
Filologiya məsələləri, № 6, 2019 

 305

                                                                  TÜRKAN  ABBASLI     
BAAU  

Bakı  şəhəri  Nərimanov rayon Akademik Həsən Əliyevv  küç 135 a 
turkanabbasli1453@gmail.com 

 
 

C.Q.BAYRONUN “ABIDOS GƏLINI” POEMASINDA 
 ŞƏRQ KOLORITİNIN BƏDİİ ƏKSİ 

                                        
Xülasə 

 
Romantiklər daim ideal dünya axtarışında olmuşdular. Buna görə onlar digər ədəbiyyatlara 

üstünlük verirdilər. Qərb romantiklərini Şərq, Şərq romantiklərini Qərb daim özünə cəlb etmişdir. 
İngilis romantizminin görkəmli nümayəndəsi Bayron öz ideal dünyasını Şərqdə tapmışdır. 

Onun Şərq dünyasına aid əsərləri “Şərq poemaları” adı altında toplanmışdır. Bayronun Şərq 
poemaları “Gavur”, “Abidos gəlini”, “Korsar”, “Lara” və “Korinfin mühasirəsi” kimi beş poemadan 
ibarətdir. Şair Şərq həyatına Qərbin nümayəndəsi kimi baxır. Şərq poemalarında ikinci yeri Abidos 
gəlini tutur. “Abidos gəlini” poemasında o Şərqin yaradıcı ədəbiyyatını və təbiətini göstərmişdir. 
Abidos gəlini qəhrəmanın və bütün digər xarakterlərin mənşəcə Türk olduğu yeganə poemadır.Bu 
hekayədə əsas  xarakterlərin münaqişəsi rəhbərlik edir. O əsərin əsas qəhrəmanı Səlimlə öz 
prototipini yaratmışdır. Səlim kimi Bayronda bacısını dərin hisslərlə sevirdi. Abidos gəlini 
poemasında tək Səlimin nitqi üstünlük təşkil edir. Bayron bu əsərində türklərin döyüş sənətini, 
istifadə etdikləri alətləri və onların dini inanclarını göstərmişdir. O, həmçinin Nizaminin “Leyli və 
Məcnun” əsərini Şekspirin “Romeo və Cülyetta” əsəri ilə qarşılaşdırmışdır.  

 
Açar sözlər: Şərq, Abidos gəlini, türk. ədəbiyyat. kolorit 
 

    Ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələr daim insanların həyatında silinməz izlər 
buraxır.Onlar bu dəyişikliyin nəticələrinin ya qurbanları, ya da qalibləri olurlar. XIX əsrdə 
İngiltərədə müxtəlif dəyişikliklər baş verdi. Avropanın digər ölkələrindən fərqli olaraq burada 
kapitalizm daha sürətli inkişaf  edirdi. Sənaye sahələrinin inkişafı kasıb təbəəqə üçün ümid yeri 
olmuşdur. Lakin onlar istədikləri nəticəni ala bilmədilər. Yeni iş yerlərinə bəslədikləri ümid puç 
olmağa başladı. Fabrik və zavodların inkişafı xırda istehsal sahiblərini də müflis edib, böyük 
istehsal sahiblərindən asılı hala salırdı. Bütün bu proses ölkə iqtisadiyyatının inkişafına nə qədər 
faydalı olsa da kasıb əhali üçün bir o qədər dəhşətli idi.  

   Ölkədə olan bütün bu dəyişikliklər təbii olaraq ədəbiyyata da təsirsiz ötüşmür. Xalqının bu 
vəziyyətini görən ziyallılar buna biganə yanaşa bilməzdi. Onlar həyatda tapa bilmədikləri ideal 
dünyalarını əsərlərində əks etdirməyə çalışdılar. XVIII əsrin sonu XIX əsrin əvvəllərində Avropaya 
neçə-neçə dahi sənətkarlar verəcək romantizm ədəbi cərəyanı yarandı. Öz arzu və istəklərinin real 
olmadığını görən sənətkarlar onları qələmləriylə yaratmağa çalışmış, həyatı olduğu kimi deyil 
görmək istədikləri şəkildə bədii əsərlərinə yansıtmışlar. Romantik əsərlər yazıçının xəyal 
dünyasının məhsulu olsalar da, reallıqdan qidalanmışlar. Romantiklər daim dəyişmək istədikləri 
reallığı bəşəri nicat,intibah, təkamül ideyalarından qidalanaraq əsərlərində yaradır, öz xoşbəxtlər 
aləmini əsərlərində göstərirdilər. Lakin bu o demək deyildir ki, onlar daim xəyala əsaslanırlar. Onlar  
sadəcə reallığı olduğu kimi yox, arzuladıqları, görmək istədikləri kimi təsvir edirdilər. 
A.M.Qorkinin dediyi kimi “Böyük sənətkarlarda realizm və romantizm hər zaman birləşmiş 
olur”[3,383] 

    XIX əsrin əvvəllərində İngiltərədə məzmun və mahiyyətcə  üsyankar romantizm hakim idi. 
İngilis romantizminin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Corc Qordon Bayron daim öz 
üslubu ilə seçilən şairlərdən idi. Onun bu fərqliliyini Lermantov öz şeirlərindən birində belə ifadə 
etmişdir: 

    Mən Bayron deyiləm, özgə bir kəsəm, 
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    Hələlik kül altda bəlirsiz közəm [4,4] 
Bayronun Qərb ədəbi mühitində seçilməyinin əsas səbəblərindən birincisi onun Şərq 

ölkələrinin bir çoxuna səyahət edərək yazdığı poemalar olmuşdur. Sonralar bu əsərlərdən bəziləri 
“Şərq poemaları” adı altında toplanmışdır. Digər romantiklər kimi Bayron da  ideal dünyasını 
Şərqdə tapmışdır. Öz ölkəsindəki haqsızlıqlara göz yuma bilməyən şair Hansona ünvanladığı 
məktublarından birində yazırdı: “Mənə lənətə gəlmiş bu ölkədən çıxıb getməyə icazə verin və mən 
sizə söz verirəm ki, müsəlmanlığı qəbul edər, lakin geri qayıtmaram”[1,47]. Şərq ölkələrinə 
səyahəti zamanı qədim yunan əfsanəsindən təsirlənən Bayron 1810-cu ildə Sestosdan Abidosa üzür, 
bundan da ilhamlanaraq o Şərq poemalarına daxil edilmiş, ikinci poeması “Abidos gəlini”ni 1813-
cü ildə qələmə almışdır. 

    Abidos gəlini poemasının yazılmasının səbəblərini Bayronun dili ilə desək, o, dörd günə, 
reallıqdan qopardılaraq. məşğuliyyət naminə yazılmış iş idi.(“in four nights…for the sake of 
employment, to wring my thoughts from reality, and take refuge in “imaginings,” however 
horrible”[10,197]. 

    Corc Bayronun bu poemasında əsərin adından başlayaraq sonuna kimi Şərq koloriti bədii 
çalarlıqla əks etdirilmişdir. Yunan əfsanəsindən təsirlənərək adlandırılmış bu əsərdə də eynilə 
nakam sevgi ilə bitir.Şair elə buna görə də, taleləri oxşar olan bu qadınları eyni şəhərin sakini elan 
etmişdir. Abidos qədim Misirin əsas ticarət şəhərlərindən biri olmuşdur. 

    Abidos gəlini  Bayronun bütün obrazlarının türk olduğu yeganə poemasıdır. Əsərdə əsas 
hadisələr obrazlar arası konflikt nəticəsində meydana çıxır. Bu poemada Bayron Müsəlman adətləri 
fonunda əsl Şərq mühitini göstərmişdir. Şərqin qərbli tərəfindən təsviri poemada bəzən Şərq və 
Qərbi qarşı-qarşıya da qoymuşdur. 

    Bayronun Şərq tarixinə, ədəbiyyatına, təbiətinə duyduğu heyranlıq onun “Şərq 
poemaları”na daxil edilmiş əsərlərində ifadə edilmişdir. “Şərq poemaları”na daxil edilmiş Abidos 
gəlini poemasıda Şərq təbiətinin tərənnümü ilə başlayır. “Gavur” və bir çox poemalarında olduğu 
kimi Abidos gəlinində də Bayron  Şərq təbiətinin gözəlliklərini göstərməyə çalışmışdır. Bayron 
üzüm tənəklərinin, limon bağlarının, yerin, göyün, gecənin, gündüzün təsvirini verməklə oxucuya 
bunun hansı ölkə ola biləcəyi ilə bağlı bir sual ünvanlayır, daha sonra isə öz sualına bu torpaqları 
“Şərq ölkəsi, Günəş ölkəsi” adlandıraraq cavab verir.  

    Onların söz-söhbəti bülbüllərin səsidir, 
    Bura Günəş ölkəsi, bura Şərq ölkəsidir.[2,54] 
Bu misralar ilk baxışda sadəcə bir torpağın təsvir edilməsi kimi görünsədə Bayron tək təbiətin 

gözəlliyini göstəkməklə qalmamış, həmçinin əsərin sonu haqqında da oxucuya məlumat vermişdir.  
    Mərsin, sərv ağacları bütün cinayətlərin 
    Şahididir o yerdə…Öz hüsnü var hər yerin [2,53] 
Bayron tək burada təbiəti göstərməyə çalışmışdırsa bəs nə üçün o sərv ağacını cinayət şahidi 

olaraq ifadə etmişdir. Ədəbiyyatda çox rast gəldiyimiz sərv ağacı aşiqin boyunu, bəzən də onun 
ürəyinə çəkilmiş dağı ifadə edir[6,287-289]. Bayronda yəqin ki, buna görə əsərin əsas qadın 
qəhrəmanı Züleyxanın qəbri üzərində sərv ağacının bitdiyini bildirmişdir. 

    Qəbirlər arasında səslənib acı-acı,  
    Baş çəkibdir göylərə tənha bir sərv ağacı. [2,94] 
Elə bu səbəbdəndir ki, sərv ağacı burda cinayət şahidi olaraq göstərilir. Bayron onu iki gəncin 

qətlinin şahidi kimi bizlərə təqdim edir. 
    Dərin olur bu yerdə sonsuz səmalar kimi 
    Göyərçinin sevgisi, çalağanın qəzəbi. [2,53] 
Qeyd etdiyimiz bu misralarla şair təkcə quşları göstərməmişdir, şair bu quş adlarından simvol 

olaraq istifadə etmişdir. “Göyərçinin sevgisi” deyərək Bayron nakam qalmış Səlimin məhəbbətini, 
“Çalağanın qəzəbi” ifadəsi ilə isə əmisi Cəfərin zalımlığını təsvir etmişdir. 

    Bayronun həyatını araşdırdıqca onun hətta uşaqlıqdan türklərin tarixinə, ədəbiyyatına olan 
marağı ilə qarşılaşırıq. Bayron bu haqda yazır: “ Mənə hələ uşaq ikən ləzzət verən ilk kitablardan 
biri “Türkiyə tarixi” kitabı olmuşdur. Əminəm ki, sonradan mənim Levonti səyahət etmək arzuma 
bu kitabın müəyyən təsiri olmuşdur. Ola bilsin ki, şeirlərimdə hiss olunan şərq ruhunun da səbəbi 
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budur”.[1,57]. Bütün bu deyilənlər əlbətdə ki, Bayronun yaradıcılığına da yansımışdır. Bayronun 
Şərq tarixinə olan marağının əksi digər poemalar kimi “Abidos gəlini” əsərində də vardır. O bir çox 
tarixi terminlərdən istifadə etmiş, elə bu terminləri türk dilində də bu poemaya daxil etmişdir. 
Bundan əlavə Bayron türk dilində işlətdiyi bir çox ifadələrin Qərb oxucusu üçün aydın olması üçün 
çıxarışda onun izahını vermişdir. 

    Bayron yaratdığı hökmdar obrazıyla, Cəfərin qızı Züleyxanı öz siyasi mövqeyini 
möhkəmləndirmək üçün digər yaşlı bir hökmdarla evləndirməsini ifadə etməklə dövrü üçün aktual 
olan bu siyasətə qarşı mənfi münasibətini göz önünə gətirmişdir. 

    Qara Osman nəsli bu vaxta qədər 
    Dayanmış başında Teymurilərin. [2,60] 
Bu misralarla şair Teymurilər dövlətinin tarixdə qoyduğu izlərdən söz açmışdır. O qədim 

Teymurilər dövlətini  “Abidos gəlini” əsərinə daxil etməklə türklərin tarixinə ötəri də olsa nəzər 
yetirmişdir. 

    Bundan başqa Bayron “Abidos gəlini” poemasında bir çox tarixi silahların adını çəkmiş, 
türklərin istifadə etdiyi bu silahların adını çəkməklə onların döyüş səhnələrinin sanki portretini 
yaratmışdır. Əsərin sonunda Səlimin Şərq geyimindən qərbli obrazına keçməsi, onun piratlar kimi 
geyinib, qərblilərin silah sursatından yaraqlanması, Bayronun nə qədər türklərdən yazmağa 
çalışsada bir ingilis olduğunu unutmamasının bariz sübutu idi. 

    Lord Bayron yalnız türklərin tarixini deyil, həmçinin onların ədəbiyyatı ilə də dərindən 
maraqlanmışdır. Əsərlərini diqqətlə təhlil etdikcə, Bayronun Şərq ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrinin əsərlərini. xalq nağıllarını oxuyaraq ordan əldə etdiyi biliklərlə öz yaradıcılığını 
zənginləşdirdiyinin şahidi oluruq. Bayronun yaradıcılıq fəaliyyətindən danışarkən tədqiqatçılar 
bildirirdilər: “Bayron öz müasirlərini, tərəfdaşlarını xalq yaradıcılığından bəhrələnməyə, real 
həyatdan yazmağa və sadə adamların başa düşəcəyi bir dildə yazmağa çağırırdı”[1,50]. Abidos 
gəlini poemasının əvvəlində  Bayron nağıllar haqqında  yazırdı: 

        Arzuları, işləri ilahidir, uludur, 
        Onların nağılları xəyallarla doludur. 
Corc Bayronun nağılların məzmununu “xəyallarla dolu” ifadə etməsi də aydın şəkildə 

göstərirdi ki, o bu nağılları özü oxumuşdur. 
   Bayron  “Abidos gəlini” poemasından bir neçə ay əvvəl qələmə aldığı “Gavur” əsərində  

“Bülbülün gülü sevməsi” haqqında belə bir qeyd yazmışdı : “Bülbülün gülü sevməsi- məşhur fars 
təmsilidir. Əgər səhv etmirəmsə, “Min dastanlı bülbül”- bülbülün adlarından biridir”[2,12]. Bayron 
bu fars təmsili haqqında verdiyi nəzəri məlumatdan daha sonra  eyni ildə qələmə aldığı “Abidos 
gəlini” poemasında bülbülün gülü sevməsindən daha geniş söhbət açmışdır. Züleyxa  görüşləri 
zaman Səlimə gülün bülbüldən namə gətirdiyini söyləyir. 

    Ədəbiyyat nümunələrinin çoxunda bülbül sevgisi uğruna əzablara düçar olmuş, məşuquna 
qovuşa bilməyən aşiqi ifadə edirdi. Bülbülün gülü sevməsi, onların da sevgisinin xoşbəxt sonluqla 
bitməməsi bədii əsərlərin əksəriyyətində bu mövzuya toxunulmasına səbəb olmuşdur.Qeyd 
etdiyimiz kimi Bayronda iki əsərində bundan bəhs etmişdir. “Abidos Gəlini” poemasının sonunda 
Züleyxanın qəbri üzərində bir gülün və hər gecə onun üzərində uçan bir quşun təsvir olunması 
Bayronun bu bədii nümunədən lazımınca istifadə etdiyini göstərirdi. 

        O açılır daima, həmişə qonçalanır, 
        Gecələr də başında onun bir quş dolanır. 
       O quş ötür, oxuyur, çox qəmlidir ah- zarı, 
       Hava kimi görünmür heç kəsə qanadları.[2,94] 
    Bayronun Şərq ədəbiyyatına olan meyli təkcə nağıllar, təmsillərlə məhdudlaşmırdı. O bir 

çox dahi sənətkarların əsərləri ilə də tanış idi. “Abidos gəlini” poemasında da bunu dilə gətirən Lord 
Bayron yazırdı: 

        Bizim dilimizdə çiçəklər açdı 
        Məcnunun dastanı, Sədinin şeri,[2,56] 
“Məcnunun dastanı” deyərkən Bayron dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” 

dastanını nəzərdə tuturdu. Bununla əlaqədar digər bir fikir irəli sürən Bayron həmin əsərin çxarış 



Filologiya məsələləri, № 6, 2019 

 308

hissəsində yazırdı: “Leyli və Məcnun- Şərqin Romeo və Cülyettası”.[2,56]. Şair bununla sadəcə 
məhəbbətdən bəhs edən iki əsəri qarşılaşdırmırdı. Bayron bununla dahi Nizamini Şekspirlə bərabər 
tuturdu. O həm Şərqin, həm də Qərbin görkəmli sənətkarını eyni qiymətləndirirdi.  

    Bayron Nizami Gəncəvidən fərqli olaraq Sədini heç kəslə müqayisə etmirdi. O Sədi 
haqqında  

    “Abidos gəlini” poemasında yazırdı : “Sədi- ölməz İran şairi”[2,56]. Şair Şekspirlə 
Nizamini bərabərləşdirsə də İran şairi Sədi ilə müqayisə oluna biləcək bir sənətkar tapmamışdır. Bu 
Bayronun Sədiyə necə böyük dəyər verdiyinin göstəricisi idi. Qərbdə də, Şərqdə də yalnız bir Sədi 
vardır və o əvəzolunmazdır. 

    İngilis, bir xristian olmasına baxmayaraq Bayronun İslam dini haqqında geniş məlumata 
malik olduğunu digər əsərləri kimi “Abidos gəlini” poemasında da görürük, Bayron bu əsərində bir 
çox İslam adətlərini vurğulamış, hətta bir müsəlman kimi necə davranmalı olduğunu, nəyə and 
içməli, necə geyinməli olduğunu təsvir etmişdir. Lord Bayron bunu sanki xristian olduğunu unudub 
bir müsəlman olmuşdur. 

    Bayron Səlimin timsalında ata qarşısında bir oğulun necə davranmalı olduğunu aydın 
şəkildə oğucuların diqqətinə çatdırırdı. “Abidos gəlini” poemasında Bayron yazırdı : 

        Paşanın önündə Səlim baş əydi, 
        İslam tayfasında qayda beləydi: 
        Müsəlmanlar üçün ata önündə 
        Əyləşmək, betərdir min pay ölümdən.[2,55] 
Burada Bayron təkcə ata və oğulu deyil, hökmdar, ağsaqqal qarşısında bir gəncin hərəkətlərini 

təqdim etmişdir. Corc Bayron  İslam dininə görə bir gəncin ağsaqqal qarşısında, oğulun ata önündə 
sual işarəsi kimi əyilməsini, lal kimi susmasını oxuculara göstərməyə çalışmışdır.  

    Bayron “Abidos gəlini” poemasının bir çox yerində müsəlmanlar necə and içdiyini təsvir 
etmişdir. Hətta Cəfər surətinin vasitəsilə türklərin Məkkə evinə nəzir verdiklərini göstərmişdir. 
Bayron bu əsərdə İslam dinində Əzrayılın ölüm mələyi adlandırıldığını da qeyd etmişdir. 

    Corc Bayron Züleyxa obrazını yalnız türk hökmdar qızı kimi təqdim etməmişdir. Onun 
timsalında İslam dinində bir xanımın mövqeyini, qadınlar üçün hansı qadağaların olduğunu da qeyd 
edirdi. Cəfər Haruna Züleyxanı gətirməyi əmr edərkən deyir: 

        Görməsin qızımı naməhrəm gözü. 
        Bu, nöqsan gətirər mənim şanıma.[2,54] 
Əsərin bir çox yerində bu mövzuya nəzər toxunan Bayron müsəlman bir qadının naməhrəmə 

görünməsinin günah olduğunu dilə gətirirdi. 
    “Abidos gəlini” poemasında Bayron Züleyxanın otağının təsvir edərkən İslam dinin bir çox 

arqumentlərinə nəzər yetirmiş. bununla bir xristian oxucusunu İslam dini ilə daha dərindən tanış 
etmişdir. Bayron döşəmədə qədim iran xalçalarının sərildiyini, taxtın üzərində İslam dinin 
müqəddəs kitabı olan Quranın qoyulduğunu, yanında kəhrəba ətirli təsbehin olduğunu qeyd 
etmişdir. Hətta bu otağın görünüşündən danışarkən o, Züleyxanın həzin-həzin Kürsü ayəsini 
oxuduğunu dilə gətirirdi. 

    Bayron bu əsərində İslam dininə aid hər bir xırda detalı göstərməyə çalışmışdır. O türklərin 
silahlarına dualar yazdırdığını, dini ayələri əks etdirdiyini göstərirdi. “Abidos gəlini” poemasının 
çıxarış hissəsində Bayron bu haqda qeyd edirdi: “ Türk qılınclarının üzərində qızıl suyu ilə adətən 
bu silahın qayrıldığı yer və ustanın adı, çox zaman isə Qurandan bir ayə yazılır”[2,78] 

  Corc Qordon  Bayronun “Abidos gəlini” poeması təsadüfi olaraq Şərq poeması 
adlanmamışdır. Bayron bu əsərində Türk dünyasına bir ingilis şairi kimi deyil, Şərq dünyasının 
Qərbli oğlu kimi yanaşmışdır. O türklərin tarixini, ədəbiyyatını, dinini, incəsənətini “Abidos gəlini” 
poemasında kifayət qədər əks etdirə bilmişdir. 

 
                                           Ədəbiyyat  
1. Ağabəy.G. XIX əsr Dünya ədəbiyyatı tarixi. Bakı: Elm və Təhsil, 2013, 272s 
2. Corc Q. B. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 223 s. 
 3. Əlimirzəyev X. Ədəbiyyatşünaslığın elmi- nəzəri əsasları.Bakı: Nurlan, 2008, 432s 



Filologiya məsələləri, № 6, 2019 

 309

4.  Lermantov M. Y. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Aspoliqraf, 2014, 272 s 
5. Yelizarova. M.Y. XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji 

Ədəbiyyatı nəşriyyatı, 1964, 655s 
6. Kurnaz C. Hayali bey divanının tahlili. İstanbul: 1996 
7. George B. The Bride of Abydos. London, 1813 
8. George B. The Giaour: A fragment of A Turkish Tale. London, 1813 
9. George.B. Selected Letters and Journals. Harvard University Press,1982, 213p 
10. Marchand L. Byron’s poetry: A Critical Introduction. Cambridge Massachusetts: Harvard 

University Press, 1968, 255p 
11.Thomas M.  Life, Letters and Journals of Lord Byron. London: J&J Harper, 1830 
                                                                                                                    
 

Т. Аббаслы 
 

Отражение Восточкого калорита в поэме ДЖ.Г.Байрона «Абидосская невеста» 
 

Резюме 
 

    Романтики были в вечном поиске идеального мира. Это является причиной того, что 
они предпочитают другие литературы. Всегда западных романтиков привлекает восток, а 
восточных романтиков запад. 

    Вдающийся представитель Ангилиского романтизма Байрон нашëл свой идеальный 
мир на Востоке. Его произведения, принадлежит к Восточной миру, собраны под названием 
«Восточньи поэмы». Восточньи поэмы лорда Байрона состоят из пяти поэмы, таких как 
«Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара» и «Осада Коринфа». Поет смотрит на 
Восточную жизнь, как представитель Запада. Второе место восточных стихов принадлежит 
Абидосская невеста. В поэме «Абидосская невеста» он отображает Восточныи 
творчествомным литературу, природу. Абидосская невеста - единственная история, в 
которой герой и все остальные персонажи имеют турецкое происхождение.Эта история 
приводит к катастрофе персонажей. Он создал свой прототип главным героем произведения 
Селимам. Как и Селим, Байрон тоже любил свою сестру глубокими чувствами.В Абидосская 
невеста доминирует одна речь Селима.  Байрон покaзал боевые искусства Турции, их 
используемые инструментые и их религиозне убеждения. Он в тоже время сравнял- 
произведением Низами «Лейли и Меджнун» с произведение Шекспира «Ромео и Джулетта». 
 

Ключевые слова:Восток, Абидосская невеста, турк, литература,колорит 
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T.Abbasli 

 
An artistic reflection of oriental coloring in Byron's "Bride of Abydos" poem 

Summary 
 

     Romance was always search for the perfect world. This is the reason that they prefer other 
literatures. Always western romantics attracts the east, and eastern romantics west. 

    A prominent representative of English Romanticism, Byron found his ideal world in the 
East. His works, belonging to the Eastern world, are collected under the name "Eastern poems". 
Lord Byron's Eastern poems consists of five poems such as “The Giaour”, “The bride of Abydos”, 
“The corsair”, “Lara” and “Siege of Corinth”. A poet looks at Eastern life, as the representative of 
the West. The second place of Eastern poems belongs to Bride of Abydos. In the poem “Bride of 
Abydos” he displays Eastern creative literature and nature. The Bride of Abydos is the only tale in 
which the hero and all the other characters are Turkish in origin. This story leads to catastrophe of 
characters. He created his prototype of the main character works Selim. Like Selim, Byron also 
loved his sister with deep feelings.A single speech of Selim is dominated in Bride of Abydos. The 
Byron showed the Turkish martial art, their used instruments and their religious beliefs. He also 
equalized the work of Nizami “Leyli and Majnun” with Shakespeare’s work “Romeo and Julette”. 

 
Key words: East, The Bride of Abydos,Turk, literature, coloring 
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