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Xülasə.  Məqalədə Amerika ədəbiyyatında romantik dövrün nümayəndəsi 

Edqar Allan Poun yaradıcılığında şərqşünaslıq və mistisizm elementləri 

araşdırılır, romantik ədəbiyyatın bir çox cəhətdən Qərb mədəniyyətinə qarşı 

durması, eyni zamanda Şərqin şərti obrazını tamamlaması məsələsi də təhlil 

edilir. Məqalədə müəllif Edqar Allan Poun əsərlərində mistisizm fəlsəfəsində 

həlledici əhəmiyyət kəsb edən ölüm səbəblərini, qorxu və ümidləri araşdırılır.  
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Abstract. The paper analyzes the elements of 

orientalism and mysticism in the works of the writer 

as a representative of the romantic period in 

American literature. The paper analyses the causes, 

fears and hopes of death, which are crucial in the 

philosophy of mysticism, in the works of author 

Edgar Allan Poe. 
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Резюме. В статье исследуются элементы 

ориентализма и мистицизма в творчестве 

писателья как представителя романтического 

периода американской литературы. В статье 

анализируются причины, страхи и надежды на 

смерть, имеющие решающее значение в 

философии мистицизма, в произведениях 

автора Эдгара Аллана По. 
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1. Giriş 

 Hələ orta əsrlərdən başlayaraq İslamı araşdıran Qərb dünyası onun universal olduğunu 

və Avropa dünyagörüşünə uyğun gəldiyini dərk etmişdi. Buradan da aydın olur ki, Avropa  

modernləşərkən artıq islamı kəşf etmişdi. Lakin buna baxmayaraq Qərb dünyası bu gün 

islamdan daha çox sufizmi qəbul edir və öyrənir. Bu gün sufi ideyaları Avropa, Afrika və 

Amerikada rəğbətlə qarşılanmaqdadır. Sufizmi mistik islam olaraq qəbul edən Qərb dünyası 

mistik təcrübənin və mistik anlayışın islam, xristian, iudaizm, brahmanizm, buddizm və 

manxeizmdə fərqli inikasları olduğu fikrini irəli sürür. İlahi sirləri və bilikləri özündə ehtiva 

edən mistik düşüncə bəşər tarixini öyrənmək üçün  diqqət çəkən mühüm mövzulardan biridir. 

Lakin təsəvvüfü mistisizm olaraq görmək və adı keçən təriqətlərlə birə-bir eyniləşdirmək doğru 

deyil. Belə ki, təsəvvüf əslində islam fəlsəfəsi olub, islam əxlaqını öyrədən  xoşgörüdür. Bu 

baxımdan da dünya ədəbiyyatında bir sıra yazıçılar sufizmdən gizli və ya aşkar şəkildə 
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yaradıcılıqlarında yararlanmışlar. Belə yazıçılardan biri, ABŞ ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndəsi Edqar Allan Podur.  

Yazdığı hekayələrlə oxucularının yaddaşlarında dərin iz buraxan Edqar Allan Po (1809-

1849), mahir söz ustası kimi təkcə ABŞ ədəbiyyatının deyil, dünya ədəbiyyatının dahisi olaraq 

ədəbiyyat tarixində yer almışdır. Edqar Allan Ponun yaradıcılığında, əsasən də poeziyasında 

Şərq obrazlarının və Orta Şərqin cazibəsinin oynadığı rol böyükdür. Onun şeirləri, qısa 

hekayələri və esselərində Qurandan bir sıra obrazlar yer almışdır. Məlumdur ki, Edgar Allan 

Po yalnız şeir, qorxu hekayələri, detektiv, qotik və elmi fantastika kimi janrlara deyil, bütöv bir 

ədəbi irsə təsir etmişdir. Narahat və ürkək ruhlarımız bu gün də onun əsərlərindəki anlamaqda 

çətinlik çəkdiyimiz sözlər və davranışlar ilə sarsılmağa davam edir. Əsrlər boyu qavrayışlar, 

bədii və ədəbi zövqlər dəyişsə də, Edgar Allan Po ədəbiyyat tarixinin ən yüksək zirvələrində öz 

yerini qorumağa davam edir. O, istər öz dövrünü, istərsə də özündən sonrakı dövrləri aşmış, 

çoxcəhətli yaradıcılığı ilə bu gün də tədqiqat obyekti olaraq filoloji fikri məşğul etməkdədır. 

  

2. Əsas hissə 

Onun yaradıcılığının əsas istiqamətini müəyyən edən qotik janr, özünəməxsus bir 

xüsusiyyəti olan hekayələrində, nağıllar, roman və şeirlərində öz əksini tapdı. Yaşadığı dövrün 

həqiqətlərini dolaylı yollarla misilsiz bir sənətkarlıq ehtirası ilə qələmə alan Edqar Allan Po 

daha çox əsərlərinə sirli-sehirli məzmun yükləmək və bəlkə də düşüncələrinin alt qatında yatan 

məna çalarını şifrəli vermək istəmiş və bu məqsədlə də, sehrli elementlərin, dəhşətin və 

xəyalların eyni mühitdə yer alması, burada oxucunu həqiqi olanı olmayan ilə həqiqətən ayırd 

edə bilməməsi kimi məsələləri qotik üsluba  yönəltmişdir.  

Qotik janr ədəbiyyatda ingilis yazıçısı Horas Volpolun (1717-1797) (Horace Walpole) 

adı ilə bağlıdır. O, 1764-cü ildə işıq üzü görən “Otranto qalası” əsərinin (The Castle of Otranto)  

ikinci nəşrində kitabını “qotik  hekayə” olaraq təqdim etməklə ilk dəfə olaraq qotik sözünü 

ədəbiyyata gətirmişdir.  Müəllif kitabının ön sözündə “antik və müasir romantizmin sintezini” 

yaratdığını bildirmiş, onun  tərəfindən başladılan bu ədəbi istiqamət əsasən 1790-cı illərdə  

Avropa və ABŞ ədəbiyyatında populyarlıq qazanmışdır. Bu dövr Meri Şellinin “Frankenşteyn” 

(Frankenstein, 1818) dövrü olaraq da bilinir. Daha sonra bu janr XIX yüzillikdə bir sıra teatr 

və operalarda, fantastik hekayələrdə sentimental romanlarda, bəzən də şeir və rəsm əsərlərində 

özünü göstərmişdir [6, 1]. 

“Qotik hekayələr çox vaxt köhnə və ya qədim (qala, saray, monastır, zindan, yeraltında 

olan məzarlıq [...] Köhnə və böyük bir ev və ya teatr binası, köhnə bir şəhər və ya yeraltı şəhər, 

xaraba qalmış dükan, […] kitablarla dolu bir iş otağı və bu kimi yerlərdə cərəyan edir. Keçmiş 

və ya yaxın keçmişdən qalan bir sirr, hekayənin qəhrəmanlarını təqib edir. Bu təqiblər tez-tez 

qədim yerlərdən və ya insana yad olan boyutlardan gələn kabuslar, xortlaqlar, canavarlar olaraq 

özünü göstərir. Belə ki, bunlar hələ də öz həllini tapmamış bir münaqişə və ya günahın 

təzahürüdür. Bu baxımdan Volpola görə, qotik ədəbiyyat ənənəvi reallıq və fövqəltəbii güclərin 
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ehtimal olunması üzərində oyun qurmalı, lakin hekayənin sonunda bunlardan birini seçməlidir” 

[6, s.2- 3]. 

Amerika ədəbiyyatında qotik dövr, klaustrofobiya, qaranlıq atmosfer, yaxınlaşan 

təhlükə kimi ümumi mövzuları əhatə edir. Burada həmçinin, qisasını almaq istəyən xəyal, pərili 

ev, yeraltı məzarlıqlar və zindanlar kimi ortaq yerlərdə baş verir. Amerikan qotik nəsrini 

fərqləndirən əsas məqam onun mərkəzində yer alan formal xüsusiyyətləridir. Bunlar qəribə 

metaforalar, fiqurlar, təhkiyə üsulları, tarixi cinayətlərin yaratdığı və bəşəriyyətin qəribə 

istəkləri ilə yaranan dərin narahatlıqlardır. Bu ənənənin yayılmasında prosopopoeia 

texnikasından (şəxsləndirmə) tez -tez istifadə olunur [7, s.168]. 

Bu texnika ilə mücərrəd fikirlərə xəyali bədən verilir, ölülər oyandırılır, qeybdən gələn 

səs personaj olaraq səsləndirilir və ya obyektlər canlandırılır. Beləliklə, təqib edənin 

uğursuzluğu, amerikalıların həyat və psixologiyalarında basdırdıqları hisslərin geri gəlməsini 

simvolizə edir. Amerikan qotik ədəbiyyatının gücü bu məkanda baş verən pis hadisələrin 

fövqəltəbii olmasında və müxtəlifliyindədir. Bu mənada Lesli Fidler Amerikan qotik 

ədəbiyyatını “düzgün bir ədəbi hərəkatdan çox patoloji bir simptom” olaraq götürmüşdü. Lakin 

qotik ədəbiyyatda yer etmiş tarix, bu yazıçıları əsərlərində tarixi izah etməyə və ya 

hekayələrində birbaşa bunu qeyd etməyə yönəltməmişdir [7, s.167-169]. 

Alkoqola aludəçiliyi, xəstəliklər, sevimli arvadı Virciniyanın ölümü, dolanışıq üçün 

müxtəlif işlərə baş vurması Edqar Allan Ponun həyatında   melanxolik bir  atmosfer yaratmışdı 

ki, bu da onun yazılarında öz əksini tapmışdır. Edqar Allan Po, bu melanxolik vəziyyəti 

təcəssüm etdirən grotesk simvolizmini o qədər incə şəkildə qələmə almışdır ki, bu mətnlər 

Ponun müasirləri olan qotik yazıçıları heyrətləndirmişdir. Təsvir etdiyi qorxu dolu səhnələrə 

baxmayaraq, forma və məzmun olaraq içərisində təzadın olması (Raven-Lenore) ədəbi zövqün 

sərhədlərini aşırdı. Ziqmund Freydə görə XIX əsr  Amerika yazıçıları arasında  Edqar Allan Po,  

dilə və hekayə formasına “şüurdan kənar” bir quruluş verməyə çalışırdı [7, s.181]. 

 Edqar Allan Ponu emosional olaraq öz dövrünün adamı hesab etməyən alim Kennet 

Silverman isə bunu belə izah etmişdir: “Ceyms Fenimor Kuper, Ralf Uoldo Emerson və 

digərləri əsərlərində məkan və daxili sərbəstliyini yaşayan obrazlar yaradırdısa, Edqar Allan Po 

onlardan fərqli olaraq bir çox əsərində divarlar arasında sıxılıb qalan, döşəmənin altında 

gizlənən və ya bacada saxlanan, məhdudiyyətlər qoyulmuş və əsirlikdə olan insanları 

yaratmışdır.” 

Qotik əsərlərin ümumi məqsədi oxucunu qorxunun müəyyən bir tərəfilə özünə cəlb 

etməkdir. Çarlz Brokden Braun bunu ani sürprizlərlə, Nataniel Hotorn ümidin puça çıxması ilə; 

Edqar Allan Po isə klaustrofobiya ilə əks etdirmişdir. Qotik əsərdə bu məhkumluq effektini 

yaratmaq üçün məkanın təşkili məsələsi daha çox vacibdir. Belə ki, Nataniel Hotornun yaratdığı 

pərili evlərdən qaçıb canını qurtarmaq mümkün olsa da, Edqar Allan Ponun tabutlarından və 

möhürlənmiş məzarlarından heç bir çıxış yolu yoxdur. Edqar Allan Po yaratdığı obrazların 

əlçatmaz arzularını mövcud  memarlıq motivləri ilə də  paralel olaraq qrotesk bir şəkildə verir 
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və mümkünsüzlüyün reallığını simvolizə edirdi. Edqar Allan Ponun melanxoliyaya mübtəla 

olan obrazları, təslim olur və birbaşa xaosun ortasına düşərək, reallıq qarşısında dəyərlərini 

itirirlər. Personajların oxucuların emosional dünyasına  təsiri inanılmazdır [7, s.180-181]. 

Edqar Allan Ponun yaratdığı cazibə və qorxu arasında getdikcə daralan sahə, hekayə 

boyu kiçilir və oxucunu bir-birilə ziddiyyət yaradan reaksiyalarla boğduqdan sonra “dəhşətli 

tanıma” dediyimiz son nöqtədə oxucunu zəiflədir [7, s.181]. Valter Fuller Teylor (Walter Fuller 

Taylor) Ponun şeirlərini üç qrupa bölür:  

“Bayron və Koulrici təqlid etdiyi bir neçə ilk şeirləri istisna olmaqla, Ponun şeirlərinin 

tonu, forma və melodiyası özünəməxsusdur. O, “Sonnet-To Science” adlı şeirində xəyallara 

üstünlük verdiyini romantik şəkildə ifadə edərkən, “İsrafel” şeirində Koulricin “Kubla Xan” 

şeirindəki kimi ilahi bir gözəllik arzusunu təsvir edir. “Eldorado” şeirində isə ideal 

mükəmməlliyin tükənmək bilməyən axtarışları təsvir edilir […] Edqar Allan Po “Dream-Land” 

və  “City in the Sea”  kimi şeirlərində insanın ruh halını kölgəli təsvirlər və harmonik şəkildə 

işıqlandırır. Vəfat edən, əsasən sevilən gənc qadın haqqında yazdığı məşhur şeirləri (The Raven, 

Ulalume, Annabel Lee) isə üçüncü qrupa aid etmək olar. Başqa sözlə, Edqar Allan Ponun 

şeirlərindəki əsas mövzuları bu şəkildə ümumiləşdirə bilərik: (1) idealların şeirlə ifadəsi; (2) 

kölgələrlə dolu bir dünyanın təsviri; (3) gənc qadınların itkisinə ağılar” [8, s.117-118]. 

Edgar Allan Ponun dəyərini ortaya çıxaran, insanların onu sonradan anlaması deyildi. 

Sadəcə olaraq zamanın ruhu bu ədəbiyyat dühasının adını tarixə yazmışdı. Onu da qeyd edək 

ki, hekayələrindəki qəribə öncəgörmələri kimi o, bu dünyaya vaxtından əvvəl göndərilmiş, 

zamanını bir əsrdən də  çox qabaqlamışdı. 

 İşlətdiyi bənzətmə və metaforlarla oxucusunu öz ağlının dərinliklərinə endirə bilən 

Edqar Allan Po, məna baxımından düşündürüçü və unudulmaz şeirlər yazmışdır. Onun 

“Quzğun” (The Raven) şeirini digər şeirlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyəti də məhz şeirdəki 

məna yükünün ağırlığındadır. Belə ki, “Quzğun”  şeiri yazıldığı gündən etibarən Edqar Allan 

Ponun kölgəsinə çevrilmiş, onun adının anıldığı zaman ilk ağla gələn və xatırlanan şeiri 

olmuşdur. 

Edqar Allan Po “Quzğun” şeirini 29 yanvar 1845-ci ildə New York Evening Mirror 

jurnalında  nəşr etdirdikdən sonra böyük şöhrət və uğur qazandı [7, s.228]. Bu şeir təkcə 

Amerika qitəsində deyil, Avropada da böyük səs gətirdi. İngiltərənin məşhur şairəsi Elizabet 

Bərritt Brauninq yazırdı: “Bu güclü şeir İngiltərədə sensasiya yaratdı. Dostlarımın bir qismi 

şeirin yaratdığı qorxu hissindən, bir qismi isə musiqisindən təsirləndi. “Nevermore” sözündən 

rahatsız olan  adamlar tanıyıram. Evində Pallada (Pallas) büstü olan bir dostum düşdüyü 

vəziyyəti qısaca şərh edərkən “gecələr ona baxmağa cürət etmirəm” deyə ifadə edir [10, s.134]. 

Şeirdə əvvəlcə məkan olaraq bir otağın təsvirini görürük. Burada məkan  klaustrofobik 

mühitlərə nümunə olaraq verilir.  Şeirdə  Pallada (Pallas (Afina)) büstü və unudulmuş, 

köhnəlmiş kitabları olan keçmiş zamanlara aid bir otaq təsvir olunur. Otağın bir qapısı və bir 

pəncərəsi var və zaman bəlli deyil. Əsərin qəhrəmanı olan gənc oğlan bir axşam tərəfi kitab 

oxuyarkən xəyala dalır və qəfil qapının döyüldüyünü eşidir, amma qorxu hissi onu sardığından 
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qapını açmağa cürəti çatmır. Xeyli keçdikdən sonra qapını açmağa qərar verdiyində orda 

qaranlıq bir boşluqdan başqa heç bir şey görmür. Bu vəziyyət gərginliyi daha da artırır və oxucu 

başlıqda verilən quzğunun gəlişini səbirsizliklə gözləməyə davam edir. Şeir boyu emosional 

anlar yaşayan təhkiyəçi, gah Lenoru unutmaq, və ya öldükdən sonra onun yanında olmaq  

istəyir. Bir anda özünü  məmnun hiss edən təhkiyəçi, şeirin növbəti sətirində ağlına gələn başqa 

bir fikirdən mütəəssir olur və ya əsəbləşir. Təhkiyəçi və onun yaşadığı halbahal olmaları,  

insanın ağlından keçə biləcək hər şey, şeir boyu həssaslıqla təsvir edilir. 

Edqar Allan Ponun şeirinə seçdiyi quzğun sirli bir quşdur. “Kompozisiya fəlsəfəsi” (The 

Philosophy of Composition) adlı  essesində Edqar Allan Po əvvəlcə onu tutuquşu olaraq qələmə 

almaq istədiyini, lakin sonradan quzğun üzərində dayandığını bildirir. Buna səbəb isə quzğunun 

qotik və qaranlıq tərzə daha uyğun olması və uğursuzluq quşu olaraq bilinməsidir [12, s.4].  

“Quzğun” şeirinin yeddinci bəndindən başlayaraq quzğunun pəncərədən əda ilə uçub 

içəri girməsi və oradakı Palladanın (Pallas / Athena) büstünə qonması təsvir olunur. Bunu görən 

təhkiyəçi rahatlamış, başına bir iş gəlmədiyi üçün sevinmişdi. Səkkizinci bəndin üşüncü 

sətirində shorn crest (kəsilmiş, qırxılmış pipik) sözü verilmişdir ki, bu orta əsrlərdə özünü 

qorxaq aparan cəngavərlərə verilən saç qırxmaq cəzasına göndərmədir. Bununla Edqar Allan 

Po ölüm qorxusuna işarə edir.  Elə bu bəndin sonundan etibarən də “Nevermore” – “Heç bir 

zaman”  sətiri başlayır. Bu cümləni quzğun beş, təhkiyəçi isə dörd dəfə söyləyir. Quzğun bu 

cavabı hələ ən başdan təhkiyəçi ondan adını soruşduqda verir və sonradan suallara cavab olaraq 

söyləyir. Təhkiyəçinin sualları fərdiləşir və quzğundan cavab almağa başladıqca onun bir kahin 

olduğuna inanmağa başlayır. Şeirin sonunda quzğun gözləri alovlanan şeytanın simvoluna 

çevrilir. 

Quzğunun nəyin simvolu olması məsələsi bu gün də ədəbi tənqidin müzakirə obyekti 

olaraq qalır. “Quzğun” şeirini oxuduqdan sonra  Edgar Allan Po  oxucusuna  nə demək 

istəmişdir sualı ilə qarşılaşırıq. Məlumdur ki, Edgar Allan Po “Quzğun” (The Raven) şeirini, 

Çarlz  Dikkensin ən məşhur əsərlərindən biri olan “Barnabi Rac” (Barnaby Rudge, 1841) 

romanında yer alan danışan qarğadan ilhamlanaraq yazmışdır. Lakin şairin yalnız bir cümlə 

söyləyən, ancaq söhbət etdiyi adamı daha da depressiyaya  sürükləyən bir Quzğun obrazı 

yaratması maraq doğurur. Sağlığında özünü Amerika cəmiyyətinə uyğunsuz görən, bu səbəblə 

də heç bir yerdə özünə yer tapa bilməyən Edqar Allan Po bütün əyalətləri gəzərək onların 

problemlərilə tanış olmuşdu. Bu səyahətləri zamanı o müxtəlif təbəqələrin insanları, o 

cümlədən Afroamerikalıların həyat tərzi ilə də yaxından tanış olmaq imkanı əldə etmişdi. Bəlkə 

elə bu səbəbdəndir ki, tanınmış Afroamerikalı yazıçı Toni Morrison [14, s.32] “Po, 

Afroamerikalılar üçün ən önəmli yazıçılardan biridir” deyərək bu vəziyyətə açıqlıq gətirmişdir. 

Edqar Allan Po köləliklə bağlı heç bir şey yazmasa da, bu şeirdə quzğunun köləlikdən əziyyət 

çəkən Afroamerikalıların bir simvolu olduğu iddia olunmaqdadır [11]. 

Hər şeydən əvvəl şairin Quzğun obrazına yüklədiyi məna yükünün dərinliklərinə enmək 

üçün mifologiya və müqəddəs kitablarda qarğa və ya quzğuna verilən imtiyazları araşdırmaq 
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lazımdır. Qarğalar günümüzdə ölüm və pis xəbərləri simvolizə edən heyvanlar kimi bilinir. 

Ancaq yunan mifologiyasında qarğa hörmət olunan və ölümsüzlüyü təmsil edən bir quşdur. 

Qeyd edək ki, latınca qarğa və ya quzğun Corvus,  (ingiliscə The Crow - Qarğa) qədim 

yunan dilində Raven (Quzğun) adlanırdı. Bu Apollonun müqəddəs quşu olub kəhanət, elm, 

musiqi, şeir, tibb, fəlsəfə və hüquqa olan marağı ilə tanınır. Qarğalara həm Şərq, həm də Qərb 

mifologiyasında bir sıra sifətlər aşılanmışdır: 

- Qorxusuz və güclü: Qarğaların güclü bir enerjisi vardır və həyatda heç bir şeydən 

qorxmazlar; 

- Dönüş: Qarğalar yenidən doğulmanı və  böyük dönüşü simvolizə edir; 

- Yalnızlıq: Qarğalar sosial varlıqlar olsa da, özlərinin enerjisini artırmaq və əks etdirmək 

üçün tək başına zamana ehtiyacları vardır; 

- Qaranlıqdan qorxmazlar: Yaradılışın hər iki tərəfini tarazlamağı bacarırlar;  

- Zarafatcıl: Əgər insanlarla tez-tez zarafat etdiyiniz söylənirsə, qarğa sizin ruh 

heyvanınız ola bilər. Qarğalar sizin ruh heyvanınızsa, digərləri sizi önəmli xəbərləri 

gətirən bir adam olaraq görə bilər.  

Qarğayla rezonansa girərsəniz, işığı ortaya çıxarmaq üçün ruhunuzun ən qaranlıq 

dərinliklərinə səyahət etdiniz deməkdir. Ayrıca başqalarının tərəfində  olmaqdan daha çox 

yalnız qalmaqdan da xoşlana bilirsiniz.  

Nağıllarda da qarğa çox vaxt dirilik və ölü suyu mənbələrinin haradan tapılacağını bilən 

tam müsbət bir xarakter rolunu oynayır. Ümumiyyətlə,  mifologiyada qarğalara (quzğun) 

verilən bu sifətlər müqəddəs kitablar olan Bibliya və Quranda da bir başqa şəkildə ifadə olunur. 

Bibliyada Nuh tufanından bəhs edən hissədə qarğa ilə bağlı maraqlı bir hekayət nəql 

olunur. Yəhudilərin fikrincə, Tufan suları köhnə dünyanın bütün günahlarının məhv edildiyi bir 

növ insanlıq mikvəsinə (Mikvə - Yəhudi dinində qadınların müəyyən dövrlərdən sonra 

təmizlənmək üçün istifadə etdikləri və ya yəhudi dinini qəbul edən bir insanın bir çox çətin 

imtahanlardan sonra və ya hər hansı müəyyən bir dövr bitdikdən sonra ən az bir dəfə girməli 

olduğu hovuzdur.  Eyni zamanda evlənən qızlar toydan bir gün əvvəl mikvəyə girirlər) çevrildi 

[2, s.104, Luka 2:22].  

Nuhun, ailəsinin, heyvanların və quşların gəmidə gizləndiyi günlərdə  döllənmə prosesi 

Allah tərəfindən dayandırıldı. Hətta Nuhun oğlanlarına da arvadları ilə görüşmək 

yasaqlanmışdı. Yağış artıq dayanmışdı, su azalmağa başlamışdı, dağların zirvələri görünürdü, 

amma Nuh qırx gün daha gözləməli oldu. Bu paklanma günləri idi. Sanki torpaq yenidən 

doğulmuş və onun sakinləri vacib olan paklanma günlərinini yaşayırdılar. Bu haqda biz Əhdi 

Cədiddə İsanın Məbədə gətirilməsi hekayətini oxuduqda məlumat alırıq [2, s.104, Luka 2:22].  

Yalnız gəminin üç sakini qadağanı pozmağa cürət edir və onlarda Allahın lənətinə işarət 

olaraq qara rəngə boyanırlar. Nuhun oğlu Həm arvadının yanına gedir və itlərlə qarğalarda 

Allahın göstərişini pozurlar. Qeyd edək ki, Tufana qədər qarğaların qanadları qar kimi ağappaq 

olmuşdur. 
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Nuh suyun çəkilməyə başladığını  görəndə, qarğanı çağırır və Allahın niyə ilk 

kəşfiyyatçı olaraq ona bu quşa işarə etdiyini dərhal anlayır. Qarğanın tükləri qaralır və gəmi 

alatoranın işığında artıq təmiz görünmür. Yaradılış kitabının səkkizinci fəslinin 6 və 7-ci 

ayələrinin təfsiri ilə bağlı yəhudi ənənəsi bizi yenə orev-erev-arev söz oyununa diqqət etməyi 

tövsiyə edir. “Qırx gündən sonra Nuh düzəltdiyi gəminin pəncərəsini açdı və bir qarğa buraxdı, 

o da  ta ki,  yer sudan quruyana qədər dəfələrlə uçub getdi və geri gəldi” [5, s.12; Yaradılış 8, 

s.6-7]. Şərhçilər deyirlər ki, buradakı “pəncərə” bizim bildiyimiz anlamda başa düşülməməlidir. 

Bu, bir növ işıq verən obyekt idi. Bu dəliyə uçan qara qanadlı orev (qarğa) bir alatorandan   uçur 

və sanki yeni bir dövr açır (bu mənada “erev” sözü xatırlanır - yeni bir günün başladığı axşam, 

alaqaranlıq). Quzğun  işığa doğru uçur və bu mənada arevdir (xoşdur, çünki paklanma 

günlərinin sonu və yeni dünyanın başlanğıcı haqqında müjdə verəcək). 

Qeyd edək ki, Şərq mifologiyasında heyvanlarla bağlı müxtəlif səpgili məlumatlara rast 

gəlirik. Bu baxımdan digər ruh heyvanlarında olduğu kimi, heyvanlar başqa bir bölgədən 

ötürülən bəlirli mesajlara və işarətlərə ehtiyac duyulduğunda ortaya çıxır. Onlar insanın  daxili 

gücünü xatırlatmaq üçün güclü bir qarğa enerjisinə ehtiyac ola biləcəyinə işarət edir. Böyük bir 

oyanışın kənarında olan birisinə yardım etmək üçün bu heyvan tam zamanında gələ bilər. 

Qarğaları tez-tez görmək özü də, kəhanəti və qədim bilgəliyi simvolizə edir. Qarğaların 

qoruyucu olduğu və bəşəri bir enerji qaynağı saxladığı da məlumdur.  

İslam qaynaqlarına görə qarga, yaradanın təmsilcisidir və ilk insan cənazəsinin toprağa 

gömülməsi gərəkdiyinə işarət etmək üçün torpağı eşələr. Belə ki, bugün ədəbiyatda “pisliyin 

simvolu” olan qarğa, qardaşı Habili öldürən Qabilin qəlbində “acı bir peşmanlığa” səbəbiyyət 

vermişdir. 

Quranın Əl-Maidə surəsində qarğalarla bağlı ayədə deyilir: “Allah qardaşının ölüsünü 

necə basdıracağını göstərmək üçün ona yeri eşələyən bir qarğa göndərdi. “Vay mənim halıma! 

Qardaşımın meyitini basdırmaq üçün bu qarğa qədər  də ola bilmədim”,- deyib gördüyü işə 

peşman olanlardan oldu” [1, s.105, 5/27-31) 

Heyvanlar arasında ölüm xəbərinin nadir olduğu məlumdur. Lakin qarğalar da insanlar 

kimi ölülərinə yas saxlayan heyvanlardır. Bir qohumu öldükdə başından ayrılmır və bir müddət 

yanlarında qalırlar. Bu davranışın səbəbi ölümün səbəbini araşdırmaq və anlamaq da ola bilər. 

Təhlükəli bir vəziyyət varsa, onu anlamaq və  digərlərini xəbərdar etmək istəyi də onları 

ölülərinin yanında qalmağa məcbur edə bilər. 

Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq Edqar Allan Ponun “Quzğun” şeirindəki əsas fikrin 

qayəsini açıqlamağa çalışaq. Əsərin əsas qəhrəmanı olan gənc oğlan burada elə Edqar Allan  

Ponun özüdür. Sevgilisinin qəfil ölümündən mütəəsir olan gənc mənəvi iztirab keçirir. Yaşının 

verdiyi dünyagörüşü baxımından aydın olur ki, bu gənc tələbədir və sevgi dolu həyat yolunda 

addımlayarkən bir anda arzuları puç olmuşdur. O, bundan sonrakı həyatının sevgilisi Lenor 

olmadan necə davam edəcəyini dərk edə bilmir. Uzun düşüncələr içində kitabların əhatəsində 

mürgüləyir. Bəlkə də gənc oğlan bu qədim kitablardan ölümün və ölümsüzlüyün sirrini də 
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öyrənmək istəmiş ola bilər. Elə bu zaman qəfildən qapısının döyülməsi onu yuxusundan oyadır 

və o anın təsirindən bir anlıq sevgilisinin sağ olduğunu düşünür. Lakin qapının arxasındakı 

qaranlıq boşluq onu yenidən məyus edir və reallığa qaytarır. İkinci dəfə o pəncərənin 

döyüldüyünü eşidir və ani bir ümid hissi yenidən ona hakim olur. Pəncərəni açdıqda quzğun 

uçaraq içəri girir və Pallada büstünün üstünə qonur.  

  Pallada-Afina (Pallas/Athina) – qədim yunan mifologiyasında hərb və zəfər ilahəsi, 

eləcə də müdriklik, bilik, incəsənət və sənətkarlıq ilahəsidir. (Pallada Afina şəhərinin 

himayədarı hesab edilirdi və şəhərin adıda onun şərəfinə verilmişdir. Palladanın  atributları 

bayquş (Minerva), dəbilqə, nizə və ilandır). 

 Göründüyü kimi burada Pallada müdrikliyə yəni fəlsəfəyə işarə olaraq verilmişdir. 

Pallada büstünün rəngi ağ, quzğunun rəngi qara rəngdədir və bu da gecə ilə gündüzü, həmçinin 

işıqlı dünya və yer altı dünyaya işarət olaraq verilmişdir. Əgər nəzərə alsaq ki, quzğun ölümü 

simvolizə edir, o zaman Edqar allan Ponun nə demək istədiyi aydın olur. Şair Pallada vasitəsilə 

həyatın davam etdiyini, quzğun vasitəsilə isə ölən insanın heç bir zaman geri dönməyəcəyini 

bildirir. Elə bu baxımdan da o, quzğunun dilindən yalnız “Nevermore” – “Heç bir zaman” 

ifadəsini işlətməklə gənc oğlanı bundan sonrakı həyatını Lenorsuz davam etməyə səsləyir. 

Ancaq Yunan mifologiyasına baxanda qarğaların ölümsüzlüyü təmsil etdiyini görürük. Platon 

qeyd edir ki, Afinanın himayəsində həm sənətkarlar, həm də döyüşçülər sinfi durur [4]. Demək 

ki, Afina və ya digər adıyla Pallada vasitəsilə Edqar Allan Po gənc qəhrəmanının ilahi qüvvənin 

himayəsi altında olduğuna işarə edir. Bu çox funksiylılığı Ovid, Axillesi Skirosda qız paltarında  

təsvir edərək  deyir: “Pallada səni gözləyir, amma bu yolda deyil” [3]. Bu fikirlərdən isə əldə 

olunan qənaət odur ki, Edqar Allan Po bütün Şərq və Qərb mifologiyası və müqəddəs 

kitablardakı qarğa (quzğun) ilə bağlı fikirləri və Yunan mifologiyasında Pallada və Roma 

mifologiyasında Lenor adı ilə bağlı mifləri birləşdirərək oxucusuna şifrəli şəkildə ölümü və 

ölümsüzlüyü anlatmağa çalışır. Belə ki, gənc oğlan sevgilisi Lenorla yalnız öldükdən sonra 

görüşə bilər və Lenor sözünün mənası işıq deməkdir. Gənc başqa bir yolda, yəni öldükdən sonra 

sevgisini ölümsüzləşdirə bilər. Lenor işığı təmsil etdiyinə görə cənnətdədir. O işığa çatmaq 

üçün isə oxumaq, yəni araşdırmaq, anlamaq, ətrafında baş verən metafizik hadisələri dərk 

edərək qəbul etmək lazımdır. Bu məqsədlə də Edqar Allan Po qəhrəmanını köhnə kitablar 

arasında xəyala dalan və mürgüləyən təsvir edir. Burada gəncin mürgüləməsi özü də bir şifrədir 

yəni o, hələ də baş verənləri dərk etməmiş və möcüzə gözləməkdədir. Bu zaman quzğun 

dövrəyə girir və “Nevermore” – “Heç bir zaman” deməklə onu qəflət yuxusundan oyadır.  

Nəticə. Edqar Allan Po poeziyasının özünəxas ritmi, səs titrəşimi var.  Bu da əsas verir 

deyək ki, o, öz poeziyasını tezlik (frequency) üzərində qurmuşdur. Tez-tez təkrarlanan bu 

tezlik-titrəşim “Quzğun” şeirində “Nevermore” vasitəsilə rezonans yaradır və qorxu, ölüm, 

yalnızlıq və səssizlik içində fəryad qoparırcasına oxucunu öz təsirində saxlayır.  Burada 

həmçinin  Raven – Lenore  özüdə qaranlıqla işığın təzadı olaraq verilmişdir və əslində quzğun 

(Raven) gənc oğlanın daxili aləminə hakim olan qara qüvvələrin, Lenor (Lenore) isə o qaranlıq 

dünyadan boylanan işıq olaraq onun xilaskarıdır. Bütün şeir boyu Lenor gözəllik və təmizlik 

https://az.wikipedia.org/wiki/Afina
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simvolu olaraq, hətta bir mələk kimi təsvir olunur. Göründüyü kimi gözəlliyin simvolu olan 

Lenor, şeirdə qroteskin təcəssümü olan qarğanın tam əksidir. Edqar Allan Po qeyd edir ki, 

“Gözəl bir qadının ölümü dünyanın ən poetik mövzusudur” [12, s.4].  

Şeirdə gəhrəmanın keçmişindən arına bilmədiyinin şahidi oluruq. Məhz keçmiş, gözəl 

günlərin xiffəti onu Lenordan qopara bilmir və gənc olub-bitmişin, yəni keçmişin 

məngənəsindən çıxa bilmədiyi üçün reallıqla əlaqə yarada bilmir. Burada Edqar Allan Ponun 

sətiraltı vermək istədiyi mesaj isə gələcək qorxusundan xilasın yolu keçmişdə olanlarla 

hesablaşmaqdan vaz keçməkdir. 

Qədim Şərq bilginləri, keçmişi unutduğunuzda zehniniz boşalır və yerinə kosmik enerji 

dolur demişlər. Kosmik enerjinin təsiri isə təkcə fiziki bədəndə deyil, insanı qoruyacaq, mənəvi 

bədənini və maqnit sahəsini gücləndirəcəkdir. Kosmik enerjinin dolması təsəvvüfdə anda 

qalmaq adı ilə anılır. Çünki kosmik enerji kainat haqqında məlumata sahibdir.  

Edqar Allan Ponun yaradıcılığını dərindən incələdikcə onun Şərq və Qərb mifologiyası 

ilə yanaşı qədim Şərq tarixi, təsəvvüf  və Qurana yaxından bələd olduğu məlum olur. Edgar 

Allan Ponun “Quzğun” (The Raven) şeirini yazarkən əsas məqsədi, şeirin melodik tərəfi və bir 

növü hipnotik forması ilə mənanı birləşdirərək oxucunu dəhşətə gətirmək idi. Bu dəhşət 

qorxusu əslində qorxunu yaradan səbəb və o qorxunu yenə biləcək gücü tapmaq arasında bir 

bağlantı olduğunu oxucuya çatdırmaqdır. Belə ki, bu şeir Ponun 1846 –cı ildə yazdığı  

“Kompozisiya fəlsəfəsi” (The Philosophy of Composition) essesində də qeyd etdiyi kimi 

hazırlanmış, düşünülmüş və yazılmışdır.  
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