaşanın ikinci rejissoru olması ona məlum deyilmiş – İ.A. 
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ğa imkan yaradır. Gah Turanda, gah İranda baş verən hadisələri göstər-

məkdən məqsəd tarixin müəyyən mənzərəsini yaratmaqdan daha çox, 

Səyavuşun taleyini izləmək, böyük bir istedadın və ağlın faciəsini ver-

məkdir. Bu mənada "Səyavuş" əsəri, bizcə, əslində xalq dramı deyil, bir 

növ, monodramdır, yəni bir şəxsin taleyini təsvir edən əsərdir. Lakin te-

atr əsəri geniş bir canr daxilində, daha vüsətli səpkidə oynamaq istədi-

yindən, pyes müəyyən dəyişikliklərə uğramış, xalq səhnələri, xalq hərə-

katı hesabına genişlənmiş, əlvan tarixi fon üzərində qurulmuşdu. Buna 

görə də, əvvəldə deyildiyi kimi, tamaşa teatrın sonrakı xalq qəhrəman-

lıq tamaşaları üçün bir yol açmış oldu. Lakin bizə elə gəlir ki, belə meyl 

nəticəsində "Səyavuş" tamaşası müvəffəqiyyət qazanmış olsa da, teatrı 

üslub axtarışlarında yeni cığıra gətirib çıxarsa da, müəyyən zərər də 

çəkmişdir. Burada başlıca günahı yenə də dövrün bir sıra yanlış estetik 

təsəvvürlərində görürük. "Səyavuş"a iş prosesi zamanı əlavə edilmiş 

xalq səhnələri, üsyan epizodları bir çox halda vulqar-sosioloci tənqidin 

təzyiqi nəticəsində meydana gəlmişdir. "Səyavuş"la əlaqədar məqalə-

lərdə deyilir ki, Firdovsi dastanından götürülmüş əsərdə dərin məfkurə 

yersizdir; hətta Əli Nazim kimi görkəmli və istedadlı tənqidçi və alim 

yazırdı ki, "Səyavuş"da monarxizmin mənfurluğunu ifadə edən fikrin 

"bizim qurmaqda olduğumuz ikinci beşilliyin əsas siyasi vəzifələri nöq-

teyi-nəzərindən praktiki əhəmiyyəti yoxdur".1 Bəs nə kimi əhəmiyyəti 

var? Bu sualın məntiqi cavabı başqa bir məqalədə belə ifadə olunmuş-

dur: "Bizcə, pyesin oynanmasından yeganə məqsəd yalnız "Səyavuş" 

dastanını ədəbi bir irs kimi tənqidi nöqteyi-nəzərdən canlandırmaq, on-

da tələblərimizə uyğun təshihlər yapmaq və onu tamaşaçımızın tələblə-

rinə müvafiq bir hala gətirməkdən ibarət olmuşdur".2 

Məhz bu təshihlər və əlavələr tələbi nəticəsində teatr nəinki "Şahna-

məni", ümumiyyətlə, tarixi zorlayaraq Cavid əsərinin də çərçivəsini 

xeyli dağıtmağa, onu səthi yazılmış üsyan səhnələri hesabına "inqilabi-

ləşdirməyə" məcbur olmuşdur ki, bundan ən çox zərər Səyavuş obrazı-

na dəymişdir. Səyavuş əsərdə az danışır, az həyəcan keçirir və əgər Ca-

                                                
1 Ə.Nazim. Səyavuş. “Ədəbiyyat qəzeti”, 28 fevral 1934-cü il. 
2 Ə.Tahir. Səyavuş. “Kommunist”, [20 mart] 1934-cü il. 
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vidin az sözlə çox demək bacarığı, az hərəkətlə böyük bir mənzərə, səh-

nə, konflikt yaratmaq məharəti, həmçinin Hidayətzadənin dinamik, par-

laq və dəsgahlı səhnələr qurmaq səriştəsi olmasaydı, Səyavuş obrazı 

özü-özlüyündə bu qədər təsirli və cazibəli çıxmazdı. Tamaşadakı Səya-

vuş istər Ülvi Rəcəbin, istərsə də Şərifzadənin ifasında biri digərindən 

nə qədər fərqlənsə də, çox mənalı və yapışıqlı bir obraz idi. 100-cü ta-

maşa münasibəti ilə yazdığı məqalədə Hidayətzadə tamaşanın qəhrəma-

nından narazılıq etsə də, Səyavuş bir səhnə obrazı olaraq teatrın tarixin-

də zinətli səhifələrdəndir. 

"Səyavuş" Cavidin səhnəmizdə göstərilən son əsəri idi. Bu əsər 

onun yaradıcılığında "Azər" və "Kiyaz"la başlayan dönüşün davamı ol-

maqla bərabər, Azərbaycan teatrının vahid metod daxilində müxtəlif üs-

lub axtarışlarında səmərəli addım idi. "Knyaz" və "Səyavuş", eləcə də 

Cavid irsinin yenidən xalqa qaytarılmasından sonra səhnəyə birinci qa-

yıdan "Şeyx Sənan" Cavid teatrının Azərbaycan səhnə sənəti üçün nə 

qədər doğma olduğunu nümayiş etdirir. Heç şübhə yoxdur ki, "Xəy-

yam" səhnədə canlandırıldıqdan sonra bu keyfiyyət daha da qüvvətlənə-

cəkdir.1 

 

                                                
1 Cəfər Cəfərov. Əsərləri, I cild, Bakı, 1968, s. 229-254. 
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Tamilla Təhmasib 

 

2.15. Cavid teatrı Azərbaycandan kənarda 

Cavid əsərlərinin Bakı və Azərbaycan hüdudlarından kənarda da 

müxtəlif teatrların repertuarına daxil edilməsi faktları da məlumdur. 

1918-ci il avqust ayının 2-də Baxçasaray şəhərinin gəncləri Dvoryan 

teatrında dramaturqun "Maral" faciəsini tamaşaya qoymuşlar. 

Bir il sonra, 1919-cu ildə Tiflis Azərbaycan teatrında həmin pyes 

müvəffəqiyyətlə oynanılmışdır. 

1920-ci ilin iyun-dekabr aylarında Aşqabadda 5 nömrəli müsəlman 

truppası "Şeyda", "Maral" və "İblis" pyeslərini dəfələrlə oynamışdır. 

Recissor Rzaqulu Abdullazadə həm də baş rollarda çıxış etmişdir. Ta-

maşaların təşkilində fəal iştirak etmiş qocaman curnalist və tədqiqatçı 

Qulam Məmmədli "İblis"də Elxan, "Şeyda"da isə Rauf rollarını müvəf-

fəqiyyətlə oynamışdır. 

1923-cü il martın 7-də Daşkənddə Uyğurun recissorluğu ilə özbək 

dövlət truppası "İblis"i oynamışdır. Tamaşa aprelin 3-də təkrar edilmiş-

dir. "Türküstan" qəzeti xəbər verirdi ki, həmin truppa tərəfindən "məş-

hur Qafqaz ədiblərindən H.Cavidin "Şeyx Sənan" faciəsi böyük hazır-

lıqdan sonra oynanacaqdır".1 

Gəncə teatrı 1924-cü ildə mayın 6-da "Maral" faciəsini tamaşaya 

qoymuşdur. 

1923-cü il iyulun 18-də Naxçıvan teatrında "İblis" oynanılmış, son-

ralar isə 1927-ci il teatr mövsümündə recissor Səməd Mövləvi "Şeyx 

Sənan" faciəsinn tamaşaya hazırlamışdır. 

1957-ci ildə bu teatrda "Şeyx Sənan" (recissor B.Qələndərli) müvəf-

fəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. 

Yerevandakı Azərbaycan teatrı 1924-cü il dekabrın 30-da Ermənis-

tan Dövlət teatrının səhnəsində "İblis"i tamaşaya qoydu. Sonralar bu ta-

maşa bir neçə dəfə oynanılmışdır. 

Tamaşanın recissoru A.S.Rizayev bu quruluşda maraqlı ansambl ya-

                                                
1 “Türküstan” qəzeti, 9 mart, 1923, № 83. 
 Cavid əsərlərinin Naxçıvan teatrında ilk tamaşaları 1918-1919-cu illərdə olmuşdur. – İ.A. 
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rada bilmişdi. İxtiyar rolunu istedadlı aktyor Yunis Nuri, Arifi isə Ək-

bər Rzayev oynayırdı. İblis rolunda recissor özü müvəffəqiyyətlə çıxış 

etmişdir. 

"İblis" tamaşası nəinki azərbaycanlıları, hətta erməni tamaşaçılarını 

da valeh etmişdi.1 

20-ci illərdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar arasında geniş 

intişar tapmış məktəb teatrı da H.Cavidin yaradıcılığına müraciət etmiş-

di. 

1926-cı ilin martında Yerevandakı işçi fakültələrinin dram dərnəyi 

inqilabi teatrın səhnəsində "Şeyda" faciəsini tamaşaya qoymuşdur. 

1922-ci ildə Tiflisdəki Rustaveli teatrında martın 21-də Azərbaycan 

teatrı "Şeyx Sənan" tamaşasını göstərmişdir. 

1923-1924-cü il mövsümündə bu tamaşa teatrın repertuarında möh-

kəm yer tutmuşdur. 

1924-cü il mayın 9-da "İblis" (recissor A.A.Tuqanov) və 1926-cı il 

dekabrın 17-də "Topal Teymur" (recissor İ.İsfahanlı) faciələrinin oy-

nandığı məlumdur. 

1921-1922-ci illərdə Türkiyədə səfirlikdə tərcüməçi vəzifəsində işlə-

miş Rza Təhmasib xatırlayır ki, "Ankarada müharibə yetimlərinin xey-

rinə verilən müsamirədə mən İblisin son monoloqunu qrimdə və kost-

yumda söylədim. Ani sükutdan sonra alqış səsləri salonu titrətdi... Meh-

manxanaya qayıdandan təxminən bir saat sonra otağımın qapısı döyül-

dü. Qapını açdım. Uca boylu, orta yaşlı bir kişi nəzakətlə üzr istəyib 

monoloqun üzünü istədi. 

İki gün sonra bizim nümayəndəliyin sədri İbrahim Əbilov mənə dedi 

ki, monoloqu istəyən o "nəzakətli cənab" parlamentin sağ cinahının üz-

vüdür, mürtəce mövqedə durur. Həmin bu "şeir maraqlısı" parlamentin 

kuluarlarında məsələ qaldırmışdır ki, sovet nümayəndəliyinin tərcümə-

çisi burada din əleyhinə kommunist təbliğatı aparmaqla məşğuldur. Par-

lamentin üzvlərinin çoxu səni sürgün etməyi qərara almışdır. 

Biz Mustafa Kamal paşaya müraciət etməyə məcbur olduq... 

                                                
1 Bax: С.А.Ризаев. Азербайджанский театр в Армении, Баку, 1963, səh. 52.  
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Bir neçə gün sonra məni Mustafa Kamal paşanın məclisinə dəvət et-

dilər. Məclisdə Türkiyənin o zamankı ədib və şairləri də iştirak edirdi-

lər. Atatürk məndən həmin monoloqu söyləməyi rica etdi. Mən İblisin: 

"Min hiylə quran tülki siyasilər..." sözlərini xüsusi ahənglə deməkdən 

zövq alırdım. 

Mustafa Kamal mənim deklamasiyamdakı məna vurğusunu başa dü-

şürdü, lakin Cavid şeiriyyəti onu hər dəfə valeh edirdi. Belə axşamlar 

tez-tez təkrar olunardı. 

Məclisin "İblis"ə olan marağı getdikcə artırdı. Əsərin məzmununu 

mənə dönə-dönə söylədər, çox vaxt bütün pyesi əzbərdən dedirdərdilər. 

Həmin məclislərdə mən "İblis"in "Faust"la müqayisəsinin dəfələrlə 

şahidi olmuşam. Bəziləri hətta "İblis"ə üstünlük verirdilər." 1 

Qeyd etməliyik ki, burada məsələ bu əsərlərin hansının üstün olma-

sında deyildi, müqayisə Cavidin dünya ədəbiyyatındakı mövqeyini mü-

əyyən edirdi. 

Təbriz teatrının tarixi müəyyən dövrdə H.Cavidin adı ilə də bağlı ol-

muşdur. Bu, əsasən 1928-ci ildən başlayaraq 1944-cü ilədək davam 

edir. 

Hüseyn Cavidin Təbriz səhnəsində oynanılmış ilk əsəri "Şeyx Sə-

nan"dır. Əsər 1928-ci ilin payız fəslində, teatr mövsümünün açılışı gü-

nündə (təəssüf ki, ay və gün məlum deyil) çox böyük müvəffəqiyyətlə 

oynanılmışdır. Tamaşanı istedadlı aktyor Mirzə Bağır Hacızadə hazırla-

mış, özü də Şeyx Sənan rolunu ifa etmişdi. Sonralar o özünə hətta Sə-

nani familiyası da götürmüşdü. Xumar rolunu Liza adlı bir erməni qızı 

oynayırdı. Tamaşa Aramyan səhnəsində gedirdi.2 Tamaşa çox böyük 

zəhmətlə hazırlanmışdı. Təbrizin gözüaçıq adamları aktyorlarla birlikdə 

üç-dörd ay əvvəl şəhərin dövlətli adamlarının, xüsusilə məşhur tacirləri-

nin evlərini bir-bir gəzib bilet satırdılar. Yığılan pul həm icarə haqqını 

ödəməyə, həm də tamaşa üçün lazım olan əşya, qrim, rekvizit və s. al-

                                                
1 R.Tərmasibin şəxsi arxivi. 
2Təbrizlilərin teatr binası olmadığından Aramyan məktəbinin nəzdində olan səhnəni 

kirayə edərək orada tamaşalar verərdilər. Bu tamaşalardan yığılan pullar Aramyan 

məktəbinin təmirinə və lazım olan vəsaitin alınmasına xərclənirdi. 
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mağa sərf edilmişdi. 

Bu tamaşanı görənlər1 söyləyirdilər ki, bu o qədər gözəl və rövnəqli 

bir tamaşa idi ki, uzun müddət təbrizlilərin xatirindən silinməmişdir. 

Təbrizin tərəqqipərvər ziyalıları, maarifpərvərləri, şairləri öz məclislə-

rində "Şeyx Sənan"dan parçalar oxuyardılar. Qafqazın tərifi hissəsi on-

ların çox xoşladığı yerlərdən idi. 

"Şeyx Sənan" Təbrizin dindar mühitinə güclü təsir etmişdi. Nəzmiy-

yə idarəsindən əsəri oynamaq üçün icazə alınarkən məmurların çox səy-

lə etdikləri ixtisarlara baxmayaraq, əsərin ideyası və fəlsəfi mahiyyəti 

tamaşaçılara çox gözəl çatdırılmışdı. Truppanın tamaşanı hazırlayarkən 

çəkdiyi əziyyətlər öz gözəl bəhrəsini vermişdi. 

Təbrizlilərin xahişi və bəlkə də təkidi ilə tamaşa 6 ay sonra yenidən 

oynanıldı. Tamaşanın recissoru Mirzə Bağır Hacızadənin və Təbrizin 

açıq fikirli adamlarının arzu və səylərinə baxmayaraq əsərin 3-cü tama-

şası baş tutmadı. Tehrandan gəlmiş yeni maarif rəisi doktor Möhsünü 

Təbrizdə Azərbaycan dilində danışmağı qadağan etdi.2 Məktəblərdə 

dərslər fars dilində aparılmağa başlandı. Azərbaycan dilində danışmağa 

təşəbbüs edən müəllimlər dərhal işdən qovulurdular. Beləliklə, bir müd-

dət Təbrizdə Azərbaycan dilində tamaşalar verilmədi. Bu siyasət azər-

baycanlıların böyük narazılığına səbəb olmuşdu. Onlar narazılıqlarını 

açıq şəkildə bildirməkdən çəkinmirdilər. Maarif rəisinə küçədə rast gəl-

dikləri zaman üzlərini yana tutub deyirdilər: 

İngilis dəllalıdır İranda, -  

Nəşri əfkar edir quranda. 

Lakin təbrizlilərin getdikcə artan narazılığı və tələbi nəticəsiz qal-

madı. Əsərin ancaq fars dilində oynanılmasına icazə verildi. 

Cəfər Əxkəri3 bu hadisəni belə xatırlayırdı: "Biz üç dəfə maarif rəisi-

nin yanına getməli olduq, yalnız 3-cü dəfə rəis bizi, Təbrizin az-çox hör-

                                                
1 Bakıda yaşayan yaşlı iranlılar. 
2 Doktor Möhsünü Rza şah Pəhləvinin ən yaxın və etibarlı adamı idi. O, Londonda təhsil 

almışdı, Azərbaycan dilinin qəddar düşməni idi. 
3 Cəfər Əxkəri 1920-ci ildən İran Kommunist Partiyasının üzvü idi. Bizim müsahibəmiz 

1968-ci ilin sentyabrında olmuşdur. 



Ясрин шаири V 
 
390 

mətli adamlarını, maarif işçilərini dinləməyə razı oldu. O, müavini Qu-

lam Hüseyn xanı çağırıb soruşdu ki, türk (Azərbaycan - T.T.) dilində pi-

şiyə nə deyirlər. Müavini cavab verdi ki, ağa, ömrünüz uzun olsun, pişik. 

Rəis həqarətlə gülərək dedi: kərbə, kürbə, kərbə, nə şəkildə istəyirsinizsə 

deyin, ancaq pişik desəniz atanızı yandıracağam. Gedin əsəri tərcümə 

edin, pis və ya yaxşı olmasının fərqi yoxdur. Tamaşa fars dilində oynanıl-

malıdır". 

İstedadlı şair Yusif Ziya1 "Şeyx Sənan" faciəsini fars dilinə tərcümə 

etdi.2 Əsər fars dilində əvvəlcə Təbrizdə, iki-üç il sonra isə Tehranda 

oynanıldı. 

Hüseyn Cavidin "İblis" faciəsi 1929-1930-cu il teatr mövsümündə 

"Ayineyi-ibrət" adlı truppa tərəfindən yenə Aramyan səhnəsində tama-

şaya qoyuldu. 

Bu truppa 1926-cı ildə yaradılmışdı. Cənubi Azərbaycanın görkəmli 

maarif-mədəniyyət xadimlərindən olan Cabbar Bağçaban, Cəfər Ədib, 

Hilal Nasiri, Ələsgər Ələvəngi truppanın təşkilində və sonrakı fəaliyyə-

tində yaxından iştirak etmişlər. 

Pyes nəzmiyyə və maarif idarələrinin ciddi yoxlama və ixtisarların-

dan sonra tamaşaya buraxıldı. Şərqli Quluzadə Rzaxanın recissorluğu 

ilə hazırlanan bu tamaşa Təbrizdə böyük sensasiyaya səbəb oldu. Əsə-

rin ilk pərdəsi oynanıldıqdan sonra salonda hay-küy qopdu, aktyorlarla 

mürtəce tamaşaçılar arasında toqquşma baş verdi. Bir dəstə adam səh-

nəyə hücum edərək aktyorları döyməyə başladı. Nəzmiyyə idarəsi mə-

murlarının tələbi ilə pərdə salındı və tamaşa yarımçıq qaldı. 

Ertəsi gün Təbrizin məqbərə məscidində vaizlərdən biri dindar mü-

səlmanları başına yığaraq bildirdi ki, dünən gecə kafir ermənilərin teat-

rında mürtəd müsəlmanlar şəriəti təhqir etmişlər. Şəhərdə böyük nara-

hatlıq, təbəddülat baş verdi. Möminlər mürtədlərin cəzalandırılmasını 

tələb edirdilər. Təbrizin dükanları bir saatlıq bağlandı, nəzmiyyə idarəsi 

işə qarışaraq Rzaxan Quluzadə Şərqlini həbs etdi. 

                                                
1 Yusif Ziya Bakıda təhsil almış, “İttihad” məktəbini bitirmiş ziyalı idi.  
2 Qeyd: Təəssüf ki, “Şeyx Sənan” pyesinin farscaya tərcümə olunmuş nüsxəsi və 

tərcüməsinin mətni saxlanılmamışdır. 
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Təbriz maarifçilərindən bir dəstə - Hacı xan Çələbi, Şeyx Əlixan, 

Cahangir və Cəfər Əxkəri nəzmiyyə idarəsinə gələrək Rzaxan Quluza-

dəni zaminə götürdülər. Lakin Rzaxan iltizam verməli oldu. O, bir daha 

səhnəyə çıxmayacağına söz verdi. 

İstedadlı aktyor və recissor səhnəni həmişəlik tərk etdi. Sonralar o, 

çox pərişan və yoxsul bir vəziyyətdə həyatdan getdi. Lakin təəssüf ki, 

onun harada və nə vaxt vəfat etdiyi heç kimə məlum deyil. Belə güman 

edilir ki, o, bir parça çörək pulu qazanmaq üçün şəhərləri gəzərkən it-

mişdir. 

R.Quluzadənin xidmətlərindən biri də səhnəyə aktrisa gətirməsidir. 

İlk dəfə Cənubi Azərbaycanda Rzaxan Quluzadə öz ömür yoldaşını 

səhnəyə çıxarmışdır. O, eyni zamanda ictimai xadim olmuş və demok-

rat partiyasında Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə birgə işləmişdir. 

Təqribən 7 il sonra Təbrizin tərəqqipərvər və maarifpərvər adamları-

nın tələbinə əsasən Böyükxan Naxçıvanskinin recissorluğu ilə "İblis" 

tamaşaya qoyuldu. 

Böyükxan Naxçıvanski hələ 1919-cu ildə Təbrizdə teatr truppası ya-

radaraq tamaşalar verməyə başlamışdı. O, Cənubi Azərbaycanın ən is-

tedadlı aktyorlarını başına toplayaraq teatr aləminə yenilik gətirmişdi. 

B.Naxçıvanskinin rəhbərlik etdiyi truppanın tamaşaları əsl professional 

səviyyədə olurdu. O, eyni zamanda istedadlı aktyor dəstəsi tərbiyə edib 

yetişdirirdi. B.Naxçıvanskinin Cavid yaradıcılığına müraciəti və "İblis"i 

tamaşaya qoyması təsadüfi deyildi. Çox güman ki, o, "İblis"in Bakıdakı 

tamaşalarını görmüşdü və məhz bu əsərin Təbrizin dindar mühitinə nə 

dərəcədə təsir edəcəyini bilirdi. Lakin senzor bu dəfə də öz işini gör-

müşdü. Əsər çox böyük ixtisar və dəyişikliyə uğramışdı. 

"Ayineyi-ibrət" truppası 1931-32-ci illərdə Hüseyn Cavidin başqa 

bir pyesini, "Peyğəmbər"i oynamağa cəhd etdi. Əsərin iki məşqi də ol-

du. Lakin nəzmiyyə idarəsi tamaşaya icazə vermədi. 

1938-1944-cü illərdə İran teatrlarının repertuarlarını əsasən Azərbay-

can dramaturqlarının əsərləri təşkil edirdi. Bu illərdə İran tamaşaçıları öz 

səhnələrində Cəlil Məmmədquluzadənin "Ölülər" və "Anamın kitabı", 

Süleyman Sani Axundovun "Eşq və intiqam", Cəfər Cabbarlının "1905-ci 
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ildə" və "Sevil", Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan", "O olmasın, bu 

olsun", Səid Rüstəmovun "Beş manatlıq gəlin" və s. əsərlərinə tamaşa et-

mişlər. Bu dövrdə İran teatrının səhnəsində Şəmsəddin Saminin "Dəmirçi 

Gavə" və Aleksandr Şirvanzadənin "Namus" pyesləri də tamaşaya qoyul-

muşdur. Bu tamaşalar əsas etibarilə Təbrizdə 800 nəfərlik salonu, gözəl 

locaları və aktyorlar üçün geyim-qrim otaqları olan Şiri-Xurşid teatrında 

oynanılırdı. Teatr 1926-cı ildə tikilmişdi. 

Təbriz teatrının recissorları Səməd Səbahi1 və Ərəboğlunun hazırla-

dığı bu tamaşalar o zaman böyük müvəffəqiyyətlə oynanılırdı. 

1944-45-ci illərdə Tehran Dram Teatrının recissoru Əli Kənani "İb-

lis"i tamaşaya hazırladı. Tamaşanın rəssamı Bakı Rəssamlıq texniku-

munun məzunu Vəli Xakidan2 idi. 

Əsər "Sinema-Ziba" teatrında oynanıldı. Burada əsasən kinofilmlər 

nümayiş etdirilirdi. Lakin teatrın sahibi bu binanı "Tamaşaxaneyi-Ziba" 

adı ilə teatra çevirmişdi. Burada müxtəlif tamaşalar da oynanılırdı. 

Azərbaycanlılar tərəfindən hərarətlə qarşılanmasına baxmayaraq 

əsərin yalnız iki tamaşası oldu. Əli Kənani əsəri oynamaqdan qəti imti-

na etdi. Bunun səbəbi aydın idi. Senzura onu bərk qorxutmuşdu. Pyes 

çox böyük ixtisarla oynanılırdı. Xüsusilə İblisin son monoloqları mətn-

dən tamamilə çıxarılmışdı. Lakin bununla belə tamaşanın təsir qüvvəsi 

çox böyük idi. Bu əsər Tehran senzurasını və polis idarəsini bərk təşvi-

şə salmışdı. 

İblis rolunu istedadlı aktyor Nemət3 oynayırdı. Bundan başqa Nəri-

man İbrahimzadə də həmin rolda çıxış etmişdir. Xavər rolunu Leyla 

Möhsünpur, İbn Yəmin rolunu Salman Salmanpur müvəffəqiyyətlə ifa 

etmişdilər. 

"İblis" tamaşasının hazırlanmasında yaxından iştirak etmiş Həzi 

                                                
1 Səməd Səbahi Bakıda teatr texnikumunu bitirmişdi. O, 1938-ci ildə Gəncədən Təbrizə 

köçmüşdür. 
2 Qeyd: 1938-ci ildə Təbrizə köçmüşdur. 
3 1938-ci ildə Tehrana köçmüşdür. 
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Əşari1 deyirdi: "Bu hadisə şəhərdə elə bir gərginlik yaratmışdı ki, məşq-

lərdə və xüsusilə tamaşalarda acanlar olurdu. Pyesin çox böyük ixtisarla 

oynanılmasına baxmayaraq, təsir qüvvəsi böyük idi. Biz "İblis"dən son-

ra "Şeyx Sənan"ı hazırlamaq istəyirdik. Lakin əsərin ümumi oxunuşun-

da teatrın sahibi öz etirazını bildirdi və əsəri tamaşaya hazırlamaq haq-

qında düşünməyi belə qəti qadağan etdi. Biz istər-istəməz bu fikirdən əl 

çəkməli olduq" 

"Şeyx Sənan" faciəsinin Ərdəbildəki tamaşası haqqında çox az mə-

lumat əldə edilmişdir. Yalnız bunu öyrənmək mümkün olmuşdur ki, 

əsər 1939-1940-cı illərdə Ərdəbildə Feyzi Çubəkzənin recissorluğu ilə 

tamaşaya qoyulmuşdur. Feyzi Şeyx Sənan rolunda çıxış etmişdir. 

Balaş Azəroğlunun "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində nəşr olun-

muş "Şeyx Sənan" Ərdəbildə" (18 fevral, 1983-cü il) iri həcmli məqalə-

si tamaşanın hazırlanması prosesinin çətinliyindən ətraflı bəhs etməsinə 

baxmayaraq, tamaşanın özü haqqında təsəvvür yaratmır. Təəssüf ki, bu 

böyük məqalədə yalnız xatirə materialı təqdim olunur. 

"İblis" faciəsi təxminən 1943-1944-cü illərdə Marağada həvəskar 

aktyor truppası tərəfindən oynanılmışdır. Hər iki tamaşanın quruluşu, 

iştirakçıları və tamaşaçılara təsiri haqqında ətraflı məlumatımız olmadı-

ğı üçün yalnız tamaşa faktını qeyd etməklə kifayətlənməyə məcburuq. 

Ömrünün ikinci yüz ilinə qədəm qoymuş Cavid sənəti Azərbaycan 

dramaturgiyası və teatrı aləmində qiymətli hadisədir və buna görə də o, 

ölməzdir, əbədidir!2 

  

                                                
1 Bakıda “Azərbaycan” qəzetinin mürəttibi vəzifəsində işləyirdi. Bizim müsahibəmiz 

1968-ci ilin may ayında olmuşdur. 
2 Tamilla Təhmasib. Hüseyn Cavid və teatr, Bakı, 1988, səh. 123-131. 
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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 
 

Sözün siqləti, rütbəsi, hikməti  

 

3.1. Hüseyn Cavid və Qurani-Kərim və  

Məhəmməd peyğəmbər 

Cavid məqalə, məktub və bədii əsərlərində Qurani-Kərimin ayələ-

rindən, Məhəmməd peyğəmbərin hədislərindən yeri gəldikcə istifadə 

etmişdir. 

 "Və minəl mai külli-şeyün hey." ("Su ilə canlanır hər şey", ya-

xud "Hər bir canlı sudan yaranmışdır.") 

 "Vədəhi la ilahə illa hu." ("Allahdan başqa Tanrı yoxdur", ya-

xud "Yalnız Ondan başqa Tanrı yoxdur".) 

 "İnna-lillahi və inna-ileyhi racim." ("Biz Allaha mənsubuq və 

Ona tərəf [Onun hüzuruna] qayıdacağıq", yaxud "Həqiqətən biz Allah 

üçünük və Ona tərəf də qayıdacağıq.") 

 Qurani-mübində Xudavəndi-Cahanafərin buyurur: "Avamlar 

heyvana oqşar, bəlkə ondan da azğın olar." 

 Elmdir ki, insanı zülməti-cəhalətdən kənar edib ənvari-hidayətə 

qəlbini rövşən qılıb ixtiraati-cədidə və tərəqqiyyati-mütəəddidə sahibi 

edir. Məzmuni - "Beşikdən qəbrədək elm tələb edin!" "Elm Çində də 

olsa, tapıb öyrənin!" 

 ...Həzrəti Rəsuli-Əkrəm zamanında Mədinə ilə biladi Çin ara-

sını üç-dörd ay zərfində teyy etmək məhal və mümtəne bir əmr imiş 

(coğrafiya elminə rücu edilsə məlum olur), pəs bu kəlami-mübarəkdə 

[Elm Çində də...] olan israr və təkiddən məqsəd filhəqiqə məhz tələbi-

elmə təşviq və təbliğ etməkdir. 

 Qadınların cəmiyyəti - bəşəriyyətdəki qiymət və əhəmiyyətlə-

ri yalnız bir cümleyi-həkimanə ilə gözəlcə isbat edilə bilir ki, o da şu-

dur: "Cənnət anaların ayaqları altındadır" - buyurmuşdur.  

 Rəsuli-Əkrəm [Məhəmməd peyğəmbər] təlim və tərbiyədə hiç 

                                                
 Allah. 
 Məhəmməd peyğəmbər. 
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bir fərq qoymadığı halda təhsili-elm kişiyə, övrətə müsavi bir surətdə 

fərq buyrulduğu təqdirdə, nasıl olur da ki, böylə bir əmri-müqəddəsi hiç 

məsaləsində tuturuz. 

 ...təbiət kimsəyə yüz görməz, kimsənin əlində baziçə olmaz. 

Cənabi-Həqq [Tanrı] təbiətə öylə bir qüvveyi-qahirə, öylə bir qüdrəti-

qalibə vermiş ki, daima qalib gəlir, məğlub olmaz. 

 "Ulu Tanrı, o görünməz Yaradan 

Əmr edər yalnız ədalət, ehsan. 

O fəna işləri, föhşiyatı 

Nəhy edər, varlığının isbatı 

Şu təbiət, şu məlahətli fəza... 

Onca birdir: ulu, zəngin, füqəra." 

(Qurandan surə) 

 Fəqət diyorlar Peyğəmbər 

Tapınırkən Tanrısına; 

Daim izhari-əcz edər, 

Heyrətlə der "ma ərəfna..." 

 

3.2. Artıran söz qədrini sidqilə qədrin artırır  

Hüseyn Cavid 

 Bir xalqın gələcək nəslinin ağıllı-kamallı olması üçün o xalqın 

həm də kamil anaları olmalıdır. Mən gələcəyin analarına - xanım qızla-

ra dərs deyərkən hiss edirəm ki, onlar vətən üçün, xalq üçün namuslu, 

vicdanlı balalar tərbiyə edəcəklər. Mən hiss edirəm ki, bugünkü xanım 

qızlar gələcəyin böyük analarıdırlar və buna görə də onlara həvəslə dərs 

deyirəm. 

 Hər insana oxşayan insan deyil. 

 Müəllimin daxili aləmi zəngin olmalıdır. 

 Mən onda xoşbəxt yazıçı olardım ki, oxucumda yüksək hisslər, 

böyük fikirlər oyadardım. 

 Ax!.. İnsanları bir-birindən ayıran var-dövlət!.. O bir canlı var-

                                                
 Fahişəliyi. 
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lıq olsaydı, mən onunla bütün qüvvətimlə vuruşardım. O yaman qəvi 

düşməndir. İnsanları bir-birinə çırpışdırır, qarşı-qarşıya qoyur. Biz əl-

ələ versək, onun arxasını yerə vurub, lənətə gəlmiş anasını mələdirik. 

 Üzüyün qaşının böyüklüyü vacib deyil, ürəyin böyük olsun. 

 El bir olsa, düşmən nə qədər qəvi olsa da anasını mələtməyə nə 

var ki?!. 

 Abbas, sən də, Mərziyə xanım da, hər ikiniz böyük sənətin 

əngin səmalarında sönməz ulduzlarsınız. Göydə göy ulduzları, yerdə 

elm ulduzları, mənəvi aləmin ulduzları, sənət ulduzları olur. 

 Mütaliə sənət adamı üçün çox vacibdir. Amma bizim elə akt-

yorlarımız var ki, adını və familiyasını zorla yazır. Məsələ burasındadır 

ki, elə belələri allahlıq iddiasındadır. 

 Sənət və yaradıcılıq məsələlərində heç vaxt güzəştə getmək ol-

maz! Sənətkar orta səviyyədə qala bilməz. 

 Sənətkar əsər üzərində uzun zaman düşünüb, sonra yazmağa 

başlamalıdır. Dahi Şekspiri əsrlərcə yaşadan onun sənətkarlığıdır. 

 Gənclər elmə, sənətə yiyələnməlidirlər. Çünki hər bir xalq yal-

nız və yalnız elmin, sənətin qanadlarında yüksələ bilər. Mən nə qədər 

xoşbəxtəm! Gənclik elmə, sənətə sahib olur. Onlardan nə qədər ağsaçlı 

alimlər, insanlara həyat bəxş edən həkimlər, söz sənətinin zirvələrini 

fəth edən sənətkarlar yetişəcəkdir. 

 - İsmayıl, özün bilirsən, ayın yarısında ay böyük olur, yarısın-

da isə kiçik. Ayın bizə kiçik və ya böyük görünməsindən ay heç zərər 

çəkmir. O elə aydır ki, aydır! Milyon illər o göydə üzür və üzəcək də. 

Sən də eləsən. Hansı obrazda kiçilirsən kiçil, böyüyürsən böyü, elə sə-

nət səmasında böyük sənətkar kimi üzəcəksən ki, üzəcəksən... Eşitdiyi-

mə görə Şakrodan ["Knyaz"] da narazısan. Deyirsən ki, o da mənfi ob-

razdır. O mənfiləri görməsələr, vallah, müsbətlərin qədrini bilməzlər. 

Sən o hiyləgər, qurnaz Şakronu elə yarat ki, bütün qurnazlara, hiyləgər-

lərə, alçaqlara nifrət hissi birə on artsın. Bu sənin sənətindəki böyüklük-

                                                
 Abbas Mirzə Şərifzadə. 
 Mərziyə Davudova. 
 İsmayıl Hidayətzadə. 



İsgəndər Atilla 
 

397 

dür. Elə bu sənə bəsdir. O gün teatrda demişdin ki, Şakroya bir nəğmə 

yazım. Sən çox gözəl bilirsən ki, mən heç kimin arzusu ilə əsərimə əla-

və etmirəm. Bu bir az ağlıma batır, deyəsən, yerinə düşür. Neyləyim, 

sənsən, sənin arzunu yerinə yetirərəm.  

 Mən də, Üzeyir də Tiflisdə olarkən hər ikimiz "Şeyx Sənan" 

üzərində işləyirdik. O, "Şeyx Sənan" operası, mən isə "Şeyx Sənan" fa-

ciəsi üzərində çalışırdıq. Bir gün növbəti görüşlərimizdən birində o dedi 

ki, Cavid, "Şeyx Sənan" operasını qurtarmışam, gəl librettosunu oxu-

yum, qulaq as, gör bəyənirsənmi? Mən ona dedim ki, Üzeyir bəy, sən 

allah incimə, mən sənin bu istəyinə əməl edə bilməyəcəyəm. Özün bi-

lirsən ki, mən də "Şeyx Sənan" faciəsi üzərində çalışıram. Əgər sənin 

librettona qulaq assam, qorxuram xata edib təsir altına düşəm. Yaxşısı 

budur ki, hələ qoy mən onun intizarında qalım. Sonra böyük həvəs və 

məmnuniyyətlə sənin librettona qulaq asaram. 

 Həyat öz bildiyini heç kəsə vermir. Ondan istədiyini zorla, bəli, 

zorla, vuruşa-vuruşa almalısan. Kədər, qüssə heç zaman insana kömək 

etməmişdir. Bu hisslər insanın daxilində gizlənmiş, həmişə insanın ar-

xasını yerə qoymağa hazır olan amansız düşməndir. Bəzən kədər şirin 

olur. Lakin o şirinliyə inanmaq olmaz. Məncə, kədərdənsə həyatda 

məqsəd, amal uğrunda vuruşmaq lazımdır. Lakin vuruşun forması yeri-

nə görə müxtəlif olmalıdır. Bəzən silahla, bəzən isə qılıqla, sözlə iş gör-

mək lazımdır. 

 Teatr mədəniyyətinin inkişafına xidmət edən hər bir kəsin öz 

yeri var. Heç bir zaman səhnəyə çıxmayan, səhnə arxasında öz faydalı 

əməyi ilə ömrünü keçirən teatr işçiləri də səhnədə şöhrət çələngini başı-

na qoymuş aktyorlar qədər olmasa da, böyük hünər göstərirlər. 

 Abbas Mirzə yaradıcılığı teatr tariximizdə böyük bir epoxadır. 

Onun yaradıcılığı xalqın, teatr sənətinin inkişaf yoludur. Abbas Mirzə-

nin yaratdığı obrazlar, onun xalqının keçdiyi tarixi yolu təcəssüm etdi-

rir. Abbas Mirzə səhnədə azman bir aktyordur. Onun səsi, hərəkətləri 

yaratdığı obrazın daxilini tam açıb tamaşaçıya göstərir. O, böyük psixo-

loq - aktyordur. Adama bəzən elə gəlir ki, bu aktyor illərlə, bəlkə də on 

illərlə bu və ya başqa psixoloci hadisəni alim kimi öyrənmiş, tədqiq et-
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miş, sonra onu sənətkar gözü ilə cilalamış və səhnəyə çıxarmışdır. Eh... 

Belə aktyorları təbiət nadir hallarda yaradır. Təbiət böyük sənətkarlar 

yetirməkdə nə qədər xəsislik edir. 

 İnsan mürəkkəb məxluqdur. Hərənin öz dünyası, öz aləmi var. 

Yazıçılığın ən çətin cəhəti də odur ki, hər bir insanın özünəməxsus aləmi-

ni doğru-düzgün öyrənsin, əks təqdirdə obraz kamil olmaz, saxta, cansız 

çıxar, oxucunu inandırmaz. Bir sözlə, yazıçı insan yaradır. Bəli, lap ağıl-

lı-başlı insan! Yazıçı yaratdığı insanın keçmişini, indisini, hətta gələcəyi-

ni də bilməlidir. Mənə elə gəlir ki, dünyanın böyük sənətkarları həmişə 

obrazı doğru və düzgün yaratmaq kimi çətin bir yaradıcılıq prosesi haq-

qında düşünüb-daşınmış və bu çətin məsələni həyatları boyu öyrənmişlər. 

 Dramaturqun bir çətin işi də var. Onun əsərini, yaratdığı obraz-

larını aktyor və recissor duymalıdır. Vay o əsərin halına ki, onu teatr 

kollektivi duymasın. 

 Teatr sənətinin böyük hikmətinə o dramaturq yiyələnə bilər ki, 

o, insanı, onun daxili aləmini yaxşı bilir və üstəlik də bu və ya başqa 

obrazı yaradarkən ona uyğun keyfiyyətlər, xasiyyətlər, daxili aləm ve-

rir. 

 Səhnə ustası obrazı yaradarkən, onun bütün daxili aləmini duy-

malı, obrazın hər bir sözünün ağırlığını hiss etməli, intonasiyanı doğru-

düzgün ifadə etməlidir. Aktyor psixoloq olmalıdır. 

 Gözəllik insanın təbiətində, insanın əməlində, insanın böyüklü-

yündə, insanın insana verdiyi xeyirdədir. Əgər istər təbiətdəki gözəllik, 

istərsə də insandakı gözəllik xeyirli işə yaramırsa, mən onu gözəl say-

mıram, ondan tam zövq almıram. O gözəllik ki, insana xidmət etmir 

mən ona vurula bilmərəm, ondan ruhlana bilmərəm. 

 O ağac ki, kölgə salmır, onu dibindən çıxarıb atmaq lazımdır. 

 Qızılgül güllərin şahıdır. Təbiətin yaratdığı bu ecazkar gül elə 

bil bizə ruh verir. 

 Gözəllik həyatdır. Gözəllik bir şeyə yaramaqdır. 

 Bir həkim qadın kor olmuş bir qızın gözünü açırsa, mən həmin 

həkimi dünyanın İlahələri qədər gözəl sayıram. 

 İnsan, insan şərafətini qoruduğu üçün gözəldir. 
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 Prometey insana xidmət etdiyi üçün çarmıxa çəkilmişdir. Bax, 

bu, əbədi gözəllik deməkdir. 

 Əgər bir insan, bir sənətkar xalq üçün, vətən üçün, insanlar 

üçün çarmıxa çəkilirsə, bu o deməkdir ki, o, yaşayır, o, gözəllərin gözə-

lidir. 

 Əgər qızılgül öz ətrilə insanları xoşhal etməsəydi, bəlkə özü də 

öz yaranışından heç razı qalmazdı [xəcalət çəkərdi]. 

 Əgər mənim yazı-pozum xalqa xidmət etmirsə, onda mən ən 

bədbəxt sənətkaram, bədbəxt adamam. 

 Mən Tolstoyun fəlsəsəfinə qarşı çıxmaq istəsəydim, "Anatema" 

dramı kimi bir əsər yazardım. Andreyev isbat edir ki, özündən əl çək-

məklə insan özünü də məhv edir, ətrafındakıları da. 

 Türkiyədə maarif işi çox irəlidədir. Bircə İstanbulda otuz dörd 

dövləti və xüsusi gimnaziya vardır. 

 Gözəl və müəttər bir gül dikansız olmadığı kibi, fəzilətli, müs-

təid bir insan da qüsursuz olamaz. 

 Qurbanəli Şərifzadə sən düşündüyündən daha böyük, daha ali-

cənabdır. Əziz, yalnız sən deyil, bən və bənim kimi Naxçıvan mühitin-

də yetişmiş gənclər həp ona qarşı mənəviyyatca mədyuni-şükran olma-

lıdır. 

 Qoy bizim hamımız insanın xoşbəxtliyi üçün, insanın azadlığı 

üçün, insanın neyləyim, nə edim deməməsi üçün bir iş görək. İnsan, ən 

kiçik peşəkardan tutmuş, ən böyük sənətkara qədər bu amala xidmət et-

sə, həyat çox məsud olar. 

 Kəskin bir mühakimə, bir hiss ilə birləşən iki könül daima mə-

suddur. 

 Zatən bu bir qanundur: siyasət rol oynarkən, ədəbiyyat susar. 

Təbii susmalıdır da. 

 Məşədi Qurbanəlinin ruhu böyükdür, qəlbi genişdir. 

 Məşədi Qurbanəli Şərifzadə "sağ əlinlə verdiyini sol əlin duy-

masın" üsuluna ən çox riayət edən, sadiq, fədakar, həmiyyətli bir sima 

                                                
 Əziz Şərif. 
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idi. O, məktəb görməmişdi. Fəqət həvəskar bir alim idi, böyük bir mü-

əllim idi, camaat müəllimi idi, həm də müəllimlərdən fəzlə məlumata 

malik idi... Onda son dərəcə böyük bir istedad və məziyyət var idi. O da 

böyük bir mübəlliğ, qəhrəman bir rəhbər olmasıydı. Bugün Naxçıvanda 

açıq fikirli, milliyyət və insaniyyəti düşünən, ülum və maarifi təqdir 

edən bir çox gənclərin hər biri onun birər mənəvi şagirdidir. 

 Dünənki Naxçıvan daima xalqın gözünə qara pərdə çəkməkdən 

zövq alan bir taqım kəvşək ruhlu, qara fikirli, kor idraklı əsxasın əlində 

bir oyuncaq hala gəlmişdi. Lakin az bir zamanda naxçıvanlılar, Naxçı-

vandakı gənc simalar yalnız, yalnız Şərifzadə və onun kibi bir qaç həqi-

qətpərvər zəvat sayəsində cəhalət qaranlığından qurtuldu, qurtula bildi, 

qurtulmağa çalışdı, həqiqət işığını dərk etməyə müvəffəq oldu. Və bu-

günkü Naxçıvan, demək olar ki, Qafqazın digər şəhərlərinə nisbətən 

pək də geridə olmayıb, az-çox düşüncəli, mühakiməli, ziyalı simalar 

yetirmək ümidini bəsləməkdədir. 

 Şekspiri bulvarda, tramvayda oxumaqla, kitabını əlində gəzdir-

məklə öyrənmək olmaz. Bu, ədabazlıqdı!.. Şekspir kimi böyük klassik-

ləri oxuyub öyrənmək və başa düşmək üçün real aləmdən ayrılıb yazıçı 

aləminə düşmək lazımdır. Bədiyyat, canlı həyat, epoxalıq və fəlsəfi də-

rinlik - Şekspir yaradıcılığı üçün səciyyəvidir. 

 Sözü ağzında dağ elə çıxart. Ziyalı və mədəni adam gərək səlis, 

rəvan, gözəl və məntiqli danışsın. 

 "Hərb və sülh" romanı o qədər gözəl və həyati yazılmışdır ki, 

sanki bütün hadisələr adamın gözləri qarşısından canlı səhnələr kimi 

gəlib keçir. Lev Tolstoy dünya ədəbiyyatına romanları ilə daxil olub. 

Nəsillər bir-birini əvəz etdikcə, onun romanları özünün layiqli qiyməti-

ni alacaqdır. 

 Əsl əsər üzünömürlü olmalıdır. Vaxtaşırı çap edilməli, tamaşa-

ya qoyulmalı, yeni nəsillərə çatdırılmalıdır. 

 Sənətin yaxasını üçüncü dərəcəli məsələlərdən qurtarmaq la-

zımdır. Xırda hisslər ədəbiyyat üçün mövzu ola bilməz. 

 Ay canım, xırda burcua kimdir? Qolundan salladığı səbətdə on-

on beş yumurta, üç-dörd yoluq toyuq-cücə satan. Mən onların şairi ola-
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rammı?.. Həqiqəti məndən soruşsalar, xalqıma, bəşəriyyətə xidmət et-

mək istədiyimi, xeyirxah insanların şairi olduğumu bildirərəm. 

 "Koroğlu" operası Azərbaycan opera aləmində öz inqilabi coş-

qunluğu ilə, bədii yeniliyi ilə, parlaq xalq musiqisi ilə son dərəcə yük-

sək bir yer tutmaqdadır. 

 "Ölülər" son komediyalarımız içində parlaq bir mövqe tutur. 

 "Ölülər"də sənətkaranə bir dirilik, mahiranə bir incəlik var. 

 "Ölülər" sənətcə nə isə, məalca da odur. 

 "Ölülər"in hər təbəssümündən acı bir fəryad qopar. 

 "Ölülər" qüsursuz deyil, fəqət bu qüsur gözəl bir rəsmin ətrafın-

da gözə çarpan ləkələr qədər təbii görünə bilər.  

 Bəncə ədəbiyyat başqa, siyasət başqa, təbliğat daha başqadır. 

 Bədii yaradıcılıqda məzmun da, şəkil də, mətləb də, onun ifadəsi 

də, fikir də, söz də - hamısı bədii və bədii-ifadəli olmalıdır. Ədəbi-bədii 

əsərdə xüsusilə söz, cümlə, misra dərhal əyani bir hadisəyə - mənzərəyə 

çevrilməli, qəlbə, hissə güclü təsir göstərməlidir. 

 "Faust" dünya ədəbiyyatının nəhəng əsərlərindən, ən qiymətli 

incilərindən biridir. 

 Əli bəy Hüseynzadənin "Faust"dan tərcüməsi şeirin musiqisinə, 

misra vəzninə görə yaxşıdır, amma qəlizdir, dili çətindir. Rəfili isə sadə 

və aydın dildə tərcümə edib, amma təfəkkür tərzi Höteyə və "Faust"a o 

qədər də müvafiq deyil.  

 Abbasmirzə Şərifzadə sadə, pək sadə bir insandır. Fəqət, o sa-

dəlikdə bir böyüklük var ki, sənət feyzindən məhrum olanlar onu idrak-

dan acizdirlər. Abbasmirzənin özünə məxsus pək mümtaz bir zəkası və 

kəskin bir istedadı var. O istedad yalnız sənət üfüqlərində parlar. Ab-

basmirzə səhnə tarixində unudulmaz qəhrəmanlıqlar göstərdi. Sənətka-

rın böyüklüyü yaşadığı mühitin mədəniyyətilə ölçülür. O, daha böyük 

mühitdə yaşasaydı, şübhə yox idi ki, daha zəngin qüdrətlərə, daha par-

laq şöhrətlərə malik olurdu. 

 Şekspiri tərcümə edənin özü gərək heç olmasa, yarımşekspir ol-

sun, ya onun əsərində oynayan aktyor gərəkdir ki, heç olmasa Şekspirin 

yazdığının dörddə birini qavrasın və qavratsın. 
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 "Hind qızı" pyesində heç bir şüar-çağırış, yalan təbliğat yoxdur. 

Rayçarın və sürücü kimi hindli obrazları siyasi mübarizə ilə məşğul ol-

mur və bu xüsusda danışmırlar. Amma bunun əvəzində mübarizə arzu-

su, fikri və əzəməti tamaşaçıların qəlbində oyanır, mübarizə şüuru ta-

maşa salonunda fəallaşır. 

 Makedoniyalı İskəndərin cahangir və hərbçi xarakterini, qanlar-

qurbanlar, fəlakətlər bahasına yürütdüyü siyasəti ifşa üçün "Əşbər"in fi-

nalındakı iki cümlə kifayətdir. İskəndər yandırıb, xaraba qoyub işğal et-

diyi şəhəri və şəhər qapısından asılan cənazələri Aristotelə göstərib qü-

rurla soruşur. 

İskəndər. Ərəstu! Nədir bu? 

Ərəstu. Zəfər və ya heç!.. 

 Dostayevski insana bəslədiyi eşqin, ehtiramın naminə həyatın dil-

siz qaranlıqlarına, insan qəlbinin dərin güşələrinə baş vurur, cəmiyyət və 

zehniyyəti bürüyən zülməti sənətin şüaları ilə kəsir. 

 Ədəbi əsərdə onlara fəhlə lazım deyil, mazutlu fəhlə paltarı la-

zımdır. Onları insan xarakteri yox, insan mənəviyyatı yox, quru şüarlar 

maraqlandırır. Mən o fəhlələr arasından elə Şeyx Sənanlar, elə Xumar-

lar tapacağam ki!.. 

 Qadın üçün məziyyət onun elmli olmasıdır. Elmli qadın gözəl 

və qoxulu bir çiçəyə bənzər. 

 Məşədi Qurbanəli Şərifzadə həm əmələ, həm mühəndis, həm də 

mütəfəkkir bir alim həyatı yaşardı. O, altmış yaşında gənc ruhlu, gənc 

fikirli bir piri-möhtəşəm idi. 

 Atam mənə mətanətli olmağı, ağır güzəran sürməkdən çəkin-

məməyi, şərəfli yaşamağı, vətənə, xalqa xidmət etməyi tərbiyə etmişdir. 

Mən həmişə ona minnətdar olmuşam. Sağlıq olsun əsərlərimin birində 

onun obrazını yaradacağam. Qoy bilsinlər ki, dünyada nə cür atalar 

olub. 

 Bütün maddi çətinliklərə baxmayaraq, mən İstanbulda oxuyub 

Avropa mədəniyyəti, Avropa fəlsəfəsi ilə tanış olmağa cəhd etdim. 

 Xoş səsi və gözəl moizələrilə məşhur olan atam, məni körpəlik-

dən elmlə məşğul olmağa sövq etmişdir. Atamla mənim aramda tarix, 
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ədəbiyyat, sənət haqqında çox ciddi söhbətlər olardı. Hər birimiz öz fik-

rimiz üzərində möhkəm durardıq. Deyəsən inadkarlıqda mən ona oxşa-

mışam. Biz həm ata-oğul, həm də dost idik. O əmmaməli mollanın ayıq 

başı, böyük ürəyi vardı. 

 Mən sifarişlə əsər yazmıram. Heç kimin arzusu ilə əsərlərimə 

əlavələr etmirəm. 

 Gənclik illərində xoş bir gün görməmişəm. Boyum çıxandan 

yarıac, yarıtox oxumuşam. İstanbuldan təhsildən qayıtdıqdan sonra mə-

ni yalnız və yalnız yaradıcılıq məsələsi düşündürürdü. Yaratmaq, yarat-

maq, yenə də yaratmaq istəyirdim! Bu sönməz eşq, həvəs həyatda çək-

diyim bütün çətinliklərə qarşı məndə qüvvə yaradırdı. Mənim daxilim-

dəki həyat eşqini, yaratmaq eşqini daha da alovlandırırdı. 

 

 Bizim əmmaməli şeyxlərin içərisində alimlər, mütəfəkkirlər ol-

muşdur. Belə nəcib insanları bir çox bədxislət, pulgir, "İblis"də dediyim 

kimi, "ağbaşlı ilanlar" biabır edir. Ax, bu "ağbaşlı ilanları" əlimə versə-

lər, nə divan tutardım!.. 

* * * 

Cavid uşaqlıq illərində çox nadinc idi. O, məktəbə gedərkən qonum-

qonşu arvadları deyərdi ki, qulağımız heç olmasa dinc qalar, uşaqları-

mız rahat olar. Bu nadinc uşağın ipək kimi ürəyi vardı. O, heyvanların, 

quşların, ağacların qayğısına qalır, quşlara dən, heyvanlara yem, ağac-

lara su verərdi. 

Ümmi Səlimə 

(Cavidin bacısı) 

3.3. Hüseyn Cavid məktəb, maarif, mədəniyyət,  

elm, təhsil... haqqında 

 

 Dünyadan köçüb getdi hörmətli böyük Sidqi! 

Min təəssüf ki, bizdən belə şəxsiyyət getdi! 

Rus dövlətində o, belə nöqtəyə çatdı. 

Yazaraq nəşr etdiyi maarif yayımilə 

Həyat verdi xalqına, qaranlıqdan çıxardı. 



Ясрин шаири V 
 
404 

Onun vəfatı ilə yenə cəhalət artdı... 

 O kəs ki, elmdən məhrum, cəhlilə "fanatik"dir, 

Demə insan o nadanə ki, bir heyvani-natiqdir. 

Rəsuli-Sadiqə min üç yüz il sabiq deyib Xaliq 

Ki, bielm olan insan cinsi-heyvanata lahiqdir. 

 Naxçıvan kiçik bir şəhərdir. Kəndisi də maarif hissinə olduqca 

biganə və əskidən bəri səfsətələr ilə vaqt keçirən bir mühit olduğundan 

daima xalqın gözünə qara pərdə çəkməkdən zevq alan bir taqım gevşək 

ruhlu, qara fikirli, kor idraklı əşxasın əlində oyuncaq ola gəlmişdi... 

 ...Bugünkü Naxçıvan demək olar ki, Qafqasiyanın digər şəhər-

lərinə nisbətən pək də geri olmayıb, az-çoq düşüncəli, mühakiməli, zi-

yalı simalar yetirmək ümidini bəsləməkdədir. 

 Naxçıvan on beş il əvvəl [1895] cəhalət uyqusundan diskinmək 

ehtiyacını duydu, maarif dairəsinə girmək istədi. Milli məktəb təsis et-

di, mərhum Sidqi sayəsində çalışıb-çabalamağa həvəsləndi, gündən-gü-

nə arş iləri!.. Hərəkət etməyə başladı. 

 Bizə yalnız məktəb lazımdır, bütün inqilabati-mədəniyyə həp 

məktəb məhsuludur. 

 Mətin və payidar bir iş için kəskin bir düşüncə, dərin bir müha-

kimə lazımdır. Yoqsa halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. 

 Məktəb binası olduqca sihhi, gözəl və havadar bir yerdə vaqe 

olur, hər xüsusda bu məktəb [Üsuli-cədid] digərlərindən şərəflidir və 

onla tərcih olunmamalıdır. Çünki oğlan-qız bütün vətən yavrularının 

tərbiyeyi-ibtidaiyyəsi ancaq onların [məktəblərin] ağuşi-şəfqətində hü-

sülpəriz ola bilər. 

 Elm hər dildə birdir. Elmdə təəssüb yoxdur. 

 Tərzi-tədrisdə həmiyyətlə elm qarışdırılmalıdır ki, çocuğun gö-

zünü açmaqda güclük çəkilməsin. 

 "Vətən dili" ya "Bəsrəti-ətfal" bilənlərdən müəllimlik iddiasına 

düşənlər heç də az deyil... 

 ...Hər bir rusca müəllimi mütləq on bir il çalışıb darülmüəllimin 

                                                
 Məhəmməd peyğəmbər. 
 Yaradan – Allah. 
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(seminariya) ikmal etməlidir. 

 Gəncə məktəbi Qafqasiyanın ən birinci və ən parlaq məktəbi-

dir... Gəncə məktəbi böyüyəcək, artacaq, yüksələcək, geniş bir proqram 

təqib edəcək, səbatlı bir darülmüəllimin olacaq. Çünki sahibləri yalnız 

maddətən deyil, mənən də geniş bir mühakimə, təmiz bir məslək sahib-

ləridir. 

 ...bir çoq qisim məktəblərdə gürcülərin, ermənilərin həm şəriət, 

həm lisan [dil] müəllimləri olduğu halda, müsəlmanıarın [türklərin] yal-

nız şəriət mollası var. Lisan müəllimlərindən məhrumdurlar. Onun için-

dir ki, bir çoq məktəb şagirdləri az bir zamanda kəndilərini unutyorlar. 

Özlərini, sözlərini bilmiyorlar. Tarixlərindən, köklərindən xəbərsiz qa-

lırlar. Bu da bir millət için pək böyük qəflət, pək böyük tədənnidir. 

Dilsiz bir millət yaşayamaz, çabuq münqəriz olur. Bir millətin li-

sanı, mevcudiyyətinin ən parlaq bürhanıdır. 

 Bir millətin tərəqqi və tədənnisini bilmək için o millətin mək-

təblərini, daha doğrusu ibtidai məktəblərini görmək kifayət edər. 

 Avropaya meydan oquyan Almaniyanı, qoca Rusiyayı həyəca-

na düşürən Caponiyanın bütün bu tərəqqiyyati-ciddiyələri həp ibtidai 

məktəblər sayəsindədir. 

 Bir millətin hər halını tədqiq etmək için ən doğru meyar, ən 

kəsdirmə yol o millətin məktəbləridir. 

 Dünyada hər iş, hər hərəkət bir qanuna, bir rəhbərə möhtacdır 

ki, o rəhbər də olsa-olsa yenə məktəblər ola bilər. 

 Zira elmi-iqtisad bilməyən bir tacir mənfəət yerinə zərər görür. 

Tarixi-ədyan, fəlsəfeyi-din bilməyən bir xoca hidayət, şəriət yerinə səf-

sətə, zəlalət toxumu saçar. 

 Elmi-ziraətdən başı çıqmayan bir mülkədar, yaxud əkinçi buğ-

da əkərsə çovdar biçər, həndəsə bilməyən bir memar qüvvə ilə uğraşır-

kən divarları çatlamış bulur. 

                                                
 Alçalmadır, geriləmədir. 
 Tükənir, bitir, nəsli kəsilir, məhv olur. 
 Dəlilidir, sübutudur, isbatıdır. 
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 Məktəb təbiətin bir məkəsi-həqiqəsidir. 

 Bir çoq məktəblərdə müəllimlər vaqt öldürməkdən başqa bir şe-

yə yarımıyorlar. Daima şagirdlərdən miskinanə bir inqiyad, cahilanə bir 

itaət istərlər. 

 Ciddi müəllim pək şərəfli, pək böyük bir adamdır; əgər üsuli-

təlimi və öz vəzifəsini bilirsə. 

 Cahil müəllim pək bayağı, pək aşağı bir insandır, əgər həddini 

aşıb təlim və tərbiyə meydanına atılırsa... 

 Şimdi bu müstəbid, cahil xan, yaxud şu mömin, zahid xoca in-

gilis, rus politikasının qarşısında nə yapa bilir? Təbii hiç... Yapacaqları 

bir şey varsa, o da biçarə millətdən ayda bir qaç yüz tümən məbusluq 

haqqı naminə cib xərci almaqdır. Bu hal 34 sənə əvvəl [1876-cı ildə] 

Türkiyə məclisi-məbusasında [deputatlar məclisində] də vüqu buldu. 

 Maarifi sevən adam heç bir zaman cahil qalmaz... 

 Tərbiyə (pedaqogika) nədir? Və nə yapmalıdır? Alman hükə-

masından filosof [İmmaniul] Kant diyor: "Tərbiyə, təbiəti-bəşəriyyənin 

bütün qabiliyyətlərini müntəzəmən və mütənasibən təmənniyə endirmə-

li və bütün insanları qayeyi-müqəddələrinə isal eyləməlidir." 

 İngilis hükəmasından [Con] Lokk da diyor ki, "Tərbiyə insan-

ları fəzilətli, cəmiyyətə faydalı və kəndi məsləklərində məharətli bir ha-

la gətirmək ən qolay və ən qısa olan üsuldur." 

 Filosofi-şəhir Herbert Spenserə gəlincə, o da: "Tərbiyənin qayəsi 

bizi mükəmməl surətdə yaşamağa hazırlamaqdır" diyor. 

 Yalnız qələbə və müvəffəqiyyət çalışanlarındır və çalışmaq yo-

lunu bilən ərlərindir. 

 Bu gün azacıq təbiətə qarşı durub evladını tərbiyədən məhrum 

bıraqanlar, yarınki gün cigərguşələrinin zillət, fəlakət odunda yanıb 

qavrulduqlarını ağlaya-ağlaya seyr edəcəklər... 

 Çocuqlar məsumdurlar, onunçin yapdıqları işlərin hiç birindən 

məsul deyildirlər, onların hal və hərəkətlərindən məsul olacaq yalnız 

ata-analarıdır. 

                                                
 Əks olunan yeri, surətini əks etdirdiyi yerdir. 
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 Xeyirsiz, xain, ədəbsiz [uşaqlar] yetişdirib onları tərbiyə və is-

laha çalışmayan ata-analar, şübhəsiz ki, gələcəkdə namuslu, vicdanlı, 

heysiyyətli insanlara müsəllət olmaq için bir sürü əxlaqsız, bir yığın 

sərsəri yetişdirmiş olurlar. 

 Lakin tərbiyənin eyi bir nəticəyə vasil olması mürəbbiyyələrin, 

müəllim, əfəndilərin səviyyeyi-irfanına, təşəbbüsati-ciddiyəsinə bağlı-

dır. Onun için müəllim "elmi-həyat" ["həyat elmi"], "elmi-ruh" [psixo-

logiya], "elmi-əxlaq" [etika] kibi tərbiyə xüsusunda lazım olan şərtlərə 

vaqif olmalıdır. Kamilən olmasa belə səthi surətdə bilməsi faydadan xa-

li deyildir. 

  Elmi-həyat, məktəb şagirdlərinin yeyib-içmək, gəzib-oturmaq, 

zəif və qüvvətli olmaq kibi hallarından bəhs edər. Bədənin və bədəndə 

olan nəşvü nümanın hanki təsir ilə və nə səbəbə dəyişə biləcəyini göstə-

rir. 

 Elmi-ruh, çocuqların fikrini, hissiyyatını, əxlaqını öyrənib-bil-

mək için böyük bir vasitədir. Onunla (elmi-ruh ilə) şu təbii halların tə-

cəlli və təhəvvülünü, hankı təsirlər ilə dəyişdiyini və nə surətdə tərbiyə 

və islah ediləcəyini bir dərəcəyə qədər bilmək mümkündür. 

 Elmi-əxlaq isə xeyir və şərin nədən ibarət olduğunu, tərbiyədə 

nasıl bir qayə təqib edildiyini və həyatın nə tərəfə sürükləndiyini öyrə-

tir. 

 ...hər məsləkdə olduğu kibi, təlim və tərbiyə için də hər müəl-

limdə azacıq istedad bulunmalıdır. Nəzəriyyat pək də fayda verməz. 

 Vətəni, vətənin qiymət və əhəmiyyətini, tərəqqi və səadətini 

kimdən bəkləyə biliriz? Beli bükülmüş, ətəh və ətalətə uğramış ixtiyar-

lardanmı? Bir taqım biqeyd, laübali gənclərdənmi? Yaxud saf, təmiz, 

məsum, ləkəsiz nevzadalardanmı? Şübhəsiz ki, vətənə, millətə, millə-

tin gələcəyinə ağlayacaq, tərəqqisinə çalışacaq olsa-olsa ana qucaq-

larında, məktəb sıralarında çırpınan məsumlar ola bilir. 

 Ev tərbiyəsinin doğurduğu ən gözəl tərbiyə, ən xoş əxlaq, yalançı-

lıq, kindarlıq, bədnəfislik, arsızlıq, itaətsizlik, qorqaqlıq kibi bir taqım rəzil, 

murdar əxlaqsızlıqlardan ibarətdir. Binəva çocuq sabahdan aqşama qadar, 

nihayət bir yer səqətlənir, yaxud ordan-burdan dürlü-dürlü misri xəstəliklə-
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rə hədəf olur gedər. Bir ana oğluna "Yavrum! Quzum! Get qardaşını çağır 

da gəlsin, yeməyini yesin" deyəcəyi yerdə, "Partlamış! Gəbərmiş! Get o 

qan qusmuş çönənləri çağır da gəlsin, zəhrimarın zoqqumlasın" - deyir. 

 Sınıflarda nəzəri-diqqətə alınacaq şeylərindən mühümü sıra 

"skameyka"lardır... Bir də bir sırada iki çocuqdan ziyadə oturmamalı-

dır. Çünki bir sırada dörd-beş tələbə oturacaq olsa ehtimal ki, biri misri 

bir xəstəliyə tutulmuş olur da ondan diyərinə də sirayət edər... 

 Amerikada, Avropanın bəzi yerlərində hər tələbəyə bir sıra təx-

sis edən məktəblər pək çoqdur. Sınıfda dərs müddəti pək uzun sürmə-

məli və 45 və 50 dəqiqəyi aşmamalıdır. Hər dərs arasında sınıfların ha-

vasını dəyişdirməlidir. Çünki tələbənin tənəffüs etdiyi zaman havaya 

hamizi-qarbon dağılır, tər və yağ ifrazatı təbəxxüt edərək sınıfın havası-

nı olduqca zəhərlər, bərbad edər. 

 Sınıf süpürüldüyü zaman quru süpürgə ilə süpürülməməlidir. Zira 

müzürz mikroblar ilə havaya qalqıb uçuşan tozlar bir azdan sonra sıraların 

taxtaları üzərinə enət, qonar, sonra tənəffüs edildiyi zaman məzkur tozlar 

ilə bir taqım mikroblar hiss edilməyəcək dərəcədə çocuqların nəfəsləri ilə 

ta cigərgahlarına qədər yol bilub bir çoq qorqulu xəstəliklərə səbəbiyyət 

vermiş olur. 

 Çocuqların əlil, miskin bir şey olmaları arzu edilməzsə, dərs 

arasında, baxüsus böyük tənəffüslərdə (gimnastik) və bir taqım oyunlar 

oynamağa müsaidə etməlidir. Xayır, sadə müsaidə deyil, təşviq və tər-

ğib eyləməlidir. 

 Məktəblərimizin proqramları eyicə düşünülməlidir... 

 Zira təlim və tərbiyə saf dimağları (beyinləri), ləkəsiz vic-

danları ləkədar edəcək bir alət deyildir. 

 Fəqət müəllim öyrənib öyrətdiyi kitablara iktifa etməməlidir. 

Bir çoq tərbiyəyə, ictimaiyyatə, əxlaqiyyətə aid kitablar da mütaliə ey-

ləməlidir. Və mütaliəsindən bir nəticə, bir mühakimə çıqarmalıdır. 

 Hər söz sahibinin sözü ilk öncə ruhilə və vicdanilə uzlaşmalı, 

müvafiqət etməli, sonra müxatibə söylənməlidir. Bir ərəb ədibi diyor ki, 

"Qəlbdən çıqan sözlər, daima qəlbə nufuz edə bilir..." Demək ki, sözün 

təsirbəxş olması için söz söyləyənin eyi bir qəlbə, parlaq bir vicdana, 
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gözəl bir əxlaqa, həqiqi bir məlumata malik olması icab ediyor. 

 Bir müəllim öz-özünü bir riyazəti-mənəviyyə ilə islah etdikdən 

sonra, şübhəsiz ki, hər sözü, hər duruşu, hər halı bütün şagirdlər nəzə-

rində böyük bir əhəmiyyətlə tələqqi olunur. Kəmali-sürət və mətanətlə 

hər kəsin ruhuna nüfuz edə bilir. 

 Müəllim yalnız məktəbdəki şagirdləri tərbiyə etməklə qalma-

yıb, mümkün dərəcədə kəndi nüfuzunu - sözlərinin əhəmiyyətini təmin 

və tövsiə çalışmalıdır. Şimdi bizim yalnız məktəblərimiz deyil, bütün 

həyati-ictimaiyyəmiz belə saf, parlaq bir tərbiyəyə möhtacdır. 

 ...Müəllim əgər uslu, namuslu, həlim, səlim bir əfəndi olursa, 

təbii dörd-beş sənə zərfində yalnız bir ibtidai məktəbi deyil, məktəblə 

əlaqədar olan böyük bir köyü (kəndi), köy xalqını tamamilə islaha mü-

vəffəq olur. 

 İbtidai məktəb proqramı olduqca təmiz, qullanışlı, aydın, qolay 

və mənfəətli olmalıdır. Xurafata, müvhumata aid süprüntüləri mümkün 

mərtəbə sınıflara bıraqmamalıdır. Əvvəldən girmiş olsa da süpürüb tə-

mizləməyə diqqət və qeyrət etməlidir. 

 İbtidai məktəb üçün türk dilində müxtəsərcə qiraət kitabət, el-

mi-əşya, coğrafiya, hesab, türk tarixi və islam tarixi kibi şeylər kifayət 

edər. İkinci ildən etibarən rus dili də təbii ilavə edilməlidir. Çünki on-

suz da iş açmaz. 

 Qafqasiyanın ibtidai məktəblərində dərs verən müəllimlər təqri-

bən üç qısmə bölünür: 

Birinci qısm; Aras aşırı qoşub gələn fanatizm dəllalları. 

İkinci qısm; seminariyalarda (darülmüəllimin) ikmali-təhsil etmiş 

əfəndilər. 

Üçüncüsü isə yeni üsulda tərbiyə görüb müəllimliyə həvəskar olan 

gənclərdir. 

 [Aras aşırı qoşub gələn fanatizm dəllalları] Yəhudi bəzzazi kibi 

sağına-soluna, eninə-boyuna, hər tərəfinə ölçər-biçər, yeri gəldikcə fala 

baqar, dua da yazar, cin də tutar... 

 [İştə rusca oxumuş türk dilində müəllimlik edənlərlə müqayisə-

də] Elmsiz, saf bir köylüyü (kəndli) qonuşdurunuz, onunla həsbi-hal 
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ediniz, eyilə diqqət ediləcək olursanız, şəhərlilərə nisbətən onlar türk 

ləhcəsinə, türk ruhuna daha yaqın, daha munis bulursunuz. 

 [İkinci qısm əfəndilər] Hələ türk lisan və ədəbiyyatını azacıq 

nəzəri-diqqətə alsalar, türk səhv və nəhvinə beş-on ay qədər göz gəzdir-

sələr, şübhəsiz ki, vətənə, millətə çoq, həm də pək çoq xidmət etmiş 

olurlar... 

 Maarifpərvər zatların borcudur ki, onların [üçüncü qısm] şirin 

dili ilə, məhəbbət ilə çalışıb irəliləməyə təşviq etsinlər... 

 Mədəniyyətdən məqsəd rifahiyyət və səadətə nail olmaq isə, tə-

bii, onu hər kəs alqışlar, hər kəs sevər, hər kəs istər. 

 Təcrübəkar müəllimlərə, həqiqətaşina xocalara malik olmaq 

için er-gec iki böyük müəssisəyə ehtiyacımız var ki, bir milli bir darül-

müəllimin, digəri də ruhani bir darülelmdən ibarətdir. Bununla bərabər 

hər halda bizim için [Azərbaycan üçün] alim və müəllim yetişdirəcək 

müntəzəm və mürəttəb bir müəssi [elm ocağı] lazımdır. 

 Mühitimizin müəllimlər haqqında, bilxassə böylə gənc, nakam, 

qəyur və həmiyyətli bir müəllim [Abdulla Sur] haqqında göstərdiyi 

himmət və nəzakət (!) hər gönülləri müğbər etmişdi. 

 Həqiqatən bir kərə düşünəlim: Müəllim nədir?! 

Caponiyanın qəyur və qəhrəman milləti Mikadonun şərəfınə deyil, 

Caponiya müəllimlərinin şərəfinə idareyi-əqdah etdilər, həm də insanı 

sərsəm edən, əql və şüurunu məhv edən şərab, rakı (vodka) içməyib, 

cənabi-Həqqin mən etmədiyi ən təmiz, saf və gözəl su içdilər. 

Onlarca Caponiyanın tərəqqisi, oyanıqlığı, maarifpərvərliyi həp, həp 

müəllimlər sayəsində olmuşdur. 

 Almaniyada da hakəza (prins Bismark) bütün alman ünsürünün 

tərəqqisini müəllimlərdə görüyor və onlardan bəkliyor.  

 Xüləfayi-Abbasiyədən Harun ər-Rəşid bir müəllim için, əvət 

yalnız bir hikmət və riyaziyyat müəllimi əldə etmək için Bizans (əski 

İstanbul) hökumətilə boğaz-boğaza gəlmiş, böyük müharibə etmiş, qa-

lib olduqdan sonra təzminati-hərbiyyə olaraq yenə məzkur müəllimi əl-

də etmişdir.  

 Lakin bizlərdə [Azərbaycanda], mühitimizdəki müəllimlərin 
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qədri, heysiyyəti, halı, məişəti nəzəri-diqqətə alınırsa insan ağlamaqdan 

kəndisini alamaz. Biçarə müəllim nə yapsın? Beş-on manat maaşla nə 

yapa bilir! Ucuz olsun deyə hifzüssihhəyə muğayir rütubətli odalarda 

yaşar. Əski, bayat lokanta (restoran) yeməkləri yeyər. Getdikcə əsəbiy-

yəti artaraq vücudunu bəsləyəməz. Ata-anası bir-iki çocuğun nazını çə-

kə bilmədiyi halda - zavallı müəllim yüzlərcə millət balasının - müxtəlif 

ruhlarda yaradılmış, müxtəlif tərbiyələr görmüş, yaxud əsla tərbiyə gör-

məmiş bir sürü çocuğun nazını çəkib, zırıltı-gurultusuna təhəmmül edi-

yor. Bununla bərabər aldıqları mükafat nə? Bir çoq pis, mühlik xəstə-

liklər, cangüdaz vərəmlər (çaxotkalar) yığın-yığın səfalət və fəlakətlər-

dən başqa bir şey olmasa gərək... 

 Əfəndilər! Möhtərəm qarelər! [oxucular] 

Müəllimlərə hörmət ediniz, onları seviniz, onları pək böyük görü-

nüz, əvət, onlara pərəstiş ediniz, onları kəndinizə əfəndi biliniz! Mövla-

yi-müttəqiyan həzrəti-Əli (Kərəmullahu vəchuhu) müəllimlər haqqında 

nə tövsiyə buyursa ona əməl ediniz (Mən əlləmni hərfən qəd səyyərni 

əbdən) kəlami-həkimanəsini unutmayınız! 

Lakin, ey müəllimlər! Ey möhtərəm əfəndilər! Sizlər, sizlər əsla mil-

lətimizin, mühitimizin bu etinasızlığına etina etməyiniz. Daima çalışın, 

çabalayın! Millət, vətən uğrunda canınızdan keçmək belə icab etsə sa-

qınmanız! Əsla cəsarətsizlik göstərməyiniz. Mühitimiz sizi təqdir etmi-

yor, edəmiyor. Zərəri yoq. Lakin əlinizi, qolunuzu qırmadıqlarından, si-

zi zindanlarda çürütmədiklərindən yana bu millətə darılmaq, küsmək 

deyil, təşəkkür etməliyiz, həm də binlərcə təşəkkür etməliyiz. Bir dəfə 

tarixi göz önünə gətirin, o zaman baqınız nə qərib işlər görürsünüz.  

 Şimdiki qəhrəman (!) və nəcib (?) italyanların əski babaları, yə-

ni romalılar məmləkətlərinin ətrafına, qomşu hökumətlərə təcavüz və 

hücum edərək aldıqları əsirlər içindən ən alim və zəki zatı kəndi çocuq-

ları için müəllim təyin edərlərmiş. Çocuq azacıq dərsdən sıqılınca, mü-

əllimə darılıb qızdığını, müəllimdən xoşlanmadığını atasına, babasına 

söylər-söyləməz, dərhal biçarənin, yəni zavallı müəllimin, qol-qabırğa-

                                                
 Kim mənə bir hərf öyrətsə, мяни юзцня гул етмиш кими олар 
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sı, köksü, qafası xəncərlər, baltalar ilə parça-parça olunub məhv edilir-

miş. 

 Şükür Allaha, biz ki, millətdən müəllimlərimiz haqqında böylə 

bir haqsızlığa təsadüf etmədik. Bu gün təqdir etmiyorlarsa da, əmin olu-

nuz ki, yarın mütləqa, mütləqa edəcəklər. Cənabi-Haqq çalışqanların, 

doğruların, fədakarların hamisidir. Əsla məyus olmamalı... 

 Yenə sözümüzə gələlim:  

- Əvət, mərhum A.Sur pək çalışqan, pək sahibməslək, pək himmətli 

bir müəllim idi. Həm də pək durbin, pək münəqqid bir ədib idi. Qafqas 

toprağı bir də pək güc öylə cavanlar yetişdirə bilər. Onun haqqında beş-

üç sətir deyil, tərcümeyi-hal olmaq üzrə yüzlərcə səhifə yazıb doldur-

maq icab edər. Abdulla Tofiq ölmədi, öləməz. O yaşar, tarixin ağuşi-sə-

mimiyyətində, millətin qəlbində yaşar. Pişnamazzadə həzrətləri, doktor 

Həsən bəy, Yusifbəyov Nəsib bəy və sair arqadaşları, dostları tərəfın-

dən onun əsərləri, tətəbböatı nəzəri-diqqətə alınmalı və təb edilməlidir. 

 Mədəniyyətə həsr edilmiş bu əsrdə hamı elm əldə etməyə rəğ-

bət və hər kəs mərifət qazanmağa qeyrət göstərir, heç insafdır ki, biz 

bəsirət gözümüzü yumaq, qəflətə, cəhalətə cumaq?.. 

 Şimdi əsil məqsəd vətənə xidmət, həm də layiqiylə xidmət et-

məkdir. Bakıda kafi dərəcədə müəllim var. Gəncədə hakəza. Şimdi bən-

dəniz əgər mümkün olsa, əvvəl Tiflis, sonra İIrəvan. [Qurbanəli Şəri-

fov] Bunlardan hər hankisini məsləhət görürsəniz, bəncə də məqbul 

olur. Bən dərs verəcəyim yerdə gecələri bir tərbiyəli rus ailəsi içində 

yaşamaq arzu ediyorum ki, həm tədrisatımda istədiyim kibi ciddi çalışı-

rım, həm də dörd sənəlik zəhmət və məsaiyi iki sənədə bitiririm. Əgər 

rus evində qalmaq mümkün olmasa da, başqa nöqteyi-nəzərdən yenə 

arzuma nail olurum. 

 Bizdə - Rusiyada ibtidai, orta və ali məktəblərin azlığı bir nöq-

san təşkil etdiyi kibi, bu məktəblərdə keçilən bütün elmlər, bütün fənlər 

də olduqca səthi və nəzəridir. Halbuki almanlarda böylə olmayıb da bü-

tün-bütünə bunun əksinədir. Orta və ali məktəblər kənara dursun, ibti-

                                                
 Tanrı. 
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dai köy məktəblərində belə hər elm, hər fənn son dərəcə səmimi bir tət-

biqat və əməliyyat ilə keçilir. Yalnız darülfünunlar deyil, köylərdə də 

səyyah bir professora təsadüf edilir. İIctimai, fənni, ədəbi konfranslar 

verilir. Fənni həqiqətlər olduqca tətbiqi bir surətdə göstərilir. Və ona 

görə də hər bir alman yalnız dinləməklə qalmaz, dinlətmək də istər. 

Görməyi kafı bulmaz, göstərməyi də arzu edər. Hələ onlarda ibtidai 

məktəblərin məcburi olması, oğlan-qız, kimsənin müstəsna tutulmama-

sı, daha başqa bir feyz, daha başqa bir fəzilətdir. 

 

3.4. Hüseyn Cavid bədii əsər, sənət, sənətkar və  

ədəbiyyat haqqında 

 Şübhəsiz ki, ən faydalı düşüncələr, ən ciddi mühakimələr yalnız 

fəlsəfə və ədəbiyyat vasitəsilə əldə edilə bilir. Çünki düşünməyə başla-

yanlar, xilqət və təbiətdə bir qayə, bir nəticə arayan gənclər, yalnız mü-

taliə sayəsində kəndi məsləkini təyin edə bilir, kəndi aradığını bulur. 

 Əgər bir millətin fəlsəfə və ədəbiyyat kitabları həssas, xəyalpər-

vər, laübalı qələmlərlə yazılmışsa, şübhə yoq ki, o millət, o nəsil cərə-

yana qapılıb da həp o yolda hərəkət edər və mümkün deyil, aqıntıya 

qarşı bir dürlü kürək çəkəməz. Məsəla, bir gənc bir şeir, bir hekayə, bir 

roman, bir tarix, bir faciə oquyacaq olursa, dərhal kəndisinə ruhdaş, 

məsləkdaş olmaq üzrə bir qəhrəman seçər, bir tip bəyənir və o ruhda 

yaşamağa yeltənir və o məsləkdə yaşamaq istər və bu yazılan əsərlər 

isə, adəta, aləmşümul bir müəllim yerinə keçər, qarelərin ruhlarına nü-

fuz etməyə başlar. 

 İştə məzkur əsərlər zəhərli, əxlaqsız, gevşək bir mevzu təqib 

edərsə, er-gec bütün oqucularını da zəhərləmiş olur. Kəskin, ciddi və 

mətin bir yolda yazılmışsa, şübhəsiz, qaredə də eyni fıkri, eyni duyğuyu 

oyandırmış olur. 

 Ədəbiyyat, bir millətdəki əhvali-ruhiyyənin inikası deməkdir. 

Gələcək nasıl isə, şimdiki ədəbiyyat və fəlsəfənin təsir və nüfuzuna qa-

pılır və hiç bir dürlü də qurtuluş imkanı bulamaz.  

 Şimdiki iranlılar, bilxassə farslar, göz önünə gətirilsin, bütün 

İranın əhvali-ruhiyyəsi təhlil edilsin, bütün şəhərlər, bütün köylər, əf-
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yunçuluq, şürbilik, səfsətə və laübalilik içində yuvarlanıb gediyor. Müs-

təsna olaraq az bir qismi çıqdıqdan sonra, hər kəsdə, hər qafada bir əta-

lət, bir məskənət görülüyor. Əcəba ruhları əzməkdə olan bu gevşəklik-

ləri, bu səfaləti doğuran kimdir, nədir, hanki səbəblərdir? 

- Şübhəsiz ki, ədəbiyyat... 

 Firdevsi, Sədi, Nizami, Hafiz, Xəyyam kibi nadireyi-fıtrətlər 

müstəsna; onlardan sonra gəlib də dünyayı beş quruşa almayan zahid-

məslək ədiblər, laübali və məsxərəçi şairlər, əxlaqsız və yaltaq məddah-

lar, əcəba hanki rəzalət qaldı ki, yapmadılar? Nə saçmalar, nə əfsanələr 

uydurmadılar?! 

 Bu hal Türkiyədə də əskik olmamış... Bir kərə tarixi-ədəbiyyat 

gözdən keçirilsə, Ruhi kibi laübali məşrəblər, Nəfi kibi yayqaraçılar, 

Nabi kibi ölgün bir fikir daşıyan fəlsəfəçilər, Nədim kibi səfahətpərvər 

xərabatilər kəndi yazıları ilə türklərin sağlam və sarsılmaz ruhlarını po-

zub gevşətdilər. Şinasi devrinə gəlincəyə qadar, bəlkə ondan da sonra 

həp bir diziyə əcəm ruhu, əcəm fəlsəfəsini izlədilər. 

 Bədii yaradıcılıqda məzmun da, şəkil də, mətləb də, onun ifadə-

si də, fikir də, söz də bədii və bədii ifadəli olmalıdır. 

 Avropa yolunu tanır-tanımaz, bir də fransız müqəllidliyi meydan 

aldı. Həm də fransızların az-çoq ciddi və məharətli ədəbiyyatı deyil, hoppa, 

dəgərsiz və çürük əsərləri təqib olundu, tərcümə edildi və kəndiligindən 

xüsusi əsər yazanlar belə, bir dürlü təqliddən yaqayı sıyıramadılar. Həm də 

əskilik ilə yeniliyi, əcəmilik ilə fransızlığı qarışdıraraq iki çürük, iki əxlaq-

sız uçurum arasında qaldılar. Yalnız Rza Tevfiq, Əbdülhəq Hamid, Tevfiq 

Fikrət kibi məşahir, bir də milli ənənələri, milli duyğuları dinləyən bəzi 

gənc ruhlar, gənc qələmlər köhnəlikdən, müqəllidlikdən sıyrılmağa başla-

dılar. Namiq Kəmal kibi özünü hər kəsə sevdirə bilən böyük bir hünərvəri 

belə pək küçük, pək darruhlu buldular və haqları da var... 

 İştə, türk-fars ədiblərinin kəndi millətinə, millətin əhvali-ruhiy-

yəsinə olan təsir İngiltərədə, Fransada, İtaliyada, Almaniyada, Rusiyada 

və sair məmləkətlərdə də eyni dərəcədə şamil və hökmfərmadır. 

 İngilizlər məğrurdur, soğuqqanlıdır, düşüncəli və durbindir. Əl-

bəttə bunlar, bu sifətlər mühitə, milli ruha, milli tərbiyəyə race sifətlər-
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dir. Lakin Şekspir kibi dahilərin əməlpərvər, aləmşümul əsərləri, Her-

bert Spenser kibi böyük fılosofların nüfuzlu, mətin, sarsılmaz və kəs-

kin fəlsəfələri, şübhəsiz ki, hər ingilizdə, bütün xalq ruhunda böyük və 

səmimi bir təsirə malikdir. 

 Fransanın da Can Cak Russo kibi həssas və məriz bir ruha ma-

lik olan filosofları, bir taqım xəyalpərəst, hoppa şairləri bəzi əxlaqsız, 

modaçı romançıları, şübhəsiz ki, fransız həyatına, fransız mühitinə təsir 

etməmiş deyildir. 

 İtaliyaya gəlincə, əski italyanlarla işimiz yoq... Biz şimdiki ital-

yanları yalnız musiqiçi - çalğıçı tanıyoruz. Çalğının bəslədiyi ruh və əx-

laq hər yerdə, hər kəscə bəlli olduğundan, onlardan, onların oynayacağı 

roldan bəhs etmək lüzumsuz görüldü. 

 Rus-alman mühitinə gəlincə, bu mühitdəki həyat və ədəbiyyat 

daha başqadır. Rus-alman sözü araya gəlir-gəlməz, həm ədib, həm filo-

sof olmaq üzrə iki böyük sima, iki nüfuzlu mütəfəkkir qarşımızda diki-

lib durur. Onların biri məşhur Tolstoy, biri də alman fılosofu Nitsşedir. 

 Tolstoy qocaman və möhtəşəm romanlarilə, ufacıq, sadə risalə-

lərilə, munis bir qayeyi-əməl, məsihapəsəndanə bir məslək izləmiş, iz-

lədiyi qayeyi-əməli, düşündüyi məsləki, rusiyalılara, bilxassə ruslara 

bəyəndirmiş, milyonlarca qarelərini, İncili-şərifın əvfedici təlimatilə ya-

şatmağa çalışmış, az-çoq müvəffəq də ola bilmişdir. 

 Məzkur Nitşeyə gəlincə o, daha başqa bir yol, daha başqa bir 

qayeyi-əməl təqib etmiş. Onun əsərlərində, Tolstoyun düşündüyü "mər-

həmətlərdən" əsər yoq... O, zəiflərin əzilməsini qayət təbii bulur. Mə-

həbbət, mərhəmət kibi duyğuların xəyalpərəstanə, mənasız şeylər oldu-

ğunu isbata çalışır, həm də isbat etməkdən aciz qalmaz. 

 Ona görə də Tolstoy Nitsşeyə yarımdəli alman - deyə tənqid və 

müaxizə edir və onun məcnunanə əsərlərinin Rusiyada təb və nəşrinə, 

tərcümə edilməsinə, nüfuz qazanmasına qızmaqdan bir dürlü kəndini 

alamaz. Və onun yürütməkdə olduğu fəlsəfənin yaqıcı zəhərdən başqa 

bir şey olmadığını da ilavə edir. Lakin eyi düşünülürsə Nitsşe fəlsəfəsi-

nin batini pək də zahirinə bənzəməyərək, daha səmimi bir mərhəmət və 

məhəbbətlə nəticələnir. O, Tolstoyun düşündüyü nüqtəyə acı olmaqla 
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bərabər, daha kəskin və həqiqi adımlarla iləriləmək istər: "Hər kəsin 

məqsudu bir, amma rivayət müxtəlif..." 

 Rusiyada Nitsşenin qareləri az deyildir. Rusiyanın məşhur 

ədiblərindən, mətin üsluba, dərin düşüncəyə malik olan Dostoyevski - o 

böyük dahi və ruhşünas belə Nitsşe yolunu, Nitsşe ideyasını daha əvvəl 

ortaya sürmüş. Şimdiki bərhəyat ədiblərdən Leonid Andreyevin faciə-

lərində də az-çoq Nitsşe ruhu görülməkdədir. İştə bunun için Tolstoy 

Nitsşeyə qızdığı kibi Andreyevə yazdığı bir məktubda diyor ki: "Leo-

nid! Leonid! Sən bəni qorqutuyorsun, fəqət bən səndən qorqacaq deyi-

lim!" 

 Bəncə ədəbiyyat başqa, siyasət başqa, təbliğat daha başqadır. 

 Xırda hisslər ədəbiyyat üçün mövzu ola bilməz. 

 Sənətin yaxasını üçüncü dərəcəli məsələlərdən qurtarmaq la-

zımdır. 

 [Az. şura yazıçıları] Siz sadə yazın, mənim öz yolum, öz ədəbi 

təhsilim və tərbiyəm var. Bir də şeiri sadələşdirmək olmaz. 

 Əsəri zümrələr üçün deyil, insanlar üçün, dünyanı sevənlər 

üçün yazmaq gərəkdir. 

 "İnsan" məfhumu mücərrəd deyil, müqəddəs və konkretdir. 

"Topraq vətənim, növi - bəşər millətm - insan, // İnsan olur, ancaq buna 

izanla inandım!" Böyük Tofiq Fikrətdən öyrənin! 

 Bir var mənzumə, bir də var şeir. Hər yazılan mənzum əsərə şe-

ir demək düz deyil. 

 Aktyor hərtərəfli inkişaf etmiş, savadlı bir şəxsiyyət olmalıdır. 

 Şeiri şair yazar, artist oxuyar. 

 Dramaturq olmasaydım, artist olmaq istərdim. 

 Mənə dedilər: "Hökumət himni" yaz. Dedim ki, mən sifarişlə 

əsər yaza bilmərəm. 

 Sənətkar əsər üzərində uzun zaman düşünüb sonra yazmağa 

başlamalıdır. 

 Dahi Şekspiri əsrlərcə yaşadan onun sənətkarlığıdır. 

                                                
“İmlasına toxunulmasın” – Cavid nəşriyyatlara təqdim etdiyi əsərlərin sonunda belə bir 

qeyd edərdi. 
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 Sənətkar kürreyi-ərz kimi dayanmadan çalışmalıdır, yaratmalı-

dır. 

 Bir də görürsən ki, bir "tənqidçi" durar, moizəyə başlar: "Cavi-

din filan əsərində sinfi qüvvələrin tənasübü pozulub; dil cəhətdən nə bi-

lim belə-belə... O hərifin özünə bələd olsan, görərsən ki, əlifi beydən 

seçə bilmir, iki nəcib heyvanın yemini bölüşdürə bilmir". 

 Şekspir kimi böyük klassikləri oxuyub öyrənmək və başa düşmək 

üçün real aləmdən ayrılıb, yazıçı aləminə düşmək lazımdır. 

 Bədiyyat, canlı həyat, epoxalıq və fəlsəfi dərinlik Şekspir yara-

dıcılığı üçün səciyyəvidir. 

 Yaqo fəlsəfəsi dünyada yaşayan, fəqət ən çirkin, ən bədxah və 

paxıllıq fəlsəfəsidir. 

 "Hərb və sülh" romanı o qədər gözəl və həyati yazılmışdır ki, 

sanki bütün hadisələr adamın gözləri qarşısından canlı səhnələr kimi 

gəlib keçir. 

 Tolstoy dünya ədəbiyyatına romanları ilə daxil olmuşdur. Nə-

sillər bir-birini əvəz etdikcə onun romanları öz layiqli qiymətini alacaq-

dır. 

 Puşkin dünya durduqca yaşayacaqdır. 

 O recissor və aktyor pisdir ki, əsəri dramaturq kimi başa düş-

mür. 

 Söz qızıldır. Hər bir aktyora və mədəni adama hava və su kimi 

lazımdır. 

 "Hind qızı" haqsızlıq əleyhinə ustalıqla yazılmış klassik bir 

əsərdir. 

 "Faust" dünya ədəbiyyatının ən nəhəng, ən qiymətli incilərin-

dən biridir. 

 "Hind qızı" pyesi ingilis müstəmləkəçiliyini ifşa edən parlaq ide-

yalı bir əsərdir. Orada heç bir çağırış, yavan təbliğat yoxdur. Əsərin qəh-

rəmanları siyasi mübarizə ilə məşğul olmurlar. Amma bunun əvəzində 

mübarizə arzusu, fikri və əzmi tamaşaçıların qəlbində oyanır, mübarizə 

şüuru tamaşa salonunda fəallaşır. 

 Hamidin "Əşbər" faciəsində İskəndərin cahangir və hərbçi xa-
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rakterini ifşa üçün əsərin finalındakı iki cümlə kifayətdir. "İskəndər. 

Ərəstu! Nədir bu? Ərəstu. Zəfər və ya heç!.." 

 Dostoyevski insana bəslədiyi eşqin, ehtiramın naminə həyatın 

dibsiz qaranlıqlarına, insan qəlbinin dərin guşələrinə baş vurur, cəmiy-

yəti və zehniyyəti bürüyən zülməti sənətin şüaları ilə kəsir. 

 Şekspiri duymaq və duydurmaq üçün gərək heç olmasa yarım-

şekspir olasan. 

 Ay canım, xırda burcua kimdir? Qolundan salladığı səbətdə on-

on beş yumurta, üç-dörd toyuq-cücə satan; mən onların şairi olarammı? 

Ondansa mənə böyük burcua yazıçısı desəydilər, ağrımazdım. Həqiqəti 

məndən soruşsalar, xalqıma, bəşəriyyətə xidmət eləmək istədiyimi, xe-

yirxah insanların şairi olduğumu bildirərəm. 

Görkəmli recissor və aktyor Mehdi Məmmədov: "Cavid nəzəriyyəçi 

deyildi. Amma nəzəri biliyə, sənət və həyat məsələlərinə dair geniş mə-

lumata malik idi." 

 

3.5. Müharibə, ədəbiyyat və Cavid 

 Bu gün öldür düşməni, bacarığın əgər var,  

Qıvılcım alov olsa bir dünya onda yanar. 

 Məhəbbət bəşəriyyətin dərin, ən ülvi təcəlligahıdır. Məhəbbət 

anlı-şanlı ordulardan, vulkanlı toplardan daha ziyadə qələbə və müvəf-

fəqiyyət ehraz edə bilir. 

 Tuhaf şey!.. Nerəyə getsən, hər nəyə baqsan, bir sarsıntı, bir pə-

rişanlıq hökmfərma... Bütün könüllər iztirabda, bütün ruhlar həyəcanda, 

bütün gözlər intizarda... 

 Kürreyi-ərzin, şu canavar yatağının bir bucağı, bir nöqtəsi yoq 

ki, duyduğumuz saldırışlardan, eşitdiyimiz gurultulardan mütəəssir ol-

masın! Yanar dağlardan seçilməyən toplar, insanları deyil, səhraların 

vəhşilərini belə dəhşətlər içində bıraqıyor. Dünyamız, şimdiyə qadar 

hənuz böylə qorqunc bir bəlayə rast gəlməmiş, böylə müdhiş bir inqilab 

görməmiş. İskəndər, Napaleon kibi cihangirlər, Çingiz, Teymur kibi ba-
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hadırlar məzarlarından baş qaldırıb da şu müharibəyi seyr etsələr, şüb-

həsiz ki, heyrət və təəssürdən kəndilərini alamazlar. Zatən bu müharibə, 

bir müharibə deyil də, müsri bir bəladır, bir taundur, aləmşümul bir fə-

lakətdir... 

 Müharibəyin hazırdakı müvəffəqiyyəti, bir çoqları texnikada, 

texnikanın mükəmməlliyində görüyorlar. Halbuki bu qalibiyyətləri yal-

nız texnikada deyil, başqa qüvvətlərdə də aramalıdır. Çünki yalnız ya-

qıb-yıqıcı toplar, növicad çəpəllinlər, boğucu qazlarla iş aşmaz. Bunlar 

ilk baqışda gözə çarpdığı için hər kəsi düşündürüb duruyor. Halbuki bu 

müdhiş silahlardan daha müdhiş almanların müharibədəki yeni nəzəriy-

yələri, yeni planları, əskərindəki kəskinlik və bütün məmləkət xalqında-

kı əhvali-ruhiyyədir. Bu ölkənin əhvali-ruhiyyəsində isə, fənni-tərbiyə-

nin, ədəbiyyat və fəlsəfənin təsiri inkar olunmayacaq şeylərdəndir. 

 Rus-Capon müharibəsində, bəzi mütəfəkkirlər, caponların qali-

biyyətini onların komandanlarında, zabitlərində deyil, ibtidai məktəb-

lərdə, məktəb müəllimlərində, müəllimlərin xalqa vermiş olduğu tərbi-

yədə aramışlardı. Şübhəsiz ki, bu nəzəriyyə almanlara, alman ordusuna 

daha ziyadə şamil olsa gərək... 

 İştə böylə bir mühitdə [Alman mühitində] böyüyən, böylə bir 

ölkədə yaşayan tələbə və talibələr ikmali-təhsildən sonra, bir də kəndi 

filosofları, ədibləri tərəfındən yazılmış əsərləri mütaliəyə başlarlar. 

 Tolstoyun ən ziyadə nüfuz qazandığı bir Rusiya olduğu kibi 

Nitsşenin də ən çoq rol oynadığı məmləkət, şübhəsiz Almaniyadır... 

 Bəlli bir həqiqətdir ki, hər məktəbdə bir çoq dərslər oqunduğu 

kibi ədəbiyyat, fəlsəfə, tarixi-fəlsəfə dərsləri də keçiliyor və hər məmlə-

kətin ən məşhur ədibinin, ən nüfuzlu filosofunun əsərləri və əsərlərində 

qayə də birər-birər təhsil və tənqid edilir.  

 Eyni zamanda bütün gənc dimağlar (beyinlər) birər fotoqraf ki-

bi duyub bəllədiyi həqiqətləri böyük bir məraq ilə alır və o həqiqətlər 

get-gedə inkişaf edərək ümumi bir duyğu, ümumi bir düşüncə, ümumi 

bir əhvali-ruhiyyə təşkil edər.  

                                                
 Birinci cahan hərbini. 
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 İştə bu gün müharibə meydanında seyr etməkdə olduğumuz yi-

gitlər, qalibiyyət arqasınca qoşan qəhrəmanlar, həp məzkur məktəblərin 

məhsulu, həp məzkur darülfununların pərvərdeyi-irfanıdır. 

Demək ki, bugünkü müharibədə yalnız toplar, tüfənglər deyil, hər 

məmləkətin ədəbiyyat və fəlsəfəsilə bəslənən beyinlər də aynca haizi- 

əhəmiyyətdir. 

Fəqət bugünkü müharibənin gələcək ədəbiyyata icra edəcəyi təsir 

keçmiş ədəbiyyatın bugünkü müharibəyə verəcəyi təsirin qat-qat fev-

qində olsa gərək... 

Əvət, bugünkü müharibənin hazırlamaqda olduğu zərbə, pək qor-

qunc, pək təhlikəlidir. Şu müdhiş inqilabdan hiç bir qüvvət qurtulama-

yacaq. Bütün elmlər, fənlər umulmaz dərəcədə sarsılacaq, dəyişəcək. 

Şübhəsiz ki, ədəbiyyat da bu aqıntıya qapılmaqdan kəndini alamıyacaq. 

Bəlkə daha kəskin, daha sağlam adımlarla yürüyəcək, daha doğru, daha 

mətin bir yol izləyəcək... Və şimdiyə qadar qaraladığımız saçmalar, bu-

gunkü parça-tikə ala-bəzək ədəbiyyatımız da büsbütün alt-üst olacaq. 

Gənc münəqqidlərin nəzəri-istehzasına uğrayacaq. Həm də insafsız, 

mərhəmətsiz, etinasız bir surətdə yırtılıb atılacaq. Heyhat!.. Son nəda-

mət isə fayda verməyəcəkdir. 

 

 

                                                
 Birinci cahan hərbində. – İ.A. 
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