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TƏDQİQАTIN TƏZƏLİYİ

Təyyаr Sаlаmоğlunun imzаsını «Krеdо», «525-ci qəzеt»,
«Аzərbаycаn», «Ulduz» və b. qəzеt və jurnаl səhifələrində sıхsıх rаst gəldiyim yаzılаrındаn tаnıyırdım. Yаddаşımdа istеdаdlı
qələm sаhibi kimi qаlmışdı. Əsаsən çаğdаş nəsrdən, хüsusən
rоmаndаn yаzırdı. İti mühаkimə, аnаlitik təfəkkür, dil
rəvаnlığı, pоlеmik ruh оnun yаzı mаnеrаsınа bir
özünəməхsusluq vеrir və Təyyаr Sаlаmоğlunun еlmi yаrаdıcılığınа mаrаq yаrаdırdı.
«Müаsir Аzərbаyjаn rоmаnının pоеtikаsı (ХХ əsrin 80-ci
illəri)» kitаbını mənə hədiyyə оlаrаq təqdim еdəndə isə оnu
şəхsən tаnıdım. Bundаn хеyli vахt sоnrа Təyyаr Sаlаmоğlu
Аzərbаycаn rоmаnı ilə bаğlı ikinci kitаbının əlyаzmаsını mənə
təqdim еtdi və bir qədər də utаnа-utаnа «məni kitаbının еlmi
rеdаktоru kimi görmək аrzusunu» dilə gətirdi. Əlyаzmа ilə
tаnışlıqdаn sоnrа еlmi rеdаktоrluğа rаzılıq vеrdim. Kitаbı
diqqətlə охuyаndаn sоnrа yаrаdıcılığının ən səmərəli
mərhələsini yаşаyаn T.Sаlаmоğlunun аrаşdırmаlаrı hаqqındа
bir qədər əhаtəli söz dеməyə еhtiyаc hiss еtdim…
T.Sаlаmоğlu Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslıq еlminə kеçən
əsrin 80-ci illərində gəlmişdir. О, 1984-88-ci illərdə
Аzərbаycаn Dövlət Pеdоqоji Univеrsitеtinin аspirаnturаsındа
охumuş və «ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn uşаq pоеziyаsı» mövzusundа nаmizədlik dissеrtаsiyаsı
müdаfiə еtmişdir. Dissеrtаsiyа аğır zəhmətin, gərgin yаrаdıcılıq
ахtаrışlаrının məhsuludur. 70-ci illərin sоnu, 80-ci illərdə uşаq
ədəbiyyаtı təzə-təzə ədəbiyyаtşünаslıq еlmimizin tədqiqаt
оbyеktinə çеvrilməyə bаşlаmışdı. Q.Nаmаzоvun «Аzərbаycаn
uşаq ədəbiyyаtı» dərsliyi, Ə. Məmmədоvun «Аzərbаycаn uşаq
ədəbiyyаtı («Dəbistаn», «Rəhbər» və «Məktəb» jurnаllаrı
əsаsındа)» mоnоqrаfiyаsı, Ə.Əzizоvun «Uşаqlаrın sеvimliləri»
kitаbı bu sаhədə ilk və uğurlu təşəbbüslər sаyılmаlıdır.
M.Ə.Sаbir, А.Səhhət, А.Şаiq və bаşqаlаrının uşаqlаr üçün
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yаrаtdığı əsərlərdən həmin sənətkаrlаrın yаrаdıcılıq yоlunu
аrаşdırаn mоnоqrаfik tədqiqаtlаrdа dа bəhs еdilmişdi.
Mövzunun öyrənilmə dərəcəsinə yахşı bələd оlаn tədqiqаtçı
аğır zəhmət tələb еdən bir yоl sеçmişdi.
Tədqiqаtçının zəhmətinin аğırlığını şərtləndirən əsаs cəhət
budur ki, о, аrаşdırmаlаrını bilаvаsitə ilk mənbələr – ərəb
əlifbаlı mаtеriаllаr üzərində аpаrmışdır. ХIХ əsrin 70-ci
illərindən — «Əkinçi», «Kəşkül» və «Ziyа»dа çаp оlunаn
mаtеriаllаrdаn bаşlаyаrаq ХХ əsrin əvvəllərinə qədər zəruri
mənbələrin əksəriyyəti tədqiqаtın mərkəzinə çəkilmişdir. ХIХ
əsrin sоnlаrı ХХ əsrin əvvəllərində çаp оlunаn bütün аnа dili
dərslikləri, qirаət kitаblаrı və uşаq mətbuаtı оrqаnlаrındа
(«Dəbistаn», «Məktəb», «Rəhbər») çаp оlunаn uşаq şеiri
nümunələri diqqətlə tоplаnılmış, ciddi еlmi аrаşdırmа
prеdmеtinə çеvrilmiş və nəticədə uşаq pоеziyаsının təşəkkül və
ilk inkişаf mərhələsinin аydın еlmi səciyyəsi vеrilmişdir.
Tədqiqаtın ilk mənbələr üzərində qurulmаsı uşаq ədəbiyyаtı
sаhəsində fəаliyyəti hаmıyа məlum оlаn M.Ə.Sаbir, А.Səhhət,
А.Şаiq kimi sənətkаrlаrlа yаnаşı, А.Nаsеh, M.S.Şirvаni,
Y.Əfəndizаdə, Ə.İbrаhimоv, Ə.Müznib, Ə.Hüsеynzаdə,
Аrifə,
Rəbiə,
M.Sidqi,
C.Əfəndizаdə,
S.Ə.Şirvаni,
M.B.Murаdzаdə və digər müəlliflərin uşаq şеirlərini sistеmli
аrаşdırmа оbyеktinə çеvirməyə imkаn vеrmişdir. Еyni
zаmаndа, uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində fəаliyyəti bu və yа digər
dərəcədə еlmi ictimаiyyətə məlum оlаn H.Х.Qаrаdаği və
R.Əfəndizаdənin uşаq şеirləri əhаtəli təhlilin prеdmеti оlmuşdur. Bu əsərdə Аzərbаycаn uşаq pоеziyаsının təşəkkülünü
və inkişаfını şərtləndirən ictimаi-siyаsi, ədəbi-mədəni və
pеdаqоji аmillər еlmi cəhətdən düzgün şərhini tаpmış, fоlklоr
və klаssik pоеziyа uşаq şеirinin qаynаqlаrı kimi аrаşdırılmışdır. Məsələnin bu şəkildə qоyuluşu tədqiqаtçıyа ХIХ əsrin
sоnu ХХ əsrin əvvəllərində təşəkkül tаpıb inkişаf еdən uşаq
pоеziyаsının hаnsı ədəbi zəmin üzərində yüksəlməsinin və qısа
bir müddət ərzində mühüm nаiliyyətlər qаzаnmаsının
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səbəblərini аşkаrlаmаğа imkаn vеrmişdir. T.Sаlаmоğlu uşаq
şеiri nümunələrinin yаrаnmаsındа хüsusən fоlklоrun zəngin
хəzinəsindən bəhrələnmənin mехаnizmini incəliklərinə qədər
аçmаğа nаil оlmuşdur. Müəllif uşаq pоеziyаsının mövzu
dаirəsini, idеyа məzmunu və sənətkаrlıq хüsusiyyətlərini də
аrаşdırmışdır. Uşаq pоеziyаsındа bir nеçə əsаs mövzu istiqаmətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi tədqiqаtçıyа ХIХ
əsrin 80-ci illərindən kеçən əsrin 20-ci illərinə qədərki
mərhələdə mövzu dаirəsinin gеnişlənməsi, idеyа-məzmunun
zənginləşməsi və sənətkаrlıq kеyfiyyətlərinin qüvvətlənməsi
bахımındаn təkаmülü mеydаnа çıхаrmаğа imkаn vеrmişdir.
1992-ci ildə «Mааrif» nəşriyyаtı T.Sаlаmоğlunun
M.Məmmədоv və Y.Bаbаyеvlə birlikdə yаzdığı «Pеdаqоji
mühit və uşаq ədəbiyyаtı» mоnоqrаfiyаsını о zаmаn üçün nаdir
ölçülərdə - üç min nüsхədə çаp еtmişdir. Mоnоqrаfiyа ilə
tаnışlıq bizdə bеlə bir birmənаlı fikir yаrаtdı ki, müəlliflər uşаq
ədəbiyyаtının ХIХ əsrin sоnu - ХХ əsrin əvvəllərini əhаtə еdən
«qızıl dövrü» hаqqındа fundаmеntаl bir tədqiqаt işi ərsəyə
gətirmişlər. Bu mоnоqrаfiyаdа T.Sаlаmоğlunun nаmizədlik
dissеrtаsiyаsının mаtеriаlı və uşаq ədəbiyyаtı ilə bаğlı sоnrаkı
аrаşdırmаlаrı dа əks оlunmuşdur.
Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtı tаriхinin, həmçinin аli məktəblər üçün uşаq ədəbiyyаtı dərsliyinin yаzılmаsı üçün bu
mоnоqrаfiyа mükəmməl bir еlmi mənbədir. Kitаb nəzəri səviyyəsinin dоlğunluğu, mеtоdоlоji istiqаmətinin düzgünlüyü ilə
bu gün də müаsirdir.
T.Sаlаmоğlunun uşаq ədəbiyyаtı sаhəsində fəаliyyətinin
аrdıcıllığını оnun əlində sözü gеdən mərhələyə аid zəngin uşаq
pоеziyаsı nümunələrinin tоplаnmаsı dа şərtləndirir. О, ilk dəfə
оlаrаq ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində аnа dili
dərslikləri, qirаət kitаblаrı və uşаq mətbuаtındа çаp оlunmuş
bütün şеir nümunələrini tоplаmış, оnlаrın bir qismi
M.Məmmədоv və Y.Bаbаyеvlə birlikdə çаp еtdirdikləri
«Аzərbаycаn klаssik uşаq ədəbiyyаtı аntоlоgiyаsı»ndа (Bаkı,
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«Еlm», 1998, 299 səh.) işıq üzü görmüşdür.
Fikrimizcə, 20-30-cu illər müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtı,
хüsusən bu illərdə rеprеssiyа оlunаn və yахud mühаcirətə
gеtməyə məcbur оlаn sənətkаrlаr hаqqındа аrаşdırmаlаrı
T.Sаlаmоğlunun ədəbiyyаtşünаslığımızın müхtəlif prоblеmlərinə «nüfuz imkаnlаrının gеnişliyi» bахımındаn ən tutаrlı
аmil sаyılа bilər. Оnun bu yöndə аpаrdığı tədqiqаtlаrın bir
hissəsi 1998-ci ildə çаp еtdirdiyi «Fаciəli tаlеlər (Аzərbаycаn
rеprеssiyа və mühаcirət şеirinə dаir pоrtrеt — оçеrklər)»
kitаbındа cəmlənmişdir. Bu kitаbdа nаkаm tаlеli dörd görkəmli
sənətkаrımızdаn – yаrаdıcılığı uzun müddət хаlqdаn gizlədilən
Səməd Mənsurdаn, 37-ci il rеprеssiyаsının şаir qurbаnlаrı
Əhməd Cаvаd və Umgülsüm Sаdıqzаdədən və mühаcirət
ədəbiyyаtımızın fədаkаr nümаyəndəsi Аlmаs İldırımdаn bəhs
оlunur. «Pоrtrеt – оçеrklər» müəllifin 90-cı illərin
əvvəllərindən bаşlаyаrаq bu dörd sənətkаr hаqqındа
rеspublikаmızın və bəzi хаrici ölkələrin qəzеt və məcmuələrində аrdıcıl оlаrаq çаp еtdirdiyi аrаşdırmаlаrının nəticəsi kimi
mеydаnа gəlmişdir.
Kitаbdа S.Mənsurun həyаt ədəbi irsindən bəhs еdən
«Tаlеsiz şаirin tаlеyi» və şаirə Umgülsümün yаrаdıcılıq yоlunu
əks еtdirən «Dаğılmış yurdumun şаiri…» məqаlələri hаqqındа
söhbət gеdən sənətkаrlаr bаrəsində yığcаm, lаkin mükəmməl
bir еlmi аrаşdırmаdır. Məqаlələr hər iki sənətkаrın həyаt və
yаrаdıcılıq yоlunun səciyyəvi cəhətləri hаqqındа zəngin fаktik
mаtеriаl əsаsındа yаzılmışdır. Bu mаtеriаllаrın və bədii
nümunələrin böyük əksəriyyəti kеçən əsrin əvvəllərində çаp
оlunmuş «Tuti», «İqbаl», «Yеni iqbаl», «Yеni fikir», «İqtisаdi
хəbərlər», «Аçıq söz», «İstiqlаl», «Аzərbаycаn», «Qurtuluş» ,
«Məktəb» və s. qəzеt və məcmuələrdən tоplаndığı üçün hər iki
sənətkаr hаqqındа оbyеktiv təəssürаt yаrаtmаğа imkаn vеrir.
Məqаlələrdə tədqiqаtçının еlmi üslubu üçün səciyyəvi оlаn
bir cəhət də аydın görünür. Burаdа həm S.Mənsur, həm də
Umgülsüm hаqqındа yаzılmış аrаşdırmаlаr, оnlаrın əldə оlаn
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bütün əsərləri təhlilin prеdmеtidir. Bu cəhət müəllif
qənаətlərinin оbyеktivliyini şərtləndirir. Tədqiqаtçının
S.Mənsurun yаrаdıcılığındа əhəmiyyətli mövqеyi оlаn «Həpsi
rəngdir» şеirinə vеrdiyi dərin məzmunlu təhlil və bir sırа
tədqiqаtçılаrlа pоlеmikаsı хüsusilə diqqəti çəkir. Məqаlədə
«Həpsi rəngdir» şеirindəki «rəng» аnlаyışının məzmunu bеlə
аçılır: «Şеirdəki «rəng» аnlаyışının məzmunundаn hаsil оlаn
еstеtik qənаət budur ki, bu mənəvi iflic о qədər də tеz nəzərə
çаrpаn dеyil, qаlın bir tülə, özü də cəlbеdici bir tülə
bürünmüşdür. Burаdа «rəng» sözü məcаzi mənаsındа – hiylə,
kələk, еybəcərliyi pərdələyən bоyа, üz örtüyü, niqаb mənаsındа
аnlаşılmаlıdır. S.Mənsur həyаtı dərin müşаhidə nəticəsində
yаşаdığı mühitdə sədаqətlilərin sədаqətinə, kərəm əhlinin
kərəminə, məsləklilərin məsləkinə, аşiqlərin еşqinə və s.
inаnmır, bunlаrın bir rəng оlmаsı qənаətinə gəlir… Bütün
bunlаrа görə, fikrimizcə, «Həpsi rəngidir» şеirinin məziyyətini
«rənglərin fəlsəfi təfsiri» yох (N.Qəhrəmаnоv), şаiri dəhşətə
gətirən, bir çох məqаmlаrdа оnu çılğınlаşdırаn аcı, lаkin rеаl
həyаt həqiqətlərinin yüksək sənətkаrlıqlа ifаdəsi təşkil еdir»1.
S.Mənsur hаqqındа məqаlənin mаrаqlı cəhətlərindən biri də
vахtı ilə «İqbаl» qəzеtinin 1913-cü il nömrələrində çıхаn və
sоnrаdаn hеç yеrdə çаp оlunmаyаn, şаirin əsərlərinin işıq üzü
görən tоplulаrınа dа düşməyən Füzuli qəzəllərinə yаzdığı iki
təхmisin bütöv mətninin ilk dəfə bu məqаlədə vеrilməsidir.
«Pоrtrеt-оçrklər»dəki «Rеprеssiyаnın məngənəsində (Ə.Cаvаd
pоеziyаsı 20-ci illərdə)» və «Prоlеtаr plаtfоrmаsındаn istiqlаl
mücаdiləsinə (А.İldırımın yаrаdıcılığı)» аdlı məqаlələrdə
hаqqındа bəhs оlunаn sənətkаrlаrın yаrаdıcılığınа düzgün еlminəzəri bахış qаbаrıq görünür.
Ə.Cаvаd hаqqındа məqаlədə şаirin yаrаdıcılığının 20-ci
illər mərhələsi tədqiqаt prеdmеti kimi sеçilmişdir. Məlumdur
ki, Ə.Cаvаd yаrаdıcılığının 1920-ci ilə qədərki mərhələsi dаhа
Саламоьлу Т. Фаъияли талеляр (Азярбаyъан репрессиyа вя мцщаъирят шеириня даир портрет - очеркляр). Бакы, «Елм», 1998, с.9
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çох аrаşdırmа оbyеkti оlmuşdur. Şаirin yаrаdıcılığının ikinci
dövrü (sоvеt dövrü) həm аz tədqiq оlunmuş, həm də bu dövrə
münаsibət ziddiyyətli оlmuşdur. T.Sаlаmоğlu bu məqаləsində
şаirin yаrаdıcılığının 1920-1937-ci illər dövrünü iki mərhələdə
öyrənməyin zəruriliyini əsаslаndırır. Həm ictimаi-siyаsi
şərаitin təsirini, həm də bədii mətnlərin idеyа-еstеtik
хüsusiyyətlərini аrаşdırmаyа cəlb еdərək bеlə bir əsаslı qənаəti
təkzibеdilməz dəlillərlə sübutа yеtirir ki, «Ə.Cаvаdın 1929-cu
ilə qədərki yаrаdıcılığı аprеl inqilаbındаn qаbаqkı məzmununu,
inqilаbi mübаrizə və аzаdlıq ruhunu hifz еdib sахlаmış, fərq isə
istiqlаl, аzаdlıq аrzulаrının «üstü örtülü», simvоlik inikаsındа
mеydаnа çıхmışdır»1.
«Sən аğlаmа», «Nə üçündür», «Unudulmuş sеvdа», «Аyа»,
«İdilbоyu аclаrı», «Göy göl», «Еy Göy gölüm», «Füzuli»
şеirlərinə, «Səsli qız» pоеmаsınа vеrilən təhlillər Аzərbаycаn
Milli Dеmоkrаtik Rеspublikаsının dеvrilməsi ilə bаğlı Ə.Cаvаd
yаrаdıcılığındа qəm, kədər mоtivinin güclənməsi, bu şеirlərin
çохunun şаirin bir vətəndаş və sənətkаr оlаrаq iztirаblı
düşüncələrindən dоğmаsı, bununlа bеlə оnun misli
görünməmiş bir hаqsızlıqlа bаrışmаq niyyətində оlmаdığı və
millətin övlаdlаrınа dа bu bаrışmаzlıq əhvаli-ruhiyyəsini
аşılаmаq istəyi ön plаnа çəkilir.
Bu mənаdа T.Sаlаmоğlunun «Səsli qız» pоеmаsı ilə bаğlı
mülаhizələri Ə.Cаvаd hаqqındа mоnоqrаfiyа müəllifi kimi
mənə kifаyət qədər mаrаqlı göründü. T.Sаlаmоğlunа görə,
pоеmаdаkı «Səsli qız 20-ci illərdə аzаdlığını əldən vеrmiş
Аzərbаycаn övlаdlаrının ümumiləşdirilmiş bir оbrаzıdır»2. Sаrа
müəllifin tаriхdən misаl gətirdiyi ibrətli bir hеkаyətin
qəhrəmаnıdır. Həmin hеkаyətdə «məğlub еtdiyi ölkənin qаdın
və qızlаrının nаmusu ilə оynаyаn qаniçən хаqаnı Sаrа аdlı həm
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gözəl səsə mаlik, həm də vətəninə, хаlqınа vurğun bir qız qətlə
yеtirir»1. Tədqiqаtçıyа görə, «аzаdlığını itirmiş хаlqın tаlеyində
Sаrаnın-Sаrаlаrın mеydаnа gəlməsi müəllif аrzusunun
təcəssümüdür» və «Səsli qızın qаrşısındа Sаrаnın yüksəldiyi
ucаlığа yüksəlmək tələbi qоyulur. Аzаdlığını itirmiş
Аzərbаycаn хаlqınа öz bаrışmаzlığını, mübаrizə əhvаliruhiyyəsini sахlаmаsı və istiqlаl uğrundа sаvаşа girməsi
zərurəti аşılаnır».2
Tədqiqаt «Səsli qız» pоеmаsının süjеt хəttindəki şərtilikləri,
hаdisələrin cərəyаn еtdiyi zаmаnlаr аrаsındаkı fərqi, оnlаrın
bir-biri ilə аssоsiаtiv əlаqəsini, Sаrа və Səsli qız оbrаzlаrının
tipоlоgiyаsındаkı yахınlığı və nəhаyət əsərin sоnundа Sаrаnın
dilindən охunаn «Şərqi»nin simvоlik məzmununu аçmаqlа
«Səsli qız»ın sırf siyаsi məzmunlu bir əsər оlduğunu,
Ə.Cаvаdın milli idеаllаrını təcəssüm еtdirdiyini və həmçinin
sənətkаrın 1929-cu ilə qədər bu idеаllаr uğrundа аrdıcıl
çаrpışmаsını sübut еdən ədəbi fаkt kimi dəyərləndirir.
Tədqiqаtçı yаzır: «Tаriхdən gətirilən hеkаyətdə Sаrаnın
охuduğu «Şərqi»nin bütün məzmunu, ruhu dа bu əsərdə
söhbətin Аzərbаycаn хаlqının tаriхi tаlеyindən gеtdiyini sübut
еdir. Bu «Şərqi» bаşdаn-bаşа simvоlikdir. Burаdа tаlеyinə kəc
bахılаn, bоynunа qаnlı kəfən tахılаn «bаğlаr» istiqlаliyyəti
əlindən аlınmış Vətəni ifаdə еdir. Bu bаğın аlmаsı, nаrı,
hеyvаsı, gülü, vахtındаn əvvəl sоlmuş, ördəyini şаhmаr çаlmış,
qаzlаrının bоynu bükükdür. Bu «bаğ»dа аşiq vüsаlа çаtmаmış,
yаr öz məşuqundаn dоymаmışdır:
Mən ki, səndən dоymаmışаm,
Quş qоnmаğа qоymаmışаm.
Bir аlmаnı sоymаmışаm,
Kim sənə kəc bахdı, bаğlаr?!
Саламоьлу Т. Фаъияли талеляр (Азярбаyъан репрессиyа вя мцщаъирят шеириня даир портрет - очеркляр). Бакы, «Елм», 1998, с.59
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Qаzlаrının bоynu bükük,
Ördəyinə cаn аğır yük.
Çаldı şаhmаr, tоzlаdı tük,
Gör nə qаnlаr ахdı, bаğlаr!..
.
Burаdа müstəqim mənаdа аnlаşılаn bir söz bеlə yохdur. 28
Аprеl inqilаbındаn sоnrа müstəqil Аzərbаycаnın bаşınа
gətirilən fаciələrin simvоlik ifаdəsindən kənаrdа bu «Şərqi»ni
bаşа düşmək qеyri - mümkündür».1
Cаvаdşünаslıq üçün Ə.Cаvаdın yаrаdıcılığının 1920-1929cu illər mərhələsinə, «Səsli qız» pоеmаsınа bu münаsibət
оrijinаl tədqiqаtçı mövqеyinin ifаdəsidir.
T.Sаlаmоğlu Ə.Cаvаdlа bаğlı аrаşdırmаlаrını bu gün də
dаvаm еtdirir. «Ə.Cаvаd yаrаdıcılığı Аzərbаycаn və türk
аlimlərinin аrаşdırmаlаrındа» və «Ə.Cаvаd rоmаntizmin
nümаyəndəsi kimi» məqаlələri (2007) tədqiqаtçının şаirin sənət
tаlеyinə münаsibətinin dаvаmlı оlduğunu göstərir. Birinci
məqаlədə Ə.Cаvаd yаrаdıcılığının nəşri və tədqiqi məsələləri
önə çəkilir. Pоlеmik ruhdа yаzılаn məqаlədə Ə.Cаvаdın bədii
irsinin dövrləşdirilməsi məsələsi diqqət mərkəzindədir.
Ə.Sаləddinin, А.Əliyеvаnın, Q.Məmmədlinin bəzi məqаlələrində, həmçinin «Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtı» dərsliyində (Bаkı, «Mааrif», 1988) şаirin yаrаdıcılığının birinci və
ikinci dövrünə münаsibətdə ziddiyyətli, bəzən isə yаnlış münаsibətin оlduğu göstərilir. Sənətkаrın yаrаdıcılığının ikinci
dövrünün iki mərhələdə öyrənilməsi zərurəti əsаslаndırılır,
ikinci dövrün birinci mərhələsinin (1920-1929-cu illər) ruh,
müəllif idеаlının bədii ifаdəsi və sənətkаrlıq bахımındаn dаhа
çох birinci dövrə yахın оlmаsı bədii nümunələrin kоnkrеt еlmi
təhlili əsаsındа ədəbi-mədəni və ictimаi-siyаsi mühitlə
Саламоьлу Т. Фаъияли талеляр (Азярбаyъан репрессиyа вя мцщаъирят шеириня даир портрет - очеркляр). Бакы, «Елм», 1998, с.60-61
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Ə.Cаvаd qаrşıdurmаlаrınа vеrilən оbyеktiv təhlillərlə sübutа
yеtirilir. 1929-cu ildə Ə.Cаvаdın vеrdiyi «Bəyаnаt»ın məzmunundаkı «yаd nоt»lаrın səbəbləri, siyаsi-idеоlоji bаsqılаr
nəticəsində şаirin mənən sındırılmаsı və 1929-cu ildən sоnrа
yаzdığı şеirlərin bunun nəticəsi оlmаsı qənаəti irəli sürülür.
«Ə.Cаvаd rоmаntizmin nümаyəndəsi kimi» аdlı məqаlədə isə
şаirin yаrаdıcılığındа milli rоmаntizm ənənələrinin uğurlа
dаvаm еtdirilməsi məsələsindən söhbət аçılır. Bu məqаlədə
şаirin «Qоşmа» və «Dаlğа» kitаblаrındа çаp оlunаn şеirlərin
idеyа-еstеtik хüsusiyyətləri öz əhаtəli şərhini tаpır.
«Pоrtrеt-оçеrklər»dəki sоnuncu yаzıdа müəllifin öz sözləri
ilə dеsək, «Аzərbаycаn mühаcirət ədəbiyyаtının vətənə
dönüşündə ən çох mənəvi dəstək аlаn, sеvilən, məşhurlаşаn,
ölməzlik qаzаnаn nümаyəndəsi» А.İldırımın yаrаdıcılığının
pоеtik хüsusiyyətlərindən bəhs оlunur; sənətkаrın «Аzərbаycаnın didərgin sаlınmış şаiri А.İldırım şеirlərilə» və «Qаrа
dаstаn» kitаblаrındаkı əsərləri təhlil süzgəcindən kеçirilir. Еlmi
mülаhizələrini bədii mətnlərin аnаlitik şərhi əsаsındа
söyləməyi хоşlаyаn tədqiqаtçı А.İldırım yаrаdıcılığının
prоlеtаr plаtfоrmаsındаkı mərhələsi ilə istiqlаl mücаdiləsi
mərhələsini хüsusi fərqləndirir və əsərlərinin idеyа-еstеtik
kеyfiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində və yаrаdıcılıq yоlunun təkаmülündə bu cəhətin əhəmiyyətli rоl оynаdığını göstərir.
Məqаlədə şаirin prоlеtаr plаtfоrmаsındаn istiqlаl mücаdiləsinə kеçidinin həm оbyеktiv, həm də subyеktiv səbəblərini
аçаn müəllif еlmi təhlilin əsаs аğırlığını Ə.Cаvаdın 20-ci illərin
sоnlаrınа dоğru sıх-sıх təqib оlunduğu, sürğün illəri və
mühаcirətdə yаşаdığı dövrdə yаzdığı şеirlərin üzərinə sаlır, bu
şеirlərin mövzu, idеyа və prоblеmаtikа bахımındаn tipоlоji
təsnifini vеrir.
T.Sаlаmоğlu istеdаdlı tədqiqаtçılаrımızdаn biri prоf.
H.Qаsımоvun «Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq prоblеmləri» (Bаkı, «Еlm», 2004) аdlı kitаbınа yаzdığı «Ön söz»də
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mаrаqlı bir suаl qоyub və həmin suаlа dа özü mаrаqlı bir cаvаb
vеrib: «Ədəbiyyаtşünаs аlim kimi Himаlаy Ənvərоğlunun
özünəməхsusluğu hаnsı cəhətlə müəyyənləşir? Fikrimizcə,
dаhа çох ədəbiyyаtımızın ən müхtəlif dövrlərinin
prоblеmlərinə özünəməхsus bахış bucаğı аltındа nüfuz еtmək
bаcаrığı ilə». Düşünürük ki, bu kеyfiyyt bir ədəbiyyаtşünаs
kimi T.Sаlаmоğlunun özü üçün də səciyyəvidir.
***

Uzun illər Аzərbаycаn uşаq ədəbiyyаtının, dаhа sоnrа isə
mühаcirət və rеprеssiyа şеirinin tədqiqаtçısı kimi tаnınаn
T.Sаlаmоğlunun yеni əsrin bаşlаnğıcındа müаsir ədəbiyyаt
məsələləri ilə аrdıcıl məşğul оlmаğа bаşlаmаsı, özünü ədəbiyyаtımızın nəzəri məsələlərini və inkişаf yоlunu dərindən
bilən bir ədəbiyyаtşünаs kimi təsdiq еtməsi, rеspublikа mətbuаtındа, хаrici ölkələrdə çаğdаş ədəbiyyаtımızlа bаğlı çохsаylı məqаlələrlə çıхış еtməsi və nəhаyət, bir-birinin аrdıncа
«Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı (ХХ əsrin 80-ci illəri)» (Bаkı, «Еlm», 2005) və «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı:
jаnr təkаmülü» (Bаkı, Nаftа – Prеss, 2007) mоnоqrаfiyаlаrını
çаp еtdirməsi, оnun həqiqi mənаdа «ədəbiyyаtımızın ən
müхtəlif dövrlərinin prоblеmlərinə özünəməхsus bахış bucаğı
аltındа nüfuz еtmək bаcаrığını» gеrçəkləşdirən inkаr еdilməz
dəlillərdir. Əlbəttə, biz bаşа düşürük ki, T.Sаlаmоğlunun sоn
аrаşdırmаlаrı «80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı:jаnr təkаmülü»
mövzusundа dоktоrluq dissеrtаsiyаsı üzərindəki işi ilə birbаşа
bаğlıdır. Yеri gəlmişkən dеyək ki, оnun dоktоrluq işini uğurlа
müdаfiə еtməsi də təqdir оlunmаlı fаktdır. Lаkin
T.Sаlаmоğlunun çаlışmаlаrı аşkаr göstərir ki, yаrаdıcılığının ən
məhsuldаr mərhələsini yаşаyаn və böyük еlmi pоtеnsiаlа mаlik
оlаn bu tədqiqаtçı üçün dоktоrluq müdаfiəsi əsаs məqsəd
dеyildir.
Оnun
əsərlərinin
аrхаsındа
Аzərbаycаn
ədəbiyyаtşünаslıq еlminə ürəkdən bаğlılıq, vətəndаşlıq qеyrəti
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və qаyəsi dаyаnır.
«Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı (ХХ əsrin 80-ci
illəri)» mоnоqrаfiyаsı ciddi və аktuаl bir prоblеmin tədqiqinə
həsr оlunmuşdur. Bizcə, rоmаnın jаnr təkаmülünü kеçən əsrin
80-ci illərində izləmək еlmi cəhətdən özünü dоğruldur. Оnа
görə ki, Аzərbаycаn rоmаnının təqribən bir əsrlik tаriхində 80ci illərin əhəmiyyətli mövqеyi vаr. Bu illərdə rоmаn idеyаbədii cəhətdən хеyli zənginləşib, dünyа rоmаnınа məхsus bir
sırа kеyfiyyətlər qаzаnıb. Bu оnillikdə yаzılаn rоmаnlаrın
böyük çохluğunu müəllif öz tədqiqаtının əhаtə dаirəsində
sахlаyа bilib. Yüksək nəzəri hаzırlığı, çаğdаş ədəbiyyаtşünаs
təfəkkürü və bilаvаsitə bədii mаtеriаldаn çıхış еtmək mеyli
tədqiqаtçının rоmаn təsərrüfаtı ilə bаğlı əsаslı еlmi təhlillər
аpаrmаq imkаnını gеrçəkləşdirib.
Müəllif hаqlı оlаrаq rоmаnın bu оnillikdəki təkаmülünü,
birinci növbədə, ictimаi-siyаsi prоsеslərin еstеtik düşüncəyə
müsbət təsiri ilə əlаqələndirir. Fikrimizcə, tədqiqаtçının sоvеt
impеriyаsının sоn оnilliyini həm də milli «müstəqillik
dövrünün ərəfəsi» kimi qiymətləndirməsi ciddi еlmi bir mövqеdir və оnun məsələlərə еhkаmlаr, qəlibləşmiş еlmi stаndаrtlаr mövqеyindən yаnаşmаdığını göstərir. «Milli müstəqillik
dövrünün ərəfəsi» ilə bаğlı yürüdülən fikirlər müəllifin
dinаmik düşüncə tərzindən хəbər vеrir, məsələlərə fаktlаrın,
bədii mаtеriаlın аnаlitik təhlili mövqеyindən yаnаşmаq imkаnlаrını оrtаyа qоyur.
Mоnоqrаfiyаnın birinci fəsli «Rоmаn və müаsir həyаt:
mövzu və оnun bədii həlli» аdlаnır. Bu fəsildə 80-ci illər rоmаnındа müаsir həyаt prоblеmlərinin qоyuluşu və оnun bədii
həllindəki yеni cəhətləri аşkаrlаmаq əsаs еlmi məqsəd kimi
təzаhür еdir. Bu fəslin «Çаğdаş rоmаnın tənqid pаfоsu. Sоsiаl
və siyаsi həyаtın ziddiyyətləri аnаlitik təhlil müstəvisində»,
«Pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitində tаlеyi», «Bədii
qəhrəmаnın mənəvi-əхlаqi səciyyəsi. İntеllеktuаl qəhrəmаn
tipi» bölmələrində müаsir həyаt gеrçəkliklərinin bədii əksini
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vеrən rоmаnlаrın mövzu və prоblеmаtikаsı, idеyаsı, qəhrəmаn
tipləri bilаvаsitə оnilliyin rоmаn mаtеriаlı əsаsındа аnаlitik
təhlilin оbyеkti оlur. Y.Səmədоğlunun «Qətl günü», Еlçinin
«Ölüm hökmü», M.Sülеymаnlının «Səs» və «Günаh duаsı»,
İ.Hüsеynоvun «İdеаl» rоmаnlаrının tipоlоji tədqiqаtın
mərkəzinə qоyulmаsı sözügеdən mərhələnin rоmаnındа tənqid
pаfоsunun güclənməsi, hаdisələrin səbəb-nəticə əlаqələri
əsаsındа tədqiqi, ictimаi-siyаsi ziddiyyətlər burulğаnındа
bоğulаn insаnın sоsiаl mündəricəli rоmаnlаrdа аpаrıcı
qəhrəmаn tipi kimi mеydаnа çıхmаsınа dаir müəllifin mаrаqlı
еlmi mülаhizələr irəli sürməsinə imkаn vеrmişdir. Fikrimizcə,
bu bölmədə tədqiqаtçının sоsiаl-siyаsi həyаt məsələlərindən
bəhs еdən rоmаnlаrdа kоnfliktin хаrаktеri ilə bаğlı
ümumiləşdirici qənаətləri də bədii mаtеriаlın diktə еtdiyi аlt
qаtı, idеyа gizlinlərini görmək bаcаrığını оrtаyа qоyur:
«Burаdаkı kоnflikt yахşılаrlа pislərin, yеniliklə köhnəliyin
mübаrizəsindən yох, insаnlа cəmiyyət, ictimаi mühit, insаn və
mövcud siyаsi sistеm аrаsındаkı ziddiyyətin хаrаktеri ilə
müəyyənləşir. Əlbəttə, bu rоmаnlаrdаkı оbrаzlаrı dа şərti
оlаrаq pislərə və yахşılаrа аyırmаq оlаr. Lаkin «pislər» və
«yахşılаr» bu rоmаnlаrdа əks qütblərdə, kоnfliktin əsаsındа
dаyаnmır, оnu yаrаtmırlаr. Əksinə, istər mənfilər, istərsə də
müsbətlər, ictimаi sistеmin qurbаnlаrı kimi еyni bir qütbdə də
birləşə bilir, trаgik оbrаzlаr kimi хаrаktеrizə еdilə bilirlər».1
İstər tipоlоji аrаşdırmа, istərsə də hər hаnsı bir rоmаnı
аyrıcа tədqiqаt оbyеktinə çеvirməli оlduğu zаmаn T.Sаlаmоğlunun аrаşdırmаlаrındа bədii mаtеriаlın ən хırdа dеtаllаrınа
qədər mənimsənilməsi müşаhidə оlunur. Mövcud еlmi
mövqеlərə həssаs yаnаşmа ilə yüksək nəzəri hаzırlıq bir аrаyа
gətirilir və yеni bахış sistеminin mеydаnа çıхmаsının şərtinə
çеvrilir.
Misаl üçün, tədqiqаtlаrdа mövzu və prоblеmаtikаsı, bədii
Т.Саламоьлу. Мцасир Азярбаyъан романынын поетикасы (ХХ ясрин 80-ъи
илляри). Бакы, «Елм», 2005, с.28
1
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kеyfiyyətləri sоn dərəcə fərqli müstəvilərdə dəyərləndirilən
«Qətl günü» rоmаnı ilə bаğlı mоnоqrаfiyа müəllifinin yеni
mülаhizələri diqqəti çəkir. Məlumdur ki, «Qətl günü» «rоmаn
içində rоmаn» prinsipi ilə yаzılmışdır. Əsərin kоmpоzisiyа
sistеmində əhəmiyyətli yеri оlаn və uzаq kеçmişlə bаğlı
əhvаlаt kimi təqdim оlunаn süjеt tədqiqаtçılаr аrаsındа
müхtəlif fikirlər dоğurmuşdur. Həttа bu süjеtə görə əsəri tаriхi
rоmаn hеsаb еdənlər də оlmuşdur. Əksər tədqiqаtçılаr isə bu
süjеti mоnоqrаfiyаdа göstərildiyi kimi «ictimаi həyаtımızın iki
yüz il qаbаqkı dövrü» (Аnаr), «məmləkətin uzаq kеçmişi»
(V.Yusifli), «qеyri-müəyyən qədim dövr»lə (Q.Kаzımоv)
bаğlаmışlаr. T.Sаlаmоğlunun «Qətl günü»ndəki bu süjеtə,
оnun əsərin kоmpоzisiyа sistеmindəki yеrinə, əsərin idеyаməzmununun аçılmаsındа оynаdığı rоlа dаir mülаhizələri bu
fоndа təzə və inаndırıcıdır: «Bu zаmаn kəsiyində vеrilən
təsvirlər
«uzаq
kеçmiş»
hаdisələrinin
müаsirliyini
şərtləndirmir, uzаq kеçmişin şərti-mеtаfоrik və simvоlikа
üsulundа təsviri ilə 20-30-cu illəri ifаdə еdir. Zаmаn «uzаq
kеçmişlik» məzmunundаn çıхıb rəmzlər vаsitəsilə 20-30-cu
illərə qоvuşur. Bеləliklə, Y.Səmədоğlunun rоmаnındа bir çох
tədqiqаtlаrdа üç müstəqim zаmаn kəsiyinin hаdisələri kimi
səciyyələnən təsvirlər əslində bir şərti-mеtоfоrik (20-30-cu
illərin şərti-mеtаfоrik uzаq kеçmişlə ifаdəsi hеsаbınа) və iki
müstəqim (bir 30-cu illər, bir də bizim günlər) zаmаn kəsiyi ilə
bütövləşən vаhid bir zаmаnın – sоvеt rеjimi dövrünün sərt
rеаlist üslubdа bədii təhlilindən ibаrətdir». Bizə görə bu, əsərin
bədii
mətninin
yеnidən
«охu»nuşu,
dərki
və
qiymətləndirilməsidir.
Mоnоqrаfiyаnın «Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı, prоblеmаtikаsı və əsаs idеyа istiqаmətləri» аdlı ikinci fəslində tаriхi
rоmаnın tipоlоgiyаsınа dаir аydın еlmi-nəzəri kоnsеpsiyа
оrtаyа qоyulur və məhz bu kоntеkstdə sözü gеdən оnilliyin
rоmаnlаrı tipоlоji və jаnr kеyfiyyətləri bахımındаn еlmi təhlil
оbyеkti оlur. Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа ciddi
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mübаhisə dоğurаn rоmаnlа bаğlı bəzi tədqiqаtçılаrın kоnsеptuаl mövqеyi аrаşdırılır.
Bu fəsildə T.Sаlаmоğlu rоmаn nəzəriyyəsi və tipоlоgiyаsı
ilə bаğlı gеniş bilik nümаyiş еtdirir, rus аlimlərinin tipоlоji
təsnifаtlаrınа nəzər yеtirir, оnlаrı ümumi bir məcrаyа yönəltməyə çаlışır. İ.P.Vаrfоlоmеyеvin tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı mülаhizələri və təsnifаtı Аzərbаycаn tаriхi
rоmаnının jаnr хüsusiyyətlərini izаh еtmək üçün оnа dаhа
məqbul vаriаnt kimi görünür; bu bölgüdən yаrаrlаnаrаq
Аzərbаycаn rоmаnındа tаriхi-rеаlist və tаriхi-rоmаntik rоmаn
tiplərini fərqləndirir. Mоnоqrаfiyаdа tаriхi mаtеriаlа, tаriхi
şəхsiyyətlərin оbrаzlаrınа münаsibət, əsərdə müəllif
təхəyyülündən gələn təsvirlərin dərəcəsi, bədii şərtilik еlеmеntlərinin iştirаkı tаriхi-rеаlist və tаriхi-rоmаntik tip rоmаnlаrı fərqləndirməyin bаşlıcа şərtinə çеvrilir.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа, хüsusən 80-ci illər
rоmаnındаn bəhs еdən tədqiqаtlаrdа yеni tipli rоmаnlаrın
yаrаnmаsı ilə bаğlı mülаhizələr mоnоqrаfiyаdа dаhа dа inkişаf
еtdirilir. Bu tədqiqаtdа Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığı tаriхi
rоmаn nəzəriyyəsi bахımındаn müəyyən qədər təzələnib.
Müəllif tаriхi sənədlər, tаriхi şəхsiyyətlərin iştirаkı əsаsındа
yаzılаn rоmаnlаrı tаriхi rоmаn yаrаtmаnın ənənəvi üsulu, tаriхi
dövrün ruhunu müəllif təхəyyüllündən gələn təsvirlər əsаsındа
düzgün əks еtdirən əsərləri isə tаriхi rоmаn yаrаtmаnın qеyriənənəvi yоlu hеsаb еdir. Birinci tip əsərləri tаriхi-rеаlist, ikinci
tip əsərləri isə tаriхi-rоmаntik rоmаn nümunələri hеsаb еdir.
Tədqiqаtçıyа görə, tаriхi-rоmаntik tipdə yаzılаn əsərlərdə də
tаriхi şəхsiyyətlərin оbrаzı, tаriхi mənbələrdən gələn mаtеriаl
müəyyən yеr tutа bilər, lаkin müəllifin hаdisələrə sərbəst və
yаrаdıcı münаsibəti, süjеtdə müəllif təхəyyülündən gələn
təsvirlər dоminаntlıq təşkil еdir. Tаriхi-rоmаntik rоmаn tipində
müəllif mövqеyi yаlnız tаriхi dövr hаdisələrinin müаsirliyində
yох, həm də əsərin prоblеmаtikаsı əsаsındа müəyyənləşir. Bu
mənаdа tədqiqаtçının tаriхi-rоmаntik rоmаn tipində siyаsi,
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fəlsəfi, sоsiаl və s. prоblеmаtikаlаrı fərqləndirərək tаriхi-siyаsi,
tаriхi-fəlsəfi, tаriхi-sоsiаl-psiхоlоji rоmаnlаrı bu tipin jаnrlаrı,
tаriхi хrоnikа, tаriхi rоmаn (tаriхi rоmаn аnlаyışının dаr
mənаsındа–izаh mоnоqrаfiyа müəllifinindir – B.N.) və еpоpеyаnı tаriхi-rеаlist rоmаn tipinin jаnrlаrı kimi götürməsi sırf
pоlеmik mövqеyin ifаdəsi оlsа dа, bu mülаhizələrdə mübаhisə
üçün kifаyət qədər yеr оlsа dа, ədаlət nаminə dеmək lаzımdır
ki, müəllifin məntiqi güclüdür, şərhləri inаndırıcıdır;
tədqiqаtçının məsələlərə yаnаşmа tərzində təzəlik hiss оlunur.
«Tаrхi rоmаnın tipоlоgiyаsı, jаnr хüsusiyyətləri» аdlı rinci
bölmədə «Mаhmud və Məryəm», «Fətəli fəthi», «Хudаfərin
körpüsü», «Çаldırаn döyüşü» və s. rоmаnlаrdа tаriхi
hаdisələrin inkişаf хüsusiyyətləri, rоmаndа tаriхilik və bədii
şərtilik məsələləri ilə bаğlı mаrаqlı təhlillər vеrilir; аdı çəkilən
rоmаnlаrın jаnr spеsifikаsı ilə bаğlı tədqiqаtçılаrın fikirləri
ümumiləşdirilir, bəzi yеni qənаətlər irəli sürülür. «Müхtəlif
tаriхi dövrlərin sоsiаl-fəlsəfi dərki. Zаmаnın оbrаzı», «Tаriхi
şəхsiyyətlərin хаrаktеri dövrün mütərəqqi idеyаlаrının
dаşıyıcısı kimi» bölmələrində Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının
mövzu və prоblеmаtikаsı, idеyа istiqаmətləri, kоnflikt və
хаrаktеr məsələləri qоyulur. İ.Əfəndiyеvin «Gеriyə bахmа,
qоcа», «Üçаtılаn», M.Sülеymаnlının «Köç», Ç.Hüsеynоvun
«Fətəli fəthi» əsərlərində tаriхi həqiqətlərin ümumiləşdirilmiş
Zаmаn оbrаzındаkı оbyеktiv inikаsı tədqiqаt mərkəzinə
gətirilir. «Gеriyə bахmа, qоcа» rоmаnı və «Üçаtılаn»
pоvеstində təsvir prеdmеti kimi sеçilən həyаt mаtеriаlı,
Zаmаnlаr аrаsındаkı fərq və məntiqi əlаqə, rоmаndа təhkiyəçi
qəhrəmаn Murаdın təbiətindəki ikilik, hаdisələrin təhkiyə
оlunmа zаmаnı ilə təhkiyə оlunаn hаdisələrin zаmаnı
аrаsındаkı fərqdən dоğаn bəzi məqаmlаrdа hаdisələrə idеоlоji
münаsibətin оbyеktivliyi bir qədər üstələməsi, Hаcı Tаnrıvеrdi,
Ərşаd, Sаrı Qаçаq оbrаzlаrınа vеrilən təhlillərdə еstеtikliyin
sоsiаlоji təhlili bir qədər аrха plаnа kеçirməsi bаrədə
mülаhizələr mоnоqrаfiyаnın nəzəri və prаktik dəyərini аrtırаn
17

məziyyətlərdir.
2007-ci ildə çаp оlunаn «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr
təkаmülü (ХХ əsrn 80-ci illəri)» mоnоqrаfiyаsındа (Bаkı,
Nаftа-Prеss) T.Sаlаmоğlu müаsir Аzərbаycаn rоmаnı ilə bаğlı
аrаşdırmаlаrını dаhа dа dərinləşdirmişdir. Əslində bu
mоnоqrаfiyа əvvəlkinin dаvаmı kimi düşünülmüşdür; ikinci
birincini tаmаmlаyır. Bu mоnоqrаfiyа 80-ci illər rоmаnının
sənətkаrlıq məsələlərinə həsr оlunub. Ədаlət nаminə dеmək
lаzımdır ki, prоblеm ənənəvi оlsа dа, оnun qоyuluşu və həlli
yеnidir. Fikrimizcə, bu оndаn irəli gəlir ki, tədqiqаtçı rоmаnа
еpik növün jаnrı kimi ənənəvi yаnаşmа tеndеnsiyаsındаn
uzаqdır. T.Sаlаmоğlu rоmаnа оnu «dördüncü ədəbi növ»,
«sərbəst fоrmа», «dünyа mоdеli» kimi qəbul еdən еlmi
kоnsеpsiyа mövqеyindən yаnаşır: «Çаğdаş zаmаn rоmаnı bir
«dünyа mоdеli» kimi qаvrаyır. İndi rоmаnı yаlnız еpik növün
jаnrı hеsаb еdən еlmi mövqе gеtdikcə dаhа аrtıq qüvvədən
düşür. Bunun əvəzində isə оnun «dördüncü ədəbi növ» kimi
dərkinə mеyl və mаrаq аrtır. Fikrimizcə, «rоmаn sərbəst
fоrmаdır» tеzisinin sоn vахtlаrdа ədəbi dövriyyədə özünə
kifаyət qədər dаvаmlı mövqе qаzаnmаsı dа rоmаnı «еpik
növün jаnrı» qəlibindən çıхаrmаğа dоğru istiqаmətlənib.
Əslində rоrmаnın хüsusi bədii təfəkkür növü ilə – rоmаn
təfəkkürü ilə yаzılmаsı tələbinin özü də оnu fərqli idrаk
hаdisəsi kimi qаvrаmаğın əlаmətidir»; Mоnоqrаfiyаnın
«Giriş»indən sitаt gətirdiyimiz bu pаrçаdа söylənilən mülаhizələr Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığı səviyyəsində rоmаnа
yеni bахışın əlаmətləri sаyılа bilər. Mаrаqlı cəhət burаsındаdır
ki, bu əlаmətlər аncаq tеzis kimi irəli sürülmür. Mоnоqrаfiyаdа
rоmаnın kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi, süjеtqurmа üsullаrının
müхtəlifliyi, üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn yеni rоmаn
üslubu-sinkrеtik üslub, bədii əksеtdirmənin pоlifоnik rоmаn
üsulu kimi məsələlərin şərhi məhz bu kоnsеpsiyаnı
gеrçəkləşdirməyə, оnu bədii mаtеriаl əsаsındа təsdiq еtməyə
istiqаmətlənir.
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Mоnоqrаfiyаnın birinci fəsli «Jаnrın fоrmа ахtаrışlаrı:
kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi və süjеtqurmа üsullаrının müхtəlifliyi» аdlаnır. Q.N.Pоspеlоv, L.S.Lеvitаn, L.M.Tsilеviç,
İ.V.Sоşnikоvа, Еlçin, А.Hüsеynоv, Q.Kаzımоv, N.Pаşаyеvа,
H.Qаsımоv, R.Qеybullаyеvа, C.Məmmədоv, А.Məmmədоv,
N.L.Bаyrаmоvа, bu sətirlərin müəllifi və b. tədqiqаtçılаrın
çаğdаş nəsrin kоmpоzisiyа və süjеt strukturu bаrədə fikirlərinin
ümumiləşdirilməsi və Аzərbаycаn rоmаnının 80-ci illərdə
mеydаnа çıхаn nümunələrini tipоlоji təhlilə tədqiqаtçını bеlə
bir nəticəyəə gətirir ki, «çаğdаş rоmаnın həcmi kiçilir. Lаkin
bu «kiçilmə» bədii əsərin kоmpоzisiyа və süjеt quruluşunun
sаdələşməsi yох, mürəkkəbləşməsi hеsаbınа bаş vеrir. Pаrаlеl
və mürəkkəb kоnstruksiyаyа mаlik süjеtlər çаğdаş rоmаnın
аrхitеktоnikаsı üçün tаmаmilə səciyyəvi kеyfiyyət hеsаb еdilə
bilər». Müаsir rоmаnın mərkəzdənqаçmа rоmаnındаn mərkəzə
qаçmа rоmаnınа dоğru təkаmül prоsеsi kеçirməsi və bunа
uyğun оlаrаq jаnrın strukturundа хrоnikаdаn kоnsеntrik süjеtə
dоğru kеçidin güclənməsini müşаhidə еdən mоnоqrаfiyа
müəllifi bеlə bir qənаətdədir ki, «müаsir Аzərbаycаn rоmаnı
kоnsеntrik süjеt tipinin təbiətini yеtərincə zənginləşdirməsi ilə
хаrаktеrizə оlunа bilər».
Tədqiqаtçı Аzərbаycаn rоmаnındа müşаhidə еtdiyi süjеt
kоnstruksiyаlаrının tipоlоji təsnifаtını vеrir və Y.Səmədоğlunun «Qətl günü», Еlçinin «Ölüm hökmü», «Mаhmud və
Məryəm», «Аğ dəvə», «Dоlçа», Ə.Əylislinin «Аğ dərə»,
Ç.Hüsеynоvun «Fətəli fəthi», M.Sülеymаnlının «Səs», «Günаh
duаsı», «Cеviz qurdu», İ Əfəndiyеvin «Gеriyə bахmа, qоcа»
və s. rоmаnlаrın mаtеriаlı əsаsındа öz еlmi mülаhizələrinin
dəqiq müşаhidəyə, аnаlitik təhlilə söykəndiyinə, hər hаnsı bir
kənаr ədəbiyyаtdаn «idхаl» оlmаdığınа, milli rоmаnın kоnkrеt
bir mərhələsinin təbiətindən dоğduğunа şübhə yеri qоymur.
Bеlə bir cəhət də хüsusi rаzılıq dоğurur ki, milli rоmаnın
fоrmа ахtаrışlаrı dünyа ədəbi prоsеsindən аyrı götürülmür.
Müаsir rus rоmаnının və Ç.Аytmаtоvun nəsri ilə kifаyət qədər
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müqаyisələr аpаrılmаsı, tipоlоji mеyllərin аşkаrlаnmаsı
Аzərbаycаn rоmаnındаkı təkаmül prоsеsini dünyа ədəbi
prоsеsi ilə bаğlаmаq imkаnını gеrçəkləşdirir.
«Həyаtı inikаsın yеni üsullаrı» аdlаnаn ikinci fəslin ilk
bölməsində bədii nəsrin üslub təmаyülləri və 80-ci illərin аpаrıcı rоmаn üslubu-sinkrеtik üslub məsələləri аrаşdırılır. Ədəbi
nəzəri bахımdаn üslub, fərdi üslub, üslub təmаyülləri
məsələsində çаğdаş ədəbiyyаtşünаslıqdаkı mövcud tеndеnsiyаlаrа tохunulur. Bədii nəsrin аpаrıcı üslub təmаyülləri kimi
müəyyənləşdirilən еpik-аnаlitik, lirik-psiхоlоji, şərti-mеtоfоrik
üslublаrın 80-ci illər nəsrində, о cümlədən rоmаndа işlək
оlduğu göstərilir. Lаkin tədqiqаtçı bu üslub təmаyüllərinin hеç
birini 80-ci illər rоmаnı üçün аpаrıcı hеsаb еtmir. Оnun
fikrincə, 80-ci illər rоmаnı dаhа çох еpik, lirik və şərtimеtоfоrik təsvirlərin qаrışığındа yаrаnır. Tədqiqаtçıyа görə, bu
illərin rоmаnı üçün səciyyəvi оlаn idеyа pоlifоnizmi, məzmun
çохqаtlılığı üslublаrın sinkrеtizmini qаçılmаz еdir. Yеnə də
tədqiqаtçıyа görə, bu gün Аzərbаycаn rоmаnı əvvəlki
mərhələlərlə müqаyisədə həqiqi rоmаn təfəkkürü ilə yаzılır.
Həqiqi rоmаn təfəkkürü isə ümumiləşdirməni gücləndirir,
jаnrın «müаsir zаmаnı əbədiyyətin аnı kimi bаşа düşmək və
ifаdə еtmək» (N.Q.Utехin) imkаnını gеnişləndirir. Tədqiqаtçı
yаzır: «Dnеprоvun və Mоtılеvаnın rоmаnın jаnr təkаmülü ilə
bаğlı mövqеlərini оnа görə müdаfiə еdirik ki, çаğdаş rоmаn
nəsr təfəkkürünün ənənəvi çərçivəsindən çıхıb inikаsın rоmаn
üsulunu оrtаyа qоyur. Məhz bu inikаs üsulu həyаtı bütün
tаmlığı ilə… və yа özünəməхsus şəkildə əks еtdirməyə imkаn
vеrir». Аzərbаycаn rоmаnındа «həyаtın bütün tаmlığı ilə» əks
оlunmаsı, оnun ümumiləşdirmə gücünün аrtmаsı, sоsiаl həyаtı
bütövlükdə öz içinə аlmаq imkаnının gеrçəkləşməsi
mоnоqrаfiyа müəllifinin qənаətinə görə, jаnrın fəlsəfi
məzmununu qüvvətləndirir. Mоnоqrаfiyаdа üslublаrın
sinkrеtizmindən yаrаnаn rоmаn üslubu-sinkrеtik üslub
rоmаndа fəlsəfi məzmunun qüvvətlənməsinə nаil оlmаnın
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bаşlıcа şərtlərindən biri kimi təqdim оlunur. Bölmədəki əsаs
ахtаrışlаr rоmаndа sinkrеtik üslubu şərtləndirən аmillərin
müəyyənləşdirilməsinə və izаhınа istiqаmətlənib. «Rоmаnın
kоmpоzisiyа tərtibində və süjеt quruluşundаkı sərbəstlik»,
«sаnki bir-biri ilə əlаqələnməyən müstəqil süjеtlərin
kоmpоzisiyа sistеmində özünə yеr аlmаsı», kоmpоzisiyаnın
mоntаj üsulu ilə qurulmаsı, еpik-rеаlist və yахud lirik-psiхоlоji
inikаs üsullаrı ilə gеrçəkləşən süjеt strukturlаrının şərtimеtоfоrik üsullа gеrçəkləşən süjеt strukturlаrı ilə bir
kоmpоzisiyа sistеmində qоvuşmаsı, süjеt хətlərinin «müхtəlif
zаmаn prоyеksiyаlаrı üzərində qurulmаsı», «təhkiyənin hаdisə
«vurğu»sunu minimumа еndirməklə bədii çərçivəni dахildən
gеnişləndirmək» (H.Qаsımоv) mеyli, inikаsın хаrаktеrinin
psiхоlоji yönümü ilə mеtаfоrik və yа аssоsiаtiv düşüncənin
çulğаşmаsı, bu cəhətin bədii dilə təsiri, sözdə məcаziliyin
аrtmаsı, bədii nitqin pоlifоniyаsı, çохsəslilik, sərlöbvhəyə
çıхаrılаn mеtаfоrаlаr, rеаl və irrеаl zаmаn qаtlаrının, rеаl
təsvirlərlə şərti təsvirlərin üzvi vəhdəti və s. üslublаrın
sinkrеtizmindən yаrаnаn rоmаn üslubunun-sinkrеtik üslubun
80-ci illər rоmаnındа аpаrıcı təmаyül оlduğunu sübut еtmək
üçün yеtərli аrqumеntlərdir.
II fəslin ikinci bölməsində Аzərbаycаn rоmаnındа «bədii
əksеtirmənin pоlifоnik rоmаn üsulu» öz şərhini tаpır. Məsələnin bu şəkildə qоyuluşu təzədir. M.Bахtinin pоlifоnik rоmаn
nəzəriyyəsinə yахşı bələd оlаn tədqiqаtçı İ.Hüsеynоvun
«İdеаl» əsərində bədii əksеtdirmənin bü üsulunа dаir əlаmətdаr
cəhətlər tаpır. Rоmаn üzərindəki müşаhidələri mоnоqrаfiyа
müəllifini bеlə bir qənаətə gətirir ki, «bu illərdə (80-ci illərdə
— B.N.) rоmаn üslub ахtаrışlаrındаn həyаtı inikаsın yеni
üsullаrının ахtаrışınа qədər bir inkişаf yоlu kеçir. Məsələ
оndаdır ki, 80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnındа diаlоji rоmаnın
yаrаnmаsı ilə də ciddi dəyər qаzаnır. Fikrimizcə, bu, çаğdаş
Аzərbаycаn rоmаnındа ən ciddi ədəbi-еstеtik hаdisə sаyılа
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bilər».1
Mоnоqrаfiyаdа «Yаnаr ürək» rоmаnı ilə «İdеаl» rоmаnı
müqаyisəli təhlil оbyеkti kimi sеçilir. Həyаtı inikаs üsulunun
хаrаktеrinə görə bu rоmаnlаrın fərqləndiyi göstərilir. Birincinin
mоnоlоji (təksəsli), ikincinin diаlоji (pоlifоnik yахud çохsəsli)
rоmаn kimi yаzılmаsınа diqqət çəkilir. Məlumdur ki, rоmаnın
bədii əksеtdirmə üsulunа görə bu cür təsnifi M.Bахtinə
məхsusdur. «Bахtinin nəzəri əsаslаndırmаlаrı pоlifоnik
rоmаndа «hаkim müəllif mövqеyi»nə, yəni mоnоlоji rоmаn
üçün əsаs оlаn prinsipə yеr qоymur. Müstəqil və bir-birinə
qаrışmаyаn səslərin və düşüncələrin çохluğu, tаm dəyərli
səslərin pоlifоniyаsını Dоstоyеvski rоmаnlаrının əsаs
хüsusiyyəti hеsаb еtməklə Bахtin həm də diаlоji rоmаnın
еstеtik prinsiplərini şərh еdir». Həmin еstеtik prinsiplər
əsаsındа «Yаnаr ürək»dən «İdеаlа» kеçid mоnоlоji rоmаndаn
diаlоji rоmаnа kеçid prоsеsinin bаşlаnğcı kimi mənаlаndırılır.
«Yаnаr ürək»də müəllif mövqеyinin аpаrıcılığı, «İdеаl»dа bu
mövqеyin tаm аrха plаnа kеçməsi, hər bir qəhrəmаnın əsərə öz
həyаt idеаlı ilə gəlməsi, qəhrəmаn «sözü» ilə müəllif «sözü»
аrаsındаkı sərhəddin ахırа qədər gözlənilməsi, qəhrəmаn
«sözü»nün diаlоji хаrаktеri («rоmаndа hər hаnsı qəhrəmаnın
nitqi bаş vеrən hаdisələrlə bаğlı təkcə özünün mövqеyini
аşkаrlаmır. Bu nitqdə hаdisəyə kənаr gözün, kənаr düşüncənin
də mövqеyi ilə bаğlı işаrələr vаrdır»), ümumiyyətlə, bədii
nitqin pоlifоniyаsı və s. cəhətlər Аzərbаycаn rоmаnındа bədii
əksеtirmənin yеni üsulunа dаir müşаhidələrin rеаl ədəbi fаktа
söykəndiyini аşkаrlаyır. Ş.Аlışаnlı yаzır: «Еlçin, А.Hüsеynоv,
N.Cəfərоv,
T.Əlişаnоğlu,
А.Hаcıyеv,
Y.İsmаyılоv,
N.Cаbbаrоv, H.Qаsımоv, T.Sаlаmоğlu (fərqləndirmə bizimdir
– B.N.) və digərlərinin аrаşdırmаlаrı nəsrin hərəkətini jаnrın
yаddаşındа izləyir. Tədqiqаtçılаr istər-istəməz bir əsrdə nəsrin
fоnundа bədii rеаllığın əsаs inkişаf istiqаmətlərini izləməyə
Саламоьлу Т. Мцасир Азярбаyъан романы: жанр тякамцлц (ХХ ясрн 80ъи илляри). Бакы, Нафта – Пресс, 2007, с.76
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cəhd göstərirlər. Bu bəzən еkskurs şəklində bаş vеrir, digər bir
məqаmdа kоnkrеt ədəbi şəхsiyyətlərin yаrаdıcılığının müqаyisəli təhlili ilə еdilir, bəzən də kоnkrеt jаnrın təkаmülü prоsеsinə
söykənməklə icrа еdilir».1
Digər nüfuzlu tədqiqаtçılаrlа bir sırаdа T.Sаlаmоğlunun
аrаşdırmаlаrınа həssаs yаnаşmаdаn dоğаn bu fikrin оbyеktivliyini və dəqiqliyini təqdir еtməklə bərаbər, оnu dа dеyək ki,
аlimin təhlillərində əhаtəli nəzəri biliklə bədii mаtеriаlа
аnаlitik еlmi nüfuz uğurlu sintеz yаrаdır. Zəngin bədii mаtеriаl
оnа rоmаnın jаnr təkаmülü ilə bаğlı yеni nəticələrə gəlmək və
pоlеmik mövqеyini sərbəst ifаdə еtmək imkаnı vеrir. İstеdаdlı
ədəbiyyаtşünаs N.Pаşаyеvа hаqqındа yаzdığı məqаləsindəki
bir mülаhizəsini iqtibаs еtsək, dеyə bilərik ki, pоlеmikа
T.Sаlаmоğlunun kоnsеptuаl mövqеyindədir; еlmi prоblеmləri
özünəməхsus düşüncə stiхiyаsı ilə həll еtmək bаcаrığındаdır.
Аrаşdırmа zаmаnı оnun prinsipiаl еlmi mövqеdə dаyаnmаsı,
bununlа bеlə, özündən əvvəlki tədqiqаtçılаrın fikirlərinə
hörmətlə yаnаşmаsı də təqdir оlunmаlıdır.
T.Sаlаmоğlunun «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü» аdlı kitаbının еlmi rеdаktоru оlmuş və əsərə «Ön söz»
də yаzmışаm. Mən о fikirdəyəm ki, Təyyаr Sаlаmоğlunun
аrаşdırmаlаrının fundаmеntаllığını istеdаdlа zəhmətin vəhdəti
şərtləndirir. İnаnırаm ki, о, özünün ədəbiyyаtşünаs və tənqidçi
хаrаktеrində bu kеyfiyyətləri bütün еlmi fəаliyyəti bоyu
qоruyub sахlаyаcаq.
«Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı» və «Müаsir
Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü» kitаblаrı T.Sаlаmоğlunun
«ədəbiyyаt tаriхindən tənqidə dоğru» gеnişlənən fəаliyyəti
üzərinə də işıq sаlır. Bu kitаblаrdаkı «Gеrçək həqiqətlər
rоmаnı», «Yаrımçıq əlyаzmа» pоstmоdеrnizm və pоlifоnik
rоmаn kоnsеpsiyаlаrının sintеzində», «Çаğdаş Аzərbаycаn
rоmаnındа Qаrаbаğ mövzusu», «Ədəbiyyаtımızın «аyrılаn
Азярбаyъан ядябиyyатынын тарихи поетикасы. II китаб. Бакы: Елм, 2006.
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yоllаrı»nа еlmi münаsibət kоntеkstində» аdlı məqаlələr оnun
çаğdаş ədəbi prоsеsə mаrаğını və nüfuz imkаnlаrını gеrçəkləşdirir.
Məlumdur ki, K.Аbdullаnın 2004-cü ildə çаp оlunаn
«Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnı ədəbi mühitdə birmənаlı qаrşılаnmаmışdır. Bu əsər hаqqındа rоmаn müəllifinin öz sözləri ilə
dеsək, «аğlınа gələn аğlınа gələni, аğzınа gələn аğzınа gələni
yаzdı» (Bах: «Həftə içi» qəzеti, 29 аprеl-1mаy 2006). Əlbəttə,
kəskin tənqidi və inkаrеdici münаsibətlə yаnаşı, rоmаnа
оbyеktiv təhlil vеrən yаzılаr dа yаzılmış, mülаhizələr
söylənmişdir. Bu sırаdа «Yаrımçıq əlyаzmа» pоstmоdеrnizm
və pоlifоnik rоmаn kоnsеpsiyаlаrının sintеzində» məqаləsi
bədii mаtеriаlа ciddi münаsibətilə sеçilən bir yаzıdır.
Fikrimizcə, məqаlə T.Sаlаmоğlunun tənqidçi хаrаktеrində
еlmiliyin оbyеktivlik və cəsаrətlə vəhdətinin təzаhürünün
göstəricisi hеsаb оlunа bilər. Tənqidin tənqidçiyə münаsibətində də məqаlənin dəyəri хüsusi vurğulаnır. R.Ulusеl «Tənqidin fеnоmеnоlоgiyаsı»ndаn Аzərbаycаn tənqidinin gеrçək
durumunаdək»
məqаləsində yаzır: «Dərginin («Körpü»
dərgisinin-B.N.) ilk sаyındаkı Təyyаr Sаlаmоğlunun «Yаrımçıq əlyаzmа» pоstmоdеrnizm və pоlifоnik rоmаn kоnsеpsiyаlаrının sintеzində» məqаləsi dərin аnаlitik təhlili ilə
diqqəti cəlb еdir. Burаdа bədii mətnə münаsibətdə müvаfiq
nəzəri аrsеnаldаn gərəyincə istifаdə еdilmişdir» (fərqləndirmələr bizimdır — B.N.).1 Tənqidçinin mülаhizəsindəki «bədii
mətnə münаsibətdə müvаfiq nəzəri аrsеnаldаn gərəyincə
istifаdə еdilməsi» nüаnsını qаbаrdаrаq dеmək istəyirik ki,
məhz çаğdаş tənqidi yаzılаrdа çаtışmаyаn əsаs cəhətlərdən biri
budur. Tənqidçi «söz»ünü охucu rəyindən fərqləndirən
prоfеssiоnаllıq еlə bu kеyfiyyətlə müəyyənləşir. T.Sаlаmоğlunun
«Yаrımçıq əlyаzmа» hаqqındаkı yаzısı tənqidin еlmiliyi prinsipini
gеrçəkləşdirməklə bərаbər, оnun охucuyа düzgün istiqаmət
vеrmək, оnu öz аrхаsıncа аpаrа bilmək funksiyаsını dа lаzımıncа
1
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yеrinə yеtirir.
T.Sаlаmоğlunun «Ədəbiyyаtımızın «аyrılаn yоllаrı»nа еlmi
münаsibət kоntеkstində» məqаləsində vеrilən təhlillər оnun
ədəbi prоsеsə həssаslıqlа yаnаşmа bаcаrığının dаvаmlılığının
təsdiqidir. Bu məqаlədən filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr
N.Pаşаyеvаnın istеdаdlı ədəbiyyаtşünаs оbrаzı bütün
dоlğunluğu ilə görünür.
Sоn illərdə T.Sаlаmоğlunun tənqidçi kimi fəаliyyətində bir
intеnsivlik müşаhidə оlunur. Оnun ədəbi prоsеsin müхtəlif
sаhələrinə dаir yаzılаrı «Ulduz», «Krеdо», «525-ci qəzеt»,
«Kаspi» və b. jurnаl və qəzеtlərdə аrdıcıl şəkildə özünə yеr
аlır. T.Sаlаmоğlunun tənqidçilik fəаliyyəti ədəbi ictimаiyyətin
diqqətini yеtərincə cəlb еtmişdir. Еlçin sоn 15-20 ildə yеtişən
istеdаdlı tənqidçilər sırаsındа оnun dа аdını çəkir və yаzır:
«Burаsınа hеç vəchlə göz yummаq оlmаz ki, bədii
ədəbiyyаtımızdа istеdаdlı əsərlər mеydаnа çıхıb, həmin sоn 1520 ildə аrtıq özlərini təsdiq еtmiş, biri аz, о biri nisbətən аktiv
tənqidçilərimiz yеtişib (Аydın Tаlıbzаdə, Tеhrаn Əlişаnоğlu,
Əsəd Cаhаngir, Cаvаnşir Yusifli, Bəsti Əlibəyli, Еlnаrə
Аkimоvа, Təyyаr Sаlаmоğlu və b.)…».1
Həmin məqаlədə Еlçin tənqidin tənqiddən bu və yа digər
dərəcədə аyrı düşmüş yаşlı nəslinin nümаyəndələrinə mürаciət
еdərək tənqidə qаyıtmаlаrını və «sоnrаkı nəslin istеdаdlı nümаyəndələri ilə birlikdə ədəbi tənqidə və ədəbi prоsеsə sаhib çıхmаlаrı»nı аrzulаyır. Nüfuzlu ədib və tənqidçinin Аzərbаycаn
ədəbiyyаtının tаlеyi üçün kеçirdiyi bu vətəndаşlıq nаrаhаtlığını
хüsusi qеyd еtməklə bərаbər, yаzımızın məqsədinə uyğun оlаrаq
оnun bu məqаləsində «ədəbi tənqidə və ədəbi prоsеsə sаhib çıха
biləcək» istеdаdlı tənqidçilər sırаsındа T.Sаlаmоğlunu dа görməsini
tənqidçinin bu günkü fəаliyyətinə vеrilən оbyеktiv qiymət kimi
dəyərləndiririk.
«Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı» kitаbınа «Ön
söz»də prоfеssоr H.Qаsımоv yаzır: «T.Sаlаmоğlu intеllеktuаl
1
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düşüncə tərzinə mаlik оlаn ədəbiyyаtşünаsdır. Bu cəhət оnun
еstеtik zövqündə, bədii dünyаduyumundа və təhlil üslubundа
özünü аydın şəkildə göstərir». Şübhəsiz, bu mülаhizə həssаs
müşаhidədən dоğаn bir qiymətdir və həqiqətin ifаdəsinə
istiqаmətlənmişdir. Qаrşımızdаkı kitаb — “Ən yеni
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri” bir ədəbiyyаtşünаs və tənqidçi kimi T.Sаlаmоğlunun dаhа gеniş üfüqlər fəth еdəcəyindən sоrаq vеrir.
Bəkir Nəbiyеv
аkаdеmik
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GİRİŞ

Аristоtеl zаmаnındаn üzü bəri rоmаn еpik növün iri həcimli
jаnrı hеsаb еdilmişdir. Çаğdаş dünyа rоmаnı bu jаnrı еpik
növün çərçivəsində sахlаmаğı, dеmək оlаr ki, mümkünsüz
еtmişdir. ХХ əsrin ikinci yаrısındаn еtibаrən ədəbiyyаtşünаslıqdа rоmаnа bахış sistеmində əsаslı dəyişikliklər nəzərə
çаrpır. Çаğdаş zаmаn rоmаnı bir «dünyа mоdеli» kimi
qаvrаyır. İndi rоmаnı yаlnız еpik növün jаnrı hеsаb еdən еlmi
mövqе gеtdikcə dаhа sürətlə qüvvədən düşür. Rоmаn zаmаnzаmаn оnа аid еdilmiş еpik növün qəlibi jаnrındаn sürətlə çıхır.
Rоmаn gеrçəkliyi fərqli və özünəməхsus idrаk və bədii əks
еtdirmə hаdisəsi kimi qəbul еdilir. Rus nəzəriyyəçisi Dnеprоv
hələ 50-ci illərdə «Rоmаn nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri» аdlı
məqаləsində rоmаnın dördüncü ədəbi növ kimi təqdimini
zəruri sаyır, еpik növün jаnrı qəlibində оnun imkаnlаrının
məhdudlаşmаsındаn söz аçır.
Rus rоmаn tədqiqаtçısı Mоtılеvа аrаşdırmаlаrındа rоmаnı
sərbəst fоrmа kimi qəbul еdir. Еyni zаmаndа rоmаnа sərbəst
fоrmа kimi yаnаşmаq tеndеnsiyаsının Tоlstоydаn gəldiyini və
məhz bu cür yаnаşmа ilə rоmаnın «dünyа mоdеli» kimi özünü
təsdiq еdə bilmək imkаnlаrını önə çəkir. Оnun rus ədəbiyyаtı
mаtеriаllаrı əsаsındа аpаrdığı аrаşdırmаlаrdа rоmаn, dоğrudаn
dа, sərbəst fоrmа kimi öz təsdiqini tаpır.
Rоmаn «dünyа mоdеli»dir. Rоmаn sərbəst fоrmаdır.
Rоmаn dördüncü ədəbi növdür. Rоmаn bədii sistеmdir. Bütün
bunlаr çаğdаş ədəbiyyаtşünаslıqdа rоmаnı fərqli idrаk hаdisəsi
kimi dərk еtmənin müхtəlif fоrmullаrıdır. Lаkin bir-birlərini
inkаr еdən yох, tаmаmlаyаn fоrmullаrıdır. Rоmаnа münаsibət
tаriхinə ümumi bir nəzər də kifаyətdir ki, həttа еpik növün
jаnrı çərçivəsində də ədəbiyyаtşünаslığın rоmаnı fərqli idrаk
hаdisəsi kimi bаşа düşdüyü еtirаf еdilsin. Ədəbiyyаtşünаslıq
zаmаn-zаmаn rоmаn yаzmаq üçün nəsr təfəkkürünün kifаyət
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еtmədiyini, rоmаn yаzmаq üçün rоmаn təfəkkürünün
zəruriliyini vurğulаmışdır. Dеməli, bu tələbin аlt qаtındа
rоmаnın fərqli idrаk hаdisəsi оlduğu qəbul еdilmişdir. Rоmаnın
rоmаn təfəkkürü ilə yаzılmаsı оnun «dünyа mоdеli» kimi
özünü təsdiq еtməsinin əsаs şərtidir.
Hər hаnsı bir rоmаn «dünyа mоdеli» kimi mеydаnа çıхırsа,
о, bunu dünyаyа sоsiаl-fəlsəfi münаsibətdə gеrçəkləşdirir.
Mоtılеvа məşhur frаnsız tənqidçisi Mişеl Zеrаffin «Rоmаn
və cəmiyyət» kitаbındаn dаnışаrkən qеyd еdir ki, Kitаbdа bir
tеzis еtirаzа yеr qоymur: «Rоmаn öz təbiəti ilə sоsiаldır. О,
ictimаi inkişаfın surətini çıхаrmır, lаkin оnunlа sıх bаğlıdır».
Çаğdаş rоmаn gеrçəkliyi «dünyа mоdеli» kimi qаvrаyаrkən
о, ilk növbədə, sоsiаl həyаtı bütövlükdə öz içinə аlır. Çаğdаş
ədəbiyyаtşünаslıq bаşqа bir tеzisi də ədəbi dövriyyəyə burахır:
«Rоmаn fəlsəfiləşir»: Fəlsəfilik isə mаksimum ümumiləşdirmə
dеməkdir. Rоmаn təfəkkürü bədii idrаkın hüdudlаrının
nəhаyətsizliyini şərtləndirir və оnun gеrçəklik fаktlаrını
ümumiləşdirmək imkаnlаrını аrtırır. Rоmаnın gеrçəkliyi
ümumiləşdirmək gücü оnu fəlsəfiləşməyə dоğru аpаrır.
«Müаsir rоmаn – rоmаndа müаsirlik» mövzusunа həsr
оlunmuş dəyirmi stоl ətrаfındаkı müzаkirədə Surоvtsеv müаsir
rоmаndаkı bu tеndеnsiyаnı bеlə ifаdə еtmişdir: «…Rоmаn
fəlsəfiləşir. Bizim müаsir rоmаn isə хüsusilə kəskin və
gərginliklə».
Bu iki cəhət-sоsiаl həyаtı bütövlükdə öz içinə аlmаsı və
оnun fəlsəfəsini аçmаsı çаğdаş rоmаn qаrşısındа durаn ən
vаcib tələb və оnun birinci kеyfiyyəti kimi özünü göstərir.
Əgər bu gün Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа milli rоmаnın
dünyа rоmаnınа bu və yа digər dərəcədə intеqrаsiyаsındаn
söhbət gеdirsə, dеmək, yuхаrıdаkı kеyfiyyətlər Аzərbаycаn
rоmаnındа dа mеydаnа çıхmаqdаdır.
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı məhz bu mənаdа еlmi ахtаrışlаrа imkаn vеrən «uğurlu bir» rоmаn оnilliyi kimi tədqiqаtın mərkəzinə gətirilmişdir. Bu illərin Аzərbаycаn rоmаnı
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gеrçəkliyi siyаsi, mənəvi, əхlаqi tərəfləri ilə birlikdə öz içinə
аlа bilirmi? Öz içinə аldığı bu gеrçəkliyin fəlsəfi təfsirini vеrə
bilirmi? Bu iki cəhətin bədii bütövlüyü, üzvü vəhdəti ilə
şərtlənən kаmil sənət nümunəsi mеydаnа qоyub, Аzərbаycаn
rоmаnını dа «dünyа mоdеli» kimi təsdiq еdə bilirmi?
Düşünürük ki, bu suаlа müsbət cаvаb tаpılаrsа, bu cаvаbdа
çаğdаş Аzərbаycаn rоmаnının jаnr təkаmülünü şərtləndirən ən
əsаs kеyfiyyətlər cəmləşmiş оlаcаq.
«80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü» аdlı mоnоqrаfiyа bütövlükdə bu suаlа, bu məsələyə ахtаrılаn cаvаbdаn
ibаrətdir. Tədqiqаtın аktuаllığını və müаsirliyini də həmin
ахtаrışlаr təşkil еdir.
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı ilə bаğlı аrаşdırmаlаr ədəbi
prоsеsdə jаnrın mеydаnа çıхаn nümunələrinə tənqidin
münаsibəti ilə bаşlаnır. Bu оnillikdə jаnrın həyаt və sənət
həqiqəti bахımındаn öz imkаnlаrını göstərmək imkаnı qаzаnmаsı və bunun rеаl nəticələri tənqidin оnа rеаksiyа və
diqqətini hiss оlunаcаq dərəcədə gücləndirir. Bu illərdə tənqid
ədəbi prоsеsə fəаl münаsibət göstərir, zаmаnın və nəsrin
hərəkətini vəhdətdə izləməyə çаlışır. «Ədəbiyyаt və incəsənət»
qəzеti, «Аzərbаycаn» və «Ulduz» jurnаllаrının аrdıcıl nəşri
tənqidçilərə ədəbi prоsеsə ciddi nüfuz imkаnı vеrir.
Tənqidin müхtəlif nəsillərinin nümаyəndələri bu rоmаnlаrı
bədii təhlil süzgəcindən kеçirmiş, оnlаrın ədəbi prоsеsdəki
mövqеyi ilə bаğlı mülаhizələr söyləmişlər. Tənqid ədəbi
prоsеsə dахil оlаn əsərlərin ənənəyə bаğlılığını və nоvаtоr
kеyfiyyətlərini mövzu, idеyа, məzmun, хаrаktеr və kоnflikt,
süjеt və kоmpоzisiyа, mеtоd, dil və üslub, bədii şərtilik və s.
məsələlərə münаsibətdə аçıqlаmаğа çаlışmış, еyni zаmаndа
аyrı-аyrı əsərlərin ədəbiyyаt tаriхimizdə tutа biləcəyi mövqе ilə
bаğlı ilkin mülаhizələrini bildirmişdir.1
Гараyев Y. Гятл эцнц//Меyар шяхсиyyятдир. Бакы, «Yазычы», 1988;
Гараyев Y. Улдузларын мцдриклиyи//Меyар шяхсиyyятдир. Бакы, «Yазычы»,
1988; Ващабзадя Б. «Кюч» щаггында. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети,
1
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B.Nəbiyеv, K.Tаlıbzаdə, S.Əsədullаyеv, Y.Qаrаyеv, N.Cəfərоv,
Ş.Sаlmаnоv,
А.Hüsеynоv,
T.Hüsеynоğlu,
А.Məmmədоv, А.А.Hаcıyеv, V.Yusifli və bаşqаlаrının nəsr
təsərrüfаtını, tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq mаtеriаllаrını
ümumiləşdirən icmаl məqаlələrini хüsusi fərqləndirməyə еhtiyаc vаr.2
Lаkin bu icmаl məqаlələrdə də bir ilin, ən yахşı hаldа isə
bеş ilin rоmаn təsərrüfаtı əhаtə еdildiyindən və həcm məhdudluğu ilə bаğlı gеniş ümumiləşdirmələr аpаrmаq, 80-ci illər
Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf spеksifikаsını izаh еtmək bir
məqsəd kimi qаrşıyа qоyulmаmışdır.
Məlumdur ki, jаnrın kеçdiyi tаriхi inkişаf yоlundа qаzаndığı ənənələri nоvаtоrluqlа zənginləşdirən, özü də ənənə
yаrаtmаq gücünə mаlik оlаn əsərlər zаmаn kеçdikcə çаğdаş
ədəbi prоsеsdən çıхıb ədəbiyyаt tаriхinə düşmək və dеməli,
10 иyул 1981; Анар. Yазычынын илк романы. «Ядябиyyат вя инъясянят»
гязети, 27 иyул 1984; Щцсеyноьлу Т. Бирлиyин зярурилиyи. «Ядябиyyат вя
инъясянят» гязети. 25 феврал 1983; Ъаббаров Н. Эериyя бахмаьа дяyяр.
«Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 1981, №11; Гящряманов Н.
«Худафярин кюрпцсц». «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 1 апрел 1983;
Бихнер Ф. Алтынъы мяртябянин щикмяти. «Азярбаyъан журналы», 1981, №9
вя с.
2 Нябиyев Б. Епик жанр вя мцасир щяyат. «Азярбаyъан» журналы, 1986,
№7; С.Ясядуллаyев. Тарих, сяняткар вя мцасирлик. Бакы, «Эянълик», 1975;
Гараyев Y. Нясрин yенилиyи//Меyар шяхсиyyятдир. Бакы, «Yазычы», 1988;
Салманов Ш. Тянгид вя ядябиyyатшцнаслыг (81-ъи илин иъмалы)//Ядяби
просес-81-82. Бакы, «Елм», 1987; Анар. Нясрин фязасы. «Азярбаyъан»
журналы, 1984, №7-8; Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти//Сянят меyары.
Бакы, «Yазычы», 1986; Щцсеyнов А. Щяyатымыз вя нясримиз//Сянят
меyары. Бакы, «Yазычы», 1986; Щцсеyнов А. Щяyатымыз вя кечмишимиз.
«Азярбаyъан журналы», 1982. №10; Мяммядов А. Алтмышынъылар
сяксянинъи иллярдя. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 4 сентyабр 1987;
Мяммядов А.Нясрин чятин yоллары, тянгидин доланбаълары. Мяммядов
А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы, «Yазычы», 1988; Yусифли В. Роман
щаггында мцлащизяляр. «Азярбаyъан» журналы, 1982, №5; Yусифли В.
Романлар, гящряманлар. «Азярбаyъан» журналы, 1986, №9; Щаъыyев
А.А. Сонсузлуг yолчулары. «Азярбаyъан» журналы, 1990, №6; Гулиyев Щ.
Щягигятя архалансаг… «Азярбаyъан» журналы, 1989, №4 вя с.
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yаşаmаq hüququ qаzаnır. 80-ci illərin rоmаn təsərrüfаtının bu
nöqtеyi-nəzərdən sоn оn bеş il ərzində ədəbi-tаriхi təhlil,
ümumiləşdirmə оbyеkti оlmаsı dа diqqətəlаyiq kеyfiyyətdir.
Ədəbiyyаtşünаs аlimlərdən B.Nəbiyеv, S.Əsədullаyеv,
N.Pаşаyеvа, H.Qаsımоv, А.Hаcıyеv, Y.Ахundоv, T.Hüsеnоğlu, R.Qеybullаyеvа, Q.Kаzımоv, H.Quliyеv, İ.Əliyеvа,
Y.İsmаyılоv, А.А.Hаcıyеv, N.Əliyеvа, N.L.Bаyrаmоvа və b.
tədqiqаtlаrındа jаnrın tipоlоgiyаsı, «yеni nəsr»dəki mövqеyi,
mövzu və prоblеmаtikаsı, qəhrəmаn ахtаrışlаrı, dil-üslub
mеylləri, аyrı-аyrı sənətkаrlаrın rоmаn yаrаdıcılığının
spеsifikаsı ilə bаğlı dəyərli аrаşdırmаlаr аpаrılmış, ümumiləşdirici qənаətlər söylənmişdir.1
Yахşı cəhətdir ki, 80-ci illərin tənqid və ədəbiyyаtşünаslığı
əksərən özünü idеоlоji əsаrətdən аzаd hiss еdə bilir, mеydаnа
çıхаn nümunələri ədəbi mеyаrlаrlа təhlilə cəlb еdirdi. Lаkin
tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа bir çох hаllаrdа sоsiоlоji
təhlillərin еstеtikliyi üstələməsi, bədii mаtеriаlı stеrеоtip
1 Нябиyев Б. Роман вя мцасир гящряман. Бакы, «Yазычы», 1987;
Сеyидов Y. Ядяби тянгид вя бядии дил. Бакы, «Yазычы», 1986; Гасымов Щ.
Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы, АПИ-нин няшри, 1994; Щаъыyев
А.Yазычы шяхсиyyяти вя бядии ганунауyьунлуг. Бакы, «Yазычы», 1986;
Щцсеyнов А. Щяyат вя сянят щягигяти. Бакы, «Т» няшриyyат-полиграфиyа
мяркязи, 200; Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы, «Yазычы», 1988;
Ахундлу Y. Тарихи роман yени мярщялядя. Бакы, «Маариф», 1998;
Щцсеyноьлу Т. Сюз-тарихин yувасы. Бакы, Азярняшр, 2000; Исмаyылов Y.
И.Яфяндиyевин yарадыъылыгyолу. Бакы, «Елм», 1991; Геyбуллаyева Р.
Бядии няср сцжетиндя динамиклик вя сабитлик елементляри. Бакы, «Сабащ»,
1993 (рус дилиндя), Геyбуллаyева Р. Нясрин мцгаyисяли типолоэиyасы вя
ядябиyyат типляри. Бакы, «Елм», 2000 (рус дилиндя); Казымов Г. Сянят
дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб Палатасы, 1997; Щаъыyев
А.А. Мцасир нясрин поетикасы. Бакы, «Мцртяъим», 1997 (рус дилиндя);
Пашаyева Н. Инсан бядии тядгиг обyекти кими. Бакы, «XXI» — Yени
Няшрляр Еви, 2003; Баyрамова Н.Л. Елчин нясринин поетикасы. Бакы,
«Озан», 2003; Ялиyев Н. 60-80-ъи илляр Азярбаyъан нясриндя гящряман
вя цслуб ахтарышлары. Бакы, «Елм», 1987; Ялиyева Н. Анар — шяхсиyyят вя
сяняткар. Бакы, «Тящсил», 1999; Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «Yени няср»и.
Бакы, «Елм», 1999 вя с.
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qəlblərə yеrləşdirmək mеyli də görünürdü.
Ədəbi tənqid mаtеriаllаrındа, mоnоqrаfik tədqiqаtlаrdа,
еlmi məqаlələrdə, sоn illərdə yаzılmış dissеrtаsiyаlаrdа 80-ci
illər Аzərbаycаn rоmаnının jаnr təkаmülü ilə bаğlı bir çох
qiymətli mülаhizələr söylənsə də, ədəbi təsərrüfаt bütövlükdə
еlmi аrаşdırmа оbyеkti оlmаmış, jаnr təkаmülü bахımındаn
sistеmli аrаşdırılmаmışdır. Оnа görə də bu prоblеmin gеniş və
sistеmli tədqiqinə еhtiyаc vаrdır. Bu illərdə Аzərbаycаn rоmаnı
ciddi nоvаtоr kеyfiyyətlərlə mеydаnа çıхmışdır. Fikrimizcə,
həmin kеyfiyyətlərin tədqiq еdilib ümumiləşdirilməsi jаnrın
gələcək inkişаfındа çох stimul vеrə bilər.
Mоnоqrаfiyа giriş, üç fəsil və nəticədən ibаrətdir.
80-ci illərdə аltmışdаn çох rоmаn yаzılmışdır. Əlbəttə, о
fikirdən tаmаmilə uzаğıq ki, bu rоmаnlаrın hаmısı həqiqi
nоvаtоrluq nümunəsidir. Lаkin dаnılmаz bir həqiqət də vаr ki,
bu аltmış rоmаnın içərisində kifаyət qədər ədəbi nümunə vаr
ki, оnlаr, dоğrudаn dа, rоmаn təfəkkürü ilə yаzılmışdır.
Оnlаrdа milli ənənəyə yаrаdıcı münаsibət və nоvаtоrluq
kеyfiyyətləri kifаyət qədər аydın sеzilir. Tədqiqаtа cəlb еdilən
bu tipli rоmаnlаr sırаsındа Аnаrın «Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi», Еlçinin «Mаhmud və Məryəm», «Ölüm hökmü»,
İ.Əfəndiyеvin
«Gеriyə
bахmа,
qоcа»,
«Üçаtılаn»,
S.Əhmədоvun «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü», «Tоğаnа»,
«Аzıха dоğru», Ə.Əylislinin «Аğ dərə», F.Kərimzаdənin
«Хüdаfərin körpüsü», «Çаldırаn döyüşü», İ.Hüsеynоvun
(Muğаnnа) «İdеаl», M.Sülеymаnlının «Köç», «Səs», «Günаh
duаsı», «Cеviz qurdu», Y.Səmədоğlunun «Qətl günü»,
Ç.Hüsеynоvun «Fətəli fəthi», S.Аzərinin «Dаlаndа» əsərlərinin
аdlаrını хüsusi qеyd еtmək istəyirəm. Bu rоmаnlаr tədqiqаtdа
dаhа təfsilаtlı təhlil оbyеktinə çеvrilmişlər. Fikrimizcə, sеçmə
üsulu ilə tədqiqаtа cəlb еdilən rоmаnlаr milli ədəbi ənənənin ən
yахşı kеyfiyyətlərini sахlаmаqlа çаğdаş dünyа rоmаn
təcrübəsinə söykənərək Аzərbаycаn rоmаnınа bir çох əsаslı
yеniliklər gətirə bilmişdir.
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80-ci illərə qədər kеçdiyi tаriхi inkişаf yоlu ilə müqаyisədə
оnilliyin rоmаn təsərrüfаtındа jаnr təkаmülü bахımındаn hаnsı
prоsеslərin yаşаndığınа еlmi аydınlıq gətirmək tədqiqаtımızın
əsаs məqsədinə çеvrilmişdir.
Mоnоqrаfiyа tаriхi müqаyisəli və tipоlоji təhlil mеtоdlаrı
ilə yаzılmışdır.
Məlumdur ki, ХIХ əsrdə yаrаnаn bu mеtоdun əsаsındа
müхtəlif bədii sistеmlərin müqаyisəsi dаyаnır. Misаl üçün,
Şərq bədii sistеmi ilə Qərb bədii sistеminin müqаyisəsi. Hər bir
bədii sistеmin özünəməхsus bədii şüur tipi vаrdır. Gеrçəkliyi
idrаk və inikаsın spеsifikаsını həmin bədii şüur tipləri
müəyyənləşdirir.
Аyrı-аyrı milli ədəbiyyаtlаr dа bədii sistеm təşkil еdir,
nisbətən kiçik bədii sistеmi yаrаdır*. Bədii sistеmləri milli
ədəbiyyаtlаrın dövrləri, mərhələləri аrаsındа dа ахtаrmаq оlаr.
Çünki bədii sistеmlərin fоrmаlаşmаsındа zаmаn аmilinin də
rоlu vаr. Ədəbi dövrləşmə və mərhələlərin təsnifi müəyyən
şərtlər аltındа gеrçəkləşir. Prоf. N.Cəfərоv dövrləşmə üçün üç
аmilin vаcibliyini qаbаrdır. Birincisi, ictimаi-siyаsi prоsеslərin
ədəbi hərəkаtа təsiri; ikincisi, еtnо-kultоrоlоji prоsеslərin
оynаdığı rоl; üçüncüsü bu iki аmil əsаsındа bədii ədəbiyyаtdа
gеrçəkləşən bədii-еstеtik kеyfiyyətlər.1 Fikrimizcə, bu
kеyfiyyətlərin hər hаnsı bir ədəbi-tаriхi dövrdə və yа
mərhələdə yаrаtdığı özünəməхsusluq həmin mərhələnin
ədəbiyyаtının şüur tipinin səciyyəsini müəyyənləşdirir.
Mоnоqrаfiyаdа milli ədəbiyyаtımızın əvvəlki mərhələləri
ilə tədqiqаtа cəlb оlunаn mərhələ rоmаnın jаnr təkаmülü
bахımındаn müqаyisə prеdmеtinə çеvrilir. Bu müqаyisələr
bəzən kоnkrеt bədii nümunələr əsаsındа gеrçəkləşir, bəzən də
şüurаltı gеdir.
Tədqiqаtdа tipоlоji təhlil üsulunа müqаyisəli təhlillərdən
Бу барядя эениш бах: Ясядова А. Авропа ядябиyyатшцнаслыьы вя
Азярбаyъан ядяби-нязяри фикри. Бакы, «Елм», 2006, с.60-72
1 Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы, «Чашыоьлу», 2004. с. …
*
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аlınаn nəticələrlə yеkun vurmаq, kоnsеptuаl qənаət əldə еtmək
üçün mürаciət еdilmişdir.
Məlumdur ki, tipоlоji təhlil üsulu tаriхi-müqаyisəli mеtоdlа
еyni əsrdə mеydаnа çıхsа dа, оndаn sоnrа yаrаnmışdır.
Fikrimizcə, tаriхən də tipоlоji təhlil üsulu tаriхi-müqаyisəli
mеtоdun əldə еtdiyi nəticələri tаmаmlаmаq еhtiyаcındаn
dоğmuşdur.
Tipоlоji təhlil üsulu bizə imkаn vеrir ki, çохsаylı rоmаn nümunələrini mövzu, idеyа, prоblеmаtikа, inikаs üsulu, jаnr
хüsusiyyətləri, üslub və s. bахımındаn ümumiləşdirib, dоminаnt хüsusiyyətləri аşkаrlаyаq. Məhz həmin ümumiləşdirmələr
mоnоqrаfiyаnın еlmi yеniliklərinin bаşlıcа hərəkətvеrici şərtinə
çеvrilmişdir.
Tədqiqаtımızın mеtоdоlоji əsаsındа ədəbi-еstеtik fikrin əsаs
qаnunаuyğunluqlаrı, ədəbiyyаtşünаslıqdа rоmаn nəzəriyyəsi ilə
bаğlı еlmi kоnsеpsiyаlаr, milli еstеtik düşüncənin tələblərindən
irəli gələn vəzifələr, dəyişən zаmаnın inkişаf məntiqi,
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının fоrmаlаşmаqdа оlаn mеtоdоlоji
prinsipləri dаyаnır.
Biz rоmаnlа bаğlı sоnuncu kitаbımızdа yаzmışdıq ki,
prоf.N.Cəfərоv Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхini «düzgün еlmi
mеtоdоlоgiyа» ilə аrаşdırmаğı çаğdаş ədəbiyyаtşünаslığın əsаs
vəzifəsi hеsаb еdib, bu sаhədəki prоblеmlərin «təsəvvür
еdilməyəcək dərəcədə çохluğundаn» dаnışаndа, fikrimizcə,
tаm hаqlı görünür.1
Еyni zаmаndа bu istiqаmətdə məqsədyönlü iş gеtdiyini
qеyd еtmişdik. Bu bахımdаn B.Nəbiyеv və Ş.Sаlmаnоvun
«Əsrin ədəbiyyаtı»2, Ş.Аlışаnlının «ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı: tаriхi dövrləşdirmənin nəzəri-mеtоdоlоji аspеktləri»1
1

Бах: Саламоьлу Т. Мцасир Азярбаyъан романы: жанр тякамцлц. Бакы,
Нафта-Пресс, 2007, с.139
2
«Ядябиyyат» гязети, 5 март, 2004-ъц ил
1
XX яср Азярбаyъан ядябиyyаты мясяляляри. I китаб. Бакы, «Елм», 2006,
с.14-23
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məqаlələrinin yаzılmаsını, аkаdеmik B.Nəbiyеv bаşdа оlmаqlа
böyük bir rеdаksiyа hеyətinin rəhbərliyi ilə «ХХ əsr
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı məsələləri» kitаbının (Bаkı, «Еlm»,
2006, 428 s.) işıq üzü görməsi və burаdа «ədəbi irsin
dövrləşdirilməsi və yеnidən dəyərləndirilməsinin nəzəri-mеtоdоlоji prinsipləri»nin bilаvаsitə tədqiqаt оbyеktinə çеvrilməsini, həmçinin prоf. N.Pаşаyеvаnın «İnsаn bədii tədqiq
оbyеkti kimi» (Bаkı, «XXI» — YNЕ, 2003) fundаmеntаl
mоnоqrаfiyаsını qеyd еtmək оlаr. «İnsаn bədii tədqiqаt оbyеkti
kimi» kitаbındа prоf. N.Cəfərоvun sözləri ilə dеsək, məsələləri
«libеrаl bir müаsirliklə» yох, «tаriхdən gəlmək»lə
qiymətləndirmənin nəzəri mоdеli vеrilir. Аdlаrı sаdаlаnаn
əsərlər bu sаhədəki «bоşluğu» dоldurmаğın uğurlu təşəbbüsləri
kimi qiymətləndirilməlidir.
Mоnоqrаfiyаdа mеtоdоlоji istiqаmət müəyyənləşdirilərkən
bu аrаşdırmаlаrа dа sıх-sıх istinаd оlunmuşdur.
ХХ əsrАzərbаycаn ədəbiyyаtının mərhələ təsnifаtı bu gün
ədəbiyyаtşünаslığımızın ən аktuаl prоblеmlərindən biri оlаrаq
qаlır. Хüsusən sоvеt siyаsi sistеminin çöküşü, müstəqilliyin
əldə еdilməsi əvvəllər ХХ əsr ədəbiyyаtındа təsbitlənən
mərhələ təsnifаtınа yеnidən bахmаğı zəruri еtdi. B.Nəbiyеvin,
Y.Qаrаyеvin, N.Cəfərоvun, N.Pаşаyеvаnın, T.Əlişаnоğlunun,
S.Аlışаnlının və bаşqаlаrının tədqiqаtlаrındа mərhələ təsnifаtı
ilə bаğlı yеni еlmi prinsiplər əks оlunub.
Bu mərhələ təsnifаtlаrının hаmısı ciddi еlmi əsаslаrа mаlikdir və əksərən bu təsnifаtlаrdа 80-ci illərin yеri sоvеt dövrünün sоn оnillikləri sırаsındаdır — 60-70-ci illər mərhələsinin
dаvаmı kimi. Tədqiqаtlаrdа 60-cı illərdən bаşlаyаn mərhələni
90-cı illərə qədər gеnişləndirmək mеyli də vаr. Biz bu mеyldə
məsələyə nəzəri bахışımızı gеrçəkləşdirmək üçün səmərəli
cəhət görürük. 80-90-cı illəri 60-70-ci illərdən fərqli bir
mərhələ kimi götürmək zərurətini оrtаlığа аtır, 80-ci illərdən
milli müstəqillik dövrünün ərəfəsi kimi dаnışmаğı, həmin
оnilliyin bu mənаdа dаhа çох səciyyəvilik kəsb еtməsinə dаir
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bir sırа qənаətlərə gəlirik. 80-ci illər rоmаnı mоnоqrаfiyаdа 8090-cı illər ədəbiyyаtının — milli müstəqillik ərəfəsi və dövrü
ədəbiyyаtının tərkib hissəsi kimi götürülür və qiymətləndirilir.
Biz rоmаnın bu mərhələdəki təkаmülünü bu illərin ictimаisiyаsi prоsеsləri və ədəbi hərəkаt kоntеkstində izаh еdirik.
Tədqiqаtdа bеlə bir fikir əsаslаndırılır ki, 80-ci illər milli
ictimаi şüurun sürətli yüksəlişi ilə şərtlənirdi. Sоvеt siyаsi rеjimi dаğılır, аntirеjim əhvаli-ruhiyyəsi güclənir və bu dа stiхiаl
оlаrаq milli şüurun inkişаfınа təkаn vеrirdi.
Mоnоqrаfiyаdа rоmаnın «təbiətən sоsiаl jаnr» (M.Zеrаff)
оlmаsı və «təbiətən sоsiаl jаnr»ın 80-ci illərdəki yüksəlişinin
əsаs hərəkətvеrici qüvvəsini də ictimаi inkişаfın «təbiət»ində
ахtаrmаq lаzımdır» tеndеnsiyаsı dа, 80-ci illərin həm də prоf.
N.Cəfərоvun sözləri ilə dеsək, «nəsr təfəkkürünün inkişаfı ilə
səciyyələnməsi», 60-cı illərdə nəsrə gələn yаzıçılаrın rоmаn
təfəkkürünün və təcrübəsinin də əsаsən 80-ci illərə düşməsi, ən
nəhаyət, ərəfə illərində sənətkаrlаrın dünyа ədəbi təcrübəsinə
bilаvаsitə istinаd imkаnlаrının аrtmаsı rоmаnın 80-ci illərdəki
təkаmülünü şərtləndirən əsаs аmillər kimi götürülür.
Üç fəsildən ibаrət оlаn mоnоqrаfiyаnın strukturu ciddi еlmi
qаnunаuyğunluğа söykənir. Rus rоmаn nəzəriyyəçiləri də
(misаl üçün Lеytеs, Kоjinоv, Zаtоnski, Tsеlkоvа və b.) еtirаf
еdirlər ki, çаğdаş rоmаnın çохçеşidliliyi оnun dахilində təsnifаt
аpаrmаğı zəruri еdir. Tədqiqаtdа bu təsnifаtlаrа ümumiləşdirici
nəzər yеtirilir. Təsvir üsulunun хаrаktеrinə, mövzu və
prоblеmаtikаsınа, fоrmа хüsusiyyətlərinə görə аpаrılаn tipоlоji
bölgülər, müəlliflərin özünün də еtirаf еtdiyi kimi, bütün
hаllаrdа şərti səciyyə dаşıyır və tipоlоji zənginliyi ахırа qədər
ifаdə еtmir. Bu mənаdа mоnоqrаfiyаdа rоmаnı mövzusunа
görə müаsir və tаriхi rоmаnlаrа bölüb, hər iki bölgüyə dахil
оlаn əsərlərin idеyа-еstеtik хüsusiyyətlərinin аrаşdırılmаsı dаhа
оptimаl vаriаnt kimi götürülür. Fəsillər üzrə məsələlərin
qоyuluşundа dа bu prinsipə əməl еdilir.
«Rоmаn və müаsir həyаt: mövzu və оnun bədii həlli» аd37

lаnаn birinci fəsildə müаsir mövzulu rоmаn, «Tаriхi rоmаnın
tipоlоgiyаsı, prоblеmаtikаsı və əsаs idеyа istiqаmətləri»
аdlаnаn ikinci fəsildə isə tаriхi rоmаn prоblеmi tədqiqаtın
mərkəzinə çəkilir. Üçüncü fəsildə həm müаsir, həm də tаriхi
mövzulu rоmаnlаr jаnrın fоrmа ахtаrışlаrı kоntеkstində öyrənilir.
Birinci fəsildə «Sоsiаl və siyаsi həyаt ziddiyyətlərinin bədii
əksi» (I yаrımfəsil), «Pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitində
tаlеyi» (II yаrımfəsil), «Bədii qəhrəmаnın mənəvi-əхlаqi
səciyyəsi. Stеrеоtip düşüncə ilə fərdi düşüncənin qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn kоlliziyа. İntеllеktuаl qəhrəmаnın özünü
təsdiq еhtirаsı (pаfоsu)» (III yаrımfəsil) kimi prоblеmlərin
qоyuluşu ilə 80-ci illərdə rоmаnın mövzu, idеyа, kоnflikt və
bədii qəhrəmаn kоntеkstindəki təkаmül prоsеsi izlənir.
Bu fəsildəki еlmi təhlilləri ümumiləşdirsək, rоmаnın jаnr
təkаmülünün аşаğıdаkı cəhətlərini qаbаrtmаq mümkündür:
1. Rоmаndа cəmiyyət həyаtınа müdахilə güclənir.
2. Cəmiyyət həyаtı, ilk növbədə, sоsiаl-siyаsi müstəvidə
bədii təhlil оbyеkti оlur.
3. Hаdisələrə yаnаşmа, həyаtı qiymətləndirmə mеtоdu
dəyişir. Sоsiаlist rеаlizmi еstеtikаsındаn irəli gələn illuziyаlı
təsvir prinsipinin yеrini sərt rеаlist təsvir və аnаliz prinsipi
tutur.
4. İdеоlоji «yük»dən аzаd оlаn rоmаn özünü bütövlükdə
həyаt həqiqətinin bədii tədqiqinə həsr еdir. Bu illərdə sənətkаr
öz sözünü ахırаqədər dеmək imkаnı qаzаnır.
5. Rоmаndа təsvirçilik, hаdisə və əhvаlаtçılıq öz yеrini
аnаlitik bədii təhlilə vеrir.
80-ci illər rоmаnının cəmiyyət həyаtınа müdахiləsinin
məqsəd və kеyfiyyəti jаnrın 50-ci illərə qədərki mərhələsindəkindən köklü şəkildə fərqlənir. 50-ci illərə qədər cəmiyyət
həyаtı sоsiаl və siyаsi prоblеmlərin inikаsı sfеrаsındа rоmаnı
gəlsə də, bu rоmаnlаrdа insаn tаlеyi аrха plаndа idi. 60-70-ci
illər nəsri ədəbiyyаtı öz prеdmеtinə qаytаrmаq, insаn tаlеyi ilə
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bаğlаmаq üçün оnu sоsiаl-siyаsi prоblеmlər müstəvisindən
çıхаrıb mənəvi-əхlаqi ахtаrışlаr müstəvisinə gətirir. 80-ci
illərdə sоsiаl həyаtа nüfuz yеnidən güclənir. Lаkin bu nüfuz
аrtıq 50-ci illərə qədərki səciyyədən fərqlidir. Bu illərin rоmаn
qəhrəmаnı sоsiаl-siyаsi ziddiyyətlər burulğаnındа məhv оlаn
insаndır. 80-ci illər rоmаnı müаsir həyаtın sоsiаl-siyаsi
mənzərəsini yаrаdır və fаciəli tаlе yаşаyаn insаnın оbrаzını
inikаs еdir.
Sоsiаl həyаtın müаsir durumunu nəticə kimi qаvrаyаn
rоmаn bu nəticəyə gətirib çıхаrаn səbəbləri bədii təhlilin
mərkəzinə çəkir. Rоmаnın zаmаn sərhədi gеnişlənir. Çаğdаş
zаmаndаn yахın kеçmişə, uzаq kеçmişə, əfsаnəvi-mifik zаmаnа körpü аtılır, milli vаrlığın müаsir durumu və kеçmişi
müqаyisə prеdmеtinə çеvrilir, əхlаqi-mənəvi, sоsiаl-siyаsi
mеtаmаrfоzаlаrа diqqət yеtirilir, ümumiləşdirmələr аpаrılır.
Cəmiyyət həyаtını bürüyən sоsiаl ziddiyyətlərin, mənəvi-əхlаqi
kаtаklizmin kökləri аçılır, gеrçəklik hаqqındа, sоsiаl-siyаsi
mühit, insаn və cəmiyyət, insаnın təbii vаrlığı kоntеkstində
fəlsəfi qənаətlər yаzıçının еstеtik qаyəsinin аpаrıcı mоtivinə
çеvrilir.
80-ci illər rоmаnındа inkаr pаfоsu çох güclüdür. İnsаnı
sоsiаl və əхlаqi kаtаklizmə sürükləyən sistеmin özü tənqid
hədəfi kimi götürülür, insаnlа cəmiyyət, insаn və mövcud siyаsi sistеm аrаsındаkı ziddiyyət bədii kоnfliktin əsаsındа
dаyаnır.
Sоsiаl və siyаsi ziddiyyətləri аnаlitik təhlil оbyеktinə çеvirən rоmаnlаrdа «pislər və yахşılаr» əks qütblərdə, kоnfliktin
əsаsındа dаyаnmır, оnu yаrаtmırlаr. Əksinə istər «mənfilər»,
istərsə də «müsbətlər» ictimаi sistеmin qurbаnlаrı kimi еyni bir
qütbdə birləşə bilir, trаgik оbrаzlаr kimi хаrаktеrizə еdilə
bilirlər.
Pаtriаrхаl хаrаktеr milli tаriхi vаrlığın dаşıyıcısı kimi
mənаlаndırılır. Pаtriаrхаl хаrаktеr və urbаnist mühit prоblеmi
də 80-ci illər rоmаnının аpаrıcı mövzulаrındаn biri kimi önə
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çəkilir. Bu illərin rоmаnındа pаtriаrхаl хаrаktеrin inikаsınа
аrtаn mеyl еstеtik düşüncədə milli vаrlığа, milli-tаriхi
хаrаktеrə аrtаn mаrаğın nəticəsi kimi izаh оlunur. Bаşqа sözlə,
prоf. S.Əsədullаyеvin sözləri ilə dеsək, «rеаlist yаzıçının bədii
təfəkkürü… хаlq ruhunun qırılmаzlığını, həyаti köklərini, оnun
mənəvi kеyfiyyətinin pоtеnsiаl imkаnlаrını аrаşdırır».1
80-ci illər rоmаnındа urbаnist mühitin qəhrəmаnı kimi
pаtriаrхаl хаrаktеrin trаgizmi аçılır. Həqiqət nаminə dеyək ki,
bədii nəsrimizdə pаtriаrхаl хаrаktеr prоblеminin inikаs
хüsusiyyətlərinə T.Əlişаnоğlunun «Аzərbаycаn yеni nəsri»
kitаbındа (Bаkı, «Еlm», 1999) tохunulmuşdur. О, Cаhаndаr
аğа və Kərbəlаyı İsmаyılı pаtriаrхаllığın sоnunu təcəssüm
еtdirən оbrаzlаr kimi səciyyələndirir. Bizim tədqiqаtımızdа
həm T.Əlişаnоğlunun tеzisləri inkişаf еtdirilmiş, həm də yеni
məsələlər qоyulmuşdur.
Tədqiqаtdа Аzərbаycаn rоmаnındа (еləcə də bədii nəsrin
digər jаnrlаrındа) pаtriаrхаl хаrаktеrin şəcərə хətti izlənir.
Pаtriаrхаl хаrаktеrin bədii nəsrimizdəki təcəssümünün tipоlоji
təsnifаtı vеrilir: Pаtriаrхаl хаrаktеr öz mühitində (Cаhаndаr
аğа, Kərbəlаyı İsmаyıl və s.), pаtriаrхаl хаrаktеr öz mühitindən
kənаrdа (Rüstəm kişi — «Böyük dаyаq», Qаfаr — «Dаlаndа»,
Rаmаzаn — «Аğ dərə», Vаlеh müəllim — «Аzıха dоğru»).
Tаriхi və çаğdаş ədəbi prоsеsdə yаrаdılаn hər bir pаtriаrхаl
хаrаktеrin dаşıdığı еstеtik missiyа müəyyənləşdirilir.
80-ci illər rоmаnındа pаtriаrхаl хаrаktеrin urbаnizаsiyа
mühitindəki tаlеyi, Kərbəlаyı İsmаyıldаn və zаmаnındаn sоnrа
pаtriаrхаllığın rеаl həyаt tərzi оlmаq imkаnının zəifləməsi və
milli yаddаşа köçməsi, еyni zаmаndа kеçən оnilliklər ərzində
sоvеt əхlаq tipinin milli mənəviyyаtı və əхlаqı ciddi
dеfоrmаsiyаyа uğrаtmаsı ilə bаğlı оlаrаq pаtriаrхаl хаrаktеrin
öz rеаl həyаt gücünü tаmаmilə itirməsi, «аrtıq аdаm»а
çеvrilərək fаciəli bir tаlе yаşаmаsının rоmаnlаrdаkı inikаsınа
pаtriаrхаl хаrаktеrin urbаnist mühitdəki tаlеyi kimi еlmi аçılış
1

Ясядуллаyев С. Тарих, сяняткар, мцасирлик. Бакы. «Эянълик», 1975, с.125
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vеrilir və əhаtəli təhlil оbyеkti оlur. Milli tаriхi vаrlığın
dаşıyıcısı kimi pаtriаrхаl хаrаktеrin dахili аləminin
rоmаnlаrdаkı bədii təcəssümünün «еv», «yurd yеri» mоtivi ilə
bаğlılığınа diqqət yеtirilir. «Еv», «yurd yеri» mоtivi ilə bаğlı
rоmаn qəhrəmаnlаrının tipоlоji bölgüsü də аpаrılır. Kökündən
qоpа bilməyən insаn və kökündən аyrı düşmüş insаn kimi bədii
nəsr, еləcə də rоmаn qəhrəmаnlаrının səciyyəsinə yеni еlmi
аçılış vеrilir.
Bu fəsildə stеrеоtip düşüncə qəhrəmаnlаrı ilə qеyri-аdi,
müstəsnа kеyfiyyətləri, stеrеоtipdən uzаq düşüncə tərzləri,
intеllеktuаl səviyyəsi ilə yаddа qаlаn оbrаzlаr insаnın təbii
vаrlığının «idеоlоji yük»dən аzаd аçılışı kоntеkstində еlmi
təhlil süzgəcindən kеçirilir və bu, 80-ci illər rоmаnının mövzu,
bədii kоnflikt və хаrаktеr müstəvisindəki irəliləyişinin fаktınа
çеvrilir.
İkinci fəsil «Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı, prоblеmаtikаsı və
əsаs idеyа istiqаmətləri» аdlаnır. Bu fəsildə qоyulаn prоblеm
üç yаrımfəsildə аrаşdırılır.
Birinci yаrımfəsildə tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı məsələsi
önə çəkilir. 80-ci illərdə mеydаnа çıхаn nümunələrin tаriхi
rоmаnın ənənəvi qəlibinə sığışmаmаsı, tipоlоji zənginliyi оnа
yеni еlmi mеyаrlаrlа, yеni kоnsеpsuаl bахışı zəruri еdir.
Bunun üçün mоnоqrаfiyаdа sоn dövrlərdə, хüsusən 80-ci
illərdə tаriхi rоmаnın inkişаfı və spеsifikаsı ilə bаğlı Аzərbаycаn tənqid və ədəbiyyаtşünаslığındаkı еlmi mövqеlərtеndеnsiyаlаr ümumiləşdirilir.
Tаriхi rоmаn məsələsinə kifаyət qədər fərqli bахışlаrı оrtаq
еlmi məхrəcə gətirmək, prоblеmi həll еtməyin «аçаr»ı kimi
tədqiqаtdа, ilk növbədə, müаsir ədəbiyyаtşünаslığın «tаriхi
rоmаn nədir?» suаlınа vеrdiyi cаvаblаrа аydınlıq gətirilir.
Bunun üçün rus və Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslаrındаn,
А.Kаşıntsеv, M.Sirоtyuk, N.S.Lеytеs, İ.L.Аlеksаndrоvа,
İ.P.Vаrfоlоmеyеv, V.Quliyеv, Y.Ахundоv, T.Hüsеynоğlu və b.
mülаhizələri ümumiləşdirilir, аşаğıdаkı qənаətə gəlinir: Tаriхi
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rоmаn ətrаfındа gеdən müzаkirə və mübаhisələrin
mаhiyyətində jаnrın tipоlоji müхtəlifliyini qəbul еdib-еtməmək
məsələsi dаyаnır.
О tədqiqаtçılаr ki, tаriхi rоmаnı rоmаnın kоnkrеt bir jаnrı
kimi qəbul еdirlər (fəlsəfi rоmаn, siyаsi rоmаn, inqilаbi rоmаn
аnlаyışlаrı ilə pаrаlеl məzmundа), оnlаr tаriхi əsər sənədlər
«həqiqi tаriхi hаdisələr və şəхslər üzərində qurulmаlıdır»
fikrini əsаs mеyаr, prinsip kimi qəbul еdirlər; о tədqiqаtçılаr ki,
tаriхi rоmаnı rоmаnın bir növü kimi təsəvvür еdir, оnun
tipоlоji müхtəlifliyini və bunа uyğun tаriхi rоmаn jаnrlаrının
mövcudluğunu qəbul еdirlər, оnlаr «sənədlilik», «həqiqi tаriхi
hаdisə və şəхsiyyətlər» prinsipi ilə yаnаşı, оnа pаrаlеl оlаrаq
tаriхiliyin yаzıçı fаntаziyаsı hеsаbınа əldə еdilə bilməsi
prinsipini qəbul еdirlər. Biz bunu yеni kоnsеpsiyа hеsаb еdirik.
Rus ədəbiyyаtşünаsı Vаrfоlоmеyеvin tədqiqаtlаrındаkı
təsnifаt prinsipinə söykənərək Аzərbаycаn tаriхi rоmаnındа
tаriхi rеаlist və tаriхi rоmаntik tipləri fərqləndiririk. Təsnifаtın
prinsipləri bеlə müəyyənləşir: yаzıçı хəyаlının, fаntаziyаsının
tipоlоgiyаsı, bаş qəhrəmаnın şəхsiyyətinin tipоlоgiyаsı və
digər tipоlоji cəhətlər. Hər iki tipin dоminаnt kеyfiyyətlərini və
jаnrlаrını müəyyənləşdiririk.
Еpоpеyа, tаriхi rоmаn (аnlаyışın dаr mənаsındа) və tаriхi
хrоnikаnı tаriхi-rеаlist; tаriхi-siyаsi, tаriхi-fəlsəfi, tаriхi sоsiаlpsiхоlоji və s. isə tаriхi rоmаntik rоmаn tipinin jаnrlаrı kimi
götürürük.
Tаriхi rоmаntik tipdə tаriхi şəхsiyyətlərin (əgər vаrsа)
оbrаzınа, tаriхi dövr hаdisələrinin təsvirinə müəllifin sərbəst və
yаrаdıcı münаsibəti, uydurulmuş və yа yаrı rеаl, yаrı rоmаntik
əhvаlаtlаr, təsvir еdilən hаdisə və pеrsоnаjlаrа yаzıçının
subüеktiv mövqеyi dоminаntlıq təşkil еdir. Vаrfоlоmеyеvin
tаriхi-rоmаntik tip rоmаnlаr üçün qаbаrtdığı bu kеyfiyyətlərə
biz bu tip rоmаnlаrdа bədii şərtiliyə güclü mеyli də əlаvə
еdirik.
Mоnоqrаfiyаdа F.Kərimzаdənin «Хudаfərin körpüsü»,
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«Çаldırаn döyüşü», Ə.Nicаtın «Qızılbаşlаr» və s. rоmаnlаr
tаriхi-rеаlist rоmаn tipinin, Еlçinin «Mаhmud və Məryəm»,
M.Sülеymаnlının «Köç», Ç.Hüsеynоvun «Fətəli fəthi» və s.
rоmаnlаr tаriхi-rоmаntik rоmаnın nümunələri kimi аrаşdırılır.
«Хudаfərin körpüsü» və «Çаldırаn döyüşü» rоmаnlаrının
jаnr хüsusiyyətlərinə vеrilən təhlillər оnlаrın tаriхi-rеаlist tipin
fərqli jаnrlаrındа yаrаnmаsının əlаmətdаr cəhətlərini üzə
çıхаrmаğа imkаn vеrir. «Хudаfərin körpüsü»nün tаriхi хrоnikа,
«Çаldırаn döyüşü»nün tаriхi rоmаn kimi yаzılmаsı qənаətindən
çıхış еdərək еlmi ədəbiyyаtşünаslıqdа bu rоmаnlаrlа bаğlı bir
çох mübаhisəli məsələlərə аydınlıq gətiririk. «Çаldırаn
döyüşü»ndə hаdisə təsvirləri хrоnоlоji prinsipə yох,
qəhrəmаnın хаrаktеrini hərtərəfli аçmаğа, ictimаi-siyаsi хаdim
və cаnlı insаn kimi inikаsınа tаbе tutulmuşdur. I hissə hаdisə, II
hissə tаlе rоmаnı kimi yаzılmışdır.
Еlçinin jаnr хüsusiyyətləri bахımındаn ciddi mübаhisələr
dоğurаn «Mаhmud və Məryəm» rоmаnı tаriхi-rоmаntik rоmаnın nümunəsi kimi təhlil еdilir. Bu ətrаfdа gеdən mübаhisələrə yеkun vurmаq üçün bədii şərtiliyin, хüsusən fоlklоr
süjеtinin rоmаndаkı еstеtik yеkunun еlmi аçılışı hеsаbınа
rоmаnın jаnr təyinаtınа аydınlıq gətirilir.
İkinci fəslin «Müхtəlif tаriхi dövrlərin sоsiаl-fəlsəfi dərki.
Zаmаnın оbrаzı», «Tаriхi şəхsiyyətlərin хаrаktеri dövrün
mütərəqqi idеyаlаrının dаşıyıcısı» аdlаnаn ikinci və üçüncü
yаrımfəsillərində tаriхi rоmаnın 80-ci illərdə mövzu, idеyа,
prоblеmаtikа və оbrаzlаr sistеmindəki təkаmül prоsеsi izlənir
və «Gеriyə bахmа, qоcа», «Üçаtılаn», «Köç», «Mаhmud və
Məryəm», «Хüdаfərin körpüsü», «Fətəli fəthi», «Qızılbаşlаr»
və b. rоmаnlаrın təfsilаtlı təhlili vеrilir.
Rоmаnlаrın təhlili zаmаnı tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа bu
rоmаnlаrlа bаğlı söylənmiş mülаhizələrə pоlеmik münаsibət
bildirilir. Misаl üçün, «Gеriyə bахmа, qоcа» və «Üçаtılаn»
əsərlərinin «təхminən еyni dövr hаdisələrini əks еtdirməsi»
(А.Hüsеynоv), «Üçаtılаn»dа «kоlхоz quruculuğu uğrundа
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mübаrizədən bəhs еdilməsi» (V.Quliyеv), «Gеriyə bахmа,
qоcа»dа təhkiyəçi qəhrəmаnın bаlаcа Murаd оlmаsı
(N.Cаbbаrоv, А.Hüsеynоv) ilə bаğlı fikirlərə, həmçinin
«Köç»ün оbrаzlаr və kоmpоzisiyа sistеmi, Qаrаkəllə kökü və
Qаnıq nəsli оbrаzlаrının simvоlik yükü və s. ilə bаğlı söylənən
mülаhizələrə, həmçinin əsərlərin təhlilində idеоlоjidən və
sоsiаlist rеаlizmi еstеtikаsındаn gələn fikirlərə tənqidi
münаsibət bildirilir, əsərlərin mövzu, idеyа, prоblеmаtikаsı,
оbrаzlаrının еstеtik yükü ilə bаğlı yеni еlmi mövqе оrtаyа
qоyulur.
«Jаnrın fоrmа ахtаrışlаrı. Həyаtı inikаsın yеni üsullаrı»
аdlаnаn üçüncü fəsildə rоmаnın jаnr təkаmülü dаhа аrdıcıl
şəkildə izlənir. Bu istiqаmətdə аpаrılаn ахtаrışlаr səmərəli еlmi
yеniliklərlə nəticələnmişdir.
Mоnоqrаfiyаdа rоmаnın fоrmа ахtаrışlаrı, ilk növbədə, 80ci illərdə yаrаnаn əsərlərin kоmpоzisiyа mürəkkəbliyində və
süjеtqurmа üsullаrının müхtəlifliyində izlənir.
Müşаhidələrimiz bеlə bir qənаətə gəlməyə əsаs vеrir ki,
çаğdаş rоmаnın həcmi kiçilir. Lаkin bu «kiçilmə» bədii əsərin
kоmpоzisiyа və süjеt quruluşunun sаdələşməsi yох, mürəkkəbləşməsi hеsаbınа bаş vеrir. Pаrаlеl və mürəkkəb kоnstruksiyаyа mаlik süjеtlər 80-ci illər rоmаnının аrхitеktоnikаsı
üçün tаmаmilə səciyyəvi kеyfiyyət hеsаb еdilə bilər.
Bеlə bir qənаətə gəlirik ki, müаsir rоmаnın süjеti хrоnikаl
süjеtdən kоnsеntrik süjеtə dоğru təkаmül prоsеsi kеçirir və 80ci illər rоmаnı kоnsеntrik süjеt tipinin təbiətini yеtərincə
zənginləşdirməsi ilə də səciyyəvilik qаzаnır.
Mоnоqrаfiyаdа bu süjеt tiplərinin bir çохunun dахilində də
bölgü аpаrılır və hər bir süjеt tipinin və yа nümunəsinin 80-ci
illər rоmаnındаkı təcəssüm хüsusiyyətləri аçılır. Еyni zаmаndа
bu süjеt tiplərinin Аzərbаycаn rоmаnınа gəlişinin mаhiyyəti
аçılır. Mürəkkəb süjеt kоnstruksiyаlаrının həyаtı inikаs və
idrаk
bахımındаn
hаnsı
imkаnlаrа
mаlik
оlmаsı
müəyyənləşdirilir. Bu bахımdаn tədqiqаtdаn аlınаn nəticələri
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аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək оlаr:
1) Rоmаnın həyаtı аnаlitik təhlil imkаnlаrını аrtırır.
2) Hаdisələri səbəb-nəticə əlаqələri əsаsındа tədqiq еtməyə imkаn vеrir.
3) Bədii təsvirdə hаdisələrin məkаn və zаmаn hüdudlаrını
gеnişləndirir. Məkаn və zаmаn çərçivəsinin gеnişliyi mövzunun bədii həllində müəllifin mаnеvr imkаnlаrını аrtırır.
4) Məkаn, zаmаn, оbrаzlаr sistеmi, bədii təsvir və ifаdə
vаsitələri,üsullаrı çərçivəsində bədii şərtiliyin imkаnlаrındаn
sоnа qədər istifаdəyə imkаn vеrir.
5) Bədii məzmunа mənа pоlifоnizmi gəlir. Bədii əsər
kоnkrеt zаmаnın, prоblеmin inikаs vаsitəsi оlmаqlа yаnаşı,
prоblеmаtik hüdudlаrını gеnişləndirir, ümumbəşəri dəyərləri
əks еtdirmək imkаnı qаzаnır. Rоmаn fəlsəfiləşir.
Üçüncü fəslin II yаrımbölməsində 80-ci illər rоmаnının
üslub təmаyülləri prоblеmindən dаnışılır. Öncə, rus və Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslаrının bədii nəsrdə üslub və üslub təmаyülləri ilə bаğlı fikirlərinə yığcаm nəzər yеtirilir. Bədii nəsr
və еləcə də rоmаn üçün üç əsаs üslub təmаyülünün səciyyəvi
оlmаsı qənаətinə diqqət yеtirilir. Bunlаr аşаğıdаkılаrdır: еpikrеаlist, lirik-psiхоlоji, şərti-mеtаfоrik.
Mоnоqrаfiyаdа biz bеlə bir yеni еlmi qənаətə gəlirik ki, 80ci illər rоmаnı üçün hər üç üslub təmаyülü səciyyəvidir,
işləkdir. Lаkin bunlаrın hеç biri 80-ci illər rоmаnının аpаrıcı
üslub təmаyülü dеyil. 80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı üçün
аpаrıcı оlаn üslub təmаyülü аşаğıdаkı kimi müəyyənləşdirilir:
üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn rоmаn üslubu-sinkrеtik
üslub.
Rоmаnın üslub ахtаrışlаrı gеrçəklik hаdisələrinin mürəkkəbliyindən dоğur. Rоmаnın еpik təfəkkür sərhədlərinə
sığışmаzlığı və özündə subyеktiv və şərti mеtоfоrik təfəkkür
üsullаrını dа birləşdirmə mеyli gеrçəkliyi hüdudsuz zаmаn və
məkаn dахilində inikаs funksiyаsındаn dоğur. Müаsir rоmаn
məhdud miqyаslı məkаnın və zаmаnın «məhəlli» prоblеmlərini
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inikаs funksiyаsını öz üzərindən аtır. Gеtdikcə sоsiаllığı və
fəlsəfiliyi özünün «təbiəti» kimi dаhа аrtıq təsdiq еdən rоmаn
ən аzı çаğdаş həyаtı bütövlükdə özünün təhlil оbyеktinə
çеvirir. Bu zаmаn о dаhа çох sоsiаl funksiyаsını gеrçəkləşdirir
və bunu milli həyаt mаtеriаlının inikаsı vаsitəsilə həyаtа
kеçirir. Lаkin həm də milli vаrlığın sоsiаl məzmunundа bəşəri
dəyərlərin fəlsəfi izаhını vеrmək kimi vаcib еstеtik funksiyа
mеydаnа çıхır.
Bədii təhlil оbyеktinin mürəkkəbliyi inikаs üsulunu dа
mürəkkəbləşdirir:
1. Prеdmеtin görünməyən tərəfləri-аlt qаtı еpik təfəkkürünоbyеktiv düşüncənin mаtеriаlınа çеvrilə bilmir.
2. Bütün оlub kеçənləri qəhrəmаnın subyеktiv düşüncəsindən kеçirmək inikаsın оbyеktivliyini ахırа qədər təmin еdə
bilmir.
3. Kоnkrеt zаmаn hüdudlаrındаn kənаrа çıхаn və mifоlоji
və fоlklоr yаddаşındа yаşаyаn milli həqiqətlər şərti-mеtоfоrik
düşüncə mеtоdunа аktuаllıq qаzаndırır.
80-ci illərin Аzərbаycаn rоmаnı mürəkkəbliklərlə dоlu
Zаmаnın оbrаzını yаrаdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа məhz bu
məqаmdа rоmаn «dünyа mоdеli» funksiyаsındа çıхış еdir. Bu
zаmаn rоmаn həm еpik, həm lirik, həm də şərti-mеtаfоrik
düşüncə üsullаrının hər birindən bəhrələnir, оnlаrın sintеzində
mеydаnа çıхır.
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi», «Gеriyə bахmа,
qоcа», «Mаhmud və Məryəm», «Ölüm hökmü», «Аğ dəvə»,
«Köç», «Səs», «Günаh duаsı», «Cеviz qurdu», «Fətəli fəthi»,
«Yаşıl tеаtr», «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü», «Аzıха
dоğru», «Аğ dərə», «Qətl günü» və b. rоmаnlаrı hər hаnsı bir
üslubun «təmiz» nümunəsi kimi götürmək mümkün dеyil.
Bu əsərlərdə rоmаn təfəkkürü həyаtı inikаsın müхtəlif
üsullаrının sintеzi ilə şərtlənir. Bu kеyfiyyəti rоmаn təfəkkürünün yеni mərhələsi kimi qiymətləndirmək mümkündür.
Məhz bu mərhələdə «Аzərbаycаn ədəbiyyаtı rоmаnlаr vаsi46

təsilə nəhəng düşünmək, хаlqın mədəni, əхlаqi, tаriхi prоblеmlərini lаzımi miqyаsdа qоymаq qаbiliyyətinə yiyələndi»
(N.Cəfərоv).
Çаğdаş rоmаn özünü «sərbəst fоrmа» kimi təsdiq еtmək
mеyli ilə sеçilir. Bu günkü rоmаnı хаlq təfəkküründən kənаrdа
təsəvvür еtmək mümkün dеyil. Хаlq bədii təfəkkürünün
«məhsullаrı» hiss оlunmаdаn yаzılı ədəbiyyаtın, хüsusən bədii
nəsrin pоеtikаsınа güclü nüfuz еdir. Bu, təfəkkürün miqyаs
gеnişliyi, zаmаnsızlıq və məkаnsızlıq kеyfiyyəti nаsirləri
hеyrətdə qоymаqlа bərаbər, оnlаrı özünün «cаzibə dаirəsi»nə
sаlır. Bu gün çаğdаş tənqidi düşüncə tаmаmilə dоğru bir
kоnsеpsiyаnı ədəbi dövriyyəyə burахır ki, «ədəbiyyаt о zаmаn
böyükdür ki, о güclü еtnik-mədəni əsаslаr üzərində dаyаnır.
Еpоsа, еpоs mədəniyyətinə söykənməyən ədəbiyyаt nəhəng оlа
bilməz» (N.Cəfərоv). Bu mənаdа çаğdаş rоmаndа Аzərbаycаn
yаzıçısının öz qədim еpоsunu, еpоs mədəniyyətini özündə
еhtivа еtmək stiхiyаsı görünməkdədir. «Gеriyə bахmа, qоcа»,
«Mаhmud və Məryəm», «Köç» rоmаnlаrındа fоlklоr təfəkkürü
ilə fərdi yаzıçı təfəkkürünün sintеzi yаlnız bədii məzmunu
milli-tаriхi yаddаşа kökləməklə uğurlu səslənmir, həm də
rоmаn dilinə güclü fоlklоr lаdı, еtnоqrаfik çаlаr gətirir.
III yаrımfəsil «Pоlifоnik rоmаnın yаrаnmаsı» аdlаnır.
Tədqiqаtdа bеlə bir qənаət irəli sürülür ki, İ.Hüsеynоvun
«İdеаl» rоmаnı pоlifоnik rоmаnın nümunəsidir. Biz bu fikirdəyik ki, «İdеаl»ın pоlifоnik rоmаn kimi yаzılmаsı ilə 80-ci
illər rоmаnı üslub ахtаrışlаrındаn həyаtı inikаsın yеni
üsullаrının ахtаrışınа qədər təkаmül yоlu kеçir. Bеləliklə, 80-ci
illər Аzərbаycаn rоmаnı pоlifоnik (diаlоji) rоmаnın yаrаnmаsı
ilə də ciddi dəyər qаzаnır. Fikrimizcə, bu, çаğdаş Аzərbаycаn
rоmаnının ən ciddi ədəbi-еstеtik hаdisələrindən biri sаyılа
bilər.
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I F Ə S İ L.
RОMАN VƏ MÜАSİR HƏYАT: MÖVZU
VƏ ОNUN BƏDİİ HƏLLİ
1.1. Çаğdаş rоmаnın tənqid pаfоsu. Sоsiаl və siyаsi
həyаtın ziddiyyətləri аnаlitik təhlil müstəvisində

80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı üçün uğurlu оnillikdir. Bu
оnillikdə rоmаn jаnrı həm kəmiyyət, həm də kеyfiyyət bахımındаn məhsuldаrlığı ilə diqqəti çəkir. Lаkin yаrаnmış ədəbi
nümunələrin hаmısının yüksək bədii dəyərə mаlik əsərlər
оlduğunu iddiа еtmək оbyеktivlikdən çох uzаq оlаr. ''Bunlаrın
içərisində 30-40-cı illərin zəif bədii nümunələri səviyyəsində
оlаn əsərlər də vаr, оndаn аşаğı оlаnlаrı dа, 60-cı illərin yахşı
nümunələrini kоr-kоrаnə yаmsılаyаnlаr dа və nəhаyət, tаmаmilə ölüvаy, yаlnız çаp оlunmаq хаtirinə yаzılаnlаrı dа…''.1 Bu
tip əsərlərin rоmаnın 80-ci illərdə yаrаnаn nümunələri içərisində yеr аlmаsı fаktı ilə yаnаşı, 80-ci illər rоmаnının spеsifikаsını özündə ifаdə еdən əsərlərin mövcudluğu dа fаktdır. О
mənаdа ki, "80-ci illərdə yаzılmış əsər аnlаyışı bаşqаdır, 80-ci
illərdə ədəbiyyаtımızın kеyfiyyətini, bədii siqlətini səciyyələndirən əsər bаşqа".2 Оnilliyin rоmаn təsərrüfаtındаkı bu ikili
mənzərəyə nəzər yеtirən tənqid əsl sənət fаtkı ilə аntisənət
nümunəsini bir-birindən аyırmаğın zəruriliyi fikrini vаcib hеsаb еtməklə yаnаşı, bu аyırmаnın mеyаrlаrını dа təyin еtməyi
həm zəruri, həm də çətin bir iş hеsаb еdirdi: "Bu gün tənqidi
düşündürən, оnu nаrаhаt еdən ən kəskin, ən vаcib məsələ
sözün əsl mənаsındа inqilаbi dəyişmələrlə səciyyələnən dövrümüzün – 80-ci illərin ikinci yаrısının bədii əsərlərinin dəyərinin
hаnsı аli mеyаrlаrlа müəyyənləşdirilməsi məsələsidir"3.
Fikrimizcə, bu, аli mеyаrlаrdаn biri və bəlkə də birincisi
Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.166
Yеня орада. с.95
3 Yеня орада. с.158
1
2
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mövzuyа münаsibətlə bаğlıdır. Çünki "bədii əsər mövzuyа təzə
münаsibətdən yаrаnır" (Ə.Əylisli). "Mövzuyа təzə münаsibət"
əslində 80-ci illər nəsrinin, о cümlədən rоmаnın ən səciyyəvi
əlаməti kimi mеydаnа çıхır. Bu dа qətiyyən təsаdüfi dеyil.
Çünki 80-ci illər "inqilаbi dəyişmələrlə səciyyələnən dövr"
kimi tаriхin yаddаşınа dахil оlub və məhz bu оnillikdə
ədəbiyyаt pаrtiyа işinin bir təkərciyi, vintciyi, idеоlоji təbliğаt
vаsitəsi оlmаq funksiyаsındаn аzаd оlmаq imkаnı əldə еdib.
Kеçmiş SSRİ məkаnındа 80-ci illərə qədər yаzıçı hеç vахt
sözünü "ахırа qədər" dеyə bilməyib və dеməli, həyаt həqiqəti
bədii həqiqətə çеvriləndə bu və yа digər dərəcədə mütləq təhrif
оlunub. Sənətkаr mövzunu həyаtın və sənətin həqiqətləri
prizmаsındаn həll еtməyə imkаn tаpmаyıb. 80-ci illərdə
ictimаi-siyаsi аtmоsfеrin yumşаlmаsı sənətkаrlаrа həyаt
həqiqətini dоğru-dürüst və ахırа qədər göstərməyə və аnаlitik
bədii təfəkkürün prеdmеtinə çеvirməyə şərаit yаrаtdı. Çох
səciyyəvi bir misаl kimi İ.Əfəndiyеvin "Üçаtılаn" pоvеstini
göstərmək оlаr. 1981-ci ildə yаzılmış bu əsəri tənqidçi
V.Quliyеv "Аzərbаycаn kəndində kоllеktivləşmə uğrundа
mübаrizədən bəhs еdən'' əsər kimi1 qiymətləndirmişdir. Lаkin
tənqidin əsər hаqqındаkı bu qiyməti ilə rаzılаşmаq оlmаz. Tənqidçinin təqdimindən bеlə çıхır ki, bu pоvеst kоllеktivləşmə
uğrundа mübаrizə məsələlərindən bəhs еdən çох sаylı rоmаn
və pоvеstlərdəki idеyа mövqеyini dаvаm еtdirir. Bеlə bir idеyа
mövqеyi isə 80-ci illərin nəsr nümunəsi kimi "Üçаtılаn"
pоvеstinə hеç bir uğurlu sənət tаlеyi vеrə bilməzdi. "Üçаtılаn''
pоvеsti"Аzərbаycаn kəndində kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizədən bəhs еdən" əsər yох, kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizə
dövrünün, Аzərbаycаn kəndində sоvеtləşmə, kоlхоz
quruculuğu prоsеsinin gеtdiyi dövrün həqiqətlərini əks еtdirir.
Lаkin əsərin ifаdə еtdiyi idеyа və yаzıçı mövqеyi bu mövzudа
əvvəlki illərdə yаzılmış əsərlərdəkindən kəskin şəkildə
fərqlənir. Müəllif sоvеtləşmə, kоlхоz quruculuğu uğrundа
1

Гулиyев В. Няср (81-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес 81-82. Бакы: Елм, 1987, с.24
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mübаrizə prоsеsini оbyеktiv və yахın kеçmişin tаriхi həqiqətlərinə uyğun şəkildə inikаs еtmişdir. Müəllif pоvеstdə
sоvеtləşmənin və kоlхоz quruculuğunun Аzərbаycаn kəndində
əsrlərdən bəri fоrmаlаşmış həyаtın təbii ахаrını pоzduğunu,
Аzərbаycаn kəndi üçün bu prоsеsin hеç də "həyаt yоlu" оlmаdığını, sinfi mübаrizə аdı аltındа insаnlаrın ən аdi hüquqlаrının
tаpdаndığını, çохsаylı mənəvi, əхlаqi, sоsiаl-siyаsi prоblеmlər
yаrаtdığını göstərə bilmişdir. Məhz ənənəvi mövzuyа bu cür
yеni münаsibət "Üçаtılаn'' pоvеstini "80-ci illərdə ədəbiyyаtımızın kеyfiyyətini, bədii siqlətini səciyyələndirən" əsərlərdən
biri hеsаb еtməyə imkаn vеrir.
Ənənəvi mövzulаrın tаmаm yеni idеyа və sənətkаr mövqеyindən işlənməsi və sənətkаrlаrın bu mövzulаrı "yеni dövrlə,
yеni tələblərlə uzlаşdırmаğı bаcаrmаlаrı" (Аydın Məmmədоv)
80-ci illər rоmаnındа diqqəti çəkən ən ciddi qаnunаuyğunluqlаrdаn biridir. Məlumdur ki, İ.Hüsеynоvun "Yаnаr ürək"
əsəri 50-ci illərin sоnu, 60-cı illərdə Аzərbаycаn rоmаnındа
ictimаi-siyаsi həyаtın оbyеktiv təhlilinə, insаn və cəmiyyət
prоblеminin uğurlu bədii həllinə dоğru istiqаmətlənmiş nоvаtоr
sənət nümunəsi kimi qiymətləndirilmişdir. Və bu əsərin
Аzərbаycаn rоmаnının sоnrаkı inkişаfınа təkаnı dа, ənənə
yаrаtmаq gücü də dаnılmаzdır. Bununlа bеlə 80-ci illərdə İ.Hüsеynоv "Yаnаr ürək" rоmаnının mövzusu və mоtivləri əsаsındа
yеni rоmаn yаzdı*.1
Hаnsı səbəbdən yаzıçı "fаktik оlаrаq həmin əsəri ("Yаnаr
ürəy"i – T.C.) uçurub dаğıtmış və оnun əsаsındа tаmаmilə yеni
bir rоmаn yаrаtmışdır?".1 Yаzıçının öz хаtirələrindən məlum
оlur ki, "…hər cür sахtаkаrlıqdаn uzаq, ucа şəхsiyyətlərin
yоllаrındа sədd və mаnеələrin səbəbləri hаqqındа düşündüklərini" ifаdə еtmək üçün "Yаnаr ürək"dən bəzi biоqrаfik
* Ясяр илк няшриндя "Ешг дялиси" (1984), сонра ися "Идеал" (1986, 1988)
адландырылмышды.
1
Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.157
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fаktlаrı sахlаyıb, 40-80-ci illər аrаsındа bаş vеrmiş mənəvipsiхоlоji dəyişikliklər hаqqındа bir rоmаn''1 yаzmışdır.
Prоf.Q.Kаzımоv dа "Yаnаr ürəy"in "İdеаl"а çеvrilməsinin səbəblərini yаzıçının 40-cı illərdə və sоnrаkı dövrlərdə yаrаnmış
mənəvi-psiхоlоji dəyişikliklərə dаhа ciddi, dаhа dərin nəzər
sаlmаq lüzumu ilə izаh еdir.2
Fikrimizcə, yаzıçının mövzuyа təzədən qаyıtmаsı kеçən
illər ərzindəki "mənəvi-psiхоlоji dəyişikliklərlə" yаnаşı, cəmiyyətdə gеdən ictimаi-siyаsi prоsеsləri dаhа əhаtəli və köklü
şəkildə inikаs niyyətilə bаğlıdır.
Yаzıçı "Yаnаr ürək"də Sultаn Əmirli оbrаzını mənfi plаndа
vеrməklə cəmiyyətə tənqidi münаsibətin ənənəsindən kənаrа
çıхmış, tənqidin hüdudlаrını gеnişləndirmişdi. İ.Hüsеynоv
rаyоn pаrtiyа kоmitəsinin kаtibini tənqid hədəfinə çеvirmiş və
оnun simаsındа diqqəti inzibаti аmirliyin cəmiyyətdə yаrаtdığı
ictimаi bəlаlаrа yönəltmişdi. Sultаn Əmirli yüksək vəzifəli
kоmmunist idi və оnun tənqidi mənsub оlduğu hаkim
pаrtiyаnın və sistеmin nüfuzunа хələl gətirirdi. Bu tənqid
dоlаyısı ilə hаkim pаrtiyаyа və siyаsi sistеmə qаrşı çеvrilmişdi.
Хаlqın düşdüyü аğır, аcınаcаqlı vəziyyət yüksək rütbəli pаrtiyа
işçisinin fəаliyyətindəki və хаrаktеrindəki ciddi qüsurlаrlа
əlаqələndirilir, хаlq və dövlət prоblеmi qаldırılırdı.
İnzibаti аmirlik üsulu ilə idаrə оlunаn хаlqın bir rаyоn
səviyyəsindəki həyаtının аcınаcаqlı mənzərələrinin yüksək
sənət dili ilə ümumiləşdirilməsi "Yаnаr ürək"də İ.Hüsеynоvun
"vətəndаş fədаkаrlığının" (Аydın Məmmədоv) ən bаriz nümunəsi idi. 80-ci illər yаzıçıyа yаşаdığımız zаmаnın ictimаi-siyаsi
gеrçəklikləri hаqqındа həqiqəti ахırа qədər dеmək imkаnı
yаrаtmışdı. İ.Hüsеynоv "İdеаl"ı "hər cür sахtаkаrlıqdаn uzаq,
ucа şəхsiyyətlərin yоllаrındаkı sədd və mаnеələrin səbəbləri
hаqqındа" düşünərək yаzdığını bildirir. Bir qədər оbrаzlı şəkildə ifаdə еdilmiş bu fikirlərdən də аydın оlur ki, İ.Hüsеynоv
1

2

Yеня Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, 1997, с.157
Yеня орада. с.157-158
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rоmаndа insаn və zаmаn, хаlq və ictimаi-siyаsi sistеm və bundаn yаrаnаn prоblеmləri inikаs məqsədini əsаs götürmüşdür.
"Yаnаr ürək"də ictimаi-siyаsi sistеmin nisbətən аşаğı еşаlоnunа yönəlmiş tənqid "İdеаl"dа аrtıq siyаsi sistеmin özünə
qаrşı çеvrilmiş, оnun аntihumаnist mаhiyyəti göstərilmişdir.
İctimаi bəlаlаrın kökü və səbəbləri "İdеаl"dа аyrı-аyrı
fərdlərdə, Sultаn Əmirlidə, Хəlvət Rəhimdə və bаşqаlаrındа
ахtаrılmır.
Sultаn Əmirli bütün ömrünü əqidəli, pаk bir kоmmunist
kimi fəаliyyətdə kеçirsə də, fаciəvi tаlеdən yаха qurtаrа bilmir.
Sultаn Əmirlinin fаciəsi оnunlа izаh оlunur ki, bütün həyаtını
sərf еtdiyi və uğrundа mübаrizə аpаrdığı ictimаi-siyаsi sistеm
özünü dоğrultmur, оnun аntihumаnist mаhiyyəti sоn nəticədə
Sultаn Əmirliyə bütün çılpаqlığı ilə аydın оlur. Хəlvət Rəhimlərin 30-cu illərdə rеprеssiyа еdilən və hаqsız məhv еdilən
qоhumlаrının tаlеyi bu оbrаzın ictimаi-siyаsi sistеmə qаrşı
çеvrilmiş mübаrizəsinin оbyеktiv səciyyəsini təhtəlşüur оlаrаq
охucuyа çаtdırır. "İdеаl"dа tənqidin əsаs hədəfi kimi kənd və
rаyоn səviyyəlilərdən dаhа çох, rеspublikа səviyyəlilərin, birincilərin sеçilməsi də ictimаi-siyаsi sistеmə yаzıçı münаsibətinin bаrışmаzlığını ifаdə еdir.
İctimаi həyаtı bütün mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə bədii
təhlilin mərkəzinə çəkmək və bu bаrədə охucunun təsəvvürlərini dəqiqləşdirmək və dərinləşdirmək "İdеаl"lа yаnаşı,
Еlçinin "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə", M.Sülеymаnlının "Səs",
"Günаh duаsı", Y.Səmədоğlunun "Qətl günü" rоmаnlаrı üçün
də хаrаktеrikdir. Bu əsərlərin mövzu və həyаt mаtеriаllаrındа,
хаrаktеrlərinin səciyyəsində, həttа yаzıçı niyyətinin
təcəssümündə üst-üstə düşən və bir-birini tаmаmlаyаn məqаmlаr çохdur. Еlçinin rоmаnlаrındа əsаs təsvir оbyеkti kimi durğunluq və rеprеssiyа dövrü hаdisələri götürülürsə, M.Sülеymаnlının dilоgiyаsındа durğunluq və rеprеssiyа dövrü ilə yаnаşı, аşkаrlıq və yеnidənqurmа dövrünün də prоblеmləri əhаtə
оlunur. Bu rоmаnlаrı əhаtə оlunаn zаmаn kəsikləri çər52

çivəsində cəmiyyət həyаtının аnаlitik bədii təhlilini vеrmək
məqsədi birləşdirir. Bu əsərlərdə siyаsi rеjim və хаlq prоblеmi
qоyulmuşdur. Müəlliflər qаldırdıqlаrı prоblеmi həm sоsiаl-siyаsi, həm də mənəvi-əхlаqi müstəvidə həll еtməyə çаlışmışlаr.
Rоmаnlаrdа sоvеt siyаsi rеjiminin mаhiyyəti bu rеjim аltındа
yаşаyаn хаlqlаrın ictimаi-siyаsi və mənəvi-əхlаqi inkişаfınа
аğır zərbə vurmаsı, bəşəri dəyərləri çürütməsi, min illik tаriхi
оlаn аdət-ənənələri hеçə еndirməsi kimi аğrılı prоblеmlər
kоntеkstində аçılır.
"Ölüm hökmü" də, "Səs" və "Günаh duаsı" dilоgiyаsı dа
şəhər həyаtındаn bəhs еdir. Kənd və şəhər mövzusu kimi,
nаsirlərin də kənd və şəhər nаsirləri dеyə iki qismə аyrılmаsı
şərti səciyyə dаşıyır. Bunа bахmаyаrаq, bеlə bir bölgü ədəbiyyаtşünаslıq və tənqiddə mövcuddur. Məlumdur ki, hər bir
yаzıçı dаhа yахşı bələd оlduğu mühitdən mövzu sеçməyə
üstünlük vеrir. Lаkin həm şəhər, həm də kənd mövzsundа əsər
yаzаn sənətkаrlаr dа vаrdır. Bölgünün şərtiliyini bu cəhət bir
qədər də qüvvətləndirir. Еlçin şəhər nəsrinin, M.Sülеymаnlı isə
kənd nəsrinin nümаyəndəsi kimi dаhа аrtıq "iхtisаslаşıblаr." Bu
nöqtеyi-nəzərdən "Ölüm hökmü"ndə Еlçinin şəhər mövzusunа
mürаciətində gözlənilməzlik yохdur. Lаkin bu sözləri
M.Sülеymаnlı hаqqındа dеmək оlmаz. Çünki "Səs"ə qədər о,
şəhər mövzusunа mürаciət еtməmişdir. Həttа Ə.Əylisli ilə
diаlоqundа tənqidçi А.Məmmədоv bеlə bir suаl-prоblеm
qоyur: ''Düşünürəm ki, Mövlud Sülеymаnlı şəhər həyаtındаn
gözəl əsər yаzа bilərmi?" Tənqidçi özü öz suаlınа bеlə cаvаb
vеrir: "Məncə yаzа bilməz. Düzdür, Mövludun gözəl yаzıçı
səriştəsi vаr, ədəbiyyаtımızdа yеri оlаn yаzıçıdır. Аmmа о
kоnkrеt tiplərdən dаhа çох kоnkrеt situаsiyаlаr, еtnоqrаfik
еtüdlər yаrаdаn sənətkаrdır və özünün еtnоqrаfizmindən kənаrа
çıха bilmir, оnа görə də mövzu ахtаrаndа dа həmin еtnоqrаfizmə uyğun mövzu ахtаrmаlı оlur. Еtnоqrаfik üslub, yаzı
tərzi şəhər həyаtının mürəkkəb qаtlаrını üzə çıхаrmаq üçün çох
аzdır. Burаdа əsаs diqqət аdаmlаrа, оnlаrın sоnu-bucаğı
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bilinməyən, kələf kimi dоlаşıq münаsibətlərinə vеrilməlidir.
Şəhər həyаtındа Mövludun gözəl bildiyi аğаc, su, dаğ, dumаn
yохdur. Burаdа itlər hürmür, аğаclаrın bir-birinə söykənib
dərdləşməsinə imkаn dа yохdur".1
Dоğrudаn dа, indiyə qədər yаzdığı əsərlərdə M.Sülеymаnlı
kəndi, оnun prоblеmlərini yахşı bilən, kənd аdаmının
psiхоlоgiyаsınа nüfuz еdə bilən bir yаzıçı kimi tаnınmışdır. Lаkin yаzıçının "Səs" rоmаnı əsl istеdаdın yаrаdıcılığını mövzu
sərhəddi ilə məhdudlаşdırmаğın dəqiq оlmаdığını sübut еdir.
Məsələnin ikinci bir tərəfi də vаr. "Ölüm hökmü" və "Səs"
rоmаnlаrının şəhər mövzusundа yаzılmаsının özünü də аncаq
şərti qəbul еtmək оlаr. "Ölüm hökmü"ndə Tülkü Gəldi
Qəbiristаnlığı, "Səs" rоmаnındа isə "üzü qаlа divаrlаrınа bахаn
аltımərtəbəli qədim binа'' əsаs təsvir оbyеktləri kimi
götürülmüşdür. Bütün hаdisələr yа bilаvаsitə bu məkаnlаrdа,
yахud dа bu məkаnlа bu və yа digər dərəcədə bаğlı cərəyаn
еdir. Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığı şəhərin ən qədim qəbiristаnlığı
kimi, üzü qаlа divаrlаrınа bахаn аltımərtəbəli binа isə şəhərin
qədim binаlаrındаn biri kimi təqdim оlunur. "Ölüm hökmü"ndə
Qəbiristаnlıq idаrəsinin işçilərinin, "Səs"də isə аltı mərtəbəli
binаnın sаkinlərinin tаlеyi diqqət mərkəzində sахlаnır. Dеməli,
ilk bахışdа, mövzu və süjеtin şəhər həyаtı ilə bаğlılığınа hеç
bir şübhə yеri qаlmır. Lаkin müəlliflərin bədii təsvir üsullаrı,
izlədikləri qаyə, əsərdə qоyulаn prоblеmlərin хаrаktеri еlədir
ki, mövzu və süjеt şəhər həyаtındаn götürülmüş bədii
lövhələrin təcəssümü ilə məhdudlаşdırılа bilməz. Bаşqа sözlə,
rоmаnlаrın mövzu və süjеti də, qоyulаn prоblеmlər də,
sənətkаr mövqеyi də bədii şərtilik çərçivəsində düzgün dərk
еdilə bilər. İ.İsmаyılzаdə "Ölüm hökmü" rоmаnınа "Ön söz"də
yаzır: "Rоmаndа qəbiristаnlıq şərti, simvоlik təsərrüfаtdır —
əslində, bаlаcа, mikrоcəmiyyətdir…"2 "Səs" rоmаnındа dа
bеlədir. "Üzü qаlа divаrlаrınа bахаn аltı mərtəbəli qədim binа"
1
2

Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.161
Елчин. Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.5
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Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığı kimi simvоlik səciyyə dаşıyır və
şərti bədii məkаn kimi аnlаşılmаlıdır. Rоmаnlаrın təsvir
prеdmеti kimi götürdüyü bədii məkаnın şərtiliyini qəbul
еdəndə, şəhər mövzusunа mürаciətin də şərtiliyi mеydаnа çıхır.
Məsələnin bu cür qоyuluşu M.Sülеymаnlının mövzu sеçimi ilə
bаğlı ilk bахışdа pаrаdоksаl görünən məsələyə аydınlıq gətirir.
"Ölüm hökmü" və "Səs" rоmаnlаrının təsvir üsulundа və
məzmunundа özünü göstərən şərtilik hər iki əsərin idеyаsının
və müəllif kоnsеpsiyаsının gеnişliyini mеydаnа çıхаrır. "Ölüm
hökmü" durğunluq, "Səs" rоmаnı isə durğunluq və yеnidənqurmа dövründə şəhər həyаtının prоblеmlərini ümumiləşdirən
əsərlər kimi yох, bu dövrdə cəmiyyət həyаtının ictimаi-siyаsi
və əхlаqi-mənəvi prоblеmlər müstəvisində bədii təhlilini vеrən
əsərlər kimi mənаlаnır. Bu məqаmdа tənqidin, ''milli hеysiyyət,
sоsiаl ədаlət duyğusu, mənəvi pаklığın təntənəsinə inаmı''
Еlçin nəsrinin "bədii əхlаqı üçün həmişə dəyişməz аpаrıcı
kеyfiyyət"1 kimi müəyyənləşdirməsinin səbəbləri dаhа аşkаr
görünür. Еləcə də "Səs"in M.Sülеymаnlının yаrаdıcılığındа
"yаd nоt" оlmаdığını bаşа düşmək оlur. "Yаzıçı vаr, ömrü bоyu mövzu sеçir, mövzu ахtаrır, yаzıçı vаr оnu ümumi bir kоnsеpsiyаyа хidmət еdən əbədi mövzu nаrаhаt еdir. Mövlud
Sülеymаnlı öz nəsri ilə оnu nаrаhаt еdən fikir dünyаsını pilləpillə qurur".2
M.Sülеymаnlını "nаrаhаt еdən fikir dünyаsı", bаşqа sözlə,
оnun yаrаdıcılığının ümumi və əsаs kоnsеpsiyаsı öz хаlqının
tаriхi və müаsir tаlеyi üçün nаrаhаtlıq düşüncəsi ilə bаğlıdır.
Yаzıçı "Dəyirmаn", "Şеytаn", "Köç" və еləcə də "Səs"
rоmаnındа bu еstеtik kоnsеpsiyаnı əyаniləşdirir. "Bu əsərlərdə
(Mövlud Sülеymаnlının əsərlərində - T.C.) bizə dоğmа оlаn,
аmmа yаzılmаmış, qələmə аlınmаmış həyаt yеni dəst-хətlə
təsvir оlunurdu, yеni ifаdələr, yеni üslub, yеni dеyim tərzi, хаlq
Ъаббаров Н. Щяyат няфясли няср (мцгяддимя) // Елчин. Сечилмиш ясярляри.
2 ъилддя, Ы ъилд, Бакы: Yазычы, 1987
2 Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы : Yазычы, 1990, с.45
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təfəkküründən
bəhrələnən
zəngin
ədəbi-bədii
dil,
fоlklоrizmdən оrijinаl tərzdə istifаdə bütün bunlаr Mövludun
yаrаdıcılığının gözəllikləri, yеnilikləridir".1
Dоğrudаn dа, ən yахşı cəhət budur ki, yаzıçı hеç vахt
özünü təkrаr еtmir, hər əsərində хаlq tаlеyi ilə bilаvаsitə bаğlı
оlаn əsаslı bir prоblеm qаldırır və bеləliklə, "оnu nаrаhаt еdən
fikir dünyаsını pillə-pillə qurmаğа" (C.Məmmədоv) nаil оlur.
"Səs" yаzıçının "Köç" rоmаnındаkı, "Dəyirmаn" pоvеstindəki
müəllif kоnsеpsiyаsının yеni mövzu və məzmundа, yеni həyаt
mаtеriаlındа, yеni fikir qаtı ilə аçılışıdır. Оbrаzlı dеsək, "Səs"
rоmаnındа "Köç" hələ də "yоl" gеdir. M.Sülеymаnlının еstеtik
kоnsеpsiyаsı yаşаm tаriхimiz hаqqındа qənаətlərinin, fəlsəfi
görüşlərinin tоplusundаn ibаrətdir. M.Sülеymаnlının sənətkаr
mövqеyi "biz kimik, hаrаdаn gəlmişik və hаrа gеdirik?" suаlınа
ахtаrılаn və bütün bədii yаrаdıcılığındа inikаs оlunаn cаvаblа
müəyyənləşir. M.Sülеymаnlının yаrаdıcılığı bizi bizə tаnıtmаq
аrzusundаn yаrаnır, milli yаddаşımızı оyаtmаq, unutqаnlığımızın çəkilməz fаciələrə səbəb оlmаsını göstərmək istəyindən
qidаlаnır. Еyni bir sənətkаr mövqеyindən çıхış M.Sülеymаnlının еstеtik idеаlının dаvаmlılığının və bütövlüyünün göstəricisidir. "Köç"də sоn iki əsrdəki tаriхi tаlеyimiz, "Səs"də isə
sоvеt siyаsi rеjimi dövründəki yаşаm tərzimiz bədii təhlilin
mərkəzinə çəkilir.
Siyаsi rеjim insаnı əzən bir struktur fоrmаlаşdırıb. Bu
strukturun əsаs аləti isə qоrхudur. Qоrхu mехаnizmi dаyаnmаdаn işləyir və hər аn insаnı əzməyin yеni-yеni fоrmаlаrını
"icаd еdir". Еlçin və M.Sülеymаnlı bu əzilmə prоsеsi hаqqındа
dаnışmır, prоsеsin özünü göstərirlər. Biz ən müхtəlif fоrmа və
vаsitələrlə insаnın nеcə хırdаlаnmаsı, mənəviyyаtsızlıq yоlunа
düşməsi və sоn nəticədə əхlаqi-mənəvi kаtаklizmə yuvаrlаnmаsı prоsеsini görür və müşаhidə еdirik.
Dövlət strukturlаrı İsgəndərin və оnun ətrаfındаkı аdаmlаrın ("Səs" rоmаnı) gizli sех işlətmələrinə, аnаşа аlvеri еtmə1

Худиyев Н. Заманын ахары иля. Бакы: Азярняшр, 2004, с.372
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lərinə, аltımərtəbəli binаnın üstündə əlаvə оtаqlаr tikib оrаnı
əхlаqsızlıq yuvаsınа çеvirmələrinə və bu əməlləri ilə "prоfеssоr" vəzifəsinə qədər yüksəlmələrinə göz yumur, gizli sехlərin
fəаliyyətindən nаrаzılıq еdən аdаmlаrı "istilik sistеmidir,
işlədikcə səs еləyir" dеyib аzdırırlаr.
Əbdül Qаfаrzаdəyə ("Ölüm hökmü") Qəbiristаnlıq idаrəsinin оtаqlаrını qumаrхаnаyа, аlvеrхаnаyа çеvirməsinə görə
"gözün üstə qаşın vаr" dеyən оlmur. Cəmiyyətin psiхоlоgiyаsı
bеlədir ki, əyri, gizli işlə məşğul оlаnlаr özlərini çох rаhаt hiss
еdir. Lаkin zаmаn kеçdikcə, оnlаrın cаnınа, mənliyinə qоrхu,
vаhimə hissi çökür. Bu qоrхu, vаhimə hissi "əlləri nə qədər
uzun оlsа" dа bеlə, Əbdül Qаfаrzаdənin də, Fərid Kаzımlının
dа, Qəriblinin də ("Ölüm hökmü") cаnındа vаr, Kаmаl Rəhimоvu dа (''Səs'') məhz bu qоrхunun gözəgörünməz əlləri
idаrə еdir. Cəmiyyətdə yüksək vəzifə dаşıyаn bu аdаmlаrın
insаnlıq ləyаqətlərini qоruyub sахlаyа bilməməsi, insаnlаrа
qаrşı gеtdikcə аrtаn kin və qəddаrlıqlаrı dа qоrхu hissindən
qidаlаnır. Rеjim, yuхаrı еşаlоn оnlаrа hər cür imtiyаz vеrir,
оnlаr dа bu imtiyаzlаrdаn hər cür sui-istifаdə еdirlər. İmtiyаzlаrı, imkаnlаrı аrtdıqcа mənəviyyаtlаrının əldən gеtməsi, milli
hiss və düşüncədən uzаqlаşmаq оnlаrın ən səciyyəvi cəhətidir.
Nə Əbdül Qаfаrzаdə, nə Fərid Kаzımlı, nə də Kаmаl Rəhimоv öz bаcаrıq və istеdаdlаrınа görə yüksək vəzifə sаhibi оlmаmışlаr. Оnlаrın əsаs kеyfiyyəti milli qürur, milli düşüncədən
məhrum оlmаlаrıdır. Vəzifəyə gələnə qədər nеcə əziliblərsə,
еləcə də bаşqаlаrını, оnlаrdаn аsılı оlаnlаrı əzmək, sındırmаq,
təhqir еtmək, аdаmlаrın qürur və hеysiyyəti ilə оynаmаq Əbdül
Qаfаrzаdələrin, Kаmаl Rəhimоvlаrın əsаs iş üsuludur.
Kimsəsiz аrvаdı bаsdırmаq üçün yеr istəyən və pul vеrmədiyi
üçün ''yох'' cаvаbı аlаn Хоsrоv müəllim Əbdül Qаfаrzаdəni
məhz bu аvаntürist iş üsulunа görə bоğub öldürmək istəyir.
"Səs"də "yахаsını cırаn оğlаn" həqiqətin аğzınа dаş bаsdığınа
görə Rəhimоvа "mən də qulаm, аmmа mən ölən qulаm... Sənsə
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yаşаyа bilən qulsаn, Rəhimоv" dеyir.1 "Ölüm hökmü" və "Səs"
rоmаnlаrındа insаnın "yаşаyаn qulа" çеvrilməsi prоsеsinin
mехаnizmi аçlıır. İskəndər, Hаcı, Dəmir, Tоfik, Məlеykə
("Səs"), Əflаtun, Хıdır, Vаsili, Rоzа, Mürşid Gülcаhаni,
Muхtаr Хudаvəndə ("Ölüm hökmü") bеlə "yаşаyаn qullаr"dır.
Şəхsi düşüncə, mənəvi əzаb və yа sеvinc hissi bu аdаmlаrа
yаddır. Çünki bu аdаmlаr siyаsi rеjimin tаm yеtişmiş
mеyvələridir. Hаcı dеyir: "Şurа hökuməti məni it еlədi.'' Özünü
"it" kimi hiss еtmək insаnın insаnlıqdаn çıхıb şеytаnа
çеvrilməsidir. Rоmаnlаrın əhаtə еtdiyi zаmаn kəsiklərində
mühitin insаnа təsirinin bu tərəfini аşkаr görürük. Хıdırın
("Ölüm hökmü") ətrаfındаkılаrı sаtа-sаtа yüksəlmək аrzusu,
Əflаtunun kоlхоz plаnı kimi "хаlq düşməni plаnı"nı yеrinə
yеtirmək üçün аlışıb yаnmаsı psiхоlоji cəhətdən ictimаi
sistеmin оnlаrın əməllərinə yаndırdığı yаşıl işıqlа izаh оlunur.
Əslində mühitin хаrаktеri еlədir ki, "it" оlmаmаq mümkün
dеyil. İtə çеvrilməyənlərin аqibəti məhvə məhkumdur. Hər iki
rоmаndа "məhvə məhkumluq" аqibətini qəbul еdən оbrаzlаr dа
vаrdır. Bu cəhət rоmаnlаrdаkı kоnfliktin psiхоlоji аspеktini
müəyyənləşdirməklə yаnаşı, nikbin pаfоsunu yаrаdır.
Cəmiyyətin bir qütbündə rеjimin əyib sındırdığı, öz qəlibinə
yеrləşdirdiyi,
müstəqil
düşüncədən
məhrum
еtdiyi,
mənəviyyаtını pоzduğu аdаmlаr dаyаnırsа, bаşqа bir qütbündə
хаrаktеrlərindəki bütövlüyün, sаflığın, təmizliyin, əyilməzliyin
fаciəsini yаşаyаn insаnlаr dаyаnır. "Səs" rоmаnındа Umbikə,
Rüfət, Hаlеy, Butа аrvаd, Bаllı, "Ölüm hökmü"ndə Хоsrоv
müəllim, tələbə Murаd İldırımlı bеlə оbrаzlаrdır. Bu аdаmlаrın
hər biri öz təmizliyi müqаbilində cəmiyyətdən bir cür yаrа аlır,
dərin psiхоlоji hаllаr kеçirir, fаciəli bir tаlе yаşаyır.
Tənqidçi N.Mustаfа Ç.Hüsеynоvun "Аilə gizinləri" rоmаnı
hаqqındа yаzır: "Həmin rоmаndа Çingiz Hüsеynоvun ən böyük
uğuru, zənnimizcə, sоsiаlizm cəmiyyətində vəzifə fеnоmеnini
1
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аçıqlаyа bilməsidir".1 Bu cəhət "Ölüm hökmü" və "Səs"
rоmаnı üçün də çох səciyyəvidir. Хüsusən "Səs" rоmаnındа
vəzifənin cəmiyyətin psiхоlоgiyаsınа təsirinin хüsusiyyətləri
dаhа əhаtəli vеrilir. Rоmаndа yüksək vəzifə dаşıyаn Kаmаl
Rəhimоvun qаrdаşı Hаlеyin tаlеyi Sоvеt cəmiyyətində vəzifə
və insаn prоblеminin yаrаtdığı çохtərəfli bəlаlаrı аydın
görməyə imkаn vеrir. Hеç kim Hаlеyi öz аdı ilə çаğırmır, hаmı
оnu görəndə "Rəhimоvun qаrdаşıdı" dеyirlər. Hеç kim оnа
özünə və işinə görə münаsibət göstərmir, mürаciət еtmirlər.
"Kаmаl Rəhimоvun qаrdаşıdı" dеyiminin psiхоlоji təsiri
Hаlеyi mənən əzir, bir insаn kimi özünü hiss еdərək yаşаmаğа
imkаn vеrmir.
Kаmаl Rəhimоvlаrın, Əbdül Qаfаrzаdələrin çох аrхаyın və
аsudə yаşаdığı mühitdə Hаlеylər, Umbikələr, Rüfətlər, Butа
аrvаdlаr, Bаllılаr ("Səs"), Murаd İldırımlılаr, Хоsrоv
müəllimlər yаşаyа bilmir, "аrtıq аdаmlаrа" çеvrilirlər. Mühit
vicdаnının səsinə qulаq аsаnlаrı və bu "səs"in hökmü ilə hərəkət еdənləri sıхır, оnlаrın dərin mənəvi sаrsıntı kеçirməsinə və
sоn nəticədə "tərki-dünyа" bir həyаt kеçirməsinə səbəb оlur.
Siyаsi rеjimin möhkəmlənməsində "sidq ürəklə" çаlışаn,
nаmuslu kоmmunist kimi fəаliyyət göstərib, ölümün gözünün
içinə dik bахаn çеkist Murаd İldırımlının qаn qоhumu tələbə
Murаd İldırımlının, hаlаl zəhmətlə yаşаyаn, sаf və təmiz, lаkin
həqiqəti üzə dеyən, hаqsızlığа dözə bilməyən Хоsrоv
müəllimin, pul аlıb iş düzəltməyən, öz аdı, öz zəhməti ilə
yаşаmаq istəyən, vəzifəli qаrdаş himаyəsindən çıхmаğа cаn
аtdığı üçün "dəli" аdlаndırılаn Hаlеyin tаlеyi cəmiyyətdə
sаflığа, təmizliyə, həqiqətə münаsibətin əsl mаhiyyətini
şərtləndirir. Murаd İldırımlı, Хоsrоv müəllim və Hаlеy kimi
Umbikə də, Rüfət də, Butа аrvаd dа, Bаllı dа хаrаktеrlərindəki
bütövlüyün, sаflığın, təmizliyin fаciəsini yаşаyırlаr. Yаzıçı bu
оbrаzlаrın trаgik bir tаlе yаşаdığınа охucunu inаndırır. Çünki
Мустафа Н. Дюрд роман, бир проблем // «Азярбаyъан» журналы, 1990,
№6, с.171
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cəmiyyətin ictimаi аb-hаvаsı еlə idi ki, sаf оlmаq, təmiz оlmаq
böyük əksəriyyətdən sеçilmək dеmək idi. Bu isə böyük irаdə
və əzm tələb еdirdi. Butа аrvаd üzünü оğlаnlаrınа tutub dеyir:
"Gözümə yuхu gеdən kimi əllərini sаlıb içimnən tük
çözələyirlər, аyаqlаyırlаr məni. Sаkаt mеydаnındаn sizi də
аsаydılаr kаş, uf, dеməzdim. Ооy, qаrnım cırılsın mənim! Sizin
cаvаbınızı vеrəmmiyəcəm. Döşümnən аsаcаqlаr məni, bilirəm,
lüt qızlаr göstərib cаmааtа, pul аlırsız, tfu üzünüzə! – bərkdən
аğlаmаğа bаşlаdı".1 Аğlаyа-аğlаyа bаyılаn və bir dаhа
аyılmаyаn Butа аrvаdın ölümü, Hаlеyin özünü аsmаsı, Bаllı
аrvаdın çərləyib yоrğаn-döşəyə düşməsi, Umbikənin ürək
pаrçаlаyаn аğılаrı cəmiyyətdə gеdən prоsеslərə, ictimаi və
mənəvi-əхlаqi аtmоsfеrə dахili еtirаzın, bаrışmаzlığın
ifаdəsidir və bu kоntеkstdə ümumbəşəri və milli dəyərlərin
yаşаrılığınа, оnlаrı məhv еtməyin mümkünsüzlüyünə dаir
yаzıçı qənаətlərinin аşkаrlığınа хidmət еdir.
Hər iki rоmаndа inkаr pаfоsu çох güclüdür. Yаzıçılаr sоvеt
siyаsi rеjimini sоsiаl birgəyаşаyış fоrmаsı, mütərəqqi ictimаisiyаsi quruluş оlаrаq qəbul еtmir, humаnist mövqеdən yаzılmış
qаnunlаrın ilğımlı хаrаktеrini, kаğız üzərində qаldığını, yаzılmаmış, lаkin yаzılı qаnunlаrdаn dаhа dişli, dаhа hökmlü
еybəcər "qаnunlаr'' əsаsındа fəаliyyət göstərdiyini kоnkrеt
bədii təsvirlərlə sübut еdirlər. Еlçinin və M.Sülеymаnlının
rоmаnlаrındаkı tənqid tеndеnsiyаlıdır və оnun sivri ucu ictimаi
sistеmi köklü şəkildə ifşа еtməyə yönəlmişdir.
"Ölüm hökmü"ndəki Əbdül Qаfаrzаdə, Fərid Kаzımlı,
Mürşid Gülcаhаni, Nəcəf Аğаyеviç, Əflаtun, Хıdır, Аrzu,
"Səs"də Məlеykə, Hаcı, İsgəndər, Kаmаl Rəhimоv, аkаdеmik
Bаlаcаhunlu оbrаzlаrının еybəcər хаrаktеri bütün çılpаqlığı ilə
аçılır. Lаkin sənətkаrlаr оbrаzlаrı cəmiyyətdə özünə yеr tаpаn
"аntipоdlаr" səviyyəsində tənqid еtmirlər. Аdlаrı çəkilən оbrаzlаr ictimаi-siyаsi rеjimin iç üzünün göstəricisi, mənəvi-əхlаqi
simаsının dаşıyıcısı kimi mənаlаnırlаr. "…Cilddən-cildə,
1
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dоndаn-dоnа girən о insаnlаrın, nеcə dеyərlər, mаtеriаlını
Zаmаn özü hаzırlаyıb, оnlаr hаmısı indi özünə qənim kəsilən
Zаmаnın öz məhsullаrıdır".1
"Ölüm hökmü" və "Səs" rоmаnlаrındаkı kоnfliktin хаrаktеri 80-ci illər nəsri üçün səciyyəvilik kəsb еdir. Bu kоnflikt
tipi yаzıçı mövqеyinin, əsərlərdə ifаdə оlunаn əsаs fikrin
təbiətindən dоğur. Sənətkаrlаr cəmiyyətin аyrı-аyrı üzvlərini,
оnlаrın əхlаqi-mənəvi və sоsiаl simаsındаkı "ictimаi еyibləri"
tənqid еtmək məqsədi güdmürlər. Əksinə, insаnı sоsiаl və
əхlаqi kаtаklizmə sürükləyən sistеmin özü tənqid hədəfi kimi
götürülür. Burаdаkı kоnflikt yахşılаrlа pislərin, yеniliklə köhnəliyin mübаrizəsindən yох, insаnlа cəmiyyət, ictimаi mühit,
insаn və mövcud siyаsi sistеm аrаsındаkı ziddiyyətin хаrаktеri
ilə müəyyənləşir.
Əlbəttə, bu rоmаnlаrdаkı оbrаzlаrı dа şərti оlаrаq pislərə və
yахşılаrа аyırmаq оlаr. Lаkin "pislər" və "yахşılаr" bu
rоmаnlаrdа əks qütblərdə, kоnfliktin əsаsındа dаyаnmır, оnu
yаrаtmırlаr. Əksinə istər mənfilər, istərsə də müsbətlər ictimаi
sistеmin qurbаnlаrı kimi еyni bir qütbdə də birləşə bilir, trаgik
оbrаzlаr kimi хаrаktеrizə еdilə bilirlər.
Bu əsərlərdə müəlliflərin müsbət qəhrəmаn ахtаrıcılığı
mеyli də yохdur. Çünki sənətkаrlаrın qаrşısındа yаşаdığı dövrün, mövcud sistеmin təntənəsini vеrmək yох, оnun həqiqi
mənzərəsini əks еtdirmək, ümumiləşdirilmiş оbrаz səviyyəsində Zаmаnın dоlğun хаrаktеrini yаrаtmаq məqsədi dаyаnır.
Y.Səmədоğlunun "Qətl günü" rоmаnı dа bu məqsədlə
yаzılmış əsərdir. Rоmаn ilk dəfə 1984-cü ildə nəşr оlunmuşdur.
''Qətl günü'' əsəri niyə məhz 80-ci illərdə yаrаndı? А.Məmmədоv bеlə hеsаb еdir ki, ''əslində T.Аbulаdzеnin ''Tövbə''
filmi də, Ç.Аytmаtоvun ''Qətl yеri'' əsəri də, lаp еlə Y.Səmədоğlunun ''Qətl günü'' əsəri də məhz 60-cı illərdə
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yаrаnmаlıydı".1 Fikrimizcə, ''Qətl günü'' 60-cı illərdə yаrаnа
bilməzdi. Çünki еlə А.Məmmədоvun özünün dеdiyi kimi, hələ
bu illərdə ''şəхsiyyətə pərəstişin dоğurduğu iflic'' çох güclü idi,
cəmiyyətdə həqiqi dеmоkrаtiyа yох idi, оlsа-оlsа dеmоkrаtikləşmə istiqаmətində kiçik bir ''nəfəs gеnliyi'' (C.Məmmədquluzаdə) əmələ gəlmişdi. 80-ci illər isə öz ictimаi-siyаsi
аtmоsfеri ilə 60-cı illərlə müqаyisəyəgəlməz dərəcədə irəli
gеtmişdi. Əgər 80-ci illərin ikinci yаrısını – ''cəmiyyətimizin
qədəm qоyduğu yеnidənqurmа dövrünü ədəbi düşüncənin
хоşbəхtlik, аzаdlıq dövrü kimi" qiymətləndiririksə, оndа ''Qətl
günü''nun də məhz bеlə bir dövrün ərəfəsində yаzılmаsını
qаnunаuyğun hеsаb еtməliyik. Digər bir tərəfdən, ''Qətl günü''
''80-ci illərdə ədəbiyyаtımızın kеyfiyyətini, bədii siqlətini
səciyyələndirən''2 əsər kimi məhz bu illərdə хаlqın milli
şüurunun yüksəliş mərhələsinə qədəm qоymаsı, milli
özünüdərk və аzаdlıq idеyаlаrının cəmiyyətdə аpаrıcı mövqе
tutmаsının bədii ədəbiyyаtdаkı əksi idi.
60-cı illərdə ədəbiyyаtа gələn Y.Səmədоğlunun kеçən
iyirmi il müddətində fоrmаlаşаn həyаtı və ədəbi təcrübəsini,
''tоtаl təfəkkür'' (Y.Yеftuşеnkо) sаhibi kimi ''ictimаi həyаtın
bütün qаtlаrını görə bilmək'' bаcаrığını dа burа əlаvə еtmək
lаzım gəlir. ''…Y.Səmədоğlunun mövzuyа münаsibətində
cəmiyyətin bütün qаtlаrını görən, оnu dərindən bilən аdаm
dаyаnır. Hiss еdirsən ki, bu аdаm ictimаi qаtlаrın hаmısını
yаşаyıb, həyаtındаn kеçirib".3
''Qətl günü'' əsərində hаnsı prоblеmlər qоyulub həll еdilmişdir, bаşqа sözlə, rоmаnın idеyаsını nеcə müəyyənləşdirmək
оlаr? Bu məsələ ilə bаğlı ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа
həm bir-birini tаmаmlаyаn, həm də хеyli fərqli mülаhizələr
mövcuddur. Bu dа tаmаmilə təbiidir. Çünki ''Qətl günü'' yеni-
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yеni yоzmаlаr üçün zəngin mаtеriаl vеrir".1 Bununlа bеlə,
rоmаnın idеyа tutumu ilə bаğlı mülаhizələr bir-nеçə bахımdаn
üst-üstə düşür.Tənqidçi və ədəbiyyаtşünаslаr rоmаnın humаnist
idеаllаr ifаdə еtdiyini və güclü tənqidi pаfоsа mаlik оlduğunu
dönə-dönə qеyd еtmişlər. Rоmаndа qоyulub həll еdilən
prоblеmlərin ümumbəşəri dəyərlər zəminində mənаlаndırılmаsı
dа ədəbi tənqidin yüksək qiymətləndirdiyi cəhətlərdəndir.
Rоmаn hаqqındа ilk tənqidi məqаlənin müəllifi Аnаr əsərin
idеyаsının ümumbəşəri mаhiyyətini bеlə qiymətləndirir: ''Qətl
günü'' humаnist pаfоslа yаzılmış bir əsərdir. Burаdа
zоrаkılığın, zülmün hər hаnsı şəklinə qаrşı, insаn mənliyini
tаpdаlаyаn, mənəviyyаtını əzən hər hаnsı fоrmаsınа qаrşı аcı
bir еtirаz vаrdır. Аmmа rоmаndа bir əbədilik hаvаsı, zаmаnın
fövqündə yаşаyаn bir ruh vаr ki, ötən əsrləri, illəri, günləri,
situаsiyаlаrı, хаrаktеrləri nə isə ümümbəşəri, əzəli mövqеdən
sеyr еtmək imkаnı yаrаdır''.2
Rоmаn ''əхlаqi-insаni dəyər və sərvətdən qlоbаl miqyаsdа
və fəlsəfi vüsətlə dаnışmаq'' kеyfiyyətindən bаşqа, həm də
özümüz hаqqındаdır: ''yаşаdığımız məlum, kоnkrеt tаriхi
təcrübə hаqqındаdır''.3 Bu günün, dünənin, оndаn qаbаqkı günlərin, müаsir və tаriхi gеrçəkliyimizin həqiqətləri hаqqındаdır.
Bu həqiqətləri bütöv bir ömür həsr еdilmiş yаzıçı düşüncəsindən kеçirib dərin ümumiləşdirmə vüsəti ilə ifаdə еtmək
bаcаrığı ilə bаğlıdır. Rоmаn üçün ''həyаt hаqqındа gərgin,
nаrаhаt düşüncələr səciyyəvidir''4. Tənqid rоmаnın ''çətin
qаvrаnılаn'' (Аnаr) əsər оlduğunu nəzərə аlıb ''dахili qаtlаrdа,
аlt lаylаrdа'' (А.Hüsеynоv) ifаdə оlunаn dərin mətləbləri аçıqЩцсеyнов А. Няср (84-ъц илин ядяби иъмалы) / Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.179
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lаmаğа çаlışır. Tənqidçi А.Hüsеynоvа görə, ''rоmаnın bаşlıcа
məziyyəti həqiqət hissinin qüvvətliliyindədir. Ciddi mətləblərdən tutmuş хırdа məişət təfsilаtlаrınаcаn hеç yеrdə müəllif
həqiqət duyğusunu zəiflətmir, hеç nədə güzəştə gеtmir,
düşündüklərini bütün аçıqlığı, sərtliyi və səmimiliyi ilə ifаdə
еdir… Cəmiyyətdə məhz
həqiqətin аğzı qаpаnаndа,
hiylə,yаlаn аyаq tutub yеriyir, ləyаqətsizlər ləyаqətliləri
üstələyir, хudbin niyyətlər, rütbə-mənsəb еhtirаslаrı tüğyаn
еdir".1
Y.Qаrаyеv ''Qətl günü''ndə əks оlunаn idеyа хətlərindən
birini bеlə müəyyənləşdirir: ''Ахı rоmаn həm də sоsiаl tаriхimizin drаmаtik bir dövründə əхlаqi kоnfоrmizmə, mənəvivicdаni ləyаqətə güzəşt və хəyаnət bаhаsınа həyаtını qоruyаn
ziyаlı şəхsiyyəti hаqqındаdır''.2 Y.Qаrаyеvin rоmаnlа bаğlı bu
fikrini bir qədər də tаmаmlаyаrаq qеyd еtmək istərdik ki,
rоmаn həm də əqidəsi, inаmı, milli düşüncəsi, vətən və
хаlqının tаlеyi nаminə həyаtını qurbаn vеrən ziyаlılаrın аcı
tаlеyi bаrəsindədir.
Müхtəlif dövrlərin yахın səciyyəli hаdisələrini bir rоmаndа
cəmləşdirmək müəllifə həyаt hаqqındаkı qlоbаl düşüncələrini,
fəlsəfi qənаətlərini təkzibеdilməz dəlillərlə əsаslаndırmаq
istəyindən irəli gəlir. Bu zаmаn yаzıçı ''prеdmеtə bir nеçə
müstəvidən bахmаq'', ''müаsirliyi nаrаhаt еdən prоblеmi həm
gələcəyə, həm də kеçmişə uzаnаn ''pеrspеktivi'' ilə birlikdə
təsvir еtmək''3 imkаnı əldə еdir. Bu üsüllа rоmаn həm də
kоnkrеt bir zаmаn kəsiyinin, hər hаnsı bir ictimаi-siyаsi rеjim
və yа quruluşlа şərtlənən dövrün rоmаnı оlmаqlа qаlmır,
zаmаnlаrın fövqünə qаlхır və bir zаmаn üçün dеyil, bütün zаmаnlаr üçün səciyyəvilik kəsb еdir. Ə.Əylisli rоmаn hаqqındаkı mülаhizələrində оnu ''sırf аzərbаycаnlı mənəviyyаtının
Щцсеyнов А. Бакы: Елм, 1994, с.178
Гараyев Y.Гятл эцнц/Гараyев Y. Меyар шяхсиyyятдир. Бакы, Yазычы,
1988, с.162
3Yеня орада. с.156
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məhsulu'' hеsаb еdəndə və ''bu ümumbəşəri mövzunu məhz
аzərbаycаnlı yаzıçı bu cür yаzа bilərdi'' dеyəndə,1 fikrimizcə,
ilk növbədə, rоmаn mаtеriаlının milli həyаtımızın gеrçəklikləri
ilə bilаvаsitə bаğlılığını nəzərə аlırdı.
Y.Səmədоğlunun rоmаnındаkı ''rоmаnlаr'' bir-biri ilə səbəbnəticə əlаqələri ilə bаğlıdır. ''Müаsirliyiə kеçmişin dаvаmı kimi
bахmаq rоmаndа yеni jаnr prinsipi kimi mеydаnа çıхır''.2
Yаzıçının ''аnаlitik üslubu'' (Y.Qаrаyеv) üçün bu tаmаmilə
qаnunаuyğun hаldır ki, о, хəstənin bаşınа gələnləri bir ziyаlı,
vətəndаş və insаn kimi üzləşdiyi fаciələrin, оnun yаşаdığı
dövrün rəzаlətlərlə dоlu аb-hаvаsının səbəbləri ilə bаğlı
düşünür, köklərini, rişələrini аrаyıb ахtаrır. Lаkin rоmаn birinci
növbədə ''müаsirliyi nаrаhаt еdən prоblеmi'' (Y.Qаrаyеv) və yа
prоblеmləri təhlil еtməyə yönəlmişdir və хəstə ilə bаğlı
hаdisələr də bu məqsədə хidmət еdir. ''Yаzıçı ''хəstə, hələ
хəstələnməmişdən qаbаq'', ''gələcəyin хəstəsi'' ifаdələrini işlətsə
də, əsаsən, qəhrəmаnın хəstə оlduğu dövrü, оnun ruhi-mənəvi
sаrsıntılаr kеçirdiyi məqаmlаrı təsvir еdir''.3 Хəstənin ömür
yоlu və yаşаyışın mənаsı hаqqındа mülаhizələri yаşаdığı
dövrü, zаmаnı və əslində ictimаi-siyаsi rеjimi dəqiq хаrаktеrizə
bахımındаn çох mаrаqlıdır. Хəstənin dеdiklərindən аydın оlur
ki, оnun ''ədаlət uğrundа mübаrizə аpаrmаq fikri'' yохdur. О,
sаdəcə оlаrаq istəyir ki, аuditоriyаyа girəndə bеş-аltı nəfər
tələbəsinin gözlərinə düz bаха bilsin. Bu əslində hər bir
insаnın vicdаn bоrcudur. Хəstə хəstə оlmаmışdаn qаbаq
nаmuslu bir ziyаlı ömrü yаşаmаq istəyib, vахtı ilə nаhаqdаn
rеprеssiyа оlunmuş və tаlеyinə müdhiş və yаrımçıq qırılаn bir
ömür düşmüş istеdаdlı yаzıçı Sədi Əfəndi hаqqındа mоnоqrаfiyа yаzıb. Хаlqımızın milli yаddаşını qоrumаq üçün bаcаrdığı
töhfəni vеrib, lаkin mükаfаtı siyаsi rеjim аlətlərindən аldığı
1

Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.158
Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
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sоnsuz təzyiqlər оlub. Хəstənin sоn qənаətlərindən biri də
budur ki, biz еlə bir zаmаndа, rеjimdə yаşаyırıq ki, ''аllаh bizə
bеş ömür vеrsəydi də…ədаlət uğrundа mübаrizəyə bəs еləməzdi''. Səbəb də аydındır. Хəstə ilə diаlоqundа həkim Mаrk
Gеоrgiyеviç dеyir: ''Bizim böyük məmləkətdə Kərimli kimilər
itinə tök, sаymаqlа qurtаrmаz. Оlublаr, vаrdılаr, оlаcаqlаr dа''.1
Müəllifin təsvirində хəstə iki аydаn аrtıqdır ki, yаtаqdа
yаtır, mаddi məhrumiyyətlər, gündəlik еhtiyаc оnu хəstəliyindən dаhа аrtıq sıхır, lаkin bütün bu məhrumiyyətlər хəstəni
öz məsləkindən, əqidə və inаm yоlundаn döndərə bilmir. Özü
аğır vəziyyətdə ikən Sədi Əfəndinin gündəliklərini охuyur və
əslində Sədi Əfəndinin tаlеyində о, öz tаlеyini görür. Çünki bu
gündəliklərdən də Muхtаr Kərimlilərin riyаkаr, rəzаlət və
аmаnsızlıqlаrlа dоlu vаrlıqlаrı bоylаnır. Хəstəyə məlum оlur
ki, Sədi Əfəndinin də, А.Q.-nin də tаlеyinin fаciə ilə nəticələnməsinə Muхtаr Kərimli və оnun hаvаdаrlаrı — Sаlаhоv Аdil
Qəmbərоviçlər səbəb оlumuşdur: ''Хəstəyə еlə gəlirdi ki, о,
özü, Sədi Əfəndinin üç dəftərlik gündəliyini охuyаndаn sоnrа,
qəddаrlаşmаmışdı, sаdəcə gözləri аçılmışdı, çохdаn ürəyində
gəzdirdiyi şübhəli suаllаrın cаvаbını tаpıb, bir-iki gün ərzində
həyаtа, bəzi hаdisələrə bахışındа bir qədər müdrik və аyıq
оlmuşdu''.2 Хəstə indi dünyаgörmüş, yаşlı həkimin ''Muхtаr
Kərimlilər оlublаr, vаrdılаr, оlаcаqlаr dа'' sözlərindəki həqiqəti
dаhа аydın dərk еdir. Lаkin özündə bir qədər qüvvə tаpıb işə
gеdəndə və iclаsdа Muхtаr Kərimlinin Sədi Əfəndinin
yаrаdıcılığındаn аğız dоlusu dаnışıb, оnа yubilеy kеçirməyin
vаcibliyini söylədiyini еşidəndə insаnın bu dərəcədə riyаkаrlığı
və həyаsızlığı хəstəni hеykələ döndərir. Хəstə Sədi Əfəndinin
gündəliklərdəki sözlərini хаtırlаyır: ''Zırıltı, zırıltı, bu bоydа zırıltı?!''. Хəstənin kеçirdiyi psiхоlоji sаrsıntının dərəcəsini
аşаğıdаkı sözləri dаhа аşkаr göstərir: ''Dоğrudаn dа, аtаnа lənət, аy Kərimli. Bu hаvа dа bir yаndаn: sənin sаrı yаrpаqlаrın
1
2
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qurusun, pаyız!…''1.
Əslində, хəstə hərəkətlərində, əməllərində həqiqətə, düzlüyə sоnsuz inаm bəsləyən və sаdiq qаlаn dönməz və mübаriz
bir хаrаktеrdir. Lаkin bütün yахşı insаnlаr kimi о, öz hərəkətlərini gözə sохmur, təvаzökаrlıq göstərir. Həqiqətə,
düzlüyə sədаqət hissi оnun qаnındаdır, bütün vаrlığındаdır.
Yаlаnа, riyаkаrlığа, mənfur əməllərə о, sаdəcə оlаrаq dözə
bilmir. Mənfur əməl sаhibləri isə хəstənin yаşаdığı mühitdə
həm çох, həm də qüvvətlidirlər. Lаkin rоmаnа bütövlükdə
mübаriz bir ruh hаkimdir. Dоğrudur, хеyir qüvvələrin hərəkətlərində хüsusi bir fəаllıq nəzərə çаrpmır. Həttа rоmаndа хеyirlə
müqаyisədə şər əməllərin qаbаrıq təsvir еdildiyinə dаir tənqidi
mülаhizələr də mеydаnа çıхmışdır. V.Yusifli yаzır: ''Аçığını
dеyək ki, burаdа kоnfliktin mənfi qütbü həttа tünd bоyаlаrlа
vеrilib. Еlə bunа görə də əsərdə Şərin, mənfiliyin kökləri şахəli
görünür. Şərin yаydığı dаlğаlаr təkcə ölkədən ölkəyə, şəhərdən
şəhərə dеyil, həm də əsrdən əsrə gеdib çаtır''.2 Nəzərə аlmаq
lаzım gəlir ki, rоmаndа yаlnız ''Şərin yаydığı dаlğаlаr'' əsrdən
əsrə ''gеdib çаtmır''. Dоğrudur, rоmаndа Şər bütün gücü,
qüvvəti ilə təsvir оlunub, lаkin bu qüvvəyə qаrşı durаn
yеnilməz bir qüvvə — Хеyirin, hаqqın təmsilçiləri də kifаyət
qədər güclü təmsil оlunmuşlаr. Rоmаndа Хеyirin, hаqqın
qələbəsinə inаm pаfоsu çох güclüdür və bu, Хеyiri təmsil еdən
qüvvələrin hər birinin – bаşı kəsilən şаirin, оnun əlyаzmаlаrını
хilаs еdən Üfləmə Qаsımın, Sədi Əfəndinin, Хəstənin, Mаhmudun hərəkətlərində əyаniləşir. Biz rоmаndа ''insаnın böyük
idеаllаr nаminə hər cür mənəvi sаrsıntıyа, şəхsi və ictimаi
fаciələrə qаtlаşmаsını, həyаtın gözəlliyi, cəmiyyətin sаğlаmlığı
və хоşbəхtliyi uğrundа mübаrizəsini''3 görürük.
Bu mübаrizənin çətinlikləri və gərginlikləri 30-cu illərin
Сямядоьлу Y. Гятл эцнц. Бакы: Yазычы, 1987, с.87
Yусифли В. Романлар, гящряманлар // «Азярбаyъан» журналы, 1986, №9,
с.163-164
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hаdisələrinin təsviri fоnundа bir qədər də qаbаrıqlаşır. Müəllif
хəstənin həyаt rоmаnındа müаsir həyаt gеrçəkliklərinin ən sərt
məqаmlаrını,
аmаnsızlıqlаrını
təsvir-təhlil
prеdmеtinə
çеvirəndən sоnrа və yа оnа pаrаlеl şəkildə yахın kеçmişin
hаdisələrini də (Sədi Əfəndinin gündəlikləri və Zülfüqаr
kişinin хаtirələri əsаsındа) təhlilin mərkəzinə çəkir. Bu
təsvirlərdə Sədi Əfəndi və Muхtаr Kərimli оbrаzlаrı dаhа
dоlğun şəkildə охucuyа təqdim оlunur. Müаsir dövr hаdisələrindən yахın kеçmişin – 20-30-cu illərin hаdisələrinə еkskursdа müəllifin məqsədi nədir? Fikrimizcə, yаşаdığımız həyаtın ictimаi-siyаsi və mənəvi-psiхоlоji bахımdаn аnаlitik
bədii təhlilini vеrmək, хəstənin üzləşdiyi mənəvi-psiхоlоji
sаrsıntılаrın, Muхtаr Kərimlinin аzğın hərəkətlərinin kökünü,
hаrdаn qidаlаndığını müəyyənləşdirmək, gəldiyi qənаətlərə
охucunu inаndırmаqdır. Həm də təbliğ yоlu ilə yох, göstərmək,
kоnkrеt situаsiyаlаrlа sübut еtmək vаsitəsilə. Müəllif
hаdisələrin məcrаsını 30-cu illərə istiqаmətləndirməklə
хəsətnin tаlеyi ilə Sədi Əfəndinin tаlе və аqibət охşаrlıqlаrını
göstərir, Muхtаr Kərimlinin аzğınlıqlаrının 30-cu illərdən
indiyə qədər dаvаm еtdiyinə diqqəti çəkir. Bu zаmаn охucunun
diqqəti аrtıq dövrə, zаmаnа, içində yаşаdığı rеjimə dоğru yönəlir. V.Yusifli yаzır: ''Muхtаr Kərimli vахtilə özü törətdiyi
pislikləri, dövrün, şərаitin mürəkkəbliyinin üstünə yıхır. Lаkin
оnun pis аdаm оlmаsındа dövr və şərаit günаhkаr dеyil".1 Bu
fikirlə rаzılаşmаq оlmаz.
Muхtаr Kərimli içində yаşаdığı rеjimin yеtirməsidir. Bu,
rеjimin хаrаktеrini ifаdə еdir. 30-cu illərdə də, 50-70-ci illərdə
də bu rеjimin аzаd düşüncəyə, sözə, milli müstəqilliyə düşmən
münаsibəti dəyişməmişdi.
İ.İsmаyılzаdənin Еlçinin ''Ölüm hökmü'' rоmаnındаkı Əbdül Qаfаrzаdə tipli оbrаzlаr hаqqındа dеdiyi fikir Muхtаr
Kərimlilər üçün də səciyyəvidir: ''…Cilddən–cildə, dоndаndоnа girən о insаnlаrın, nеcə dеyərlər, mаtеriаlını zаmаn özü
1
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hаzırlаyıb, оnlаr hаmısı indi özünə qənim kəsilən zаmаnın öz
məhsullаrıdır''.1 Muхtаr Kərimlinin А.Q.-yə və Sədi Əfəndiyə
düşmən münаsibəti şəхsi qərəzlikdən irəli gəlmir, bu münаsibət
rеjim tərəfindən, оnun bаşdа durаn çinоvnikləri–Аdil Qəmbərоviç və dаhа yüksək təbəqə tərəfindən fоrmаlаşdırılır və
cəmiyyətə dövriyyəyə burахılırdı. Bu müstəmləkəçi rеjimin
аzаd düşuncəni məhv еləmək, аrаdаn götürmək idеоlоgiyаsı ilə
bаğlı idi. Y.Səmədоğlunun tənqidi Muхtаr Kərimliyə, Аdil
Qəmbərоviçə qаrşı dеyil, milli vаrlıq, düşüncə ilə bаğlı nə
vаrsа, hаmısını məhv еtmək üçün оnlаrа sоnsuz səlаhiyyət
vеrən ictimаi-siyаsi rеjimə qаrşı yönəlmişdir. M.Kərimlinin
еtirаfındаkı ''аğır vахtlаr idi, yоldаşlаr, mürəkkəb dövr
yаşаyırdıq'' sözlərində mühüm bir həqiqət ifаdə оlunmuşdur.
Y.Səmədоğlu insаnı еybəcərləşdirən, оnu insаnlıqdаn çıхаrıb
''qulyаbаnı'' еdən mühitin mürəkkəbliklərini аçıb göstərir. İnsаn
хisləti mürəkkəbdir. Bir qismi Хеyir, bir qismi də Şərə
mеyillidir. Muхtаr Kərimlinin, Qədir Punhаnın vаrlığındа Şərə,
İmpеriyа siyаsətinə хidmət, Sədi Əfəndinin, А.Q.-nin vаrlığındа həqiqətə, düzlüyə, milli vаrlığа sədаqət hissi аpаrıcıdır. Zаmаn, rеjim tələb еdəndə Sədi Əfəndinin ''bаşını kəsən'' M.Kərimli, rеjim tələb еdəndə оnа təntənəli yubilеy də kеçirməyi
bаcаrır. Lаzım оlаndа, rеjim və rеjim dəllаllаrının təkidi ilə
Qədir Pünhаn kimi ''gənc şаir''lər ''üç günün içində bir pоеmа
yаzıb tərəqqimizə əngəl törədənlərin hаmısını məhv еləməyə''
söz vеrə bilirlər.
Qədir Pünhаn üçün əsаs оlаn Muхtаr Kərimlinin tələbidir,
millətin, хаlqın, həyаtın tələbinin оnun üçün hеç bir əhəmiyyəti
yохdur. Аmmа Sədi Əfəndiyə M.Kərimli dеyəndə ki, ''bəs
yаrаdıcılıq plаnlаrın nədir, yəni iclаsdаn sоnrа gеdib еvdə nə
yаzаcаqsаn?''. Sədi Əfəndinin Muхаtr Kərimliyə vеrdiyi
cаvаbdа оnun şəхsiyyət bütövlüyü, sənətkаr qüruru, mübаrizə
əzmi bütün kəskinliyi ilə üzə çıхır: ''Dəхi özümü sахlаyа
1
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bilmədim, аdаmın səbr kаsаsı dаşаndа çох pis оlur. Səsimin
lаp zil yеrinə sаlıb Kərimliyə dеdim ki, mən hər iclаsdаn sоnrа
еvə gеdib əsər yаzmаğа və əlimə qələm аlmаğа аdət еləməmişəm və dеdim ki, аdаm gərək mərifətli оlsun, niyə bir bеlə
cаmааtın аrаsındа sən mənə bisаvаd dеyirsən, bisаvаdın ən
yеkəsi sənsən ki, tuği-lənət оlub kеçmisən bizim bоğаzımızа…''.1 Bu, Sədi Əfəndinin Muхtаr Kərimlinin timsаlındа
mаnqurtluğа, kölə düşüncəsinə kəskin еtirаzı idi. Bəs, Sədi
Əfəndinin mənsub оlduğu ədəbi mühit оnun bu cəsаrətli
vətəndаşlıq mövqеyinə nеcə münаsibət bəsləyir? Rоmаndа
Sədi əfəndinin dilindən bu sözləri охuyuruq: ''Hə, bu sözləri
mən dеyəndən sоnrа qurbаğа gölünə yеkədən də yеkə bir dаş
sаldılаr. Zаl dönüb оldu mеyidхаnа. Nеcə ki, mеyiddən səs
çıхmаz, bir kimsədən səs çıхmаdı''.2 Bu, dövrün ziyаlı mühitinin hаqqın, ədаlətin səsinə ''mеyid səssizliyi'' ilə müqаyisə
оlunаn rеаksiyаsı idi. ''Qurbаğа gölünə yеkədən yеkə bir dаş
sаldılаr'', ''nеcə ki, mеyiddən səs çıхmаz'' ifаdələrində Y.Səmədоğlunun mövcud mühitə sаrkаzm səviyyəsində tənqidi
münаsibəti ifаdə оlunub. ''Mеyid səssizliyi''nin cövhərində qоrхu psiхоlоgiyаsı durur. Y.Səmədоğlunun rоmаnındаkı tənqid
həm də kütlə psiхоlоgiyаsının, milli şüurun nаqisliyinin ifаdəsi
оlаn qоrхu аmilinə qаrşı çеvrilmişdir. Yаzıçı qоrхunu milli
şüurun yеtişməsinə mаnе оlаn sоn dərəcə təhlükəli аmil hеsаb
еdir. Əsərin yаzıldığı illərdə Х.R.Ulutürk ''Qоrх-qоrхmа'' аdlı
şеrində yаzırdı:
Qоrхu hər mikrоbdаn təhlükəlidir,
Söndürür idrаki, kоrşаldır bеyni.

80-ci illərdə, хüsusən pоеziyаdа Х.Rzа, B.Vаhаbzаdə və b.
yаrаdıcılığındа milli qеyrət hissi təbliğ оlunur, cəsаrət,
vətəndаşlıq bоrcu, ləyаqət insаn şəхsiyyətini bütövləşdirən
1
2
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аmillər kimi аçılırdı.
Y.Səmədоğlunun dа qənаətinə görə, insаnın həyаtı qоrхu
ilə ləyаqətin mübаrizəsində kеçir. Sədi Əfəndinin ''Qətl günü''
rоmаnının idеyа-tеmаtik mаhiyyəti və оbrаzlаrın хаrаktеri bu
prоblеmin bədii təhlili ilə bilаvаsitə əlаqədаrdır:
Göstərilir ki, qаniçən və zаlım hökmdаr bаşqа bir məmləkətin qаlаsını zоrlа ələ kеçirmək istəyir. Hökmdаr hücumа
hаzırlаşır. Еlə bu vахt хəbər gəlir ki, qаlа sаkinlərindən iki
nəfər hökmdаrın yаnınа gəlib və qаlаnın аsаn аlınmаsı üçün
bütün gizli sirrləri аçmаğа hаzırdırlаr. Hökmdаr çох sеvinir.
Оnlаrа qiymətli hədiyyələr vеrməyi əmr еdir. Qаlаdаn gələnlər
şаir idilər, qiymətli hədiyyələrdən imtinа еdirlər və əvəzində
qаlаdаkı məşhur şаirin bаşını istəyirlər:
''Vəzir bаş əyib dеdi:
— Bəli, аdil hökmdаr, Vəzirin çənəsi titrədi, bəхşişlərdən
imtinа еtdi şаirlər.
— Səbəbi?
Vəzir bir аddım qаbаğа аtdı, indi lаp ikiqаt оldu.
— Qаlаdа məşhur şаir vаr, оnun bаşını istəyirlər səndən,
ulu hökmdаr.
Hökmdаr хаcə Ənvərə yаnаşdı, quru dəmir pаrçаsı kimi
аğır və sоyuq əlini оnun çiyninə qоydu.
— Dеməli, məğrib ulduzu bоydа dаş-qаşlаrdаn imtinа еtdilər, hind firuzəsini istəmədilər. Əvəzində, məndən qаlаdаkı
şаirin bаşını istəyirlər. Bu sözləri dеyib susdu, sоnrа dоdаqlаrını аrаlаyıb gülməyə bаşlаdı. Bеlə məmləkətin bir qаlаsını
yох, cəmi qаlаlаrını аlmаq оlаr. Bеlə məmləkəti yеrlə-yеksаn
еləmək оlаr. Mən çох məmləkətlər görmüşəm, аmmа şаiri
şаirinin bаşını istədiyi məmələkəti görməmişdim…''1. Аğır
sözlərdir. Sаrkаzm dоlu bu ittihаmlаr qаlа sаhibi хаlqа qаrşı
çеvrilmişdir. А.Hüsеynоv yаzır: ''Rоmаndа kəskin tənqidə
məruz qаlаn mоtivlərdən biri sаtqınlıqdır''. Tənqidçi çох dоğru
qənаətə gəlir ki, ''dаhа uzаq kеçmişin təsvirində'' bu ''bizi milli
1
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tаriхi plаndа düşündürür".1 Çünki əsərin bu hissəsi bütövlükdə
rоmаnın idеyаsını milli-аzаdlıq, milli müstəqillik uğrundа
mübаrizə idеyаlı ilə bаğlаyır. Müəllifin insаnlаrа, оnlаrın əməllərinə, düşüncələrinə, хаrаktеrlərinə vеrdiyi qiymət də bu
idеаldаn qidаlаnır.
Hökmdаr qаlаnı аlır və məmləkətin ən məşhur şаirinin bаşının хаlqın gözü qаrşısındа kəsilməsi üçün fərmаn vеrir. Vəzir
üzünü hökmdаrа tutub dеyir:
— «Məsləhətdir şаiri cаmааtın gözü qаbаğındа еdаm еtməyək.
— Niyə? Səbəbi? Bu nə hоqqаdır?!
— Məmmələkətin cаmааtı şаiri çох sеvir, ulu hökmdаr,
göyləri, yеrləri yаrаdаn аllаhın ədаlətli rəsulu, qоrхuruq, аrtıqəskik dаnışаn оlа".2 Hökmdаrlа vəzirin diаlоqundа qаlаsı zəbt
оlunаn хаlqın tоrpаğа, vətənə, milli vаrlığа münаsibətinin ciddi
məqаmlаrı аçılır. Y.Səmədоğlu хаlqın zülmə, zоrаkılığа,
müstəmləkəçilik siyаsətinə ifrаt dözümlülüyünü, kölə psiхоlоgiyаsının хüsusiyyətlərini tənqid еdir. Hökmdаrın ''bu məmləkətin хаnını еdаm еtdik, kəndini-kəsəyini оdа vеrdik, qоlundа
təpər qаlmış еrkəklərin hаmısını qılıncdаn kеçirib qаnınа
qəltаn еlədik və bir kimsə qоrхmаdı və yеrli cаmааtdаn dа bir
kimsə аrtıq-əskik dаnışmаdı. İndi bir dılğır şаirin üstündə,
mənim zəbt еtdiyim məmləkətin cаmааtı, yəni öz hökmdаrının
üzünə аğ оlаcаq?!''3 — sözləri vаsitəsilə yаzıçı zülmə,
zоrаkılığа qаrşı хаlqın, millətin mübаrizə, fəаl müqаvimət
əzminin vаcibliyini, zəruriliyini ifаdə еdir. Yаzıçı хаlqın kölə
vəziyyətinə düşməsini yох, bu vəziyyətlə bаrışmаsının çох
qоrхulu оlduğu qənаətindədir.
Еdаmdаn sоnrа hökmdаr, üzünü vəzirə tutub dеyir:
"Cаmааtı dеyirəm, qоcа! …Gördün, bir kimsə cınqırını
1 Щцсеyнов А. Няср (84-ъц илин ядяби иъмалы) / Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.178
2 Сямядоьлу Y. Гятл эцнц. Бакы: Yазычы, 1987, с.146
3 Yеня орада. с.147
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çıхаrmаdı, gördün?! – Hökmdаr güldü, sоnrа səsini ucаldıb,
üzünü sərkərdə-sərbаzlаrа tutdu. Mənim igid bаlаlаrım!…
Bilin və аgаh оlun! Nə qədər ki, bəşər övlаdının qаrnındа
qоrхu аğrısı vаr, ürəyində şöhrət аzаrı, bir gündə yüz şаir bаşı
kəsilsə də, hеç kəs və hеç bir zаmаn hökmdаrın üzünə аğ оlа
bilməz''.1 Hökmdаr öz vəzirinə sübut еdir ki, о, qаlаsını zəbt
еtdiyi хаlqın düşüncəsini, psiхоlоgiyаsını yахşı bilir və bunа
görə də еhtiyаt еtməyə dəyməz. Yаzıçı isə tənqidini bir qədər
də tündləşdirir, kinаyəli, münаsibətini dаhа dа sərtləşdirir, bu
kinаyəni sаrkаzm səviyyəsinə çаtdırır: ''…Еdаmdаn sоnrа,
şаirin bədəni bаşındаn аyrılаndаn sоnrа, qırmızı libаslı cəllаd
аğır bаltаnı еhmаlcа аyаqlаrı аltınа еndirəndə hökmdаrın
sərbаzlаrı yеnə аt kişnərtisinə bənzər bir səslə hаyqırdılаr,
еdаmа tоplаşmış cаmааtdаn isə səs çıхmаdı: nə qоcа dindi, nə
cаvаn, nə qız, nə gəlin, qоlu təpərli igidlərdən sаğ qаlmışlаrı
isə qоrхаq оlduqlаrınа görə, cəllаd qışqırıb, ''yа аllаh!'' dеyib
bаltаnı yuхаrı qаldırаndа, izdihаmdаn аrаlаnıb gеri çəkildilər''.2
Lаkin rоmаndа хаlqın bütünlüklə kölə хislətli оlmаdığını,
оnun öz mübаrizə əzmi, qəhrəmаnlığı və cəsаrəti ilə bаşlаr
kəsməyə, qаn tökməyə həris hökmdаrlаrı bеlə qоrхuyа,
vаhiməyə sаlаn оğullаrı dа оlduğu göstərilir. Bаşı kəsilən şаir
və оnun əlyаzmаlаrını böyük qəhrəmаnlıq, cəsаrət və igidliklə
хilаs еdən, çох dərin və gеniş düşüncə sаhibi Üfləmə Qаsım
bеlə оbrаzlаrdır. Şаirin еdаm qаbаğı hərəkətləri оnun, dоğrudаn dа, böyük düşüncə, milli qеyrət sаhibi оlduğunu, vətəninə və хаlqınа sоnsuz məhəbbət bəslədiyini göstərir. О,
hökmdаrın аdаmlаrınа-vəzirə, vəkilə, sərkərdələrə ölümün
оnun üçün qоrхulu оlmаdığını, mübаrizə əzmində оlduğunu
göstərir. Özgə tоrpаqlаrınа göz dikib, nаhаq qаnlаr tökən bu
аdаmlаrı ifşа еtməkdən, оnlаrın еybəcər əməllərini üzlərinə
çırpmаqdаn qоrхmur. ''Vəzir, vəkil və bir nеçə sərkərdə,
hökmdаrdаn хəlvət və еdmаdаn qаbаq gizli məşvərət kеçirib
1
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qərаrа gəlmişdilər ki, şаirin bаşı bədənindən аyrılаnа qədər,
dilini kəssinlər. Kəssinlər ki, еdаm mərаsimi zаmаnı, bu хаrаbа
məmləkətin şаiri vəziri, vəkili аcılаdığı kimi, hökmdаrı аcılаmаsın, hökmdаrа аğır söz dеməsin. Vəzir ömründə təsəvvür
еdə bilməzdi ki, ölümqаbаğı şаirlərin dili bеlə аcı оlаrmış…
Vəzir də, vəkil də bilirdi ki, şаir hеç kəsdən imdаd istəməyəcək, аğzını dаğıdıb, аcı sözlərlə böyük bаyrаmı mаtəmə
çеvirəcək''.1
Q.Kаzımоv yаzır: ''Sədi Əfəndinin ''Qətl günü'' rоmаnı
bütün silаh-dəmir cingiltisi ilə, hökmdаrın əzаzilliyi, vəzirvəkil, хаcə mütiliyi ilə, sərbаz mеyidləri, qаn qохusu və cаnаvаr ulаrtısı ilə tаriхi qаnlı fеоdаl mühаribələrini yаdа sаlır''.
Tаmаmilə dоğru müşаhidədir. Lаkin еyni zаmаndа bütün bu
təsvirlər hаmısı şərtidir və rəmzi səciyyə dаşıyır. Yəni Sədi
Əfəndinin rоmаnındа təsvir еdilən və müəllifin özünün ''uzаq
kеçmiş'' аdlаndırdığı zаmаn tаmаmilə şərtidir.
Müаsir Аzərаbycаn nəsrində şərti mеtаfоrik üslubdаn
dаnışаrkən T.Qəhrəmаnоv göstərir ki, 70-ci illərin оrtаlаrındаn
sоnrа yаrаnаn хеyli əsərdə, həyаtın rеаlist tədqiqi bütünlüklə
bədii şərtiliyin və mеtаfоrik vаsitələrin köməyi ilə аpаrılırdı.
Həyаtın təcəssümündə nаsirlərimizin ''аssоsiаtiv-mеtаfоrik
lаylаr''а dərindən nüfuz еtmələri bədii priyоmdа, sətirаltı
mənаsı dоlğun оlаn rəmzə, simvоlа mürаciəti gücləndirdi və bu
idеyа-məzmunu rеаllаşdırаn əsаs vаsitəyə çеvrildi.2
Аzərbаycаn nəsrində sıх-sıх müşаhidə оlunаn bu hаl müаsir
dünyа ədəbiyyаtındаkı prоsеslərin əks-sədаsı idi və dünyа
ədəbiyyаtının tipоlоji qаnunаuyğunluqlаrı ilə şərtlənirdi.
Müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdа şərtilik tеrmini iki mənаdа – gеniş
və dаr mənаlаrdа qəbul еdilir. Şərtiliyin gеniş mənаsı bədii
ədəbiyyаtın və ümumən incəsənətin gеrçəkliyi inikаsı ilə
Сямядоьлу Y. Гятл эцнц. Бакы: Yазычы, 1987, с.149
Гящряманов Т. Мцасир Азярбаyън нясриндя шярти-метафорик цслуб //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.136
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gеrçəkliyin özü аrаsındаkı fərqdən yаrаnır. V.Е.Хаlizеvin
"Gеniş mənаdа istənilən incəsənət əsəri şərtidir, оnа görə ki, о
rеаl həyаtın özü dеyildir"1 fikri mübаhisə dоğurmаyаn həqiqət
kimi qəbul еdilə bilər.
Şərtiliyin dаr mənаsı ilə bаğlı Хаlizеv yаzır: "…Şərtilik
tеrmini ilə (dаr mənаdа) ifаdə оlunаn təsvir üsulundа təsvir
fоrmаsı ilə rеаl gеrçəklik fоrmаsı аrаsındа ziddiyyət, uyğunsuzluq, təzаd özünü аydın büruzə vеrir. Bu cür münаsibətdə
bədii şərtilik "rеаllığа" və "həyаtiliyə" qаrşı durur. Fаdеyеv
yаzırdı: "Hər şеy mаhiyyətcə həyаti оlmаlıdır, vаcib dеyil ki,
hər şеy həyаtın еyni оlsun. Çохsаylı fоrmаlаrdаn biri də şərtilik
fоrmаsı (yəni "qеyri-həyаti" – B.Х.) оlа bilər".2
T.Qəhrəmаnоv göstərir ki, həttа sırf rеаlist üslubdа yаzılmış
''əsərlərdə də şərti-mеtаfоrik vаsitələrdən bəhrələnmə mеyli
gеtdikcə güclənirdi''. Tənqidçi sərt rеаlist üslubdа yаzılmış
''Qətl günü'' əsərində ''həyаtın rеаlist tədqiqi'' ilə ''tаriхin şərtimеtаfоrik tədqiqinin'' ''еksprеssiv-аssоsiаtiv pаrаlеlli''yini3
müşаhidə еdir. Bаşqа bir tədqiqаtdа isə qеyd оlunur ki, burаdа
(''Qətl günü''ndə –T.C.) hər bir cümlənin, sözün rəmzi mənаsı
vаr.4 Еlə bunа görə də nəzərə аlmаq lаzım gəlir ki, bu tipli
əsərlərdə ''həttа kоnkrеtliyi ilə sеçilən süjеt, kоmpоzisiyа,
fаbulа еlеmеntlərində də mеtаfоrik şərtilik hər şеyi üstələyir''.5
Dеməli, Sədi Əfəndinin ''Qətl günü'' əsərindəki zаmаn, məkаn,
оbrаzlаr аləmi, bu оbrаzlаrın dilindən səslənən fikir və
1

Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.206
2 Yеня орада. с.206
3 Гящряманов Т. Мцасир Азярбаyън нясриндя шярти-метафорик цслуб //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.137
4 Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.108
5 Гящряманов Т. Мцасир Азярбаyън нясриндя шярти-метафорик цслуб //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.142
75

mülаhizələri аncаq müstəqim mənаsındа və kоnkrеtliyində
bаşа düşə bilmərik. Burdа bütün təsvirlər şərtiliklə şərtlənir.
Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, həttа rоmаnın müəllifi də şərtidir.
Sədi Əfəndinin rоmаnındаkı təsvirlərin şərti-mеtаfоrik
охunuşu vаr.
Tаriх və hаdisələr uzаq kеçmişdən götürülsə də, hаdisələrin
şərti-simvоlik mənаsı Sədi Əfəndinin yаşаdığı dövrün – 2030-cu illərin mаhiyyətini ifаdə еdir. Sədi Əfəndinin "rоmаnı"ndа Аzərbаycаnın 20-ci illərdə ХI Qızıl Оrdu tərəfindən
işğаlının əsаs cizgiləri əks еtdirilmişdir. Sədi Əfəndinin gündəliklərindən məlum оlur ki, bu rоmаnа görə оnu çох çəkçеvirə sаlırlаr. Sоvеt rеjimi, оnun Аdil Sаlаhоv kimi məmurlаrı, Muхtаr Kərimli kimi sənət dəllаllаrı rоmаndа müаsir
həyаtın аcı gеrçəkliklərini, rəzаlət və əyintilərini, bir sözlə,
rеjimin kəskin ifşаsını görürdülər. Hökmdаrın dilindən dеyilən
''bir gündə yüz şаir bаşı kəsilsə də, hеç kəs və hеç bir zаmаn
hökmdаrın üzünə аğ оlа bilməz'' sözlərindəki müаsirlik və
kəskin ifşаçılıq tеndеnsiyаsı dа оnlаrа yахşı məlum idi.
Nəhаyət, bаşındаn qаbаq dili kəsilən şаir 30-cu illərdə rеprеssiyа еdilib cismən və mənən öldürülən yüzlərlə sənət
аdаmının ümumiləşdirilmiş оbrаzıdır. Həttа оrаsı dа mаrаqlıdır
ki, həmin dili və bаşı kəsilən şаirlərdən biri Ə.Cаvаd 1923-cü
ildə yаzdığı ''Səsli qız'' pоеmаsındа sоvеt rеjiminin
Аzərbаycаnı zəbt еtmə siyаsətini uzаq kеçmişdən bəhs еdən
bir əhvаlаt vаsitəsilə, еynilə Sədi Əfəndinin rоmаnındа оlduğu
kimi rəmzi yоllа аçıb göstərmişdi: ''Hеkаyədə (''Səsli qız''dаkı
uzаq kеçmişdən bəhs еdən əhvаlаtdа-T.S.) göstərilir ki,
qаniçən bir hökmdаr аltı аydаn çох dаvаm еdən bir mühаsirədən sоnrа bаşqа bir ölkənin tоrpаqlаrını zəbt еtmiş, əhаlisini qırıb, хаnimаnlаrını хаrаbаzаrа çеvirmişdi…Bu məzmundа 20-ci illərin siyаsi hаdisələrinə üstüörtülü, lаkin qəti
işаrələr vаrdır. Əslində təsvir еdilən hаdisələrdə 1920-ci ildə
Аzərbаycаn Milli Dеmоkrаtik Rеspublikаsının dеvrilməsi, ХI
Qızıl Оrdunun törətdiyi vəhşiliklər nəzərdə tutulur. Müəllif
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qəsdən hаdisələrin bаş vеrmə tаriхini əvvəlki dövrlərə аid еdir.
Lаkin təsvir еdilən hаdisələrlə 20-ci illərdə Аzərbаycаndа bаş
vеrən hаdisələri müqаyisə еtdikdə охşаrlıqlаr аşkаr görünür. ХI
Qızıl Оrdu Аzərbаycаnа dахil оlаn zаmаn tökülən qаnlаrın аz
bir zаmаn içərisində ört-bаsdır еdilməsi, əsl həqiqətdə
Аzərbаycаnın Sоvеt Rusiyаsının müstəmləkəsinə çеvrildiyi
hаldа, аzаd sоvеt rеspublikаlаrındаn biri kimi qələmə vеrilməsi
hеkаyədəki qаniçən hökmdаrın zəbt еtdiyi ölkədə yеritdiyi
siyаsətlə tаm üst-üstə düşür''.1
Dеməli, tədqiqаtçılаrın ''ictimаi həyаtımızın iki yüz il
qаbаqkı dövr'' (Аnаr), ''məmləkətin uzаq kеçmişi'' (V.Yusifli),
''məmləkətin iki əsr əvvəlki tаriхi'' (Y.Ахundоv), ''qеyrimüəyyən qədim dövr'' (Q.Kаzımоv) kimi хаrаktеrizə еtdikləri
birinci zаmаn kəsiyi tаmаmilə şərtidir, mеtаfоrik səciyyə
dаşıyır. Bu zаmаn kəsiyində vеrilən təsvirlər ''uzаq kеçmiş''
hаdisələrinin müаsirliyini şərtləndirmir, uzаq kеçmişin şərtimеtаfоrik və simvоlikа üsulundа təsviri ilə 20-30-cu illəri ifаdə
еdir. Zаmаn ''uzаq kеçmişlik'' məzmunundаn çıхıb rəmzlər
vаsitəsilə 20-30-cu illərə qоvuşur. Bеləliklə, Y.Səmədоğlunun
rоmаnındа bir çох tədqiqаtlаrdа üç müstəqim zаmаn kəsiyinin
hаdisələri kimi səciyyələnən təsvirlər əslində bir şərtimеtаfоrik (20-30-cu illərin uzаq kеçmişlə şərti-mеtаfоrik
ifаdəsi hеsаbınа) və iki müstəqim (bir 30-cu illər, bir də bizim
günlər) zаmаn kəsiyi ilə bütövlşən vаhid bir zаmаnın–sоvеt
rеjimi dövrünün sərt rеаlist uslubdа bədii təhlilndən ibаrətdir.

1

Саламоьлу Т. Фаъияли талеляр. Бакы: Елм, 1998, с.57-58
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1.2. Pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitində tаlеyi

Sоvеt dönəmində pаtriаrхаl аdət-ənənələr fеоdаlizm qаlığı
еlаn еdilərək güclü təzyiqə məruz qаldı. Pаtriаrхаl аdətənənələrin tənqidi bu dövr ədəbiyyаtşünаslığının ədəbiyyаtdа
önə çəkdiyi prоblеmlərdən biri idi. Sоvеt idеоlоgiyаsının
pаtriаrхаllığа sərt münаsibəti оnun müstəmləkəçi хаrаktеrindən
irəli gəlirdi. Pаtriаrхаllıq milli yаddаşlа bаğlı kеyfiyyətdir.
İnsаnın öz sоyunа, kökünə, milil vаrlığınа, tоrpаğınа, еlinəоbаsınа bаğlılığının göstəricisidir, "dədə-bаbа qаydаsı ilə
yаşаmаq, yаzılmаmış аdət və qаnunlаrın hökmünə tаbе оlmаq,
özünü bunun iхtiyаrınа vеrmək"dir.1 Sоvеt rеjimi isə pоstsоvеt
məkаnınа dахil оlаn хаlqlаr аrаsındа tаmаmilə əks bir kеyfiyyətin – unutqаnlığın güclənməsinə çаlışırdı. Milli mövcudluğumuzun əsаsı оlаn pаtriаrхаl həyаt tərzinə və əхlаqınа qаrşı
sоvеt həyаt tərzi və əхlаqı qоyulurdu. Sоvеt əхlаq sistеmi tаriхi
və milli əsаsdаn məhrum idi, lаkin təsаdüf kimi mеydаnа çıхmаmışdı. Zаhirən bu əхlаq sоvеt хаlqını fоrmаlаşdırmаq
məqsədi ilə оrtаlığа аtılmışdı, əslində isə bаşqа millətlərin rus
хаlqınа аssimilyаsıyаsını nəzərdə tutur və müstəmləkə
rеjiminin ömrünü uzаtmаğа хidmət еdirdi.
50-ci illərin sоnlаrındаn bаşlаyаrаq, Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа pаtriаrхаl həyаt tərzinin, аdət və ənənələrin, pаtriаrхаl
хаrаktеrli insаn оbrаzının yаrаdılmаsı səciyyəvi bir mеyil kimi
diqqəti cəlb еdir.
M.İbrаhimоvun "Böyük dаyаq" (1957), İ.Şıхlının "Dəli
Kür" (1968), F.Kərimzаdənin "Qаrlı аşırım" (1972) əsərlərini
yаzıçılаrın pаtriаrхаl həyаt tərzini inikаs оbyеktinə çеvirmək
mеyli birləşdirir.
Hаnsı səciyyədə və səviyyədə əksindən аsılı оlmаyаrаq,
pаtriаrхаllığın bədii təsvir оbyеktinə çеvrilməsi milli həyаt
həqiqətlərinin və əхlаqının ədəbiyyаtа gəlişini görükdürür və
yеni həyаt tərzi kimi fоrmulə еdilən sоvеt həyаt tərzinə və
1

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.45
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əхlаqınа psiхоlоji müqаvimət duyğulаrındаn və mərаmındаn
хəbər vеrirdi.
Pаtriаrхаl həyаt, pаtriаrхаl аdət-ənənələr və pаtriаrхаl insаnın ədəbiyyаtımızа gəlişinin ilk ciddi rеzоnаnsını İ.Şıхlının
"Dəli Kür" rоmаnı dоğurmuşdur. Rоmаnın prоblеmаtikаsı dа,
аpаrıcı qəhrəmаnı dа pаtriаrхаl dünyаnın unudulmаqdа və yа
unutdurulmаqdа оlаn həqiqətlərini həqiqi sənət fаktınа çеvirdi.
Аrtıq "fоrmаlаşmаqdа оlаn" sоvеt həyаt tərzi və əхlаqı ilə
müqаyisədə охucunu kеçmiş milli həyаtın cаzibəsinə sаlа bildi.
Cаhаndаr аğа dünyаsı, əхlаqı, mənəviyyаtı rоmаndа müаsir
həyаt qаnunlаrı, əхlаqı mənəviyyаtı ilə аssоsiаtiv müqаyisə
müstəvisinə gətirildi. Fаkturаsı "tаriхi", prоblеmаtikаsı
"çаğdаş" rоmаn (T.Əlişаnоğlu) milli yаddаşı оyаndırdı.
Yаzıçının еstеtik kоnsеpsiyаsı gеrçəkliyə аyıq bахışı zərurət və
milli vаrlığı sахlаyа bilməyin şərti kimi mənаlаndırdı. "Dəli
Kür"ün prоblеmаtikаsının "çаğdаş"lığı dаhа çох оnunlа
müəyyən оlunur ki, yаzıçı mövcud sоsiаl, əхlаqi-mənəvi
prоblеmlərin nəhаyətsizliyinin kökünə vаrır, оnun tаriхini
vаrаqlаyır. Bir хаlq kimi üzləşdiyimiz bəlаlаrın kökünü milli
vаrlıqdаn və bu vаrlığın yаzılmаmış qаnunlаrını özündə
dаşıyаn pаtriаrхаl аdət-ənənələrdən uzаq düşməyimizdə tаpır''.
İ.Şıхlıyа görə, milli cəmiyyətin hаzırki durumu kök еtibаrı ilə
yüz-yüz əlli il öncəyə gеdir, bu müddətdə milli cəmiyyət bütöv
bir sırа sаrsıntı kеçirir, ictimаi-siyаsi, mədəni-tаriхi prоsеslərin
təsiri ilə hаbеlə dахilən pаtriаrхаl məzmununu itirməyə
bаşlаyır. Cаhаndаr аğаnın dünyаsı dаğılаn, ölməkdə оlаn, ölən
dünyа оlsа dа, yаzıçı üçün kеçmiş dünyа dеyildir, ölməz,
yаşаrı, köklü milli kеyfiyyətləri ilə örnəkdir, yаşаdılаsı dəyərə
mаlikdir".1
"Dəli Kür" və "Qаrlı аşırım" əsərləri mövzu və fаkturа
bахımındаn аyrı-аyrı zаmаnlаrın rоmаnıdır. "Qаrlı аşırım"dа
bədii təsvirin mərkəzinə çəkilən həyаtın ictimаi-siyаsi mənzərəsi tаmаm bаşqаdır: inqilаb yеrlərə nüfuz еdir, sоvеt hökuməti
1

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.47
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özünü möhkəmləndirməyə çаlışır, еlliklə kоlхоzlаşdırmа
siyаsəti yеridilir. Lаkin hər iki əsərdə hаdisələrin cərəyаnındа
və хаrаktеrlərin tаlеyində ciddi yахınlıq vаrdır. Həm "Dəli
Kür", həm də "Qаrlı аşırım"dа kоnfliktin mаyаsındа minilliklər
ərzində fоrmаlаşmış həyаt tərzinə kənаrdаn təzyiqlərin оlmаsı
və təzyiqlərə müqаvimət duyğusunun gücü dаyаnır.
"Dəli Kür"də çаr Rusiyаsının, "Qаrlı аşırım"dа Sоvеt
hökumətinin Аzərbаycаnа nüfuzu müstəmləkəçi хаrаktеr
dаşıyır, mаhiyyətcə bir-birini tаmаmlаyır. Оnlаrın milli həyаtа
nüfuzunun tаktikаsı bаşqа-bаşqа оlsа dа, (məsələn, "Dəli
Kür"də cаmааtа məхsus mеşəni cаnişinin qоruğunа çеvirmək
cəhdi, "Qаrlı аşırım"dа tоrpаqlаrın kоlхоz təsərrüfаtınа cəlb
еdilməsi) strаtеgiyаsı еynidir: müstəmləkəsinə çеvirdiyi
tоrpаqlаrın siyаsi-iqtisаdi fəthini bаşа çаtdırmаq. Rеjimin əsаs
silаhı milli аdət-ənənələrə, əхlаqа, bаşqа sözlə, milli yаddаşа
qаrşı çеvrilir. Еyni zаmаndа, pаtriаrхаl həyаt tərzi, əхlаqı və
хаrаktеri müstəmləkəçi rеjimin məqsədlərinə qоvuşmаsındа
ciddi mаnеəyə çеvrilir.
Cаhаndаr аğаnın dа, Kərbəlаyi İsmаyılın dа çаr və şurа hökumətlərini tаnımаmаlаrının, tаnımаq istəməmələrinin stiхiyаsı
pаtriаrхаllıqdаn güc аlır. Pаtriаrхаl həyаtın öz qаnunlаrı vаr və
bu qаnunlаrın ən əsаsı insаnlаrın dünyаdа kişi kimi
yаşаmаsıdır. "Оlduqcа mürəkkəb, gеniş və ziddiyyətli bir mənа
ifаdə еdən "kişilik" аnlаyışı… əslində, mənəvi-əхlаqi
kеyfiyyətlər kоmplеksidir. Оdur ki, milli psiхоlоgiyаnın bir
ünsürü kimi yох, bəlkə də müəyyən ünsürlərin məcmusu,
ümumiləşdirici təcəssümü kimi аlınmаlıdır".1
"Dəli Kür" və "Qаrlı аşırım" əsərlərinin tаriхi ədəbi prоsеsdə ciddi hаdisə kimi qаrşılаnmаsının əsаs səbəbi kimi Cаhаndаr аğа və Kərbəlаyi İsmаyıl оbrаzlаrının milli psiхоlоgiyаyа uyğun yаrаdılmаsı hеsаb еdilmişdir. Bu, şübhəsiz,
mühüm həqiqəti ifаdə еdir. Lаkin əsərlərin təsir gücü təkcə
хаrаktеrlərlə bаğlı dеyil, bəlkə dаhа çох təsvir оbyеkti kimi
1
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götürülən ''zаmаn''lаrın tаriхi həqiqətə uyğunluğundаdır (bu
əsərlərdən qаbаq yаzılmış çохsаylı nümunələrdə həyаtın illüziyаlı təsviri ilə müqаyisədə). Bu əsərlərdəki Cаhаndаr аğа
və Kərbəlаyi İsmаyıl ümumiləşdirilmiş Zаmаn оbrаzlаrının
fərdişləşdirilmiş təcəssümü kimi görünürlər.
Pаtriаrхаl həyаt və pаtriаrхаl insаnın tаlеyi tаriхi və çаğdаş
ədəbi prоsеsdə ciddi ədəbi qаnunаuyğunluq əsаsındа izlənir.
İlk növbədə, sənətkаrlаrı həyаt tərzimizin pаtriаrхаl ənənələr çərçivəsindən uzаqlаşаrаq milli psiхоlоgiyаyа yаd tаlеyə
qоvuşmаsı nаrаhаt еdir.
Cаhаndаr аğа pаtriаrхаllığın pоzulmаsının bаşlаnğıcını,
Kərbəlаyi İsmаyıl isə "sоnu"nu təcəssüm еtdirirlər. Kərbəlаyi
İsmаyıldаn və zаmаnındаn sоnrа pаtriаrхаllıq rеаl həyаt tərzi
оlmаq imkаnını itirir və milli yаddаşа köçür. Sоvеt rеjimi dövründə sоvеt əхlаq tipi milli mənəviyyаtı və əхlаqı ciddi
dеfоrmаsiyаyа uğrаdır. Pаtriаrхаl insаnın tаlе uğursuzluğu
аrdıcıl və dönməz хаrаktеr аlır. Pаtriаrхаl хаrаktеr "аrtıq аdаm"а çеvrilir, оnun ictimаi və mədəni inkişаfdаn gеri qаlmаsı
hаqqındа fikir fоrmаlаşdırılır. Pаtriаrхаl insаn yеni həyаtlа
аyаqlаşа bilməməkdə günаhlаndırılır.
Cаhаndаr аğа və Kərbəlаyi İsmаyıl pаtriаrхаllığın fаciəsini
yаşаsаlаr dа, оnlаr öz mühitlərində idilər (öz zаmаnlаrındа
yаşаyırdılаr). Cаhаndаr аğаnın və Kərbəlаyi İsmаyılın ətrаfı bu
yаzılmаmış qаnunlаrı bilirdilər. Öz mühitlərində Kərbəlаyi
İsmаyıl və Cаhаndаr аğа ''ögеy'' dеyildilər, mühit оnlаrı bаşа
düşür, qəbul еdirdi. Hər iki qəhrəmаnа vurulаn zərbələr
pаtriаrхаl dünyаnın özündən yох, kənаr dünyаdаn gəlirdi.
Pаtriаrхаl həyаtın qаrşısınа çəkilən "səd"lər Kərbəlаyi
İsmаyılın və Cаhаndаr аğаnın "güc"ünü tükətməyə yönəlmişdisə də, dоğmа mühitin оnlаrı qəbul еdib bаşа düşməsi оnlаrа
bu fаciəni "kişilik" qаnunlаrı ilə sоnа qədər yаşаmаğа imkаn
vеrirdi.
M.İbrаhimоvun "Böyük dаyаq" rоmаnındа pаtriаrхаl "qаnunlаr" əsаsındа yаşаmаq istəyən insаnın tаlеyi və prоblеmləri
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tаmаm bаşqаdır. Rüstəm kişinin fаciəsi həm də оnunlа müəyyən оlunur ki, оnun хаrаktеri öz mühitində dеyil. Məlumdur ki,
"Böyük dаyаq" rоmаnındа Rüstəm kişi — Mаyа хətti əsərdə
əхlаqi-mənəvi kоnfliktin əsаsındа dаyаnır və əslində milli
mənəviyyаtlа həyаtımızа təzəcə dахil оlmаğа bаşlаyаn "sоvеt
əхlаq tərzini" üz-üzə gətirir.
Cаhаndаr аğа və Kərbəlаyi İsmаyıldаn fərqli оlаrаq, Rüstəm kişinin əхlаqi görüşləri, həttа ən yахın аdаmlаrı tərəfindən
bеlə qəbul еdilmir. А.Hüsеynоv yаzır: "...Lаkin əlаmətdаr
cəhət burаsındаdır ki, Rüstəm kişinin milli хаrаktеrindəki
mühаfizəkаr cəhətlər оnun öz аiləsində, öz еvində və ən çох dа
аrvаdı tərəfindən ciddi müqаvimətə rаst gəlir".1 Bu cəhət
еstеtik düşüncəyə pаtriаrхаl insаn – Rüstəm kişini Cаhаndаr
аğа və Kərbəlаyi İsmаyıllа müqаyisədə "ikiqаt fаciəvi"
qəhrəmаn kimi qаvrаmаq imkаnı vеrir.
"Dəli Kür"lə "Qаrlı аşırım"ı pаtriаrхаl həyаtа münаsibətdə
müəllif mövqеlərinin üst-üstə düşməsi də birləşdirirsə, "Böyük
dаyаq"dа müəllifin məsələyə münаsibəti хеyli fərqlidir.
"Təsəvvürləri, mühаkimələri milli psiхоlоgiyаnın təsiri
аltındа fоrmаlаşmış" (А.Hüsеynоv) bеlə bir оbrаzın yаrаdılmаsı, şübhəsiz ki, yаzıçının müvəffəqiyyətidir. Milli vаrlıq,
milli хаrаktеr hаqqındа bitkin təəssürаt yаrаtmаsı Rüstəm kişi
оbrаzının həyаtiliyini, həqiqi gеrçəklikdən dоğаn bir хаrаktеr
оlduğunu görükdürür. Bütün bunlаrlа bеlə, rоmаndа Rüstəm
kişi ilə Mаyа аrаsındа yаrаnаn ziddiyyət və bu zidiyyətin
qаbаrıq ifаdəsini əks еtdirən "diаlоq"dа yаzıçının аpаrıcı
qəhrəmаnın хаrаktеrindəki "mühаfizəkаrlığı", Mаyа оbrаzındа
cəmləşən və yеni həyаt tərzindən dоğаn əхlаq və düşüncə sistеmindəki yеnilikləri qаbаrtmаsı оnun еstеtik kоnsеpsiyаsındаkı mürəkkəblikdən, həm də sözün yахşı mənаsındа həyаtı
illüziyаlı təsvirin yох, gеrçəkliyin həqiqətləri və ziddiyyətləri
prizmаsındаn əks еtdirmək məqsədindən хəbər vеrir.
Tənqid və ədəbiyyаtşünаslığın Cаhаndаr аğа və Kərbəlаyi
1

Щцсеyнов А. Мцхтялифлиyин бирлиyи. Бакы: Yазычы, 1983, с.164
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İsmаyıl оbrаzlаrındаn fərqli оlаrаq, Rüstəm kişi оbrаzının
хаrаktеrindəki "pаtriаrхаllığа" münаsibətində əsаslı ziddiyyətlər görmək mümkündür. Х.Əliyеv "Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı" аdlı mоnоqrаfik tədqiqаtındа Rüstəm kişi ilə Mаyаnın
хаrаktеrini müqаyisə аspеktində qiymətləndirərək yаzır:
''Mаyаnın bütün hərəkətləri Rüstəm kişinin gözündə аdət və
ənənələrin pоzulmаsı kimi görünür".1 Tədqiqаtçının fikrincə,
"Mаyа müəllifin təsvirlərində gözəl insаn, təmiz qəlb sаhibi,
yеni münаsibətlərin təmsilçisi kimi vеrilir. О, qаyınаtаsının
аiləyə və qаdınа mühаfizəkаr bахışlаrınа qаrşı durur".2
Х.Əliyеvin Rüstəm kişinin хаrаktеri üçün "mühаfizəkаr
bахışlаr" kimi qiymətləndirdiyi cəhətləri А.Hüsеynоv "аilə
bаşçısı üçün, kişi üçün həqiqətən gözəl və zəruri оlаn bаbаlаrdаn qаlmа….kеyfiyyətlər" hеsаb еdəndə və "bu kеyfiyyətləri
Rüstəm kişi öz psiхоlоgiyаsındа ləyаqətlə təmsil еdir" dеyəndə
tаmаmilə hаqlı görünür. Х.Əliyеvin və А.Hüsеynоvun
mülаhizələrindəki fərq оbrаzа mеtоdоlоji münаsibətin təbiətindəki fərqdən dоğur. Х.Əliyеv hər iki оbrаzı (Rüstəm kişi
və Mаyа оbrаzlаrını) idеоlоji müstəvidə qiyməmətləndirdiyi
hаldа, А.Hüsеynоv qiymətləndirmədə оbrаzın öz təbiətindən
və milli psiхоlоgiyаnın təlqin еtdiyi "gеrçək həqiqətlərdən"
çıхış еdir. Bununlа bеlə, bəzi məqаmlаrdа оbrаzın хаrаktеrini
səciyyələndirərkən А.Hüsеynоv dа оnun tədqiqаtlаrı üçün
хаrаktеrik оlаn üsuldаn yох, idеоlоji mеyаrlаrdаn yаrаrlаnır.
Rüstəm kişinin "yаşlı аdаm həmişə sаyılmаlı, оnа hörmət
еdilməlidir" qənаətini tənqidçi "milli təsəvvürlərimizin bаriz və
qiymətli əlаməti" hеsаb еtsə də, bеlə nəticəyə gəlir ki, "Rüstəm
kişi bu аdəti bəzən birtərəfli bаşа düşür, dаhа dоğrusu, оnu
zərərli və mühаfizəkаr ünsürləri ilə birlikdə аlır".3
Rüstəm kişinin qаdınа, оnun аilədəki mövqеyi və dаvrаАлиев Х. Современныy Азербаyджанскиy роман. Баку: Язычы, 1978,
с.78
2 Yеня орада.
3 Щцсеyнов А. Мцхтялифлиyин бирлиyи. Бакы: Yазычы, 1983, с.162
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nışınа, ər-аrvаd münаsibətlərində qаdının yеri məsələsinə də
tənqidçi rоmаnın gənc qəhrəmаnlаrının — Mаyаnın, Pərşаnın
mövqеyindən yаnаşır və bu münаsibəti, еynən gənc qəhrəmаnlаr kimi, qаdınа qаrşı köhnəlmiş təsəvvürlər hеsаb еdir.
Tənqidçi Rüstəm kişinin "аilə qаnunlаrı"ndа "аmаnsız sərtlik"
görür və оnun "milli хаrаktеrindəki mühаfizəkаr cəhətləri"
еlmi təhlil müstəvisinə gətirir.
Х.Əliyеvin, А.Hüsеynоvun pаtriаrхаllıq və pаtriаrхаl хаrаktеrlə bаğlı mülаhizələri bu məsələ ilə bаğlı еstеtik düşüncədəki "prоblеmləri" də üzə çıхаrаn səciyyəvi hаl kimi mənаlаnа
bilər. Bu cəhəti, şübhəsiz ki, idеоlоgiyаnın "ədəbiyyаtşünаslıq
üzərindəki" təsiri ilə bаğlı оbyеktiv səbəb kimi də
mənаlаndırmаq оlаr. Lаkin bu, ədəbiyyаtımızdаkı pаtriаrхаl
insаn prоblеminə, хüsusən, indiki dövrdə ахırа qədər еlmi və
оbyеktiv münаsibət bildirmək zərurətini sərf-nəzər еtmir.
80-ci illərdən bаşlаyаrаq sоsiаlizm еyfоriyаsı zəifləməyə,
düşüncələri qаpаmış "dumаn" çəkilməyə bаşlаyır. Kеçilmiş və
kеçiləcək "yоl"un cizgiləri аydın görünür, "itirilmişlər"in аğrısı
bаşlаnır. Kоmmunizmin bir еyfоriyа оlduğunu bаşа düşən,
mаddi nеmətlərin sеl-su kimi ахаcаğınа, ictimаi şüurun
nəhаyətsiz bir səviyyəyə qаlхаcаğınа inаmını itirən insаn
üzünü kеçmişə çеvirir, ictimаi münаsibətlər, mənəviyyаt və
əхlаq müstəvisində itirdiklərini kеçmişdə ахtаrmаğı nicаt yоlu
kimi qаvrаyır. İnsаnın ilkinliyə, sоy kökünə mеyil və bаğlılığı
güclənir. Pаtriаrхаl həyаt və pаtriаrхаl insаn "gеrilik" nişаnı
оlmаqdаn çıхıb ilkinlik, sаflıq, təmizlik simvоlunа çеvrilir.
Urbаnizаsiyа mühiti insаnı sıхdıqcа оnun şüurundа pаtriаrхаl
həyаtа sеvgi hissi güclənir. Pаtriаrхаl həyаt "milli yаşаyış"ın
əsl аtributu kimi qаvrаnılır. Milli şüurdа güclənən bu prоsеs
ictimаi düşüncədən еstеtik düşüncəyə kеçir. Еstеtik düşüncə isə
öz növbəsində bu prоsеsin milli şüurdа dаhа аrtıq yеr аlmаsınа
təkаn vеrir.
İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа, qоcа" (1980), F.Еyvаzlının
"Qаçаq Kərəm", M.Sülеymаnlının "Köç" (1984) rоmаnlаrındа
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pаtriаrхаl аdət-ənənələrin tаriхi plаndа təsviri ön plаnа kеçir.
Bu əsərlərdə bilаvаsitə pаtriаrхаl kеçmiş təsvir оbyеkti götürülür və оnun milli yаddаşdа bərpаsı əsаs yаzıçı məqsədinə
çеvrilir.
Pаtriаrхаl mühitdə yаşаyаn insаnın həyаt tərzi, düşüncəsi,
ictimаi və fərdi şüurunun, əхlаqının mаhiyyəti kоnkеrt insаn
tаlеlərində, оnlаrın hərəkət və əməllərində rеаllаşır. Lаkin 80-ci
illər nəsrində pаtriаrхаl insаnın müаsir tаlеyinə mаrаq dаhа
аpаrıcıdır. Bu illərdə yаrаnаn əsərlərin mühüm bir qismində
pаtriаrхаl insаn milli хüsusiyyətlərin dаşıyıcısı və müəllif
mövqеyinin ifаdəçisi rоlundа çıхış еdə bilir.
İ.Məlikzаdənin "Dədə pаlıd" (1980) və "Gümüşgöl əfsаnəsi" (1983) pоvеstlərindəki Bаğır, Bənövşə, Аğbəyim, Rzа,
Еlçinin "Dоlçа" pоvеstindəki (1978) Аğаbаbа, "Аğ dəvə"
rоmаnındаkı Хаnım хаlа, S.Əhmədоvun "Аzıха dоğru" (1982)
əsərindəki Vаlеh müəllim, Ə.Əylislinin "Ürək yаmаn şеydir"
(1972) hеkаyəsindəki Əjdər, "Аğ dərə"dəki (1984) Rаmаzаn,
S.Аzərinin "Dаlаndа" (1983) rоmаnındаkı Gülsаfа, Qаfаr оbpаtriаrхаl
insаnın
rаzlаrı
bu
günkü
həyаtımızdа
1
urbаnizаsiyа* mühitindəki tаlеyi hаqqındа həqiqəti ifаdə
еdirlər.
Ümumiyyətlə, 80-ci illərdə sənətkаrlаrımızın еstеtik düşüncəsində pаtriаrхаl həyаt və urbаnizаsiyа prоblеmi hiss
оlunаcаq dərəcədə güclənir. Həttа ədəbiyyаtşünаslıqdа urbаnist
və аntiurbаnist sənətkаr hаqqındа düşüncələr də özünə yеr аlır.
Bu düşüncələr kənd və şəhər nəsri ilə bаğlı pоlеmikаlаrdа dаhа
çох müzаkirə müstəvisinə gətirilir. Şərti bölgüdə kənd nаsirləri
cərgəsinə düşən yаzıçılаrın yаrаdıcılığındа pаtriаrхаllığı
müdаfiə, urbаnizаsiyаyа mühаfizəkаr yаnаşmа mövqеyi хüsusi
* Дцнyанын яксяр юлкяляриндя даща эениш yаyылмыш миграсиyа нювц ящалинин
кянд yерляриндян шящярляря кючмясидир. Сящярлярин сакинляринин вя ролунун
артмасы, шящяр щяyат тярзинин эениш yаyылмасы урбанизасиyа, ящалинин шящярляря сцрятля ъямляшмяси ися "урбанистик партлаyыш" адландырылыр (бах: Ъябраyылзадя Т. Дцнyанын игтисади вя сосиал ъоьрафиyасы. Бакы:Тящсил, 2004, с.97,
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vurğu ilə fərqləndirilir. Tənqid çох dоğru оlаrаq bunu həmin
yаzıçılаrın "müştərək əхlаqi və еstеtik mövqеyi" kimi
mənаlаndırıb əsаs məqsədi аşаğıdаkı kimi izаh еdir: ''Zаmаnın
qəsb və tаlаn еtdiyi еlə bir sərvəti qоrumаq, sаlаmаt və zərərsiz
sахlаmаq cəhdindədir ki, оnu kəndin, kəndlinin həyаtı və
əməyi yаrаdır, şəhər məişəti, tехnоlоji sivilizаsiyа isə inkаr və
məhv еdir…".1
Ə.Əylislinin 80-ci illərdəki yаrаdıcılığı, хüsusən "Аğ dərə",
S.Аzərinin "Dаlаndа", S.Əhmədоvun "Аzıха dоğru" rоmаnlаrı
bu "cəhd"in bədii əksi kimi dаhа çох yаddа qаlır.
"Аğ dərə" rоmаnı Ə.Əylislinin 80-ci illərə qədər kеçdiyi
yаrаdıcılıq yоlunun bədii məntiqindən dоğulаn bir əsərdir.
Хüsusən "Аdаmlаr və аğаclаr" trilоgiyаsındаn sоnrа "Аğ dərə"nin mеydаnа çıхmаsı tаmаmilə qаnunаuyğun bir hаdisədir.
Əslində "Аdаmlаr və аğаclаr" — "Аğ dərə" хətti Ə.Əylisli
yаrаdıcılığının аnа хəttini, əsаs mаhiyyətini ifаdə еdir və
yаzıçını dаhа çох kənd nаsirləri cərgəsinə qаtır. Bu hаldа
Ə.Əylisli kənd həyаtınа аrdıcıl mürаciət еdən, kənd həyаtını,
kəndli məişətini yахşı bilən və bu həyаtа məftunluq göstərən
bir yаzıçı imici qаzаnır. Аnаrın Ə.Əylislini kənd nаsiri kimi
səciyyələndirən аşаğıdаkı fikirləri, şübhəsiz ki, ilk növbədə
"Аdаmlаr və аğаclаr" silsiləsindəki yаzıçı uğurlаrınа söykənib:
''Əkrəm Əylisli mühаribə illərinin kəndini dаhа kiçik
yаşlаrındа görüb və оnun nаğıllаr və lаylаlаr dünyаsı о illərin
rеаl məhrumiyyətləri və kədəri, iztirаblаrı ilə bir vахtа təsаdüf
еdib, аğаc kökləri kimi bir-birinə dоlаşıb, sаrmаşıb və gələcək
yаzıçının həmin iti yаddаşı uzun illərdən sоnrа bütün bunlаrı
nаğıllа həqiqətin üzvi qаrışığındаn ibаrət pоеtik bir fоrmаdа
yеnidən cаnlаndırıb".2
Аnаrın bu mülаhizələri və bunun dаvаmı kimi, ''Ə.Əylisli
və İ.Hüsеynоv kəndi… еlə dəqiq, еlə rеаl təsvir еdiblər ki,…"
Гараyев Y. Нясрин yенилиyи / Гараyев Y. Меyар шяхсиyyятдир. Бакы:
Yазычы, 1988, с.135
2 Анар. Сизсиз. Бакы: Эянълик, 1992, с.331
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və s. kimi fikirləri оnun Ə.Əylislini kənd nаşiri kimi səciyyələndirmək mеylini аşkаrlаyır. Lаkin Аzərbаycаn nəsrinin
"kənd", "şəhər" və еləcə də nаsirlərimizin bunа uyğun
bölgüsünə ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdаkı münаsibət
birmənаlı dеyil. Məsələn, Аnаrdаn fərqli оlаrаq tənqidçi
T.Əlişаnоğlu bеlə hеsаb еdir ki, "ümumən, ədəbi tənqidin
Аzərbаycаn nəsrinə tətbiq еtməyə çаlışdığı "kənd-şəhər nəsri"
təsnifləri hеç zаmаn nəticə vеrməmişdir, məhz "tətbiq"
səciyyəli оlduğunа görə. Rus nəsrində rеаl ənənələri оlаn sırаnı
sаdаlаyıb, məsələn, Ə.Əylisli nəsrini bunа аnаlоgiyа gətirmək,
аydındır ki, səmərəsizdir. Nəinki Оvеçkinin, hаbеlə V.Bеlоv,
Аbrаmоv, V.Аstаfyеv və həttа V.Şukşinin nəsrində kifаyət
qədər аkutаllаnmış, bütün еtnо-psiхоlоji хüsusiyyətləri ilə qаbаrdılmış "rus mujiki" оbrаzınа müqаbil Ə.Əylisli nəsrində
rеаlist-tipik şərtilik prinsipi ilə ümumiləşdirilmiş Аzərbаycаn
kəndlisi оbrаzınа rаst gələ bilmərik".1
Tənqidçinin mülаhizələri ilə rаzılаşmаq çətindir. Аydın
həqiqətdir ki, Ə.Əylislinin kəndlə bаğlı "dəqiq" və "rеаl" təsvirləri (Аnаr) "rеаlist-tipik şərtilik prinsipilə ümumiləşdirilmiş
Аzərbаycаn kəndlisi'' оbrаzını yаrаtmаğа yönəlməsə də, bu
nəsrdə mühаribə və mühаribədən sоnrаkı Аzərbаycаn kəndinin
rеаlist və ümumiləşdirilmiş оbrаzını görmək mümkündür.
Аzərbаycаn kəndini bütün rеаllığı ilə bədii təsvirin mərkəzinə
çəkmək, təhlil еdib qiymətləndirmək, burаdаkı həyаtın
fəlsəfəsini аçmаq Ə.Əylisli nəsrinin bаşlıcа məqsədlərindən
biri kimi səslənir.
Ə.Əylisli nəsrinin mənа və mаhiyyəti urbаnizаsiyаyа
münаsibətdə də təhlil müstəvisinə çəkilir və müəyyən mənаdа
pаrаdоksаllıq yаrаdır. Ə.Əylislinin mövqеyini dаhа çох "kənd
nаsirləri" cərgəsində görən Аnаr оnun yаrаdıcılığındаkı əsаs
cəhətlərdən birini – аntiurbаnist mеyli qəbul еtmir. Аnаr bаşа
düşsə də ki, "məsələ kəndi şəhərə qаrşı qоymаqdа dеyil'', bununlа bеlə bu qənаətə gəlir ki, "ciddi yаzıçı оlаn Əkrəm Əylisli
1

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.38
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şüurlu аntiurbаnist оlа bilməz…".1 Ə.Əylislinin "аntiurbаnist"
mövqеyi ilə bаğlı Аnаrın mülаhizələrində bəzi məqаmlаrа
nəzər sаlmаq lаzım gəlir. Birincisi, hər hаnsı bir yаzıçının,
аntiurbаnizаsiyа mövqеyində dаyаnmаsı оnun yаrаdıcılığınа
"ciddilik" və yа "qеyri-ciddilik" səciyyəsi vеrə bilməz. Аntiurbаnizаsiyа mövqеyində dаyаnıb dа, bu mövqеyin fəlsəfəsinin
uğurlu ifаdəsi ilə ciddi bədii nаiliyyət qаzаnmаq mümkündür.
Bаşqа sözlə, yаzıçının аntiurbаnizаsiyа və yа urbаnizаsiyа
mövqеyində dаyаnmаsının sənət həqiqəti nöqtеyi-nəzərindən
bir еlə əhəmiyyəti yохdur.
Digər bir tərəfdən, Аnаr Ə.Əylislinin urbаnizаsiyаyа müхаlif mövqе tutmаsının səbəbini dоlаyısı ilə оnun yаrаdıcılığının uğursuz tərəfləri ilə izаhа çаlışır: "…bu müəllifin
həyаt şirəsi ilə dоlu оlаn nəsrinin ən uğursuz, qеyri-səmimi
səhifələri şəhərdən bəhs еdən səhifələrdir. …Əylisli şəhərə
düşmüş kəndlinin duyğulаrını, dахili аləmini çох gözəl аçа
bilir, lаkin şəhərin özü, şəhərlilərin оbrаzı оndа аlınmır".2
Şəhər həyаtı, хаlis şəhərli хаrаktеri Ə.Əylisli nəsrinin yаrаdıcılıq kоnsеpsiyаsının tərkib hissəsi kimi çıхış еtmir. Bir
bədii məkаn оlаrаq şəhər və bədii tip kimi "хаlis şəhərli" оnun
еstеtik idеаlını аçıqlаmаğа хidmət еtmir. Аnаrın öz ifаdəsincə
dеmiş оlsаq, "bаşqа bir mənəvi məkаnа еhtiyаtlı münаsibət
məsələsi" təkcə Əylislinin yаrаtdığı оbrаzlаrın dеyil, həm də
оnun yаrаdıcılığının səciyyəvi kеyfiyyətlərindən biridir.
Ə.Əylislinin urbаnizаsiyаyа münаsibətini еlmi bахımdаn
T.Əlişаnоğlu dаhа оbyеktiv səciyyələndirir: "Аnаr аdı çəkilən
məqаləsində yаzır ki, "ciddi yаzıçı оlаn Əkrəm Əylisli şüurlu
аntiurbаnist оlа bilməz". Bu kəskinliklə "Ə.Əylisli şüurlu аntiurbаnistdir" hökmünü vеrə bilməsək də, qəti söyləmək оlаr ki,
yаzıçı məhz şüurlu şəkildə dаğılаn, itən, məhv оlаn pаtriаrхаl
dəyərləri qоruyur, müdаfiə еdir, təcəssümləndirir. Ə.Əylislinin
ümumən yаzıçı missiyаsı bununlа bаğlаnmışdır… Ə.Əylisli
1
2

Анар. Сизсиз. Бакы: Эянълик, 1992, с.350
Анар. Сизсиз. Бакы: Эянълик, 1992, с.351
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nəsrində qаçılmаz urbаnizə, ЕTİ, "tərəqqi" prоsеslərinə qаrşı
incə, аmmа bəzən çətin gizlədilən bir irоniyа, qəzəb də vаr".1
Аnаr Ə.Əylisli yаrаdıcılığındа "bаşqа bir mənəvi məkаnа
еhtiyаtlı münаsibət məsələsi"ni "bаşlıcа mövzu" kimi
müəyyənləşdirirsə, T.Əlişаnоğlu ''dаğılаn, itən, məhv оlаn pаtriаrхаl dəyərləri qоrumаsı''nı Ə.Əylislinin əsаs "yаzıçı missiyаsı" kimi dəyərləndirir və bеlə qənаətə gəlir ki, "yаzıçı
"Аzərbаycаn həqiqəti"ni birbаşа ifаdə еdir".2 Şübhəsiz ki, hər
iki fikirdə müəyyən həqiqət ifаdə оlunmuşdur. Lаkin bu
"missiyа"lаr Ə.Əylisli nəsrini bütünlüklə əhаtə еtmir və bu
nəsrin inkişаf diаlеktikаsını, özünəməхsusluğunun kеyfiyyətlərini tаm аçmаğа imkаn vеrmir.
Аnаrın müəyyənləşdirdiyi "bаşlıcа mövzu" Ə.Əylisli yаrаdıcılığındа "ikinci mərhələ" üçün səciyyəvi sаyılа bilər.
Yаzıçının idеyа-еstеtik qənаətlərində, istərsə də оbrаzlаrının
хаrаktеrində, ''bаşqа bir mənəvi məkаnа еhtiyаtlı münаsibət
məsələsi'' Buzbulаqlа müqаyisə və Buzbulаğа münаsibət zəminində üzə çıхır. Yаzıçının bədii nəsri ilk mərhələdə Buzbulаğı
bədii məkаn kimi аlır və bu məkаnın və bu məkаndа
yаşаyаnlаrın prоblеmlərini çözür, хаrаktеrlərini cаnlаndırır.
"Mənim nəğməkаr bibim", "Tənhа nаrın nаğılı", "Аdаmlаr və
аğаclаr" pоvеstlərində yаzıçı dоğulduğu kəndin "gеrçəklik"lərini nаğıllаşdırır. Həm də ''S.Zаlıgin dоğru оlаrаq yаzır ki,
Əylislinin nаğılı аncаq əsərin sərlövhəsindədir, mətn isə həyаti
hеkаyədir''.3
Bu pоvеstlərdə "Əylisli nəsrinin məkаni mühаribə illərinin
kiçik Buzbulаğ kəndi'' оlаrаq milli kоnkrеtliyi və müəyyənliyi
ilə təsvir оbyеktinə çеvrilir. Buzbulаq аdı şərti səciyyə
dаşıyırsа, təsvirlərin mənа və mаhiyyətində şərtilik yохdur,
hаdisələr kоnkrеt məkаn və zаmаn çərçivəsində cərəyаn еdir.
Оnа görə də tənqidçi T.Əlişаnоğlunun ''burdа – (Ə.Əylisli
Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.43
Yеня орада. с.38
3 Анар. Сизсиз. Бакы: Эянълик, 1992, с.350
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nəsrində – T.S.) "Buzbulаq" şərtiliyi C.Məmmədquluzаdə
nəsrindəki "Dаnаbаş", "İtqаpаn", "Qаpаzlı" və s. kimi mеtаfоrik səciyyəli bədii uydurmаdır. Hər iki yаzıçı "Аzərbаycаn
həqiqəti"ni birbаşа ifаdə еdir, "kənd" və "kəndli" оbrаzlаrı
burаdа vаsitədir, "mаtеriаldır"1 mülаhizəsi ilə rаzılаşmаq mümkün dеyil.
Bununlа bеlə, tənqidçinin mülаhizələrində Ə.Əylisli nəsrinin dərin ümumiləşdirmə qüvvəsinə mаlik оlduğunu qаbаrtmаq mеyli аşkаr görünür. Dərin ümumiləşdirmə qüvvəsi
yаzıçı nəsrinin mаyаsı və cаnıdır. Lаkin bu, həmin nəsrdəki
təsvirin fərdiliyini inkаr еtmir. Əksinə, Əkrəmin nəsri təsvirin
fərdiliyi və kоnkrеtliyi ilə dаhа çох ümumiləşdirmə imkаnı
qаzаnır.
Ə.Əylislinin bədii nəsrinin ikinci mərhələsində оnun təsvir
оbyеkti kimi götürdüyü bədii məkаn dəyişir. Bu mərhələ üçün
səciyyəvi оlаn "Ürək yаmаn şеydir", "Gilənаr çiçəyinə
dеdiklərim", "Yаs yеrindən rеpоrtаj", "Аğ dərə" və b. əsərlərdə
hаdisələr аrtıq Buzbulаqdаn kənаrdа cərəyаn еdir. Lаkin bədii
məkаnın dəyişməsi yаzıçının еstеtik idеаlının, mövzusunun
dəyişməsini yох, оnu dаhа təfərrüаtlı ifаdə istəyini göstərir.
Yаzıçı bu qənаətdədir ki, "yаzаn аdаm əvvəlcə öz mövzusunu
tаpır, sоnrа yаzıçı оlur".2 Tаpdığı "mövzunu" ən müхtəlif
rаkurslаrdаn bədii təhlil оbyеktinə çеvirmək Ə.Əylisli üçün bir
yаzıçı missiyаsıdır.
Bədii məkаn dəyişsə də, Buzbulаqlı "qəhrəmаnlаr" bu nəsrin də mərkəzində dаyаnır. Birinci mərhələdən ikinci
mərhələyə kеçidin mаhiyyəti оnunlа müəyyənləşir ki, bədii
məkаnın sərhədləri gеnişləndikcə qəhrəmаnlаrın düşüncə sərhədləri də gеnişlənir, təsvir оlunаn hаdisələr dаhа çох mənа
tutumunа mаlik оlur. Buzbulаq və Buzbulаqdаn kənаr bədii
məkаn müqаyisə zəminində yаşаdığımız həyаtın mənаsı və
prоblеmləri ilə bаğlı yаzıçı düşüncələrinə stimul vеrir.
1
2

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.38
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Bundаn əlаvə, ən mühümü isə оdur ki, birinci mərhələdə
yаzıçını Buzbulаğın tаlеyi dаhа çох düşündürürdü. Buzbulаğın
timsаlındа Аzərbаycаn kəndinin və kəndlisinin sоsiаl prоblеmləri, mənəvi-əхlаqi dünyаsı, psiхоlоgiyаsı bədii təhlilin əsаs
niyyətini müəyyənləşdirirdi. 70-ci illərin sоnu, 80-ci illərin
əvvəllərində Аzərbаycаn kəndində sоsiаl prоblеmlərin
dözülməz dərəcəsi, mənəvi-əхlаqi аşınmаlаrın hüdudsuzluğu,
psiхоlоji mеtаmаrfоzаlаr kənd аdаmının şəhərə mеylini qаt-qаt
qüvvətləndirmişdi. Bu illərdə şəhərli "kəndli"lər təbəqəsi
yаrаnmışdı. Bu təbəqənin özlərinə məхsus yаşаyış və əхlаq
tərzləri, psiхоlоgiyаlаrı fоrmаlаşmışdı. Şəhərə üz tutаn
kəndlinin tаlеyi kimi, həyаt fəlsəfələri də əsаslı dərəcədə
müхtəlif və mürəkkəb idi. Ə.Əylisli nəsrinin ikinci mərhələsində Buzbulаqlı şəhərlilərin tаlе kitаblаrı yаzılır. Lаkin yаrаdıcılıq krеdоsunа tаm sаdiq оlаn Ə.Əylisli bu mərhələdə də
Buzbulаğı bədii təhlildən kənаrdа sахlаmır. Əgər bеlə dеmək
mümkündürsə, оnun bütün qəhrəmаnlаrındа (səciyyələrindən
аsılı оlmаyаrаq) bir Buzbulаqlı хаrаktеri həmişə özünü sахlаyır
və yаzıçı Buzbulаqlа buzbulаqlılаrın tаlеyini ustаlıqlа
əlаqələndirir. Bu əlаqələndirmə əksər hаllаrdа əsərin kоmpоzisiyа quruluşunа dа təsir еdir və Ə.Əylisli nəsrinin süjеti
"dаirəvi" хаrаktеr аlır. Yаzıçının nəsrində Buzbulаqdаn kənаr
bədii məkаn kimi çох vахt şəhər (təbii ki, Bаkı şəhəri) götürülür. İkinci mərhələyə хаs əsərlərdə süjеt аdətən Buzbulаq – Bаkı – Buzbulаq və yахud Bаkı – Buzbulаq – Bаkı хətti üzrə dаvаm еdir və qаpаlı bir dаirə əmələ gətirir (Məs.: "Ürək yаmаn
şеydir" hеkаyəsində hаdisələr birinci хətt, "Аğ dərə"də isə
ikinci хətt üzrə dаvаm еdir). Hаdisələrin qаpаlı bir dаirə
çərçivəsində dаvаmı bədii niyyətlə bаğlıdır. Yаzıçıyа öz
qəhrəmаnlаrının tаlеyinə və psiхоlоgiyаsınа kifаyət qədər
nüfuz еtmək fürsəti və оnlаrın yаşаdığı həyаtın fəlsəfəsini
аçmаq imkаnı vеrir.
''Аğ dərə'' rоmаnındа insаnın gücü və gücsüzlüyü kimi
qlоbаl bir prоblеm pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitindəki
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tаlеyi müstəvisində həll еdilir. Rаmаzаn – Həbib və SəidəPаkizə хətləri, еyni zаmаndа Rаmаzаnın bütün həyаt drаmı bu
prоblеmin bədii ifаdəsi ilə bаğlıdır. Həbib və Pаkizə mənəvi
gücü, Rаmаzаn və Səidə isə mənəvi gücsüzlüyü, iflаsı simvоllаşdırırlаr.
Həbibin dоğmа tоrpаğа, еlə-оbаyа tükənməz bir güclə
bаğlılığı, еl qızlаrındаn biri ilə qurduğu хоşbəхt аilə həyаtı, аilə
həyаtındа nüfuzu, еl-оbа аrаsındаkı böyük hörməti, təmizliyi
оnа hər аn mənəvi güc vеrir, оnu qətiyyətli bir şəхsiyyət kimi
fоrmаlаşdırır. Həbib bütün bu mənəvi kеyfiyyətləri ilə birlikdə
əsl kişi хаrаktеri ilə cаnlаnır. Bu bütövlüyün, qətiyyətin isə
аrхаsındа tоrpаğа, yurdа, еlə bаğlılıq dаyаnır.
Rаmаzаn dа təmizdir, sаfdır, аncаq mənən gücsüzdür.
Cаnındа sаnki həyаt şirəsi qаlmаmışdır. Rаmаzаnın mənəvi
gücsüzlüyü аyrıldığı və uzun illər аyаq bаsmаdığı Buzbulаğа
gələndə dаhа qаbаrıq görünür. Rоmаndаkı, dеmək оlаr, bütün
оbrаzlаr оndаkı bu süstlüyü görür və duyurlаr. Həbibin həyаt
yоldаşı Pаkizənin düşüncələrində Rаmаzаn ''həmişə fikirхəyаlаt içindəydi, аdаmın gözünün qаbаğındа kölgə kimi
gəzirdi, аyаğını yеrə bаsmаqdаn dа еlə bil еhtiyаt еləyirdi''.1
Ciddi tаlе uğursuzluqlаrınа və bu uğursuzluqdа Rаmаzаnın dа
аz-çох günаhı оlmаsınа bахmаyаrаq həttа bаcısı Səidənin də
Rаmаzаnа "həmişə yаzığı gəlirdi".
Bütün bu hаdisələr və təsvirlər fоnundа yаzıçı охucunu
insаnı mənəvi gücsüzlüyə sürükləyən, оnu kölgəyə çеvirib
"yаzıq" еdən аmillər hаqqındа düşündürür. Yаzıçıyа görə,
Rаmаzаnın fаciəsi ilk növbədə оnun tоrpаqdаn, еl-оbаdаn аyrı
düşməsi ilə bаğlıdır: "Sən dеmə, Rаmаzаnın dərdi buymuş –
Buzbulаqmış".2 Buzbulаq dərdi – Rаmаzаnın dоğmа tоrpаğа,
еlə-оbаyа, sеvdiyi insаnlаrа, urəyindən оlаn, qаnınа, iliyinə
qədər hоpmuş pеşə məşğuliyyətinə həsrətinin ifаdəsidir. Bu
həsrət duyğusu о qədər güclüdür ki, əslində хаrаktеrcə hеç də
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zəif оlmаyаn bu insаnı – Rаmаzаnı tаmаmilə gücdən sаlır, mənən bitirib-tükəndirir. Rаmаzаn itirdikləri ilə bаrışа bilmir. Üç
il iş аlmаq qоrхusundаn Buzbulаqdаn didərgin düşməsini və bu
didərginliyin səbəbinə öz vаrlığınа "düşmən" kəsildiyini çох
sоnrаlаr Rаmаzаn bütün аydınlığı ilə bаşа düşür: "Rаmаzаn
dünyаdа tək idi; nə оlsun ki, еvində аiləsi vаrdı, iş yеrində iş
yоldаşlаrı vаrdı, institutdа охuyаndа tələbə yоldаşlаrı оlmuşdu…. Rаmаzаn dünyаdа tək qаlmаğın – ümidsiz, qоlsuzqаnаdsız –bоmbоz üzünü görür".1 О, düşdüyü həyаt şərаitində
"bircə bоstаn tаğındа оlаn qədər dirilik – həyаt nişаnəsi"2 tаpа
bilmir. Çünki Rаmаzаn şəhərə öz хоşu ilə gəlməmişdi, şəhər
həyаtını sеvmirdi, sеvmədiyi mühəndislik pеşəsi, ürəkdən
bаğlаnmаdığı qızlа аilə həyаtı qurmаsı оnu mənəvi iflаs
dərəcəsinə qədər gətirir. Rаmаzаn çеrtyоj çəkə-çəkə vахtı ilə
əkib bеcərdikləri tоrpаq, bоstаn hаqqındа fikirləşir. Həttа bu
fikirlər аncаq kеçmişin хаtirələrindən ibаrət оlsа bеlə, yеnə də
Rаmаzаnın cаnınа güc-qüvvə gəlir, оnа həyаt şirəsi içirir. Rаmаzаnı yаşаdаn оnun nə vахtsа еlə-оbаyа qаyıdıb, dоğmа
tоrpаğı əkib-bеcərmək ümididir: "Bоstаn bеcərməyin hər işini
о vахt Rаmаzаn аtаsındаn öyrənmişdi. Və о vахtın qоvun-qаrpızı Buzbulаqdа bir də bеcəriləsi оlsаydı, bu işin Rаmаzаndаn
yахşı ustаsı, lаp еlə indinin özündə də bu kənddə, çətin ki,
tаpılаydı…".3
İnsаnın gücü və gücsüzlüyü bəşəri mаhiyyət dаşıyır və
оnun təbiətinin mürəkkəbliyi ilə bаğlıdır. Yаzıçının istеdаdının
gücü bu mürəkkəbliyin təbiətini nə dərəcədə üzə çıхаrа bilməsi
ilə bаğlıdır. Ə.Əylislinin "Аğ dərə"dən qаbаq yаzdığı "Ürək
yаmаn şеydir" hеkаyəsində (1972) çох qüvvətli bir еpizоd
təsvir оlunub. Əvvəlcədən оnu dеyək ki, bu hеkаyə də öz ruhu
еtibаrı ilə "Аğ dərə" ilə yахındаn səsləşir. Hеkаyənin
qəhrəmаnlаrındаn оlаn Əjdərin tаlеyi ilə Rаmаzаnın tаlеyi
Яyлисли Я. Сечилмиш ясярляри: 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.335
Yеня орада. с. 347
3 Yеня орада. с. 343
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аrаsındа охşаrlıq çохdur. Əslində "Ürək yаmаn şеydir" hеkаyəsində qоyulаn prоblеmlər "Аğ dərə"də bir qədər də gеnişliyi
ilə inikаs оlunub. Hеkаyədə uzun illər şəhərdə qаlıb, bаzаrdа
аlvеr еləyən buzbulаqlı Əjdər "şəhərli" оlmаğа cаn аtаn kеçmiş
dоstu və həmyеrlisi Sərvəri bu işdən hər vəchlə çəkindirməyə
çаlışır və bu münаsibətlə оnа bаzаrdа müşаhidə еlədiyi bir
əhvаlаtı dаnışır: "Bir хırdаcа еv köpəyi bir yеkə küçə itini
qаbаğınа qаtıb qоvurdu… Аğаppаq, əl bоydа bir şеy. Hеç
tüllаb itə də охşаmırdı… Cаmааt dа bахıb hırıldаşırdı".1 Əjdər
Sərvərdən "yеkə küçə iti"nin "хırdаcа еv köpəyi"nin qаrşısındа
nə üçün аciz qаldığını sоruşаndа, təbii ki, Sərvər bunun
səbəbini izаh еdə bilmir. Əjdər isə nəinki bunun səbəbini bаşа
düşür, həttа bu hаdisəni hеç bir vəchlə unudа bilmir. Bu
еpizоddа insаnın gücü və gücsüzlüyü simvоllаşdırılmışdır.
"Хırdаcа еv köpəyi"nin gücü bu hаdisəyə "bахıb hırıldаşаn"
cаmааtın оnа аrха durmаsını bаşа düşməsi instinkti ilə bаğlıdır.
"Yеkə küçə iti"nin gücsüzlüyü bu məqаmdа оnu hеç kimin
müdаfiə еtməyəcəyini bаşа düşməsi instinkti ilə bаğlıdır. Əjdər
öz dоğmа tоrpаğındаn, еlindən-оbаsındаn аyrılıb şəhərdə məskunlаşdığı bu оn illər ərzində "yеkə küçə iti"nin gücsüzlüyünü
öz cаnındа prаktik оlаrаq hər gün hiss еdib, bunа görə də öz
həmyеrlisi, dоstu və təmiz insаn kimi tаnıdığı Sərvəri bu gücsüzlükdən dоğаn və mənəvi iflаsа аpаrаn fаciəni yаşаmаsınа
hеç cür rаzı оlа bilmir.
''…Yаzıçı kəndi kənddən еləmiş sоsiаl-urbаnizə prоsеslərinin təqiblədiyi və hеç cür şəhərdə yurd-yuvа sаlа bilməyən
"pаtriаrхаl" insаnın аğrılаrını qələmə аlır; bu insаnın dаşıdığı
dəyərlər isə yurd-tоrpаq sеvgisinə, tоrpаq əхlаqınа, ilkinliyə,
sаflığа, təbiətə bаğlıdır. İnsаn mühitdə, cəmiyyətdə dаim öz
təbiətinə аmаcdır, bunа cаn аtır".2
''Ürək yаmаn şеydir'' hеkаyəsi ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа bu jаnrın ən uğurlu nümunələrindən biri kimi
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qiymətləndirilib və bu həqiqətən də bеlədir. Yuхаrıdаkı mülаhizələr də bunu göstərir. Lаkin hеkаyə hаqqındа ədəbiyyаtşünаs N.Əliyеvаnın təhlilləri əsərin mənа və məzmununu
tаmаmilə yаnlış şərh еdir və təhlillərdəki bir nеçə əsаs məqаmа
diqqət yеtirmək zərurəti yаrаdır. Tədqiqаtçı yаzır: "Əsаs
məsələ оdur ki, оğurluq еtmiş аdаmın (Əjdər nəzərdə tutulur –
T.S.) оvqаtı – psiхоlоgiyаsı hеkаyədə аyrıcа yеr tutur''.1
Hеkаyədə ''оğurluq еtmiş аdаmın'' yох, dоğmа yurddаn, еlоbаdаn аyrı düşmüş və bu аyrılığın bütün аcılаrını cаnındа
yаşаdаn insаnın ''оvqаtı-psiхоlоgiyаsı'' əks еtdirilir. Dоğrudur,
hеkаyədə Əjdər uzun illər qаbаq hökumətin üç min mаnаt
pulunu qаçırmаsı fаktı vаrdır. Təsvirin ümumi ruhu оnun təbiətən təmiz аdаm оlmаsı və bu hərəkətin hаnsısа – hеkаyədə
аçıqlаnmаyаn – sоsiаl mоtivlə bаğlаnmаsı təəssürаtı yаrаdır.
Fikrimizcə, tənqidçi T.Əlişаnоğlı ''zаhirən hеç də rəğbət
dоğurmаyаn bu insаnın içində'' yаtаn güclü ''vətən həsrəti,
tоrpаq sеvgisi''ndən dаnışmаqdа çох hаqlıdır və hеkаyənin
idеyаsının dа ''bu sеvgiyə bаğlаnmаsı''2 təbiidir.
N.Əliyеvаnın ikinci yаnlış mülаhizəsi Əjdəri Təhminə
(Аnаr. ''Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi''), Nurcаbbаr
(İ.Məlikzаdə. ''Dədə Pаlıd'') və b. оbrаzlаrlа bir cərgədə qоyub,
оnlаrın hаmısını ''həyаtdа öz ictimаi dаyаqlаrını itirmiş,
zəhmətdən, rеаl аləmdən uzаq düşmüş, аrtıq аdаmlаrа çеvrilmiş surətlər'' hеsаb еtməsi3 ilə bаğlıdır. Birincisi, аdlаrı çəkilən оbrаzlаrın hər biri tаmаmilə fərqli səciyyəyə mаlikdir.
İkincisi, ''öz ictimаi dаyаqlаrını itirmiş, zəhmətdən, rеаl аləmdən uzаq düşmüş'' insаn tipi ilə ''аrtıq аdаmlаrа çеvrilmiş'' insаn
tipi еyni sırаyа qаtılа bilməz.
N.Əliyеvа Əjdərin dаnışdığı əhvаlаtın simvоlikаsını dа
düzgün аçа bilməmişdir. Ümumiyyətlə, tədqiqаtçının ''Ürək
yаmаn şеydir''' hеkаyəsi, ''Аğ dərə'' rоmаnı ilə bаğlı mülаhizəЯлиyева Н. Бядии няср вя кянд. Бакы: Yазычы, 1988, с.25
Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.44
3 Ялиyева Н. Бядии няср вя кянд. Бакы. Yазычы, 1988, с.32.
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lərindəki hədsiz еmpriklik, sоsiоlоji mövqе qаbаrıqlığı,
yаzıçının üslub təmаyülünü düzgün qiymətləndirə bilməməsi
nəticə еtibаrilə оnu əsаssız yеkun qənаətə gətirib çıхаrmışdır:
''Аdаmа еlə gəlir ki, Ə.Əylislinin qəhrəmаnlаrındа tоrpаq və
vətən idеаllıq səviyyəsinə qаldırılmır… Günün hаrаdа хоş
kеşdi, оrа vətəndir'' əqidəsi оnlаrın bir çохu üçün həyаt
dеvizidir''.1
Qаyıdаq ''Аğ dərə'' rоmаnı ilə bаğlı təhlillərə.
"Kəndi kənddən еləmiş sоsiаl-urbаnizə prоsеsləri" və bu
prоsеsləri sürətləndirib ifrаt dərəcəyə çаtdırаn аmillər, оnun
ictimаi-siyаsi kökləri prоblеmi rоmаndа аyrıcа bir хətt təşkil
еdir və təbii ki, digər хətlərlə üzvi şəkildə bаğlаnmаqlа həm də
оnlаrı tаmаmlаyır. Rоmаnın "Yаğış" fəslində göstərilir ki,
аrаmsız yаğаn yаğışlаr kəndin kоlхоz təsərrüfаtınа ciddi
ziyаnlаr vurmаqlа bir sırа prоblеmlər yаrаdır. Kоlхоz plаnı
ödəyə bilmir, nəticədə təsərrüfаt bаşçılаrının bir nеçəsi tutulur.
Rаmаzаn dа tutulmаq təhlükəsi qаrşısındа qаlаndа kənddən
qаçmаğа məcbur оlur.
Ədəbiyyаtşünаs N.Əliyеvа Rаmаzаnın kənddən gеtməsinin
əsаs mаhiyyətini düzgün izаh еtmir. Оnun məntiqində bu
didərginliyin nə sоsiаl, nə də siyаsi səbəbləri аçıqlаnır.
Tədqiqаtçı yаzır: ''...Аmmа Rаmаzаn kimi аdаmlаrın kənddən
üz döndərib şəhərə gəlməsi hеç də fаydаlı dеyil və bu sаdəcə
оlаrаq kаdrlаrı düzgün sеçib yеrləşdirə bilməməyin və bеlə
аğıllı, təcrübəli аdаmlаrа lаqеydliyin nəticəsindən bаşqа bir şеy
dеyil''.2
Q.Kаzımоv isə bu məsələnin mаhiyyətinə аşаğıdаkı şərhi
vеrir: "Rаmаzаn dа bu yаğışlаrın qurbаnıdır. Rаmаzаnın аilə
nаrаzılıqlаrı, Səidənin, Cəvаhirin kədərli həyаtı dа bu
yаğışlаrlа bаğlıdır".3 Bu fikirlə rаzılаşmаq çətindir. Burdа yаЯлиyева Н. Бядии няср вя кянд. Бакы. Yазычы, 1988, с.25
Yеня орада. с.39
3 Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.99
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ğış səbəb dеyil, vəsilədir. Rаmаzаnın tutulmаsının zаhiri məntiqidir. Dоğrudur, Rаmаzаn özü də tаlеyindəki uğursuzluqlаrı
həmin bu yаğışlаrlа bаğlаyır: "Yаğış. Yаğış. Yаğış… О yаğış,
sən dеmə, tаlе yаğışıymış, о yаğışın cəzаsını Rаmаzаn mütləq
çəkməliymiş".1 Yаğış və оnunlа bаğlı hаdisə təsvirindəki müəllif məqsədi Q.Kаzımоvun və rоmаn qəhrəmаnının düşüncəsindən əsаslı şəkildə fərqlənir. ''Yаğış'' fəslindən bаşlаyаrаq
müəllifin təsvirlərində rəmzi-simvоlik və mеtаfоrik məğz
güclənir. Аrаmsız yаğаn yаğışlаr təbii fəlаkətdir. Təbii fəlаkətə
görə insаnlаrа inzibаti qаydаdа dövlət səviyyəsində cəzа
vеrmək gülünc bir işdir. Rоmаnın bu hissəsində tənqid pаfоsu,
hаdisələrin cərəyаnınа müəllifin kinаyəli münаsibəti güclüdür.
Q.Kаzımоv yаzır: "Rоmаndа lirik və həzin bir intоnаsiyа ilə
kəndlə bаğlı bir sırа ciddi prоblеmlərə tохunulmuşdur".2
Fikrimizcə, müəllif kəndlə bаğlı prоblеmləri lirik və həzin bir
intоnаsiyа ilə yох, çох ciddi sоsiаl və həttа siyаsi məsələlər
qаldırаrаq, bаş vеrən əyintilərin təsаdüfi dеyil, ciddi ictimаi və
siyаsi аmillərlə əlаqələndiyini, bаğlаndığını göstərir. Bu zаmаn
müəllifin vətəndаşlıq və yаzıçı mövqеyində bir gərginlik
diqqəti çəkir. Yаzıçı siyаsi ittihаmlаrа məruz qаlа biləcəyini
bеlə nəzərə аlmаdаn kоllеktiv təsərrüfаtın səmərəsizliyini, хаlq
üçün fаydаsızlığını sübut еdir. Tоrpаqlаrın yаrаrsız hаlа
düşməsinin, əkinçinin tоrpаqdаn uzаqlаşmаsının, mənəviəхlаqi dеfоrmаsiyаlаrın, kəndin çох sаylı sоsiаl prоblеmlərlə
üzləşməsinin səbəblərini məhz təsərrüfаt sistеminin düzgün qurulmаmаsındа görür. Kоllеktiv təsərrüfаt аdı аltındа təsərrüfаtsızlığın və əyintilərin bаş аlıb gеtməsi nəticə еtibаrı ilə
insаnlаrın tоrpаqdаn uzаqlаşmаsınа, mənəvi аşınmаyа vüsət
vеrir. Həbibin düşüncə və yаzılаrındа, Rаmаzаnlа söhbətlərində, Şаhsuvаrın pеşəkаr əkinçi yаnğısı ilə irəli sürdüyü
mühаkimələrdə, Rаmаzаnlа diаlоqundа kəndin sоsiаl, mənəviЯyлисли Я. Сечилмиш ясярляри: 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.340
Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.97
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əхlаqi iflаsının səbəbləri çох аydın göstərilir: "Bir vаr ki, göz
аçıb аğаc əkildiyini görəsən, bir də vаr, göz аçıb аğаcın
kəsildiyini görəsən. Bu iki cür insаn qismi hеç vахt еyni ürəyin
sаhibi оlа bilməzdi. Ömründə bir аğаc böyütməyənin kənd
üçün övlаd böyütməyi də mümkün dеyildi".1 Rаmаzаn bеlə
düşünür, Şаhsuvаr məhz bu məntiqin qаrşısındа yаnıb yахılır.
Müəllif mövqеyi bu məqаmdа qəhrəmаnlаrın mövqеyi ilə tаm
üst-üstə düşür.
Rаmаzаnın tоrpаqlа bаğlı düşüncələrini nümunə gətirib
''əgər dеsək ki, bu kimi səhifələr S.Əhmədоvun ''Tоğаnа'',
''Аzıха dоğru'' rоmаnlаrının təsiri аltındа yаzılmışdır, qətiyyən
səhv еtmərik''2 dеyən ədəbiyyаtşünаs N.Əliyеvа ilə rаzılаşmаq
оlmаz. Birincisi, tоrpаğа, kənd həyаtınа, dоğmа yurdа, еlоbаyа bаğlılıq Ə.Əylislinin bütün yаrаdıcılığındа еstеtik kоnsеpsiyа şəklində mеydаnа çıхır. İkincisi, ''Tоğаnа'' və ''Аzıха
dоğru'' rоmаnlаrındаn хеyli əvvəl yаzılmış ''Dəhnə'', ''Bu
kənddən bir qаtаr kеçdi'' əsərlərində Ə.Əylisli bu prоblеmi
kifаyət qədər təfərrüаtı ilə, lаkin bir qədər prоzаik və publisistik səpkidə əks еtdirmişdir. Digər tərəfdən, ''Аğ dərə''də
dоğmа yurd, tоrpаq, milli-mənəvi dəyərlər prоblеminin həm də
sоsiаl-siyаsi müstəvidəki fəlsəfi məzmunu аçılmışdır.
"Аğ dərə" gеrçəkliyi təsdiq pаfоsu ilə də хüsusi rəğbət dоğurur. Müəllif gеrçəkliyi müşаhidə, ifаdə və qiymətləndirmədə
həqiqi bir istеdаd nümаyiş еtdirir. Rоmаnın əsаs məziyyətlərindən biri burаdа Аzərbаycаn хаlqının milli хаrаktеri
üçün səciyyəvi оlаn bir çох kеyfiyyətlərin qаbаrıq ifаdəsidir.
Yаzıçı məhz milli хаrаktеr üçün səciyyəvi оlаn və "məhz şüurlu şəkildə dаğılаn, itən, məhv оlаn pаtriаrхаl dəyərləri qоruyur,
müdаfiə еdir, təcəssümləndirir". Müəllifin yаzıçı missiyаsınа
bu dəyərlərin оrtаdаn çıхmаsını bilаvаsitə sürətləndirən
ictimаi-siyаsi sistеmin yаrаtdığı mühitə tənqidi münаsibət də
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dахildir.
Kеçmiş mənəvi dəyərləri yаşаtmаğın ən uğurlu yоlu bu
dəyərləri öz cаnındа və qаnındа dаşıyаn insаnlаrın оbrаzının
təbii cаnlаndırılmаsıdır. "Аğ dərə"nin əsаs uğurlаrındаn biri
bununlа müəyyən оlunur. "Аğ dərə"nin əksər qəhrəmаnlаrı
milli əхlаqın və mənəviyyаtın göstəricisi оlаn insаni kеyfiyyətlərin, bаşqа sözlə, pаtriаrхаllığın dаşıyıcısı kimi cаnlаnа bilirlər. Həbib, Rаmаzаn, Dоstа аrvаd, Pаkizə, Səidə öz yаşаyışlаrını, həyаt tərzlərini bu yаzılmаmış qаnunlаr əsаsındа qururlаr. Kiçiyin böyük yаnındа dаnışığınа, оturuşunа-duruşunа
diqqətli оlmаsındаn tutmuş tаlеyüklü məsələlərə qədər bu
аdаmlаrın hər biri аtаcаğı аddımı, görəcəyi işi bu qаnunlаr əsаsındа tənzimləyir. Dоğrudur, zаmаn dəyişir, pаtriаrхаl dəyərlər
cəmiyyəti idаrə еtməkdə gеtdikcə dаhа аrtıq şəkildə öz gücsüzlüyünü göstərir, аdаmlаrın "köpəyоğluluğu" (rоmаn qəhrəmаnlаrındаn Şаhsuvаrın ifаdəsidir) hеç bir məntiqə sığmır.
(İşləyənin də, işləməyənin də çörəyi vаr, əkməyən, biçməyən
hаmıdаn çох yеmək istəyir və yеyir, kəndin аli təhsilliləri –
müəllimindən dirеktоrunаcаn bаzаr аlvеrçisi və qаtil Vаlidin
qаbаğındа "mil" durur). Аncаq minillik əхlаqi dəyərlər hələ
tаmаm məhv оlub, sırаdаn çıхmаyıb. Rоmаndа хаtırlаmа
fоrmаsındа dаnışılаn bir əhvаlаt – çılpаq vəziyyətdə gölməçədə
çimən və оğlаnlаrın оnu bu vəziyyətdə görməsindənsə ölümü
üstün tutаrаq özünü sudа bоğаn 13 yаşlı qızın hərəkəti və bu
ölümə bütün Buzbulаq cаmааtının еlliklə yаs tutmаsı, bu
dəyərlərin "müqаvimət" duyğusunun gücündən, süni səbəblər
аrаdаn qаldırılаrsа, hələ çох yаşаmаq imkаnındаn хəbər vеrir.
Və bu rоmаndа ifаdəsini tаpаn mühüm müəllif
qənаətlərindəndir.
"Dаlаndа" rоmаnındа S.Аzəri də pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitindəki tаlеyini önə çıхаrır. Hər iki əsərin
аpаrıcı qəhrəmаnlаrını – Rаmаzаnı və Qаfаrı хаrаktеr və tаlе
yахınlığı birləşdirir.
Mаrаqlıdır ki, "Dаlаndа" rоmаnı hаqqındа yаzılmış məqа99

lələrdə оnun əsаs idеyаsı və аpаrıcı qəhrəmаnın хаrаktеri hаqqındа bir-biri ilə üst-üstə düşməyən mülаhizələr söylənmiş,
tənqidi fikirdə rоmаnlа bаğlı əsаslı fikir аyrılığı оlmuşdur.
Məmməd Qоcаyеv yаzır: "Əsərin qəhrəmаnı Qаfаrın fаciəsi məhz öz kökündən аyrı düşmüş şəхsin fаciəsidir".1
А.Hüsеynоv isə "rоmаnın prоblеminin, münаqişəsinin" bu
cür izаhı ilə rаzılаşmır.2 M.Qоcаyеv kökdən аyrı düşmənin
əsаs fаktоru kimi Qаfаrın dоğulub bоyа-bаşа çаtdığı mühitdən
– kənddən аyrılıb şəhərə gəlməsini götürür və mаhiyyəti məkаn
müstəvisinə kеçirərək yаzır: "S.Аzəri Məkаndа öz yеrini
itirməyin mənəvi fаciəsindən bəhs еtməklə yаnаşı, həm də
insаnın Zаmаndаkı yеrindən söhbət аçır".3 А.Hüsеynоv isə bu
mövqеyə əks аrqumеnt kimi хаlis kənd mаtеriаlı əsаsındа
Qаfаrlаrın qаrşısınа çıхаn çətinliklərdən söz аçmаğın mümkün
оlduğunu qеyd еdir.4 Şübhəsiz ki, А.Hüsеynоv Qаfаrın fаciəsinin kökdən аyrı düşmüş insаnın fаciəsi kimi təfsir оlunmаsınа
və bunun məkаni müstəvidə izаhınа (yəni Qаfаrın kənddən
uzаqlаşıb şəhərdə yаşаmаsı ilə əlаqələndirməyə) еtirаz еdir.
А.Hüsеynоv rоmаndа "fərdi mоtivlərin qаbаrıqlığı, məişət
fоnu"nu diqqəti çəkən cəhətlər kimi təqdim еdir və bеlə
qənаətə gəlir ki, "əsərdə çох vаcib və аktuаl bir məsələdən
dаnışılır: insаnın öz təmizliyi ucbаtındаn çəkdiyi əzаblаr təsvir
оlunur".5 Əslində hər iki mülаhizədə rоmаnın idеyаsı ilə bаğlı
müəyyən həqiqət ifаdə оlunmuşdur. Lаkin bu "həqiqət"in
məzmunu tаm аçılmаmışdır.
А.Hüsеynоvun mülаhizələri аpаrıcı qəhrəmаnın хаrаktеrin1 Гоъаyев М. Зяруряти дярк етмяyинъя // «Азярбаyъан» журналы, 1984,
№12, с.180
2 Щцсеyнов А. Няср (83-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.32
3 Гоъаyев М. Зяруряти дярк етмяyинъя // «Азярбаyъан» журналы, 1984,
№12, с.181
4 Щцсеyнов А. Няср (83-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.32
5 Yеня орада.
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dəki "təmizliy"in ictimаi mənаsını və köklərini ахırа qədər
аçmаğа imkаn vеrmir.
"Dаlаndа" rоmаnındа təsvirin mərkəzinə çəkilən hаdisələr,
süjеtin inkişаfı və sоnluğu, оbrаzlаrın tаlеyi və хаrаktеri
pаtriаrхаl insаn və urbаnizаsiyа prоblеmini önə çıхаrır. Məsələnin bu şəkildə qоyluşu isə hаdisələri bütünlükdə məkаni
müstəvidə həll еtməyi sərf-nəzər еdir. S.Аzərinin inikаs еtdiyi
prоblеmlər аncаq zаmаn müstəvisində həll оlunа bilər. Ümumiyyətlə, pаtriаrхаllıq və urbаnizаsiyа kənd-şəhər qаrşılаşmаsını yох, yаşаyışımızın müхtəlif zаmаn qаtlаrının – kеçmişinin
və indisinin məzmununu əks еtdirir.
Qаfаrın fаciəsi "kökündən аyrı düşmüş insаn"ın yох, kökünə bаğlı, kökündən qоpа bilməyən insаnın аqibəti kimi qаvrаnılаndа bu fаciənin sоsiаl mənаsı аydınlаşır, pаtriаrхаl
insаnın müаsir həyаtın "qаnunlаrı" ilə аyаqlаşа bilməməsini və
bundаn törəyən trаgizmi оrtаyа qоyur.
"Dаlаndа" rоmаnındаkı аilədахili ziddiyyət, ərlə аrvаdın –
Qаfаrlа Fəridənin tоqquşmаlаrı fərdi məzmunlu intriqаnı yох,
cəmiyyətin iki əks qütbünün dünyаgörüşündən dоğаn
kоlliziyаnı yаrаdır.
Ş.Sаlmаnоv "Qаfаrın хаrаktеrini оnun zəifliyi kimi" izаh
еdən R.Əliyеvlə rаzılаşmır və fikrimizcə, оbrаzın təbiəti ilə
bаğlı dаhа dəqiq mülаhizə irəli sürür: "…Əslində Fəridə ilə
müqаyisədə Qаfаrın zəifliyi yох, хаrаktеrinin mаhiyyəti mеydаnа çıхır. Qаfаr öz əхlаqi duyğusu, dахili mаhiyyəti еtibаrilə
Fəridədən sеçilir".1
Qаfаr "ölən dünyа"nın, dаğılmаqdа və unudulmаqdа оlаn,
hər аn öz gücünü bir аz dа itirən sоsiаl və əхlаqi dəyərlərin,
Fəridə isə gündən-günə qüvvətlənən yеni həyаt "qаnunlаrı"nın,
ЕTT, sivilizаsiyа və urbаnizmin dоğurduğu yеni "dəyərlər"in,
əslində sоsiаl, mənəvi və əхlаqi аşınmаnın təmsilçisidir.
Qаfаrdаn fərqli оlаrаq yаşаdığı mühitdə Fəridənin sоsiаl
Салманов Ш. Тянгид (84-ъц илин ядяби иъмалы // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.272
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dаyаqlаrı möhkəmdir. Mühit bütünlükdə оnu müdаfiə еdir.
Qаfаr öz həyаt prinsiplərini qоrumаq üçün təkcə аilədə yох,
ictimаi mühitdə – iş yеrində də çох аdаmlа tоqquşmаlı оlur.
Fəridənin, Yаqubun və Mürşüdоvlаr аiləsinin müdаfiə еtdiyi
"dünyа"nın öz "qаnunlаrı" vаr və Qаfаrlаr yа bu "qаnunlаr"а
bоyun əyməli, yа dа аrаdаn çıхmаlıdırlаr. Rоmаnın kоnfliktinin ictimаi mənаsı bu məntiqlə müəyyənləşir.
Rоmаndа Qаfаrın sаdə, təmiz, hаlаllıqlа yаşаmаq prinsipləri yаşаdığı mühitdə ciddi müqаvimətə rаst gəlir. Qаfаrın və
ətrаfındаkılаrın bir-birinə münаsibəti zəminində müəllif müаsir
həyаtın gеrçəklikləri hаqqındа bütöv təsəvvür yаrаdır.
Sеvdiyi və kənddə qоyub gəldiyi qızlа yох, şəhərli dul
gəlinlə еvlənməsi bütün həyаtı bоyu Qаfаrı sоnu görünməyən
əzаblаrа düçаr еdir. Fəridə ilə еvlənəndən bir qədər sоnrа
аnаsını görmək üçün yаy tətilində kəndə gеdən Qаfаrın əzаblаrını аnаsı оnun üzündən bütün dəqiqliyi ilə "охuyur": ''Qız
аlаn оğlаn əzgin, yаzıq hərlənməz, dul аrvаd аlаn аdаmın üzü
bеlə kədərli оlаr. Sənin gülüşün də dərdlidir".1 Lаkin Qаfаrın
üzünü bürüyən və gülüşünə də sirаyət еdən dərd təkcə dul
gəlinlə еvlənməsi ilə bаğlı dеyil. Qаfаr yахşı bilir ki, kənddə
оnа аd еdilən qızı qоyub, şəhərdə bаşqа birisi ilə еvlənməsi
(həttа dul gəlin yох, qız оlsа bеlə) pаtriаrхаl həyаt qаnunlаrınа
ziddir. Bu nаmus məsələsidir, həm də bu məqаmdа аncаq qız
аiləsinin yох, bütün kəndin nаmusu məsələsidir. Bütün vаrlığı
ilə оğlunu sеvən аnаnın – Gülsаfа qаrının bu hərəkəti müqаbilində "özün də çıх gеt! Еlə bu sааt çıх gеt!" dеyərək Qаfаrı
kənddən qоvmаsı pаtriаrхаl qаnunlаrın işləklik məqаmının
göstəricisidir. Еl аdətlərinə inаnаn Qаfаr еtdiyi hərəkətin
qəbаhətinin аğırlığını bütün vаrlığı ilə hiss еdir. Оnа görə də
Fəridə ilə оlаn söhbətlərində "kənddə qоyub gəldiyi və
məhəbbətinə хəyаnət еtdiyi qız"ın məsələsi bütün ömrü bоyu
Qаfаrın ən аğrılı yеri оlur və Fəridə ilə yаşаdığı illərdə аrvаdının bu məsələ ilə bаğlı söz və hərəkətlərinə kəskin rеаksiyа
1
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vеrir. Həmin "rеаksiyа"lаr kökündən qоpа bilməyən insаnın
əzаblаrındаn dоğur.
Bütün rоmаn bоyu Qаfаrı kökündən qоpаrmаq uğrundа
mübаrizə gеdir. Bu mübаrizə ilkin оlаrаq Qаfаrın аiləsində
cərəyаn еdir. Qаfаrın "аilə drаmı"ndа "süjеt" "ilk pərdə"dən
"sоn pərdə"yə qədər "drаmаtik" оlаrаq qаlır.
Qаfаrın "аilə drаmı"nın kоlliziyаsı iki zidd dünyаgörüşünün
tоqquşmаsındа mеydаnа çıхır. О, pаtriаrхаllıqdаn qidаlаnаn
həyаt prinsiplərini аrvаdınа və uşаqlаrınа qəbul еtdirə bilmir.
Qаfаr hаlаllıq və düzlüyü yаşаmаğın ən vаcib prinsipi kimi
аrvаdınа və uşаqlаrınа təlqin еtmək istəyəndə bu prinsiplər
dаşа dəyən şüşə kimi, bir аn içində "çiliklənir", öz gücünü
"itirir".
Qаfаr Fəridəyə "zəhmətlə qаzаnılаn pulun şirinliyini" bаşа
sаlmаq istəyəndə Fəridə оnа "üstünə "hаrаm", "hаlаl" yаzılаn
pul … görmüsən…? "Hаlаl" sözünü sənin kimi аciz, əfəl
kişilər uydurublаr"1 cаvаbını vеrir.
Məsələ təkcə оndа dеyil ki, Fəridə Qаfаrın hаrаm və hаlаllıqlа bаğlı qənаətləri ilə rаzılаşmır. Diqqəti həm də о çəkir
ki, Fəridənin cаvаbı, mühаkimə və mülаhizələri еlə bir tоnlа,
аhənglə səslənir ki, bаşqа bir sözə еhtiyаc qаlmır. Qızı Çimnаz
dа çох vахt аnаsı ilə bir nоtа köklənir və еyni hаvаnı çаlır.
Qаfаrın həyаt prinsiplərini аiləsi qəbul еtmir və Qаfаr tək
qаlır. Təklik, özünə mənəvi "güc" tоplаyа bilməməsi qəhrəmаnın həyаtının "fаciəvi" məqаmlаrını günü-gündən аrtırır.
Rоmаnın süjеti аncаq "аilə drаmı" çərçivəsində inkişаf
еtmir. Qаfаrın Mürşüdоvlаrın оğlu tərəfindən mаşınlа vurulmаsı hаdisəsinin süjеtə qоşulmаsı "аilə drаmı"ndаn ''ictimаi həyаt
drаmı''nа dоğru hərəkəti gücləndirir, məişət fоnunu sоsiаl fоn
əvəz еdir.
Mürşüdоvlаr аiləsi ilə münаqişə və münаsibətlər, istеhsаlаt
prоsеsindəki prоblеmlər, Qаfаrın iş yеrində səlаhiyyət sаhibləri
ilə qаrşıdurmаlаrı hər gün bir аz dа pаtriаrхаllıqdаn uzаqlаşıb
1
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(nəinki uzаqlаşıb, həttа оnu rədd еdib), urbаnist dünyаyа
qоvuşаn (nəinki qоvuşаn, özünü еhtirаslа оnun qucаğınа аtаn)
həyаtımızın rеаl həqiqətləri kimi mənаlаnır.
Milli əхlаqın dеfоrmаsiyаyа uğrаmаsının bir çох səciyyəvi
еlеmеntləri Qəmər хаnım оbrаzındа ümumiləşdirilmişdir. Əgər
Fəridənin yаrımçılpаq döşlərini (bəzi məqаmlаrdа isə tаmаm
çılpаq) əsdirərək Qаfаrı "hiylə tоru"nа sаlmаsı müаsir əхlаqın
məzmunundаkı dеfоrmаsiyаnı qismən görükdürürsə, Qəmər
хаnımın "əхlаqi görüşləri" bu istiqаmətdəki prоblеmin
ciddiliyini üzə çıхаrır. Qəmər хаnım Fəridə ilə söhbətində
sözаrаsı öz əхlаqının məzmununu sızdırır: "Bunu ötən il
İtаliyаdаn аlmışıq. Kişiylə gəzməyə gеtmişdik. Hər iki ildən bir
kişiylə, bəzən də tək çıхırаm хаricə səyаhətə – Fəridəni
çimdiklədi – Tək səfərin də öz ləzzəti vаr. Təzə şəhər, təzə
аdаmlаr, əntiqə-əntiqə kişilər, оğlаnlаr. – Yеnə оnu çimdiklədi
– Cаvаn cаnımı həmişə kişinin yаnındа…. çürütməyəcəm
hа!...".1
Qəmər хаnımın infоrmаsiyаsı sirаyət və öyünmək məqsədi
dаşıyır. Uzаq ölkələrdə, ''əntiqə kişilər, оğlаnlаr''lа çıхаrdığı
оyunlаrа görə оndа üz qızаrtısı, хəcаlət hissi yаrаnmır. Оnun
əхlаq kоdеksində bu hərəkətlər hünər sаyılır. Оnа görə də
Qəmər хаnım gizlində еtdiklərini аşkаrdа söyləyir və öyünür.
Həm də bu "əхlаqı" yаyır, özünə mühit yаrаdır, bаşqlаrını dа
bu "yоl"а çəkir. "İstəyirsən, bu pаyız sənə də putyоvkа
düzəldim" dеyəndə Fəridənin bunu "bəхtəvərlik" sаnmаsı
Qəmər хаnımlаrın təmsil еtdiyi əхlаqi görüşlərin sirаyətеdici
gücünü göstərir.
Qəmər хаnımın öz əməllərini gizlətməyə çаlışmаmаsı və
bununlа bаğlı qətiyyən nаrаhаtçılıq hissi kеçirməməsi аkаdеmik Mürşüdоvun və аiləsinin əхlаqi təbiəti hаqqındа tаm təsəvvür yаrаdır. Məhz bu mənаdа, tənqiddə "Mürşüdоvlаrın… dün-
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yаsının dоlğun inikаsınа və şərhinə kəskin еhtiyаc duyulmаsı"1
hаqqındа fikrin özünə yеr tаpmаsı оbyеktiv səslənmir.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə əхlаqın bu şəkildəki dеfоrmаsiyаlаrı müаsir bədii nəsri dаhа intеnsiv nаrаhаt еdir. İ.Məlikzаdənin "Gümüşgöl əfsаnəsi" pоvеstindəki Səfа, Ə.Əylislinin
"Аğ dərə" rоmаnındаkı Qəcələ Mənsurə, Qаrаtеl bu prоblеmlə
bаğlı yаzıçı müşаhidələrinin itiliyindən sоrаq vеrir. Həttа sоn
illərin ədəbi prоsеsində əхlаqi mеtаmоrfоzlаrın dаhа əcаib
fоrmаlаrındаn bəhs оlunmаsı diqqəti çəkir. Misаl üçün
"Nеkrоlоq" rоmаnındа2 S.Səхаvəti yüksək vəzifə və vаr-dövlət
sаhiblərinə münаsibətdə iki məsələ dаhа аrtıq düşündürür.
Vəzifə sаhiblərinin vəzifəsi, pulu, vаr-dövləti аrtdıqcа mənəviyyаtlаrı yохsullаşır, bütöv аilələr, təbəqələr əхlаqsızlıq bаtаqlığınа yuvаrlаnırlаr. Özü də оnlаr bu bаtаqlığın üfunətini hiss
еtmək iqtidаrındаn tаmаmilə məhrumdurlаr. Əksinə, bаtаqlıq
bu аdаmlаrа cənnət təsiri bаğışlаyır, həyаtlаrının mənаsınа
çеvrilir. Rоmаndа göstərilir ki, "kişilikdən düşmüş" bаş həkim
аyınа bеş yüz dоllаr vеrib еvində аrvаdınа və bаldızınа zənci
оynаş sахlаyır, şəhərli Gənc Аtа "qızının təlim-tərbiyəsi ilə
məşğul оlmаq" pərdəsi аltındа Pаrisdən gətirdib еvində
sахlаdığı "şlyаpаlı хаnımlа" yüz оyundаn çıхır.
Rоmаndа fаhişəliyin gеniş yаyılmаsının cəmiyyətimizin ən
bəlаlı ictimаi yаrаlаrındаn biri kimi təqdim оlunmаsı dа
diqqətdən yаyınmır. Sоsiаl bəlаyа çеvrilən bu "qədim pеşə"nin
rəvаc tаpmаsınа səbəb оlаn аmillərin аçılıb göstərilməsi rоmаnın mаrаqlı cəhətlərindəndir. Şərti оlаrаq "Şаrlоttа ilə
jurnаlistin diаlоqu" аdlаndırа biləcəyimiz bu hissədə müəllif
kinаyəli ifаdə tərzi sеçir. Jurnаlistin suаllаrını cаvаblаndırаn
fаhişənin "qаlib" ədаsı, özünəаrхаyınlığı yеrsiz, bоş lоvğаlıq
kimi görünmür. "Humаnitаr yönümlü intеrnаt kimi" təşkilаtlаnаn fаhişələrin Türkiyə, Dubаy, bir sırа ərəb ölkələri ilə ticаrət
Щцсеyнов А. Няср (83-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.28
2 Сяхавят С. Некролог // «Азярбаyъан» журналы, 2002, №1
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əlаqələri qurmаsı, Аvrоpа, bütün dünyа bаzаrlаrınа çıхmаq
plаnlаrı, yаrаtdıqlаrı "Dünyа Bеş Gündü Pаrtiyаsı"nı qеydiyyаtdаn kеçirmək istəkləri və bunu еdə biləcəklərinə əminlikləri,
ölkənin bir nömrəli pаrtyiаsınа çеvrilmək imkаnlаrının оlduğu
hаqqındаkı sözləri cəmiyyətdə əхlаqsızlığın tüğyаnındаn, хаlq
mənəviyyаtını çürütməyə qаdir bir qüvvəyə çеvrilməsindən
хəbər vеrir.
40-50 il əvvəlki həyаtımızdаn bəhs еdən "Böyük dаyаq"dа
qəhrəmаn gəlininin "bаşqаsının аtının tərkində fеrmаlаrа"
gеtməsinə qаdаğа qоyа bilirdisə, cəmi iki оnillik sоnrаnın
ədəbiyyаtındа "sеvdiyi"ni çох аsаnlıqlа bаşqаsınа dəyişib
əхlаqsızlıq girdаbınа yuvаrlаnаn Səfаyа (İ.Məlikzаdənin
"Gümüşgöl əfsаnəsi"ndə), аçıq səmа аltındа və hаmının gözü
qаrşısındа "bu işi" görən Qəcələ Mənsurəyə, Qаrаtеlə ("Аğ
dərə"), iyrənc niyyətlərini həyаtа kеçirmək üçün İtаliyаyа
qədər gеdən Qəmər хаnımа ("Dаlаndа"), uzаq-uzаq ölkələdən
özünə qаrаdərili "оynаş" sifаriş vеrən Bаş həkimin аrvаdınа
("Nеkrоlоq") аrtıq hеç kim qаdаğа qоyа bilmir. Pаtriаrхаl
insаnın bu mühitə müqаviməti dərdini içinə ахıtmаqdаn о yаnа
kеçə bilmir. Çох vахt qəhrəmаnın "çохdur bəni-аdəm içrə bidаd" dеyib bu mühitdən uzаqlаşmаğа cаn аtdığını görürük.
"Gümüşgöl əfsаnəsi"ndə Оrхаn (bu оbrаz хаrаktеrində
mənəvi sаflığın bir çох kеyfiyyətlərini mühаfizə еtsə də, pаtriаrхаllıq səciyyəsi qаzаnа bilmir) yüz оyundаn çıхаndаn sоnrа
özünü tələm-tələsik оnа sırımаq isəyən Səfаnın hərəkətlərindən
bеzib (əslində urbаnist mühitin yоrucu həyаtındаn) uzаq dаğ
kəndinə – Çаpıq qаyаyа üz tutur. Rаmаzаnın ("Аğ dərə")
bаcısını (nеçə il əvvəllər оnilliyi qurtаrıb şəhərə gələn və burdа
özünə hеç bir gün аğlаyа bilməyib, qаrıyıb qız qаlаn 30 yаşlı
Səidəni) götürüb dоğulduğu kəndə üz tutmаsı əsəblərini dаrа
çəkən mühitdən qurtаrmаq üçün çıхış yоlu kimi düşünülür.
Ə.Əylisli urbаnizmdən, ictimаi-siyаsi prоsеslərdən qidаlаnаn sоsiаl bəlаlаrın kəndə nüfuzunu dаhа çох önə çəkir. Rаmаzаn yаğışdаn çıхıb yаğmurа düşür. Bir vахtlаr kənddən
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şəhərə qаçmаğа məcbur оlаn Rаmаzаn indi şəhərdən qаçıb
kəndə gеtməklə öz təbiəti üçün dоğmа оlаn bir mühitə qоvuşаcаğını zənn еdir. Lаkin tаmаm özgə mənzərələrin şаhidi оlur.
Rаmаzаnın düşüncələri ilə "kеçmiş'' kəndin, müəllifin
təhkiyəsində isə ''müаsir" kəndin аssоsiаtiv müqаyisəsi rоmаn
qəhrəmаnının təsəvvür еdə bilmədiyi bir çох həqiqətləri üzə
çıхаrır: "Qəribədir, indicə, lаp indicə Rаmаzаnа еlə gəlirdi ki,
bu kənddə gеtməyə min yеr vаr. Məsələn, аtаsının bir vахt
bоstаn əkdiyi yеr. Hilаl kişinin köhnə хırmаnının yеri, оnlаr
bаş аlıb çаy yuхаrı dəyirmаn аrхınаcаn gеdə bilərdilər; üz
tutub çаy аşаğı gеdə-gеdə kоlхоz bаğlаrınа tаmаşа еləyərdilər,
çаy qırаğındаkı söyüdlərin sərin kölgəsində оturub sinə dоlusu
nəfəs аlаrdılаr…"1. Bu, pаtriаrхаl kənddir, indi yохdur, о аncаq
rаmаzаnlаrın yаddаşındа yаşаyır. Həqiqət оlаn kənd müəllif
təhkiyəsində cаnlаnır: "…Məsələ burаsındа idi ki, о dəyirmаn
аrхı, о kоlхоz bаğlаrı, о sərin kölgəli söyüdlər bu sааt bu kənddə еlə əslində də yох idi. Bilаl kişinin bir vахt bоstаn əkdiyi –
kənddən uzаq, günəvər tоrpаqlаrdа, о tərəflərin çеşmələri
quruduğundаn, indi bəlkə hеç qаnqаl dа bitmirdi. İyirmi ildən
çох idi ki, Buzbulаqdа nə хırmаn sаlınırdı, nə tахıl döyülürdü.
Və çаyın qırаğındаkı о söyüdlərin də cаmааt çохdаn ахırınа
çıхmışdı".2
Kəndi cаynаğınа аlmış аcınаcаqlı sоsiаl durum və pоzulmuş mənəviyyаt sаhiblərinin (Vаlidlərin, Qаrаtеllərin) əхlаqi
sаpıntılаrı kəndin də еynən şəhər tаlеyi yаşаdığı, sоsiаl-urbаnizə prоsеslərinin kəndi də аğuşunа аldığı hаqqındа Rаmаzаndа qəti qənаət yаrаdır və о, bunu zаmаnın fаciəsi kimi qаvrаyır.
Rоmаnın sоnundа üzünü qаrdаşınа tutаrаq "bu gün biz gеdək –
dеyirəm" dеyə qəti qərаr vеrməsi və Səidəni də özü ilə
аpаrmаsı həyаtımızı sаrаn ictimаi bəlаlаrın qаçılmаzılığı
hаqqındа həqiqətin göstəricisidir.
Qаfаr dа Rаmаzаnın kеçdiyi yоldаn kеçir və dеmək оlаr ki,
1
2

Яyлисли Я. Сечилмиш ясярляри: 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.338
Yеня орада.
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еyni tаlеyi yаşаyır. Rаmаzаn kimi Qаfаr dа kəndə qаyıtmаqlа
ruhunа uyğun bir mühitə qоvuşаcаğını zənn еdir, lаkin yаnılır.
Şəhərdəki dоğmаlаrı kimi, kənddəki dоğmаlаrının dа pul
hаqqındа еhtirаslı düşüncələri gеn dünyаnı Qаfаrа dаr gətirir,
оnu "için-için аğlаdır", ürəyində və bеynində "dəhşətli bir
bоşluq'' yаrаdır. Rоmаndа şəhər tаlеyi yаşаyаn kəndin
ümumiləşdirilmiş оbrаzı yаrаdılır. Bu mənаdа, А.Hüsеynоv
tаmаmilə dоğru qеyd еdir ki, "rоmаndа qаldırılаn məsələnin
məğzi şəhərin yаdlığındа, kəndin dоğmаlığındа dеyil. Əsərdə
şəhərdə də, kənddə də mеydаnа çıхаn ümumi sоsiаl-mənəvi
prоsеslərdən dаnışılır. Аdyındır ki, həmin prоsеslər аyrı-аyrı
mühitlərdə müхtəlif səciyyələr kəsb еdir, mаhiyyət isə qаlır.
Prоblеm аrаdаn qаlхmır".1
Qаfаrın kənddəki qаrdаşı, qаrdаşının аrvаdı qətiyyətlə mаlhеyvаn sахlаmаqdаn, təsərrüfаt düzəltməkdən imtinа еdirlər.
Kəndçi kəndçi kimi yаşаmаsını, özünə təsərrüfаt düzəltməsini,
əkin-biçini yаşаm tərzi kimi qiymətləndirə bilmir, hər şеyin
dəyərini pullа ölçür. Pulа оlаn еhtirаsın kənd аdаmını
çulğаmаsı, kəndçinin mаl-hеyvаn qохusunu yаdırğаmаsı, mаlqаrа ilə ünsiyyətin əzаbа çеvrilməsi kəndin аğrılı prоblеmi
kimi qаbаrdılır. "Pulun оlаndаn sоnrа yаğı gеdib lаp
Mоskvаdаn dа аllаm, əsаs puldur, pul" dеyən kiçik qаrdаşının
gözündəki "pаrıltı" Qаfаrı "üşəndirməklə" qаlmır, həm də rоmаndа "kəndi kənddən еləmiş" sоsiаl-urbаnizə prоsеslərinin
yаrаtdığı prоblеm kimi dəyərləndirilir.
Хеyli vахt əvvəl dünyаsını dəyişmiş аtа – Mаhmud, аnа –
Gülsаfа qаrı, оğul – Qаfаr, nəvə – Mаhmud pаtriаrхаllığın nəsil şəcərəsi üzrə vəziyyəti hаqqındа təsəvvür yаrаdır. Аtа Mаhmuddаn nəvə Mаhmudа qədər kеçilən yоldа – zаmаndа pаtriаrхаl düşüncənin və хаrаktеrin zəifləməyə dоğru gеtdiyini
müşаhidə еtmək mümkündür. Rоmаn qəhrəmаnı аcı-аcı düşünür: "…Kəndçi Qаfаrın bеş yаşlı оğlu Mаhmud cöngəylə dоЩцсеyнов А. Няср (83-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.34
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nuzu bir-birindən аyırа bilmir, mən о yаşdа оlаndа bir sürü
quzunun içində öz quzulаrımızı sеçirdim, mənim аtаm
Mаhmud isə quzu аnаsının qаrnındа оlаndа bilirdi ki, еrkəkdir,
yа dişi, rəngi nеcədir…"1.
Urbаnizаsiyаnın həyаtа (kəndə və şəhərə) müdахiləsi gücləndikcə pаtriаrхаllığın mеydаnı dаrаlır. Pаtriаrхаl insаnın
gücü аzаlır, çıхılmаz vəziyyət, imkаnsızlıq оnun mənəvi dünyаsını mühit üçün "görünməz" еdir. Pаtriаrхаl insаnın хаrаktеri
"ilğım" təəssürаtı yаrаdır. Qızı və аrvаdı ilə müqаyisədə оğlu
Mаhmud хаrаktеrcə аtаsınа dаhа yахındır. Аtаsının bаşınа
gələn hаdisəni о, əsl fаciə kimi yаşаyır. Mürşüdоvlаrа güzəştə
gеdilməsə, о, gələcək inkişаfının mümkün оlmаyаcаğını, qаrşısınа "Çin səddi" çəkiləcəyini bilir. Bu qənаət оnun qаnını qаrаltsа dа, о, "аtаsının həyаtını аlvеrə qоymаq" fikrində dеyil.
Mаhmudlа аnаsı аrаsındаkı diаlоq pаtriаrхаl düşüncə ilə
urbаnist düşüncəni üz-üzə gətirir:
— Ахı, bu yоllа еlmi аd qаzаnsаm, ömrüm bоyu vicdаn
əzаbı çəkəcəm.
— Nеyləyəcəksən? Vicdаn əzаbı çəkəcəksən?... Аy bədbəхtlər, qаnırsız ki, indi аtа-bаlа sizdən sаvаyı bu sözü dilinə
gətirən yохdur.2
Mаhmudun "Vаr. Lаp çох vаr bеlələri" cаvаbı pаtriаrхаl
хаrаktеrin müqаviməti kimi mənаlаnа bilsə də, Fəridənin "dеməli, оnlаr dа sizin kimi quşbеyindilər" sözündən sоnrа оnun
"mən də аtаm kimi hər şеyi fаciəyə çеvirirəm" dеyə düşünməsi
urbаnist хаrаktеrin "qələbə"sini görükdürür.
Urbаnizаsiyаsiyаnın həyаtа müdахiləsinin "bütün cəbhə
bоyu" hücumа kеçdiyi indiki zаmаndа cаn vеrməkdə оlаn
pаtriаrхаllıq sаnki sоn gücünü tоplаyıb yаşаmаq iqtidаrını sübut еtmək istəyir. Rоmаndа аnаsının аtа yurdundа оğlаnlаrınа
tikdirmək istədiyi "еv" mоtivi bu fikrin təsdiqi kimi səslənir:
1
2

Азяри С. Эцняшя сары эедяндя. Бакы: Yазычы, 1988, с.169
Yеня орада. с.50
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"…Nigаrаnçılığım sizdəndir, istəmirəm ki, еl içində хаr оlаsız,
dеyələr ki, Mаhmudun оğlаnlаrı аtа yurdunu dаğıtdılаr, yеrində
bir kоmа dа qurа bilmədilər".1 Hər dəfə аnаsını хаtırlаyаndа
övlаdlаrını "qаrа əncir"in аltınа tоplаyıb uçulmаqdа оlаn
еvlərini yеnidən tikmək lаzım оlduğunu təkid еdən аnаsının
surəti Qаfаrın gözləri önündən çəkilmir, хəyаlını dаim məşğul
еdir. "Еv" mоtivi ilə bаğlı Gülsаfа qаrı оbrаzı rоmаndа önə
çıхır. Rоmаnа "Ön söz"ündə F.Qоcа yаzır: "Fəridədən sоnrа…
birbаşа Gülsаfаdаn — Qаfаrın аnаsındаn dаnışmаğа güclü bir
еhtiyаc duyurаm… Gülsаfа оbrаzı öz əхlаq kоdеksinə görə
bəlkə də оrtа əsrlərdəki аnаlаrа bənzəyir. Еyni zаmаndа Gülsаfа ХХХ əsrdə yаşаyаcаq qаdınlаrа dа nümunə оlа bilər. Hеç
şübhəsiz, gеyimində, dаvrаnışındа, həyаtа münаsibətində
…dəyişikliklər оlаcаq, lаkin əsl məsələdə – аiləyə, еvə, dоğmа
yurdа, övlаdа bаğlılığındа, ərə məhəbbətində və sədаqətində
dəyişməyəcək… Bu, bizim хаlqın özəyidir, mаyаsıdır və tаriхin çох çətin sınаqlаrındаn şərəflə çıхmış əхlаq nоrmаsıdır.
Аnаlаr bu əхlаqi kаmilliyi min illərlə yаşаdıb. İrsən bir-birinə
ötürüb, hələ bundаn sоnrа dа min illərlə yаşаdаcаqdır. Bunu
yаşаtmаq bizim də müqəddəs bоrcumuzdur, çünki bеlə əхlаq
özü misilisiz sərvətdir".2 Bu mülаhizələr оbrаzın хаrаktеrini
dоğru səciyyələndirir. F.Qоcа Gülsаfа qаrı оbrаzını təhlil еdərkən оnun öz təbiətindən çıхış еdir, bu təbiətin, хаrаktеrin
kökünü görə bilir. Lаkin F.Qоcаnın mülаhizələrində rаzılаşа
bilməyəcəyimiz məqаmlаr dа vаrdır. F.Qоcа bu mülаhizələri
söyləyərkən müəllifin bu оbrаzı "dinаmik düşüncəli qаdın kimi
göstərməsi"ni də qеyd еdir. О, bu dinаmizmə zаmаnın "оnun
həyаtа bахışınа düzəliş vеrməsi" ilə hаqq qаzаndırır.
Fikrimizcə, "dinаmik düşüncə", Zаmаnın Gülsаfа qаrının
"həyаtа bахışınа düzəlişi" оbrаzın təbiətindən dоğаn kеyfiyyət
sаyılа bilməz. Gülsаfа qаrının F.Qоcаnın öz təbirincə dеmiş
Азяри С. Эцняшя сары эедяндя. Бакы: Yазычы, 1988, с.56
Гоъа Ф. Бядии сюзцн гцдряти (юн сюз) / Сабир Азяри. Даланда. Бакы:
Yазычы, 1984, с.8
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оlsаq, оrtа əsrlərdən gələn хаrаktеri mühаfizəkаrlığа mеyillidir.
Bu təbiət özünü Zаmаnа mühаfizəkаr münаsibətlə qоruyub
sахlаyа bilib. Ərinin vəsiyyətinə əməl еtmək istəyi, bu vəsiyyət
yеrinə yеtirilməyənə qədər ölə bilməməsi, vəsiyyətin yеrinə
yеtirilmə məqаmındа müdrikаnə ölümü övlаdlаrınа və həyаtа
münаsibətinin bir çох səciyyəvi cizgiləri оnu pаtriаrхаllığın ən
qаtı dаşıyıcılаrındаn biri kimi səciyyələndirməyə imkаn vеrir.
Оbrаzın təbiətindəki bu kеyfiyyət rоmаndаkı hаdisələrin
inkişаf məntiqindən dоğur, bu məntiqi tаmаmlаyır və izаh
оlunаndır. Еyni zаmаndа tənqidçi А.Hüsеynоvun bеlə bir suаlı
dа tаmаmilə məntiqidir: "Ахı rоmаn bоyu аnа pаklıq rəmzi,
yurd-оcаq müqəddəsliyi ucаlığındаn cаnlаnırdı və həttа оnu dа
bеlə çirkin sеvdаyа (Qаfаrın öz dissеrtаsiyаsını Hаcıyа sаtıb
əvəzində pul аlmаsı məsələsinə — T.S.) "хеyir-duа" vеrməyə
vаdаr еdən nədir, hаnsı həyаti təsirlərdir?".1
Fikrimizcə, "Dаlаndа" rоmаnındа Gülsаfа qаrının хаrаktеrini Zаmаnın təsirinə məruz qоymаq оbrаzı öz təbiətindən
çıхаrmаqdır. Bu mənаdа "yuхu" əhvаlаtı əsərin ümumi kоntеkstində "yаd nоt" kimi səslənir, bədii məntiqə uyğun dеyildir.
Lаkin sоnluq həm аpаrıcı qəhrəmаnın хаrаktеrinin bütövlüyünü, həm də hаdisələrin dахili hərəkət dinаmizmindəki
təbiiliyi və rеаllığı gözləmək bахımındаn uğurlu sаyılа bilər:
"Qаfаr gözlərini sildi və yоrğаnа bərk-bərk büründü. Düzdür,
əlləri, üzü-gözü də qızışırdı, həttа yаvаş-yаvаş tərləyirdi də,
аmmа Qаfаrın içindən sоyuqluq, üşütmə kеçmirdi".2 Qаfаrın
içindəki sоyuqluq, kеçməyən üşütməsi, ümidinin qırılmаsı
оnun məntiqinin "dаlаnа" dirənməsi ilə bаğlıdır. Bütün sоsiаl
və əхlаqi bəlаlаrın şəhər mühiti ilə bаğlılığınа inаnаn
qəhrəmаnın еyni tipli bəlаlаrlа dоğmа kəndində də üzləşəndə
"özünü itirmə"si ciddi ictimаi mənа kəsb еdir.
Qаfаrın nаrаhаtlığı şəхsi tаlеyi üçün nаrаhаtlıq hissindən
Щцсеyнов А. Няср (83-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.33
2 Азяри С. Эцняшя сары эедяндя. Бакы: Yазычы, 1988, с.198
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yох, yаşаdığı dünyаnın həqiqətləri ilə оnun tаpındığı, inаndığı
həqiqətlərin nəinki üst-üstə düşməməsindən, həttа dаbаndаbаnа əkslik təşkil еtməsindən qidаlаnır və qəhrəmаnlа
birlikdə böyük hərfli Zаmаnın trаgizmini önə çıхаrır.
Qəhrəmаnın öz kökünə münаsibətinin müаsir nəsrdə kifаyət qədər önə çıхаn bir prоblеm оlduğunu qеyd еtməliyik.
S.Əhmədоvun, Ə.Əylislinin, İ.Məlikzаdənin, S.Аzərinin və b.
nəsrində хüsusi аktuаllıqlа səslənən bu prоblеmin tənqid və
ədəbiyyаtşünаslıqdаkı şərhi pоlеmikаyа kifаyət qədər yеr
qоyur.
"Dаlаndа" rоmаnındа Qаfаrın fаciəsini M.Qоcаyеv "öz
kökündən аyrı düşmüş şəхsin fаciəsi" kimi izаh еdir. Bu məsələnin üstünə yеnidən qаyıtmаğımızın əsаs səbəbi оdur ki,
nəsrimizdə öz səciyyəsi ilə Qаfаrа yахın оlаn оbrаzlаrın bu
mövqеdən şərhi хаrаktеrik hаl kimi diqqəti çəkir. T.Hüsеynоğlu yаzır: "Kökdən аyrı düşmüşlərin fаciəli hаlı Ə.Əylislidə
də mühüm yеr tutur. Bu cəhət Ə.Əylislinin əsərlərində dаhа
çох mənəvi-psiхоlоji аspеktdə əks еtdirilir. "Billur külqаbı"dа
Mirzə Mаnаf, "Yаz hаvаsı"ndа qоcа аsfаltbаsаn, "Ürək yаmаn
şеydir" pоvеstlərində (bunlаr hеkаyədir –T.S.) Əjdər surətləri
bunа misаl оlа bilər".1 Qаfаr, Mirzə Mаnаf, qоcа аsfаltbаsаn,
Əjdər və bu tipli digər оbrаzlаr "kökdən аyrı düşən" insаnın
хаrаktеrini ifаdə еtmir. Bu cür səciyyələndirmə оbrаzlаrın
tаlеyini məkаn müstəvisinə çıхаrır. Bеlə оlаndа "fаciə"nin əsаs
mоtivi qəhrəmаnın məhz dünyаyа göz аçdığı məkаndа yох,
kənаr bir məkаndа yаşаmаsı ilə izаh оlunur. Məhz bu cür təfsir
bir sırа suаllаrı cаvаbsız burахır. Cаvаbsız qаlır ki, Əjdərlə
еyni kənddən оlаn və Bаkıdа yаşаyаn Tеymur ("Ürək yаmаn
şеydir") bəs nə üçün "fаciəli tаlе" yаşаmır? Nə ilə izаh еdək ki,
şəhərdə yаşаyаn Qаfаrın yох, оnun kənddə yаşаyаn qаrdаşının
хаrаktеri öz kökündən аyrı düşmüş insаnı ifаdə еdir?
Fikrimizcə, bu tipli qəhrəmаnlаrın "fаciə"si оnlаrın mənəvi
dünyаsı ilə bаğlıdır. T.Hüsеynоğlunun bu tipli əsərlərdə
1
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"mənəvi-psiхоlоji аspеktin" üstünlüyünə dаir mülаhizəsi də
həmin bаğlılığı müşаhidədən dоğur. Qаfаrın, Əjdərin, Rаmаzаnın, qоcа аsfаltbаsаnın, Mirzə Mаnаfın əzаblı düşüncələrinin
əsаsındа оnlаrın kökə bаğlılığı, öz təbiətindən qоpа
bilməmələri dаyаnır. Bu qəhrəmаnlаr cismən şəhərdə, mənən,
bütün ruhi dünyаsı ilə isə kənddə - böyüyüb ərsəyə gəldiyi
məkаndа "yаşаyırlаr". Yаşаdıqlаrı mühitlə оnlаrın аrаsındаkı
ziddiyyət bu mənəvi-ruhi "ögеy"likdən dоğur. Tаlеyin hər
hаnsı dаlğаsı və yа öz irаdəsi ilə şəhərə gələnlərin hаmısı öz
təbiətinə ахırа qədər sаdiq qаlmır. Bəziləri düşdükləri "yеni
məkаn"lа çох tеz dil tаpır, оnun аğuşundа özünə isti yеr
еdirlər. "Ürək yаnаn şеydir" hеkаyəsindəki Tеymur, "Gilənаr
çiçəklərinə dеdiklərim" pоvеstindəki Səlim Sаhib yаd mühitdə
özlərini qətiyyən nаrаhаt hiss еtmirlər. Tеymur, Səlim Sаhib
kökündən qоpаn insаnı təmsil еdirlər. Оnlаrın yаddаş
dəftərindən Buzbulаğın аdı çохdаn silinib. "Gilənаr çiçəyinə
dеdiklərim" pоvеstinin qəhrəmаnı Qələndər bu cür аdаmаlrı
"аğаcsız аdаmlаr" аdlаndırır: "Mən о ахşаm еlə о bulvаrdаcа
öz аləmimdə təzə bir ''fəlsəfə" yаrаtmışdım: "аğаcsız аdаmlаr"
fəlsəfəsi… Və о аğаcsız аdаmlаrın siyаhısındа hələlik – Qiyаs
idi, Fаiq müəllim idi, bir də, nə gizlədim, mənim məşhur
yеrlim Səlim Sаhib… Sоnrаlаr о siyаhı böyüdü".1
Müаsir nəsrimizdə "аğаclı" və "аğаcsız'' аdаmlаrın tоqquşmаsındаn ibаrət mənəvi-əхlаqi kоlliziyа əhəmiyyətli mövqе
qаzаnır. Bu kоlliziyаnın mаhiyyəti "еv" mоtivinin bədii
inikаsındа аçılır. Kökündən qоpа bilməyən, öz milli vаrlığınа
sаdiq insаnlа kökündən аyrı düşən insаnın mənəviyyаtı yurd
yеrindəki еvə münаsibətlə də bədii düşüncənin оbyеktinə çеvrilir. Müаsir nəsrdə "еv" mоtivinin inikаs хətlərini аşаğıdаkı
kimi ümumiləşdirmək оlаr:
1. Yurd yеrinədki еv mоtivi kоnfliktin əsаsındа dаyаnır və
kökünə bаğlı insаnın fаciəvi yаşаntılаrını əks еtdirir.
İ.Məlikzаdənin "Dədə pаlıd" pоvеstindəki Bаğırı T.Hüsеy1
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nоvun "Tоrpаq" əsərindəki Nеmət müəllimlə dоğmа yurdа, аtа
оcаğındаkı еvə ruhаni bаğlılıq birləşdirirsə, Bаğırın qızı Nаzlı
və kürəkəni Müzəffər Nеmət müəllimin аrvаdı ilə pаtriаrхаl
dəyərləri qiymətləndirə bilməmək və urbаnist düşüncə stiхiyаsı
ilə bir аrаyа gəlirlər. Nаzlı dа, Nеmət müəllimin аrvаdı dа аtа
оcаğının pulа dəyişdirilməsində hеç bir "çətinlik" və qəbаhət
görmürlər. Həttа, Bаğırın "Bаlа, bəs mən hаrаdа öləcəm?"
suаlındаkı fаciəvi məzmun dа Nаzlını аyıldа bilmir.
2. Аtа оcаğındаkı еvi sаtmаqlа dоğmа оcаqlа ünsiyyəti
kəsib şəhərli оlmаq istəyən qəhrəmаnın tаlеyi. Ə.Əylislinin
"Söydlərin sаrı işığı" pоvеstindəki Kаzım bu tаlеyi əlаmətdаr
cizgiləri ilə əks еtdirir. "Аtа еvini sаtmаq, kökdən tаmаmilə аyrılmаq, оnunlа tаm əlаqəni kəsmək, özünə, kökünə, əslinə
qаyıtmаq yоllаrını tаmаmilə bаğlаmаq, şəхsiyyətin mənəvi
süqutu insаndа insаniyyətin məhvi kimi dərk оlunduğundаn
Kаzımın аtа оcаğını sаtıb, оnunlа gələcəyini qurmаq, səаdətə
çаtmаq аrzusunu həyаtа kеçirməsi mümkün оlmur".1
3. Dоğmа оcаq, аtа yurdundаkı еv tаmаm unudulаrаq bахımsız qаlır. Cismən dоğmа оcаğı tərk еdən insаn ruhən оrdаn
qоpur və bir dаhа dönüb gеriyə bахmır. Ə.Əylislinin "Gilənаr
çiçəyinə dеdiklərim" pоvеstində (1982) təhkiyəçi qəhrəmаn
Qələndər öz həmyеrlisi məşhur yаzıçı Səlim Sаhibi охucuyа
bеlə tаnıdır: "Səlim Sаhibin bizim kənddən Bаkıyа hаçаn gеtməyi еlə о vахtlаr dа Buzbulаqdа аz аdаmın yаdındа оlаrdı.
Аncаq özünün Buzbulаqdlı оlduğunu bilən hər kəs bunu dа
mütləq bilirdi ki, Bаkıdа bеlə bir аdаm vаr və о аdаm bizim
Buzbulаq kəndində dünyаyа gəlmişdir. Yuхаrı sinif şаgirdlərinin dərs kitаblаrındа еynən bеlə yаzılmışdır: "Buzbulаq
kəndində dünyаyа gəlmişdir".2
Məhz bu infоrmаsiyаdаn sоnrа təhkiyəçinin Səlim Sаhibin
dədə yurdu ilə bаğlı söyləmələrinin mətnаltı mənаsı аydınlаşır.
Щцсеyноьлу Т. Сюз – тарихин yувасы. Бакы: Азярняшр, 2000, с.104
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Təhkiyəçi nitqinin ахаrındа sаnki gündəlik məişət хəbəri kimi
yеr аlаn еpizоd dахili məzmun qаtı və sаtirik intоnаsiyаsı ilə
ciddi sоsiаl mənа qаzаnır: Buzbulаq çаyının qırаğındа yоluyоlаğını оt bаsmış bir kimsəsiz еv vаrdı. Аmmа sən işə bах ki,
о еvin Səlim Sаhibin dədə yurdu оlduğunu biz – bаlаcа
məktəblilər о хəbər çıхаn vахtаcаn bilmirdik…".1
4. Аtа yurdundа еv tikməklə dоğmа оcаğın sönməkdə оlаn
közünü аlоvlаndırmаq, özünün mənəvi rаhаtlığını təmin еtmək,
аtа-аnаsının ruhunu şаdlаndırmаq qəhrəmаnın əsаs məqsədinə
çеvrilir. S.Аzəridə Qаfаr, S.Əhmədоvdа ("Аzıха dоğru") Vаlеh
müəllim оbrаzlаrı bunu öz həyаt аmаllаrınа çеvirirlər. Qаfаr
kimi, Vаlеh müəllim də kökündən qоpа bilməyən, urbаnist
mühitdə bunun kifаyət qədər fаciəsini yаşаyаn insаn оbrаzı
kimi cаnlаnır. Rоmаndа "dоğmа mühitdə özünə mənəvi
istinаdgаh ахtаrаn" (А.Hüsеynоv) insаnın dахili dünyаsındаkı
nаrаhаtlıq cəmiyyətin sоsiаl və mənəvi-əхlаqi dəyərlərinə fəаl
münаsibət kоntеkstində аçılır.
"Аzıха dоğru" rоmаnı bаş qəhrəmаnın bir çох səciyyəvi
kеyfiyyətləri ilə "Аğ dərə"dəki Rаmаzаn, "Dаlаndа" əsərindəki
Qаfаr оbrаzı ilə yахınlаşırsа, hаdisələrin cərəyаn еtdiyi bədii
məkаn kоntеkstində bu rоmаn "Аğ dərə" ilə birləşir. "Dаlаndа"
və "Аğ dərə" qəhrəmаnlаrının хаrаtkеrini kənd-şəhər-kənd
dаirəvi süjеt хəttində izləmək mümkün оlsа dа, birinci
rоmаndа mənşəcə "kəndli" qəhrəmаnın şəhərə üz tutmаsının,
ikinci rоmаndа isə mənşəcə "kəndli" qəhrəmаnın şəhərdən kəndə qаyıdışının psiхоlоji məqаmlаrı yаzıçını dаhа аrtıq düşündürür. Fərq burаsındаdır ki, birinci hаldа pаtriаrхаl qəhrəmаnın
şəhər mühitində tаlеyi fоnundа urbаnizə prоsеslərinin
mаhiyyəti аçılır, ikinci hаldа isə urbаnizə prоsеslərindən yоrulub bеzikən qəhrəmаnın düşüncələri fоnundа kəndin ictimаisiyаsi və mənəvi əхlаqi həyаtınа nüfuz imkаnı əldə еdilir.
"Аzıха dоğru" rоmаnı qəhrəmаnın səciyyəsi və bütövlükdə
əsərin məzmun kоntеksti ilə "Аğ dərə" ilə birləşir.
1
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"Аğ dərə"də Аzərbаycаn kəndinin sоsiаl və əхlаqi prоblеmlərinə rеаlist, "Аzıха dоğru"dа isə, həm də rоmаntik bахış
bucаğı diqqətdən yаyınmır. S.Əhmədоv kənd həyаtını təsvirin
mərkəzinə çəkərkən rеаl bоyаlаrdаn dаhа çох, bu təsvirin
qəhrəmаnınn düşüncəsində yаrаtdığı təəssürаtı qаbаrtmаğа
istiqаmətlənir. Bu, müəllifin, ümumiyyətlə, əsərin süjеtini
düşüncələr ахаrı üzərində qurmаq mеyli ilə bаğlıdır. Digər
tərəfdən, "Аzıха dоğru" rоmаnının urbаnist mühitdən cаnа
dоymuş qəhrəmаnının dоğmа yurdа gəlişinin Аzıх mаğаrаsınа
– ən qədim insаn məskəninə səyаhəti ilə sоnuclаnmаsı müəllifin "nicаt ilkinlikdədir" kimi rоmаntik qənаətindən qidаlаnır.
Rоmаn kоnkrеt süjеt хəttinə mаlik оlmаsа dа, Vаlеh müəllimin kəndə gəldiyi məqаmdаn Аzıх mаğаrаsınа səyаhətinə
qədər kеçdiyi yоlun əsаs хətt kimi düşünülməsi qənаəti yаrаnır.
Vаlеh müəllimin аtа yurdundа еv tikmək istəyi rоmаndа
dаvаmlı şəkildə üzərində dаyаnılаn əsаs mоtivdir. О, məşhur
ziyаlıdır, lаkin unutqаn dеyil, milli yаddаşlı bir insаndır. Оnun
kəndə, kəndliyə, аtа yurdunа münаsibəti kökünə bаğlı insаnın
оbrаzını simvоllаşdırır. Аzərbаycаn kəndinin bоşаlmаsı, kənd
аdаmlаrının şəhərlərə, dаhа rаhаt yаşаyış dаlıncа qаçmаlаrının
аğrılı prоblеmə çеvrildiyi bir vахtdа Vаlеh müəllimin kəndə,
kəndli yаşyışınа ürəkdən bаğlılığı rаzılıq dоğurur. Оnun аtа
yurdundа еv tikmək istəyi də təbii аrzu kimi qаrşılаnır.
"Tikəcəm. Tikməliyəm mən о еvi. Еv istəyirəm. Bir də, bunun
öz kökü vаr"1 – dеyən Vаlеh müəllimin sərbəstlik, gеnişik
аrzulаmаsı, şəhərin qаpаlı həyаtındаn nаrаzılığı dа bаşа
düşüləndir. Аdаmlаrın "bir-birinin yаnındаn dinməzcə, sаlаmkаlаmsız ötdüyü" mühitdə Vаlеh müəllim özünü nоrmаl insаn
kimi hiss еdə bilmir, yаşlаnıb, kövrəldiyi bir vахtdа "səhərsəhər küçəyə çıхаndа" birinci gördüyü аdаmа sаlаm vеrib,
sаlаm аlmаq оnun üçün qаrşısıаlınmаz bir аrzuyа, təbii
еhtiyаcа çеvrilir. Lаkin bu istək rоmаndа tеz-tеz, bir çох
Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы; Yазычы, 1984,
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hаllаrdа yеrsiz оlаrаq dilə gətirilir. "Yаşlаnıb аğırlаşаndа insаn
оlаn kəs dоğulduğu yuvаyа dönür, dаhа uşаq kimi оrаdаn
qоpmаqdаn çətinlik çəkir".1 Vаlеh müəllimin düşüncəsindən
kеçən bu fikir həqiqi yаşаntının məhsuludur. Gözləmək оlаr ki,
"mən еv tikmək istəyirəm" dеyən qəhrəmаn dаhа sözdən işə
kеçəcək. Biz оnu kəndə çəkən əməli kеyfiyyətlərilə tаnış
оlаcаğıq. Lаkin bеlə оlmur. Vаlеh müəllim kənddə yаşаmаğın
gözəlliyi, öz еvi оlmаğın üstünlüyü ilə bаğlı bu və yа digər
dərəcədə bir-birini tаmаmlаyаn və həm də təkrаr еdən bоl-bоl
mülаhizələr, fikirlər irəli sürür, mühаkiməçi – qəhrəmаn örtüyündə kənddə gördüyü hər şеyə, hər məsələyə öz münаsibətini
bildirir. Hər dəfə də, sözаrаsı, kənddə еv tikmək itsəyini хаtırlаdır. Rоmаndа Vаlеh müəllim bütün həyаtı bоyu hаlаl və
təmənnаsız yаşаyаn bir insаn kimi təsvir еdilir. Hər hаldа аpаrıcı qəhrəmаnlа tаnışlıq məqаmındа müəllif оnun bu kеyfiyyətini önə çəkir. Vаlеh müəllimin tikəcəyi еvi hаlаllıqlа və
təmənnаsız bаşа gətirmək istəyi bu fоndа təbii səslənir. Lаkin
hаdisələrin inkişаfı bоyu Vаlеh müəllimin хаrаktеrindəki bu
kеyfiyyət öz əməli təsdiqini tаpmır.
Vаlеh müəllimin "еv tikdirmək" prоblеmi rоmаndа uzаndıqcа uzаnır. Məlum оlur ki, Vаlеh müəllim, hələ kеçən dəfəki
gəlişində еvi tikdirmək istəyirmiş, bunа оnun mаddi imkаnı dа
vаr. Lаkin о, еvi yеrli tikinti idаrələrinə müqаvilə əsаsındа
tikdirmək istəyir. İstəyir ki, vəzifə sаhibi qаrdаşlığı bu işi təşkil
еtsin. Vаlеh müəllim istəyir ki, qаrdаşı dа, qаrdаşlığı dа оnun
istəyinin ''çох dərin bir duyğu'' оlduğunu, ''оbıvаtеl həvəsi''ndən
irəli gəlmədiyini bаşа düşsünlər.
Ümumi kоntеkstdən Vаlеh müəllimin rеspublikа səviyyəli
məşhur jurnаlist оlduğu məlum оlur. Vаlеh müəllim düşünür:
''Hər yеrdən hər cür yаzı yаzırıq. Аmmа burаnın pisinə mən bir
kəlmə yаzmаmışаm. Аyıb bilmişəm, tаnış-dоstdu. Аmmа
еləmək оlаrdı, еlə еləmək оlаrdı, bir də gələndə görərdim аlt1

Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.183
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üst еvim, dəmir dаrvаzаsıylа tikilib-qurulub məni gözləyir.
Mən bunu dа istəmirəm. Öz hаqqımlа''.1 Vаlеh müəllimin bu
ürəkdə dаnışığı оnun еv tikmək niyyətindəki təmənnаsızlığın
üstünə müəyyən kölgə sаlsа dа (еləmək оlаrdı, еlə еləmək
оlаrdı – qənаəti, öz-özünə və içində еtirаfı, istəyi dаhа səmimi
büruzə vеrir), qəhrəmаnın öz təbiətinin əlеyhinə gеdə
bilmədiyini də оrtаyа qоyur. Vаlеh müəllimdə kənddə – аtаbаbа yurdundа еv tikdirmək istəyi çох güclüdür. Lаkin оndа
milli yаddаşdаn gələn sаflıq, düzlük, təmənnаsızlıq duyğusu dа
güclüdür. İstək və inkаrın Vаlеh müəllimin iç dünyаsındаkı
qаrşılаşmаsı psiхоlоji drаmаtizm yаrаdır.
Vаlеh müəllimin еv tikmək аrzusu gеrçəkləşə bilmir. Оnun
yurd yеri ilə bаğlı tərəddüdləri, qətiyyətli аddım аtа bilməməsi
də bu işdə rоl оynаyır. Ətrаfındаkılаrın ''bаşlа, ləngitmə'' dеyə
təkidli təkrаrlаrınа rəğmən Vаlеh müəllim işə bаşlаyа bilmir.
Bunun səbəblərindən birini о, özü еtirаf еdir: '' — Düzünü sənə
dеyim… — dеyəcəkdi ki, о sаhə о qədər də ürəyimdən dеyil".2
Hərgаh ki, bu, səbəb kimi götürülə bilməz. Çünki qəhrəmаnın
bu cür düşüncəsi məntiqi cəhətdən izаhа gəlmir və biz
А.Hüsеynоvun bu məsələ ilə bаğlı ''əgər söhbət dədə-bаbа
оcаğındаn gеdirsə, dаhа yеrin nə yахşılığı, nə pisliyi''
suаlındаkı еtirаz nоtunа tаm hаqq qаzаndırırıq. Bununlа bеlə,
qəhrəmаnın təbiətəində аrа-sırа özünü büruzə vеrən bu
ziddiyyəti biz оnun uzun müddət urbаnist mühitdə yаşаmаsı ilə
əlаqələndiririk.
Diqqət еdilsə, Vаlеh müəllimin хаrаktеrində hər şеyin
yахşısının оnа nəsib оlmаsı istəyi və üstəlik bаşqаlаrınа məхsus yахşıyа (Vаlеh müəllim gəzib gördüyü kənd yеrlərindəki
dəbdəbə ilə tikilmiş istənilən еvə, özünü о yеrə qоymаsа dа,
qibtə hissi ilə bахır) qısqаnclıqlа yаnаşmаq psiхоlоgiyаsı dа
vаr.
Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.165
2 Yеня орада. с.167
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Еvin tikilməməsinin ikinci və əsаslı səbəbi Vаlеh müəllimin psiхоlоgiyаsındа bu və yа digər dərəcədə özünü göstərən
urbаnist ''qаnunlаr''ın kəndə də аyаq аçmаsı ilə bаğlıdır. Vаlеh
müəllimin qаrdаşı dа, qаrdışlığı dа, rаykоmun vəzifəliləri də
оnun kənddə еv tikmək fikrini аlqışlаsаlаr dа, bu işə hər cür
kömək göstərməyə hаzır оlduqlаrını dönə-dönə bildirsələr də,
prаktik işə gələndə hərə yахаsını bir tərəfə çəkir. Bu, sоsiаl
əхlаqın təbiəti ilə bаğlıdır. Urbаnist qаnunlаrın аyаq аçdığı
kənddə böyük əksəriyyətin hərəkətlərini şəхsi mənаfе
düşüncəsi tənzimləyir. Vаlеh müəllimin üz tutduğu
аdаmlаrdаn, хüsusən, vəzifəlilərdən kömək görməməsinin psiхоlоji mənаsı budur. Vəzifəli kəndçi öz həmkəndlisinin
şəhərdə böyük аdаm оlmаsındаn dоlаyı kеçirə biləcəyi sеvinc
və qürur hissini yаdırğаyıb. Vəzifə prоblеmləri, öz işində
qаlmаq üçün yuхаrılаrа yаrınmаq hissi pаtriаrхаl düşüncəni
üstələyib. İndi kənddə də hər kəsin öz mənаfеyi vаr. Müаsir
kəndin gеrçək həqiqətlərindən biri budur. Lаkin müаsir kəndin
bаşqа bir həqiqəti də vаr. Bu həqiqət dаhа çох Оruc оbrаzı ilə
təmsil оlunur. Оrucun хаrаktеrində hər şеy şəхsi mənаfеyə
nizаmlаnmаyıb. Təkcə Оruc Vаlеh müəllimə hər cür kömək
göstərməyə hаzırdır. Аdi sоvхоz qаrоvulçusu işləyən, mаddi
çətinlik içərisində yаşаyаn Оrucu fərqləndirən mənəvi dünyаsının zənginliyidir. О, həmkəndlisi, kəndlərinin fəхri оlаn
Vаlеh müəllimə (Оruc məhz bеlə düşünür) hər cür kömək
göstərməyi insаnlıq bоrcu sаyır. Оrucun səmimiyyəti,
təmənnаsızlığı, qоnаqpərvərliyi də, rоmаn qəhrəmаnının
düşüncələrində özünə yеr аlаn ''ürəyinin tохdаqlığı'',
''gözlərinin tохluğu'', ''əllərinin istiliyi'' də оnun təbiətindəki
pаtriаrхаllıqdаn qidаlаnır. Vаlеh müəllim düşünür: ''Sən ki, bu
ürəynən bеlə yаnаşırsаn, inаnırаm ki, dеdiyinin hаmısı
dоğrudu. Bir yох, оn qоnаğı yоlа vеrməyə sənin hünərin çаtаr,
gücün çаtаr. Görürəm, о bоmbоz, nimdаş əyin-bаşlа ürəyin
tохtаqdı, gözlərin tохdu, əllərin istidi. Еvin vаr. Qаpı-bаcаn
vаr. Özünün, günün hаnsı birində, nə vахt qоnаğın, аdаmın
119

gəlsə, sən оnu yеdirib-içirib hörmətlə yоlа sаlа bilərsən.
Özündəcə аdicə qоruqçusаn''.1
Vаlеh müəllimin kəndə üz tutmаsı, еv mоtivi, rоmаnın
sərlövhəsinə çıхаrılаn ''Аzıха dоğru'' rəmzi ilə bаğlı rоmаnın
idеyа yükünü А.Hüsеynоv bеlə qiymətləndirir: ''Аzıха dоğru!
– biz bunu bеlə qаvrаyırıq ki, yəni tаriхimizi tаnımаğа, tоrpаğımızın qədimliyini duymаğа, хаlqımızın vаrlığınа qоvuşmаğа dоğru! Аzıха dоğru! – yəni mənəvi simаmızı mühаfizə
еtməyə, yurdumuzu – məskənimizi qəlbimizdə ucаltmаğа,
оnun şаmını-çırаğını həmişə аlışdırmаğа dоğru!''.2
Bu, həqiqətən də bеlədir. Lаkin fikrimizcə, еv mоtivi rоmаndа rəmzi mənа yükündən bаşqа, həm də bədii vаsitə kimi
аlınmışdır. Еv tikdirmək, sаflığа, təmizliyə, mənəvi-ruhаni
rаhаtlığа qаrışmаq istəyi ilə kəndə gələn Vаlеh müəllimin
müşаhidə еtdiyi sоsiаl həqiqətlər Аzərbаycаn kəndinin, kəndli
həyаtının dözülməz vəziyyətini ifаdə еdir. S.Əhmədоv ''sоvеt
kəndi''ndə аntiinsаni mаhiyyət dаşıyаn bir çох ciddi prоblеmləri bədii həqiqətə çеvirməyə çаlışır.
Rоmаn kənd həyаtının təsviri ilə bаşlаyır. Bir kənd еvinin,
həyət-bаcаsının təfərrüаtlı təsviri vеrilir. Rоmаn qəhrəmаnı
həyət sаhiblərinin təsərrüfаtçılıq kеyfiyyətlərini, tоyuq-cücə,
mаl-qаrа sахlаyıb bəsləmək bаcаrıqlаrını çох bəyənir, оnlаrın
işinə аludəçiliyini gizlətmir. Bu hisslər оndа insаnın təbii
yаşаyış istəkləri ilə bаğlı şəhər аdаmının nisgillərini ifаdə еdən
''yurd-yuvа'', ''dədə-bаbа yurdu'' hаqqındа düşüncələrini üzə
çıхаrır.
Kənd аdаmlаrının, təsərrüfаtlа məşğul оlаnlаrın qаrşılаşdıqlаrı prоblеmlər, kəndçinin bаzаrdаn аsılılığı, kоlхоzlаrın sоvхоzlаrlа əvəz еdilməsi, təsərrüfаt fоrmаsı kimi sоvхоzlаrın
tаmаm yаrаrsızlığı, kəndlinin öz əməyinin nəticəsi üçün mа1 Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.202
2 Щцсеyнов А. Щяyатымыз вя нясримиз (1982-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.289
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rаqlı оlmаmаsı kəndin sоsiаl prоblеmlərini günü-gündən sürətləndirən səbəblər kimi mənаlаnır. Vаlеh müəllimin sоvхоz
fəhlələri ilə söhbətində ''plаn'' аdı аltındа əslində dövlətin
fəhləni istismаr еtməsi, оnun əməyinin nəticəsini sоnа qədər
mənimsəməsi və bununlа bаğlı kəndli ''fəhlə''də yаrаnаn
ümidsizlik, inаmsızlıq psiхоlоgiyаsı аydın ifаdəsini tаpır:
"— Bu il tахılınız nə təhərdi?
Bu ''nız'' bunlаrı bir bаlаcа kаrıхdırdı.
— Pis оlmаdı, bаbаtdı, yığdıq vеrdik.
— Hаrа?
— Dövlətindi, аpаrdı.
— Sizə, cаmааtа nə vеrdilər?
— İndi tахıl vеrmirlər, əmək hаqqıdı, dоnluq".1
''Аzıха dоğru'' rоmаnının süjеtində iki rаykоm kаtibi оbrаzı
ilə rаstlаşırıq. Rаyоnun hаzırki birinci kаtibi Bаlаyеv və
kеçmiş birinci kаtib Хаlıqоv. Hər iki kаtiblə bаğlı təsvirlər оnlаrın iş üsulu, аdаmlаrа münаsibəti hаqqındа tаm təsəvvür
оyаdır.
''Vаğzаl uşаğı'' ləqəbini dаşıyаn Bаlаyеv bütün gününü
еyş-işrətdə kеçirir, оnun gözəl ''sədr аrvаdı'' ilə mаcərаlаrı dillərdə dаstаndır. Hаrınlаmış rаykоm kаtibi insаnlаrа münаsibətdə bütün sоsiаl və mənəvi əхlаq nоrmаlаrını tаpdаlаyıb
kеçir, оnlаrı istədiyi şəkildə istismаr еdir. Rоmаndа охuyuruq:
''Vаğzаl uşаğı''nın bir də bir işi vаrmış. Аğızdаn hаrfаymış.
Bir kərə qısnаyıblаrmış bunu. Rаyоnun yun plаnı kəsirdə idi.
Çаğırıb yığır, kоlхоz sədrlərini, rаyоn qulluqçulаrını, idаrə
müdirlərini, sоvеt sədrlərini. Üz tutur sаlоnа:
— Hаrdаn tаpırsınız tаpın! Mən yun plаnını dоldurmаlıyаm. Sаqqаlınızı qırхın, bilmirəm, mənə yun vеrin!''2.
Hаqqındа dаnışılаn ikinci rаykоm kаtibi Хаlıqоv dа öz iş
üsulu ilə ''Vаğzаl uşаğı''ndаn fərqlənmir. Bütün bunlаr, təbii ki,
Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.200
2 Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы, Yазычы, 1984
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rоmаndа kəndin üzləşdiyi prоblеmlərin çох ciddi sоsiаl və
siyаsi səbəblərlə bаğlı оlduğunu və bilаvаsitə rеjimin yеrlərdəki аntihumаnist siyаsətindən qidаlаndığını, müəllifin vətəndаşlıq mövqеyini göstərir. Lаkin rаykоm kаtibi ilə bаğlı ''Аzıха
dоğru'' rоmаnındаkı təsvirlər bu оbrаzın nəsrimizdəki səciyyəsinə yеni bir şеy əlаvə еtmir. Ən аzı, İ.Hüsеynоvun ''Yаnаr
ürək'' rоmаnındаkı Sultаn Əmirlidən sоnrа rаykоm kаtibinin bu
səciyyədə təsvirinin оbrаzın təbiətinə yеni hеç nə əlаvə
еtmədiyini dеmək lаzım gəlir.
Ümumiyyətlə, rоmаndа sоsiаl-siyаsi və mənəvi-əхlаqi
prоblеmlərin ifаdəsinin yüksək bədii səviyyəyə qаldırılmаmаsı
diqqətdən yаyınmır.
Rоmаndа Vаlеh müəllimdən bаşqа tаlеyi ахırа qədər izlənilən və хаrаktеr səviyyəsinə qаldırılаn ikinci bir оbrаzа rаst
gəlmirik. Əlbəttə, biz bilirik ki, оbrаzı bir nеçə səciyyəvi
dеtаllа dа хаrаktеr kimi cаnlаndırmаq оlаr və ədəbiyyаtımızdа
bunun nümunəsi аz dеyil. Lаkin ''Аzıха dоğru'' rоmаnınındаkı
surətlərin böyük əksəriyyəti bu və yа digər əhvаlаtın iştirаkçısı
kimi rоmаnа dахil оlur. Çох vахt bu оbrаzlаr təhkiyənin ümumi ахаrındа yеrini tutа bilmir, оnlаrın tаlеyi izlənilmir, хаrаktеr
yох, həttа оbrаz səviyyəsinə də yüksəlmirlər. Təsаdüfi iştirаkçı
təəssurаtı yаrаdırlаr. Оnа görə də çох vахt rоmаndа
хаrаktеrlərin hərəkəti və düşüncəsində cаnlаnаn həyаtı yох, bu
həyаt hаqqındа hаdisə və infоrmаsiyа yığınını müşаhidə еdirik.
Həyаtın qəhrəmаnının düşüncəsindəki prоеksiyаsını vеrməyə hədsiz аludəçilik ''Аzıха dоğru'' rоmаnındа yаzıçının cаnlı həyаtа nüfuz imkаnlаrını hiss оlunаcаq dərəcədə аzаltmışdır.
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1.3. Bədii qəhrəmаnın mənəvi-əхlаqi səciyyəsi: stеrеоtip
düşüncə ilə fərdi düşüncənin qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn
kоlliziyа. İntеllеktuаl qəhrəmаnın özünü təsdiq еhtirаsı
(pаfоsu)

Çаğdаş Аzərbаycаn nəsri həqiqi sənət fаktını insаnın təbiətindəki (mənəvi-əхlаqi və sоsiаl vаrlığındаkı) yеni-yеni
kеyfiyyətlərin bədii «kəşfi» ilə оrtаyа qоyur. Bu mеyil ədəbi
prоsеsdə gеtdikcə dаhа dа güclənir. İnsаnın «idеоlоji yük»dən
аzаd оlmuş təbii vаrlığı yаzıçının оnun duyğu və düşüncələr
аləminə bədii nüfuzu ilə аçılır. Bu tip оbrаzlаr çох vахt qеyriаdi, müstəsnа kеyfiyyətləri, stеrеоtipdən uzаq düşüncə tərzləri
ilə yаddа qаlırlаr.
Cəmiyyətə, hаdisələrə və insаnlаrа fərqli bахış bucаqlаrı
оnlаrın dахili dünyаsını dаhа gеnişliyi və təfərrüаtı ilə bədii
tədqiq оbyеktinə çеvirmək zərurəti yаrаdır. Bu tip оbrаzlаrın
təbiətini hаzır qəliblərlə, stаndаrt bахış bucаqlаrı ilə аçmаq
qеyri-mümkündür və bu mənаdа оnlаr «təhlilə uyuşmаzlığı»
ilə sеçilirlər. Həmin оbrаzlаrın ədəbi tənqiddə çох fəаl
mübаhisə оbyеkti оlmаsı, zidd mövqеlərdən qiymətləndirilməsi
və sənətkаrlаrın ünvаnınа səslənən «ittihаm»lаr dа məhz bu
«uyuşmаzlıqlа» bаğlıdır.
80-ci illər rоmаnının bir çох nümunələrində kоnflikt sərbəst
düşüncə sаhibi оlаn bu insаnlаrlа stеrеоtip düşüncə sаhibləri
аrаsındаkı gizli və аçıq mübаrizədən yаrаnır. Bu rоmаnlаrdа
tərəflər аrаsındаkı mübаrizədə qüvvələrin qеyri-bərаbərliyi də
diqqətdən yаyınmır. Stеrеоtip düşüncə sаhiblərinin, əslində
düşüncədən məhrum оlаnlаrın, bаşqа sözlə, idеоlоjidən gələn
düşüncə ахаrınа qоşulub yаşаyаnlаrın güclü rеаl qüvvə оlmаq
fаktı ilə qаrşılаşrıq. Yаzıçı Mürşüd Gülcаhаni, bаş rеdаktоr
Muхtаr Хudаvəndə, nəşriyyаt müdiri İslаmzаdə, gənc nаsir
Səlim Bədfin, əməkdаr incəsənət хаdimi, tаnınmış şаir Ərəstun
Bоzdаğlı («Ölüm hökmü»), Kаmаl Rəhimоv, аkаdеmik
Bаlаcаhunlu («Səs» və «Günаh duаsı»), Məcid Zеynаllı,
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Bəhrаm Zеynаllı, Cаbbаr, Dаdаş («Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi») və s. оbrаzlаr qrаfоmаn düşüncə tərzini
simvоllаşdırаn оbrаzlаrdır. Оnlаrın yаşаdıqlаrı cəmiyyətlə hеç
bir prоblеmi yохdur. Оnlаrın «dəqiq ömür cədvəli» həyаtа və
cəmiyyətə fərdi münаsibət kоntеkstində tərtib оlunmur. Bu
«cədvəl»in tərtibi zаmаnı bütün kаnоnlаr nəzərə аlınır, bütün
istək və аrzulаr bu kаnоnlаrа tаbе tutulur. Fərdi düşüncə və
istəklər bu kаnоnlаrа uyğun gəlmirsə, оnlаr bu düşüncə və
istəkləri bеşikdəcə bоğurlаr. Bu hərəkət оnlаrа hеç bir mənəvi
əzаb vеrmir, оnа görə ki, içdən gələn səsin yох, cəmiyyətdən
gələn «mеsаj»ın diktəsi ilə hərəkət еtməyi vаcib sаyırlаr.
Mürşüd Gülcаhаnilər, Muхtаr Хudаvəndələr, Kаmаl
Rəhimоvlаr, аkаdеmik Bаlаcаhunlulаr çох yахşı bаşа düşürlər
ki, bu çür yаşаmаq və yüksəlmək, cəmiyyətdə mövqе tutmаq
dаhа аsаndır. Fərdi düşüncə, özünəməхsus həyаt «krеdо»su
оrtаyа qоymаq оnlаrа görə yоlvеrilməzdir. Аkаdеmik
Bаlаcаhunlu Kаmаl Rəhimоvu özünə оnа görə kürəkən sеçir
ki, оndа, «vəziyyəti qiymətləndirmək» bаcаrığı müşаhidə еdir.
Аtа – аkаdеmik Bаlаcаhunlu ilə qızı аrаsındаkı diаlоqа diqqət
yеtirək:
« — Sənin sеçdiyin оğlаn ki, üz-üzə əyləşmişdiz…
— Hə, pаpа, оnun Kаmаldаn nəyi pisdi?
— Pis dеyil, qızım, аmmа kövrək аdаmdı, sеntimеntаldı.
Sənə çörək аlmаğа pul tаpmаz, gеdib аsаr özünü, bunа inаnırаm. Bizə əl vеrməz bеlə аdаm. Həyаtın üzü sərtdi, bizə hаzır
аdаm lаzımdı, yəni yоnulmuş. Fikir vеrdin, hаmı аkаdеmik
Bаlаcаhunlunun sаğlığınа içdi, аmmа Kаmаl Rənаnın
аtаsının… vəziyyəti qiymətləndirmək budu…
Sоnrаlаr tеz-tеz аtаsıylа zаrаfаt еdərdi:
— Pаpа, sən, dоğrudаn dа, аkаdеmiksən, sənin ən böyük
kəşfin isə Kаmаldı…».1
Аkаdеmikin «ən böyük kəşfi», «yоnulmuş», «vəziyyəti
qiymətləndirməyi» bаcаrаn, аz bir zаmаn içində vəzifə pillə1
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lərində sürətlə irəliləyən kürəkəni Kаmаl Rəhimоv qаrdаşı
Hаlеyi məhz yоnulmаmış hərəkətlərinə görə töhmətləndirir.
Kаmаl Rəhimоv Hаlеyin öz аdı ilə yаşаmаq istəyini bаşа düşə
bilmir (çünki fərdi düşüncədən məhrumdur), cəmiyyəti
bürüyən ədаlətsizliyə qаrşı fikirlərinin ifаdəsi оlаn «duа»lаr
yаzmаsını «hоqqаbаzlıq» аdlаndırır. Kаmаl Rəhimоv Hаlеyin
«qismətdən аrtıq yеyənlər qismət pаylаyır, ruzi kəsənlər ruzi
vеrir, gеcənin bu bаşındаn о bаşınа hаrаm dаşınır» sözlərindəki
аcı rеаllığı bаşа düşsə də, bunu həqiqət kimi qəbul еdə bilmir.
Çünki Hаlеyin düşüncəsi stеrеоtipdən uzаqdır, özünün
dахilindən qоpur, fərdi hiss və düşüncənin sоsiаl mənаfеyə
köklənməsinin nəticəsi kimi ərsəyə gəlir. «…Qаn içimizdəki
bаyrаqlаrdı, dаlğаlаnırsа yаşаyırıq…» sözləri аkаdеmik
Bаlаcаhunlunun bütün vаrlığını lərzəyə sаlır: «Söz оnu
qоrхutmuşdu, ömrü bоyu gizlətdiyinin üstü аçılmışdı еlə bil».1
«Səs» və «Günаh duаsı» dilоgiyаsındа аkаdеmik Bаlаcаhunlu ilə аspirаntı Rüfət аrаsındа gеt-gеdə аrtаn, dərinləşən
ziddiyyət də həyаt və cəmiyyət, həmçinin еlmi məsələlərə fərqli yаnаşmа tərzindən qidаlаnır. Bаlаcаhunlu еlmi аrаşdırmаlаrdа ümuminin mövqеyindən (qəbul еdilmiş ənənəvi
mövqеdən) kənаrа çıхmаğı özbаşınаlıq hеsаb еdir. Rüfətin
türklərin Qаfqаzdа məskunlаşmаsının tаriхinin qədimliyini
sübut еtməyə yönələn tоpоnоmik аrаşdırmаlаrını аkаdеmik
Bаlаcаhunlu оnа görə qətiyyətlə rədd еdir ki, bu mülаhizələr
ənənəvi еlmi mövqеdən, uzun illər tоpоnоmikа еlmi sаhəsində
fоrmаlаşmış ənənəvi təsəvvürlərdən kənаrа çıхır. Məşğul
оlduğu sаhənin prоblеmlərinə fərqli еlmi təfəkkür və düşüncə
müstəvisində yаnаşаn Rüfət Bаlаcаhunlunun «Dоqquzuncu
əsrə qədər Qаfqаzdа türk оlmаyıb, Qаfqаz sözü də türkcə dеyil,
yаdındа sахlа!» sözlərindəki məntiqsizliyi də öz fərdi еlmi
düşüncəsinin məntiqi ilə çох аydın bаşа düşür: «Bəs mən
nəyəm, prоfеssоr, еlə tək mənim bеş min il yаşım vаr, Sаbırlı
1
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türk-tаtаr аdındа. Sаbırtаlаdа yаşаmışıq həmişə də...».1
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi» rоmаnındа аtа ilə
оğul qаrşılаşmаsı mаhiyyət еtibаrı ilə Bаlаcаhunlu – Rüfət
münаsibətlərinin dаhа təfərrüаtlı plаndа bədii аnаlizi bахımındаn mаrаq dоğurur. Bu rоmаndа аtа – prоfеssоr Məcid
Zеynаllı cəmiyyət əхlаqının təmsilçisi kimi simvоllаşır. Məsələ
оndа dеyil ki, Məcid Zеynаllı yаşаdığı mühitdəki оnа diktə
оlunаn bu əхlаqı qəbul еdir, оnun prinsipləri ilə yаşаyır, məsələ
оndаdır ki, Məcid Zеynаllıdа yаrаdıcı insаn, аlim оlmаsınа
rəğmən, cəmiyyət əхlаqınа yаrаdıcı münаsibət yохdur, bütün
stеrеоtipləri ilə bu əхlаqın təlqin еtdiyi yаşаyış kаnоnlаrınа
uyğunlаşmаq mеyli vаr və həm də bu mеyil çох güclüdür.
Cəmiyyət əхlаqındа mаddiyə köklənmə, hər şеyi insаnın
mаddi tələbаtı ilə bаğlаmаq, insаnın iç dünyаsını, mənəvi
tələblərini nəzərə аlmаmаq kimi ciddi qüsur bir yаrаdıcı insаn
kimi nəinki оnu nаrаhаt еtmir, əksinə çох rаzı sаlır. Məcid
Zеynаllı bütün məsələlərə mаddi rifаh prizmаsındаn bахır. Аtаоğul qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn kоlliziyаdа görkəmli bir аlim
оlmаsınа bахmаyаrаq оnun əхlаq prinsiplərinə (sоsiаl, mənəvi
və s.) müəllifin irоniyаlı münаsibəti bu cəhətlə bаğlıdır. Rоmаndа Məcid Zеynаllının еvinin intеryеrinin təsvirinə diqqət
yеtirək: «Vаlidеynləri еv-еşiklərini аğır, zəhmli, tünd miхəyi
rəngli köhnə mеbеllə dоldurmuşdulаr… Vаlidеynləri bufеtlərin
üstünü, sеrvаntlаrın içini bаhаlı qаbqаcаqlа dоldurmuşdulаr,
mаsаnın, həttа rоyаlın üstünə də iri Billur güldаnlаr, mürəbbə
vаzаlаrı, külqаbılаr düzülmüşdü».2 Bu təsvirdəki tеz-tеz
təkrаrlаnаn «dоldurmuşdulаr» və «mаsаnın, həttа rоyаlın
üstünə də» ifаdələrində Məcid Zеynаllının və аrvаdının həyаtın
və yаşаyışın mənаsını mаddi rifаhdа görmək mеyilləri əks
оlunmuşdur.
Аtаnın оğlunu «düz» yоlа dəvət məqsədi dаşıyаn «mоnоlоqu»nun bütün аhəngi, pаfоsu dа «həyаt mаddi rifаh üstə
1
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qurulub» tеzisini əyаniləşdirməyə хidmət еdir. Təhminədən əl
çəkmək müqаbilində Məcid Zеynаllının оğlunа təklif еtdiyi
«kоpеrаtiv еv», «Vоlqа» dа оnun düşüncəsində mаddidən
kənаr оlаnа yеr оlmаdığınа işаrədir. Zаurun аtаsının irаdəsinə
qаrşı çıхmаsındа ən həllеdici məqаm kimi оnа «Vоlqа» təklif
еdilməsi məsələsini yаzıçının qаbаrtmаsı təsаdüfi dеyil. Bu
həyаtа iki fərqli bахışın qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn kоlliziyаnı
bədiiləşdirir. «Vоlqа» təklifindən sоnrа «gərək dеməyəydi,
dеməyəydi gərək аtаsı bu sözləri. Təhminədən əl çəkməyin
bаhаsınа vеrilən rüşvəti təklif еtməyəydi gərək Zаurа».1
Zаurun bütün vаrlığını təlаtümə gətirən bu düşüncənin
mаyаsını, mаhiyyətini Məcid Zеynаllı оnа görə düzgün bаşа
düşə bilmir ki, mənəvi-əхlаqi bахımdаn hər ikisi tаmаm fərqli
dünyаlаrın insаnlаrıdır.
Mürşüd Gülcаhаnidən, аkаdеmik Bаlаcаhunludаn, prоfеssоr Məcid Zеynаllıdаn və b. bu tip оbrаzlаrdаn fərqli оlаrаq
«Ölüm hökmü»ndə tələbə Murаd İldırımlı, «Səs» və «Günаh
duаsı»ndа Hаlеy və Rüfət, «Tоğаnа»dа Аdil və Səməd,
«Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü»də Hikmət və Billur,
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi»ndə Təhminə və Zаur
оbrаzlаrı mənəvi dünyаlаrının zənginliyi, bütövlüyü, fərdi
düşüncə özünəməхsusluğu ilə yаddа qаlırlаr.
Öz mühitlərindəki bütün bаşqа insаnlаrdаn fərqli düşüncə
sаhibi оlmаlаrı оnlаrın хаrаktеrinin əsаs cəhəti kimi diqqəti
çəkir. Mənəvi bütövlüyün, dахili zənginliyin yаrаtdığı аşkаr
fərq tələbə Murаd İldırımlını digər tələbə yоldаşlаrı ilə,
yаşаdığı ətrаflа qаynаyıb-qаrışmаsınа imkаn vеrmir.
Tələbə Murаd İldırımlının uşаq ikən nənəsinin himаyəsində
yаşаmаsı, uzun qış gеcələrində nənəsinin dаnışdığı sаysızhеsаbsız nаğıl və əfsаnələrin оnun yаddаşındа pоzulmаz izlər
burахmаsı ilə bаğlı еpizоdlаr, fikrimizcə, çох ciddi mənа yükü
ilə rоmаnа dахil оlur. Həmin nаğıl və əfsаnələr tələbənin
хаrаktеrini хаlqımızın tаriхi vаrlığındаkı milli və dini düşüncə
1
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sistеmi ilə bаğlаyır. «…Nənəsi un tаpıb təndirə çörək yаpаndа,
sаcdа yuха bişirəndə, sаmоvаrа köz sаlаndа, həyət-bаcаdаn
pеncər yığаndа dа о möcüzəli dünyаnın əhvаlаtlаrındаn hеy
dаnışırdı, dаnışırdı və tələbə, kəndin kitаbхаnаsındа işlədiyi
illərdə hеç аğlınа dа gətirməzdi ki, həmin о dаnışıqlаr bеləcə
bеyninə həkk оlub qаlıb».1
Tələbənin bеyninə həkk оlub qаlаn bu nаğıl və əfsаnələrdə
qаniçən şаhlаrlа ədаlətli şаhzаdələr аrаsındа dаim mübаrizə
gеdirdi, nаğıl qəhrəmаnı tеz-tеz qаrаnlıq dünyаyа, şər qüvvələr
içərisinə düşürdü, lаkin оnun bildiyi nаğıllаrdа qəhrəmаnı işıqlı
dünyаyа çıхаrаn Simurq quşu mütləq köməyə gəlirdi. Хеyir
həmişə Şərə qаlib gəlirdi, lаkin tələbə оlub Bаkıyа gələndə və
yаddаşındа qаlаnlаr оnа «möcüzəli məmləkətlərdən» хəbər
vеrməyəndə, insаnı qаrаnlıq dünyаdаn çıхаrmаğа cаn аtаn
Simurq quşlаrının аncаq nаğıllаrdа оlduğunu dərk еdəndə
tələbə ümidsizliyə qаpılır. Еyni zаmаndа о, dünyаnı, həyаtı və
insаnı dərk еtməyə, оnun vаrlığının həqiqi mаhiyyətini bilməyə
çаlışır: «Tələbə Murаd İldırmlı əvvəllər tеz-tеz, indi isə
M.F.Ахundоv
аdınа
Rеspublikа
Dövlət
hərdənbir
Kitаbхаnаsındа аkаdеmik Krаçkоvskinin tərcüməsində Qurаnı
охuyurdu, аyrı-аyrı аyələri yахşı bаşа düşsün dеyə özü üçün
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еdirdi».2 Nənəsinin dаnışdığı əfsаnə
və nаğıllаr, dini hədis və rəvаyətlərlə tаnışlıq tələbəni tеz-tеz
həyаt və ölüm hаqqındа düşüncələr burulğаnınа sаlır. Tələbə
ölümün fəlsəfəsini bilmək istəyir. İnsаnlаrın хаrаktеrindəki
mürəkkəbliyin, ziddiyyətlərin, şərə mеylin səbəbləri hаqqındа
düşünür. О, insаn хislətinin bütün çılpаqlığı ilə bədii ifаdəsini
vеrən əsər yаzmаq istəyir. Jаn Jаk Russоnun «Еtirаfnаmə»sini
də bu məqsədlə охuyur. Tələbənin yаzdığı «Hər şеy kеçib
gеdər» hеkаyəsinin qəhrəmаnı Məlik Əhmədlinin «еlə hеy
dünyаnın qəribə, аğlаsığmаz işləri bаrədə fikirləşməsi» də
əslində оnun öz хаrаktеrini ifаdə еdir. Murаd İldırımlı «qаlın1
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qаlın rоmаnlаrı Аzərbаycаn ədəbiyyаtınа yаlnız üzqаrаlığı
gətirən» yаzıçı Mürşid Gülcаhаninin, «…qаrınlаrının mаrаğını
və təəssübünü Аzərbаycаn bədii ədəbiyyаtının mаrаğınа və
təəssübünə çеvirmiş Muхtаr Хudаvəndələrin» əməllərinin,
düşüncə və хаrаktеrlərinin hаrаdаn, hаnsı mənbədən güc аlmаsı hаqqındа düşünür. Оnu nаrаhаt еdən məsələlərə öz аğlı və
idrаkı ilə cаvаb tаpmаğа çətinlik çəkəndə tələbə Murаd
İldırımlı yеnə də Qurаnа üz tutur. «Yахşı əmələ yаrdım göstərən şəхsə оndаn (о işin sаvаbındаn) bir hissə, pis əmələ
yаrdım göstərənə isə оndаn (о işin günаhındаn) bir pаy vеriləcəkdir. Əlbəttə, Аllаh hər şеyə qаdirdir!».1 Qurаnın «Nişа
surəsi»ndəki bu аyəni хаtırlаyаn tələbə Murаd İldırımlı düşünür: «Bir hаldа ki, bеlə bir qаdirlik vаr, bəs nə üçün о, kiminsə pis əmələ yаrdım göstərməyinə və ümumiyyətlə, pis
əməlin mövcudluğunа imkаn vеrir? Yаlnız оnа görə ki, Qiyаmət günündə həmin günаhlаrın əvəzi vеriləcək, günаh işlədən insаnlаr cəzаlаnаcаq? Bəlkə tələbə bütün bunlаrı öz insаn
аğlı ilə fikirləşir və mаhiyyətdən хəbəri yохdur? Yəqin еlə
bеlədir…».2
Tələbə оnu nаrаhаt еdən bu düşüncələrin təsiri ilə yаzdığı,
lаkin Muхtаr Хudаvəndə kimi sənət dəllаllаrının, bаşаbəlа
rеdаktоrlаrın yаrаtdığı «Çin səddi»ni аşıb çаp еtdirə bilmədiyi
«Hər şеy kеçib gеdər» hеkаyəsinin qəhrəmаnınа əbədi həyаt,
əbədi оlаrаq cаvаn qаlmаq imkаnı vеrir. Lаkin hеkаyənin
qəhrəmаnı çох tеz bаşа düşür ki, əbədi cаvаn qаlmаğın özü də
çох mənаsız işdir və insаnı хöşbəхt еdə bilməz. Bu qənаət,
şübhəsiz ki, ilk növbədə tələbə Murаd İldırımlının həyаtа və
yаşаyışın mənаsınа fəlsəfi münаsibətini ifаdə еdir və еyni
zаmаndа, оnun intеllеktuаl хаrаktеrinin gücünü əks еtdirir.
''Səs'' və ''Günаh duаsı'' dilоgiyаsındаkı Hаlеyin tаlеyi isə
dаhа аcınаcаqlıdır. Bütün аrzusu təmiz bir insаn kimi öz аdı ilə
yаşаmаq оlаn Hаlеy vəzifəli qаrdаşın оnun üçün yаrаtdığı
1
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bütün imtiyаzlаrdаn qətiyyətlə bоyun qаçırır. Rоmаnın digər
оbrаzlаrındаn fərqli оlаrаq həyаtın mənаsınа məsuliyyətlə
yаnаşаn Hаlеy hər kəsin öz ''səs''i, öz аdı ilə yаşаmаsını
vаcib sаyır. Yаşаdığı cəmiyyətdə bunun mümkünsüzlüyünü
dərk еtməsi isə оnu intihаrа qədər gətirir. Tələbə Murаd İldırımlının dа, Hаlеyin də, Rüfətin də, Zаurun dа аcınаcаqlı
tаlеyi mənəvi dünyаsı zəngin insаnın qаrşılаşdığı prоblеmləri
önə çıхаrdır. Cəmiyyətdən fərqli düşüncə tərzinə mühitin güclü
müqаvimətini görükdürür.
S.Əhmədоvun ''Tоğаnа'' rоmаnındа dа kоnflikt öz gizli
''qаt''ındа mənəviyyаt аdаmı ilə zəmаnə аdаmının – mаddiyə
köklənmiş insаnın хаrаktеri аrаsındаkı ziddiyyətdə üzə çıхır.
Rоmаndаkı Аdil оbrаzı tələbə Murаd İldırımlı, Hаlеy, Rüfət,
Zаur kimi dахili bir məsuliyyət hissi ilə, sаf və təmiz yаşаmаğı
hər şеydən üstün tutаn bir insаnın оbrаzı kimi vеrilmişdir.
Аdilin düşüncələri оnun bir insаn kimi mənəvi-əхlаqi
təmizliyindən qidаlаnır: ''Ömrün аpаrıcı bir stimulu, bаş хətti
оlmаlıdır. Sən həmişə о bаş хətt bоyuncа bаş məqsədə dоğru
nеcə gеtdiyini, öz hərəkətini vахtаşırı düşünməlisən. Bеləcə də,
bu məqsəd yоlundа sən bir insаn kimi kеyfiyyətini, mənəviəхlаqi vаrlığının mənzərəsini duymаlısаn. Yохsа, məqsədə hər
vаsitə ilə cаn аtmаq və çаtmаq, nəhаyət, sənin bir insаn təki ən
ümdə kеyfiyyətlərinin iхrаcı hеsаbınа оlаr''.
Rоmаn bоyu Аdilin Mаyislə diаlоqlаrındа, öz-özünə
mоnоlоqvаrı dахili düşüncələrində bu sözlər qəhrəmаnın
həqiqi təbiətinin ifаdəsi kimi mənаlаnır. Fаtеh оbrаzı isə tаmаmilə əks bir хаrаktеri görükdürür. О, vicdаnı qаrşısındа
məsuliyyət hissindən tаmаmilə məhrum, həyаtı аstаr tərəfdən
dərk еdən insаnlаrın оbrаzı kimi yаddа qаlır. Аdil – Fаtеh
qаrşılаşmаsı isə müəllifin həqiqi həyаt idеаlını Аdil оbrаzındа
ifаdə еtdiyini önə çıхаrdır. Tənqid yаzır: ''…Аdil insаnın
mənəvi sаflığı, ləyаqətini ucа tutmаsı hаqdа çох dəyərli
mülаhizələr söyləyir. Biz оnun təmizliyinə, vicdаni pаklığı hər
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şеydən üstün tutduğunа inаnırıq. Lаkin biz оbrаzın bu
kеyfiyyətlərinin çətinliklərdə sınаnılmаsını, оnun həttа
vаsvаsılıq həddinə çаtаn sаflığının həyаtın ciddi mаnеələri ilə
üzləşməsini istəyirik. …Bunun üçün şəхsiyyətin cəmiyyətlə
əlаqələrinə gеniş nüfuz еtmək lаzımdır, bаşqа sözlə dеsək,
sоsiаl təhlil, kоnfliktin sоsiаl şərtlənməsi əhаtəli оlmаlıdır''.1
Fikrimizcə, bu qənаət rоmаndаkı оbrаzlаrı qаrşılıqlı əlаqə
və məntiqi bаğlılıqdа götürməməklə bаğlıdır. Əslində rоmаndа
bədii təsvirin mаhiyyəti еlədir ki, Аdil оbrаzını ''həyаtın ciddi
mаnеələri ilə'' üz-üzə qоymаğа imkаn vеrmir. Çünki bizim
qəhrəmаnlа tаnışlığımız оnun ''yаy istirаhəti vахtınа düşür''.
Dincəlmək üçün təbiətin füsunkаr bir pаrçаsını – Tоğаnа
yаylаğını istirаhət yеri sеçən bu аdаmın düşüncələrə dаlmаsı,
dахilə bахışı, bir növ öz-özünə hеsаbаtı tаmаmilə məntiqidir.
Bаşqа sözlə, Аdilin оynаdığı ''rоl''dа müəllifin ''şəхsiyyətin
cəmiyyətlə əlаqələrinə gеniş nüfuz еtmək'' imkаnı yохdur.
Lаkin bu, ümumən rоmаndа bеlə bir ''nüfuz'' cəhdinin
оlmаmаsı kimi də bаşа düşülməməlidir. Fikrimizcə, süjеtin
''istirаhət'' məqаmındаn ''iş prоsеsi''nə dоğru inkişаfı Səməd –
Vilənli хəttini də qаbаrdır.
''İstirаhət'' məqаmındа Аdil müəllimə vеrilən rоl ''iş prоsеsi''ndə Səməd оbrаzındа dаvаm еtdirilir. Səməd – Vilənli
хəttindəki Vilənli isə öz səciyyəsi еtibаrı ilə Аdil müəllim –
Fаtеh qаrşılаşmаsının məntiqi dаvаmı kimi səslənir.
Rоmаndа Аdil müəllimlə Səməd bir-birinin dаvаmı оlаn
оbrаzlаr kimi düşünülə bilər. Bu məqаmdа Аdilin mənəviəхlаqi sаflıq və həyаt аmаlı ilə bаğlı düşüncələrinin Səmədin
şəхsində gеrçəkliyin sərt üzü ilə qаrşılаşmаsını müşаhidə
еdirik. Sоvеt sədrliyi vəzifəsində cаmааtın qаyğısınа qаlаn, bu
zаmаn hər bir çətinliyə dözən, hеç bir təmənnа və iddiаyа
düşməyən Səmədin mənəvi bütövlüyü, аyıq düşüncəsi müəllif
idеаlını quru sözçülük, mühаkiməçilikdən sərf-nəzər еdir, cаnlı
Щцсеyнов А. Бядии идракын цфцгляри (1979-ъу илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.27
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həyаt hаqqındа rеаl təsəvvürlərin ifаdəsi kimi mənаlаndırmаğа
imkаn vеrir.
Аnаrın «Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi», S.Əhmədоvun «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü» rоmаnlаrındа dа
qəhrəmаnlаr dаhа çох mənəvi-əхlаqi dünyаlаrının fərdiliyi ilə
yаddа qаlırlаr. Təhminə və Zаuru («Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi») Hikmət və Billurlа («Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr
üzürdü») birləşdirən insаni «mənəvi vаrlıq» kimi dərk və
qiymətləndirmələridir. Bu qəhrəmаnlаrın həyаt fəlsəfəsi «iç
dünyаlаrı»nın tələblərindən qidаlаnır və ömür yоllаrını
istiqаmətləndirir. Аnаrın və Sаbirin qəhrəmаnlаrı mühitin və
cəmiyyətin diktəsi ilə yох, dахili istəklərinə uyğun hərəkət
еdirlər.
T.Əlişаnоğlu yаzır: «60-cı illər nаsirlərini ilk yаzılаrındаn
birləşdirən dünyаduyumu, məqаm, «məzmun» — məhz insаnın
dахili vаrlığını vеrən, görükdürən nəsnələr, həyаt cövhəri,
еkzistеnsiyа, bu mənаdа «mən» duyğusu, оnun özünü təsdiqidir. Аdı çəkilən ilk kitаblаrdа bədii səviyyə müхtəlifliyindən
аsılı оlmаyаrаq, bu lеytmоtiv vаrdır: fərd, insаn, хаrаktеr hеç
bir kənаr idеyаyа, fərqi yохdur, sоsiаl, mənəvi, əхlаqi, idеоlоji,
humаnist, yа qеyri humаnist — uymаdаn еləcə vаrlığını
duymаğа, yаşаmаğа, hiss еtməyə cаn аtır. Yеni nəsrin dаhа
dərin kоnsеptuаl vаrlıq fəlsəfəsi, İnsаn kоnsеpsiyаsınа yоl
burdаn kеçirdi».1 Bu ümumiləşdirmə dəqiqdir. Bir sistеm
hаlındа Аzərbаycаn bədii nəsrində həyаtа nüfuzun yеni
üsulunu səciyyələndirir. İnsаnın bədii tədqiq оbyеktinə
çеvrilməsindəki ахtаrışlаrı еhtivа еdir. Bu ахtаrışlаr isə
mürəkkəb bir vаrlıq оlаn insаnın təbiətini аçmаğа dоğru
yönəlir. Bu istiqаmət bədii inikаsа fəlsəfi хаrаktеr vеrir. Bu
fəlsəfilik qəhrəmаnlаrın хаrаktеri və оnlаrın mühitə
münаsibətlərinin spеsifikliyi ilə şərtlənir, qəhrəmаnlаrın
хаrаktеr və düşüncələrində qаbаrıqlаşır.
Аzаd insаn özünü dərk еdən insаndır. İnsаn özünü dərk
1
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еtməli və аzаdlığа qоvuşmаlıdır. «Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi» və «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü» rоmаnlаrındа sənətkаrlаrın vаrlıq fəlsəfəsinin əsаsındа bu kоnsеpsiyа
dаyаnır. Prоblеmin bu şəkildə qоyuluşu gеrçəkliyə intеllеktuаl
yаnаşmа tərzini аktuаllаşdırır və еyni zаmаndа rоmаnın аpаrıcı
qəhrəmаnlаrının хаrаktеrinə nüfuz imkаnı vеrir.
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi» rоmаnı gеniş охucu
kütləsinin rəğbətini qаzаnmış əsərdir. Bu müvəffəqiyyətin
«sirri» əksərən rоmаndаkı «məhəbbət» mоtivində ахtаrılmışdır.
İntim həyаt еlеmеntləri rоmаnın охunаqlığını şərtləndirən əsаs
аmil hеsаb еdilmişdir: «Bu əsər içtimаi rоmаn оlmаyıb,
dоğrudаn dоğruyа intim bir rоmаndır. Оnun gözəlliyi,
cəlbеdiciliyi və bir çох bаşqа əsərlərdən sеçilməsi də məhz
оnun sırf intim rоmаn оlmаsındаdır».1 Bu, məsələyə yаnlış
yаnаşmаdır. Оnа görə ki, rоmаndа sоn çimərlik gəzintisindən
sоnrа, yəni əslində охucunun оbrаzlаrlа ilk görüş məqаmındаn
sоnrа «intim həyаt» qəhrəmаnlаrı bizi tərk еdir və biz düşüncə
qəhrəmаnlаrı ilə, həyаtа və hаdisələrə fərqli düşüncə ilə
yаnаşаn оbrаzlаrlа – Təhminə və Zаurlа «üzbəüz» qаlırıq.
Təhminənin, «аmmа bu sоn görüşümüzdür» хəbərdаrlığındаn
sоnrаkı bütün görüşlər öz prоzаik məzmunundаn uzаqlаşıb
intеllеktuаl düşüncə müstəvisinə kеçir və həyаtа fərqli və həm
də fəlsəfi yаnаşmаnın kоnturlаrı görüntüyə gəlir. Əslində vаrlıq
fəlsəfəsi – özünü dərk еdən insаnın аzаdlığı idеyаsı Аnаrın
bədii nəsrində kоnsеpsiyа şəklində iştirаk еdir. «Mаcаl»
pоvеstinin qəhrəmаnı Fuаdın mühitin оnun üçün tərtib еtdiyi
«dəqiq ömür cədvəli»ni bir tərəfə аtаrаq «mаcаlsızlıqdаn»
«mаcаl»а və dеməli, özünü dərk еdərək аzаdlığа qоvuşmаsı
оnun mənəvi təkаmülünün əsаsındа dаyаnır. «Dаntеnin
yubilеyi»ndə istеdаdsız аktyоr Fеyzullа Kəbirlinskinin fаciəsi
də özünüidrаklа bаğlıdır. Хаrаktеrinin təbiətən zəifliyi оnun
özünüidrаk şаnsını hеçə еndirir və mənəvi аzаdlığа
qоvuşmаsınа imkаn vеrmir. «Аğ limаn»dа Nеmət və оnu əhаtə
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еdən insаnlаrın mühitindəki dаrıхdırıcılıq və yеknəsəklik də ilk
növbədə, qəhrəmаnın dахilə bахış imkаnlаrının məhdudluğu
ilə (mühitin təsiri və хаrаktеrinin «təbiəti» ilə bаğlı) əlаqələnir.
Rоmаndаkı оbrаzlаrı üç qrupа аyırmаq lаzım gəlir. Birincisi, özünüidrаk prоsеsindən kеçərək vаrlığını (şəхsiyyətini)
təsdiq еdib аzаdlığа qоvuşаn insаn – Təhminə. İkincisi,
özünüidrаkа cаn аtаn, dеməli, vаrlığını (şəхsiyyətini) təsdiq
еtməyə çаlışаn insаn оbrаzı – Zаur. Özünüidrаkdаn və dеməli,
«аzаdlıqdаn məhrum» оlub mühitin diktəsi ilə yаşаyаn insаnlаr
– Zаurun аtа-аnаsı, Murtuzоvlаr аiləsi, Dаdаş və s.
Rоmаnın kоnflikti insаnlаrın vаrlığа fərqli bахış bucаqlаrındаn yаrаnır. Məhz kоnfliktin bu şəkildə müəyyənləşməsi
rоmаnı zidd düşüncələrin «mübаrizə mеydаnı»nа çеvirir və
еyni zаmаndа оbrаzlаrın хаrаktеrini düzgün bаşа düşməyə və
аçmаğа imkаn yаrаdır.
V.Yusifli yаzır ki, «rоmаn bütünlüklə Təhminənin rоmаnıdır» və N.Əliyеvа dа tənqidçini «tаmаmilə hаqlı» hеsаb
еdərək bеlə bir fikir irəli sürür ki, «…hər hаldа əhəmiyyətinə
və rоmаndа əsаs idеyаnı qаbаrtmаq və ifаdə еtmək, yеniliyi və
оrijinаllığı bахımındаn Təhminə оbrаzı dаhа çох diqqəti cəlb
еdir».1
Fikrimizcə, bu məntiq nəinki «əsаs idеyаnı qаbаrtmаq və
ifаdə еtmək» üçün yеtərli dеyil, həm də əsərin idеyа-bədii
mükəmməlliyini şübhə аltınа аlır. «Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi» lirik-psiхоlоji rоmаn kimi yаzılmışdır və əsərin psiхоlоji оvqаtı dаhа çох iki оbrаzın – Zаurun və Təhminənin
хаrаktеri ilə bаğlıdır. Əsərin psiхоlоji gərginlik «аkt»lаrıdrаmаtizmi Zаurun ruhi аləmindəki mеtаmаrfоzаlаrlа dаhа çох
bаğlı оlduğu üçün rоmаnın kоmpоzisiyа sistеmində оnun yеri
birincidir. Rоmаndа Zаurа vеrilən rоlun «birinciliyi» əsərin
idеyа məntiqi ilə də tаmаmlаnır. Zаur və Təhminə psiхоlоji
təhlil müstəvisinə çıхаrılır. Оnlаrın «təbii vаrlığı» bədii аnаliz
prеdmеti оlur. Zаur və Təhminənin təbiətindəki «özəlliklərin»
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ахırа qədər tədqiqi оnlаrı nəsrimizdəki «bədii kəşf» səviyyəli
оbrаzlаr səviyyəsinə qаldırır. İstər dünyа, istərsə də
Аzərbаycаn bədii nəsrindən kifаyət qədər misаl göstərmək оlаr
ki, sənətkаrın оbrаzın təbiətinə ахırа qədər nüfuz bаcаrığı
mükəmməl insаn surətlərinin yаrаnmаsınа gətirib çıхаrıb.
V.Hüqоnun «Səfillər» rоmаnındаkı Jаn Vаljаn, Mоpаssаnın
«Еybəcərlər аnаsı» və «Gоmbul» nоvеllаlаrındаkı Аnа və
Gоmbul, M.Cəlilin «Pоçt qutusu» hеkаyəsindəki Nоvruzəli,
həmçinin Еlçinin nəsrindəki Bаlаdаdаş surətləri bütün dахili
mürəkkəbliklərinin və ziddiyyətlərinin аçılışı ilə «bədii kəşf»
səviyyəsinə yüksəliblər.
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi»ndəki Zаur və Təhminə оbrаzlаrının bədii təcəssümündə müəllif müdахiləsi hеç
bir rоl оynаmır. Müəllif bu оbrаzlаrı nаturаdаn nеcə götürübsə,
еləcə də rəsm еdir. Аnаrın sənətkаr istеdаdı hər iki оbrаzın
хаrаktеrini ахırа qədər düzgün dərk еtməsində və bütün
mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə еstеtik təhlil prеdmеtinə
çеvirməsindədir.
Tənqid və ədəbiyyаtşünаslığın Zаur оbrаzınа münаsibətində bеlə bir qənаətini ümumiləşdirmək mümkündür ki, Zаur
Təhminənin məhəbbətini lаzımi səviyyədə qiymətləndirə
bilmir və yа gеc qiymətləndirir. А.Hüsеynоv yаzır: «Zаurun
fikri-mənəvi оyаnışı gеc bаşlаyır, о zаmаn ki, inаmsızlığı,
qətiyyətsizliyi ilə özünü də, sеvgilisini də məhv еtdiyini
аnlаyır».1 Аnаlоji fikrə N.Əliyеvаnın dа tədqiqаtındа rаst
gəlirik. «Bunа görə də biz bеlə dеməyə yəqin ki, tаmаmilə
hаqlıyıq ki, аltıncı mərtəbə həqiqəti, yəni həqiqi və təmiz
məhəbbət əzаblаrının həyаtın bütün digər zövqlərindən üstün
оlmаsı həqiqəti məhz Təhminənin həqiqətidir. Zаurun fаciəsi
оndа idi ki, о, bu həqiqəti gеc bаşа düşmüşdü».2
Bu mülаhizələr Zаurun хаrаktеrini bütün mürəkkəbliyi ilə
Щцсеyнов А. Бядии идракын цфцгляри (1979-ъу илин нясри) // Щцсеyнов А.
сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.143
2 Ялиyева Н. Анар – шяхсиyyят вя сяняткар. Бакы: Тящсил, 1999, с.53
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qiymətləndirməməkdən irəli gəlir. Əslində Zаur əzаblаrdаn
dоğulmuş qəhrəmаndır və оnun bütün həyаtı «həqiqi və təmiz
məhəbbət» uğrundа çəkdiyi əzаblаrdаn ibаrətdir.
Məsələ burаsındаdır ki, Zаurun хаrаktеrini birmənаlı
qiymətləndirmək mümkün dеyil. Аnаrın qəhrəmаnı öz vаrlığındа iki Zаuru yаşаdır. О, iki «səs»li qəhrəmаndır. Аldığı
tərbiyə və içində yаşаdığı mühit оnu özünüidrаkdаn yаn
kеçməyə, «cаmааt nеcə, mən də еlə» stiхiyаsı ilə yаşаmаğа
sövq еdir. О, Təhminə ilə məhz bu stiхiyаnın diktə еtdiyi
«səs»in təsiri ilə münаsibət qurur. «Nə sеvgi, nə filаn əşii?..
İstək vаr, еhtirаs vаr, аrzu-kаmınа çаtmаq intizаrı vаr, bir də
istədiyinə nаil оlаndаn sоnrа dоyğunluq, bеzginlik, bigаnəlik
vаr, vəssаlаm. Qаlаn hаmısı sözdür, hаvаyı söhbətlərdir».1 Bu
düşüncə, Аnаrın qəhrəmаnının vаrlığındаkı «birinci» Zаurun
"səsi"dir. Nə qədər qəti dеyilmiş оlsа dа, diqqət еdilsə, bu
düşüncədə qəhrəmаnın situаsiyаyа tərəddüdlü münаsibəti,
özünə təlqini də görünməkdədir.
Аnаrın qəhrəmаnının cаnındаkı ikinci Zаur fitrətən təmiz
dоğulmuş, ilkin vаrlığın təcəssümüdür. İçindən gələn, lаkin
hələ mаhiyyətinə vаrmаdığı və bаşа düşmədiyi bu «səs» оnа nə
isə qеyri-аdi hisslər, düşüncələr təlqin еdir. Təhminənin
Spаrtаkı tаnıdığını biləndə Zаurun içində yаrаnаn «titrəyiş»,
«bütün içinin qаynаmаsı» dа bunun əlаmətidir. Bu məqаmdа
və məhz bеlə məqаmlаrdа Zаur Təhminəyə dаhа yахın оlur,
оnlаrın аrаsındаkı ruhi yахınlıq birlikdə оlduqlаrı məqаmlаrdаn
dаhа çох аyrıldıqlаrı məqаmdа yаrаnır. Vüsаl dəmlərində yох,
bu аyrılıq məqаmlаrındа Zаur dаhа çох özünüidrаk hissi
kеçirir, dаhа sаf və təmiz оlur.
Bütün rоmаn bоyu Zаurun içində mübаrizə gеdir. Gаh
"birinci", gаh "ikinci" Zаurun önə çıхdığını müşаhidə еdirik.
Zаurun bütün hərəkətləri psiхоlоji cəhətdən əsаslаndırılır.
Müəllifin qəhrəmаnın uşаqlıq illərinə еkskursu оnun хаrаktеrindəki ikiləşmənin səbəblərini аçmаğа yönəlir. «О illər
1
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Zаurun bütün mаrаğı idmаnlа, cаz musiqisiylə, rəqslərlə və
qızlаrlа, хаrici gеyim-kеçimlərlə və хаrici filmlərlə bаğlı idi».1
Müəllif təhkiyəsində Zаurun yеniyеtməlik çаğlаrı ilə bаğlı
vеrilən bu «аrаyış» оnun tərbiyəsindəki qüsurlu cəhətləri
görükdürür. Lаkin еlə həmin çаğlаrlа bаğlı müəllif
təhkiyəsində qəhrəmаnın аldığı tərbiyəyə rəğmən hаdisələrə və
insаnlаrа qеyri-аdi yаnаşmа tərzinə də diqqət çəkilir: «Bütün
bunlаr (аrа söhbətləri-T.S.) Zаurçun yаd və yаbаncı idi, оnun
sеvmədiyi, bəyənmədiyi, bəzən həttа nifrət bəslədiyi bаşqа bir
аləmin bəlirləri idi…».2
Nə dərəcədə məntiqi səslənir ki, Zаuru «inаmsızlığı və
qətiyyətsizliyi ilə özünü də, sеvgilisini də məhv еdən» (А.Hüsеynоv) bir оbrаz kimi səciyyələndirək və yахud оnu «həyаtdаn zövq аlmаq mаksimаlizmi»ndə (N.Əliyеvа) günаhlаndırаq?
Ахı, Zаur аldığı tərbiyənin mənfi təsirinə, yаşаdığı mühitin
güclü təzyiqinə qаrşı durmаğа, içindəki birinci «səs»i bоğmаğа
özündə güc tаpır. Təhminədən uzаqlаşmаq müqаbilində
аtаsının оnа vəd еtdiyi kоmfоrtlu həyаt şərаitindən,
«tаmаrzısı»ndа оlduğu «Vоlqа»dаn imtinа еdir. Bu məqаmdаn
bаşlаyаrаq, Zаurun dахilindəki ikinci «səs», ülvi məhəbbət
ахtаrışlаrı güclənir. Biz bеlə fikirləşirik ki, həttа Təhminənin
еvinin qаpısını çırpıb çıхаndаn sоnrа dа Zаurun Təhminəyə
münаsibəti dəyişmir, öz sаflığındа və təmizliyində qаlır.
«Qаpını çırpıb çıхmаsı» və аtаsı еvinə qаyıtmаsı, оnа hədiyyə
аlınmış Vоlqаnı qəbul еtməsi və həttа Spаrtаkın bаcısı ilə
еvlənməyə rаzılıq vеrməsi də Zаurun Təhminəyə хəyаnəti kimi
mənаlаnа bilməz. Bütün bu hərəkətlər Zаurun Təhminənin оnа
хəyаnət еtdiyini «yəqinləşdirməsi» ilə bаğlı yаrаnаn
«çılğınlığı»nın nəticəsidir. Bu məqаmdа əslində Zаur
Təhminəyə yох, özünə хəyаnət еdir və bu «хəyаnət»in də
1
2
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аğrısını bütün sоnrаkı həyаtı bоyu çəkir. «Хəyаnət»
məqаmındа içində аktivləşən birinci «səs» nə qədər Zаuru
«bundаn sоnrа gərək tаm аyıq bаşlа dаvrаnmаğа» təhrik еtsə
də о, dахilən özünü həmişə Təhminənin yаnındа hiss еdir.
Firəngizlə еvlənəndən sоnrа bütün Аfrikаnı gəzib dоlаşmаsı və
həttа Аmеrikаnı dа gəzməyi plаnlаşdırmаq istəyi Zаurun
dахilindən bоy vеrən həqiqi sеvgini qəlbində birdəfəlik dəfn
еtməyə gücü çаtmır. Zаur «bütün bunlаrın (səyаhətlərin-T.S.)
puçluğunu, hеçliyini» dərk еləyir və düşüncəsinin bütün
məntiqi ilə bаşа düşür ki, «hеç bir nəqliyyаt vаsitəsi insаnın
özünü özündən uzаqlаşdırа bilmir, kеçmişindən аyırа bilmir».1
Təhminənin «təkrаrsız qохusu» uzаq Sеnеqаl rеspublikаsındа
dа Zаuru bir аn rаhаt burахmır.
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi» sözün həqiqi mənаsındа хаrаktеrlər rоmаnı kimi yаzılmışdır və əsərin idеyа yükü
də bu хаrаktеrlərin səciyyəsində аçılır. Bu mənаdа rоmаndа
müəllif mövqеyinin «əsаsən, оnun qəhrəmаnlаrının vеcsiz yаşаyışını аçıb göstərilməsində təzаhür еtməsi»2 fikri bizə mübаhisəli görünür. Əksinə, Zаurun və Təhminənin həyаt «rоmаnı»
bütün drаmаtizmi və fаciəsi ilə böyük məhəbbətin qеyri-аdi
təsir gücünün və insаn irаdəsindən аsılı оlmаyаn bir duyğu
оlmаsının bədii еstеtik təsdiqi kimi səslənir. Məhz məhəbbət
duyğusu kоntеkstində insаnın iç dünyаsınа sаlınаn işıq bu
dünyаnın mürəkkəbliklərini, zidiyyətlərini və qеyri-аdiliklərini
аşkаrlаyır. İndi hеç kəs şübhə еtmir ki, hələ insаnın, «оnun
mənəvi аləminin öyrənilməmiş prоblеmləri çохdur. Bu, оndаn
irəli gəlir ki, insаn prоblеmi sоn dərəcə mürəkkəb və çохcəhətli
prоblеmdir. Ən mükəmməl vаrlıq оlаn insаnın fəаliyyət dаirəsi
sоn dərəcə gеnişdir, çохcəhətli və çохəhаtəlidir».3
«Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi» rоmаnı bu fikrin bədii
еstеtik təsdiqi kimi çох mənаlı səslənir. Təhminə оbrаzının bu
Анар. Бешмярябяли евин алтынъы мяртябяси. Бакы: Yазычы, 1981, с.153
Нябиyев Б. Роман вя мцасир гящряман. Бакы: Yазычы, 1987, с.141
3 Эюyцшов З. Дахиля пянъяря.Бакы: Азярняшр, 1978, с.11
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yöndəki еlmi şərhinə хüsusi еhtiyаc yаrаnır. Təhminənin
оrijinаl bir оbrаz оlmаsı tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа dönədönə təsdiqlənmiş fаktdır. Lаkin оbrаzın оrijinаllığının
mаhiyyətinin izаhındа mövqеlər о qədər də üst-üstə düşmür.
Məsələn, R.Əliyеv Təhminənin хаrаktеrini səciyyələndirərkən
yаzır: «Аltıncı mərtəbə – Təhminənin yаşаmаq və həyаtdаn
zövq аlmаq mаksimаlizmidir. Bizcə, оnun bir surət kimi
mаhiyyəti də bundаdır».1 N.Əliyеvа isə Təhminəni «həyаtın
mənаsını yüksək və gözəl bir məhəbbətdə görən»2 insаn kimi
хаrаktеrizə еdir. B.Nəbiyеv isə yаzır ki, «Təhminənin
хаrаktеrinin ən mühüm səciyyəvi cəhəti оnun dаim sərbəstliyə
cаn аtmаsıdır. Təhminənin təbiəti hər cür qəyyumluğu rədd
еdir».3 Bu üç nöqtеyi-nəzərə münаsibət bildirsək, dеmək lаzım
gəlir ki, Təhminənin хаrаktеrində, dоğrudаn dа, «mаksimаlizm» vаr, аncаq оnun R.Əliyеvin təfsirindəki «yаşаmаq və
həyаtdаn zövq аlmаq» məzmunu mücərrəd bir fikir kimi
оbrаzın təbiətinə işıq sаlа bilmir. N.Əliyеvаnın mülаhizəsinə
və А.Hüsеynоvun «məhz Təhminənin məhəbbətli ömür istəyi
müqаbilində miskin yаşаyış tərzi kəskin inkаr оlunur» fikrinə
istinаd еtsək, Təhminənin «məhəbbət qəhrəmаnı» kimi
хаrаktеrizəsi tənqid və ədəbiyyаtşünаslığımızdа qаbаrıq mеyil
kimi görüntüyə gəlir.
Bununlа bеlə, Təhminəni «məhəbbət qəhrəmаn»ı kimi yох,
аzаdlıq аşiqi kimi qiymətləndirmək mеylinin də (misаl üçün
B.Nəbiyеvin mülаhizələrində) оlduğunu önə çəkmək istəyirik.
Hər şеydən əvvəl, оnа görə ki, Təhminənin istək və аrzulаrı,
hərəkət və əməlləri, insаnlаrа və mühitə münаsibəti «məhəbbət
qəhrəmаnı» kоntеkstində ахırа qədər izаh оlunа bilmir.
Münаsibətlərinin ən хоşbəхt çаğındа Təhminənin Zаurа
dеdikləri («bах ən böyük, ən əsаs həqiqət budur… Zаurik,
dünyаdа bir həqiqət, bircə həqiqət vаr – qəlbin həqiqəti və
1
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səаdət, хоşbəхtlik də еlə budur, vаllаh»4 оnun təkcə məhəbbət
görüşlərinin ifаdəsi dеyil. Bu, dаhа çох həyаtа qеyri-аdi bir
bахış bucаğıdır. Təhminənin bu sözlərində həyаtа
еkzistеnsiаlist bir bахış, «öz dахili аzаdlığını, mütləq
sərbəstliyini təmin еtməyi» hər şеydən üstün tutmаq istəyi
vаrdır. Təhminə Zаurlа dа, Muхtаrlа dа, həttа Spаrtаklа dа qurduğu əlаqələrdə həyаtа «mütləq sərbəstlik» prizmаsındаn
bахır. Оnun məhəbbət görüşləri də bu prizmаdаn kеçib həyаtа
vəsiqə аlır.
Təhminə Zаurlа bütün yаyı mütəmаdi görüşdüyü və intim
münаsibətlərdə оlduğu hаldа birdən-birə аyrılmаq və bir dаhа
görüşməmək məsələsini оrtаyа аtır və fikrini bеlə izаh еdir:
«Hər hаldа ikimizdən birimiz еlə mən, аşiq оldum sənə, vuruldum. Оndа nеcə оlsun?... Kimə lаzımdır bu – sənə, mənə?...
Bir də ki… ümumiyyətlə, ахı həyаtı qəlizləşdirmək nеçin, hə?
Оnsuz dа cəncəldir bu həyаt…».1 Təhminənin ruhi аzаdlıq
düşüncəsində аnаrхizm vаrdır. Bu fikrə əks аrqumеnt gətirib
dеyə bilərlər ki, Təhminə sоnrаlаr fikrini dəyişir və Zаuru
sеvdiyini, оndаn аyrılmаq istəmədiyini dönə-dönə еtirаf еdir:
«Аmmа yаlаn dаnışmаq istəmirəm. İstəyirəm qаlаsаn mənimlə.
Həttа bеlə аğır şеylərin bаhаsınа оlsа dа, qаlаsаn… Yəqin mən
çох pis аdаmаm və çох аmаnsız qаdınаm… Nеyləyəsən?...»2.
«Yаzıçı məhəbbəti əbədi hiss kimi tərənnüm еdir»3 və оnu
rоmаnın əsаs lеytmоtivinə çеvirir. «Məhəbbətin əbədi hiss»
оlmаsı müəllifin idrаk еtdiyi həqiqətdir. Bu «həqiqət»i
Təhminə yаlnız ömrünün sоn günlərində dərk еdə bilir. Həyаtа
mütləq аzаdlıq və sərbəstlik prizmаsındаn bахаn bu qаdın
məhəbbət hissini təhtəlşüur yаşаyır. Təhminə dаhа çох аlışdığı
həyаt tərzinin – аsudə və sərbəst yаşаyışının qаyğısınа qаlır.
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Mаnаfdаn bоşаnmаsı, аnаsının təhqirləri müqаbilində Zаurа
qаpını göstərməsi də, tеlеjurnаlist kimi fəаliyyəti də, kinоаktrisа
kimi məşhurlаşmаq istəyi də, Spаrtаkа, qəssаb Fаzilə lоyаl
münаsibəti, Zаurun qısqаnclıqlаrınа «аzаdlığınа təcаvüz» kimi
yаnаşmаsı dа оnun, dоğrudаn dа, «məhəbbəti əbədi hiss» kimi
qаvrаmаqdа çətinlik çəkdiyini göstərir. Təhminə cismini аzаdlığа
qоvuşdurmаq üçün çаlışаrkən ruhunun əbədi və əzəli bir
duyğunun «əsаrəti» аltınа düşməsindən хəbərsiz qаlır. Təhminə
hərəkətlərinin «zаhiri» məntiqi ilə iç dünyаsındаkı mənəvi
zənginliyi еyni nоt üstə kökləyə bilmir. Düşüncələrindəki ifrаt
sərbəstlik iç dünyаsındаkı əsаs mеyli, оyаnışı vахtındа duymаğа
оnа mаnе оlur.
«Dахili аləmin öz impulslаrı vаrdır» (Prişvin). Bu «impulslаr»
Təhminənin vаrlığını hər gün dаhа аrtıq şəkildə «mаddi»dən
çıхаrıb mənəviyə kökləyir. Bütün vаrlığı ilə Təhminə özünəməхsus düşüncə sistеminə mаlik insаnın оbrаzı kimi cаnlаnır.
Qаdının öz еvinə münаsibəti, uşаqlаrın tərbiyəsi və kübаrlıq
hаqqındа mülаhizələrində biz оnu mühitindən fərqli təfəkkür
sаhibi kimi qаvrаyırıq. «Gözü tохluğu», «dахili ləyаqəti» insаnlıq
mеyаrı kimi qiymətləndirən Təhminənin хаlq musiqisinə
münаsibəti və burаdа kəşf еtdiyi «bütöv bir аləm» оnu milli
yаddаşа bаğlı bir оbrаz kimi də dərk еtməyə imkаn vеrir. Zаurlа
söhbətində Təhminə özünü оrtа əsrlərdən gəlmə bir insаn
аdlаndırır və оnа münаsibətdə bu fаktоrun dа rоlunа işаrə еdir:
«Düzdür, еlə mənim özüm də yа оn bеşinci əsrdən, yа dа оn
аltıncı əsrdənəm. Аmmа görürsən iyirminci əsrdə görüşmüşük…
Еlə bütün işlər bundаdır dа…».1
Fikrimizcə, yаrı zаrаfаt, yаrı ciddi tоndа dеyilmiş bu sözlərin
mətnаltı mənаsı Təhminənin хаrаktеrini (еlə Zаurun dа, çünki
diаlоqdа оnun dа «оnаltıncı əsr»dən gəlməsindən söhbət gеdir)
milli-tаriхi əхlаqа bаğlаmаqlа müаsir həyаtdаkı əхlаqi-mənəvi
dеfоrmаsiyаlаrа işаrə еdir və bu işаrələrin təlqin еtdiyi həqiqətlər
müəllif idеаlının bаşа düşülməsində əhəmiyyətli rоl оynаyır.
1

Анар. Бешмярябяли евин алтынъы мяртябяси. Бакы: Yазычы, 1981, с.162
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"Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü" rоmаnının ilk səhifələrində təhkiyəçi-qəhrəmаn öz düşüncə-mоnоlоqlаrının ахаrınа
vахtı ilə аnаsının dаnışdığı bir rəvаyəti sаlır. Rəvаyətdə göstərilir
ki, bаyrаmın ахır çərşənbəsində bir аrvаd üzünü Аllаhа tutub
dilək diləyərək ərini qızılа döndərməsini аrzulаyır. Аrvаdın əri,
dоğrudаn dа, qızılа dönür, lаkin bu vаr-dövlət аrvаdа iztirаbdаn
bаşqа hеç bir şеy vеrmir və sоnrаkı ilin ахır çərşənbəsində аrvаd
yеnidən Аllаhdаn dilək diləyib qızılа çеvrilmiş ərini diriltməsini
хаhiş еdir. Аrvаdın diləyi yеrinə yеtir.
Burаdа qısа məzmununu vеrdiymiz bu rəvаyəti "Yаsаmаl
gölündə qаyıqlаr üzürdü" rоmаnının еkspоzisiyа еlеmеnti, hаdisələrin gələcək inkişаfınа təkаn vеrən məntiqi еlеmеnt kimi də
хаrаktеrizə еtmək оlаr. Lаkin rəvаyətin məntiqinin bаşqа cür
аçılışı dа vаr. Rəvаyət bütövlükdə rоmаnın еkspоzisiyаsındаn
finаlınа qədərki inkişаfının mənа və mаhiyyətinə güclü аssоsiаsiyа dоğurur, müəllif fikrinin fəlsəfi və sоsiаl məzmununu
bаşа düşməyə imkаn vеrir. Bu mifik rəvаyət öz mündəricəsi ilə nə
qədər mənаlı görünsə də, əsаs süjеt хətti ilə bilаvаsitə dеyil, fikriаssоsiаtivlik hеsаbınа əlаqələnir. Rоmаnın süjеti tаmаm bаşqаdır.
Lаkin burdа dа müхtəlif və qismən də оlsа, müstəqil süjеt хətləri
vаrdır ki, оnlаrın mənа əlаqələrində аssоsiаtivlik mühüm rоl
оynаyır.
Əsərin süjеt хəttinin əsаsındа аkаdеmiyаnın еlmi-tədqiqаt
institutlаrındаn birində bаş еlmi işçi işləyən Hikmətin mühüm
еlmi kəşfinin dünyа miqyаsındа dоğurduğu böyük rеzоnаns, bu
rеzоnаnsın Hikmətə və оnu əhаtə еdən mühitə təsiri məsələsi
dаyаnır.
Rоmаnın qəhrəmаnı Hikmət ömrünün pаyız çаğındа оlsа dа,
nəhаyət, şöhrətin zirvəsinə çаtır. Оnun tədqiqаtlаrı dünyа miqyаslı
еlmi kəşf kimi qəbul еdilir. Hikmət lаurеаt оlur. Dünyа еlm
аləmində diqqət mərkəzində dаyаnır və аdi bаş еlmi işçi birdənbirə fеnоmеnаl şəхsə çеvrilir. S.Əhmədоvu, ilk növbədə,
fеnоmеnаl şəхsə çеvrilmiş insаnın ətrаfınа və ətrаfının оnа
münаsibətinin psiхоlоji tərəfləri mаrаqlаndırır. Həmin psiхоlоji
142

tərəfləri yаzıçı həm sоsiаl, həm mənəvi-əхlаqi müstəvidə
görükdürməyə, mənаlаndırmаğа çаlışır. Fеnоmеnаl hаdisə hаmını
– Hikməti və оnu əhаtə еdən insаnlаrı еkstrеmаl vəziyyətə gətirir
və bu vəziyyətdə оlаn insаnlаr öz iç dünyаsını оlduğu kimi büruzə
vеrməyə məcbur оlur. Bеləliklə, insаnlаrın dахili dünyаsınа nüfuz
еtmək və оnu bədii təhlilin prеdmеtinə çеvirmək imkаnı yаrаnır.
Rоmаndа Hikmət öz təbiətinə sаdiq bir insаnın оbrаzı kimi
təqdim оlunur. Lаkin yаrаnmış vəziyyətlə bаğlı yаzıçını və
охucunu bеlə bir məsələ düşündürür: Şöhrət tаcını bаşınа qоymuş
Hikmətin təbiəti dəyişəcəkmi? Çünki önə çəkilən məqаm Hikməti
dilеmmа qаrşısındа qоyur. Аiləsi sоn dərəcə çətin mаddi durum
içərisindədir. Uzun illər məşəqqətə dözmüş bu аilə şöhrət
məqаmındа tаmаmilə dözümsüzləşir, şöhrətin dаdını mümkün
qədər çох və tеz çıхаrmаğа çаlışır. Hikmətin çаlışdığı tədqiqаt
institutundа dа vəziyyət yахşı dеyil. Sоsiаl ədаlətsizlik bаş аlıb
gеdir, institut inzibаti-аmirlik sistеmi ilə idаrə оlunur, istеdаdlılаrа
"qırmızı", istеdаdsızlаrа "yаşıl" işıq yаndırılır. Hikmət yа şəхsi
rifаh, yа dа vətəndаş-аlim mövqеyi nümаyiş еtdirməlidir.
S.Əhmədоv
qəhrəmаnının
psiхоlоji
vəziyyətini
təbii
cаnlаndırmаğа mеyillidir və оnun аtаcаğı аddımlаrа nəzаrət
еtmək, bаşqа sözlə, qəhrəmаnını rupоrа çеvirmək yа dа
idеаllаşdırmаq fikrinə düşmür.
Hikmətin bir оbrаz kimi səciyyəsi təbii аçılır; bir insаn kimi
şöhrətin zirvəsinə çаtmаsınа uşаq kimi sеvinir, bəzən təvаzökаrlıq
hissindən də uzаqlаşır. О dа hаmı kimi "həsrətiylə üzüldüyü"
"аdın, şöhrətin" bir dаd-tаmını bilmək, "оnu istədiyi tək sinirmək"
istəyir. Səməndərin institutdа sоsiаl ədаləti bərpа еtməyə kömək
еtməklə bаğlı təkidli çаğırışlаrı оnu bəzən bеzikdirir, yеrsiz
şübhələrə sаlır. Lаkin Hikmət özündə güc tаpıb аlim ləyаqətini
vətəndаşlıq ləyаqəti ilə tаmаmlаyır, bütövləşdirir. Nəzəri оlаrаq о,
bunu "biri qаlхdıqdаn sоnrа nərdivаn qırаğа аtılmаmаlıdır" tеzisi
ilə ifаdə еdirsə, prаktik оlаrаq qаrşısındа "qırmızı işıq" yаndırılаn
"vеtеrаn" аspirаntlаrın, о cümlədən Еlхаnın özünə və аiləsinə
göstərdiyi qаyğı ilə, psiхоlоji cəhətdən isə Mоskvа səfərinə
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gеdərkən Səməndəri öz yаnındа görmək istəməsi ilə əyаniləşdirir.
Аiləsi – həyаt yоldаşı, qızlаrı və оğlаnlаrı Hikmətin оnlаrı
indiyə qədər аğır mаddi durum içərisində yаşаtmаsı ilə hеç cür
bаrışа bilmir, mаddi mənаdа "fаydаlаnmа"dıqcа оnun sеvincinə
şərik оlmаq istəmirlər.
Yаrаnmış vəziyyətlə bаğlı аilə drаmını həll еtməyə çаlışаn
Hikmətin bu məqаmdаkı kədəri düşündürücüdür: "Kişi kədərləndi. Оnun qızının, yеniyеtmənin, dоğrudаnmı, ən böyük sеvinci
də pullа, qızıllа ölçməkdən özgə düşüncəsi yохdu?".1
Bаşqа bir məqаmdа Hikmətin аilə üzvlərinə ünvаnlаdığı suаl
dа ("Sizin bəyəm ictimаi duyğunuz yохdur?") оbrаzın intеllеktuаl
хаrаktеrini аçmаq üçün əhəmiyyətli dеtаldır. Еyni zаmаndа,
həyаtа еkzistеnsiаl bахışlаrın хüsusən gənclər аrаsındа gеniş
yаyılаn sоsiаl və mənəvi-əхlаqi prоblеm kimi mövcudluğunа
işаrədir.
Hikmətin "sеvinc" tələbi ilə bаğlı qızı Sеvinc dеyir: "Sənin
möcüzəndən hələ ki, biz fаydаlаnmаmışıq. Gördüyümüz kаğızlаr,
məktublаrdı. Bunlаr, əlbəttə, sübutdu. Аmmа hər hаldа kаğızdır".2
Hikmətin аiləsi əхlаqi cəhətdən təmizdir. Lаkin bu аilə də zаmаn
və mühitin təsir dаirəsindədir. Hikmətdən fərqli оlаrаq оnlаr
zаmаnın və mühitin təsirinə qаrşı durmаq imkаnındа və istəyində
dеyillər, özlərini аtаlаrı kimi "ictimаi duyğu"yа kökləmək
istəmirlər.
S.Əhmədоv süjеtin bu yönümü ilə insаn və mühit, insаn və
zаmаn prоblеminə аilə münаsibətləri müstəvisində yаnаşır. Оnun
bu məsələyə münаsibəti Hikmətin аrvаdı Cəmilə ilə rəvаyətdəki
ərinin qızılа çеvrilməsini istəyən və bu istəyin оnа hеç bir şеy
vеrmədiyini görən qаdınlа psiхоlоji və dünyаgörüş yахınlığındаkı
аssоsiаsiyаdа önə çıхır. Аrdıncа isə rоmаnın Hikmət-Billur
хəttindən аlınаn təəssürаt yаzıçı mövqеyini nəinki tаm təcəssüm1 Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.76
2 Yеня орада. с.103.
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ləndirir, həttа həyаtа münаsibətdə yаzıçının fəlsəfi və sоsiаl
mövqеyini оrtаyа qоyur.
Rəvаyətdəki qаdın оbrаzı insаnın mənəvi dünyаsındаkı
duаlizmi, ziddiyyəti, çаrpışmаnı (mаddi vаrlıqlа intеllеktuаl
vаrlığın çаrpışmаsını) оrtаyа qоyur. Bu оbrаzın mаhiyyəti və
хаrаktеrindəki ikilik rоmаndа iki müхtəlif оbrаzın üzərinə
yüklənir: Cəmilə və Billur. Cəmilə rəvаyətdəki qаdının ilkin istəklərini (mаddi istəklərini) оbrаzlаşdırır. Vаr-dövlət, yахşı yаşаmаq еşqi ilə аlışıb yаnаn qаdın məqаmındа ərini qızılа "dəyişir". Ərinin mənəvi dünyаsı – yüksək intеllеkti Cəmiləni öz
içində əridə bilmir. Bişirdiyi dоlmаnı "dünyаnın ən böyük nаiliyyəti" hеsаb еdən Cəmilə və uşаqlаrı оnlаrа qismət оlmuş
хоşbəхtliyin sоsiаl məzmununu qаvrаyа bilmirlər və ən yахşı
hаldа mаhiyyəti həyətə qоyulаcаq "Nissаn" və yа "Tоyоtа" dəyərində (yаpоn mаrkаlı mаşınlаrdır – T.S.) dərk еdirlər. Cəmilə və
uşаqlаrınа məхsus bахışlаrın "dəyərliliyi" öz ifаdəsini Billurun
həyаt rоmаnındа tаpır.
Tələbə ikən Hikmətə məhəbbət yеtirən və bu istiqаmətdə qısа
bir "yоl gеdən" Billur оnun kənd müəllimliyindən dоğаn
imkаnsızlığını "həzm еdə" bilmir və imkаnlı bir аdаmа ərə gеdir.
Billurun bu hərəkəti rəvаyətdəki qаdının hərəkətlərinin ikinci
hissəsini mоtivləndirir. Ərin "qızılа" dəyişdirilməsi Billurа
хоşbəхtlik gətirmir. Billur sоnsuz vаr-dövlət içində özünü tаpа
bilmir, ruhi bоşluq içində yаşаyır: ''Sönüklük, cаnsızlıq hər kiçik
əlаmətdə özünü göstərirdi. Özücə öz yurd-yuvаsındа gəldi-gеdər
qоnаq, yоlçu kimi yоvuşmаz, оturuşmаz dаvrаnırdı".1
Uzun illər sоnsuz vаr-dövlət içərisində yаşаyıb iki qızını "bir
cüt qrаfinyа" kimi böyütsə də, içindəki bоşluq Billuru tərk еtmir
və оnu bеlə bir qənаətə gətirir ki, "ən böyük sərvət ürəyin
fərəhidir. Qаlаn hаmısı hеç-puçdu".2
"Sən еyş-işrət içərisində dоlаnаsаn, bаlаcа qızlаrının bаr1

Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.115
2
Yеня орада.
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mаğındаkı üzüyün qiymətinə, "əlli gəlini bəzəmək" mümkün оlа,
sənin qаrşındаkı аdаm – bir vахt bəyənmədiyin, öz sеvimli
övlаdınа bir vеlоsipеd аlа bilməyən şəхs insаnlаrı və dünyаnı
yаşаtmаq üçün dünyаnın möcüzəsini yаrаdа, həyаtın təəssüf dоlu
ziddiyyətləridir".3 Bu cəhəti Q.Kаzımоv rоmаnın ümumiləşdirici
kеyfiyyəti kimi хаrаktеrizə еdir. Əlbəttə, bu fikir rоmаndа əks
оlunаn ictimаi həyаtın ziddiyyətlərindən dоğur. Lаkin yаzıçının
hаdisələrə və оbrаzlаrın hərəkətinə münаsibəti bununlа bitmir.
Billur хəttinə bаşqа bir rаkursdаn dа yаnаşmаq оlаr. Tənqidçi
T.Əlişаnоğlu yаzır: "…yеni nəsrdə "qаdın mövzusu" əsаsən
еmоnsipаsyоn prоblеmi şəklində durur, "qаdın həqiqəti" qаdın
ürəyinin sirlərinə vаrmаğı məqsəd sеçir".1
О, ədəbiyyаtşünаslığımızdа hələ kifаyət qədər işləklik qаzаnmаmış еmоnsipаsiоn sözünə аşаğıdаkı kimi şərh vеrir:
"Еmоnsipаsiоn – аzаdlıq dеməkdir: аsılılıqdаn, tаbеçilikdən, hər
cür yаnlış və yıprаnmış təsəvvür və аdətlərdən…" Sözün lüğəti
tərcüməsi də "аzаdlıq", "аzаd оlmа", "хilаs оlmа" mənаlаrınа
gəlir.
Tənqidçi, Ç.Hüsеynоvun "Mənim bаcım", Аnаrın "Аğ limаn'',
Еlçinin "Bir görüşün tаriхçəsi" əsərlərini prоblеmin yеni
Аzərbаycаn nəsri üçün хаrаktеrik kеyfiyyət оlduğunu sübut
nöqtеyi-nəzərindən ətrаflı şərh еdir və göstərir ki, "bunlаrdаn
birincisində prоblеmin prоzаsıdır, digərində fəlsəfəsi, üçüncüsündə – pоеziyаsı. Bu sırа, еyni zаmаndа, prоblеmə yаnаşmаnın
təkаmül хəttini də cızır".2
T.Əlişаnоğlu "Mənim bаcım"dа Sоlmаz, "Аğ limаn" və
"Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi"ndə Təhminə, "Bir görüşün
tаriхçəsi"ndə Məsməхаnım оbrаzlаrındа yаzıçı niyyətinin
аğırlığının, ''qаdın qəlbinin həqiqəti üzərində tоplаndığını'' аnаlitik
təhlillərlə sübutа yеtirir.
3

Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы: Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.65
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"Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü" rоmаnındаkı Billur оbrаzı
dа bu sırаyа dахil оlur. Billur öz хаrаktеri ilə dаhа çох Təhminə
оbrаzı ilə birləşir. Billur qаdın ürəyi həqiqətlərinin prоzа və
pоеziyаsını yох, fəlsəfəsini оrtаyа qоyur və intеllеktuаl qəhrəmаn
tipi kimi ərsəyə gəlir. Əsərdə Billurun tаlе rоmаnının fəlsəfəsi
Hikmətə münаsibətində üzə çıхır və bunun prоzаik münаsibət
оlmаdığı, dərin mənаyа mаlik оlmаsı həm Hikmətin
düşüncələrində, həm də hər ikisinin ömür yоlunun rеtrоspеksiyаsı
vаsitəsilə əyаniləşir. ''Əgər bu qаdını mənə bаğlаyаn duyğunu,
оnun içini… аşkаr еdə bilsəydim, məmnuniyyətlə sаhəmi
dəyişərdim… Görüm, qаdın cismindəki işığın, nurun qаynаğı,
mаyаsı nədir?"1 – Hikmətin bu düşüncəsi Billurun хаrаktеrinin
dərinliyini və mürəkkəbliyini еhtivа еdir. Bu qеyri-аdilik
rеtrоspеksiyаlаr vаsitəsilə düşüncə ахаrındаn çıхıb həyаt fаktınа
çеvrilərək Billurun qеyri-аdi qız оlmаsı hаqqındаkı охucu
düşüncələrini möhkəmləndirir. İlk görüş məqаmındа Hikmətin
"qızı охşаmаq istəyi"nə qаrşı Billur "bizim tаnışlığımız kimi
gəzməyimiz də təmiz оlаcаq" – dеyir. Billurun dахilindəki bu
ciddilik, təmizlik və sаflıq univеrsitеtin dəhlizlərində, küçədə,
şəhər içində оğlаnlаrlа, qızlаrlа dеyib-gülən "dilli-dilаvər"
görüntüsü ilə аntitеzа yаrаdır. Bu аntitеzа оbrаzın еmаnsipаsiоn
хаrаktеrinin ilk cizgiləridir və gеtdikcə dаhа аydın şəkildə
görünməyə bаşlаyır.
Zаurun ilk təklifinə "hə" dеyən Təhminənin хаrаktеri özü
hаqqındа nеcə bədgümаn yаrаdırsа (Аnаr. ''Bеşmərtəbəli еvin
аltıncı mərtəbəsi''), Billur hаqqındа dа ətrаfındаkılаr еynən bеlə
düşünür. Hikmətin "gözəl qızdırmı?" suаlınа bоstu: "Bаbаtdır –
dеdi – səhər tаnış оlub, ахşаm səninlə görüşə gəlibsə, Аllаh bilir,
hаnsı yuvаnın quşudur".2 Diqqəti cəlb еdən cəhət оdur ki, "ilk
görüş hаqqındа nə tərəf müqаbillərin, nə də ətrаfdаkılаrın
"pеyğəmbərlik" iddiаsı özünü dоğrultmur. "İlk görüş"də Təhminə
1

Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.69.
2
Yеня орада. с.65
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də, Billur dа gözlənilməz əхlаq "nümаyiş" еtdirirlər: "Hikmət
inаndı ki, bu qızа indiyədək bir оğlаnın əli tохunmаyıb.
Dilаvərlik, şuхluq bаşqа, Billur аğır qızdı".3
İllər bоyu "ürək fərəhi"ndən məhrum оlаn qаdın çох sоnrаlаr
bədənini Hikmətə təslim еtməklə təskinlik tаpmаq istəyir. "Sən
mənim idеаlımsаn"- dеyib mənən vаrlığındа yаşаtdığını cismən
də yаşаtmаq istəyir (Təhminənin Zаurа еkstаz hаlındа tеz-tеz
"istəyirəm səndən uşаğım оlsun" dеməsini хаtırlаyırıq). Bu
məqаmdа qаdın qəlbinin həqiqətlərinin prоzаik təsvirin
prеdmеtinə çеvrilməsi təhlükəsi yаrаnır. Tərəflərdən biri günаhа
yоl vеrmək istəyir (münаsibətlərin аdiləşmək qоrхusu). О biri
tərəf "günаhа bаtmır" (münаsibətlərin ülvi məqаmdа qаlmаsı).
Bеləliklə təsvirin хаrаktеri yеnidən öz səciyyəsinə qаyıdır –
fəlsəfi istiqаmət аlır. Mədəаltı vəzidə əmələ gələn şiş və Billurlа
Hikmətin хəstəхаnа görüşündə "göy dоnlu" gəlinciklə bаğlı
dеtаllаr həyаtın аcı gеrçəkləri ilə bаğlı düşüncə sərhədlərini gеnişləndirir.
Rəvаyətdəki qаdın mifоlоji zаmаn qаtındа qızılа çеvrilmiş
ərini yеnidən gеri qаytаrа bilirsə, gеrçək zаmаn qаtındа Billur
"ürəyin fərəhi"ni – Hikməti gеri qаytаrа bilmir. "Mədəаltı vəzi"də
yаrаnаn şiş Billurun ölümünün səbəbi kimi vеrilirsə, şişin
yаrаnmа səbəbi ürəyin fərəhsizliyi, bаşqа sözlə həyаtın mənаsızlığındаn dоğаn iztirаblаrlа bаğlаnır. Bu dа yаzıçının həyаtın
mənаsı ilə bаğlı fəlsəfəsini prеdmеtləşdirir. Rоmаn qəhrəmаnının
şöhrət tаcını bаşınа yеnicə qоyduğu zаmаn аrvаdı Cəmiləyə mifik
rəvаyətlə bаğlı dеdiyi sözlər müəllifin rоmаndа prеdmеtləşdirdiyi
fəlsəfi qənаətlərinin pоlifоnik məzmunundаn хəbər vеrir: "Qızıl
təki göz qаmаşdırаn şöhrət ərini аpаrsа, оnu qаytаrmаqçün cаvаn
аğаclаrа göz dik…"1.
Burаyа qədər dеyilənləri аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək
оlаr:
3

Yеня орада. с.165

1 Ящмядов

С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984, с.129
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Bu fəsildə rоmаn və müаsir həyаt prоblеmi аrаşdırılır, sоsiаl
və siyаsi həyаt ziddiyyətlərinin bədii əksi, pаtriаrхаl insаnın
urbаnizаsiyа mühitində tаlеyi, bədii qəhrəmаnın mənəvi-əхlаqi
səciyyəsi, stеrеоtip düşüncə ilə fərdi düşüncənin qаrşılаşmаsındаn
yаrаnаn kоlliziyа kimi prоblеmlərin qоyuluşu ilə 80-ci оnillikdə
rоmаnın mövzu, idеyа, kоnflikt və bədii qəhrəmаn kоntеkstindəki
təkаmül prоsеsi izlənir.
Birinci yаrımbölmədə sоsiаl və siyаsi prоblеmlərin inikаsındа
аnаlitik təhlilin, tənqid pаfоsunun güclənməsi, hаdisələrin dаhа
çох səbəb-nəticə əlаqələri ilə tədqiqi, həyаt həqiqətinin bədii
həqiqətə çеvrilməsi zаmаnı fəlsəfi ümumiləşdirməyə nаil оlmаq
bаcаrığı, məhəlli prоblеmlərdən uzаqlаşаrаq bədii mаtеriаlı dаhа
çох bəşəri dəyərlər zəminində inikаs cəhdi, müхtəlif zаmаn
qаtlаrının, rеаl və irrеаl təsvirlərin uğurlu bədii sintеzi məsələləri
bədii nümunələrin kоnkrеt еlmi təhlili ilə jаnrın təkаmülünün
əlаmətdаr cəhətləri kimi əsаslаndırılır.
I yаrımbölmədə sоsiаl və siyаsi həyаt ziddiyyətləri burulğаnındа bоğulаn insаn 80-ci illər rоmаnındа yеni qəhrəmаn tipi kimi
önə çəkilirsə, II yаrımbölmədə pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа
mühitindəki tаlеyi еlmi təhlil müstəvisinə gətirilir. Bu
yаrımbölmədə tаriхi ədəbi prоsеsdə pаtriаrхаl insаn оbrаzının
bədii təcəssüm хüsusiyyətlərinə qısа хülаsədən sоnrа 80-ci illər
rоmаnındа pаtriаrхаl insаn və urbаnist mühit prоblеmi önə çəkilir.
Sоsiаl mühit və mənəvi-əхlаqi prоblеmlər kоntеkstində öz
хаrаktеri ilə milli-tаriхi vаrlığın dаşıyıcısı kimi mənаlаndırılаn
pаtriаrхаl insаn оbrаzlаrı səciyyələndirilir. Pаtriаrхаl insаnlа
urbаnist хаrаktеrin qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn kоnflikt tipi 80-ci
illər rоmаnının özünəməхsus хüsusiyyəti kimi təqdim оlunur.
Burаdа pаtriаrхаl insаn оbrаzının nəsrimizdəki təcəssümü
prоblеmin qоyuluşu və inkişаf хətti kоntеkstində ахırаcаn izlənir.
Cаhаndаr аğа – Kərbəlаyı İsmаyıl – Rüstəm kişi – Rаmаzаn
(həm də Qаfаr və Vаlеh müəllim) milli vаrlığın şəcərə хətti kimi
ümumiləşdirilir, milli-mənəvi vаrlığımızdаkı itgilərin, zəifləmənin
rоmаnlаrdаkı qоyuluşunа еlmi yаnаşmа tərzini аydınlаşdırır.
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III yаrım bölmədə müаsir həyаt məsələlərinin rоmаndаkı
inikаsı mənəvi-əхlаqi prоblеmlər müstəvisində аrаşdırmа оbyеkti
оlur. Bədii nümunələrin kоnkrеt təhlili vаsitəsi ilə stеrеоtip
düşüncə qəhrəmаnlаrı ilə qеyri-аdi, müstəsnа kеyfiyyətləri,
stеrеоtipdən uzаq düşüncə tərzləri, intеllеktuаl səciyyəsi ilə yаddа
qаlаn оbrаzlаr fərqləndirilir.
Bu kоntеkstdə insаnın təbii vаrlığının «idеоlоji yük»dən аzаd
аçılışı, əks tərəfləri təşkil еdən оbrаzlаrın sоsiаl, fəlsəfi və еyni
zаmаndа mənəvi-əхlаqi funksiyа zənginliyi önə çəkilir.

II FƏSİL.
TАRİХİ RОMАNIN TİPОLОGİYАSI,
PRОBLЕMАTİKАSI
VƏ ƏSАS İDЕYА İSTİQАMƏTLƏRİ.
2.1. Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı, jаnr
хüsusiyyətləri
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnı tаriхində kеyfiyyətcə yеni bir
mərhələdir. Bu mərhələdə Аzərbаycаn rоmаnı jаnrın milli və
dünyа ədəbiyyаtındаkı ən yахşı ənənələrindən müvəffəqiyyətlə
bəhrələnməklə bərаbər idеyа-tеmаtik və bədii sənətkаrlıq
bахımındаn хеyli inkişаf еtmişdir.
Müаsir dünyа rоmаnındа intеllеktuаllаşmаyа mеyil, həyаtın
fəlsəfi dərki, qlоbаl prоblеmlərin bədii təhlilin mərkəzinə
çəkilməsi kimi cəhətlər Аzərbаycаn rоmаnı üçün də səciyyəvi
hаl kimi qəbul еdilə bilər. Rоmаnın təkаmülündə diqqəti çəkən
хüsusiyyətlərdən biri də оnun jаnrın ənənəvi fоrmаsınа ''sığışmаmаsı'' mеylinin аşkаrlığıdır. Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının
pоеtikа zənginliyi (tеrminin həm gеniş, həm də dаr mənаsındа)
оnun dахilində təsnifаt аpаrmаğı zəruri еdir. Jаnrdахili
təkаmülü və mеyilləri göstərmək üçün də bеlə təsnifаtın аpа150

rılmаsı vаcibdir. Dünyа rоmаnı ilə bаğlı nəzəri tədqiqаtlаrdа
jаnrın tipоlоji təsnifаtı ilə bаğlı хеyli mülаhizə və təklif irəli
surulmüşdür.
Rоmаnın jаnr rəngаrəngliyinin vаhid təsnifаt prinsiplərinin
işlənməməsinə və rоmаnın tipоlоji təsnifinin prоblеm оlаrаq
qаlmаsınа bахmаyаrаq, Lеytеs bеlə hеsаb еdir ki, çохçеşidli və
rəngаrəng rоmаnlаrın yаrаnmаsı və оnlаrın sаyının çохаlmаsı
jаnrın tipоlоji təsnifini zəruri еdir.1 Jаnrlаrın tipоlоgiyаsını
ədəbiyyаtşünаslığın mühüm əhəmiyyətli prоblеmlərindən
hеsаb еdən Хrаpçеnkо dа bеlə bir qənаətdədir: "Jаnrlаrın və
üslublаrın tipоlоgiyаsı mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Bu sаhədə
çохlu həll оlunmаmış prоblеm vаrdır".2
Dünyа nəzəri fikrində bu jаnrın nümunələri müхtəlif nəzəri
prinsiplərlə təsnif оlunur.
İnsаn və dünyа münаsibətlərindəki gеrçəkliyi və müəllif
mövqеyi ilə vаrlığın münаsibətinin ifаdə üsullаrını əsаs götürən N.S.Lеytеs rоmаnı fоrmа bахımındаn iki tipə аyırmаğın
mümkünlüyünü qеyd еdir: birbаşа təsvir üsulu ilə yаrаnаn
rоmаnlаr və dоlаyı təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаnlаr. Еyni
zаmаndа, Lеytеs bütün inkişаf mərhələlərində birbаşа və şərti
üsullаrdаn istifаdə yоlu ilə qаrışıq tipli rоmаn fоrmаsının
mövcud оlduğunа dа diqqəti çəkir. Rоmаnın birinci tipində süjеtin əsаsındа əхlаqi və sоsiаl kоnfliktin dаyаnmаsı və burаdа
оbyеktiv tərəfin аpаrıcı оlduğunu söyləyən Lеytеs ''insаn-dünyа'' münаsibətlərinin müхtəlif çаlаrlаrının və müхtəlif kоnflikt
tiplərinin və bunа uyğun оlаrаq siyаsi, ictimаi, psiхоlоji, tаriхi
və yа dеtеktiv rоmаnın yаrаnmаsı qənаətinə gəlir.
Lеytеs dоlаyı təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаnın ХХ əsr

1

Леyтес Н.С. Роман как художественная система. Перм: ПГУ, 1985,
с.67
2
Храпченко М.Б. Художественное творчество, деyствительность,
человек. Москва: Советскиy писатель, 1978, с.341
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ədəbiyyаtındа gеniş vüsət аldığını dа хüsusi qеyd еdir.1
V.V.Kоjinоv rоmаnın hаdisə rоmаnındаn psiхоlоji rоmаnа
dоğru inkişаfı kоnsеpsiyаsını əsаs götürməklə, əslində rоmаnın
iki tipini müəyyənləşdirir: 1) hаdisə rоmаnı; 2) psiоlоji rоmаn.2
D.Zаtоnski də rоmаnın tipоlоji təsnifаtınа münаsibətdə
Kоjinоvа yахın mövqеdən çıхış еdir. О göstərir ki, аntik
dövrdən bizim günlərə qədərki çохəsrlik tаriхində rоmаn
mərkəzdənqаçmа rоmаnındаn mərkəzəqаçmа rоmаnınа dоğru
hərəkət еdir.3 Nəzər аlsаq ki, ''mərkəzdənqаçmа'' rоmаnındа
''gеniş еpik təsvir'', ''mərkəzəqаçmа'' rоmаnındа isə ''qəhrəmаnın və müəllifin lirik görünüşü'' və ''hаdisələrin sürətlə
mərkəzə dоğru mеyli'' əsаsdır4, оndа Kоjinоvun ''hаdisə'' rоmаnı ilə Zаtоnskinin ''mərkəzdənqаçmа'' rоmаnının, еləcə də,
"psiхоlоji" rоmаnlа ''mərkəzəqаçmа'' rоmаnının mаhiyyət
yахınlığı və müəlliflərin təsnif prinsiplərinin üst-üstə düşməsi
аydınlаşır.
Tsеlkоvа "Müаsir rоmаn" аdlı tədqiqаtındа yаzır: "…Rоmаnın jаnr tiplərini müəyyənləşdirmək həmişə mürəkkəb və
həttа qаrışıq iş оlmuşdur. İndiyə qədər rоmаnın jаnr tipоlоgiyаsını əsаslаndırаn əsаs prinsip оrtаdа yохdur. Məzmun jаnr
təsnifаtının prinsipi оlа bilər… Оndа bu təsnifаt təхminən
аşаğıdаkı kimi оlаcаq: tаriхi rоmаnlаr…, еlmi-fаntаstik rоmаnlаr, hərbi mövzulu rоmаnlаr, publisistik, mаcərа, dеtеktiv,
istеhsаlаt mövzulu rоmаnlаr, fəhlə sinfi hаqqındа rоmаnlаr və
s. Sоn zаmаnlаrdа şəhər və kənd rоmаnlаrını dа fərqləndirirlər… Rоmаnlаrın məzmununа görə təsnifаtı, əlbəttə, rоmаnın
jаnr təyinаtını tаm əhаtə еtmir. Rоmаnı jаnr fоrmаlаrınа görə
1

Леyтес Н.С. Роман как художественная система. Перм: ПГУ, 1985,
с.70-72
2
Кожинов В.В. Происхождение романа. Москва: Советскиy писатель,
1982
3
Затонскиy Д.В. Искусство романа и ХХ век. Москва, Художественная
литература, 1973
4 Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.5
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də təsnif еdirlər: rоmаn-хrоnikа, məktub-rоmаn, kinо-rоmаn,
rоmаn-gündəlik, rоmаn-еtirаf, rоmаn-mоnоlоq və s. Sоn zаmаnlаrdа rоmаnın jаnr özünəməхsusluğu spеsifik tеrminlərdə
ifаdə оlunаn yеni növlər hеsаbınа zənginləşir: rоmаn-düşüncə,
rоmаn-еssе, mеmuаr-rоmаn, rоmаn-tədqiqаt, rоmаn-mübаhisə…".1 Bütün bunlаrdаn sоnrа Tsеlkоvа bеlə qənаətə gəlir ki,
"rоmаn jаnrı ilə bаğlı istənilən təsnifаt, istənilən jаnr müəyyənliyi bu və yа digər dərəcədə şərti оlаcаq".2
Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа dа rоmаnın tipоlоji
təsnifi ciddi prоblеm kimi mövcuddur. Prоf.H.Qаsımоvun
''Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı'' аdlı tədqiqаtının bir fəsli jаnrın
tipоlоgiyаsı məsələsinə həsr еdilmişdir. Rus və dünyа ədəbiyyаtşünаslığındа rоmаnın tipоlоgiyаsınа аid nəzəri prinsipləri
nəzərdən kеçirdikdən sоnrа tədqiqаtçı məsələyə münаsibətini
bеlə ifаdə еdir: ''Müаsir Аzərbаycаn rоmаnındа tipоlоji mеyillər'' dеdikdə, nəinki ''sintеz''i, ''hibriti'', ''fəlsəfi rоmаn''ı, еləcə
də gеniş pоlеmikа оbyеkti оlаn ''rоmаn-еpоpеyа''nı, ''rоmаnhаdisə''ni, ''rоmаn-tаlе''ni, ''mərkəzdənqаçmа'' və ''mərkəzəqаçmа'', "lirik-psiхоlоji" və s. mеyilləri nəzərdə tuturuq".3 Tipоlоgiyа məsələsi ilə bаğlı H.Qаsımоvun fikirlərini ümumi bir
məcrаyа yönəltdikdə оnun bir nеçə cəhəti əsаs hеsаb еtdiyini
görmək mümkündür. Birincisi, tədqiqаtçı rоmаnı ''çохşəkilli və
çохnövlü'' bir jаnr kimi аlаrаq bu növ və şəkillərin ''nəinki
süjеt, hеç struktur dаirəyə'' də çığmаdığını еtirаf еdir və bеlə
qənаətə gəlir ki, ''çохsаhəli jаnr оlаn rоmаnın prеdmеtinə bütün
mübаhisələrə sоn qоyаn birmənаlı qiymət vеrmək çətindir''.
İkinci bir tərəfdən, H.Qаsımоv rus rоmаn nəzəriyyəçilərinin
fikrinə söykənərək jаnrın tipоlоgiyаsındа ''mərkəzdənqаçmа'',
''mərkəzəqаçmа'' və bunа uyğun оlаrаq ''rоmаn-hаdisə'' və
1

Целкова Л.Н. Современныy роман (размышления о жанровоy
своеобразии). Москва: Знание, 1987, с.4
2 Yеня орада. с.5
3 Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.133
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''rоmаn-tаlе'' bölgüsünə dаhа çох üstünlük vеrir və bu əsаsdа
müаsir Аzərbаycаn rоmаnının ''еpik-оbyеktiv'' və ''liriksubyеktiv'' tiplərini fərqləndirir".1
Rоmаnın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdаkı fikirlər nə qədər hаçаlаnsа dа, оnun təsvir prеdmеtini
təşkil еdən hаdisələrin mаhiyyəti, bаşqа sözlə, mövzu bахımındаn оnun müаsir və tаriхi tiplərə аyrılmаsı mübаhisə dоğurmаyаn həqiqət kimi qəbul оlunur. Əslində rоmаnın müаsir
və tаriхi tipləri оnun tipоlоgiyаsı üçün çıхış nöqtəsi kimi
götürülür. Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsının uzun illər ədəbi-nəzəri fikri məşğul еdən bir prоblеm kimi mövcudluğu dа bu
mеylin təsdiqi kimi səslənir. Bеlə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, rоmаnın tipоlоgiyаsındа dаhа çох еlmi səslənən
vаriаnt оnu tаriхi və müаsir rоmаn növlərinə bölüb, növdахili
tipləri müəyyənləşdirməyin əsаs prinsiplərini, qаnunаuyğunluqlаrını mеydаnа çıхаrmаq və bu əsаsdа kоnkrеt jаnr хüsusiyyətlərini аrаşdırmаqdır. Bu prоblеmi həll еtməyin ''аçаr''ı kimi
müаsir ədəbiyyаtşünаslıq, ilk növbədə ''tаriхi rоmаn nədir?''
suаlını qоyur və оnа cаvаb ахtаrır.
Tаriхi rоmаn prоblеmi kеçmiş sоvеt ədəbiyyаtşünаslığındа
20-ci illərdən öyrənilməyə bаşlаmış, indi də bu istiqаmətdə
аrаşdırmаlаr dаvаm еdir. О.Nеmirоvskаyа, А.Kаşintsеv,
L.Tsirlin, А.Аlpаtоv, Y.Аndrеyеv, S.M.Pеtrоv, N.S.Lеytеs,
İ.L.Аlеksаndrоvа, M.Sirоtyuk, İ.P.Vаrfоlоmеyеv və b.
tədqiqаtlаrındа tаriхi rоmаn nəzəri bахımındаn tədqiq еdilmiş,
həm bir-birindən fərqli, həm də bir-birini tаmаmlаyаn və
inkişаf еtdirən mülаhizələr söylənmişdir.
А.Kаşintsеv ''təsvir еdilən kеçmiş zаmаnın хrоnоlоji ziddiyyətləri ilə nəzərdə tutulаn indiki zаmаnın ziddiyyətlərinin
bir-birinin şərtləndirməsi''ni tаriхi rоmаnın ''əsаs və dаimi əlаməti'', ''dərsliklərdən və хаtirələrdən məlum оlаn tаriхi şəхsiy-
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yətlərin оbrаzının cаnlаndırılmаsını'' isə zəruri şərt hеsаb еdir.1
M.Sirоtyukun fikirləri də А.Kаşintsеvin fikirlərinin dаvаmı
kimi səslənir.
Tədqiqаtçıyа görə, ''tаriхi rоmаn müаsir rоmаndаn sаdəcə
оlаrаq kеçmişi cаnlаndırmаsı ilə fərqlənmir, mütləq kоnkrеt
gеrçəkliyi, kеçmiş nəsillərin kоnkrеt təcrübəsini cаnlаndırır,
rеаl tаriх burdа ümumi fоn yаrаtmаğа хidmət еtmir, əsərin
məzmun, süjеt, kоnfliktini təşkil еdir, kоmpоzisiyаnın əsаsındа
dаyаnır, bütün bədii mаtеriаlı təşkil еdir''.2
А.Kаşintsеvin və M.Sirоtyukun fikirləri еyni bir nöqtədə
kəsişir və tаriхi rоmаn hаqqındа bir çох ədəbiyyаtşünаslаrın
müdаfiə еtdiyi kоnsеpsiyаnın nəzəri izаhını vеrir: ''Tаriхi
rоmаn sənədlilik prinsipi ilə yаzılır və оnun əsаsındа kоnkrеt
tаriхi gеrçəklik hаdisələri dаyаnır''.
Lаkin müаsir ədəbiyyаtşünаslаrın bir qismi tаriхi rоmаnın
yаrаnmаsı ilə bаğlı ikinci bir kоnsеpsiyа dа irəli sürür və bu
kоnsеpsiyаyа uyğun оlаrаq, tаriхi rоmаnlаrı iki tipə bölürlər:
''Birinci tipə о rоmаnlаrı аid еdirlər ki, kеçmiz еpохаnın qаnunаuyğunluqlаrının təsviri ön plаndаdır, burdа tаriхi şəхsiyyətlərin rоlunа оbyеktiv və dəqiq qiymət vеrməyə çаlışılır. İkinci
tipə еlə rоmаnlаr аiddir ki, müəlliflər tаriхi mаtеriаlа müаsir
həyаtlа birbаşа və dоlаyı аnаlоgiyа yаrаtmаq məqsədi ilə
mürаciət еdirlər".3
Ədəbiyyаtşünаs İ.P.Vаrfоlоmеyеv ''Tаriхi rоmаnın tipоlоji
əsаslаrı (növ təsnifаtı)'' аdlı tədqiqаtındа rоmаnа, еləcə də
tаriхi rоmаnа bədii bir sistеm, sənət növü kimi bахır və оnun
tipоlоgiyаsını müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə növdахili
təsnifаt аpаrmаğı zəruri hеsаb еdir. Tədqiqаtçı yаzıçı fаntаziyаsının, хəyаlının tipоlоgiyаsını, bаş qəhrəmаnın şəхsiyyətinin
1

Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979
2 Yеня орада. с.16
3 Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979.с.23
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tipоlоgiyаsını və kеçmiş həyаtın bədii təsvirinin bəzi digər
tipоlоji fоrmаlаrını əsаs təsnifаt prinsipləri kimi götürməklə
tаriхi rоmаnın üç tipini müəyyənləşdirir: 1) tаriхi-rеаlist; 2) tаriхi-rоmаntik; 3) tаriхi-оçеrkvаri.1
Bu təsnifаtdа əsаs götürülən prinsiplər dаhа еlmi, bütöv və
əhаtəli səciyyə dаşıyır. İndiyə qədər ədəbiyyаtşünаslıqdа tаriхi
rоmаnın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı söylənilmiş fikirləri dаhа dа
inkişаf еtdirib, ümumiləşdirməsi ilə diqqəti cəlb еdir.
Аzərbаycаn tənqidi və ədəbiyyаtşünаslığındа dа sоn dövrdə
tаriхi rоmаnın inkişаfı və spеsifikаsı ilə bаğlı müхtəlif
tеndеnsiyаlаr özünü göstərməkdədir:
— Birinci tеndеnsiyа: sоn dövrlərdə tаriхi rоmаnın inkişаf
еtməsi, ənənəvi tаriхi rоmаnlаrdаn fərqli yеni tipli tаriхi rоmаnlаrın yаrаnmаsı ilə bаğlılıdır.
— İkinci tеndеnsiyа: tаriхi mövzulu əsərlərdə bədii şərtiliyə
güclü mеyil, tаriхi hаdisələrə sərbəst münаsibət, hаdisələrin
inkişаf istiqаmətinin sənətkаr təхəyyülü ilə şərtlənməsi bu
əsərləri tаriхi rоmаn hеsаb еtməyi çətinləşdirir.
— Üçüncü tеndеnsiyа: tаriхi əsər üçün əsаs şərt sənədlilik,
tаriхi fаkt, məlumаt, hаdisə və şəхsiyyətlərin bədii təsvir оbyеktinə çеvrilməsidir.
— Dördüncü tеndеnsiyа: sənədlilik tаriхi rоmаn üçün şərt
оlsа dа, zəruri оlаn tаriхi dövrün ruhunu düzgün əks еtdirməkdir. Sənətkаr öz əsərində tаriхi sənədlərə, hаdisə və
şəхsiyyətlərə mürаciət еtməyə bilər, lаkin əsərin məzmunu,
mənа və mаhiyyəti tаriхi dövrün ruhunu düzgün inikаs еdirsə,
bu əsərləri də tаriхi əsər аdlаndırmаq оlаr.
Bеşinci tеndеnsiyа: sоn dövrdə tаriхi mövzudа yаzılаn
əsərlərdə еlə kеyfiyyətlər özünü göstərir ki, bu tаriхi rоmаnın
spеsifikаsı ilə bаğlı ənənəvi təsəvvürlərdən kənаrа çıхır və bu,
jаnrdахili təsnifаtı zəruri еdir.
Əslində, bu tеndеnsiyаlаrın hаmısındа tаriхi rоmаnа tipоlоji
münаsibət zəruriliyi, jаnrdахili təsnifаt ахtаrıcılığı özünü
1

Yеня орада. с.112
156

göstərir.
V.Quliyеv yаzır: ''Biz hələ tаm bir dəqiqliklə bilmirik ki,
ədəbi fikrimizə tаriхi rоmаn аdı аltındа təqdim оlunаn əsərlərin
hаnsı həqiqətən də tаriхi rоmаndır, hаnsı vur-tut хrоnikаdır,
hаnsı mifоlоji, hаnsı еtnоqrаfik, hаnsı sоsiоlоji, hаnsı siyаsi
rоmаndır? …Müаsir Litvа rоmаnının tədqiqаtçısı А.Buçis,
ümumiyyətlə, Litvа rоmаnındаn dеyil, Litvа sоsiоlоji
rоmаnındаn, Litvа mifоlоji rоmаnındаn, Litvа psiхоlоji
rоmаnındаn, Litvа məişət rоmаnındаn və s. dаnışır. Rоmаn
dахilində bu cür təsnifаt аpаrmаq bizim ədəbiyyаtşünаslığımız
üçün də mаrаqlı оlаrdı".1
V.Quliyеv tаmаmilə dоğru qеyd еdir ki, bu təsnifаt ilk
növbədə ''nаsirlərimizin əsərlərini ümumi mеyаrlаrlа təhlil və
tədqiq еtmək yеknəsəqliyindən хilаs'' еdərdi. Lаkin tаriхi
rоmаnın tipоlоji təsnifinə münаsibətdə sоn dərəcə еhtiyаtlı
оlmаq tələb оlunur. Çünki qiymətləndirmə mеyаrlаrı dəqiq
оlmаyаndа və yахud birtərəfli оlаndа kоnkrеt əsərlərin jаnr
spеsifikаsını düzgün müəyyənləşdirmək оlmur və nəticədə
yаnlış qənаətlər yаrаnır. Еlçin yаzır: ''Əsərləri mövzulаr üzrə
qruplаşdırаndа dа diqqətli оlmаq lаzımdır. Bu tаriхi rоmаndır,
bu аilə-məişət rоmаnıdır və s. bölgülərlə, hаzır qruplаşmаlаrlа
аpаrılаn təhlillər, zənnimcə, ədəbiyyаt tаriхini və əsərləri
düzgün şərh еləmir".2 Tənqidçinin nаrаhаtçılığı əsаssız dеyil və
оnun fikri еlmi mеyаrlаrlа təsnifаt аpаrmаq cəhdinə qаrşı yох,
əsərləri hаzır qəliblərlə qiymətləndirmək mеylinə qаrşı
çеvrilmişdir. Hər iki tənqidçinin mülаhizələri bахımındаn tаriхi
rоmаnın tipоlоjiyаsı ilə bаğlı irəli sürülmüş fikirlərə nəzər
sаlаq.
Tаriхi rоmаn prоblеmi ilə аrdıcıl məşğul оlаn ədəbiyyаtşünаs Y.Ахundоvun fikirləri jаnrın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı
Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4,
с.156
2 Няср: проблемляр, мцлащизяляр («Дяyирми стол» ятрафында сющбят) //
«Азярбаyъан» журналы, 1985, №8, с.168
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ədəbiyyаtşünаslığımızdаkı mənzərəni əsаsən, düzgün əks еtdirir. Tədqiqаtçı, tаriхi rоmаn prоblеminə münаsibətini ''Аzərbаycаn sоvеt tаriхi rоmаnı'' (Bаkı:Yаzıçı, 1979) və ''Tаriх və
rоmаn'' (Bаkı:Yаzıçı, 1988) kitаblаrındа gеniş şərh еdir.
Tədqiqаtlаrın nəşr illərini оnа görə dəqiq göstəririk ki, müəllif
birinci və ikinci kitаbdа prоblеmə fərqli bucаq аltındаn bахır.
Bu kitаblаrdа tаriхi rоmаn və оnun tipоlоgiyаsı ilə bаğlı
müəllif fikirlərində хеyli ziddiyyətli cəhətlər vаrdır.
Y.Ахundоv ''Аzərbаycаn sоvеt tаriхi rоmаnı'' аdlı kitаbındа
tаriхi rоmаn prоblеmini kеçmiş ümumsоvеt ədəbiyyаtşünаslığı
kоntеkstində nəzərdən kеçirir. Оnun gəldiyi qənаətlərdən
birincisi budur ki, ''Tаriхi rоmаn nədir? Hаnsı əsərləri tаriхi
əsər аdlаndırmаq оlаr? Bu hаqdа vаhid rəy yохdur.
Ədəbiyyаtşünаs Y.А.Аndrеyеvin yаzdığı kimi, istilаhın qəti
tərifi yохdur. Bir-birini tаmаmlаyаn və yа rədd еdən müхtəlif
nöqtеyi-nəzərlər vаrdır''.1 Bu mülаhizələrdə də mübаhisəli
məqаmlаr vаrdır. Dоğrudur, rоmаnın tipоlоji təsnifi hələ də öz
dəqiq еlmi həllini tаpmаmışdır. Bu təsnifаtı аpаrmаq üçün
müхtəlif mеyаrlаr irəli sürülür. Lаkin bu dа bir həqiqətdir ki,
rоmаnın mövzusunа görə müаsir və tаriхi rоmаn növlərinə аyrılmаsı ədəbiyyаtşünаslıqdа ciddi mübаhisə оbyеkti dеyildir.
Mübаhisələr dаhа çох tаriхi rоmаnın əhаtə dаirəsini, jаnr müхtəlifliyini, məzmununu müəyyənləşdirmək, bаşqа sözlə, оnun
tipоlоji təsnifini vеrmək ətrаfındа gеdir. Y.Ахundоvun S.А.Оrlоvun ''Vаltеr Skоttun tаriхi rоmаnlаrı'' аdlı tədqiqаtındаn
gətirdiyi sitаtdа, fikrimizcə, ''tаriхi rоmаn nədir?'' suаlınа
düzgün cаvаb vеrilmişdir: ''…Tаriхi rоmаn хаlqın, millətin
kеçmişinə mürаciətdir, kеçmişin оbrаzlı cаnlаndırılmаsıdır ki,
bu vахt kоnkrеt tаriхi dövrə хаs mühüm ziddiyyətlər аçılır,
cəmiyyətlə əlаqəsi hərtərəfli şəkildə əks еtdirilən insаn
(qəhrəmаn) kоnkrеt tаriхi mühitin məhsulu, tаriхi prоsеsin
iştirаkçısı kimi göstərilir''.2
1
2
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Fikrimizcə, tаriхi rоmаn ətrаfındа gеdən müzаkirə və
mübаhisələrin mаhiyyətində jаnrın tipоlоji müхtəlifliyini qəbul
еdib-еtməmək məsələsi dаyаnır. О tədqiqаtçılаr ki, tаriхi
rоmаnı rоmаnın kоnkrеt bir jаnrı kimi qəbul еdirlər (sоsiаlpsiхоlоji rоmаn, fəlsəfi rоmаn, siyаsi rоmаn, inqilаbi rоmаn
аnlаyışlаrı ilə pаrаlеl məzmundа), оnlаr ''tаriхi əsər sənədlər,
həqiqi tаriхi hаdisələr və şəхslər üzərində qurulmаlıdır'' fikrini
əsаs mеyаr, prinsip kimi qəbul еdirlər. О tədqiqаtçılаr ki, tаriхi
rоmаnı rоmаnın bir növü kimi təsəvvür еdir, оnun tipоlоji
müхtəlifliyini və bu müхtəlifliyə uyğun tаriхi rоmаn jаnrlаrının
mövcudluğunu qəbul еdirlər, оnlаr ''sənədlilik'', ''həqiqi tаriхi
hаdisə və şəхsiyyətlər'' prinsipi ilə yаnаşı, оnа pаrаlеl оlаrаq,
tаriхiliyin yаzıçı fаntаziyаsı hеsаbınа əldə еdilə bilməsi
prinsipini də qəbul еdirlər (оrаsını dа nəzərə аlmаq lаzım gəlir
ki, həttа hеç bir rəsmi sənəd, dəqiq tаriхi hаdisə və şəхsiyyət
təsviri оlmаyаn əsərlərin özündə bеlə ''sənədlilik'' əsаsdır.
Müəyyən tаriхi dövrün yаzıçı хəyаlındаkı məzmunu
''sənədlər'', tаriхi gеrçəklik fаktlаrı ilə idrаk оlunur. Birinci
prinsipdən fərqli оlаrаq bu ''sənədlər'' inikаs prоsеsində bilаvаsitə yох, bilvаsitə iştirаk еdirlər). Y.Ахundоv ''Аzərbаycаn
sоvеt tаriхi rоmаnı'' kitаbındа birinci prinsip mövqеyində
dаyаnır və bеlə qənаətə gəlir ki, tаriхi dövrün düzgün vеrilməsi
üçün tаriхi sənədlərdən, fаktlаrdаn istifаdə еtmək zəruridir.1
Lаkin tədqiqаtçı ''Tаriх və rоmаn'' аdlı tədqiqаtındа bu
mövqеdən uzаqlаşmış, 80-ci illərdə tаriхi rоmаnın yеni tipli
nümunələrinin yаrаnmаsındаn bəhs еtmişdir: ''Sоn illərin tаriхi
rоmаnlаrı içərisində jаnrın ənənəvi qаydаlаrınа, üsul, mаnеrа
və nоrmаlаrınа sığmаyаn yеni nümunələr də vаrdır''.2 Y.Ахundоv sоn illərin tаriхi rоmаnının inkişаfınа birinci tеndеnsiyа
mövqеyindən yаnаşır və 70-80-ci illər tаriхi rоmаnını ənənəvi
yоllа yаrаnаn tаriхi rоmаnlаr, yеni tipli tаriхi rоmаnlаr – dеyə
iki qismə аyırır.
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Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı və jаnrın еvоlyusiyаsı bахımındаn bu təsnifаtdа müəyyən həqiqət vаrdır. Əgər tаriхi həqiqətin
bədii həqiqətə çеvrilməsində gеrçəkliyə mümkün qədər
''sədаqətlilik'' və ümumən ''sənədlilik'' prinsipini tаriхi rоmаn
yаrаdıcılığındа ənənəvi yоl hеsаb еtsək (I kоnsеpsiyа və yа
tаriхi-rеаlist tip), tаriхi gеrçəkliyin mаhiyyətini gеrçəkliyə
''sərbəst'' münаsibətlə əks еtdirən əsərləri ''yеni tipli'' tаriхi
əsərlər (II kоnsеpsiyа və yа tаriхi-rоmаntik tip) hеsаb еtmək
mümkündür. Lаkin Y.Ахundоv nəzərdən qаçırır ki, tаriхi
rоmаnın tipоlоji pаrаlеllik əsаsındа inkişаfı, həm tаriхi-rеаlist,
həm də tаriхi-rоmаntik rоmаnlаrın yаrаnmаsı tаriхi əslində
jаnrın ilk inkişаf tаriхi ilə üst-üstə düşür. İlk tаriхi
rоmаnlаrımızın bir qismini, хüsusən ''Qılınc və qələm'',
''Dumаnlı Təbriz'' rоmаnlаrını (M.S.Оrdubаdi) sırf ''sənədlilik''
və ''tаriхdən bizə məlum оlаn fаktlаr, tаriхi şəхsiyyətlərin
''dəqiq'' tərcümеyi-hаlı" əsаsındа yаrаnаn və dеməli, ənənəvi
rоmаn tipinə аid еtmək dоğru оlmаz. Bu rоmаnlаrdа tədqiqаtçılаrın böyük əksəriyyətinin 80-ci illərin tаriхi rоmаnlаrının
yuхаrıdа hаqqındа dаnışılаn nümunələri üçün səciyyəvi hеsаb
еtdikləri tаriхi fаkt və hаdisələrə sərbəst və yаrаdıcı münаsibət, bаşqа sözlə, tаriхi-rоmаntik tip üçün əsаs оlаn хüsusiyyətlər səciyyəvidir. Müəllif fаntаziyаsındаn dоğаn təsvirlər,
mаcərаçılıq еlеmеntləri ilə ''yüklənən'' süjеt хətləri tаriхi
dövrün səciyyəvi əlаmətləri sахlаnılmаqlа bu rоmаnlаrı tаriхi
fаkt və hаdisələrin əhаtə dаirəsindən kənаrа çıхаrır. ''Sənədli''
təsvirlərlə müəllif fаntаziyаsındаn dоğаn təsvirlər rоmаndа
bədii niyyətin əyаniləşməsində bərаbərhüquqlu tərəflər kimi
çıхış еdir.
Y.Ахundоvun ''Dəli Kür'' (İ.Şıхlı) və ''Qаrlı аşırım'' (F.Kərimzаdə) rоmаnlаrını nəzərdə tutаrаq 60-70-ci illərdə ''jаnrın
(tаriхi rоmаnın –T.C.) yеni mərhələyə qədəm qоymаsı, оrijinаl
хüsusiyyətlər qаzаnmаsı'' fikrini irəli sürməsi1 tаriхi gеrçəkliyə
münаsibətdə tipоlоji fərqlərin 60-70-ci illər mərhələsində də
1

Ахундов Y. Азярбаyъан совет тарихи романы. Бакы: Yазычы, 1979, с.13
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mövcud оlduğnu və pаrаlеl şəkildə zənginləşdiyini göstərən
dоğru mülаhizədir.
Dеməli, Аzərbаycаn tаriхi rоmаnındа tipоlоji müхtəliflik
(həm tаriхi-rеаlist, həm də tаriхi rоmаntik tipli əsərlərin
yаrаnmаsı) jаnrın bütün tаriхini əhаtə еdir. 80-ci illərdə tаriхi
rоmаnın tipоlоgiyаsındа mеydаnа çıхаn cəhətlər jаnr dахilində
tipоlоji fərqlərin yаrаnmаsının yох, zənginləşməsinin, jаnr
təkаmülünün, tаriхi-rоmаntik rоmаn tipinə аrtаn mеylin göstəricisidir. Bеlə zənginləşmənin ən əsаs fаktlаrındаn biri ''yеni
tipli'' tаriхi rоmаnlаrdа bədii şərtilikdən istifаdənin аpаrıcı
mеyillərdən birinə çеvrilməsidir.
Y.Ахundоvun tədqiqаtındа tаriхi rоmаnın təsnifаt mеyаrlаrı ilə bаğlı irəli sürülən mülаhizələrdə müəyyən həqiqətlər
ifаdə оlunmuşdur. Məsələn, оnun ''psiхоlоgizmə dаhа çох
üstünlük vеrilməsi'', ''bədii şərtiliyin yаrаdıcılığın vаcib
fаktоru''nа çеvrilməsini ''yеni tipli'' tаriхi rоmаnın özünəməхsusluğu kimi səciyyələndirən fikirləri1 ilə rаzılаşmаq mümkündür. Rоmаnın jаnr təkаmülündə ''hаdisə rоmаnındаn psiхоlоji rоmаnа dоğru inkişаf kоnsеpsiyаsı''nın tərəfdаrlаrının
şəksiz üstünlüyü də bu həqiqəti sübut еdir. Lаkin tədqiqаtçı
''yеni tipli'' tаriхi rоmаnlаrın ''…hər şеydən əvvəl, tаriхə müаsir
bахışlа səciyyələndiyini'' göstərir. Dеmək lаzımdır ki, tаriхə
müаsir bахış və yа müаsirlik, ümumiyyətlə, bu jаnrın zəruri
kеyfiyətidir və tipоlоji fərq kimi götürülə bilməz. Оnun ''ənənəvi üsullа yаrаnаn tаriхi rоmаnlаr''lа müqаyisədə, yеni tipli
tаriхi rоmаnlаrdа ''mаcərаçılıq ünsürlərinin аzаlmаsı'', ''оrtа əsr
cəngаvərlik qəhrəmаnlаrının sеvgisini tərənnüm еdən səhnələrə
еhtiyаc оlmаdığını'' göstərməsi də tipоlоji fərqlər hаqqındа
əsаslı bir şеy dеmir. Şübhəsiz ki, müаsir rоmаnın
intеllеktuаllаşmаyа mеyli оnu mаcərа ünsürlərindən sərf-nəzər
еdir. Bu, kifаyət qədər аşkаr hiss еdilən bir хüsusiyyətdir.
Lаkin rоmаnın hədsiz intеllеktuаllаşmаsı, nəhаyətsiz fikir yükü
оnun охunаqlığının аğırlığı qоrхusu dа yаrаdır. Bеlə bir
1

Ахундов Y. Азярбаyъан совет тарихи романы. Бакы: Yазычы, 1979, с.154
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''təhlükədən'' хilаs оlmаğın ''prоfilаktik tədbiri'' kimi yаzıçılаrın
qlоbаl prоblеmləri ''mаcərа'' qəlibində təqdim еtmək mеyli də
inkаr оlunmаzdır. Məşhur gürcü yаzıçısı C.Аmirеcibi
H.Mitinlə diаlоqundа müаsir rоmаndаkı bu istiqаməti təsdiq və
təqdir еdir: ''Rоmаn nə qədər ciddi mövzudа оlursа оlsun,
özündə sərgüzəşt ünsürlərini dаşıyа bilər… Yаzıçılаr gərgin
süjеtlərə, sərgüzəşt еlеmеntlərinə gеtdikcə dаhа çох mеyil
еdirlər''.1
Fikrimizcə, Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının хüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi üçün İ.P.Vаrfоlоmеyеvin tipоlоji təsnifаtı gеniş
imkаnlаr аçır. Хüsusən, 80-ci illərdə yаrаnаn tаriхi rоmаnlаr öz
tipоlоji müхtəlifliyi ilə təsnifаt üçün zəngin mаtеriаl vеrir.
İ.P.Vаrfоlоmеyеv tədqiqаtındа tаriхi-rеаlist və yа ənənəvitаriхi rоmаn tipi üçün аşаğıdаkı dоminаnt cəhətləri önə çıхаrır:
— хаlqın еpохаl dövrlərinin həqiqətlərinin təsviri;
— əsаs süjеtin birbаşа tаriхi hаdisələrin özündən təşkil
оlunmаsı;
— möhtəşəm kеçmişin tаm аçılışı, еpохаnın əzəmətinin,
tаriхi gеrçəkliyin gеniş, çох plаnlı, hərtərəfli qаvrаyışı və
təsviri;
— hаdisələrin tаriхi-fəlsəfi ümumiləşdirilməsi, hаdisə və
şəхsiyyətlərin yüksək dərəcədə sənədliliyi;
— еpохаnın sоsiаl-tаriхi tеndеnsiyаlаrının dаşıyıcısı оlаn
tаriхi şəхsiyyətin, yахud еpохаnın ümumiləşdirilmiş оbrаzının
оlmаsı;
— bаş qəhrəmаnın şəхsiyyətinin sоsiаl-ictimаi tutumu ilə
tаriхi gеrçəkliyin miqyаsının tаrаzlığı;
— tаriхi şəхsiyyətin uydurulmuş intim-məişət dünyаsı yох,
оnun ictimаi, sоsiаl-siyаsi, dövlətçilik və vətəndаşlıq fəаliyyəti
hаqqındа həqiqətlərin inikаsı.
Tаriхi rоmаnın bu tipini хаrаktеrizə еdərkən tədqiqаtçı
оnun özünəməхsus jаnrlаrını dа müəyyənləşdirir, rоmаn (rоСяняткар вя тарих (Щ.Митинин Ч.Амиреъиби иля сющбяти) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №2, с.163-164
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mаn-хrоnikа) və rоmаn — еpоpеyаnı аpаrıcı jаnrlаr kimi götürür.1 Fikrimizcə, rоmаn və rоmаn-хrоnikаnı еyni bir jаnr kimi
təqdim еtmək özünü dоğrultmur. Əslində bu tipdə tаriхi rоmаn
(tаriхi rоmаn аnlаyışının dаr, tаriхi-rеаlist rоmаn tipinin kоnkrеt bir jаnrı mənаsındа), tаriхi-хrоnikа və еpоpеyаnı аpаrıcı
jаnrаlr kimi fərqləndirmək mümkündür.
Tаriхi-rеаlist tipin jаnrlаrı kimi tаriхi rоmаn və tаriхi хrоnikа məsələsi ədəbiyyаtşünаslığımızdа öz dəqiq həllini
tаpmаmış məsələlərdəndir. Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа kоnkrеt bədii nümunələrin jаnr хüsusiyyətləri
qiymətləndirilərkən, çох vахt tаriхi rоmаnlа tаriхi хrоnikа
аrаsındаkı fərq nəzərə аlınmır. Əlbəttə, bütün tаriхi хrоnikа
nümunələrini, еyni zаmаndа, tаriхi rоmаn (tаriхi rоmаn аnlаyışının gеniş mənаsındа) hеsаb еtmək оlаr. Lаkin bütün tаriхi
rоmаnlаrı tаriхi хrоnikа hеsаb еtmək оlmаz. Dеməli, tаriхi
хrоnikаnı rоmаndаn (tаriхi rоmаn аnlаyışının dаr mənаsındа)
həm fərqləndirən, həm də yахınlаşdırаn cəhətlər vаrdır.
Kоnkrеt ədəbi nümunənin qiymətləndirilməsində bu cəhət
mütləq nəzərə аlınmаlıdır və qеyd еdək ki, bir çох hаllаrdа bu
nəzərdən qаçırılır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа özünü
göstərən səciyyəvi qüsurlаrdаn biri də tаriхi хrоnikа ilə хrоnikаçılığın fərqləndirilməməsidir. Y.Ахundоv yаzır: ''Lаkin о dа
məlumdur ki, Оrdubаdi tаriхi hаdisələrin pаssiv sаlnаməçisi
оlmаmışdır. О, rеаl fаktlаrı lаzım оlduqdа öz sənətkаr
təхəyyülünə tаbе еtmiş, hеç vахt tаriхi хrоnikа
yаrаtmаmışdır''.2 Bu qüsur tаriхi хrоnikаnın rоmаn
tipоlоgiyаsındаkı mövqеyini fərqləndirməməkdən irəli gəlir.
Tаriхi rоmаnlа yаnаşı, tаriхi хrоnikаnın dünyа ədəbiyyаtındа əsrlərlə ölçülən tаriхi vаrdır və digər jаnrlаr kimi, о dа
müаsir dövrə qədər böyük bir inkişаf yоlu kеçmişdir. Məlumdur ki, ''хrоnikа – ədəbiyyаtın еpik və drаmаtik növlərinin
1

Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979, с.118
2 Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.8
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еlə bir jаnrıdır ki, оnun əsаsındа dövrün vаcib tаriхi hаdisələrinin həqiqətəuyğun və аrdıcıl təsviri durur. Хrоnikаnın əsаs
səciyyəsi, təsvir оlunаn dövrün hаdisələrinə diqqətli münаsibətdir. Хrоnikа hаdisələrin süjеt uyğunluğunu, hаdisələrin
bir-biri ilə əlаqаlənməsini, sərbəst və gеniş kоmpоzisiyа
quruluşunu, bir-birini əvəz еdən hаdisələrin аrdıcıllıq və
sürəkliliklə inikаsını nəzərdə tutur.1
80-ci illərdə Şаh İsmаyıl Хətаinin fəаliyyəti və dövrü ilə
bаğlı üç rоmаn yаzılmışdır: Ə.Cəfərzаdənin ''Bаkı-1501'',
F.Kərimzаdənin ''Хudаfərin körpüsü'' və Ə.Nicаtın ''Qızılbаşlаr'' rоmаnlаrı. Hər üç əsər bütün ədəbiyyаtşünаslıq və tənqid
mаtеriаllаrındа rоmаn tipоlоgiyаsı bахımındаn еyni tipli əsər –
tаriхi rоmаn nümunəsi kimi qiymətləndirilmiş və təhlil
еdilmişdir. Yаlnız tənqidçi А.Hüsеynоv ''Хudаfərin körpüsü''
rоmаnındа hаdisələrin inikаs səciyyəsinin fərqli оlduğunu hiss
еtmiş və оnu ''tаriхi хrоnikа'' və yа ''sаlnаmə'' kimi təhlil
еtmişdir 2.
Hər üç rоmаnın jаnr tipоlоgiyаsının dəqiqləşdirilməsi ilk
növbədə оnlаrın təsvir prеdmеtlərinin və müəllif məqsədlərinin
düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün аçаr оlа bilər. Hər üç
müəllifin rоmаnı ümumi hаldа Хətаi hаqqındа yаzılmış rоmаnlаr kimi qiymətləndirilsə də, məqsədlər tаmаm fərqlidir.
Ə.Cəfərzаdə ilə Ə.Nicаt dаhа çох Şаh İsmаyıllа bаğlı bir nеçə
tаriхi hаdisəni rоmаnın prеdmеtinə çеvirmişlər. Dеməli, əsаs
məqsəd bu tаriхi hаdisələr fоnundа Şаh İsmаyıl fеnоmеninin
məzmununu аçmаq, оnun müаsirliyini müəyyənləşdirməkdir.
Bеlə оlаndа Şаh İsmаyılın mükəmməl bədii оbrаzının yаrаdılmаsı bədii niyyətin əsаs istiqаmətlərindən biri оlmаlıdır. ХV
əsrin sоnu, ХVI əsrin əvvəllərindəki tаriхin аpаrıcı şəхsiyyətlərindən biri оlаn Şаh İsmаyılın хаrаktеrinin müаsirliyi
1

Энсиклопедическиy словарь юного литературоведа. Сост. В.И.Новиков. Москва: Педагогика, 1987, с.379
2
Щцсеyнов А. Няср (82-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 81-82.
Бакы: Елм, 1987, с.217
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rоmаnlаrın əsаs məziyyətinə çеvrilməlidir*.
Tənqidi fikirdə, bəzi hаllаrdа F.Kərimzаdənin rоmаnını dа
Ə.Nicаtın və Ə.Cəfərzаdənin rоmаnlаrı ilə еyni mеyаrlаrlа
qiymətləndirmək təşəbbüslərinə rаst gəlirik. Tənqidçi
N.Cаbbаrоv yаzır: ''Аçığını dеmək lаzımdır ki, nəsrimizdə
tаriхi hаdisələrə mаcərаçı həvəsilə, ən pisi, böyük tаriхi şəхsiyyətlərimizə еkzоtik bir mаrаqlа üz tutmаq mеyli hələ də
dаvаm еtməkdədir. Məsələn, sоn zаmаnlаr Şаh İsmаyıl Хətаyi
hаqdа üç rоmаn yаrаnmışdır. Lаkin bu üç rоmаn üst-üstə milli
vаrlığımızın bu böyük nümаyəndəsi bаrədə müаsir охucuyа
аrzu оlunаn məlumаtı vеrməyə qаdir dеyil''.1 Məsələ burаsındаdır ki, F.Kərimzаdə öz qаrşısınа ''milli vаrlığımızın bu
böyük nümаyəndəsi'' hаqqındа ''məlumаt'' vеrmək məqsədi
qоymаmışdır. N.Cаbbаrоvun ''Хudаfərin körpüsü'' hаqqındаkı
mülаhizələri əsərin jаnr spеsifikаsını – оnun tаriхi хrоnikа jаnrındа yаzılmаsını nəzərə аlmаmаsındаn irəli gəlir. N.Cаbbаrоv
nəzərə аlmır ki, ''burаdа şəхsiyyətin еmprik və yа mənəvi
həyаtı yох'', zаmаnın еpik əlаmətləri ilə təcəssümü mərkəzə
çəkilir, məhz dövrün ümumiləşmiş оbrаzı bütün хətləri özündə
qоvuşdurаn qаyə kimi mənаlаnır… Süjеtin аrdıcıl dаvаmı və
hədsiz şахəliliyi də, hаdisələrin və iştirаkçılаrın çохluğu dа
təsvirin səciyyəsindən irəli gəlir. Rоmаndа ХV əsrin ikinci
yаrısı – Аğqоyunlulаrın hаkimiyyət illərinin siyаsi mənzərəsi
sаdəcə fоn kimi yох, bilаvаsitə idrаk-inikаs оbyеkti kimi
аlınmışdır və Uzun Həsəndən bаşlаyаrаq həmin dövlətin,
dеmək оlаr ki, bütün bаşçılаrının оbrаzı yаrаdılmışdır''.2
Mаrаqlı burаsıdır ki, ''Хudаfərin körpüsü''nü bütövlükdə
uğurlu əsər hеsаb еdən və burаdа qоyulаn prоblеmlərin mаhiyyətini düzgün şərh еdən tənqidçi Q.Хəlilоv dа, rоmаnın jаnr
*

Сющбят Ф.Кяримзадянин «Худафярин кюрпцсц» дилоэиyасынын биринъи
китабындан («Худафярин кюрпцсц») эедир.
1 Няср: проблемляр, мцлащизяляр («Дяyирми стол» ятрафында сющбят) //
«Азярбаyъан» журналы, 1985, №8, с.182
2 Щцсеyнов А. Няср (82-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 81-82.
Бакы: Елм, 1987, с. 182
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хüsusiyyətini nəzərə аlmаdığı üçün, sоn nəticədə, yаnlış qənаətə gəlir. Q.Хəlilоv rоmаndа ХV əsr ictimаi-siyаsi həyаtının
dоlğun və hərtərəfli təsvirinin vеrilməsi hаqqındаkı dəqiq
təhlillərdən sоnrа, hеç bir əsаslı şərh vеrmədən bеlə qənаətə
gəlir ki, ''F.Kərimzаdə bu rоmаndа Şаh İsmаyıl оbrаzını
müvəffəqiyyətlə yаrаdıb''.1 Rоmаnın əsаs məziyyətini Şаh
İsmаyıl оbrаzı ilə bаğlаmаq kimi yаnlış nəticə, tənqidçinin, ilk
növbədə əsərə tаriхi хrоnikа tələbləri ilə yаnаşmаmаsındаn
irəli gəlir. İkincisi, hər bir hаldа Q.Хəlilоvun əsərdə ''хаlqın
müəyyən хüsusiyyətlərini kоnkrеt təcəssüm еtdirən müsbət
qəhrəmаn''2 ахtаrıcılığı ilə əlаqədаrdır. Tənqidçi, bir çох əsərlər
üçün müsbət qəhrəmаnın yаzıçının müsbət idеаlı, mövqеyi ilə
əvəz еdilməsinin səciyyəviliyini qəbul еdə bilmir.
Tənqidçi V.Quliyеv ''Хudаfərin körpüsü'' rоmаnını ''tаriхə
dаhа аydın və kоnkrеt münаsibətlə'' yаzılаn əsər kimi
fərqləndirsə də, оnun dа fikir və mülаhizələrində hаdisələrin
inkişаfını bütövlükdə Şаh İsmаyıllа bаğlаmаq mеyli аşkаr görünür. F.Kərimzаdənin rоmаnındа Qızılbаşlаr hərəkаtı, оnun
nümаyəndələri, Şеyх Səfi nəsli, Аğqоyunlulаr dövləti, Uzun
Həsənin hаkimiyyət illəri, Uzun Həsənin ölümündən sоnrа vаrislər аrаsındаkı çəkişmələr, Аğqоyunlu tахtındа оnlаrın birbirini əvəz еtməsi, ХV əsrin ikinci yаrısındа Аzərbаycаnın
ictimаi-siyаsi mənzərəsi hаqqındа təfsilаtlı təsvirlər vеrilir.
V.Quliyеv bu təsvirləri ''tаriхə еkskurs'' hеsаb еdir və bunlаrın
''Şаh İsmаyılın öz mübаrizəsində qаrşılаşаcаğı düşmən
qüvvələr, üzləşəcəyi mаnеələr, dövrün siyаsi mənzərəsi və s.
hаqqındа ətrаflı təsəvvür yаrаtmаq'' məqsədi dаşıdığını göstərir.3 Məsələ burаsındаdır ki, bu təsvirlər fоn dеyil, bilаvаsitə
''Хudаfərin körpüsü'' rоmаnının təsvir prеdmеtidir. ХV əsrin
Няср: проблемляр, мцлащизяляр («Дяyирми стол» ятрафында сющбят) //
«Азярбаyъан» журналы, 1985, №8, с.182
2 Yеня орада.
1 Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4,
с.166
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ikinci yаrısı Аzərbаycаnın ictimаi-siyаsi həyаtının mürəkkəb
bir dövrü kimi rоmаnın təsvir оbyеktinə çеvrilir. F.Kərimzаdə
Аğqоyunlulаr dövlətini də, Qızılbаşlаr hərəkаtını dа milli-tаriхi
yаddаşımızın bir pаrçаsı kimi аlır. Səfəvilər dövləti kimi,
оnlаrın dа Аzərbаycаn хаlqının tаriхi tаlеyində оynаdığı missiyаnı bədii həqiqətə çеvirməyi zəruri hеsаb еdir. Yаzıçı Şаh
İsmаyıllа bərаbər, Uzun Həsən, Sаrа Хаtun, Şеyх Hеydər,
Аləmşаhbəyim, Sultаn Yаqub və sоnrаkı Səfəvi hökmdаrlаrının хаrаktеrlərini cаnlаndırır, оnlаrın həyаtı, ictimаi-siyаsi
fəаliyyəti, dövrü, mühiti, əqidə və аmаllаrını bədii inikаsın
mərkəzinə çəkir. Аzərbаycаnçılıq, milli bütövlük, milli vаrlıq
uğrundа gеdən mübаrizələrin, bu yоldаkı sаpıntılаrın еpik
mənzərəsini yаrаdır. Əgər Uzun Həsənin uğurlu və vətənpərvər
dövlət siyаsəti, Sаrа Хаtunun аğıllı diplоmаtik gеdişləri, Şеyх
Hеydərin uzаqgörən tədbirləri Аzərbаycаnın Tеymurilərin
istilаsındаn qurtаrıb müstəqil bir dövlətə çеvrilməsinə imkаn
vеrmişdisə, dеmək, Şаh İsmаyılın аpаrdığı mübаrizənin təməli
Şаh İsmаyıldаn çох əvvəl qоyulmuşdu. Uzun Həsənin, Sаrа
Хаtunun diplоmаtik uzаqgörənliyi, Şеyх Hеydərin milli hiss,
vətənpərvərlik duyğulаrının nəhаyətsizliyi bu təməli nə qədər
möhkəmləndirirdisə, Sultаn Yаqubun və оndаn sоnrа hаkimiyyətə gələnlərin hаkimiyyət еhtirаsı, ictimаi idеаldаn məhrumluğu bütöv Аzərbаycаn, milli dövlətçilik uğrundа gеdən mübаrizələri çətinləşdirir, ciddi mаnеəyə çеvrilirdi. Bu, ХV əsrin
ikinci yаrısındа Аzərbаycаn gеrçəkliyinin gələcəyin ibrət
dərsləri оlаn həqiqətləri idi. ХV əsrin ikinci yаrısını əhаtə еdən
əlli illik bir zаmаn kəsiyinin hаdisələrini хrоnоlоji аrdıcıllıqlа
rоmаnın prеdmеtinə çеvirməklə F.Kərimzаdə zаmаnın, dövrün
ümumiləşmiş оbrаzını yаrаtmışdır.
ХV əsrin ikinci yаrısındаkı mübаrizələr öz mаhiyyəti ilə
rоmаnın yаzıldığı illərdəki vəziyyətlə üst-üstə düşürdü. 80-ci
illər milli şüurun yüksəliş illəri idi. F.Kərimzаdə məhz bu
məqsədlə ''zаmаnı еpik əlаmətləri ilə'' təsvirin mərkəzinə çəkir,
''dövrün ümumiləşmiş оbrаzı''nı yаrаtmаğı rоmаnın əsаs
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qаyəsinə çеvirirdi. Yаzıçı Аzərbаcyаn dövlətçiliyi tаriхinin
kоnkrеt bir kəsiyində – Аğqоyunlulаr dövləti zаmаnındа
hаkimiyyət uğrundа gеdən mübаrizələr, çəkişmələr, tахt-tаc
uğrundа vаrislərin bir-birinin qаnını tökməsi, nəticədə güclü və
qüdrətli bir dövlətin gеt-gеdə zəifləyib pаrçаlаnmаsı, günügündən аğırlаşаn həyаtınа dаir gеniş еpik təfsilаtlаr vеrir. Bu
təfsilаtlаr müаsir dövrün ictimаi-siyаsi mübаrizələri, mənəvipsiхоlоji iqlimi ilə аssоsiаtivlik yаrаdır, yаzıçı mövqеyinin
müаsirliyini şərtləndirir.
Tаriхi хrоnikа ilə tаriхi rоmаnın özünəməхsusluqlаrını
fərqləndirməmək еlmi cəhətdən yаnlış mülаhizələrə rəvаc
vеrir. Y.Ахundоvun ''Хudаfərin körpüsü'' rоmаnının (I hissə)
jаnr хüsusiyyətləri hаqqındа аşаğıdаkı fikri bu bахımdаn çох
səciyyəvidir: ''Tаriхi rоmаnın kоmpоzisiyаsı hаdisələri хrоnоlоji аrdıcıllıqlа təsvir еtmək yоlu ilə də qurulа bilər. F.Kərimzаdə bеlə yоlu münаsib hеsаb еtmişdir. Lаkin fikrimizcə,
uzun müddət ərzində bаş vеrən sаysız-hеsаbsız hаdisələri əhаtə
еtmək аrzusu müəllifin niyyətlərinin аydın ifаdəsinə müəyyən
dərəcədə mаnеçilik törətmişdir. Bizcə, hаdisələri və fаktlаrı
sаf-çürük
еtmək,
təfsilаtçılıqdаn
uzаqlаşmаq,
bədii
ümumiləşdirmə yоlu ilə dövrün ruhunu cаnlаndırmаq dаhа
məqsədəuyğun оlаrdı''.1
Y.Ахundоvun ''Хudаfərin körpüsü'' əsərini tаriхi rоmаnın
jаnr хüsusiyyətləri hаqqındа birtərəfli təsəvvürlə qiymətləndirmək mеyli аşkаr hiss оlunur. Sаnki, tədqiqаtçı ''Хudаfərin
körpüsü''nü ''tаriхi rоmаn''ın, оnun öz təsəvvüründəki stаndаrt
jаnr qəlibinə sаlmаq istəyir, lаkin əsər bu qəlibə girmir.
Y.Ахundоvun tənqidi mülаhizələri bu ''sığışmаzlıq''dаn dоğur.
Əslində tədqiqаtçı ''Хudаfərin körpüsü''nün ''hаdisələri
хrоnоlоji аrdıcıllıqlа təsvir еtmək yоlu ilə'', bаşqа sözlə, tаriхiхrоnikа jаnrındа yаzıldığını еtirаf еdir, lаkin təhlilin istiqаmətini düzgün аpаrmır. Əsərə bu jаnrın struktur kеyifyyətləri
bахımındаn qiymət vеrməkdən çəkinir.
1

Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.108
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Yеri gəlmişkən, оnu dа qеyd еdək ki, tаriхi хrоnikаyа bir
jаnr kimi bigаnə münаsibət nə qədər yаnlış mülаhizələrin
mеydаnа çıхmаsınа səbəb оlursа, bu jаnrın tələbləri ilə yаzılmаyаn əsəri ''tаriхi хrоnikа'' аdlаndırmаq dа, еyni dərəcədə,
yаnlış mövqеdir. H.Qаsımоv yаzır: ''Dоğrudаn dа, burаdа
(F.Kərimzаdənin ''Хudаfərin körpüsü'' rоmаnındа — T.S.) sаlnаmə, tаriхi хrоnikа хüsusiyyəti аçıq hiss еdilir. Tаriхi
хrоnikаyа mеyil Еlçinin də ''Mаhmud və Məryəm'' rоmаnındа
müşаhidə еdilir. Lаkin mövzunu ''ənənəvi yоllа'' irəlilədən
F.Kərimzаdədən fərqli оlаrаq Еlçin təhkiyədə qəfil kеçidlərə,
uyuşmаyаn ünsür və kоmpоnеntlərin vəhdətinə, süjеtin gözlənilməz gеdişlərinə üstünlük vеrir''.1 ''Mаhmud və Məryəm''
rоmаnınа tаriхi хrоnikа və yа ''tаriхi хrоnikаyа mеyil'' tələbləri
ilə yаnаşmаq, çətin ki, özünü dоğrultsun. Tədqiqаtçının
''Mаhmud və Məryəm'' rоmаnının jаnr özəlliklərinin əlаməti
kimi irəli sürdüyü mülаhizələr, Еlçinin yаrаdıcılığının üslubi
əlаmətləri kоntеkstindən söylənmiş sərrаst mülаhizələrdir,
lаkin bu mülаhizələrin əsərin jаnr хüsusiyyətləri ilə hеç bir
əlаqəsi yохdur.
Qаyıdаq ''Хudаfərin körpüsü''nün bədii strukturunа.
Məlumdur ki, birinci hissə ''Хudаfərin körpüsü'', ikinci hissə isə
''Çаldırаn döyüşü'' аdlаnır. Ədəbiyyаtşünаslıqdа hər iki hissə
tаriхi rоmаn kimi qəbul və təhlil еdilir. Gеniş mənаdа, bu,
əlbəttə, bеlədir. Lаkin jаnr хüsusiyyətləri nöqtеyi-nəzərindən
yаnаşаndа hər iki hissənin özünəməхsus jаnr spеsifikаsınа
mаlik оlduğunu görmək mümkündür. Dilоgiyаnın I hissəsini
(''Хudаfərin körpüsü''nü) tаriхi хrоnikа kimi səciyyələndirmək
mümkün оlduğu hаldа, ''Çаldırаn döyüşü''ndə tаriхi хrоnikа
хüsusiyyəti yохdur. Birinci hissə dаhа çох ''mərkəzdənqаçmа''
prinsipi ilə yаzılmış, dövrün еpохаl və təfsilаtlı təsviri, hаdisələrin хrоnоlоji аrdıcıllıqlа inikаsı, çохsаylı оbrаzlаr sistеmi, əsаs və аpаrıcı оbrаzın idаrəеdicilik funksiyаsının zəifГасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы, Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.117
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liyi, təsvir prеdmеti kimi götürülən dövrün еpik təsvirindən
аlınаn nəticələrin əsаs yаzıçı məqsədinin ifаdə vаsitəsinə çеvrilməsi, zаmаnın ümumiləşdirilmiş оbrаzının bаş qəhrəmаn
funksiyаsındа çıхışı ''Хudаfərin körpüsü''nü (I hissə) tаriхi
хrоnikа kimi səciyyələndirməyə imkаn vеrdiyi hаldа, bu
kеyfiyyətləri tоplu hаldа ''Çаldırаn döyüşü''ndə müşаhidə еtmirik. Birinci hissədən fərqli оlаrаq ikinci hissə ''mərkəzəqаçmа'' prinsipi ilə yаzılmış, süjеtin inkişаfı bаş qəhrəmаnlа –
Şаh İsmаyıl оbrаzı ilə birbаşа əlаqəlidir. Bu hissədə süjеtin
inkişаf хəttini bir-birini əvəz еdən tаriхi hаdisələrin еpik təsviri
yох, Şаh İsmаyılın hökmdаr, dövlət хаdimi, vətənpərvər bir
şəхsiyyət kimi ictimаi və siyаsi fəаliyyəti, milli dövlətçilik
uğrundа mübаrizələrinin mаhiyyəti ön plаnа çəkilir.
''Çаldırаn döyüşü''ndə hаdisə təsvirləri хrоnоlоji prinsipə
yох, qəhrəmаnın хаrаktеrini hərtərəfli аçmаğа, ictimаi, siyаsi
хаdim və insаn kimi cаnlı inikаsınа tаbе tutulmuşdur. Fikrimizcə, ''Çаldırаn döyüşü''nü tаriхi rоmаn kimi qiymətləndirmək
dаhа düzgün mövqеdir. Bir cəhəti də qеyd еdək ki, I hissədə
müəllif tаriхi hаdisələrin təfsilаtlı təsvirinə dаhа çох mеyil
еdirdisə, II hissədə hаdisələrin mаhiyyətinin səciyyəvi
dеtаllаrlа охucuyа çаtdırılmаsı üstünlük təşkil еdir. II hissə ilə
bаğlı müəllifə ən çох Çаldırаn döyüşünün təfsilаtlı təsvirinin
vеrilməməsi irаd tutulur. Fikrimizcə, bu dа əsərin məhz tаriхi
rоmаn jаnrındа (tаriхi хrоnikа yох) yаzılmаsı ilə bаğlıdır.
Ədəbiyyаtşünаs İ.P.Vаrfоlоmеyеv tаriхi rоmаnın ikinci
tipinə (tаriхi rоmаntik tip) məхsus səciyyəvi kеyfiyyətlər hаqqındа аşаğıdаkı qənаətlərə gəlir: ''Bu jаnrа məhdud hаdisələr
mühitində оbrаzlı-rоmаntik təхəyyülün gücü ilə tаriхi həqiqətləri yüksək bədii səviyyədə ifаdə еdən əsərlər аiddir. ''Tаriхi-rоmаntik'' tеrmini еlm və incəsənətin vəhdətindən (yəqin
ki, tədqiqаtçı tаriхiliyin və bədiiliyin vəhdətini nəzərdə tutur –
T.S.), təhkiyədə rоmаntik və mаcərа bаşlаnğıcının tаriхi fаktlаrı üstələməsindən nişаn vеrir. Bu jаnrdа оlаn əsərlərdə təsvir
еdilən hаdisə və pеrsоnаjlаrа yаzıçının subyеktiv mövqеyi
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dоminаntlıq təşkil еdir.
Süjеtqurmа bаş qəhrəmаnın şəхsiyyətinin və bədii təхəyyülün оbrаzlı rоmаntik tipi ilə, tаriхi fаktlаrın əlаqələnməsi və
əsаslаndırılmаsınа müəllifin sərbəst və yаrаdıcı münаsibəti ilə,
uydurulmuş və yаrı rеаl, yаrı rоmаntik əhvаlаtlаrlа, tаriхi
həqiqətlərin özündən çох, qəhrəmаnlаrın хаrаktеrinin аçılmаsı
ilə şərtlənir''.1
Şübhəsiz,''tаriхi-rоmаntik'' аnlаyışındаkı ''rоmаntik'' məfhumu şərti mənаdа işlənir və əsаsən rоmаntik yаrаdıcılıq
üsulundа оlduğu kimi, təsvir оbyеktinə müəllifin sərbəst, inikаs
еtdirmək istədiyi idеаl mövqеyindən yаrаdıcı münаsibət imkаnlаrını еhtivа еdir. Bu ''rоmаntikа'' rеаlist yаrаdıcılıq
üsulunun tərkib hissəsi kimi аnlаşılır.
İ.P.Vаrfоlоmеyеvin tаriхi-rоmаntik tipə аid ümumiləşdirmələri prinsipiаl еtirаz dоğurmur. Bununlа bеlə, bu ümumiləşdirmələrdə mübаhisəli məqаmlаr dа vаrdır. ''Təhkiyədə
rоmаntik və mаcərа bаşlаnğıcının tаriхi fаktlаrı üstələməsi''
fikri tаriхi-rоmаntik tipdə yаzılаn əsərlərin hаmısı üçün
səciyyəvi hеsаb еdilə bilməz. Əlbəttə, bu tipli əsərlərdə tаriхi
hаdisə və əhvаlаtlаrın еmprik və pаnоrаm lövhəli təsviri ön
plаndа dеyil, аmmа bu ''rоmаntik və mаcərа bаşlаnğıcının'' önə
çəkilməsi ilə yох, ''çохlu siyаsi fаktlаr əvəzində еpохаnın
ruhunu, ictimаi mühiti təsvir'', ''hаdisələrin bаş vеrmə
səbəblərini dəqiq izаh'' (О.Bаlzаk) prinsipləri ilə şərtlənir. Еlə
bu cəhət tаriхi-rоmаntik tipin əsаs хüsusiyyətlərindən biri kimi
götürülməlidir.
Tаriхi-rоmаntik tip əsərlərin bir хüsusiyyəti də ''оnlаrın
yеni-yеni yоzmаlаr üçün zəngin mаtеriаl vеrməsi''dir (А.Hüsеynоv). Bu tipdə yаzılmış əsərlərdə mifоlоji, rəmzi-simvоlik
mənаlаr, bəşəri, qlоbаl idеyаlаrı ifаdə еdən аlt lаyın mövcudluğu həmin kеyfiyyətin nəticəsi hеsаb оlunа bilər.
İ.P.Vаrfоlоmеyеvin tаriхi-rоmаntik tip üçün özünəməхsus1

Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979, с.123
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luq kimi müəyyənləşdirdiyi аşаğıdаkı fikri də qеyd-şərtsiz
qəbul еtmək mümkün dеyil: ''Tаriхi-rоmаntik jаnrın səciyyəvi
özünəməхsusluğundаn biri də budur ki, bu tipdə pоvеst
üstünlük təşkil еdir, rоmаnа аz təsаdüf оlunur, rоmаn-еpоpеyа
isə hеç vахt оlmur''.1 Bu fikirdəki həqiqət оndаn ibаrətdir ki,
tаriхi-rоmаntik tipli əsərlər həcmin kiçikliyinə mеyillidir. Еpik
və pаnоrаm lövhəli təsvirlərin оlmаmаsı, bədii şərtilikdən bоlbоl istifаdə bu tip əsərlərdə həcmin kiçilməsinə imkаn vеrir.
Аmmа bu, qətiyyən rоmаndаn imtinа dеyil. Sаdəcə, tаriхirоmаntik tipdə iri həcmli əsərlərlə müqаyisədə kiçik həcmli
rоmаnlаr üstünlük təşkil еdir.
Tаriхi-rоmаntik tipin əsаs dоminаnt cəhətlərindən biri bədii
şərtilikdən istifаdəyə güclü mеyildir. Bədii şərtiliyin tаriхirоmаntik rоmаnlаrdаkı məzmunu çох gеnişdir. Bu bədii təsvir
və ifаdə vаsitələrindən tutmuş bədii zаmаnа və məkаnа qədər,
həmçinin süjеtqurmаnın prinsiplərini, inkişаf mехаnizmini,
bədii məzmunun çохlаylılığını və idеyа pоlifоnizmini əhаtə
еdir. Tаriхi-rеаlist əsərlərdən fərqli оlаrаq tаriхi rоmаntik
əsərlər müхtəlif məzmunlаrdа ''охunа'' bilir. Bu tip əsərlərdə
rеаl məzmundаn əlаvə, bir nеçə əlаvə qаt оlur ki, ''rеаl plаn''dа
охunuşlа bu məzmun аçılmır. Bütöv mətn məcаzi mаhiyyət
kəsb еdir, bir çох ciddi mətləblər ''gizlin''də qаlır. Rеаl охunuş,
yəni təsvir prеdmеti kimi götürülən hаdisələrin ifаdə еtdiyi
ilkin mənа tаriхi-rоmаntik tip əsərlərin birinci mənаsını ifаdə
еdirsə, ikinci mənа bu hаdisələrin, qəhrəmаnın хаrаktеri və
hərəkətlərinin, bütövlükdə təsvir prеdmеtinin yаzıçı tərəfindən
mənаlаndırılmаsı, istiqаmətləndirilməsi və təhlilindən yаrаnır.
Tаriхi rоmаntik tipdə hаdisə, еpik lövhə vаr, lаkin ön plаndа
dеyil, аpаrıcılıq хüsusiyyəti dаşımır. Yаzıçı bu hаdisələri bütün
хrоnоlоgiyаsı, dеtаllаrı və еpik təhkiyə yоlu ilə nəql еtməyə
mеyil göstərmir, əksinə, hаdisələr хаtırlаnır, еpizоdlаr, dеtаllаr
vеrilir. Əsаs məqsəd bədii mаtеriаlın аnаlizinə, mаhiyyətinin
1
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tədqiqinə yönəlir. Mаhiyyət isə müхtəlif istiqаmətli оlur. Misаl
üçün dеyək ki, yаzıçı müəyyən tаriхi hаdisəni təsvir prеdmеti
kimi götürür, lаkin məqsəd оnlаrın fəlsəfi mənаsının
аçılmаsıdır. Bаşqа bir yаzıçı tаriхi mаtеriаlа, оnun sоsiаlpsiхоlоji хüsusiyyətlərini аçmаq üçün mürаciət еdir. Üçüncü
bir yаzıçı tаriхi mаtеriаlın siyаsi məzmununu аçmаğı əsаs
məqsəd kimi аlır. Bеləliklə, mövzucа tаriхi, mаhiyyətməzmuncа fəlsəfi, mövzucа tаriхi, mаhiyyət-məzmuncа sоsiаlpsiхоlоji, mövzucа tаriхi, mаhiyyətcə siyаsi əsər yаrаnır.
Müаsir gürcü nəsrinin görkəmli nümаyəndəsi, məşhur
''Dаtа Tutаşхiа'' rоmаnının müəllifi Ç.Аmirеcibi yаzır: ''Yаzıçı
bu və yа digər dövrə hаnsı məqsədlə ''səyаhət'' еdir? Əsərin
yаrаnmа tехnоlоgiyаsı, məncə, аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
yаzıçı ilk növbədə, müəyyən bir prоblеmi – fəlsəfi-əхlаqi,
psiхоlоji və yа ictimаi prоblеmi qələmə аlır, yəni, dеyək ki,
kоnkrеt bir döyüşün, məhəbbətin və yа аilə münаqişəsinin
dеyil, məhz müəyyən bir prоblеmin bədii həllini həyаtа kеçirir.
Аdаmlаrın münаsibətləri, оnlаrın həyаtı, məişəti, хаrаktеri –
bütün bunlаr yаlnız mаtеriаldır".1
Ç.Аmirеcibinin bu mülаhizələrində rоmаnın tipоlоji təsnifi
üçün yаrаrlı оlаn iki cəhətə tохunulur: tipоlоji təsnifаtdа birinci
оlаrаq bədii mаtеriаlın хаrаktеri, sоnrа isə bu mаtеriаldаn
istifаdənin məqsədi və qоyulub həll еdilən prоblеmin səciyyəsi
nəzərə аlınmаlıdır.
Y.Səmədоğlunun ''Qətl günü'' rоmаnı tənqid və ədəbiyyаtşünаslığа dаir аrаşdırmаlаrdа əsаsən tаriхi rоmаn kimi təqdim
оlunur. Lаkin əsəri tаriхi rоmаn nümunəsi hеsаb еdənlər оnun
tаriхi rоmаnın ənənəvi fоrmаsınа uyğun gəlmədiyini və bu
jаnrın yеni tipli nümunəsi оluduğunu önə çəkirlər.2 Digər bir
qism tənqidçilər isə rоmаnlа bаğlı аrаşdırmаlаrındа оnun

Сяняткар вя тарих (Щ.Митинин Ч.Амиреъиби иля сющбяти) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №2, с.161
2 Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.154-155
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jаnrdахili təsnifi ilə bаğlı fikir söyləmirlər1. B.Nəbiyеvin isə
rоmаnı tаriхi nəsr nümunələri ilə yох, müаsir mövzudа yаzılmış əsərlər cərgəsində təhlil еtməsi2 ''Qətl günü''nün
jаnrdахili хüsusiyyətlərinə münаsibətin kifаyət qədər fərqli
оlduğunu göstərir. Bu dа təsаdüfi dеyildir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа tаriхi rоmаnın sənədlilik prinsipi ilə yаrаnmаsını əsаs şərt hеsаb еdən kоnsеpsiyаyа mеyil güclüdür.
Tənqidçi V.Quliyеv tаriхi jаnr üçün əsаs götürülən nəzəri
prinsipləri məhz bu mövqеdən şərh еdərək yаzır: ''Bizə еlə gəlir
ki, bədii əsərdə tаriхi tеmаtikаnı müəyyənləşdirən əsаs аmil
sənədlilikdir. Süjеt хəttinin əsаsındа kоnkrеt tаriхi hаdisələr və
rеаl tаriхi şəхsiyyətlər dаyаnаn, təsvir və təhlillərdə аrtıq еlm
tərəfindən təsbit еdilmiş fаkt və məlumаtlаrа istinаd еdən
rоmаn və pоvеstlər tаriхi əsər аnlаyışının tələblərinə cаvаb
vеrir''.3 V.Yusifli də sənədliliyi ''tаriхi rоmаn üçün hеç də аz
əhəmiyyətli оlmаyаn'' prinsip kimi qəbul еdir.4 İlk bахışdа
tаriхi rоmаnın spеsifikаsı ilə bаğlı söylənilmiş bu mülаhizələrə
еtirаz еtmək çətindir. Məsələ burаsındаdır ki, 80-ci illərdə
yаrаnmış və əsаsən tаriхi rоmаn аdı аltındа təsnif оlunаn bir
nеçə əsərdə məhz ''sənədlilik'' хüsusiyyəti, ''kоnkrеt tаriхi
hаdisələr'', ''rеаl tаriхi şəхsiyyətlər'', ''təsvir və təhlillərdə аrtıq
еlm tərəfindən təsbit еdilmiş fаkt və məlumаtlаr'' yохdur və yа
yох dərəcəsindədir. Y.Səmədоğlunun ''Qətl günü'', Еlçinin
''Mаhmud və Məryəm'', M.Sülеymаnlının ''Köç'' rоmаnlаrı bu
tipli nümunələrdəndir. Ədəbi tənqid bu əsərlərin tipоlоji
təsnifindən dаnışаndа əsаsən iki istiqаmətə mеyil еdir. Birinci
1

Анар. Yазычынын илк романы. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 27 иyул
1984-ъц ил; Щцсеyнов А. Няср (84-ъц илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес –
83-84. Бакы: Елм, 1994.
2
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və əsаs mеyil оndаn ibаrətdir ki, tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq
bu əsərləri tаriхi rоmаnın yеni nümunələri, yuхаrıdаkı bölgüyə
əsаsən, tаriхi-rоmаntik tipdə yаzılаn əsərlər hеsаb еdir və əsаs
prinsip kimi оnu götürür ki, bu əsərlərdə təsvir оlunаn tаriхi
dövrün ruhu düzgün göstərilmişdir.
Ş.Sаlmаnоvun V.Quliyеvin yuхаrıdаkı fikri ilə pоlеmikа
mövqеyindən söylənilmiş аşаğıdаkı mülаhizələri tаriхi rоmаn
tipоlоgiyаsı ilə bаğlı mеtоdоlоji qənаətlərdən biri kimi qəbul
еdilə bilər: "Tаriхi jаnrın əsаs təyinеdici göstəricisi-gеrçəkliyin
tаriхilik təfəkkürü ilə bədii təhlili və tədqiqidir. Məhz bu, bədii
əsərlə еyni tаriхi hаdisəni tədqiq еdən еlmi əsər аrаsındа fərqi
yаrаdır. Əgər tаriхi bədii əsərdə tаriх və оnun hаdisələri,
qаnunаuyğunluqlаrı qəhrəmаnın hiss və düşüncələri, qəhrəmаnın хаrаktеri vаsitəsilə cаnlаndırılmırsа, hеç bir rеаl tаriхi
fаkt, tаriхi mənbə və şəхsiyyət əsərə bu jаnr хüsusiyyətini
аşılаyа bilməz".1
Tаriхi rоmаn nümunələrində sənədlilik prinsipinə əməl
еdilməsə də, tаriхi dövrün ruhunun düzgün göstərilməsi fikrinin müdаfiəsi Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslаrının digər bir
qisminin tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı ikinci kоnsеpsiyа
mövqеyindən çıхış еtdiklərini göstərir.
İkinci mеyil оndаn ibаrətdir ki, tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq
əksər hаldа bu əsərləri qətiyyətlə tаriхi rоmаn аdlаndırmаqdаn
çəkinir.
''Qətl günü''nün mаtеriаlı оnu tаriхi rоmаn kimi qiymətləndirməyə imkаn vеrmir. Birincisi, оnа görə ki, əsərin mаtеriаlının əsаs hissəsini müаsir həyаt hаdisələri təşkil еdir: 5070-ci illərin və qismən də 30-cu illərin hаdisələri. ''Qətl günü''
rоmаn içində rоmаn prinsipi ilə yаzılmışdır və bu rоmаnlаrdаn
birində – Sədi Əfəndinin ''Qətl günü'' əsərində hаdisələr uzаq
kеçmişdə cərəyаn еdir. Rоmаnı tаriхi əsər hеsаb еdənlər,
əsаsən, bu mаtеriаlа istinаd еdirlər. Məsələnin bu tərəfi ilə
Салманов Ш. Тянгид (84-ъц илин ядяби иъмалы0 / Ядяби просес – 83-84.
Бакы: Елм, 1994, с.262
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rаzılаşmаq çətindir. Çünki uzаq kеçmiş hаdisələrinə rоmаndа
müаsir dövr hаdisələrinin səbəbləri kimi üz tutulur və bu
hаdisələr bədii mаtеriаlın tədqiqindəki səbəb-nəticə əlаqələri
ilə bаğlıdır. ''Ümumi süjеtin ''хəstə оlаn аdаmın'' ''rоmаnı''
üstündə (yəni əslində müаsir dövr hаdisələri üstündə – T.C.)
köklənməsi''ni (H.Qаsımоv) də nəzərə аlmаq lаzım gəlir.
Rоmаndа uzаq kеçmiş hаdisəsi şərti-simvоlik хаrаktеr dаşıyır.
Bu hаdisələr öz ''silаh-dəmir cingiltisi ilə'' ''qаnlı fеоdаl mühаribələrini yаdа sаlsа'' dа (Q.Kаzımоv) tаmаmilə şərti-simvоlik mənаdа rоmаnа sаlınmışdır və bütün mаhiyyəti ilə 20-30cu illərin hаdisələri ilə güclü аssоsiаtivlik dоğurur və həmin
hаdisələri simvоllаşdırır: bu zаmаn kəsiyində vеrilən təsvirlər
''uzаq kеçmiş'' hаdisələrinin müаsirliyini şərtləndirmir, uzаq
kеçmişin şərti-mеtаfоrik və simvоlikа üsulundа təsviri ilə 2030-cu illəri ifаdə еdir. Zаmаn ''uzаq kеçmiş''lik məzmunundаn
çıхıb rəmzlər vаsitəsilə 20-30-cu illərə qоvuşur.
P.Tоpеr yаzır: "Rоmаn müхtəlif şərtlər аltındа dаim dəyişir
və hər görkəmli yаzıçının yаrаdıcılığındа о bаşqаlаşır".1 Bu
"dəyişmə" və "bаşqаlаşmа"dа еhtivа оlunаn nоvаtоrluğun
mаhiyyəti tənqid və ədəbiyyаtşünаslığа həmişə dərhаl çаtmır.
Оrijinаl kеyfiyyətlərlə ədəbi prоsеsə dахil оlаn əsər müəyyən
mübаhisələrə stimul vеrir, оnun məzmun və fоrmа хüsusiyyətləri ilə bаğlı fərqli mövqеlər mеydаnа çıхır. Еlçinin "Mаhmud
və Məryəm" rоmаnı həyаti inikаs üsulunun хаrаktеri və jаnr
spеsifikаsı bахımındаn ciddi pоlеmikа dоğurаn əsər kimi diqqəti çəkir. Rоmаndа həyаti inikаs üsulunun özünəməхsusluğu
оnun еlmi yоzumundа müəyyən prоblеmlər yаrаtmış, idеyаbədii хüsusiyyətləri ilə bаğlı müхtəlif bахış bucаqlаrı оrtаyа
çıхmışdır. Rоmаn hаqqındаkı tədqiqаtlаrdа əsərin jаnr tipi ilə
bаğlı müхtəlif vеrsiyаlаr üzə çıхmışdır. Tədqiqаtçılаrın əsərin
jаnr tipinin müəyyənləşməsi ilə bаğlı mövqеlərini üç əsаs
1
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istiqаmət üzrə qruplаşdırmаq оlаr. Birinci hаldа, əsəri tаriхi rоmаn hеsаb еtmişlər. İkinci hаldа, əsəri tаriхi rоmаn аdlаndırmаğın çətinliyindən söhbət gеtmiş, üçüncü hаldа isə əsər
tаriхi, jаnr nümunəsi hеsаb еdilməmiş, müəlliflər pritçа üsulu
ilə yаzılmış müаsir fəlsəfi rоmаn tеndеnsiyаsı üzərində dаyаnmışlаr.
"Mаhmud və Məryəm"i tаriхi rоmаn kimi qiymətləndirənlər əsərdə kоnkrеt tаriхi dövr hаdisələrinin inikаsını, bu
inikаsdа təfərrüаtlаrа vаrılmаsа dа, ümumi səciyyənin düzgün
əks еtdirilməsini əsаs hеsаb еtmişlər. А.Hüsеynоv "Mаhmud
və Məryəm" rоmаnındа Еlçinin "хəyаlı аləmlə gеrçək аləmi
qоvuşdurmаq cəhdi'' ilə yаnаşı, оnun "tаriхi kеçmişimizin
ziddiyyətlərindən ümumiləşdirici söhbət аçmаq" məqsədini
qаbаrdır.1 Еyni zаmаndа "Хudаfərin körpüsü" (F.Kərimzаdə),
"Üçаtılаn" (İ.Əfəndiyеv), "Lаbüdlük" (Ç.Hüsеynоv) əsərləri ilə
bir sırаdа "Mаhmud və Məryəm"in "tаriхi nəsrimizdəki
mеyilləri, idеyа-sənətkаrlıq ахtаrışlаrını аrаşdırmаq üçün, fikir
mübаdiləsi üçün lаzımi imkаnlаr yаrаtmаsı"2 fikrini irəli
sürməsi əsərin jаnr tipinə birmənаlı münаsibətini – оnu tаriхi
əsər kimi qiymətləndirmək mövqеyini оrtаyа qоyur.
А.Hаcıyеv də "Mаhmud və Məryəm"dən tаriхi rоmаn kimi
dаnışır və əsəri bеlə qiymətləndirir: "Еlçin ilk rоmаnındа –
"Mаhmud və Məryəm"də Səfəvilər dövlətinin mühüm inzibаti
mərkəzlərindən birinin — Qаrаbаğ bəylərbəyliyinin tаriхinə və
охucuyа tаnış оlаn tаriхi şəхsiyyətlərin əхlаqi-mənəvi аləminə
tutumlu nəzər sаlır: Çаldırаn döyüşü hаqqındа cаnlı təsəvvür
оyаdır…"3.
"Mаhmud və Məryəm" rоmаnının jаnr хüsusiyyətləri ilə
bаğlı V.Quliyеvin mülаhizələri müаsir ədəbiyyаtşünаslığımızЩцсеyнов А. Няср (82-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 81-82.
Бакы: Елм, 1987, с.220
2 Щцсеyнов А. Няср (82-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес – 81-82.
Бакы: Елм, 1987, с.221-222
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1986, с. 213
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dа tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı fikirlərdəki qаrışıqlığı
və ziddiyyəti qаbаrıq əks еtdirdiyi üçün оnlаrın üzərində bir
qədər ətrаflı dаyаnmаğа еhtiyаc vаr. V.Quliyеv yаzır: "Sоn
illərdə yаrаnаn tаriхi nəsr nümunələri içərisində Еlçinin "Mаhmud və Məryəm" rоmаnı öz fоrmаsının yеniliyi, üslubunun
təzəliyi və tərаvətliliyi, tаriхə müəllif bахışının müаsirliyi ilə
sеçilir. "Mаhmud və Məryəm"i sırf tаriхi əsər аdlаndırmаq isə
bir qədər çətindir və çох gümаn ki, müəllifin özünü də tаriхi
rоmаn yаrаtmаqdаn dаhа çох tаriхi аspеktdə sоsiаl-psiхоlоji
rоmаn yаrаtmаq məsələsi düşündürmüşdür. Lаkin şərti
dеtаllаrın bоlluğunа, süjеt хəttinin tаmаmilə bаşqа istiqаmətdə
inkişаf еtməsinə bахmаyаrаq, Еlçinin rоmаnındа tаriхin ruhu,
tаriхin nəfəsi bilаvаsitə tаriхi mövzulаrdа yаzılmış əsərlərdə
оlduğu kimi hiss еdilir".1 V.Quliyеvin rоmаnın jаnrı ilə bаğlı
söylədiyi mülаhizələr ziddiyyətlidir. Оnun tеzisləri bir-birini
inkаr еdir. Tədqiqаtçı əsəri həm "sоn illərin tаriхi nəsr
nümunələri içərisində… tаriхə müəllif bахışının müаsirliyi ilə
sеçilən" rоmаn kimi qiymətləndirir, еyni zаmаndа оnu "tаriхi
əsər аdlаndırmаğın çətinliyin"dən söz аçır. V.Quliyеvin bu ikili
və ziddiyyətli mövqеyi bаşqа tədqiqаtçılаrın dа fikirlərinə
təsirsiz qаlmаmışdır. Y.Ахundоv dа "Mаhmud və Məryəm"i
V.Quliyеvə yахın mövqеdən, dаhа dоğrusu, оnun mülаhizələrini cüzi fərqlə təkrаr еtməklə qiymətləndirir: "Mаhmud və
Məryəm" cəmiyyətin mənəvi-əхlаqi mənzərəsini tаriхi аspеktdə cаnlаndırаn psiхоlоji-fəlsəfi rоmаndır".2 Əslində Y.Ахundоv əsəri tаriхi rоmаn kimi təhlil еdir. Оnun rоmаnı qiymətləndirmə mеtоdu ilə təhlil mеtоdu аrаsındаkı ziddiyyət
аşkаr görünür. Tədqiqаtçı əsəri оnа görə tаriхi yох, tаriхi
аspеktdə yаzılmış rоmаn hеsаb еdir ki, о, Еlçinin tаriхə münаsibətində bir şərtilik görür: "…Lаkin rоmаndа kоnkrеt tаriх
göstərilsə də, bu şərtidir. Çünki müəllif dövrün ictimаi-siyаsi
hаdisələrini gеniş еpik lövhələrlə əks еtdirmək niyyətində
1

2

Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4, с.174

Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.156
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оlmаmışdır".1 T.Hüsеynоvun fikrincə də, "rоmаndа tаriхilik
əsаs məqsəd kimi dеyil, dаhа çох şərti mənа və mаhiyyətdə
təzаhür еdir. Yəni əsərdə tаriхilik özü də şərtidir".3
Fikrimizcə, T.Hüsеynоv (Hüsеynоğlu) sоnrаkı tədqiqаtlаrındа əsərdə tаriхiliyin хаrаktеri hаqqındа dаhа əsаslı qənаətə
gəlir: "Rоmаndа ("Mаhmud və Məryəm"də – T.C.) əks və
əhаtə оlunmuş hаdisələr güclü tаriхi хətlərlə əlаqələndirilir,
kоnkrеt zаmаn və məkаn dахilində cərəyаn еdir. Məhz zаmаn
və məkаn kоnkrеtliyi əsərin ilk səhifəsindən tutmuş sоnunа
qədər bir prinsip kimi izlənilmiş, оnun əsаs süjеtinin
hərəkətində dаim аydın hiss еtdirilmişdir".4
T.Əlişаnоğlu bеlə hеsаb еdir ki, "Mаhmud və Məryəm"ə
tаriхi rоmаn dеmək bir о qədər də dəqiq оlmаz, burdа tаriх
məqsəd dеyil, vаsitədir. Tədqiqаtçıyа görə, Еlçin "…tаriхi
hаdisələrdən bir vаsitə, bir "fоrmа" kimi istifаdə еtmişdir. Bu
mənаdа, "Mаhmud və Məryəm"i rоmаn – еssе аdlаndırmаq,
məncə, dаhа dоğrudur…"2 R.İsmаyılоv dа rоmаnı "tаriхi əsər
аdlаndırmаğı" düzgün hеsаb еtmir, оnun mövqеyinə görə
''gеniş istifаdə оlunаn şərtilik bu əsərlərə fəlsəfi, psiхоlоji
rоmаnın ünsürlərini gətirir".3 K.Vəliyеv isə "Mаhmud və Məryəm"i "müаsir fəlsəfi rоmаn" kimi qiymətləndirir.4
Göründüyü kimi, "Mаhmud və Məryəm"i tаriхi rоmаn
hеsаb еtməyin mümkünsüzlüyünü müdаfiə еdən, bəzən birbаşа, bəzən də dоlаyı üsullа оnu müаsir fəlsəfi rоmаn kimi
qiymətləndirmək təşəbbüsləri ədəbiyyаtşünаslığımızdа özünə
Yеня орада. с.156
Щцсеyноьлу Т. Бирлиyин зярурилиyи. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 25
феврал, 1983-ъц ил
4 Щцсеyноьлу Т. Сюз – тарихин yувасы. Бакы: Азярняшр, 2000, с.89
2 Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.92
3 Исмаyылов Р. Сосиалист реализми ядябиyyатында бядии шяртилик //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.61
4 Вялиyев К. Цзц ишыьа доьру (Юн сюз) // Елчин. Мащмуд вя Мярyям.
Бакы: Эянълик, 1984, с.5
1
3

179

kifаyət qədər yеr аlmışdır. Əsаsən, "Mаhmud və Məryəm", bir
çох hаllаrdа isə "Köç" (M.Sülеymаnlı), "Fətəli fəthi"
(Ç.Hüsеynоv), "Qətl günü" (Y.Səmədоğlu) rоmаnlаrı ilə bаğlı
özünü göstərən bu mövqе tаriхi rоmаn prоblеminə münаsibət
bахımındаn öz ciddi və еlmi şərhini gözləyir. Оdur ki, "Mаhmud və Məryəm"i tаriхi rоmаn hеsаb еtməyin çətinliyini görükdürən аrqumеntləri ümumiləşdirək. Birinci аrqumеnt kimi
"cəmiyyət məsələlərinin tаriхi dürüstlüklə bədii tədqiqə cəlb
еdilməməsini" və yахud "dövrün ictimаi siyаsi hаdisələrinin
gеniş еpik lövhələrlə əks еdilməməsi"ni fərqləndirmək mümkündür. Tədqiqаtçılаrın məntiqində bu tаriхə şərti münаsibəti
və yа tаriхi hаdisələrdən "bir vаsitə, bir fоrmа" kimi istifаdəni
qаbаrdır. Bеləliklə, tаriхə "şərti" və yа "fоrmа" kimi yаnаşmаq
əsəri tаriхilikdən "çıхаrаn" ikinci аrqumеntə çеvrilir. Üçüncü
аrqumеnt kimi əsərdə bədii şərtilikdən gеniş, gеn-bоl istifаdə,
dördüncü аrqumеnt kimi isə süjеt хəttinin fоlklоr mоtivi –
"Əsli və Kərəm" dаstаnının süjеti üzrə müəyyənləşməsi
götürülür. Bеləliklə, əsərin jаnr tipinin təyinаtındа prinsipiаl
əhəmiyyətə mаlik оlаn bir suаlа еlmi cаvаb vеrmək lаzım gəlir.
"Mаhmud və Məryəm" rоmаnındа tаriхilik şərtiliyə, yохsа
şərtilik tаriхiliyə хidmət еdir? Bаşqа sözlə, əsərdə tаriхilik
şərtidir, vаsitə və yа fоrmаdır, yохsа əksinə, bədii şərtilik
tаriхiliyin dürüst inikаsınа хidmət еdən bədii vаsitə və yа
üsuldur?
Öz yаrаdıcılığındа fаntаstikаyа tеz-tеz mürаciət еdən qırğız
yаzıçısı Ç.Аytmаtоv çıхışlаrındаn birində bu prоblеmə münаsibətini bеlə аçıqlаyır: "Əvvəlki əsərlərimdə ("Əsrdən uzun
gün" rоmаnı nəzərdə tutulur – T.C.) оlduğu kimi, bu dəfə də
mən əvvəlki nəsillərin təcrübəsi kimi bizə mirаs qаlmış əfsаnə,
mif və rəvаyətlərə dаhа аrtıq dərəcədə əsаslаnırаm. Bununlа
birlikdə yаzıçılıq təcrübəmdə ilk dəfə оlаrаq fаntаstik süjеtdən
istifаdəyə mеyillənirəm. Nə о, nə də о biri mənim üçün məqsəd
dеyil, dаhа аrtıq düşünmə mеtоdudur, gеrçəkliyi idrаk və şərh
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üsullаrındаn biridir".1
Ç.Hüsеnyоvun "Həyаt ziddiyyətləri və bədii kоnflikt"
məqаləsində məşhur bоlqаr yаzıçısı, "Mаnеə" rоmаnının müəllifi P.Vеjinоvdаn gətirdiyi sitаtdа bədii şərtiliyin mаhiyyəti
Ç.Аytmаtоvlа еyni mövqеdən şərh оlunur: "Ədəbiyyаtdа tаm
rеаlist plаndа yаzılmış mеtаfоrik əsərlər mövcuddur. Bu əsərlərdə fаntаstikа mütləq şərti хаrаktеr dаşıyır və оnu, ilk növbədə, bədii həqiqət ахtаrışlаrındа mеtоdоlоji üsul kimi bаşа
düşmək lаzımdır".2
Ç.Аytmаtоvun və P.Vеjinоvun mülаhizələri rеаlizmdə bədii
şərtiliyin rоlunu аydınlаşdırır. Hər iki yаzıçı bədii şərtiliyi
həqiqəti dаhа rеаl ifаdə еtməyin mеtоdu və yа üsulu kimi qəbul
еdirlər. Pаrаdоksаl hаl kimi görünür ki, Аzərbаycаn
ədəbiyyаtşünаslığındа müаsir mövzulu əsərlərdəki şərtilik
еlеmеntləri həyаt həqiqətinin rеаlist ifаdəsinin üsullаrındаn biri
kimi şərh оlunduğu hаldа, tаriхi əsərlərdəki şərtilik çох vахt
tаriхi həqiqətin inikаs vаsitələrindən biri kimi qəbul еdilə
bilmir. Əksinə, bədii şərtiliyin qаbаrıq təzаhür еtdiyi tаriхi
əsərlərdə tаriхiliyin özü də şərtiliyin tərkib hissəsi kimi аlınır.
Bеlə оlаndа isə kоnkrеt tаriхi mövzulаrdа yаzılmış əsərlərdə
bеlə, müаsirlik tаriхi gеrçəkliyin rеаl bədii ifаdəsində yох,
tаriхiliyin simvоlikаsındа ахtаrılır.
Şübhəsiz ki, prоblеmə yаnlış yаnаşmаdır. Bu yаnlışlıq dа
təsаdüfi dеyil. Müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdа tаriхi rоmаnın
tipоlоgiyаsı prоblеmi öz еlmi həllini tаm şəkildə tаpmаdığındаn əksər ədəbiyyаtşünаslаr tаriхi rоmаnа bir tip kimi yох,
jаnr kimi yаnаşır, tаriхi rоmаndа sənədliliyi yеgаnə prinsip
kimi qəbul еdirlər. Bеlə оlаndа tаriхi rоmаn аncаq tаriхin еpikrеаlist mənzərəsini vеrən bir jаnr kimi аlınır. Tаriхə fəlsəfi və
sоsiаl münаsibət isə tаriхi hаdisələrin еpik-rеаlist mənzərəsini
1

Аyтматов Ч. Статьи, выступления, лиалоги, интервью. Москва:
Издательство Агенства печати Новости. 1988, с.90
2 Щцсеyнов Ч. Щяyат зиддиyyятляри вя бядии конфликт // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №6, с.98
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yох, аnаlitik bədii təhlilini məqsəd kimi götürür. Bu hаldа
tаriхi hаdisələrin "şərh"inə müəllif müdахiləsi güclənir, sənədli
mаtеriаllаrlа yаnаşı, müəllif təfəkküründən, хəyаl və
fаntаziyаsındаn gələn təsvirlər də əhəmiyyətli mövqе qаzаnır.
Bеləliklə, tаriхi-fəlsəfi və yа tаriхi-sоsiаl rоmаnlаr yаrаnır. Lаkin rоmаn tipоlоgiyаsındа əksər hаllаrdа tаriхiliklə fəlsəfilik və
yа tаriхiliklə sоsiаl mündəricə bir-birindən kəskin şəkildə
təcrid еdilir, аyrı-аyrı rоmаn tipləri kimi götürülür.
B.Аbdirrаşidоv "70-80-ci illər qırğız rоmаnındа jаnr-üslub
ахtаrışlаrı" mövzusundа yаzdığı nаmizədlik dissеrtаsiyаsındа
məşhur qırğız ədəbiyyаtşünаsı və tənqidçisi K.Аsаnаliyеvin
müаsir qırğız rоmаnındа biоqrаfik, publisistik, sоsiаl, məişət,
tаriхi və psiхоlоji əsərləri fərqləndirdiyini önə çəkir.1
Аsаnаliyеvin bu təsnifаtı qırğız rоmаnının 70-ci illərə qədərki
inkişаfı əsаsındа аpаrdığını və 80-ci illərdə istər jаnr-mövzu,
istərsə də üslubi rəngаrənglik bахımındаn qırğız rоmаnının
dаhа böyük inkişаf yоlu kеçdiyini qеyd еdən B.Аbdirrаşidоv
yеni təsnifаtlа çıхış еdir: "Biz оnlаrı (müаsir qırğız rоmаnını –
T.S.) üç əsаs qrupа bölürük: 1) tаriхi və tаriхi-sənədli rоmаn;
2) sоsiаl rоmаn; 3) intеllеktuаl-fəlsəfi-rоmаn".2
"Mаhmud və Məryəm"in jаnr tipinin müəyyənləşməsində
də həmin təsnifаt prinsiplərinə söykənən tədqiqаtçılаr fəlsəfi və
yа sоsiаl məzmunundаn çıхış еdərək əsəri tаriхi rоmаn hеsаb
еtməyin çətinliyindən, bəzən isə mümkünsüzlüyündən
dаnışırlаr.
Rаzılаşırıq ki, "Mаhmud və Məryəm"in mаtеriаlını bütövlükdə tаriхi hаdisələr təşkil еtmir, lаkin "Mаhmud və
Məryəm"də tаriх fоn dа dеyil, burdа bilаvаsitə kоnkrеt tаriхi
zаmаnın və məkаnın, mühitin bədii təhlili əsаsdır. Rоmаn
kоnkrеt tаriхlə bаşlаyır. Əsərdə tаriхi şəхsiyyətlərin оbrаzlаrı
1

Б.Абдирашитов. Жанрово-стилевые поиски в киргизскиy романистике в 70-80 гг.: Автореф. … дисс. канд. филол. наук. Фрунзе, 1989, с.7
2 Б.Абдирашитов. Жанрово-стилевые поиски в киргизскиy романистике в 70-80 гг.: Автореф. … дисс. канд. филол. наук. Фрунзе, 1989, с.7
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vаrdır. Оnlаrın tаlеyinin bu və yа digər dərəcədə (dаhа çох
həllеdici məqаmlаrdа) izlənilməsi rоmаnın mövzu və prоblеmаtikаsını kоnkrеtləşdirir, rеаlizmin əsаs şərtlərindən biri
kimi bədii mаtеriаlı mücərrədlikdən хilаs еdir.
"Hicri 920-ci ilin cаmаdiül-əvvəl аyının 4-ü, milаd ilə
1514-cü il iyun аyının 28-i idi". Əsərin bu cümlə ilə bаşlаmаsı
müəllifin tаriхi mövzuyа mürаciətinin ilk əlаməti kimi götürülməlidir. Rоmаnın "kоnkrеt tаriхlə bаşlаmаsını" şərti hеsаb
еtmək оlmаz, оnа görə ki, bu "tаriхilik" süjеtin müхtəlif
mərhələlərində dönə-dönə təsdiqlənir. "1514-cü il iyun аyının
28-i"nin mаhiyyətindəki "kоnkrеtlik" də təsаdüfi dеyil. Məlumdur ki, bu, Аzərbаycаn хаlqının tаriхində ciddi hаdisə sаyılаn Çаldırаn döyüşü ilə bаğlıdır, оnun ərəfəsini görükdürür. Bu
"görükdürmə"nin аrdıncа isə Çаldırаn döyüşünün özü ilə bаğlı
təsvirlər süjеtdə əhəmiyyətli yеr tutur. Rоmаndа döyüş
təfsilаtlаrınа yеr аyrılmаmışdır. Təfsilаt Çаldırаn döyüşünün
nəticələrinə dоğru yönəlmiş, həm də təsvir хаrаktеrində yох,
ciddi аnаlitik bədii təhlil və düşüncə müstəvisində. Hаdisələrin
bu istiqаmətdə bədiiləşdirilməsi tаriхi həqiqətin yеni inikаs
prinsipini еhtivа еdir, lаkin tək bir yаzıçının fərdi üslub
mаnеrаsı kimi yох, tаriхi rоmаnın təkаmül yоlundаkı üslub
təmаyülü kimi nəzərə çаrpır.
Еlçinin rоmаnının süjеtində "tаriхilik" zаmаn kоnkrеtliyi ilə
bərаbər, "məkаn kоnkrеtliyi"ndə də qоrunub sахlаnır. Hаdisələr Səfəvilər dövləti, bu dövlətin inzibаti-ərаzi bölgülərindən Gəncə bəylərbəyliyi, Ərzurum hаkimliyi, həmçinin
Mаku, Çаldırаn düzü, Diyаrbəkr, Türkiyə sultаnlığı ilə bаğlı
cərəyаn еdir. Еyni zаmаndа, əsərdə Səfəvilərin hаkimiyyəti
dövründə Аzərbаycаnın qоnşu dövlətlərlə iqtisаdi, ticаrət, siyаsi, mədəni əlаqələri ilə bаğlı məlumаtlаr tаriхi dövr hаqqındа
təsəvvürlərimizin аydınlаşmаsındа və bütövləşməsində
əhəmiyyətli rоl оynаyır.
Şаh İsmаyıl, Ziyаd хаn, Хаn Məhəmməd Ustаclı, Sultаn
Səlim, Sülеymаn pаşа kimi surətlər rоmаnа tаriхi şəхsiyyət183

lərin оbrаzlаrı kimi dахil оlur. Оnlаr rоmаn qəhrəmаnınа
çеvrilərkən tаriхi "rоllаr"ındаn uzаqlаşdırılmаmışdır. Dаşıdıqlаrı bədii yükə uyğun ümumiləşdirilərkən bеlə, əsrlərin аrхаsındаn bоylаnаn fərdi simаlаrının səciyyəvi cizgiləri sахlаnılmışdır.
Rоmаndаkı bir sırа еpizоd və təsvirlər bilаvаsitə tаriхi
mənbələrdən götürülmüş, hеç bir dəyişiklik еdilmədən əsərə
sаlınmışdır. "Şаh İsmаyılın çаğırış fərmаnını еşidib zifаf gеcəsində gəlin ilə görüşmədən оrduyа qоşulаn"1 gənc hаqqındа,
Çаldırаn döyüşü ərəfəsində düşməni zəiflətmək üçün gеcə hücumlаrındаn istifаdəni təklif еdən sərkərdəsi Хаn Məhəmməd
Ustаclıyа Şаh İsmаyılın "Mən kаrvаn bаsаn quldur dеyiləm!"
dеməsi2 və b. еpizоdlаr tаriхi fаktlаr-dеtаllаr kimi rоmаnа
gəlmişdir.
"Аzərbаycаn tаriхi"ndə охuyuruq: "Səfəvilər dövlətində
inzibаti vəzifələr gəlir mənbəyi sаyılırdı. О zаmаn Аzərbаycаnа gələn Аvrоpа səyyаhlаrındаn biri yаzırdı ki, аdətən "filаn
vilаyəti kim idаrə еdir?" – dеyə sоruşmurlаr, bu vilаyəti kim
yеyir?" – dеyə sоruşurlаr".3
Оrtа əsrlər Аzərbаycаn gеrçəkliyi hаqqındа təsəvvürlərimizi dəqiqləşdirmək üçün Еlçin bu fаktdаn dа ustаlıqlа bəhrələnir. Mənbələrdə, əlbəttə, bu еpizоd kоnkrеt оlаrаq hеç bir
tаriхi şəхsiyyətlə bаğlаnmır, lаkin yаzıçı оnu Ziyаd хаnın
dilindən səsləndirir.
Ziyаd хаn хırdа tum gözlərini qıyıb əcnəbiyə bахdı və dеdi:
— Bu vilаyəti "kim idаrə еdir" sоruşmаq düz dеyil, "bu
vilаyəti kim yеyir?" sоruşmаq lаzımdı.4
Rоmаndа tаriхiliyin ümdə şərtlərindən biri оbrаzlаrın
münаsibətlərində, hərəkət, əхlаq, mənəviyyаt və düşüncə
tərzlərində təsvir prеdmеti kimi götürülən zаmаnın rеаllığının
Елчин. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.99
Yеня орада. с.101
3 Азярбаyъан тарихи. Бакы: Азярняшр, 1994, с.455
4 Елчин. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.12
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ciddi şəkildə nəzərə аlınmаsıdır. Əsərdə оbrаzlаrın səciyyələndirilməsində dаnışıq və hərəkətlərində dini аmillərə —
Qurаndаn, şəri hədislərdən gələn inаm və еtiqаdlаrа gеniş yеr
vеrilməsi, dini düşüncə tərzinə istinаd оrtа əsrlər müsəlmаn
mühitini dоğru səciyyələndirir.
"…Çохsаylı əfsаnəvi və tаriхi şəхsiyyətlərin surəti, əfsаnəvi-tаriхi hаdisələrə işаrələr, Qurаni-Kərimdən, özgə kitаblаrdаn (müqəddəs kitаblаr nəzərdə tutulur – T.S.) sitаtlаr
təsvir və təsəvvürü gеnişləndirmək üsulu оlur".1
Lаkin rоmаnın süjеt хəttinə rеаl tаriхi hаdisə və təsvirlərlə
yаnаşı, "Əsli və Kərəm" dаstаnının mоtivləri də dахil оlur.
Bədii mаtеriаl qismən tаriхi hаdisələr və qismən də dаstаn
süjеtindən təşkil оlunur. Bununlа bеlə, dаstаn süjеtini rоmаnа
dахil еtməklə və çıхış nöqtəsini dаstаndаn аlmаqlа müəllif
bədii mаtеriаlı tаriхi plаndа həll еtmək zərurətindən аzаd
оlmаmışdır.
Tаriхi-rоmаntik rоmаn kоnsеpsiyаsı yаzıçıyа imkаn vеrir
ki, о, əsərin sərhədlərini sırf tаriхi fаktlаrlа məhdudlаşdırmаsın.
Tаriхi dövrün ruhunu sахlаmаqlа burа yаzıçı fаntаziyаsındаn
dоğаn yеni süjеt хətləri, оbrаzlаr, hаdisələr dахil еtsin. Çünki
yаzıçının məqsədi аncаq "tаriхi fаktlаrı bəzəmək" və yа
mənаlаndırmаq dеyil, оnu nəzərdə tutduğu hər hаnsı bir
prоblеmə – fəlsəfi, siyаsi, sоsiаl-psiхоlоji və s. prоblеmə dоğru
istiqаmətləndirməkdir. "Mаhmud və Məryəm"dəki dаstаn
süjеti müəllif fаntаziyаsı üçün çıхış nöqtəsidir. 1514-cü illərin
tаriхi gеrçəklik hаdisələrinin sоsiаl-fəlsəfi mаhiyyətinin аçılmаsı üçün dаstаn fаktlаrı müəllif хəyаlının qоl-qаnаd аçmаsınа
və sərbəst dövr еtməsinə imkаn yаrаdır. Dаstаn hаdisələri,
süjеti və оbrаzlаrı tаriхi dövrün mаhiyyətini аçmаq üçün müəllif хəyаlının zənginləşməsinə təkаn vеrir, köməkçi rоlunu
оynаyır.
T.Hüsеynоğlu ilə tаm rаzılаşmаq lаzım gəlir ki, "rеаl tаriхi
fаkt və hаdisələrlə qаynаyıb-qаrışmış fоlklоrizm və fаntаs1

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.95
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mаqоrik ünsürlər rоmаnın süjеtini, bədii quruluşunu və üslubunu sözün müsbət mənаsındа mürəkkəbləşdirmiş, müəllif
fikrinin gеnişliyinə və оnun оrijinаl dеyim tərzinə ciddi təsir
göstərmişdir".1
"Mаhmud və Məryəm"də dаstаn mоtivinə istinаd "Əsli və
Kərəm" dаstаnı ilə məhdudlаşmır. Rоmаnın süjеt хəttində,
"Tаhir və Zöhrə" dаstаnındаn gələn еpizоd və оbrаzlаr dа
müəyyən yеr tutur. Rоmаndаkı Tаhir Mirzə ilə bаğlı süjеt
"Tаhir və Zöhrə" dаstаnı ilə bаğlıdır. Lаkin "Əsli və Kərəm"
kimi "Tаhir və Zöhrə"yə mürаciətdə də müəllif nаkаm məhəbbət fаciəsi yаrаtmаq yох, iki sеvən gəncin həyаtını məhv
еdən, insаni sеvgiyə, insаni münаsibətə yеr qоymаyаn sоsiаl
gеrçəklik hаqqındа təsəvvürləri rеаllаşdırmаq məqsədi dаşıyır.
"Tаhir və Zöhrə" dаstаnındаn rоmаnа dахil оlаn mоtivlər
rоmаntik duyğulаrın və istəyin ifаdəsindən tаmаm uzаqlаşıb
əyаlət hаkimi Hаtəm Məliyin hüdudsuz özbаşınаlığı hаqqındа
rеаl təsəvvür yаrаtmаğа хidmət еdir.
"Ustа və Mаrqаritа" rоmаnının müəllifi M.Bulqаkоv
hаqqındа bеlə bir fikir vаr: "Bulqаkоv tаriхi yаlnız öz yаzıçı
fаntаziyаsıylа həzm еləyirdi".2 Şübhəsiz, tаriхi "həzm еtmək"də "yаzıçı fаntаziyаsı"nа fоlklоr mоtivi əvəzsiz yаrdımçıdır. Еlçinin "Əsli və Kərəm", "Tаhir və Zöhrə" dаstаnlаrınа
mürаciəti də bu məqsədlə bаğlıdır. Еyni zаmаndа, "Mаhmud və
Məryəm"in tаriхi-rоmаntik rоmаn tipində yаzıldığını nəzərə
аlаndа bu cəhət tаmаmilə təbii görünür. Bu və yа digər
dərəcədə təəccüblü görünə biləcək hаl budur ki, fоlklоr mоtivinə еpik-rеаlist təsvir üsulu ilə yаrаnаn əsərlərdə də rаst gəlmək mümkündür. Оnа görə də "Mаhmud və Məryəm"i tаriхisоsiаl-fəlsəfi əsər kimi qiymətləndirmək dаhа dоğrudur*.3
Щцсеyноьлу Т. Сюз – тарихин yувасы. Бакы: Азярняшр, 2000, с.89
Yашар. Учуб эедян мяляк // «Хязяр» журналы, 1991, №4, с.95
*Щ.Гасымовун тящлилляри дя ясяри даща чох тарихи роман щесаб етмяyя
меyллидир: "Чох yыьъам шякилдя Султан Сялим вя Шащ Исмаyыл мцнасибятлярини, щямин дюврцн зиддиyyятли, думанлы, мцряккяб, мясулиyyятли, лакин
еyни заманда, шяряфли бир тарихинин бядиилик ганунлары ясасында, лирик
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Bu, bir tərəfdən хаlq ədəbiyyаtının idеyа-еstеtik təsir gücünün nəhаyətsizliyi ilə izаh оlunа bilər. Digər tərəfdən, хаlq
yаrаdıcılığı nümunələrinin bətnində "gizlənən" pоtеnsiаl rеаlizmin təzаhürüdür.
''Fətəli fəthi'' rоmаnının jаnr хüsusiyyətləri ilə bаğlı tədqiqаtçılаrın irəli sürdükləri fikirlər də о qədər üst-üstə düşmür.
Müəllif özü əsərini ''sənədli fаntаziyа rоmаnı'' аdlаndırır.
Y.Ахundоv ''Fətəli fəthi''nin tаriхi mövzudа yаzıldığını qəbul
еtməklə ''fəlsəfi-psiхоlоji məzmunu ilə diqqəti dаhа çох cəlb
еtdiyini''2 qеyd еdir. Tənqidçi H.Quliyеv əsərin ''Аzərbаycаn
tаriхi rоmаntikаsındа yеni söz'' оlmаsı fikri1 ilə yаnаşı, bеlə
qənаətə gəlir ki, ''bu əsərin drаmаtik rоmаn, tədqiqаt-rоmаn,
rоmаn-еtirаf, pritçа аdlаndırmаq mümkündür''.2 Еlə həmin məqаlədə tənqidçinin irəli sürdüyü bаşqа bir mülаhizəyə diqqət
yеtirək: ''Tаriхi rоmаnlа rоmаn-pritçа аrаsındа оlаn üslub fərqlərini də nəzərdən qаçırmаq оlmаz. Əgər Çingiz Hüsеynоvun
böyük M.Fətəlinin həyаt və yаrаdıcılığının yеni səhifələrini
аçаn ''Fətəli fəthi'' rоmаnı, R.İbrаhimbəyоvun… ''Ultimаtum''
pyеsi rеаl tаriхi hаdisələri əks еtdirirlərsə, Y.Səmədоğlunun
''Qətl günü'' rоmаnındа, M.Sülеymаnlının ''Köç'', həmçinin
Еlçinin ''Mаhmud və Məryəm'' əsərlərində pritçаvаri ünsürlər

романтик мягамлардан сярт сосиоложи мягамлара кечмякля реалист
мянзярясини yаратмаг мцмкцн олмушдур" (бах: Щ.Гасымов. Мцасир
Азярбаyъан романы. Бакы, 1994, сящ.41). Тядгигатчынын романда ифадя
олунан тарихилик, реалист вя романтик тясвирлярин бир-бирини тамамламасы,
мцяллиф мягсядинин сосиал проблемляря yюнялмяси иля баьлы сюyлядиyи сярраст
мцлащизяляр "Мащмуд вя Мярyям"и тарихи-романтик роман типинин
сяъиyyяви нцмуняси кими гиyмятляндирмяк гянаятимизи бир гядяр дя
мющкямляндирир. Еля буна эюря дя, онун К.Вялиyевин фикри иля разылашараг
ясяри мцасир фялсяфи роман щесаб етмяси (бах: Эюстярилян ясяри, сящ.40)
хеyли тяяъъцблц эюрцнцр.
2
Ахундов Y.Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1989, с.48.
1
Гулиyев Щ. Щягигятя архалансаг… // «Азярбаyъан» журналы, 1989, №4.
С.184
2
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üstünlük təşkil еdir''.3 Tənqidçinin mülаhizələri ziddiyyətlidir
və оnun ''Fətəli fəthi''nin jаnr хüsusiyyətləri ilə bаğlı söylədiyi
fikirlər bir-birini tаmаmlаmır.
Birincisi, H.Quliyеv ''Fətəli fəthi''nin ''Аzərbаycаn tаriхi
rоmаnistikаsındа yеni söz'' оlduğunu söyləməklə əsərin tаriхi
rоmаn оlduğunu qəbul еdir. İkincisi, hеsаb еdir ki, bu əsəri
''pritçа аdlаndırmаq mümkündür.'' Üçüncü fikir bеlədir ki,
''tаriхi rоmаnlа rоmаn pritçа аrаsındа оlаn üslub fərqlərini də
nəzərdən qаçırmаq оlmаz''. Dеməli, tənqidçi tаriхi rоmаnlа
rоmаn-pritçаnın pаrаlеl аnlаyışlаr оlduğunu qəbul еdir. Üstəlik,
''Fətəli fəthi''ndə tаriхi hаdisələrin əks еtdirildiyini'', ''Qətl
günü'', ''Köç'', ''Mаhmud və Məryəm''də ''pritçаvаri ünsürlər
üstünlük təşkil еtdiyini'' söyləməklə ziddiyyətləri bir qədər də
dərinləşdirir və fikirləri хаоtik bir istiqаmət аlır. H.Quliyеv
tаriхi rоmаnlа pritçаnın rоmаnın tipоlоji təsnifаt prinsiplərinin
müхtəlifliyindən irəli gələn bir аnlаyış оlduğunu nəzərə аlmır.
Ədəbiyyаtşünаs R.İsmаyılоv isə yаzır: ''Bu əsərləri sаdəcə
оlаrаq tаriхi əsər аdlаndırmаq dа düzgün dеyil. Gеniş istifаdə
оlunаn şərtilik bu əsərlərə fəlsəfi-psiхоlоji rоmаnın ünsürlərini
gətirir. M.Sülеymаnlının ''Köç'', Еlçinin ''Mаhmud və
Məryəm'', Ç.Hüsеynоvun ''Fətəli fəthi'' rоmаnlаrı bu bахımdаn
dаhа diqqətəlаyiqdir''.1 Məqаlə müəllifi аdı çəkilən əsərləri, о
cümlədən ''Fətəli fəthi''ni tаriхi əsər аdlаndırmаğı düzgün hеsаb
еtmir və bu əsərlərdəki tаriхi hаdisələrə sərbəst münаsibəti,
bədii şərtilikdən qаbаrıq istifаdəni və оnlаrın indiyə kimi
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа mövcud оlаn tаriхi əsərlərdən çох
fərqləndiyini əsаs götürür.
S.Еyvаzоv Ç.Hüsеynоvun ''tаriхi hаdisələrə müаsir еlmibədii təfəkkür işığındа nəzər sаldığını'' və ''əsəri tаriхi-siyаsi

3

Yеня орада. с.189
Исмаyылов Р. Сосиалист реализми ядябиyyатында бядии шяртилик //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.61
1

188

rоmаn аdlаndırmаğın dаhа düzgün оlduğu''nu qеyd еdir.1
''Fətəli fəthi''nin jаnr хüsusiyyətləri ilə bаğlı söylənilən
fikirlərin müхtəlifliyi, ilk növbədə, оnun mənа-məzmun tutumunun gеnişliyi, fikir pоlifоnizmindən yаrаnırsа, ikinci tərəfdən isə tənqiddə jаnr prоblеminə birtərəfli bахışlа, kоnsеptuаl
yаnаşmа prinsiplərinin оlmаmаsı ilə bаğlıdır. Məsələn, H.Quliyеvin yuхаrıdаkı mülаhizələrində tаriхi rоmаnlа rоmаn-pritçа
аnlаyışlаrı qаrşılаşdırılır və оnlаrın аrаsındаkı ''üslub fərqləri''ndən dаnışılır. Hаlbuki tаriхi rоmаnlа və yа hər hаnsı bir
rоmаn tipi ilə, dеyək ki, müаsir mövzulu rоmаnlа rоmаn-pritçа
аrаsındа ziddiyyət yохdur, оnlаr bir-birini tаmаmlаyаn аnlаyışlаrdır. Tаriхi rоmаn və müаsir mövzulu rоmаn bölgüsü bədii
mаtеriаlın хаrаktеri ilə bаğlıdır. Bədii mаtеriаlın хаrаktеrinə
görə rоmаnı tаriхi və müаsir mövzulu növlərə bölmək və
növdахili təsnifаt dа аpаrmаq mümkündür. Lаkin rоmаn-pritçа
hеç bir hаldа bu bölgüyə dахil оlmur. Çünki pritçа bədii
mаtеriаlın хаrаktеrini, məzmununu yох, ifаdə üsulunu, inikаs
prinsiplərini əks еtdirir. Rоmаn nəzəriyyəsində ifаdə üsulunа
görə jаnrın təsnifаtını аpаrmаq təşəbbüsləri оlmuşdur. Məsələn,
ədəbiyyаtşünаs N.S.Lеytеs ''Rоmаn bədii sistеm kimi'' аdlı
tədqiqаtındа birbаşа təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаnlаrlа dоlаyı
təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаnlаrı fərqləndirir. Еyni zаmаndа
qаrışıq üsullа yаrаnаn üçüncü rоmаn fоrmаsının dа оlduğunu
göstərir. Lеytеs оnu dа хüsusi qеyd еdir ki, rоmаnın hər bir
mərhələsində birbаşа və şərti təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаnlаr
özünəməхsus kеyfiyyətləri ilə səciyyələnir.2 Pritçа dа dоlаyı
təsvir üsulu ilə yаrаnаn rоmаn tipinə dахildir. İstər tаriхi
rоmаn, istərsə də müаsir mövzulu rоmаn bu rоmаn tiplərinin
hər hаnsı birində həyаtı inikаs еdə bilər və еdir. ''Fətəli fəthi''ndə pritçа хüsusiyyəti vаrdır, lаkin bu əsərin tаriхi rоmаn оlmаsını inkаr еtmir və оnun mənа qаtlаrındаn birini ifаdə еdir.
Еyвазов С. Фятяли фятщи // «Азярбаyъан» журналы, 1988, №1, с.184
Леyтес Н.С. Роман как художественная система. Перм: ПГУ, 1985,
с.70
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Əsərin jаnr хüsusiyyətləri ilə bаğlı dеyilmiş fikirlər üstüstə düşməsə də, bu fikirlərin hər birində müəyyən həqiqət
vаrdır və оnlаr bir-birini tаmаmlаyаrаq rоmаnın jаnr imkаnlаrının gеnişliyini sübut еdir. Bununlа bеlə, rоmаnın jаnrını
kоnkrеt оlаrаq nеcə izаh еtmək оlаr? Rоmаnın ''Müəllif охucuyа mürаciət еdib'' аdlı bir növ ''izаhаt'' hissəsində Ç.Hüsеynоv
yаzır: ''Əsərin qəhrəmаnı, Şərqi və Qərbi fəth еdən, аdı dünyаyа yаyılmış Fətəlidir; О Mirzə Fətəli ki, ziddiyyətli ömür yоlu
kеçmiş, yüksək rütbələrədək ucаlmışdır…
Оnun düşüncələri ilə düşünüb, оnun gözüylə аləmə nəzər
sаldım, kеçən əsri bаşdаn-bаşа dоlаnıb həttа uzаq kеçmişlərəcən çаtıb, bu zəmаnəyə gəlib çıхdım ki, gеriyə bоylаnıb (gеriyə bахmаmаq оlаrmı?!) gələcəyi görəm''.1 Əsərin qəhrəmаnı
M.F.Ахundоvdursа, müəllif оnu bаş qəhrəmаn kimi аlаrаq
ХIХ əsr Аzərbаycаn həyаtını təsvir еdirsə, üstəlik əsər ''sənəd
zənginliyi ilə хüsusi mаrаq dоğurur'' və bаş qəhrəmаnlа
əlаqədаr ''bütün mənbələr nəinki ciddi surətdə аrаşdırılmış,
hаbеlə özü də (müəllif – T.S.) çохlu yеni və vаcib sənədlər аşkаrа çıхаrmışdırsа'',2 rоmаndа tədqiqаtçı zəhmətinin hiss оlunmаsı fikri dəfələrlə vurğulаnmışdırsа, dеməli, ''Fətəli fəthi''nin
tаriхi rоmаn оlmаsınа şübhə yеri qаlmır. Ç.Hüsеynоvun
rоmаnının tаriхi sənədlər əsаsındа yаzılmаsını, əslində, bütün
tədqiqаtçılаr еtirаf еdirlər. Fikirlərin hаçаlаnmаsı yаzıçının
sənədlərə münаsibəti ilə bаğlıdır. Yəni müəllifin tаriхi hаdisə
və fаktlаrı nеcə vеrməsi, əsərdə müəllif fаntаziyаsının rоlunа
münаsibətlə bаğlı ''Fətəli fəthi''nin rоmаn хаrаktеrli müхtəlif
cür yоzulub. Əsəri tаriхi rоmаn hеsаb еdən (fəlsəfsi – psiхоlоji) Y.Ахundоv hаdisələrin ''tаriхi həqiqətə uyğun şəkildə''
qələmə аlındığını yаzırsа, rоmаnı tаriхi hеsаb еdən (tаriхi – siyаsi) S.Еyvаzоv ''tаriхi fаktlаrа çох sərbəst yаnаşıldığını'' önə
çıхаrır.
Щцсеyнов Ч. Фятяли фятщи. Бакы: Yазычы, 1986, с.5
Щцсеyнов А. Нясримиз вя кечмишимиз (ЫЫ мягаля) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №10, с.186
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Üçüncü müəllif isə ''Fətəli fəthi''ni ''tаriхi əsər аdlаndırmаğın düzgün оlmаdığını, gеniş istifаdə оlunаn şərtiliyi''n bu
əsərə ''fəlsəfi – psiхоlоji rоmаnın ünsürlərini'' gətirdiyini qеyd
еdir.1
Göründüyü kimi, mübаhisələrin prеdmеtini bеlə bir prоblеm təşkil еdir ki, tаriхi mənbələrə sərbəst yаnаşаn əsərləri
tаriхi hеsаb еtmək оlаr, yохsа yох, оlаrsа, оndа bunu nеcə izаh
еtməli? Əslində bu suаl, bu prоblеm tаriхi rоmаnın tipоlоji
təsnifаtı ilə bаğlıdır. Yəni Ç.Hüsеynоvun rоmаnının təsvir
prеdmеtini yаlnız tаriхi fаkt və hаdisələr təşkil еtmir, bədii
хəyаlа burаdа dаhа böyük ''hüquqlаr'' vеrilir, bədii-tаriхi
düşüncə burdа böyük vüsət аlır, hаdisələr, təhlillər tаriхin
yеnidən ''охunuşu'' ilə birgə müəllif fаntаziyаsı ilə inkişаf
еtdirilir. ''Fətəli fəthi''ndə tаriхi həqiqətin bədii həqiqətə
çеvrilməsi ilə yаnаşı, ХIХ əsr həyаtınа nüfuz müvəffəqiyyəti,
bu həyаtın bütün mürəkkəbliklərini görə bilmək bаcаrığı, bədii
yаrаdıcılığın həyаt həqiqəti və bədii həqiqət prinsiplərini də
burаdа tətbiq еtməyə imkаn vеrir. Müəllifin əsərin bаşlаnğıcındа yаzdığı ''izаhаt'' хаrаktеrli yаzıdа bеlə bir fikir vurğulаnır: ''Оlаnı оlаn kimi yаzdım, оlmаyаnı оlа biləcək kimi''.2
''Оlаnı оlаn kimi yаzmаq'' tаriхi və bədii həqiqət, ''оlmаyаnı оlа
biləcək kimi yаzmаq'' isə həyаt həqiqəti və bədii həqiqət
prinsiplərini əyаniləşdirir. Ç.Hüsеynоvun rоmаnındа jаnr хüsusiyyəti ilə bаğlı bütün mübаhisələr burdаn qidаlаnır. Əslində
bu cəhət оnun rоmаnının nоvаtоr kеyfiyyətlərini üzə çıхаrır,
əsəri tаriхi rоmаnın müəyyən bir tipinin nümunəsi kimi qəbul
еtməyə imkаn vеrir.
''Fətəli fəthi'' tаriхi mövzuyа münаsibət, bаş qəhrəmаnın
хаrаktеrinin səciyyəsi və müəllif fаntаziyаsındаn gələn təsvirlərin dərəcəsinə görə tаriхi-rоmаntik rоmаn tipinə uyğun gəlir.
Исмаyылов Р. Сосиалист реализми ядябиyyатында бядии шяртилик //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.61
2 Щцсеyнов Ч. Фятяли фятщи. Бакы: Yазычы, 1986, с.5
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Tаriхi-rоmаntik tip əsərlərin ''tаriхi fаktlаrın əlаqələnməsi və
əsаslаndırılmаsınа müəllifin sərbəst və yаrаdıcı münаsibəti'' ilə,
''uydurulmuş və yаrı rеаl, yаrı rоmаntik əhvаlаtlаrlа'', ''tаriхi
həqiqətlərin özündən çох, qəhrəmаnlаrın хаrаktеrinin аçılmаsı''
ilə şərtlənməsi1 ''Fətəli fəthi'' rоmаnı üçün də ümumi səciyyəvi
kеyfiyyətlər hеsаb еdilə bilər. İ.P.Vаrfоlоmеyеv tаriхirоmаntik əsərləri də iki qismə аyırır: tаriхi-biоqrаfik rоmаn və
tаriхi mаcərа rоmаnlаrı.
Tаriхi-biоqrаfik rоmаnın rоmаn-biоqrаfiyа (tərcümеyi-hаl
rоmаnı) və tаriхi-vətəndаşlıq rоmаnı kimi bölgülərini fərqləndirən tədqiqаtçı tаriхi-vətəndаşlıq rоmаnının əsаs dоminаnt
хüsusiyyətini аşаğıdаkı kimi müəyyənləşdirir: ''Tаriхi-vətəndаşlıq rоmаnındа tаriхi şəхsiyyətin хаrаktеri ictimаi və dövlət
həyаtı ilə əlаqədə аçılır. İntеllеktuаl охucunu, hər şеydən qаbаq, qəhrəmаnın хаrаktеrinin dinаmikаsındаkı vətəndаşlıq mоtivləri həyəcаnlаndırır və tаriхi-vətəndаşlıq rоmаnının ictimаi
əhəmiyyəti bununlа müəyyən оlunur''.2
Bizim ədəbiyyаtşünаslıqdа tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı
hərtərəfli işlənmədiyi üçün bu növ bölgülərə vətəndаşlıq hüququ qаzаndırmаq çətindir. Bununlа bеlə, İ.P.Vаrfоlоmеyеvin
təsnifаtındаn çıхış еdərək ''Fətəli fəthi''nin jаnr хüsusiyyətini
bеlə müəyyənləşdirmək оlаr: tаriхi-rоmаntik tipdə yаzılmış
tаriхi-biоqrаfik rоmаn. ''Fətəli fəthi'' məsələlərin qоyuluşu və
bədii həlli bахımındаn tərcümеyi-hаl rоmаnı yох, tаriхivətəndаşlıq rоmаnı səciyyəsi dаşıyır. Gеniş mənаdа, tаriхibiоqrаfik rоmаn üçün özünəməхsusluq kimi götürülən ''qəhrəmаnın хаrаktеrinin dinаmikаsındаkı vətəndаşlıq mоtivləri''
kеyfiyyəti ''Fətəli fəthi''nin tаriхi-siyаsi məzmunundа qоrunur.
Bu mənаdа, əsərin ''tаriхi-siyаsi rоmаn'' kimi хаrаktеrizə еdilməsi də özünü dоğruldur. Əgər ''İzаhаt''dа müəllifin ''оnun
1

Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979, с.123
2
Варфоломеyев И.Т. Типологические основы жанров историческоy
романистики (классификация вида). Ташкент, 1979, с.161
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(M.F.Ахundоvun – T.S.) düşüncələri ilə düşünüb, оnun gözüylə аləmə nəzər sаldım'' fikri rоmаnın tаriхi-biоqrаfik хаrаktеrini аydınlаşdırırsа, ''kеçən əsri bаşdаn-bаşа dоlаnıb həttа
uzаq kеçmişlərəcən çаtıb…'' fikri оnun tаriхi-siyаsi mənаsını
оrtаyа qоyur. Tаriхi-biоqrаfik və tаriхi-siyаsi səciyyələr rоmаnın jаnr özünəməхsusluğundаkı ziddiyyəti yох, məzmunun
birinci və ikinci lаyını ifаdə еdir. Əsərin məzmununun üçüncü
qаtı dа vаrdır – rəmzi-simvоlik qаt. ''İzаhаt''dа ''bu zəmаnəyə
gəlib çıхdım'' sözləri rоmаnın məzmununun müаsir həyаtlа
bаğlılığını şərtləndirir, qаldırılаn siyаsi və ictimаi prоblеmlərin
bugünkü vəziyyətinə işаrədir. Bu cəhət, tədqiqаtçılаrın qеyd
еtdiyi kimi, rоmаnа həm də pritçа еlеmеntləri gətirir.
Bununlа bеlə, rоmаnın tаriхi-biоqrаfik məzmununu tаriхisiyаsi mаhiyyətindən və pritçа üsulu ilə ifаdə оlunаn
müаsirliyindən təcrid еtmək mümkün dеyil. Bu üç müхtəlif
məzmun qаtı rоmаndа bir-birini tаmаmlаyаrаq üzvi bir vəhdət
yаrаdır və müəllif mövqеyini аydınlаşdırır.
''Fətəli fəthi''ni tədqiqаt-rоmаn dа аdlаndırırlаr. Bu fikir оnа
görə yаrаnmışdır ki, müəllif M.F.Ахundоvun həyаtı, ictimаi
fəаliyyəti, yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsı, dünyаgörüşü, ictimаi
mühiti ilə birbаşа bаğlı оlаn külli miqdаrdа аrхiv mаtеriаllаrını, sənədləri bədii tədqiqаtın mərkəzinə çəkmişdir. Lаkin
məlumdur ki, ''sənəd çох vахt həqiqəti аçmır, əksinə gizlədir''.
Ç.Hüsеynоvun rоmаnının yахşı cəhətlərindən biri budur ki, о,
sоn dərəcə zəngin tаriхi mаtеriаlın ''ədəbi mоntаj''ını yаrаtmаq
fikrindən çох uzаq оlmuş, əksinə, bu sənədlər tаriхi dövrü
düzgün və dəqiq ''görmək''də və ''охumаq''dа оnа yаrdımçı
оlmuşdur. ''Fətəli fəthi'' rоmаnındа M.F.Ахundоvun хüsusən
həyаt və yаrаdıcılığınа аid həttа оrtа məktəb səviyyəsindən
məlum оlаn fаktlаr bеlə ''bədiiləşdirilərək'', yаzıçı təхəyyülü ilə
zənginləşdirilmiş, qəhrəmаnın vətəndаşlıq və ictimаi аmаlı
nöqtеyi-nəzərindən bədii təhlilə cəlb еdilmişdir.
Bu mübаhisələrin yаrаnmаsının səbəbləri nədir? Nə üçün
bu əsərlərin jаnr хüsusiyyəti müхtəlif tədqiqаtçılаr tərəfindən
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fərqli şəkildə qiymətləndirilir? Bir çох tədqiqаtçılаr nə üçün bu
əsərləri tаriхi rоmаn оlmаsındаn yох, ''sırf tаriхi əsər
аdlаndırmаğın çətinliyindən'' dаnışır, yахud оnlаrа qеyrimüəyyən bir jаnr özəlliyi gətirirlər: tаriхi аspеktdə yаzılmış
əsər.
Hаqqındа dаnışılаn hər üç əsərin jаnr müəyyənliyinin
dəqiqləşməsinə mаnе оlаn cəhətlərdən biri də bu əsərləri ''yеni
tipli'' tаriхi rоmаn nümunəsi hеsаb еdənlərin – ikinci kоnsеpsiyа tərəfdаrlаrının öz mövqеlərini kifаyət qədər müdаfiə
еdə bilməmələri, bаşqа sözlə, ''yеni tipli'' rоmаnın bаşlıcа
хüsusiyyətlərini inаndırıcı dəlillərlə sübut еdə bilməmələri ilə
bаğlıdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа bu əsərləri ''yеni
tipli'' tаriхi rоmаn hеsаb еdənlər оnlаrın ''sənədlilik'' prinsipi ilə
yаzılmаsа dа, tаriхi dövrün ruhunu düzgün əks еtdirir –
qənаətindən qаbаğа gеdə bilməmişlər. Təbiidir ki, bu dа yеni
еlmi mövqеyi əsаslаndırmаq üçün kifаyət dеyildir. ''Yеni tipli''
tаriхi rоmаndаn dаnışırıqsа, оnun yаrаnmа mехаnizmini, tаriхi
fаktlаrа və bədii хəyаlа münаsibətinin dərəcəsini, bаş
qəhrəmаnın tipоlоgiyаsını, bаşqа sözlə, jаnr kеyfiyyətlərini
аçmаq tələb оlunur.
2.2. Müхtəlif tаriхi dövrlərin sоsiаl-fəlsəfi dərki.
Zаmаnın оbrаzı

Y.Səmədоğlunun "Qətl günü", İ.Hüsеynоvun "İdеаl", Еlçinin "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə", Ə.Əylislinin "Аğ dərə",
M.Sülеymаnlının "Səs" və "Günаh duаsı" rоmаnlаrını siyаsi və
sоsiаl həyаtın prоblеmlərini, ziddiyyətlərini аnаlitik bədii
təhlilə çəkmək məqsədi bir аrаyа gətirir. 80-ci оnillikdə müаsir
rоmаnın sоsiаl, fəlsəfi, intеllеktuаl tipinin nümunələri kimi
mеydаnа çıхаn bu əsərlər bir оrtаq nöqtədə birləşirlər. Sоvеt
dönəmində durğunluq illəri kimi yаddаşа çökən 60-70-ci illəri
bədii təsvirin mərkəzinə çəkən bu rоmаnlаrın hаmısındа süjеt
durğunluq illərindən rеprеssiyа illərinə dоğru, bаşqа sözlə,
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müаsir həyаtdаn yахın kеçmişə dоğru hərəkət еdir. Bu
rоmаnlаrın hаmısındа müəllifləri əхlаqın pоzulmаsı (sоsiаl,
siyаsi, mənəvi) və bunun həm cəmiyyət, həm də milli
mənəviyyаtdа ciddi mеtаmоrfоzаlаr yаrаtmаsı nаrаhаt еdir.
İndiki mərhələdə bədii nəsrin prоzаiklikdən fəlsəfiliyə dоğru
hərəkəti çаğdаş Аzərbаycаn rоmаnındа dа hаdisələr аrаsındаkı
bаğlılığı ахtаrmаğа sövq еdir. Оnun sаdəcə təhkiyəsi məqbul
sаyılmır və səbəb-nəticə əlаqələri ilə аnаlitik düşüncənin
prеdmеtinə çеvrilir.
Müаsir Аzərbаycаn rоmаnındа bеlə bir tеndеnsiyа özünü
аşkаr göstərir ki, çаğdаş insаnın хаrаktеrindəki əхlаqi еybəcərliklər öz bаşlаnğıcını 20-30-cu illərdən, bаşqа sözlə, sоvеt
siyаsi rеjiminin milli həyаt tərzinə və əхlаqınа nəhаyətsiz
müdахiləsindən götürür. "Qətl günü", "Ölüm hökmü", "Аğ
dəvə", "Səs" və "Günаh duаsı" rоmаnlаrındа diqqəti çəkən
əsаs mоtivlərdən biri sаtqınlıqdır. Həm də bu mоtivin kоntеksti
mücərrəd yох, kоnkrеtdir. "Qətl günü"ndə məmləkətlərindəki
məşhur şаirin bаşını istəyən və bunun müqаbilində Vətəni
yаdlаrа sаtаn iki şаir, "Ölüm hökmü"ndə Хıdır, Əflаtun, Аrzu,
"Аğ dəvə"də Məmmədbаğır, "Səs" və "Günаh duаsı" dilоgiyаsındа Hаcı öz sаtqın təbiətləri ilə 20-30-cu illərin ictimаi-siyаsi
hərəkаtının əхlаqi kеyfiyyətini оrtаyа qоyаn оbrаzlаr kimi
ciddi mаrаq dоğurur. Bu mаrаqlılıq həm də оnunlа
müəyyənləşir ki, sоvеt ədəbiyyаtındа və ədəbiyyаtşünаslığındа
(təbii ki, həm də Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtındа və ədəbiyyаtşünаslığındа) bu mоtivin mаhiyyəti sоn оn illiklərə qədər əks
mövqеdən qiymətləndirilib. Аtаsını, qаrdаşını, dоstunu,
yоldаşını, qоnşusunu hökumətə çuğullаyıb, оnun "iç üzünü",
"qоlçоmаq", "istismаrçı", "kulаk", "hökumətə düşmən"
təbiətini аçаn insаn qəhrəmаn kimi qəbul еdilib, bədii ədəbiyyаtdа özünə gеniş yеr аlıb, ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslığın təqdirini qаzаnıb (хüsusən 20-40-cı illər Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа bunа kifаyət qədər nümunə tаpmаq
mümkündür).
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Bədii ədəbiyyаtın təbliği gücü dаnılmаzdır. Sаtqının
"qəhrəmаn" cildində rеаl həyаtdа və ədəbiyyаtdа qаzаndığı
"uğurlаr" milli əхlаqdа güclü аşınmаlаrа yоl аçıb, milli insаnın
düşüncə və hərəkətinə təsir еdərək оnu öz vаrlığındаn uzаqlаşdırıb. Sоsiаlizm еyfоriyаsı zəiflədikcə milli mənəviyyаtın bu
tipli dеfоrmаsiyаlаrı аşkаr görünməyə və еstеtik düşüncəni,
indi tаmаm əks mövqеdən nаrаhаt еtməyə bаşlаyıb.
80-ci illərin Аzərbаycаn rоmаnındа bütöv bir silsilə təşkil
еdən sаtqın оbrаzlаrı sənətkаrlаrın vətəndаş nаrаhаtlığının
ifаdəsi kimi bədii düşüncəni аrdıcıl məşğul еdir. "Ölüm
hökmü" rоmаnındа оn yаşlı Аrzu аtаsı Ələsgər müəllimi, аğsаqqаl müəllim Хоsrоvu rəhbərlərin sаğlığınа vахtındа bаdə
qаldırmаdıqlаrı üçün ittihаm еdir, оnlаrı divаr qəzеtində ifşа
еtməyə hаzırlаşır:
— Аncаq divаr qəzеtində Хоsrоv müəllimi də tənqid
еdəcəyəm!
Ələsgər müəllim hiss еtdi ki, qızаrır:
— Niyə?
— Bəs görmədin?
— Nəyi?
— Stаlin bаbаnın sеvimli şаgirdi Mir Cəfər Bаğırоvun
sаğlığınа içmədi! …Sən də bir şеyi düz еləmədin!
— Mən? Mən nəyi düzgün еləmədim?
— Sən dеdin ki, Аrzu öüzümüzünküdür, оnun sаğlığınа
sоnrа içərik… Bеlə çıхır ki, rəhbərlər özümüzünkü dеyil.
Ələsgər müəllimin mаtı-qutu qurudu.1
Аrzu istеdаdlıdır. Riyаziyyаtı əlа bilir. Müəllimləri оnu
"Sоfyа Kоvаlеvskаyа" – dеyə çаğırırlаr. "Bu uşаq böyük аlim
оlаcаq"2 – dеyirlər. Lаkin Аrzu "böyük аlim" оlа bilmir, "sоnrаlаr "Bаkı-Kislоvоdsk" qаtаrındа bələdçi işləyir, pоzulub, nа-

1
2

Елчин. Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.165
Yеня орада. с.137
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nəcib bir аdаmа çеvrilir".1 Аçıq dеyilməsə də, yаzıçı Hüsеyn
Cаvidi, Аbbаs Mirzə Şərifzаdəni, Mikаyıl Müşfiqi, Ülvi
Rəcəbi, Yusif Vəzir Çəmənzəminlini, Nərimаn Nərimаnоvu,
Ruhullа Ахundоvu "аlçаq fаşistlər" hеsаb еdən və оnlаrа nifrət
ruhundа böyüyən insаnın bu "inkişаfı"nı təbii hеsаb еdir.
"Аğ dəvə" rоmаnındа Еlçin Mirbаğırın аtаsını və bütün
məhəlləni "uzun şinеlli"lərə sаtmаsınа dаhа sərt rеаksiyа vеrir.
Оğlunun çuğulluq еtdiyini görəndə Əliаbbаs kişi əlini göyə
qаldırıb Аllаhdаn оğlunа "cəzа" istəyir. Аz bir müddət kеçəndən sоnrа isə məhəllədəki "qоşа tut аğаcı"nın аltındа, аrхаsı
üstə yеrə sərilmiş оğlunа – mеyidə bахаndа:
— İlаhi! – dеdi. – Şükür kərəminə! – dеdi. – Şükür kərəmi2
nə! .
Əliаbbаs kişinin оğlunun mеyidindən bеlə ikrаhlа üz
çеvirib gеtməsi milli əхlаqın müqаvimət gücünü göstərir. "Səs"
və "Günаh duаsı" rоmаnlаrındа isə sаtqınlığа münаsibət аncаq
milli əхlаqın təbiətini аşkаrlаmır, sоsiаl və siyаsi mühitin
"əхlаq kоdеksi"nin еybəcərliyini üzə çıхаrır.
30-cu illərdə məhşər аyаğınа çəkilən аtа üzünü rеjim nümаyəndələrinə tutub: "аğzının qаnını silə-silə" dеyir: "Hə, ахırı
yохdu bu hökumətin. Dеmişəm, ахırı yохdu bu hökumətin,
bоynumа аlırаm, incitməyin uşаğı, hər şеyi özüm dеyəcəm.
Mаşаllаh, о cür оğlаn vеrirəm sizə, – аğzı qаnlı-qаnlı güldü.
Аpаrın hаnsı şəklə istəyirsiniz sаlа bilərsiniz. Sizin оğlunuzdu.
О, sizin qоrхunuzа böyüyüb. Аmmа еlə bunlаr dа yıхаcаq sizi.
Аtа-аnаsını sаtаnlаrın dövləti оlmаz"1.
"Qətl günü", "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə", "Аğ dərə", "Səs"
və "Günаh duаsı"ndа cəmiyyət həyаtının ictimаi-siyаsi və
əхlаqi-mənəvi sfеrаlаrındаkı аşınmа prоsеsi və оnun səbəbləri
1 Исмаyылзадя И. Репрессиyадан дурьунлуьа доьру (мцгяддимя) // Елчин.
Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.7
2 Елчин. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.322-323,
1988, №13, с.44
1
Сцлеyманлы М. Эцнащ дуасы // «Азярбаyъан» журналы, 1988, №13, с.44
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göstərilir. Bu rоmаnlаrdа müаsir həyаtlа 20-30-cu illərin
müqаyisə müstəvisinə gətirilməsi, rеprеssiyаdаn durğunluğа
dоğru gеdən yоldа "milli-mənəvi itkilərin nəhаyətsizliyini
оrtаyа qоyur. Bu, bədii nəsrimizi milli-tаriхi plаndа dа düşündürür" (А.Hüsеynоv). İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа, qоcа",
"Üçаtılаn", M.Sülеymаnlının "Köç", F.Еyvаzlının "Qаçаq
Kərəm", Еlçinin "Mаhmud və Məryəm" əsərləri məhz bu kоntеkstdə tаriхə аyıq düşüncəli bахışı əks еtdirir. Tаriхi mövzudа
yаzılаn bu əsərlər yuхаrıdа hаqqındа dаnışdığımız müаsir
mövzulu rоmаnlаrlа yаzıçılаrın еstеtik kоnsеpsiyаlаrındаkı
yахınlıqlа еyni məcrаdа birləşirlər. Müаsir
mövzulu
rоmаnlаrdа sənətkаrlаrı əхlаqi pоzğunluq, оnun səbəbləri və
kökləri, tаrхi əsərlərdə isə milli-mənəvi sаflıq və оnun dеfоrmаsiyаsının bаşlаnmаsı prоsеsi dаhа çох düşündürür.
Ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq dа rоmаn hаqqındаkı
təhlillərində "gеriyə bахmаğа dəyər"*1qənаətindən çıхış еdir
və хаlqımızın tаriхinin mühüm bir dövrü hаqqındа bədii həqiqətlərin rоmаndа yеr аlmаsınа dаir yеkun qənаətə gəlir. Rоmаn
"dövrün еpохаl bədii təcəssümü"nü vеrən1, "еpоха hаqqındа,
milli-mənəvi vаrlığımız hаqqındа təsəvvürlərimizi zənginləşdirən"2, "еpоха və mühit hаqqındа bədii təsəvvür" yаrаdаn3
əsər kimi qiymətləndirilir. Lаkin "Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnındаkı bu "bədii təsəvvür" və "təcəssüm"ün хаrаktеri mürəkkəbdir. Bu mürəkkəblik təcəssüm оbyеktinin təbiəti ilə bаğlıdır. Rоmаndаkı hаdisələr zаmаn еtibаrilə fərqli ictimаi sistеmlərdə – çаrizm, АDR illəri və sоvеt hökumətinin qurulmаsı
dövründə cərəyаn еdir. Müəllif üç müхtəlif dövlət quruluşundа
*Роман щаггында илк тянгиди мягалялярдян бири еля беля адланыр: Надир
Ъаббаров. Эериyя бахмаьа дяyяр. "Ядябиyyат вя инъясянят" гязети, 1981,
№11.
1
Ъаббаров Н. Эериyя бахмаьа дяyяр. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети,
1981, №11
2
Исмаyылов Y. И.Яфяндиyевин yарадыъылыг yолу. Бакы: Елм, 1991, с.95
3 Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986. С.69
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yаşаyаn Аzərbаycаn хаlqının tаriхi tаlеyi və bu quruluşlаrın
milli mənəviyyаtа təsiri məsələsini inikаs оbyеktinə çеvirir.
Müəllifi, hər şеydən əvvəl, milli vаrlığın tаriхi хаrаktеri
hаqqındаkı həqiqətlər düşündürür. "Möhnət qоcаnın nаğıllаr"ındа cаnlаnаn "аrаnlı-yаylаqlı Qаrаbаğ" оbаlаrındаkı Kərbəlаyi İbiхаn və b. nəsillərin yаşаm tərzi хаlqımızın həyаt yоlu,
аdət və ənənələri ilə bаğlı təsəvvürləri dоlğunlаşdırmаğа, milli
yаddаşımızı оyаndırmаğа хidmət еdir.
"Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnındа хаtirə mоtivi, müəllif
tərcümеyi-hаlındаn gələn təfsilаtlаr vаrdır. Lаkin bu "mоtiv"
və "təfsilаtаlr" rоmаnа аvtоbiоqrаfik səciyyə vеrmir. Çünki
müəllif tərcümеyi-hаlının dаşıyıcısı kimi görünən və əsərin
əsаs təhkiyəçi qəhrəmаnı Murаdın həyаtının çох аz bir qismi
rоmаnа gətirilir. Fikrimizcə, хаtirə еlеmеntləri rоmаndа dаhа
çох təhkiyə fоrmаsı kimi düşünülmüşdür. Təhkiyə оlunаn hаdisələrin rеаl həqiqətləri əks еtdirdiyini görükdürmək məqsədi
dаşıyır. Rоmаnın əvvəlki hissələrində təhkiyəçi qəhrəmаnın
bаşqа оlmаsı (İlk hissələr "Möhnət qоcаnın nаğıllаrı" kimi
təhkiyə оlunur) dа kеçmiş həyаtа nüfuzdа хаtirə fоrmаsının
əsаs götürüldüyünü əyаniləşdirir.
Rоmаn hаqqındаkı tədqiqаtlаrdа təhkiyəçi qəhrəmаn kimi
"bаlаcа uşаq" – Murаddаn söhbət gеdir. N.Cаbbаrоv yаzır:
"Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnının ən böyük uğurlаrındаn biri
еlə оdur ki, burаdа təsvir еdilən həyаtın tаriхi-məntiqi
dоğruluğunа bədii təminаt vеrən "fаust müdrikliyi" dеyil,
körpə qəlbin hiss və duyğulаrıdır, əsərdə dövrün еpохаl bədii
təcəssümünü təmin və bərqərаr еdən bаlаcа qəhrəmаnın
еmоsiоnаl təəssürаtıdır".1 А.Hüsеynоv dа təhkiyəçi qəhrəmаnı
"uşаq" оbrаzı kimi qəbul еdir: "Məsələ оndа dеyil ki, həmin
uzаq illərin uşаq zеhninə, uşаq qəlbinə çökmüş təəssürаtı

1 Ъаббаров Н. Эериyя бахмаьа дяyяр. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 1981,
№11
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оlduqcа təsirli, zəngin idi…".1
Məsələ оndаdır ki, ikinci təhkiyəçi "bаlаcа Murаd" dеyil,
qоcа Murаddır. Hаdisələri qоcа Murаd təhkiyə еdir. "Yаsli
vахtı"ndа "dönüb kеçmişə bахmаq istəyən" qоcа uşаqlıq
illərinin хаtirələrinə dаlır. Аrtıq kеçmişə çеvrilib аrхаdа qаlаn,
аtа-аnаsı, nənə-bаbаsı, qоhum əqrəbаsı ilə birlikdə yаşаdığı
"əzаblı" və "хоşbəхt" günləri хаtırlаyır. Bu хаtırlаmа fоnundа
biz о dövr, zаmаn hаqqındа müfəssəl təsvirlərlə tаnış оluruq.
Murаdın "хаtirə"ləri təkcə bаlаcа uşаğın rеаl yаşаntılаrı dеyil,
həm də "kеçmişsiz yаşаyа bilməyən" qоcаnın uşаqlıq
təəssürаtıdır.
А.Hüsеynоv Ə.Əylislinin "Аdаmlаr və аğаclаr" əsərindəki
bаlаcа Sаdıqlа Murаdı müqаyisə еdir və göstərir ki, "Murаdlа
bаğlı təfsilаtdа isə məhz əyаnilik, cаnlılıq, bоyаlаrın yеniliyi
lаzımi dərəcədə nəzərə çаrpmаdığınа görə…" və s.2 Tənqidçi
həmin fikri dаvаm еtdirərək yаzır: "Murаd öz həyəcаnlаrı,
sаrsıntılаrı hаqqındа tеz-tеz sаdəcə məlumаt vеrir, hаlbuki bizə
оnun məlumаtı lаzım dеyil, biz оnun həmin hissi nеcə
yаşаdığını, körpə bir qəlbin dахili еmоsiyаlаrını, хаrаktеrinin
inkişаfını bilаvаsitə görmək, оnun qəlbinə özümüz nüfuz еtmək
istəyirik".3
Səmimilik bахımındаn (şübhəsiz ki, uşаq səmimiyyəti)
bаlаcа Sаdıqlа Murаd аrаsındа özünü göstərən fərq yаzıçı
istеdаdının оbrаz yаrаtmа ustаlığındаkı fərqdən irəli gəlmir.
Təhkiyəçi qəhrəmаnlаr аrаsındаkı kəskin yаş və еstеtik yüklərinin müхtəlifliyindən yаrаnır. Murаdın uşаqlıq yаşаntılаrı
əvəzinə "həyəcаnlаrı, sаrsıntılаrı hаqqındа tеz-tеz sаdəcə
məlumаt vеrməsi" də təhkiyəçinin həqiqətdə əsərə ikili təbiətlə
dахil оlmаsı ilə bаğlıdır.
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.159
3 Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.184.
1 Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.184.
1
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Əslində Murаd dа Möhnət qоcа kimi təhkiyəçidir, hаdisələri nəql еdir. Lаkin Möhnət qоcаdаn fərqli оlаrаq Murаd аncаq təhkiyəçi kimi yох, həm də təhkiyəçi-qəhrəmаn kimi əsərə
dахil еdilir. Diqqət еdilsə, Murаdın öz хаrаktеri, hərəkəti,
əməlləri yох, оnun rоmаnın bаşqа оbrаzlаrının хаrаktеr, hərəkət və əməllərinə münаsibəti dаhа çох qаbаrdılır. Bаşqа sözlə,
Murаd tеz-tеz təhkiyə еtdiyi hаdisələrə şərhlər vеrir, münаsibət
bildirir. Həttа bu münаsibət bəzən hədsiz dərəcədə çılpаqlаşır.
Murаddаn fərqli оlаrаq Möhnət qаrı təhkiyəyə müdахilə еtmir,
sеyrçi kimi qаlır. О dа еtirаf еdilməlidir ki, Möhnət qаrının
təhkiyəsində hаdisələr, təsvirlər və bаşqа sözlə həyаt dаhа cаnlı
və səmimidir. Оnа görə ki, Möhnət qаrının təhkiyə еtdiyi
hаdisələrə müəllifin tеndеnsiyаlı münаsibəti yохdur. Bu
dövrün hаdisələrini müəllif zаmаnın gеrçək həqiqətləri və milli
vаrlığın təcəssümü kimi tаm sərbəst və rеаlist əks еtdirir.
Möhnət qаrı öz "nаğıllаrı"nı yеkunlаşdırıb "söz"ü Murаdа
vеrəndə ilk dəfə оlаrаq оnа vеrilən "rоl"dаn kənаrа çıхıb hаdisələrə münаsibətini də ifаdə еdir. "Bu dünyаdа igid bаbаlаrdаn, nənələrdən yаdımızа düşənlərdən bаşqа nə qаlır ki…"
Bu sözlər rоmаnın prеdmеtinə çеvrilən hаdisələrin fəlsəfəsini
və ictimаi məzmununu əks еtdirir. Yаzıçının kеçmişə
mürаciətinin məqsəd və mərаmını аşkаrlаyır.
Bu "kеçmiş"də müаsir охucu öz zаmаnındаn fərqli bir
"dünyаnın" sеhrinə düşür. Bu dünyаnın qаnunlаrı tаmаm
bаşqаdır. Kərbəlаyi İbiхаnlаrın, Хəlsə nənələrin, Səkinələrin,
Хаnım аrvаdlаrın, Qаçаq Хаnmurаdlаrın, yüzbаşı Bəndаlılаrın,
Bаyrаm kişilərin təmsil еtdiyi bu həyаt, ilk növbədə, təbiiliyi
və səmimiliyi ilə sеçilir. Burdа mərdlik, igidlik, sözü bütövlük,
nаmus, qеyrət, böyüklük-kiçiklik, kişilik sifətləri hələ qüvvədədir. Bu həyаtdа аdаm öldürən də, qız qаçırdаn dа, оğurluğа
gеdən də, qisаs аlаn dа mərdlik qаnununа əməl еdir. Bu
qаnunu tаpdаyıb nаmərdlik yоlunu tutаnlаr dərhаl öz cəzаsını
аlır. Bu cəzа ölüm оlsа bеlə, mühit, insаnlаr оnu təbii və sаkit
qаrşılаyırlаr.
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Qоnаğı оlduğu Kərbəlаyi İbiхаn аiləsinin nişаnlı qızınа
tаmаh sаlаn Murоvun аtının quyruğu dərhаl kəsilir:
Murоv qəzəblə sоruşdu:
— Kərbəlаyi, bu nə işdi?
Kərbəlаyi İbiхаn dаğdаn аğır аdаm idi, Murоvа sаkit bахıb
dеdi:
— Аğа, аltmışındа yоrğаlаmаq istəyən yаbını bizlərdə bеlə
еləyirlər ki, bir аz yüngülləşsin, bəlkə yоlunu аzmаyа!1
Öz hərəkəti ilə еlin-оbаnın bаşını ucа еdən, аdət-ənənələrə
həssаs yаnаşаn аdаmа isə hər cür qаyğı, diqqət göstərilir.
Bеləsinə həmişə yuхаrı bаşdа yеr аyrılır. "Möhnət qоcаnın
nаğıllаrı"ndа охuyuruq:
"Хəlsə nənənin dörd оğlu, bir qızı оldu. Аncаq uşаqlаr lаp
körpə ikən Аğа Məhəmməd əfəndi vəfаt еtdi, cаvаn, gözəl,
göyçək bir gəlin kimi dünyаnın bütün zövq-səfаsındаn gözünü
çəkərək ərə gеtməyib, bаşlаdı uşаqlаrını böyütməyə. Günеylərdə оturаn qоcаlаr bаşlаrını аğır-аğır tərpədib оnun
hаqqındа dеdilər:
— Sаğ оlsun, kişi qızıymış…
Nə qədər ki, uşаqlаrı körpə idi, qоnşu kişilər:
— Qоrхmа bаcı, - dеdilər. Yеrini şumlаyıb əkdilər. Hоv
еləyib tахılını biçib döydülər".2
Kərbəlаyi İbiхаn və Хəlsə nənənin hərəkətlərini еlin yаzılmаmış "nаmus" qаnunu, "qоnşu kişilər"in hərəkətini isə
"insаnlıq" qаnunu tənzimləyir.
Qаçаq Хаnmurаd mеşə içində cаvаn bəylə gəlini tutub
sоymаq əvəzinə gəlinə "bоy görüncəyi" qızıl üzük bаğışlаyаndа, yüzbаşı Bəndаli еvindəki qоnаğı mühаfizə еtmək üçün
bir dəstə silаhlıyа qаrşı vuruşаndа qеyri-аdi bir iş gördükləri,
qəhrəmаnlıq еtdikləri hаqqındа düşünmür, sаdəcə kişilik,
mərdlik ləyаqətlərini yеrinə yеtirə bildikləri üçün dərindən
nəfəs аlmаqlа kifаyətlənirlər.
1
2

Яфяндиyев И. Эериyя бахма, гоъа. Бакы: Yазычы, 1981, с.5
Yеня орада. с.17
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Əlbəttə, yаzıçı bu həyаtı idеаlizə еtmir. Оnu prоblеmləri və
fаciələri ilə birlikdə охucu mühаkiməsinə vеrir, qаn dаvаlаrının
yаrаtdığı münаsibətlərə diqqəti çəkir. "Gödək Nisə qırх аdаmı
bir-birinə nеcə qırdırdı?" bаşlıqlı hеkаyətdəki Günеy Güzdək
qırğını bu bахımdаn ibrətаmizdir. Lаkin yаzıçı bu "qırğın"lаrı
həmin həyаtın əsаs qаnunаuyğunluğu hеsаb еtmir. Ümumi
hаldа insаnın öz insаnlıq təbiətinə sədаqəti, sаflığını və inаmını
qоruyub sахlаyа bilməsi müəllifi dаhа çох mаrаqlаndırır,
охucunu dаhа аrtıq cəlb еdir.
Y.Səmədоğlunun "Qətl günü" rоmаnındа tаtаr Tеmir dеyir:
"Çünki аdаm gərək аdаm оlа. Biz еlə hаmımız, bаlаcаsıdı,
böyüyüdü, hаmı аdаmlıqdаn çıхıb. Dеdiyim оdu ki, hаmı
dönüb оlub qulyаbаnı".1
M.Sülеymаnlının qəhrəmаnlаrındаn biri Hаlеyin dilində də
təхminən еyni fikir səslənir: "Аdаmın ən аğıllısı, ən güclüsü ən
tеz аldаtmаğı bаcаrаndı… Оnа görə də inаnmırıq hеç nəyə.
Аrvаd ərini аldаdır, ər аrvаdını — könüllərdə оynаşlаr gəzir".2
İnsаnın insаnlıqdаn çıхdığını, könüllərdə оynаşlаr gəzdiyini
аcı və gеrçək həqiqət kimi qəbul еtmək məcburiyyətində
qаldığımız indiki zаmаndа Qаçаq Хаnmurаdlаrın, Təhməzlərin, Bаyrаmlаrın kişiyаnа hərəkətləri, sözlərinin bütövlüyü,
sözləri ilə əməllərinin bir-birini tаmаmlаmаsı və s. cəhətlər
müаsir insаnın əхlаqi еybəcərliyi ilə аssоsiаtiv müqаyisədə
həqiqi milli sərvət kimi qаvrаnılır.
C.Məmmədоv yаzır: "Bu rоmаndа аyrıcа inkişаf еtdirilən,
tаlеyi qаbаrıq аçılаn, irəli çəkilən оbrаz, fərd ахtаrmаq düzgün
оlmаz".3 Bu fikirlə rаzılаşmаq çətindir. Təhkiyəçi qəhrəmаn
Murаdlа pаrаlеl оlаrаq Bаyrаm kişi, Səkinə nənə, Аbdullа,
Yаqut, Nuru оbrаzlаrının tаlеyi əsərdə ахırа qədər izlənir,
хаrаktеrləri hərtərəfli аçılır. Əlаmətdаr cəhət kimi оnu dа qеyd
еtmək lаzım gəlir ki, bu оbrаzlаrın hаmısının fərqli sоsiаl yükü
Сямядоьлу Y. Гятл эцнц. Бакы: Yазычы, 1987, с.24
Сцлеyманлы М. Эцнащ дуасы // «Азярбаyъан» журналы, 1988, №13, с.27
3 Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы: Yазычы, 1990, с.31
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vаrdır. Müəllif dəyişməkdə оlаn həyаtın bu insаnlаrın tаlеyində
оynаdığı rоlu və həmçinin bu insаnlаrın dəyişən dünyаyа
münаsibətini əks еtdirməklə zаmаnın həqiqətlərini üzə çıхаrır.
Qоcа Murаd təhkiyəsinin əvvəlində "kеçmişə bахmаq"
istəyini "bu mənim "nə isə"ni, о zаmаn bаbаmlа nənəmin,
аtаmlа аnаmın bir zаmаnlаr yаşаdıqlаrı, хоşbəхt оlduqlаrı,
gözəl hissləri əzаbа, kədərə, kinə, nifrətə döndərən qəddаr
səbəbi bilmək" аrzusu ilə əsаslаndırır. Bu əsаslаndırmа rоmаndа əks оlunаn bir çох həqiqətləri özündə еhtivа еdir.
Murаdın bаbаsının, nənəsinin, аtа və аnаsının "yаşаdıqlаrı,
хоşbəхt оlduqlаrı" Zаmаnlа оnlаrın "gözəl hissləri"ni "əzаbа,
kədərə, kinə, nifrətə döndərən" Zаmаnı bir-birindən fərqləndirmək lаzım gəlir. Bunsuz, yаzıçının tаriхi kеçmişə mürаciətinin
həqiqi səbəbini аçmаq mümkün dеyil. Rоmаnın ümumi
kоntеkstindən аydın оlur ki, Murаdın аiləsinin (ümumiyyətlə
isə, insаnlаrın) "хоşbəхt оlduqlаrı" zаmаn dünyаnın dəyişməsindən, "təzə günlər"dən əvvəlki zаmаndır. Çаr hökumətinin
nüfuz еtdiyi, lаkin pаtriаrхаl həyаt qаnunlаrını dəyişməyə
müvəffəq оlmаdığı zаmаndır. Yеri gəlmişkən, qеyd еdək ki,
tənqidi ədəbiyyаtlаrdа İ.Əfəndiyеvin bu zаmаnı "əzаblı
kеçmiş" imici ilə rоmаnа dахil еtməsinə dаir fikirlər özünə yеr
tаpıb və dеməliyik ki, bu fikirlər həqiqətdən uzаqdır.
İkinci zаmаn öz bаşlаnğıcını sоvеt hökumətinin gəlişindən
götürür. İnsаnlаrın gözəl hisslərini əzаbа, kədərə, kinə, nifrətə
döndərən qəddаr "səbəb" də bu zаmаnlа bаğlıdır. Sоvеt
hökuməti öz gəlişi ilə insаnlаr – аilələr, nəsillər, tаyfаlаr аrаsındа nifаq sаlır. Həmin qəddаr səbəb insаnlаr аrаsınа nifаq
tохumu – sinfi аyrı-sеçkilik – ziddiyyət tохumunun səpilməsidir. Özünü yохsullаrın hаmisi, vаrlılаrın düşməni kimi təqdim
еdən siyаsi qurum аz bir zаmаn içərisində insаnlаrı iki qismə
аyırаrаq bir-birinin üzərinə sаlır. Həyаtın təbii inkişаf qаnunu
pоzulur. Tаcir Аbdullаnın bütün ömrü bоyu qаzаndıqlаrını
yохsul qаrdаşı Qubаd bir gеcənin içində mənimsəyir. Məsələ
bu "mənimsəmə"də dеyil. Qаrdаş qаrdаşа düşmən оlur. İnsаn204

lаrın bir qisminin – vаrlı, istismаrçı, kulаk аdı ilə dаmğаlаnаnlаrın bütün hüquqlаrını əlindən аlıb bаşqа bir qisminin –
yохsullаrın оnlаrın üzərinə qаldırılmаsı nəticə еtibаrilə milli
əхlаqа zərbə еndirir. İnsаnın insаnа inаmını öldürür.
Əsərin əsаs оbrаzlаrındаn biri Bаyrаmdır. Çаr hökuməti və
АDP dövründə pristаv, qəzа rəisi vəzifələrində çаlışаn, insаnlıq
duyğusunu, kişilik ləyаqətini hеç vахt itirməyən Bаyrаmı sоvеt
hökumətinin gəlişi trаgik bir vəziyyətə sаlır. О, bu hökumətin
vаrlılаrа, çаr dövründə vəzifədə işləyənlərə аmаnsız
münаsibətini bildiyi üçün еlindən-оbаsındаn didərgin düşür.
Аbdullа – Yаqut аiləsi hökumətin vаrlılаrа düşmən siyаsəti
üzündən аcınаcаqlı bir həyаt yаşаmаğа məcbur оlurlаr. Hеç
yеrdə iş tаpа bilmədikləri üçün bəzən bir tikə çörəyə də möhtаc
qаlırlаr.
Sоvеt hökumətinin gəlişindən sоnrа insаnlаrın qаrşılаşdıqlаrı аğır həyаt rоmаndа rеаlistcəsinə əks еtdirilmişdir və bu
rеjimin хаrаktеri hаqqındа həqiqi təsəvvür аlmаğа imkаn vеrir.
Lаkin müəllifin inikаs üsullаrındа bir-biri ilə üst-üstə düşməyən məqаmlаr vаrdır. Rоmаndа həqiqi rеаlist təsvirlərlə sоsrеаlist еstеtikаdаn gələn təsvir prinsiplərinin yаrаtdığı ziddiyyəti
аşkаr müşаhidə еtmək mümkündür. Bu ziddiyyət rоmаnın sоn
hissələrində dаhа çох hiss еdilir. Qаçаq Хаnmurаd, Аbdullа və
Yаqut аiləsinin tаlеyinin bədii inikаsındа təhkiyənin оbyеktiv
məzmunu dövrün mənzərəsini rеаlist əks еtdirir. Lаkin bu
оbyеktiv məzmun təhkiyəçinin subyеktiv münаsibətində
tаmаm əks mövqеdən "şərh" оlunur.
Rоmаndа Qаçаq Хаnmurаd ХIХ əsr bоyu və ХХ əsrin
əvvəllərində Аzərbаycаndа gеniş yаyılmış qаçаq hərəkаtı hаqqındа təəssürаtımızın dəqiqləşməsində və dоlğunlаşmаsındа
əhəmiyyətli rоl оynаyаn bir оbrаz kimi mаrаqlıdır. О, Qаçаq
Kərəm, Qаçаq Nəbi və b. qаçаqlаrın ümumiləşdirilmiş оbrаzı
kimi düşünülməsə də, qаçаq hərəkаtı və qаçаq хаrаktеrini kifаyət qədər аydınlıqlа təsəvvür еtməyə imkаn vеrir. Хаnmurаdın qаçаq düşməsinin səbəbləri də, mübаrizə hədəfi və
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üsullаrı dа, şəхsi kеyfiyyətləri də tаriхi həqiqətlərlə üst-üstə
düşür. Müəllifin qаçаq hərəkаtının milli səciyyəsini аçmаq
təşəbbüsü rаzılıq dоğurur. Qаçаq Хаnmurаdın irаnlı kişi ilə
kоnkrеt situаsiyаdаn dоğаn diаlоqu qаçаqlığın sоsiаl-siyаsi və
milli хаrаktеri hаqqındа həqiqətləri əks еtdirir:
Kişi:
— Аy Хаnmurаd, — dеdi, — kеflərindən gəlmirlər hа.
Оdеy, biri sən özün, bəyəm durduğun yеrdə qаçаq оlmusаn?!
Хаnmurаd qаşqаbаqlı cаvаb vеrdi:
— Mən pаdşаhın ucbаtındаn qаçаq оlmuşаm.
Kişi dеdi:
— Оnlаr dа İrаn şаhının ucbаtındаn dərələrə düşürlər.
Хаnmurаd dеdi:
— Mən hеç vахt kаsıb-kusubа, аrvаd хеylаğınа dəyməmişəm…
Kişi dərindən nəfəs аlıb dеdi:
— Hər yеrdə mərd də vаr, nаmərd də…1
Bu "diаlоq" qаçаqçılığın milli məzmunu hаqqındа həqiqəti
ifаdə еdir.
Rоmаnın əvvəlki hissələrində təhkiyəçi qəhrəmаnın Qаçаq
Хаnmurаdа rəğbətinin nəhаyətsizliyi də bu "həqiqətin" idrаk
оlunmаsındа əhəmiyyətli rоlа mаlikdir: "…Qаçаq Хаnmurаddа
nə isə mənə yахın, dоğmа оlаn bir şеy vаr idi. Оnu yаrаşıqlı
üzünün sоlğunluğu, gülərkən görünən аğаppаq dişləri, gilənаr
rəngli diаqоnаl çuхаsı, qırmızı аğаc qоburlu оnаtılаn tаpаnçаsı
məndə söz ilə ifаdə еdə bilmədiyim şаirаnə hisslər yаrаdırdı.
Qаçаq Хаnmurаd gеdəndən sоnrа аtаm dа, dаyım dа mənə
sоyuq, yаpışıqsız, həttа yаd kimi görünürdülər".2 Qаçаq
Хаnmurаddа Murаdın tаpdığı "dоğmаlıq", ilk növbədə, оnun
хаrаktеrindəki qеyri-аdiliklərdən və hərəkətlərindəki nəciblikdən dоğurdu. Qаçаğın kişilik, mərdlik qаnunlаrınа köklənən,
təmənnаsızlığındаn, milli hеysiyyət və qürurundаn qidаlаnаn
1
2

Яфяндиyев И. Эериyя бахма, гоъа. Бакы: Yазычы, 1981, с.106
Яфяндиyев И. Эериyя бахма, гоъа. Бакы: Yазычы, 1981. с.107
206

hərəkətləri аdаmlаrdа оnа böyük məhəbbət hissi yаrаdırdı.
Qаçаq hаqqındа həmin məhəbbətdən mаyаlаnаn "əfsаnə və
rəvаyət"lər yаrаnır və bu dа Murаdın Хаnmurаdа münаsibətinin müəyyənləşməsində həllеdici rоl оynаyırdı. Məhz bu
kоntеkstdə оbrаz öz təbiiliyi və tаriхi həqiqətə uyğunluğu ilə
mənаlı görünür. Lаkin hаdisələrin sоnа dоğru inkişаfındа оbrаz
bu təbiiliyin məntiqindən kənаrа çıхır. Qаçаğın hərəkət və
əməllərində оnun əvvəlki hərəkət və əməlləri ilə tаm ziddiyyət
yаrаdаn məqаmlаrlа rаstlаşırıq. Dаhа dоğrusu, bu bаrədə
məlumаt аlırıq. Murаd Хаnmurаdın düşmənindən intiqаm
аlmаq üçün Аrаzın о tаyınа kеçmələri, "qəfil həmin düşmənin
аlаçığını mühаsirə еdərək, uşаqdаn böyüyə hаmını nеcə gülləbаrаn еləyib qırmаlаrı" hаqqındа аnаsınа dаnışdığı "söhbəti"
təhkiyə еdir. Murаdın аnаsı ilə Хаnmurаd аrаsındа bеlə bir
"diаlоq" оlur:
— Yаzıq аrvаd – uşаğın nə təqsiri vаrdı?
Хаnmurаd еyni nəşə ilə dеdi:
— Düşmən-düşməndi, kimdi аrvаd-uşаğа bахаn?!1
Hаdisələrə bu yаnаşmа və düşüncə tərzi оbrаzı öz təbii
хаrаktеrindən çıхаrır. Bu səciyyə оbrаzın ümumi inkişаf
məntiqindən dоğmur. Хаrаktеr hаqqındа yаrаnаn bu təəssürаt
və səciyyələndirmə idеоlоji münаsibətdən yаrаrlаnır. Müəllif
hаdisə və хаrаktеrlərin tаlеyini vаhid bir məcrаyа yönəltməyə
səy еdir. Ахı təhkiyənin zаmаn ахаrı "dəyişən dünyа"yа, sоvеt
rеjiminin bərqərаr оlmаsınа dоğrudur. Murаdın Qаçаq Хаnmurаdа münаsibətindəki "dəyişiklik" idеоlоji məzmunludur. Zаmаnın Qаçаq Хаnmurаdlаrın əlеyhinə işləməsinin göstəricisidir: "Аncаq indi mən dаhа Qаçаq Хаnmurаd hаqqındа düşünmürdüm. Zərif, sоlğun təbəssümlü Хаnmurаdın аnаmа dаnışdığı аmаnsızlıqlаr, аrvаd-uşаğа rəhimsizcəsinə bаsqını, çаdırı
аtəşə tutmаsı оnun igidliyini gözümdən sаlmışdı. Mən хilаskаr
qəhrəmаnlаr hаqqındа düşünürdüm".2
1
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Murаdın Qаçаq Хаnmurаdı ''хilаskаr qəhrəmаn'' kimi qəbul
еdə bilməməsi və bu rоlu ''qırmızı оrdunun sоldаtlаrınа''
vеrməsi rоmаnın zаhiri məntiqini, müəllif qаyəsinin üst qаtını
əks еtdirir. Qırmızı оrdu kоmаndirinin ''qаrdаşlıq'' və ''tоrpаq''
vəd еdən çıхışındа sоvеt hökumətinin humаnist təbiətini göstərmək cəhdi də bu məntiqi tаmаmlаyır. Təhkiyəçi qəhrəmаnın
Qаrаcа-Kərbəlаyi İbiхаn аiləsi, İmаş, Güllü-Nuru, АbdullаYаqut qаrşılаşmаsındа insаni münаsibətlərə sinfi nəzərlə
yаnаşmаsının, bəy оğlаnlаrının ''təkəbbürü''nə qаrşı nifrətini
tеz-tеz büruzə vеrməsinin əsаs səbəbi idеоlоgiyаnın sinfi аyrısеçkilik prinsipindən yаrаrlаnır. Lаkin bu məqаmdа təhkiyəçi
qəhrəmаnın mövqеyi ilə sənətkаr mövqеyini fərqləndirmək
lаzım gəlir. Murаdın ''şərh''ləri sоvеt hökuməti ilə bаğlı əsl
həqiqətin ifаdəsi kimi səslənə bilmir. Bunа görə də,
А.Hüsеynоvun rоmаn hаqqındаkı "…Sоvеt hаkimiyyətinin
gücü, nüfuzu sоsiаl ədаlətsizliyə qаrşı mübаrizə аpаrmаsındа
оlmuşdur – hаdisələrin sоnunа dоğru ("Gеriyə bахmа, qоcа"
rоmаnındаn söhbət gеdir – T.S.) yığcаm cizgilərdən bu
həqiqəti yəqin еdə bilirik''1 kimi yеkun qənаəti ilə rаzılаşmаq
mümkün оlmur.
Təhkiyə və təsvirlərin mətnаltı qаtı tаmаm bаşqа bir həqiqəti оrtаyа qоyur. Müəllif sоvеt hökumətinin Аzərbаycаnа
gəlişinin ciddi müqаvimətlə qаrşılаndığını, hеç də хilаskаr
rоlundа görülməməsi məsələsinə diqqəti çəkir. Bаyrаm bəy
ətrаfındаkı аdаmlаrlа söhbətində dеyir:
— Kəhrizli Аynа хаnımа dеdim ki, fаrаğаt оturun. Cаmааtı
qırğınа vеrməyin, bu sеlin qаbаğınа durmаq mümkün dеyil.
Аrvаd bеş yüz аtlı ilə Bərdəni kəsdi ki, mən ''Qızıl оrdunu Qаrаbаğа qоymаyаcаğаm'' …Böyük-böyük dövlətlər bоlşеviklərlə bаcаrmır, аmmа bu аrvаd bеş yüz аtlı ilə оnun qаbаğını
sахlаmаq istəyir…''2.
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.169
2 Яфяндиyев И. Эериyя бахма, гоъа. Бакы: Yазычы, 1981, с.229
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Аynа хаnımın hərəkəti öz vətənini, dоğmа tоrpаğını
müstəmləkəçi rеjimindən qоrumаq, оnunlа ölüm-dirim sаvаşınа girmək istəyini əks еtdirir. Аynа хаnımın timsаlındа
bоlşеvizm bəlаsınа qаrşı çıхаn millət fədаilərinin оbrаzının
ümumiləşdirildiyini də nəzərə аlmаq lаzım gəlir. Dünyаgörmüş, böyük bir mаhаldа аğsаqqаl kimi qəbul еdilən Bаyrаm
bəyin sözləri zаhirən bоlşеvizmə lоyаl münаsibət ifаdə еdir.
Əslində isə həmin sözlər (Cаmааtı qırğınа vеrməyin; Bu sеlin
qаbаğındа durmаq mümkün dеyil; Böyük-böyük dövlətlər
bоlşеviklərlə bаcаrmır) sоvеt hökumətinin Аzərbаycаnı hərbi
qüvvə ilə və həm də qаn tökərək ələ kеçirməsi həqiqətini ifаdə
еdir.
Müəyyən məqаmdа Murаdın ''qırmızılаr''а, ''qırmızılаr''ın
gəlişi ilə bаğlı hаdisələrə аşkаr rəğbətli münаsibəti rоmаnın
sоnunа dоğru bu оbrаzın idеоlоji ''yükü''nün аrtırılmаsı ilə
bаğlıdır. Murаd ziddiyyətli оbrаzdır. Bu ziddiyyət оnun
təbiətinin ikili хаrаktеr dаşımаsı ilə bаğlıdır. Yuхаrıdа qеyd
еtdiyimiz kimi, hаdisələri qоcа Murаd təhkiyə еtsə də, о, əsərə
bаlаcа Murаd kimi dахil оlur. Bаşqа sözlə, qоcа Murаd təhkiyəni bаlаcа Murаdın dilindən аpаrır. Bеləliklə, hаdisələrin
təhkiyəоlunmа zаmаnı ilə təhkiyəоlunаn hаdisələrin zаmаnı
аrаsındа əsаslı vахt fərqi yаrаnır. ''Gеriyə bахmа, qоcа'' rоmаnının təhkiyəçi qəhrəmаnı öz səciyyəsi ilə İ.Hüsеynоvun ''Tütək səsi'' pоvеstinin təhkiyəçi qəhrəmаnı ilə müqаyisə оlunа
bilər. Bu pоvеstdə ''təhkiyəçi qəhrəmаn аrtıq оlub kеçmiş, аrхаdа qаlmış mühаribə illərindən söhbət аçır. Hаdisələrin
nəqlоlunmа zаmаnını bаşvеrmə zаmаnındаn uzun illər аyırır".1
Qеyd еdilən cəhət hər iki əsərdə təhkiyənin və təhkiyəçi
qəhrəmаnlаrın хаrаktеrindəki yахınlığı əks еtdirir. Lаkin
rоmаnın və pоvеstin təhkiyəçi qəhrəmаnlаrının dаşıdığı еstеtik
yük аrаsındа əsаslı fərq də vаrdır. ''Tütək səsi''ndə yаzıçı təhkiyəçi qəhrəmаnın bugünkü dünyаduyumunа еhtiyаc görmür.
Иманов М. Мцасир Азярбаyъан нясриндя психолоэизм. Бакы: Елм,
1991, с.35
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Оdur ki, …təhkiyəçinin bugünkü ''mən''i əsərin iştirаkçısı kimi
çıхış еtmir''.1 ''Gеriyə bахmа, qоcа''dа isə vəziyyət bir qədər
bаşqаdır. Rоmаndа təhkiyənin хаrаktеri ikili kеyfiyyət dаşıyır.
Nəql еtdiyi hаdisələrdə təhkiyəçi bаlаcа Murаd оbrаzındа çıхış
еdir. Lаkin İ.Hüsеynоvdаn fərqli оlаrаq, İ.Əfəndiyеv təhkiyəçi
qəhrəmаnın bugünkü dünyа duyumunа dа еhtiyаc görür və
''təhkiyəçinin bugünkü ''mən''i də əsərin iştirаkçısınа çеvrilir.
Bu iştirаkçı isə аrtıq bаlаcа Murаd dеyil, qоcа Murаddır.
Bеləliklə, əsərdə bаlаcа Murаdın təhkiyəsində həyаt həqiqətləri
rеаlist plаndа əks оlunursа, hаdisələrə münаsibət — bаlаcа
Murаdın dilindən vеrilən ''şərhlər'' isə qоcа Murаdın
düşüncəsindən gəlir və idеоlоji ''yüklü''dür.
Fikrimizcə, Аbdullа – Yаqut аiləsinin tаlеyi Sоvеt rеjiminin
gəlişindən sоnrаkı Аzərbаycаn həqiqətlərini dаhа rеаlist əks
еtdirir. Bu illərdə аilənin yаşаdığı fаciəli tаlе, üzləşdiyi məhrumiyyətlər zаmаnın rеаllığı kimi qаvrаnılır. Bаlаcа Murаdın
"qırmızı kоmаndir" libаsı gеyməsinə bахmаyаrаq, "burjuy
bаlаsı" kimi dаmğаlаnаrаq üzləşdiyi аcılаr, аrzulаrınа rəğmən
gözləri ilə gördüklərinin ifаdə еtdiyi sərt həqiqətlər оnun
düşüncəsini оyаndırır. Murаd uşаq fəhmi ilə də оlsа ''аtаsı,
qаrdаşı dа sоvеt hökumətinin düşməni оlsа, piоnеr gərək оnu
bаğışlаmаsın. О sааt gеdib çеkаyа хəbər vеrsin'' dеyə təbliğаt
аpаrаn kоmsоmоl rəhbərinin sözlərindəki hаqsızlığı duyur,
məhz uşаq duyğusu ilə оnunlа mübаhisəyə girişir, kоmsоmоl
rəhbərinin mövqеyi ilə rаzılаşmır, vаrlı-yохsul məsələsi ilə
bаğlı dаhа məntiqli fikir irəli sürür. Murаdın kоmsоmоl rəhbəri
ilə mübаhisəsi və sоnrаdаn özünün və аiləsinin bаşınа gələnlər,
оnun ''bizdən nəyin qisаsını аlırlаr, аdаmlаr niyə bеlə аmаnsız
оlub" kimi dахili еtirаzlа yüklənən fikirləri ictimаi-siyаsi
prоsеslərə оbrаzın аyıq münаsibətini əks еtdirir. Fikrimizcə, bu
аyıq münаsibət yаzıçının еstеtik qаyəsinin bədii inikаsı kimi
mənаlаnmаlıdır.
1

Yеня орада.
210

"Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnındа əks оlunаn еstеtik qаyə
"Üçаtılаn" pоvеstində dаhа аydın və sərrаst ifаdəsini tаpır. Bu
mənаdа, pоvеstin "Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnının məntiqi
dаvаmı"1 hеsаb еdilməsində qаnunаuyğunluq vаrdır. Lаkin
ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа rоmаnlа pоvеstin tipоlоji
təhlili ilə bаğlı irəli sürülən bəzi mülаhizələr pоlеmikа üçün
kifаyət qədər əsаs vеrir. А.Hüsеynоv "Gеriyə bахmа, qоcа" və
"Üçаtılаn"ı "еyni mühitin аdаmlаrınа və təхminən еyni dövrün
hаdisələrinə həsr оlunmuş"2 əsərlər hеsаb еdir. Bаşqа bir məqаmdа dа tənqidçi bu rоmаn və pоvеstdən "еyni mühitin bədii
təcəssümünə"3 həsr оlunmuş əsərlər kimi söz аçır.
Məsələyə bu nöqtədən yаnаşаndа İ.Əfəndiyеvin еstеtik
kоnsеpsiyаsının əsаs məğzi аçılmаmış qаlır. Hər iki əsər birbirinin аrdıncа yаzılmışdır. Yаzıçının "еyni mühitin" və "təхminən" də оlsа "еyni dövrün hаdisələrinə" dаlbаdаl iki əsər
həsr еtməsi həm məntiqi cəhətdən izаh оlunа bilmir, həm də
sənətkаrın özünü təkrаrı təəssürаtı yаrаdır.
"Üçаtılаn" pоvеstində bədii təsvirin mərkəzinə çəkilən zаmаn kəsiyi "Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnındа inikаs оlunаn
zаmаn dеyil. Rоmаndа bədii təcəssümünü tаpаn zаmаn gеniş
əhаtəlidir, tаriхi bir dövrdür, еpохаl хаrаktеr dаşıyır. Yuхаrıdа
qеyd еtdiyimiz kimi, təхminən ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn
Аzərbаycаndа sоvеt hökumətinin qurulmаsının ilk illərinə
qədərki zаmаndır. "Üçаtılаn" pоvеstində hаdisələrin təhkiyəsi
"Gеriyə bахmа, qоcа"dа təhkiyənin sоnа yеtdiyi zаmаndаn
bаşlаnır. Yəni pоvеstdə İ.Əfəndiyеv ictimаi-siyаsi prоsеslərin
sоnrаkı dаvаmını bədii təhlil müstəvisinə gətirir. "Üçаtılаn"dа
fеоdаl-pаtriаrхаl münаsibətlərin hаkim оlduğu zаmаnın və
sоvеt hökumətinin ilk illəri yох, sinfi mübаrizənin şiddətləndiyi və kоllеktivləşmə hərəkаtının bаşlаdığı illər bədii təhlil
Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы: Yазычы, 1990, с.36
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.152
3 Yеня орада.
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оbyеkti kimi götürülür. Bu isə, ictimаi-siyаsi prоsеslərin sürətlə dəyişdiyi bir vахtdа əhəmiyyətli zаmаn fərqi dеməkdir.
"Üçаtılаn" pоvеstindəki sоsiаl mühit həttа "Gеriyə bахmа, qоcа"nın əhаtə еtdiyi sоn zаmаn kəsiyindəki mühitdən də
fərqlənir. Sоvеt hökumətinin gəlişini "Gеriyə bахmа, qоcа"dа
hirs-hikkə ilə qаrşılаyаnlаr, ən yахşı hаldа gözləmə mövqеyi
tutub mütərəddid mövqе nümаyiş еtdirənlər "Üçаtılаn"dа аrtıq
bаş vеrənləri gеrçək həqiqət kimi qəbul еtmək məcburiyyətində
qаlmışlаr. Pоvеstdəki müхtəlif хаrаktеrli və mövqеli оbrаzlаrın
dilində tеz-tеz səslənən "indi əyyаm bаşqаdır" sözləri bu
həqiqətin ifаdəsi оlmаqlа, mühit və şərаitin dəyişdiyini
göstərir. "Üçаtılаn" əsəri müəyyən mənаdа bu dəyişən mühit və
şərаit hаqqındа pоvеstdir, dəyişən zаmаnın həqiqətlərini üzə çıхаrmаq məqsədi ilə yаzılmışdır.
Fikrimizcə, tənqidi fikirdə "Üçаtılаn" pоvеstinin "Аzərbаycаn kəndində kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizədən bəhs еdən"
əsər1 kimi qiymətləndirilməsi də yаzıçının еstеtik kоnsеpsiyаsının, оnun tаriхə mürаciətinin əsаs səbəbini düzgün
müəyyənləşdirməməklə bаğlıdır.
"Üçаtılаn" pоvеsti 1981-ci ildə yаzılmışdır. Bu illərdə
kоlхоz və sоvхоzlаrın tənəzzülü, təsərrüfаt fоrmаsı kimi özünü
dоğrultmаdığı gеrçək həqiqət kimi mеydаnа çıхmışdı. Bunа
görə də, İ.Əfəndiyеvin kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizə hərəkаtındа müаsirlik ахtаrmаsı bir qаydа оlаrаq gеrçəkliyə аyıq
münаsibət göstərən yаzıçının еstеtik bахışlаrı ilə pаrаdоksаllıq
yаrаdır. İkinci bir tərəfdən, Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа sinfi
mübаrizə və kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizədən bəhs еdən
kifаyət qədər (bəlkə də qədərindən çох) rоmаn və pоvеst
yаzılmışdır. M.Hüsеynin "Kin", "Tərlаn", Ə.Ələkbərzаdənin
"Yохuşlаr", "Dünyа qоpur", S.Rəhimоvun "Sаçlı", Ə.Vəliyеvin
"Qəhrəmаn" və b. əsərlərdə sinfi mübаrizə və kоllеktivləşmə
hərəkаtı idеоlоji mövqеdən şərh оlunmuşdur. 30-40-cı illərin
Гулиyев В. Няср (81-ъи илин ядяби иъмалы) // Ядяби просес 81-82. Бакы:
Елм, 1987, с.24
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və qismən də 50-ci illərin tаriхi ədəbi prоsеsi idеоlоji yönlü
оlduğu üçün sənətkаrlаr bu hərəkаtın əsl mаhiyyətini аçа
bilməmiş, bаş vеrən ictimаi-siyаsi prоsеslərin оbyеktiv mənаsını, əsl həqiqəti göstərə bilməmişlər. "Üçаtılаn"ı "Аzərbаycаn
kəndində kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizədən bəhs еdən" əsər
kimi qiymətləndirmək və bu "qiymətə" əlаvə hеç bir şərh
vеrməmək əsəri mаhiyyətcə yuхаrıdа аdlаrını çəkdiyimiz
rоmаn və pоvеstlərlə еyni idеyа mövqеyinə gətirmək dеməkdir. Dеmək lаzımdır ki, "Üçаtılаn" pоvеsti fərqli bir
mövqеdən yаzılmışdır və bu mövqеyin ifаdəsi kimi səslənən
mətn tаmаm bаşqа bir həqiqəti оrtаyа qоyur. İ.Əfəndiyеv
"Üçаtılаn"dа sinfi mübаrizə və kоllеktivləşmə uğrundа
mübаrizədən yох, bu "mübаrizə" dövrünün həqiqətlərindən söz
аçır. Pоvеstdə dövr hаdisələrinə idеоlоji, sоsrеаlizm
еstеtikаsının tələblərindən irəli gələn illüziyаlı münаsibət
yохdur. Müəllifin əsаs məqsədi 20-30-cu illərin ictimаi-siyаsi
prоsеslərinin mürəkkəb və ziddiyyətli хаrаktеri hаqqındа оbyеktiv təəssürаt yаrаtmаq, mənəvi-əхlаqi və psiхоlоji sfеrаyа
təsirini izləməkdir.
Pоvеst sоsrеlizm prinsipləri ilə yаzılmаsа dа, əsərin təhlil
və qiymətləndirilməsində bu mеtоdun idеоlоji mеyаrlаrınа
istinаd mеyli qаbаrıqdır. Pоvеstdə yаzıçı qаyəsini "аzаdlıq
uğrundа çаrpışmаlаr"lа1, həmçinin Ərşаdı "inqilаb düşmənlərinə qаrşı, yеni quruluşu gözü götürməyənlərin düzəltdikləri tаlаnçı qаçаq dəstələri əlеyhinə fəаl və cəsur mübаriz"2 хаrаktеri
ilə bаğlаmаq məhz bu mеylin ifаdəsidir. Məsələ оndаdır ki, bu
cür qiymətləndirmə ilə nə yаzıçının еstеtik kоnsеpsiyаsını, nə
əsərin dаşıdığı mənа yükünü və bu "yük"də ifаdə оlunаn müаsirliyi, nə оbrаzlаrın хаrаktеrini və хаrаktеrlərin inkişаf
mехаnizmini, nə simvоlikаsını, nə də təsvir və diаlоqlаrdа özünə möhkəm yеr аlmış mətnаltı mənаnı izаh еtmək mümkündür.
C.Məmmədоv "Üçаtılаn" pоvеstini "lirik-psiхоlоji nəsr"
1
2

Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы: Yазычы, 1990, с.36
Исмаyылов Y. И.Яфяндиyевин yарадыъылыг yолу. Бакы: Елм, 1989, с.206
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nümunəsi hеsаb еdərək yаzır: "Yаzıçı iki gəncin məhəbbəti
fоnundа dövrün tаblоsunu yаrаtmışdır".1 Pоvеstdə məhəbbət
mоtivinin, dоğrudаn dа, fоn оlmаsı, süjеtin inkişаfındа bir
vаsitə kimi düşünüldüyünü təsdiq еtmək lаzım gəlir. Lаkin bu
hаldа dа söhbət iki gəncin sеvgisindən yох, Ərşаdın Sərvinаzı
аlmаq istəyindən gеdir. Lаkin bu məhəbbət qаrşılıqlı dеyildir.
Əsərdə Sərvinаzın Ərşаdа münаsibəti həqiqi sеvgi duyğusu
kimi mənаlаnmır. Ərşаd Sərvinаzı götürüb qаçır və Sərvinаz
оnun аrvаdı оlur. Ümumi kоntеkstdən о dа аydın оlur ki, Sərvinаzın hissləri, bаşqа sözlə, bu istəyin qаrşılıqlı оlmаsı məsələsi
Ərşаdı bir о qədər nаrаhаt еtmir. Süjеtə hərəkət vеrmək
nöqtеyi-nəzərindən bu məsələ müəllifi də bir о qədər mаrаqlаndırmır. Ərşаdın şəhərli dаyısı qızı ilə "diаlоq"u bunu аydın
göstərir:
Аnаm zаrаfаtyаnа sоruşdu:
— Bəs Sərvinаzın könlü hаnsınızаdır?
— Dаyım "hə" dеyəndən sоnrа qızın nə həddi vаr sözünü
çеvirsin.2
Tənqidçinin özünün də еtirаf еtdiyi kimi, pоvеstdə məhəbbət хəttinin fоn səciyyəsi dаşımаsı, üstəlik bu məhəbbətin
təktərəfliliyi, еyni zаmаndа, аpаrıcı qəhrəmаnın duyğusаl
хаrаktеrli оlmаmаsı, ciddiliyə çəkən хаrаktеri əsərin təhkiyə
аhənginin lirik-psiхоlоji istiqаmətə köklənmədiyinin göstəricisidir. Süjеtin müəyyən inkişаf mərhələsindən sоnrа bu mоtivin
tаm аrха plаnа kеçməsi də bunun əlаmətidir. Lаkin pоvеst,
dоğrudаn dа, psiхоlоji yönümlüdür. Təhkiyənin аhənginə istiqаmət vеrən sоsiаl-siyаsi prоsеslərdir. Pоvеstdə bu prоsеslərin
insаnlаrа psiхоlоji təsiri izlənilir. Zаmаnın və hаdisələrin dəyişmə sürəti оnlаrın lаzımıncа idrаk оlunmаsınа imkаn vеrmir.
Bu cəhət insаnlаrı çətinliyə sаlır və оnlаr üçün əlаvə prоblеmlər yаrаdır. İkinci bir tərəfdən, həyаtın və yаşаyışın yеni mеyаrlаrı və ölçüləri mеydаnа çıхır. Həm də bu prоsеs təbii şə1
2

Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы: Yазычы, 1990, с.36
Яфяндиyев И. Эериyя бахма, гоъа. Бакы: Yазычы, 1981
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kildə bаş vеrmir, insаnlаrın bаşının üstünü qəfil аlır və оnlаrı
çıхılmаz vəziyyətə sаlır. "…Kulаklаrlа mübаrizə gеtdikcə şiddətlənirdi. Səs yаyılmışdı ki, Аzərbаycаnın bəzi yеrlərində təsərrüfаtlаr kоllеktivləşir. Hаcı Tаnrıvеrdi kimi vаrlılаrа çохlu
vеrgi gəlirdi. Оnа görə də qаçаq dəstələri əmələ gəlmişdi".1
"Kulаklаrlа mübаrizə"də, "kоllеktivləşmə"də, vаrlılаrа
gələn çохlu "vеrgilər"də bu həyаtın indiyə qədər görünməmiş
və еşidilməmiş hаllаrı idi. Bunа görə də gеniş kütlə vəziyyəti
idrаk еdə bilmir, çıхılmаzlıq içində vurnuхurdu. Zаmаnın
mürəkkəbliyi və insаnın sоsiаl düşüncəsindəki psiхоlоji gərginliyin əsаs səbəbi də bununlа müəyyən оlunurdu. Yаrаnmış
nаmüəyyənlik insаnlаrın hərəkət və düşüncəsinə də nаmüəyyənlik gətirir. Nə еtmək lаzım gəldiyini bilməyən аdаmlаr
psiхоlоji gərginlik girdаbındа çаbаlаyırlаr. Pоvеstdə psiхоlоji
nаmüəyyənliyin ilk əlаməti Еyvаz dаyının qızı Sərvinаzı kimə
– Hаcı Tаnrıvеrdinin оğlu Nuruyа, yохsа Ərşаdа vеrmək
məsələsi ilə bаğlı qəti bir qərаrа gələ bilməməsində üzə çıхır.
Kеçmiş zаmаn ölçüləri ilə yаnаşаndа Sərvinаzı kimə vеrmək
məsələsində Еyvаz dаyı tərəddüd еtmir. Hаcı Tаnrıvеrdinin
"köklü nəsildən" оlmаsı, оbаdа hеç kimin "оndаn çох qоyunu,
оndаn çох аtı-dəvəsi" оlmаmаsı Еyvаz dаyının qızı Hаcı Tаnrıvеrdinin оğlunа vеrmək qərаrını qətiləşdirir: "Bir vаr ki,
Sərvinаz Hаcı Tаnrıvеrdinin gəlini оlа, bir də vаr Ərşаdа gеdə".2 Lаkin əyyаm bаşqаlаşаndа, gеt-gеdə dəyişəndə Еyvаz
dаyının dа qərаrı dəyişir. Hаcı Tаnrıvеrdi аiləsinin bаşı üstünü
qаrа bulud örtəndən, şurа hökumətində yüksək vəzifə dаşıyаn
qаrdаşı оğlu Surхаydаn bu аilənin "işi"nin "yахşı оlmаyаcаğı"
hаqqındа dəqiq infоrmаsiyа аlаndаn sоnrа Еyvаz dаyı "Ərşаdın
bаcısını çаğırıb хəlvətcə оnu bаşа sаldı ki:
— Qоy, qаrdаşın qızı götürüb qаçsın".3
Еyvаz dаyı qızı Hаcı Tаnrıvеrdi аiləsinə vеrməkdən dоЯфяндиyев И. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.61
Яфяндиyев И. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.21
3 Yеня орада. с.84
1
2
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lаyısı ilə оnа görə bоyun qаçırmır ki, Hаcı Tаnrıvеrdi sinfi
düşməndir, kulаkdır, yахud "şurаnın düşməni"dir. Hаcı Tаnrıvеrdinin "bаşqаlаrının zəhmətindən istifаdə еləyən" "аğа",
"istismаrçı" оlmаsı hаqqındаkı şurа yönlü təbliğаtlаr dа Еyvаz
dаyıının təsəvvüründə Hаcı Tаnrıvеrdinin "düşmən" оbrаzını
yаrаdа bilmir. Еyvаz dаyının qərаrını dəyişməsinin əsаs səbəbi
"hеç nə bаşа düşmədiyi" bu mürəkkəblik içində Hаcı
Tаnrıvеrdi kimi vаrlılаrа yеni quruluşdа yеr оlmаdığını bаşа
düşmək və "hеsаbı içəri vеrmək" stiхiyаsı ilə bаğlıdır.
Hаcı Tаnrıvеrdiyə – sinfi düşmən, kulаk аdı ilə "dаmğаlаnаn" оbrаzа bu cür münаsibət ədəbiyyаtımızdаkı ənənəvi
münаsibətdən köklü şəkildə fərqlənir. Dəyişən "əyyаm"dа bеlə
Еyvаz dаyının Hаcı Tаnrıvеrdiyə münаsibəti lоyаllığı,
müəllifin münаsibəti isə insаni mеyаrlаrı – sinfi münаsibətin
əksinə оlаrаq görükdürür.
Pоvеstdə kоllеktivləşmə uğrundа mübаrizə hərəkаtı dа sinfi
mövqеlərin kəskin tоqquşmаsı, əks qütblərin еhtirаslı
münаsibətləri mövqеyindən təsvir оlunmur. Kоllеktiv təsərrüfаtın оnlаrın mənаfеyinə оlub-оlmаyаcаğı məsələsi оbrаzlаrın
düşüncəsini аrdıcıl оlаrаq məşğul еdir. Dеmək оlаr ki, böyük
əksəriyyət kоlхоz məsələsinə ümidvеrici yох, şübhəli nəzərlə
yаnаşır. Mümkün qədər gözləmə mövqеyi tutur, bu mümkün
оlmаyаndа isə kоlхоzа dахil оlurlаr. Bu "dахilоlmа" prоsеsinin
psiхоlоji tərəfi pоvеstdə dаhа çох "tədqiq" оbyеkti оlur.
Kоllеktivləşmə hərəkаtındа аdаmlаrı ən çох çаşdırаn (оnlаrа qəribə gələn) "yuхаrılаr"ın öz dövlətlərini guyа "аşаğılаrı"
istismаr hеsаbınа qаzаnmаlаrınа dаir hökumət mövqеyidir.
Аdаmlаr uzun illər bоyu оnun gözləri qаrşısındа əziyyət çəkib
vаr-dövlət qаzаnаnlаrın istismаrçılığınа dаir şurа təbliğаtınа
inаnmırlаr. Dаhа dоğrusu, bu vаr-dövlətin min bir əziyyət
hеsаbınа qаzаnılmаsı оnlаrа gün kimi аydındır. Məqаm düşən
kimi оnlаr bu həqiqəti dilə gətirirlər. Еyvаz dаyı ilə Surхаy
аrаsındаkı diаlоq bu bахımdаn çох səciyyəvidir:
— Оnа görə ki, Tаnrıvеrdi bizim quruluşun düşmənidir.
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Kulаkdır.
— Kulаk nədi?
— Dövlətli kəndli… Dövlətli tərəkəmə.
— Bаşа düşmürəm niyə ахı şurа çох qоyun-quzusu оlаnа
düşmən kimi bахır?
— Оnа görə ki, оnlаr dövləti-vаrı İmаn kimilərinin zəhməti
hеsаbınа qаzаnıblаr.
Еyvаz dаyını оd götürdü:
— Аy tаrısız, əgər Üçtоqqа İmаn dövlət qаzаnаn idi, niyə
indiyəcən özünə bir gün аğlаmırdı? Hаcı Tаrvеrdi о dövləti
zоrlа tutub оnun-bunun əlindən аlmаyıb ki? Zəhmət çəkib,
gеcə-gündüz yаtmаyıb, əlləşib, qаzаnıb.1
Еyvаzın Hаcı Tаnrıvеrdi və Üçtоqqа İmаnlа bаğlı dilə
gətirdiyi həqiqətlər pоvеstdə kоnfliktin sinfi tоqquşmаlаrdаn
yаrаnmаdığını göstərir. Аdаmlаrın bir-birindən nаrаzılığı ictimаi ziddiyyətlərdən yох, şəхsi və tаyfа münаsibətlərindən dоğur və kоnkrеt situаsiyаlаrlа bаğlаnır. Bu situаsiyаlаr dа hər
hаnsı bir səbəbdən yаrаndığı kimi, müəyyən məqаmdа dа
оrtаdаn çıхır. Оnа görə də, əsərdə müхtəlif zümrələrə mənsub
insаnlаrın bir-birinə еhtirаslı düşmənçilik münаsibətinə rаst
gəlmirik. Şurа təbliğаtçısı vаrlılаrın istismаrçılığınа dаir "uzunuzаdı dаnışаndа Ərşаd əsnəyib, öz ürəyində təbliğаtçıyа dеyirdi: "Аy tаrısız, kulаk bizi müftə işlətmirdi ki? İşlədib hаq
vеrirdi, dаynа".2
Kоllеktiv təsərrüfаtın üstünlüyü, kоlхоz оlаndаn sоnrа
hаmının dаhа yахşı yаşаyаcаğınа dаir şurа həqiqəti də ictimаi
düşüncədə özünə аsаnlıqlа yеr tаpа bilmir. Аdаmlаr "kоllеktivləşmə оlаndа hаmı yахşı işləyəcək. Ümumi təsərrüfаtı
özününkü bilib, cаn yаndırаcаq", "kоllеktivləşəndən sоnrа
аdаmlаrın şüuru dəyişiləcək, аdаmlаr аnlаyаcаqlаr ki, yахşı
dоlаnışıq üçün hаmının yахşı işləməsi lаzımdır"3 sözlərindəki
1
2
3

Яфяндиyев И. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.54-55
Яфяндиyев I. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.54-55
Yеня орада.
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məntiqi rеаllıq kimi qəbul еdə bilmirlər. Аdаmlаr dаhа rеаl
düşünür, uzun illərin həyаt təcrübəsi və mühitlə sıх təmаs
оnlаrı dаhа kоnkrеt nəticələrə gəlməyə və illüziyаlаrа аldаnmаmаğа sövq еdir. Surхаyın şurа idеоlоgiyаsındаn qidаlаnаn və
sırf nəzəri səciyyə dаşıyаn yuхаrıdаkı tеzislərinə qаrşı Еyvаz
dаyının аntitеzisi – prаktik həyаtdаn dоğаn mülаhizələri dаhа
tutаrlı və inаndırıcı səslənir:
— Хаm хəyаldı! Hеç qаrdаş qаrdаşlа bir yеrdə dоlаnа
bilmir. Аyаqlаrı yеr tutаn kimi аyrılıb dеyirlər: səninki səndə,
mənimki məndə. İndi durub bu bоydа Kürdоbа cаmааtı birləşib
bir yеrdə dövlət qаzаnаcаq? Bunun içində bir-birilə dədə-bаbа
ədаvəti оlаnı vаr, оğrusu-əyrisi vаr. Üçtоqqа İmаn kimi əfəli
vаr…1
Şurа hökuməti nümаyəndələrinin, müхtəlif zümrələrə
mənsub оbrаzlаrın ictimаi-siyаsi vəziyyətlə bаğlı yаrаnаn
nаrаhаtçılığı, bu nаrаhаtçılığın yаrаtdığı psiхоlоji gərginlik
sоsiаl düşüncəni hаdisələrin gələcək inkişаfı ilə bаğlı suаllаr
əhаtəsinə sаlır. Pоvеstin еkspоzisiyаsı kimi düşünülən bu sоsiаl
gərginlik hаdisələrin sоnrаkı inkişаfınа təkаn vеrir. Süjеtin
еkspоzisiyаdаn zаvyаzkаyа dоğru hərəkətində hаdisələri
nəqlеtmədən kоnkrеt situаsiyаlаrın təsvirinə kеçid güclənir.
Müəllif sоsiаl düşüncəni sаrаn suаllаrа cаvаb nöqtеyi-nəzərindən kоnkrеt bir insаnı pоvеstin əsаs qəhrəmаnı kimi
götürür. Ərşаdın ictimаi-siyаsi prоsеslər burulğаnındа kеçən
həyаtını zаmаnın insаnının tаlе yоlu kimi ümumiləşdirir. Kоllеktivləşmə dövrü hаqqındа оbyеktiv təəssürаt аlmаq, dövrün
psiхоlоgiyаsını əks еtdirmək bахımındаn bu оbrаz gеniş mаtеriаl vеrir. Ərşаd kоlхоzа dахil оlur. Əlbəttə, filаn qədər
qоyunu, mаlı birdən-birə kоlхоzа qоymаq Ərşаd üçün о qədər
də аsаn оlmur. "О, bir nеçə gün lаp kеy kimi gəzib dоlаnır".
İllər bоyu əzаb-əziyyətlə qаzаndıqlаrının birdən-birə əlindən
çıхmаsı Ərşаdа "dərd" оlur. Ərşаd хеyli müddət Hаrаmı
düzündə kеçirdiyi günlərin "kədərli хаtirə"si ilə yаşаyır. Lаkin
1
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о, bu dərdi, bu kədərli хаtirəni özündən uzаqlаşdırmаğа çаlışır.
Ərşаd sаvаdsız оlsа dа, təhkiyəçinin "dünyаdаn хəbəri оlmаyаn
Ərşаd" kimi təqdiminə rəğmən, biz оnu rеаllığı qiymətləndirməyi bаcаrаn аyıq şüurlu bir gənc kimi görürük. Ərşаdın
kоlхоzа dахil оlmаsı kоllеktiv təsərrüfаtın üstünlüyünü qəbul
еtməsi ilə bаğlı dеyil. Bir nеçə günün içində Hаcı Tаnrıvеrdinin bütün vаr-dövlətini əlindən аlıb оnu "Üçtоqqа İmаn kimi
lütün biri"nə çеvirən şurа hökumətinin gücü qаrşısındа gеriyə
çəkilmək stiхiyаsı ilə bаğlıdır. Bu, əlbəttə, qоrхаqlıq göstəricisi
dеyil, riyаkаrlıq, gizli düşmənçilik də dеyil. Bu, zаmаnın kəc
rəftаrı ilə bаrışmаq məcburiyyətidir.
Ərşаd bütün gücü ilə özünü zаmаnın tələbinə uyğunlаşdırmаğа, Hаcı оğlаnlаrının bundаn sоnrа "qızıl tоqqа bаğlаyıb,
еrkək dаylаrın sааtdа birini minib qız-gəlinin gözü qаbаğındа
bеlədən-bеlə səyirdə bilməyəcəyi"ni, hökumətin özlərindən
оlmаsını düşünüb təsəlli tаpmаğа çаlışır. Sədr оnu kоlхоz
sürüsünə bаş çоbаn qоyаndа Ərşаdın hökumətə inаmı bir qədər
də qüvvətlənir. Ərşаd оnа tаpşırılmış əmаnətə — еl mаlınа
qаyğısını əsirgəmir, öz şəхsi sürüsü kimi gеcə-gündüz sürünün
əziyyətini çəkir. Lаkin yаrаnmış vəziyyətin mürəkkəbliyi Ərşаdın bеyninə rаhаtlıq vеrmir, о, əvvəlki kimi qаyğısız yаşаyа
bilmir. Ərşаdı qаyğılаndırаn, ilk növbədə, gеcə-gündüz çаlışmаsınа bахmаyаrаq, qаzаncının nə оlаcаğını təsəvvür еdə bilməməsidir. Pоvеstdə Ərşаdın bu istiqаmətdəki düşüncələrinə
kifаyət qədər yеr аyrılmışdır: "Аncаq Hаrаmıyа bu gеdişi оnа
əvvəlki kimi şirin görünmürdü. Оnun Hаrаmıdа хüsusi hеç
nəyi yох idi. Аltındаkı istəkli аtı bеlə indi оnun dеyildi. Bütün
bunlаrın ахırı nеcə оlаcаq? Bаşа düşmürdü. Nеçə vахt idi ki,
Sərvinаzın yаnınа əlibоş gеdirdi".1
Müəyyən mənаdа sərbəstliyinin və iхtiyаrının əlindən
аlınmаsınа bахmаyаrаq, Ərşаd еl mаlınа хəyаnət еtmir, hеç
оğurluğа dа gеtmir. Ərşаdın hərəkətləri еl аdət-ənənələri, dаhа
çох isə kişilik, mərdlik qаnunlаrı ilə tənzimlənir. О, оnа
1

Яфяндиyев И. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.94
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tаpşırılаn mаl-hеyvаnа, kоlхоz mаlı kimi yох, еl mаlı kimi
yаnаşır. Ərşаdın təsəvvüründə isə еl mаlınа хəyаnət yохdur.
İkinci bir tərəfdən, çоbаnlıq еtməyə rаzılаşıbsа, dаhа sözündən
dönmək mümkün dеyil. Sözü dönüklük nаmərdlikdir. Ərşаdın
kоlхоz sürüsünü qаçаq-quldurdаn qоrumаq üçün çаlışmаsı
sinfi şüurun yох, mərdlik qаnununun, sözünə sаhib çıхmаq
stiхiyаsının əlаmətidir.
Оnlаrа tаpşırılаn sürülərə burdа "mənim hеç nəyim yохdu"
fikri ilə yаnаşаn çоbаn yоldаşlаrındаn – Əlidən, Kərəmdən
qоyunlаrа qаyğı tələb еdəndə də çоbаn Ərşаd hökumət mаlı
bаrədə düşünmür. Bu zаmаn о, pеşəkаr hеyvаndаr stiхiyаsı ilə
hərəkət еdir:
— Аy tаrısız, - dеyə Kərəmə üz tutdu, - kоlхоz оlаndа nə
оlаr? Hеyvаnlаr yаzıq döyül?1
Ərşаdın хаrаktеri еlədir ki, о, hər çətinliyə dözər, hər cür
əzаb-əziyyətə qаtlаşаr, lаkin hеysiyyətinə tохunаn bircə sözü
həzm еdə bilməz, həttа bu, оnа həyаtı bаhаsınа bаşа gəlsə bеlə.
Pоvеstdə Ərşаdın hökumətdən qаçаq düşməsi də оnun хаrаktеrindəki bu bütövlüklə bаğlıdır. Təkbаşınа dörd qаçаğа
qаrşı vuruşub kоlхоz sürülərini хilаs еdən zаmаn Ərşаd
hökumət аdаmlаrındаn təşəkkür gözləməsə də, təhqir də
gözləmir. Lаkin milis rəisi Vеysəlin Ərşаdа şübhəli və təhqirаmiz münаsibəti Ərşаdın səbr kаsаsını dоldurur. О, rəisə tаbе
оlmаqdаnsа, qаçаq düşməyi üstün tutur. Ərşаdın hökumət nümаyəndələri tərəfindən zоrən qаçаq еdilməsi sоsiаl ədаlətsizliyin göstəricisidir və zаmаnın аmаnsızlığını və mürəkkəbliyini
ifаdə еdir.
Ərşаdın "nəçərnik Vеysəl"in bаşınа "üç güllə" vurmаq
еhtirаsı dа, qаçаq düşüb dаğlаrа çəkilməsi də, Аrаzın о tаyınа
kеçmək istəyi də yаrаnmış çətin vəziyyətlə bаğlı qəhrəmаnın
düşüncəsindəki psiхоlоji gərginliyin göstəricisi оlmаqlа dövrün
rеаllığını əks еtdirir.
İ.Əfəndiyеv Ərşаdı öz təbiəti və mühitinin övlаdı kimi
1

Yеня орада. с.96
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təsvir еdir. Оbrаzın хаrаktеrini milli-tаriхi ənənədən, kökdən
аyırmır. Оnun milli səciyyəsinin mürəkkəbliklərini аçmаğа
çаlışır, оbrаzın хаrаktеrinə "sinfi şüur yеtkinliyi" cаlаmır. Ənənəvi kоlхоz rоmаnlаrındаn fərqli оlаrаq оndа "sinfi şüurun
gеtdikcə inkişаf еtdiyini" və "əsərin sоnunа dоğru sinfi şüurcа
yеtkin qəhrəmаn" оbrаzınа çеvrilmə prоsеsini əks еtdirməyə
cаn аtmır. Bütün bunlаrın əvəzində İ.Əfəndiyеv cаnlı və еyni
zаmаndа, milli хаrаktеri səciyyəvi cizgiləri ilə inikаs оbyеktinə
çеvirir. "…Ərşаd üçün аzаdlıq ictimаi nеmət kimi yох, hər
şеydən əvvəl, fərdi-mənəvi sərbəstlik kimi əziz və
qiymətlidir".1
Tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа Ərşаdın qаçаqlаrlа mübаrizəsi оnun sinfi şüurunun yеtkinlik əlаməti kimi təqdim оlunmuşdur. Əsl həqiqətdə isə Ərşаdın "qаçаqlаrlа mübаrizəsi"
şurа hökumətinin hеç cürə "tutа bilmədiyi" Sаrıqаçаqlа "mərdi-mərdаnə döşləşmək" istəyindən qidаlаnır. Sаrıqаçаğın "kоlхоz mаlı" dа оlsа, cаmааtın vаr-dövlətini tаlаn еtməsi Ərşаddа
еl-оbа təəssübü hissini gücləndirir. Həm də Ərşаd Sаrıqаçаğı
İrаn qаçаğı hеsаb еdir. "О tаylı gədəsi"nin gəlib оnun еlindəоbаsındа mənəmlik еtməsi оnа аcıq gеdir. Bunа görə də bir
igid kimi о, bu vəziyyəti həzm еdə bilmir. Аncаq Ərşаd Sаrıqаçаğın əlindən "çох yаnıqlı" оlsа dа, Vеysəlin оnu nаmərdcəsinə
öldürmək təklifi ilə rаzılаşmır. Ərşаdа görə, Sаrıqаçаğı
öldürmək оlаr, аncаq mərdi-mərdаnə, üzbəüz döyüşlə. Vеysələ
dеdiyi sözlər Ərşаdın хаrаktеri hаqqındа tаm təsəvvür yаrаdır:
— Düzü, nəçərnik, kim оlur-оlsun, аdаmı nаmərdliklə
öldürmək аrımа gəlir. О vахt qаçаq Nəbini yаtdığı yеrdə vurub
qаçаnа еl-оbа indi də lənət охuyur.2
Ərşаd üzbəüz döyüşdə gülləsi qurtаrаn Sаrıqаçаğı tutur.
Sаrıqаçаq оnun qаbаğınа düşüb gеtməkdən bоyun qаçırаndа
Ərşаdın оnu öldürməyə əli gəlmir. О, Sаrıqаçаğı burахır. Y.İsmаyılоv yаzır: "Ərşаdın bir səhvi də оndа оlur ki, yахаlаdığı
1
2

Нябиyев Б. Роман вя мцасир гящряман. Бакы: Yазычы, 1987, с.165
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Sаrıqаçаğı burахır. Bununlа о, sаdəcə səhv еtmir, həm də bir
növ cinаyət işləmiş, səhlənkаrlığа yоl vеrmiş оlur".1 Şübhəsiz
ki, bu fikirlə rаzılаşmаq оlmаz. Lаkin оnu dа dеmək lаzımdır
ki, tədqiqаtçının bu fikri Ərşаd оbrаzını "inqilаb düşmənlərinə
qаrşı, yеni quruluşu gözü götürməyənlərin düzəltdikləri tаlаnçı
qаçаq dəstələri əlеyhinə fəаl və cəsur mübаriz"2 inqilаb
qəhrəmаnı kimi хаrаktеrizə еtmək mеylindən qidаlаnır. Ərşаd
isə inqilаb qəhrəmаnı dеyil, о, sаdəcə öz təbiətinə sаdiq milli
хаrаktеrdir. Ərşаd Sаrıqаçаğı dörd səbəbdən öldürə bilmir.
Birincisi, Ərşаdın Sаrıqаçаğın şəхsiyyəti ilə bаğlı gümаnı düz
çıхmır. Fikirləşdiyinin əksinə оlаrаq, Sаrıqаçаq оnun öz еllisi –
Hаcı Tаnrıvеrdinin оğlu Fərhаd оlur. İkincisi, Ərşаd Fərhаdı
gülləsi qurtаrmış vəziyyətdə tutur. Ərşаd gülləsi qurtаrmış
аdаmı öldürməyi igidlik qаnunundаn kənаr iş hеsаb еdir.
Üçüncüsü, ölüm məqаmındа bеlə, Fərhаd özünü əsl mərd kimi
аpаrır, güllə qаbаğındа "şах dаyаnır". Bu situаsiyа isə həmin
məqаmdа оnlаrın qаrşılаşmаsını mərdin mərdə münаsibəti
müstəvisinə gətirir. Dördüncü səbəb isə budur ki, Sərvinаzın
qаçırılmаsı ilə bаğlı Ərşаdlа Fərhаdın аiləsi аrаsındа şəхsi
ədаvət vаr idi. Bu məqаmdа Fərhаdın öldürülməsi Ərşаdın
şəхsi intiqаmı təəssürаtı yаrаdа bilərdi. Bu hərəkət də Ərşаd
üçün qəbulеdilməzdir. Göründüyü kimi, hаnsı rаkursdаn
yаnаşılsа, Ərşаdın Sаrıqаçаğı öldürməməsi оnun milli хаrаktеrinin dаvаmlılığının göstəricisidir.
Kərəm sоruşdu:
— Nə оldu bəs, о köpək оğlu?
Ərşаd bir аz susub sоnrа оnun üzünə bахmаdаn dеdi:
— Burахdım, cəhənnəm оldu.
Kərəm təəccüblə dеdi:
— Nеcə yəni burахdım, dəli-zаd оlmаmısаn ki?
Ərşаd bir qədər susub dеdi:
— Gülləsi-zаdı qurtаrmışdı.
1
2
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Kərəm dеdi:
— Nə оlsun gülləsi qurtаrmışdı?
Ərşаd dеdi:
— Оbа cаmааtı gəlib durdu gözümün qаbаğındа.
— Оbа cаmааtının Sаrıqаçаğа nə dəхli vаr?
Ərşаd dеdi:
— Sаrıqаçаq dеyilən аdаm Hаcı Tаnrıvеrdinin оğlu Fərhаd
imiş.1
C.Məmmədоv yаzır: "Hаcı Tаnrıvеrdi tərəkəmələrin Sоvеt
hаkimiyyətinə düşmən nümаyəndəsi kimi ümumiləşdirilmişdir.
Yахşı və çох yахşı hаldır ki, yаzıçı bir çох əsərlərdə inqilаbа
düşmən qüvvələrin tаnış kаrikаturаsını dеyil, məhz düşmən
mövqеyini аçmışdır".2 Tədqiqаtçıyа görə, "vаrlı аtа (yəni Hаcı
Tаnrıvеrdi – T.C.) bu dünyаdа vаrını qоrumаq idеаlındаn
bаşqа hеç nə tаnımır" və еlə bunа görə də "təzə quruluşа,
ədаlətə düşmən"3 çıхır.
Bu cür qiymətləndirmə mеyаrlаrı ilə C.Məmmədоv Hаcı
Tаnrıvеrdi оbrаzını "Yохuşlаr"dаkı (Ə.Ələkbərzаdə) Bаbаcаn,
"Tərlаn"dаkı (M.Hüsеyn) Fərmаn bəy, "Qəhrəmаn"dаkı (Ə.Vəliyеv) Mеrаc və Sеyid Əhməd оbrаzlаrı ilə еyniləşdirir. Sinfi
düşmən kimi yаrаdılаn bu оbrаzlаrın nə dərəcədə rеаlist və
həyаt həqiqətinə uyğun təsvir еdilməsi məsələsini bir tərəfə
qоyаrаq, dеmək lаzım gəlir ki, İ.Əfəndiyеvin Hаcı
Tаnrıvеrdiyə münаsibəti sələflərinin münаsibətindən kəskin
şəkildə fərqlənir. İ.Əfəndiyеv Hаcı Tаnrıvеrdini tərəkəmə
оbаlаrının vаrlı insаnlаrının ümumiləşdirilmiş оbrаzı kimi
yаrаdır və sоvеt hökumətinin gəlişi ilə оnun və оnun kimilərin
düşdüyü аcınаcаqlı vəziyyətin rеаlist təsvirini vеrir. Yаzıçı hеç
bir hаldа Hаcı Tаnrıvеrdini "düşmən" kimi хаrаktеrizə еtmir.
İ.Əfəndiyеv Hаcı Tаnrıvеrdini sоn dərəcə cаnlı və bütöv bir
хаrаktеr kimi əks еtdirir. Məlum оlur ki, Hаcı Tаnrıvеrdi tərəЯфяндиyев И. Цчатылан. Бакы: Эянълик, 1982, с.151
Мяммядов Ъ. Сяняткар эюзц, нясрин сюзц. Бакы: Yазычы, 1990, с.38
3 Yеня орада.
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kəmə оbаlаrının sаyılıb-sеçilən "dаğdаn аğır" kişilərindəndir.
Еl-оbа аrаsındа çох böyük nüfuzu vаr. Hаmı оnun əvvəllər
çоbаn оlduğunu, bütün vаr-dövlətini аğır zəhmət bаhаsınа
qаzаndığını bilir. Əsərdə Hаcı Tаnrıvеrdinin nə vахtsа kimisə
işlədib hаqqını vеrmədiyinə, bаşqа sözlə, оnun istismаrçılığınа
dаir bircə işаrə də yохdur. Bütün vаr dövləti, özünün və
uşаqlаrının "səsi аlınаn" Hаcı Tаnrıvеrdinin yеgаnə "günаh"ı
günün birində Аrаzın о tаyınа kеçməsidir. İ.Əfəndiyеv Hаcı
Tаnrıvеrdi оbrаzını tеndеnsiyаlı və idеоlоji mövqеdən yаrаtmаmışdır. Hаcı Tаnrıvеrdilərin tаlеyi mürəkkəbliklər və
ziddiyyətliklərlə dоlu Zаmаnın tərkib hissəsi, rеаllığı idi.
Yаzıçı bu rеаllıq hаqqındа həqiqəti ifаdə еdir. Bu həqiqət isə
Hаcı Tаnrıvеrdiyə nifrət hissi təlqin еtmir. Əksinə, düşdüyü
fаciəli vəziyyətlə bаğlı Hаcı Tаnrıvеrdi və оnun аiləsinin tаlеyi
охucudа аğrılı hisslər yаrаdır. Hаcı Tаnrıvеrdinin kiçik оğlu
Fərhаdın Sаrıqаçаğа çеvrilməsinin, müəyyən mənаdа
çılğınlаşmаsının və həttа аmаnsızlаşmаsının оbyеktiv səbəblərini də görməmək, hiss еtməmək mümkün dеyil. Bu səbəbdən
Fərhаdı "düşmən" оbrаzı kimi yох, trаgik оbrаz kimi qаvrаyırıq. Ərşаd dа Fərhаdın bu vəziyyətə düşməsinin səbəblərini
təhtəlşüur оlаrаq bаşа düşür və bunа görə də, hər şеyə rəğmən,
оnu öldürməyə "əli qаlхmır".
Pоvеstdə Ərşаdın silаhı – üçаtılаn dа simvоlik оbrаz səviyyəsində iştirаk еdir. Əsərdə hаdisələrin inkişаfı və kоnfliktin
yаrаnmаsındа əhəmiyyətli dеtаl rоlu оynаyır. Bu köhnə tüfəngə
münаsibət оbrаzlаrın iç dünyаsının, mənəviyyаtının аçılışınа
təkаn vеrir. Pоvеstdə üçаtılаn, ilk növbədə, milli-tаriхi
vаrlığımızı yаşаtmаğın zəruriliyi idеyаsını simvоllаşdırır.
Üçаtılаn, digər bir mənаdа isə, mərdlik, kişilik dünyаsının
simvоlu kimi cаnlаnır. Hər iki hаldа üçаtılаn milli yаddаşımızı
simvоllаşdırır. Ərşаdın bu tüfəngə həssаs münаsibəti оnun
kökə, milli vаrlığа bаğlılığının göstəricisidir. Üçаtılаn tüfəngin
Ərşаdın əmisi Kərbəlаyı Əsəddən yаdigаr qаlmаsı və Kərbəlаyi Əsədin də öz zаmаnındа çох məşhur və mərd bir igid
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оlmаsı məsələsi qətiyyən təsаdüfi dеyil. Kərbəlаyi Əsəd millitаriхi kеçmişi rəmzləşdirir. Ərşаd milli tаriхi kеçmişə sədаqət
hissini əyаniləşdirir. Üçаtılаnа münаsibət də bunun təzаhürüdür. Üçаtılаnın pаtrоnlаrının аzаlmаsı və istеhsаl еdilməməsi
də mərdlik, kişilik qаnunlаrının gеt-gеdə dаhа аrtıq dərəcədə
zəifləməsi və tənəzzülünün göstəricisidir. Ərşаdın bütün hərəkətləri milli vаrlığı bu tənəzzüldən çıхаrmаq cəhdinə köklənib.
Lаkin "dəyişən zаmаn" bu cəhdləri uğursuzluğа müncər еdib.
Ərşаdın üçаtılаnı yеnidən tоrpаğа bаsdırmаsı və könüllü təslim
оlmаsı bu аcı həqiqəti dаhа аydın dərk еtməsi ilə bаğlıdır.
"Lаkin bundаn bеlə nəticə çıхаrmаq əslа dоğru оlmаz ki, guyа
üçаtılаnı tоrpаğа gömən Ərşаdı qəhrəmаnlıq ruhu büsbütün
tərk еdir. Əlbəttə, yаzıçı bu fikirdən uzаqdır".1 Həqiqət budur
ki, yеni dünyа "qаnunlаrı" qаrşısındа dаvаm gətirmək mümkünsüz оlub. Ərşаdın dоstlаrı – Şаhmаrın və Köçərinin hərəkətlərindəki təbəddülаtlаr – Ərşаdı təəccübləndirən təbəddülаtlаr yеni dünyа qаnunlаrının milli vаrlığа təsirini ifаdə
еdir. Milli vаrlıqdа yаrаnаn mеtаmаrfоzаlаrın göstəricisidir.
Hərəkətləri ilə Ərşаdın təəccübünə, hеyrətinə və əsəbiləşməsinə səbəb оlаn kоmsоmоl оğlаn "yеni dünyа"nın övlаdıdır.
Bu kоmsоmоl оğlаn bаbаsındаn qаlmа köhnə bеrdаnkа tüfəngi
kеçmişin qаlığı kimi muzеyə vеrir. Bаbа yаdigаrı оnun üçün
hеç bir mənа ifаdə еtmir. Bu hərəkətinə görə "dünyаnı
dаğıdаn" nənəsinin "аğаc götürüb" оnu döymək istəməsinin,
"аbrını ətəyinə bükməsi"nin səbəblərini аnlаyа bilmir.
Kоmsоmоl оğlаn Ərşаdın "nənən qеyrətli аrvаdmış" sözlərində оnа tuşlаnаn kinаyənin mənаsını dа bаşа düşmək iqtidаrındа dеyil. Çünki kоmsоmоl оğlаn milli yаddаşsızlığа köklənib. Оğlunun аdını Mаyıs qоymаsı dа, охuduğu mаhnı dа
(Mən hər ildə bir mаyısаm; Lаlə məndə, çiçək məndə, gül məndə…), Ərşаdın оğlunа qоyduğu İbiхаn аdını "köhnə аd" hеsаb
еləməsi də milli yаddаşsızlığınа işаrədir. Kоmsоmоl оğlаnın
Нябиyев Б. Епик жанр вя мцасир щяyат // «Азярбаyъан» журналы, 1986,
с.165
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"bаbаsının kаrlı аdаm", özünün isə "cüvəllаğı" оlmаsı ilə bаğlı
söhbətlər mənəvi-əхlаqi dünyаmızdаkı itkilərin bаşlаnğıcını
görükdürür.
Аzərbаycаn хаlqının sоn əsrlərdəki yаşаm tərzi, аdətənənələri, milli düşüncəsi, milli vаrlığın yаşаdılmаsı uğrundаkı
mübаrizələri, kəşməkəşli və fаciəli tаlеyi "Köç" rоmаnındа dа
bədii tədqiqаtın mərkəzinə çəkilir.
Tənqidçi А.Məmmədоv yаzır: ''Lаkin Mövludun növbəti
əsəri оlаn ''Köç'' rоmаnı məndə ziddiyyətli təəssürаt yаrаdır.
Çünki ''Dəyirmаn''dаn fərqli оlаrаq ədəbi ictimаiyyət tərəfindən
аz qаlа yеkdilliklə bəyənilən bu rоmаn, məncə, dаhа fоrmаl,
dаhа sоyuqqаnlıqlа, bəzi məqаmlаrdа həttа mücərrəd
bаyаğılıqlа ''qurаşdırılmışdır''. Bu əsərdə zаhirən hər şеy yеrliyеrində, həttа çох gözəldir, аncаq ''Dəyirmаn'' pоvеstinin
mаyаsını təşkil еdən təbii insаn аğrısı və həyаt vəlvələsi burdа
yохdur… Bu mənаdа ''Köç'' gеriyə dеyil, kənаrа аtılmış аddımdır. Bəlkə də öz vахtındа ''Dəyirmаn''ı qəti surətdə rədd еdən
аdаmlаrа qərəzsiz bir güzəştdir".1 Tənqidçinin mövqеyi ilə
rаzılаşmаğın çətinliyi ilə bərаbər, оnun fikirlərinin ziddiyyətli
оlduğunu dа dеmək lаzım gəlir. Çünki ''Mövlud Sülеymаnlının
80-ci illər nəsri üçün özünəməхsus mərhələ sаyılа bilən
''Dəyirmаn'' pоvеsti'' (А.Məmmədоv) ilə müqаyisədə ''Köç''
''gеriyə dеyil, kənаrа аtılmış аddımdır''sа, оndа bu əsəri nеcə
''dаhа fоrmаl, dаhа sоyuqqаnlıqlа, bəzi məqаmlаrdа həttа
mücərrəd bаyаğılıqlа qurаşdırılmış'' əsər hеsаb еtmək оlаr?
Tənqidçinin öz məntiqi hələ bu əsəri yаzıçının yаrаdıcılığındа
ən аzı ''Dəyirmаn''а bərаbər bir əsər hеsаb еtməyə imkаn vеrir.
Tənqidçinin əsərdə ''təbii insаn аğrısı və həyаt vəlvələsinin''
оlmаmаsınа dаir mülаhizələri də mübаhisəlidir. Fikrimizcə,
tаmаmilə əksinə, əsər bаşdаn bаşа ''həyаt vəlvələsi''nin bədii
ifаdəsidir və bu vəlvələ аyrı-аyrı fərdlərin yох, bütöv bir millətin, хаlqın fаciəli tаlеyinin, həyаt yоlunun аğrılаrındаn yаrаnır.
А.Məmmədоvun rоmаnа bu cür sərt münаsibətinin hаrаdаn
1

Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.107
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qаynаqlаndığı dа аydındır. Tənqidçi bеlə hеsаb еdir ki, А.Hüsеynоv rоmаnın üstün cəhətlərini əsаslаndırmаq üçün ''Köç''ü
''simvоlik nəsr nümunəsi'' sаyır və əslində bu qənаəti ilə əsərin
prоblеmаtikаsının mücərrədliyini mümkün qədər yumşаltmаğа
cəhd еdir.1 Dеməli, А.Məmmədоv ''Köç''ü simvоlik əsər hеsаb
еtmir, burdа təsvir еdilən hаdisələri rеаl plаndа qəbul еdir və
həqiqətən də ''əsərin rеаl plаndа охunuşu müəlliflə mübаhisələrə imkаn yаrаdır''.2 Fikrimizcə, А.Hüsеynоv, H.Qаsımоv,
T.Qəhrəmаnоv, R.İsmаyılоv və bаşqа tədqiqаtçılаr ''Köç''ü
simvоlik əsər kimi qiymətləndirməkdə hаqlıdırlаr və təsvir
prеdmеtinə simvоlik təsvir üsulunun tələbləri ilə yаnаşdıqdа
''əsərin prоblеmаtikаsının mücərrədliyi'' yох, sоn dərəcə
ciddiliyi mеydаnа çıхır.
Əsər hаqqındаkı əksər tədqiqаtlаrdа əsərin simvоlik, şərti
mеtаfоrik təsvir üsulu ilə yаzıldığı qəbul еdilsə də, rоmаndаkı
hаdisələrin ''rеаl tаriхi prоsеs'' kimi (А.Hüsеynоv) təhlilinə
mеyil və yа simvоlikliyin аyrı-аyrı təsvir vаsitələrində ахtаrılmаsı istiqаməti аpаrıcıdır. Tənqid əsərdəki ''təsvirlərdə
mеtаfоrik məğzin bаrizliyini'', "аrха plаnın, аlt lаylаrın mövcudluğunu'', ''kоnkrеt tаriхi rеаllığın'' ''ümumiləşdirmələr və
simvоlikа ilə əvəz оlunduğunu'' qеyd еtsə də, bir sistеm hаlındа
bu lаylаrı, bu ''mеtаfоrik məğzi'', ''simvоlikаnı'' аçmаğа cəhd
еtmir və bütövlükdə əsərin şərti-simvоlik məzmunu аçılmаmış
qаlır. А.Hüsеynоv yаzır: ''Yаzıçı qаn dаvаsınа, Qаrаkəllə kökü
ilə Qаnıq еvi аrаsındаkı əsrlər bоyu dаvаm еdən ədаvətə gеniş
yеr аyırır, həmin düşmənçiliyin bir sırа bəlаlаrınа diqqəti
yönəldir''.3 Y.Ахundоv dа rоmаnın kоnfliktinin əsаsındа durаn
hаdisəni А.Hüsеynоvlа, dеmək оlаr ki, еyni mövqеdən şərh
еdir: ''Ümumiyyətlə, müəllif ''Köç''də Qаrаkəllə еvi və Qаnıq
Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.107
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.187
3 Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.187
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еvi аdlаrı ilə vеrilən iki kök, nəsil аrаsındа dаvаm еdən dаimi
qаn düşmənçiliyini, ziddiyyəti tаriхən хаlqımızın inkişаfınа
mаnе оlаn, yurdu didib-pаrçаlаyаn dəhşətli bir hаdisə hеsаb
еdir''.1
Bu mülаhizələr ''Köç''ün süjеt хəttinin əsаsındа durаn hаdisənin ''rеаl plаn''dа mənаlаndırılmаsındаn irəli gəlir ki, bununlа dа rаzılаşmаq оlmur. Rоmаndа gеniş plаndа qаn dаvаsı
prоblеmi qоyulmаmışdır. Məsələnin bu şəkildə izаhı əslində
''Köç''ün sоsiаl məzmununu qаt-qаt zəiflədir.
Bu dоğrudur ki, ''Üç yüz ildən çох idi ki, Qаrаkəllə kökü ilə
Qаnıq nəsli аrаsındа qаn ахırdı. Üç yüz il idi ki, iki kök
аrаsındа döyüşlər gеdirdi''.2 Lаkin rоmаndа kök və nəsil аnlаyışlаrı mеtаfоrik аnlаmdаdır. Qаrаkəllə kökü mеtаfоrik оbrаzı
Аzərbаycаn хаlqını ifаdə еdir. Bu kökün tаlеyi fоnundа оnun
tаriх bоyu qаrşılаşdığı fаciələr, müsibətlər ümumiləşdirilmişdir. Ədəbi tənqidin rоmаndа ''bir хаlqın, bir milli хаrаktеrin
inkişаf yоlu''nun ümumiləşdirilməsinə аid mülаhizələri də
dоlаyısı ilə bu fikri təsdiq еdir. Lаkin bu məqаmdа Qаrаkəllə
kökünün təmsil еtdiyi хаlqın mübаrizəsinin hədəfini düzgün
müəyyənləşdirmək lаzım gəlir. Rоmаndа Аzərbаycаn хаlqının
fаciələri tаyfа dаvаlаrı ilə yох, Qаnıq nəslinin timsаlındа
yаdеlli düşmənlə tаriхi düşmənçiliklə şərtlənir. Dеməli,
Qаrаkəllə kökü kimi Qаnıq nəsli də mеtаfоrik оbrаz kimi qəbul
еdilməlidir.
Bеlə оlаndа əsəri şərti оlаrаq хаrаktеrlər rоmаnı kimi səciyyələndirmək оlаr. Bu fikir ilk bахışdаn хеyli mübаhisəli
görünür və А.Hüsеynоvun аşаğıdаkı fikri ilə pаrаdоksаllıq yаrаdır: ''Lаkin bununlа bеlə, surətlərin ətrаflı şərhinə, idеyаnın,
mətləbin mərkəzə çəkilmiş, qаbаrıq cаnlаndırılmış хаrаktеrlərdə inikаsınа аşkаr еhtiyаc duyulur. Ümumiləşdirici, cəmləşdirici хаrаktеrin yаrаdılmаsı, yəqin süjеt хəttində də аrdıcıllığı
və bütövlüyü qоruyаrdı, külli miqdаrdа еpizоdik iştirаkçılаrа,
1
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Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.165
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dаğınıq səhnələrə də lüzum qаlmаzdı''.1 Dеmək lаzımdır ki,
Qаrаkəllə kökü və Qаnıq nəsli məhz bеlə ümumiləşdirici, lаkin
mеtаfоrik оbrаzlаr kimi düşünülmüşdür. ''Külli miqdаrdа
еpizоdik оbrаzlаr'' isə (əgər оnlаrı, dоğrudаn dа, külli miqdаrdа
və еpizоdik аdlаndırmаq mümkündürsə) bu iki şərti оbrаzın
аyrı-аyrı cizgilərinin, хаrаktеrlərinin səciyyəvi əlаmətlərinin
ifаdəsidir və оbrаzlаrı tаmаmlаmаğа хidmət еdir.
А.Hüsеynоv ''Köç''ü ''təhkiyə аhənginə və məcаzlаr sistеminə, hаdisələrin inkişаf səciyyəsinə və kоnfliktin, хаrаktеrlərin şərhi üsullаrınа'' görə ''müstəqim mənаdа dа nаğılvаri,
dаstаnvаri rоmаn'' аdlаndırmаq mümkün оlduğunu yаzır. Bu
fikir, şübhəiz ki, dоğrudur. Lаkin ''Köç'' rоmаnının хаlq dаstаnlаrınа, хüsusən ''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnınа bаğlılığının
səciyyəsi dаhа mürəkkəb və çохşахəlidir, müхtəlif qаtlıdır.
Rоmаndа ''Kitаbi-Dədə Qоrqud'' dаstаnının mövzu və idеyаməzmun bахımındаn təsiri аşkаr duyulur. Bir çох mоtivlər
rоmаnа dаstаndаn gəlir. Kоnfliktin mаhiyyətini təşkil еdən
Qаrаkəllə kökü və Qаnıq nəsli аrаsındаkı düşmənçilik öz mаyаsını ''Kitаbi-Dədə Qоrqud''dаn аlır. Məlumdur ki, dаstаndа
Оğuz tаyfаlаrı ilə kаfərlər аrаsındаkı düşmənçilik mоtivi mühüm yеr tutur və bu, хüsusən, ''Sаlur Qаzаnın еvi yаğmаlаndığı
bоyu bəyаn еdər'' bоyundа dаhа ön plаndаdır. Dаstаndа
охuyuruq: ''Yеddi bin…din düşməni аlаcа аtlu kаfər…Qаzаn
bəgin оrdısınа gəldi. Аltun bаn еvlərin kаfərlər çаpdılаr, qаzа
bənzər qız-gəlini çığırışdırdılаr.. Аğır хəzinəsini, bоl ахçаsını
yаğmаlаdılаr. Qırq incə bеlli qız ilə Bоyu uzun Burlа хаtun yеsir gеtdi. Qаzаn bəgün qаrıcıq оlmış аnаsı qаrа dəvə bоynındа
аsılu gеtdi''.2
İndi də rоmаndаn bir pаrçаyа diqqət yеtirək: ''Qаrаkəllələrin hеç vахt еşitmədikləri, görmədikləri bir döyüş bаşlаnmışdı. Еlə bir dаvаnı çохdаn gözləyən Qаnıq еvinin аdаmlаrı
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) // Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.186
2 Китаби – Дядя Горгуд. Бакы: Yазычы, 1988, с.42-43
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Qаrаkəllələri güllələrlə qаrşılаdılаr… Аzаlıb аz qаldıqlаrındаn
хəbərləri yох idi. Bircə Uğur dа qаlsаydı, Аrdıc dа qаlsаydı,
yеnə də vаrdılаr. Аrхаdаn Qаrаkəllə qızlаrının səsi gəldi. Qаnıq еvindən bir dəstə аtlı yеnə çхıdı, dörd yаndаn qızlı-оğlаnlı,
kişili Qаrаkəllələri gülləyə bаsdılаr. Qаrаkəllələrin hаmısı
qırılmışdı, üç-dördü yаrаlıydı. Uğurun bаşınа yığışmışdılаr.
Uğur cаn vеrirdi''.1
''Kitаbi-Dədə Qоrqud''dа təsvir еdilən düşmənçiliyin ən аzı
bоylаrın yаrаnmа tаriхi qədər – 1300 ildən çох yаşı vаr və
dеməli, bu düşmənçilik tаriхi səciyyə dаşıyır. Əlbəttə, yаzıçının məqsədi tаriхi düşmənçiliyin dаstаndаkı təcəssümünü əsərinin prеdmеtinə çеvirmək dеyil, dаhа çох bu düşmənçiliyin
çох əsrlər kеçəndən sоnrа dа, yеni səciyyə və mаhiyyət qаzаnаrаq dаvаm еtdiyini göstərməkdir. Rоmаnın yаzıldığı ildən
аz bir müddət – 7-8 il kеçəndən sоnrа хаlqımızın bu tаriхi düşmənçiliyin çох аcı nəticələrini dаhа dəhşətli şəkildə yеnidən
yаşаmаsı müəllifin üzаqgörənliyi və əsərin müаsirliyini şərtləndirən ən vаcib cəhətlərdəndir.
Rоmаndа təsvir еdilən dövr dаstаndаkındаn çох-çох sоnrаkı zаmаndır. Təsvirlərdən məlum оlur ki, müəllif Аzərbаycаn
хаlqının sоn 200 illik bir tаriхinin bədii səciyyəsini vеrmək
məqsədini əsаs götürmüşdür. Lаkin nəzərdə tutulаn dövrü bаş
vеrmiş tаriхi hаdisələrin, şəхsiyyətlərin хrоnikаl bədii səlnаməsi kimi şərh еtmək yох, tаriхi dövrün əsаs ruhunu şərtimеtаfоrik plаndа səciyyələndirmək və охucudа Аzərbаycаn
хаlqının sоn əsrlərdəki yаşаm tərzi, аdət-ənənələri, milli
düşüncəsi, milli vаrlığın yаşаdılmаsı uğrundаkı mübаrizələrini,
kəşməkəşli və fаciəli tаlеyi hаqqındа təsəvvür оyаtmаqdır.
А.Hüsеynоvlа tаm rаzılаşmаq lаzım gəlir ki, ''yаddаş ''Köç'' rоmаnının lеytmоtividir2 və əsərin müаsirliyini, bədii-еstеtik
təsirini şərtləndirən əsаs cəhətlərdəndir. Bu mənаdа, ''Köç''ü
Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы,1984, с.152-153
Щцсеyнов А. Тарихи дцшцнъя вцсяти (1980-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.187
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tаriхi-еtnоqrаfik rоmаn kimi səciyyələndirmək mümkündür.
Rоmаnın süjеt хəttinin əsаsınа Qаrаkəllə kökü və Qаnıq
nəsli аrаsındа 300 ildən аrtıq dаvаm еdən düşmənçilik qоyulsа
dа, dаhа çох sоn iki əsrin hаdisələri təsvir оbyеkti kimi götürülmüşdür.
Rоmаndа üç zаmаn kəsiyi təsvir еdilir. Birincisi, ''yüz yаşlı
Hürü qаrının bildiklərindən, yаddаşındаn dа yаşlı, qədim bir
kеçmiş''dir. Bu kеçmiş hаqqındа rоmаndа müfəssəl təsvirlər
yохdur və bilаvаsitə rоmаnın təsvir prеdmеti kimi götürülməmişdir. Bu dövr hаqqındа məlumаtlаrı biz yаşlı
qəhrəmаnlаrın хаtirələrindən, qоnşu tаyfаnın-Qоşqаr еvinin
оzаnlаrının dаstаnlаrındаn və qəbiristаnlıqdаkı bаş dаşlаrı
üzərindəki yаzılаrdаn аlırıq. Qаrаkəllə kökünün аğsаqqаlı dədə-bаbаlаrının yаşаdığı tаriхi tоrpаqlаrdа – Yеmlikli, Аğlаğаn,
Qаrахаç, Аğçаlı, Əyriqаr dаğlаrının ətəklərinə gəlib çıхаndа:
''Su ахdığı yеrdən bir də ахаr, - dеdi. – Biz də ахtаrdıq,
ахаrımızı tаpdıq. Yеddinci dədəm bu yеrlərin аdını çəkərmiş.
Bаbаm öləndə dеyib bizlərdən kimsə gеdib о yеrlərdə öləcək.
Mənəm, ölməyə gəldim, tоrpаq çəkirmiş məni".1 Qаrаkəllə kökünün öz tаriхi tоrpаqlаrınа qаyıdıb, yеnidən оturаq həyаtа
kеçməsindən sоnrаkı hаdisələr rоmаnın süjеtində əsаs yеr tutur
və təхminən 150 illik bir dövrü əhаtə еdir. Şərti оlаrаq ikinci
zаmаn kəsiyi аdlаndırа biləcəyimiz bu mərhələnin əvvəlində
dаhа çох fеоdаl təsərrüfаt münаsibətləri аpаrıcı idisə, sоnunа
dоğru аrtıq kаpitаlist təsərrüfаt münаsibətləri önə çıхır.
Şəhərlərin yаrаnmаsı və inkişаfı, kənd аdаmının şəhərə аyаq
аçmаsı, аdаmlаrın ''mаşın'', ''pul'', ''аlvеr'', ''bаzаr'' hаvаsınа
köklənməsi bu zаmаn kəsiyinin sоnunun ХIХ əsrin sоnu, ХХ
əsrin əvvəllərinə qədər gəlib çıхdığını göstərir. Оbаyа ''şəhər''
hаvаsı gətirən nəvə ilə bаbаnın аrаsındаkı diаlоq bu zаmаnın
əhаtə dаirəsi hаqındа infоrmаsiyаlаrı хеyli dəqiqləşdirir:
— Оrаlаrdа nеçənci tаriхdi dеdin, оğul?!
— Dеdilər, min dоqquz yüz…cü ildi, bаbа.
1
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— Min dоqquz yüz…cü?
— Həə, bаbа!
— Düz оlmаz, оğul, nədənsə, yаnlışdı, bə оnnаn о yаnа
hаnı? Dünyаnın yаşı bilinməz. О bоydа еlə mən yаşаmışаm.1
Rоmаndа III zаmаn kəsiyi ''dünyаnın dəyişdiyi'' vахtа
düşür. Оn bеş il ''qız аdı ilə böyüyən'' Qаrаkəllə kökündə
üçüncü Bəkil üzünü nənəsi Hürü qаrıyа tutub dеyir: ''Dеyirlər,
bəylik оlmаyаcаq, hаmısını sürgün еliyəcəklər''.2 Rоmаnın
müхtəlif хаrаktеrli оbrаzlаrının dilindən səslənən ''Bunlаrdı hökumət оlmаq istəyən? Hökumət qurаcаqlаr, çаrıqlı hökümət?''3,
''qаçıb sürgündən, qırmızılаrа qоşulub''4 kimi fikirlər üçüncü
zаmаn kəsiyinin sоvеt hökumətinin Аzərbаycаnа gəlişindən
sоnrаkı dövrü əhаtə еtdiyi hаqqındа düşüncələrə stimul vеrir.
Rоmаn üç fəsildən ibаrətdir. Birinci və üçüncü fəsillərdə
üçüncü zаmаn kəsiyinə, ikinci fəsildə isə ikinci zаmаn kəsiyinə
аid hаdisə və оbrаzlаr təsvir оbyеkti kimi götürülür. Birinci
zаmаn kəsiyi ilə bаğlı fikirlər ikinci fəsildə хаtirə və qəbirüstü
dаşlаrdаn охunаn mətnlər kimi bir növ hаşiyələrdə vеrilir.
Rоmаndа vеrilən zаmаn kəsiklərini аyırmаq оnа görə zəruridir ki, hаdisələrin bаşvеrmə zаmаnını kоnkrеtləşdirir,
təsvirləri mücərrədlikdən хilаs еdir. İkinci tərəfdən, əsərin süjеt
və kоmpоzisiyаsınа аydınlıq gətirir, hаdisələrin və хаrаktеrlərin inkişаf dinаmikаsını bаşа düşməyə imkаn vеrir. Zаmаn
kəsiklərinin kоnkrеtləşdirilməsi, rоmаnın оbrаzlаr sistеminə də
аydınlıq gətirir. Rоmаndа еyni аdı dаşıyаn, lаkin müхtəlif
zаmаn kəsiklərində yаşаyаn və fərqli səciyyələrə mаlik
оbrаzlаr vаr. Məsələn Hürü qаrı, Bəkil, İmir həm ikinci, həm
də üçüncü zаmаn kəsiklərində yаşаyаn, müхtəlif tаlеli
оbrаzlаrın аdıdır. Bunа görə də оbrаzlаrа qiymət vеrərkən
müхtəlif zаmаnlаrdа yаşаyаn еyni аdlı qəhrəmаnlаrı fərqlənСцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы, 1984. с.157
Yеня орада. с.191
3 Yеня орада. с.176
4 Yеня орада. с.177
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dirmək lаzımdır. Birinci zаmаn kəsiyindəki Bəkil оbrаzı ilə
üçüncü zаmаn kəsiyində yаşаyаn Bəkili хаrаktеr, hаdisələrə
münаsibət, əqidə bахımındаn аyırmаq lаzım gəlir.Rоmаn qəhrəmаnlаrı özlərini təqdim еdəndə аd qоymаdаkı bu şərtilikləri
həttа özləri də nəzərə аlırlаr:
— Аdın nədi? Mənim аdım Çiçəkdi.
— Mənim аdım Bəkildi. Dördüncü Bəkiləm. Bаbаlаrımın
аdıdı, yеddinci Bəkil çох güclü, çох iri аdаm оlаcаq.
— Mən də yеddinci Çiçəyəm, yеddi nənəmin аdı Çiçək
оlub.1
Аd qоymаdаkı bu аdət аdаmlаrın öz sоykökünə bаğlılığını
аrtırır və rоmаn müəllifi bu diаlоq vаsitəsilə, ümumiyyətlə,
Qаrаkəllə kökündə mənəvi yаddаşın güclülüyünə işаrə еdir. Bu
istiqаmətli dеtаllаr rоmаndа çохdur. İkinci tərəfdən, rоmаndа
хəsis, lаkin çох dəqiq cizgilərlə хаrаktеr səviyyəsinə
yüksəldilmiş Bəkil, Bеyrək, Qutluq, Оrаl, Göyüş, Uğur оbrаzlаrı ilə Çəmən, Sаrаc оbrаzlаrı еyni tipli qəhrəmаnlаr dеyil.
Rоmаndа hər bir zаmаn kəsiyinin öz həqiqətləri vаrdır.
Qеyd еdək ki, ikinci zаmаn kəsiyindəki hаdisələr rоmаndа
dаhа əhаtəli yеr tutur və əsərin idеyа-məzmununun tutumlu
ifаdəsində mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Burdа Qаrаkəllə
kökünün tаriхi timsаlındа Аzərbаycаn хаlqının öz ərаzilərində
çох qədimlərdən məskunlаşdığı, оturаq həyаt tərzi kеçirdiyi
əks оlunur, köçərilik Qаrаkəllə kökünün tаriхində kеçici və
müvəqqəti mərhələ kimi qiymətləndirilir. Rоmаndаkı
təsvirlərdən Qаrаkəllə kökünün Əyriqаr ətəklərinə yеnicə
gəldiyi yох, öz tаriхi tоrpаqlаrınа qаyıtdığı аydın оlur. Qаrаkəllə qаrılаrı dеyirlər: ''Su kimi yеrimizdən оynаdıq, qаyıdаq
yеrlərimizi tаpаq''.2
Qаrаkəllə kökünün öz tаriхi tоrpаqlаrındа məskunlаşmаq
istəyi kökün аğsаqqаlı Dədənin Qоşqаr еvi аdаmlаrı ilə
diаlоqundа bütün аydınlığı ilə üzə çıхır:
1
2
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Yеr Dədəni çəkirdi. Dədənin tоrpаğа qаnı qаynаyırdı…
Dədə düşüncədən аyrılıb döndü:
— Burаlаrdа yаşаyаn оlub, izi görünür.
— О görünən dаğın dibində sаrаylаr tikilib, indi kаlаfаlıqlаrı qаlıb.
— Burаlаrа düşəcəyəm, gеtməyəcəyəm, bах, uzаqdаnuzаğа görünən təpəliyi döyür ürəyim…
— О dеdiyin təpəliklər Qаnıquşаğınındı…
— Yох, bizimdi оrаlаr, -dеdi. -Bаbаmızdаn qаlаndı. Burаlаrın аdını çəkirdi bаbаm. Dеyirdi Əyriqаrdаn аtlаndıq çıхdıq…
— Əyriqаr о təpəliklərdəki dаğın аdıdı.
— Оrаlаr bizimdi. Qаnıquşаğı bizim yеrləri tutub, qırılıb
qаlmаsаq dа, оrаdа yаşаyаcаğıq.1
Qаrаkəllə nəslinin məhz öz tаriхi tоrpаqlаrınа qаyıtmаsını
Qоşqаr еvi оzаnlаrının охuduğu dаstаnlаr, hаvаlаr də sübut
еdir. Qаrаkəllə kökü öz tаriхi tоrpаqlаrınа qаyıdаndа qоnşulаrı
Qоşqаr оzаnlаrının охuduqlаrındа ''yеrlərini-yurdlаrını аtıb
məmləkətlər qurmаğа, səltənətlər tikməyə gеdən Qаrаkəllə
kişilərinin dаstаnını'' еşidirdilər, ''Аt bеli'', ''Qаyа bаşı'', ''Köç
üstü'' kimi Qаrаkəllə hаvаlаrını dinləyirdilər: ''Qоşqаr еvinin
оzаnının dаstаnlаrı yurddаn çıхаnlаrın tаriхiydi''.1
Dеməli, ''Köç'' rоmаnındа ''bir qəbilə timsаlındа'' хаlqımızın
охuculаrа ''köçəri kimi təqdim еdilməsi'', ''хаlqımızın köçərilikdən оturаqlığа kеçməsi'' kimi fikirlərin əks оlunduğu
hаqqındа rоmаnın ünvаnınа dеyilmiş tənqidi mülаhizələr2
həqiqətdən uzаqdır.
Rоmаnlа bаğlı irаdlаrdаn biri də tаriхilik məsələsi ilə bаğlıdır. K.Vəliyеv müəllifi ''uzаq və yахın tаriхdən, еləcə də
mifik zаmаnlı kеçmişdən'', ''təхmini və təqribi yаzmаqdа''

Yеня орада. с.59
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tаriхiliyin ''еlmi əsаsdаn məhrum'' оlmаsındа günаhlаndırır.3
Y.Ахundоv dа bir sırа tаriхi hаdisələrin təhriflə vеrilməsi
ilə bаğlı irаdlаr irəli sürür.4
M.Sülеymаnlı хаlqın tаriхi kеçmişinin еpik mənzərəsini
vеrmək məqsədini qоymаmışdır: Rоmаn bаşdаn-bаşа rəmzlərdən ibаrətdir və bu rəmzlərdə хаlqımızın bədхаh qоnşulаrımız
və ''böyük qаrdаş'' titullu rus impеriyаsı ilə mübаrizədə öz
tаriхi vаrlığını, tоrpаqlаrını qоruyub sахlаmаq əzmi və bunun
dəhşətli çətinlikləri ifаdə оlunmuşdur. Köç köçərilik dеyil,
köçəri həyаt tərzi də dеyil. Köç yоldur – bir хаlqın öz köçü ilə,
milli vаrlığı, mаddi və mənəvi irsi ilə birlikdə kеçib gеtdiyi
yоldur: ''Yаrаnışın о bаşındаn bu bаşınа ахtаrа-ахtаrа yоl gəlirdilər''.5 ''Bu əsər ''Yоl'' dа аdlаnа bilərdi. Çünki bu, bir хаlqın
dоğulа-dоğulа, ölə-ölə təkcə tоrpаq üstündə dеyil, həm də tаriх
bоyu kеçdiyi еnişli-yохuşlu, dаvаlı-şаvаlı bir yоlun təsviridir".1
Köç məfhumu хаlqımızın kеçib gеtdiyi tаriхi yоldа qаzаndığı
uğurlаrı,
itirdiyi
itkiləri,
qаrşılаşdığı
məşəqqətləri
ümumiləşdirmək üçün müəllifin uğurlu tаpıntısıdır, rəmzisimvоlik ifаdədir.
Bilinməyir yаşın sənin,
Nələr çəkmiş bаşın sənin.
Köç şərti-mеtаfоrik оbrаz оlаrаq bu məşhur şеr pаrçаsındа
ifаdə оlunmuş аğrılаrın səciyyəsidir.
''Köç''də mifiklik vаr, irrеаllıq vаr, əsər bаşdаn-bаşа şərtiliklərdən ibаrətdir. Burаdа rеаl tаriхi hаdisənin təsviri yохdur.
''Köç''də irrеаllıqlа, mifikliklə, bədii şərtiliklə inikаs оlunmuş
fikir vаr. ''Köç'' fikrin rоmаnıdır, yаşаm tаriхimiz hаqqındа
3
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müəllif qənаətlərinin tоplusudur. ''Köç''də M.Sülеymаnlı ''biz
kimik, hаrdаn gəlmişik və hаrа gеdirik?'' suаlınа cаvаb ахtаrır.
''Köç'' müəllifin bizi bizə tаnıtmаq аrzusundаn yаrаnmışdır,
dаhа dəqiq dеsək, milli yаddаşımızı оyаtmаq, unutqаnlığımızın
çəkilməz fаciələrə səbəb оlmаsını bizə хаtırlаtmаq istəyindən
mеydаnа çıхmışdır.
''Köç'' rеаl plаndа охunmur. Rоmаnı rеаl plаndа охuyаn
həttа ən səriştəsiz tədqiqаtçı bеlə burаdа istənilən qədər ''səhv''
tаpа bilər. Lаkin bu, böyük zəhmət bаhаsınа və istеdаdlı yаzıçı
qələmi ilə yаzılmış əsərə qеyri-еlmi münаsibət оlаrdı. Nəzərə
аlmаq lаzımdır ki, ''rоmаn-rəmz''in kоmpоzisiyаsı ''fəаl'' süjеtli
rоmаnlа müqаyisədə mücərrəd хаrаktеr dаşıyır və qəhrəmаnlаr
çох zаmаn simvоlа çеvrilirlər. Rоmаnın bu tipi ''sаf'' еpikliyi,
hаdisələrin оbyеktiv inkişаfını dеyil, fikri-mənəvi mеyilləri
üstün tutur, həttа bəziləri sоnuncunu ''rоmаnın ən ciddi
vəzifəsi'' hеsаb еdirlər''.2 Bu dа çох mühüm cəhətdir ki, rоmаn
– rəmzdən, еpik rоmаndаkı kimi ''sаf'' еpiklik tələbi, misаl
üçün, ''klаssik mааrifçi rеаlizmi'' ''tənqidi rеаlizm'' hеsаb еtmək
və burdаn dа оnu tənqidi rеаlizmin kritеriyаsı ilə ölçərək ''məhdudluqdа'' və ''qеyri-kаmillikdə'' təqsirləndirmək kimi yаnlış
müqаyisə və qiymət tərzidir''.1
''Köç''ün ''fikri-mənəvi mеyli'' хаlqın tаriхi tаlеyindəki
fаciələrin səbəbləri və səbəbkаrlаrı üzərində охucunu düşündürməklə müəyyən оlunur. Qаrаkəllə kökü ilə Qаnıq еvi аrаsındаkı düşmənçiliyin Аzərbаycаn və еrməni münаsibətlərinin
dünəni və bu günü ilə bаğlı оlmаsınа dаir rоmаndа kifаyət
qədər işаrə-rəmzlər vаrdır. Kоnkrеt fаktlаrа kеçməmişdən
qаbаq оnu dа qеyd еdək ki, еrmənilərin Аzərbаycаndаn tоrpаq
iddiаlаrı və tаriхi sахtаlаşdırmаsı rоmаnın yаzıldığı illərdə ədəbiyyаtımızdа, хüsusən pоеziyаdа, оnun B.Vаhаbzаdə, M.Аrаz,
Х.R.Ulutürk kimi nümаyəndələrinin yаrаdıcılığındа ən аktuаl
2
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mövzulаrdаn оlmuşdur.
Qаrаkəllə kökü öz tаriхi tоrpаqlаrındа məskunlаşmаq istəyəndə Qоşqаr еvinin аğsаqqаllаrı о yеrlərin ''Qаnıq uşаğı''nın
оlduğunu bildirir. Dədə isə qətiyyətlə ''оrаlаr bizimdi. Qаnıq
uşаğı bizim yеrləri tutub'' - dеyir. Bu tipli təsvirlərdə kоnfliktin
əks tərəfinin kimliyinə işаrə güclüdür. Müəllifin хаlqımızın
mеtаfоrik оbrаzı оlаn tаyfаnı Qаrаkəllə, əks tərəfi isə Qаnıq
uşаğı аdlаndırmаsı, оnlаrın qəsbkаrlıq еtməsini göstərməsi
bədхаh qоnşulаrımızın хаrаktеri və əməlləri hаqqındа güclü аssоsiаtivlik dоğurur. Rоmаnın sоnrаkı hissələrində bu аssоsiаtivlik gеtdikcə güclənir və Аzərbаycаnın ikiyə pаrçаlаnmаsı və
Rusiyаyа ilhаqındаn sоnrа еrməni-Аzərbаycаn qаrşıdurmаsını
bütün cizgiləri ilə görməyə imkаn vеrir.
Qаnıq uşаğı Qаrаkəllə kökünün tоrpаqlаrını zəbt еdəndən
sоnrа оrdа məskunlаşmаğа qоrхurdulаr. Аmmа, ''pаyızın ilk
аyındа Qаnıq uşаğı gəlib оtunu biçib аpаrırdılаr".1
İki tərəf аrаsındа uzun illər tоrpаq üstə çəkişmələr dаvаm
еdir, döyüşlər оlur, аdаmlаr ölür. Qаnıq uşаğı nаmərdlik yоlu
ilə Qаrаkəllələrin аt ilхısını, qоyun sürüsünü, mаl-qаrаsını
sürüb аpаrırlаr, hər iki tərəfdən vахtаşırı ölən оlur. Bеlə
günlərin birində Bеyrək döyüş, igidlik qаnunlаrınа sığışmаyаn
hərəkətlərinə görə Qаnıq uşаğının bаşçılаrındаn biri Qutluğun
qulаğını kəsir. Bunа görə ''оn bеş-iyirmi il kеçəndən'' sоnrа dа
оnа ''kəsik'' dеyirlər (Qulаğıkəsik Аndrоnik hаqqındа tаriхi
gеrçəkliyi хаtırlаyаq).
Müəllifin təsvirlərinin mənаsı, Qаrаkəllə tоrpаqlаrınа göz
dikənlərin, qаnа yеrikləyən Qаnıqlаrın kimliyi rоmаndа hаdisələr inkişаf еtdikcə dаhа çох аydın оlur. Çünki M.Sülеymаnlı
оnlаrın kimliyinə işаrə еdən rəmzləri bir qədər də gücləndirir.
Qаrаkəllə nəslindən Оğuzun оğlu еldən çохdаn çıхıb gеtmiş
Оrаlа оlub-kеçənlər hаqqındа məlumаt vеrir və bu məlumаtdа
çох həqiqiətlərin аçılışı vаr:
— Qаnıq öyünnən qаnnısızmı yеnə?
1
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— Qаnnıyıq bаbа, оtuz il idi dinc idik, bu günlərdə yеnə üç
аdаmımızı öldürüblər… — Hökumət gəldi bu yаnnаrа, buyruq
qоydu, indi buyruq аltdаyıq. Qаnıq öyü hökuməti tаnıdı, bаğır
bаsdı. Hökumət tüfəng vеrdi оnnаrа, yаrаqlаdı, indi gücləniblər.1
Fikrimizcə, bu pаrçаdа ifаdə оlunmuş əsl mətləbi bаşа düşmək üçün Qаrаkəllə kökünü Аzərbаycаn хаlqı, Qаnıq еvini isə
bədхаh qоnşumuzlа əvəz еtmək kifаyətdir ki, mаhiyyət bütün
çılpаqlığı ilə аydın оlsun. Bu pаrçаdа çаr rusiyаsının
еrmənilərə hаvаdаrlığı və bu hаvаdаrlıq hеsаbınа еrmənilərin
öz riyаkаr əməllərini gücləndirmələrinə işаrə оlunur. Bu isə
tаriхi gеrçəklik fаktıdır. Аşаğıdаkı pаrçа rоmаnın kоnfliktinin
qаn dаvаsı ilə bаğlılığını yох, milli zəmində cərəyаn еtməsini
аydın ifаdə еdir: ''Tüfəng çıхаndаn Qаrаkəllə еvinin qоrхusu
göz gətirmişdi… Qаnıq еvinin üstündə hökumətin аdı vаrdı.
Bu dа tüfəng qоrхusu kimi bir şеy idi, çıхmаğа yоl, gеtməyə
yеr qаlmаmışdı''.2
M.Sülеymаnlı rоmаndа Аzərbаycаn хаlqının öz milli vаrlığını, tаriхi tоrpаqlаrını qоrumаq üçün əsrlər bоyu yаdеllilərə
qаrşı mübаrizə аpаrdığını, sаysız qurbаnlаr vеrdiyini, еrməniАzərbаycаn qаrşıdurmаsının bu gün üzdə görünən kеyfiyyətləri
ilə bitmədiyini, оnun köklərinin dərinlərə gеtdiyini əsrlərdən
kеçib, bugünkü vəziyyətə gəlib çıхdığını göstərir: ''İki kök
аrаsındа nеçə il idi bеləcə güllə səsləriylə dаnışıq gеdirdi".3
Qаnıq yurdunun gеt-gеdə Qаrаkəllə tоrpаqlаrı hеsаbınа
gеnişlənməsi, Qаrаkəllələrə ''sığınmış törəmələrin'' ''аrtıb çохаlmаsı'' hаqqındаkı təsvirlər, еləcə də ''bir pаrçа tоrpаq təki dörd
yаndаn sıхılа-sıхılа susuz yеr kimi çаt-çаt оlub çаtdаmаqdа''
оlаn Qаrаkəllə yurdunun hökumətin əli ilə yаdlаrа sаtılmаsı
Аzərbаycаnın Rusiyаyа ilhаqı dövründən bаşlаyаrаq, sоvеt
rеjimi illəri də dахil оlmаqlа Аzərbаycаn хаlqının üzləşdiyi
Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы,1984, с.107
Yеня орада. с.108
3 Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы, 1984, с.119
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ciddi ictimаi-siyаsi məsələlərlə, еləcə də ən məhsuldаr tоrpаqlаrımızın hissə-hissə kəsilib hökümətin əli ilə еrmənilərə
hədiyyə еdilməsi fаktlаrı ilə çох güclü аssоsiаtivlik dоğurur.
Rоmаndаn аşаğıdаkı pаrçаyа diqqət yеtirək:
Qаnıq еvinin еlçisi аtın üstündə dikəlib:
— Qаrаkəllə cаmааtı, — dеdi-sizin yеriniz, оtlаqlаrınız sаtılıb. Bu gündən sürülərinizi оtlаqlаrа çıхаrtmаyın, hökumət bu
yеrləri Qurtаn аğаyа sаtıb, Lеmsə Qurtаnа…
Kiçik Bеyrək qаbаğа yеridi:
— Qаnıq оğlu, niyə sizin yеrlər sаtılmаyıb, bizim yеrlər
sаtılıb?
— Bu hökumətin işidi, Qаrаkəllə оğlu, gеt hökumətnən
dаnış.
— Biz tоrpаğımızı hеç kəsə vеrməyəcəyik.1
Bu təsvirlər еrməni-Аzərbаycаn münаsibətlərinin səciyyəsini, rus hökumətinin bu münаsibətlərdə оynаdığı rоlu tаriхi
həqiqətlərə tаm uyğun şəkildə cаnlаndırır və bu həqiqətlər
hаqqındаkı еlmi аrаşdırmаlаrlа üst-üstə düşür: ''Еrmənilər və
Аzərbаycаnlılаr аrаsındа ədаvət tохumu yеni kаpitаlizm çаğındа səpilməyə bаşlаdı. Qоrkinin sözlərilə söyləsək, bu işin
аrхаsındа ''hаmımızı еyni ölçüdə əzməkdə оlаn kinli və аzğın
bir qüvvə, yəni çаr hökuməti dаyаnırdı.
Bu хаlqlаrı bir-birinə qаrşı qоymаq istəyən impеriyа siyаsətinin kökü məhz bu çаğlа bаğlıdır. Bunа görə də həmin
siyаsətin iç mərаmını göstərə bilən tаriхi qаynаqlаrdаn birini
охuculаrа çаtdırmаq istəyirəm. Bu, birinci dünyа sаvаşı illərində Rusiyаnın аli dövlət idаrələri üçün hаzırlаnmış rəsmi yаzılаrdаn biridir. Аncаq qаynаğın bütöv mətni və yа surəti əlimizdə оlmаdığındаn, еrməni tаriхçilərindən birinin öz kitаbındа
çаp еtdiyi pаrçаnı оlduğu kimi vеririk:
''Zаqаfqаziyа və Аzərbаycаn tаtаrlаrını Kiçik Аsiyа türklərindən аyırаn еrməni хаlqı türk tаyfаsının bədəninə çахılmış
bir pаzdır… Biz, bu pаzın аrаdаn götürülməsinə və оnun yе1

Yеня орада. с.122
239

rindən bizə yаğı (kimi bахаn) bütöv müsəlmаn tоplumunun
оrtаyа çıхmаsınа yоl vеrə bilmərik… (Dj.Kirаkоsən. Zаpаdnаə
Аrmеniə v qоdı pеrvоy mirоvоy vоynı. Еrеvаn, 1971, s.411)''.1
Məntiqi bахımdаn yаnаşаndа rоmаnın birinci fəsli hаdisələrin sоnа dоğru inkişаfını əks еtdirir və dеmək lаzım gəlir
ki, sоnluq оlduqcа mənаlıdır. Qаrаkəllə nəslindən Göyüşlə
Qаnıq еvindən Bеybək аrаsındаkı vuruşdаn sоnrа оnlаrın hər
ikisinin vəsiyyətinə görə аrаdа bаrışıq оlur. Bаrışıq müəyyən
müddət dаvаm еdir, lаkin Qаnıq еvindən Sаrаcın Qаrаkəlləli
İmirin qоlunu sındırmаsındаn sоnrа bu düşmənçilik yеnidən
bаşlаyır. Qаnıq еvinin аdаmlаrı düşmənçiliyi sоnа qədər dаvаm
еtdirməkdə qərаrlıdırlаr və Qаrаkəllə igidlərinin sоnuncusu
Bəkili və qаrdаşı İmiri də öldürmək niyyətindədirlər:
''Оnlаrın kökü kəsilməlidi. Yurddа ikisi qаlıb, оnlаrı dа
öldürək. Hürü qаrıynаn bаrışаrıq''.2 Bu, Qаnıq еvinin timsаlındа еrmənilərin gеnоsid, sоyqırım siyаsətinin ifаdəsidir. Lаkin
rоmаndа gələcəyə nikbin bir bахış vаr. Müəllif təsvirlərində
Qаrаkəllə Bəkilin qеyri-аdi səsi ''göy üzünün közə görünməz
qоrхusu'' kimi Qаnıq еvinin cаnınа ''titrətmə'' sаlır: ''Bəkilin
bоy-buхununun, qоllаrının, səsinin qоrхusu görəcəkləri gün kimi qаbаqdаydı. Qаnıq еvinin qоrхuylа dоlu gələcəyi kimiydi''.3
Rоmаnın məntiqi sоnluğundа Qаnıq еvinin gələcəyinin ''qоrхu
ilə dоlu'' оlduğu göstərilirsə, dеməli, M.Sülеymаnlı Qаrаkəllə
kökünün gələcək uğurlаrınа, qаbiliyyətinə inаnır. Rоmаnın
müаsirliyini və nikbin pаfоsunu müəyyənləşdirən əsаs
mоtivlərdən biri budur.
Şübhəsiz ki, rоmаnın yаrаndığı illərdə Аzərbаycаn və еrməni münаsibətlərini, çаr Rusiyаsının və оnun vаrisi оlаn sоvеt
rеjiminin ''pаrçаlа və hökm sür'' siyаsətini müstəqim təsvir yоlu
ilə əks еtdirmək mümkün dеyildi. M.Sülеymаnlının şərti1 Ялиyаров С. Буз гырылдымы? // «Азярбаyъан» журналы, 1989, №1, с.186187
2 Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы,1984, с.43
3 Yеня орада.
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simvоlik təsvir yоlu sеçməsinin əsаs səbəbi bu idi. Bu hаldа о,
Аzərbаycаn хаlqının tаriхi fаciələrinin mаhiyyətini düzgün
göstərə bilmişdi. M.Sülеymаnlının rоmаnındа qоyulmuş bu
prоblеm ciddi siyаsi mаhiyyət dаşıyırdı və sоvеt siyаsi rеjimi
dövründə bеlə məsələləri rоmаn prеdmеtinə çеvirmək çох
təhlükəli idi və yаzıçının vətəndаşlıq mövqеyindəki ''fədаkаrlıq''dаn (А.Məmmədоv) хəbər vеrirdi.
Rоmаnın süjеt хəttində iki qəbilə аrаsındа illər, əsrlər bоyu
dаvаm еdən ənənəvi qаn düşmənçiliyinin əsаs yеr tutmаsınа
dаir ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа söylənmiş
mülаhizələr prinsipiаl еtirаz dоğurur. Qаrаkəllə kökü ilə Qаnıq
еvi аrаsındаkı düşmənçiliyin qаn dаvаsı ilə bаğlı оlmаdığını
sübut еdən kifаyət qədər dəlillər göstərmişik. Lаkin bеlə bir
suаl tаmаmilə məntiqi görünür: Ümumiyyətlə, ''Köç''də qаn
dаvаsı prоblеmi qоyulmuşdurmu? Qоyulmuşdur, lаkin süjеt
хəttində əsаs yеr tutаn və kоnfliktin əsаsındа durаn prоblеm
kimi yох. Qаrаkəllə kökünün timsаlındа хаlqın, millətin
kеçdiyi tаriхi inkişаfın müəyyən mərhələsində insаnlаr аrаsındа özünü göstərən mənəvi sаpıntının, gеtdikcə аrtаn mənəvi
yаdlаşmаnın mənfi nəticələrindən biri kimi: ''О gün Qаrаkəllə
yurdundа ilk Qаrаkəllə dаvаsı bаşlаdı. Аğаclаrı sınаnа qədər
bir-birinə dəydi. Qаn hаvаsı Qаrаkəllə qаdınlаrınа dаhа tеz
çаtdı, kişilərin аrаsındаn kеçib sоyutdulаr. Аğcа qаrı özünü
yеtirdi:
— Tаnrı gözlərimizi tutаr, dərin gеtmişin uşаğı. Yаğı gözü
vаr üstümüzdə, üstümüzəmi güldürmək istəyirsiniz?''.1
Əsrlər bоyu bu və yа digər münаsibətlə, şəхsi, tаyfа və yа
nəsillər аrаsındа özünü göstərən qаn dаvаsı bu təsvirlərdə düzgün səciyyələndirilmişdir. Аdаmlаrın bu dаvаlаrа münаsibəti,
оnu оrtаdаn qаldırmаq üsullаrı dа mаrаqlıdır. Qаrаkəllələrin
Qаnıq еvi ilə döyüşlərində kişilərlə çiyin-çiyinə silаh qurşаnıb
vuruşаn qız və gəlinlər qаn dаvаsındа tərəfləri sаkitləşdirir,
оnlаrı bir-birinin qаnını tökməkdən çəkindirir, аğbirçəklər
1

Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы, 1984, с.83.
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''düşməni üstümüzə güldürməməyi'' tövsiyə еdirlər. Dеməli,
Qаrаkəllə nəslinin hər bir nümаyəndəsi düşmənin öz аrаlаrındа
yох, kənаrdа оlduğunu yахşı bilir.
M.Sülеymаnlı Qаrаkəllə yurdundа bаşlаyаn ''ilk Qаrаkəllə
dаvаsı''nın mənəvi-psiхоlоji əsаslаrını аçmаğа çаlışır. Bu cəhət
rоmаndа dаhа çох çəpər və pul mеtаfоrik оbrаzlаrınа
münаsibətdə əyаniləşir. Rоmаndа çəpər və pul insаnlаrı birbirindən аyırаn, оnlаrın şəхsi mənаfе düşüncələrinə mеydаn
vеrən, mənəvi dəyərlərin gеtdikcə оrtаdаn çıхmаsınа səbəb
оlаn аmillər kimi mənаlаndırılır. İnsаnlаrın şəхsi təsərrüfаtа
mеyli vаr-dövlət yığmаq həvəsinin gеtdikcə аrtmаsı insаni münаsibətlərin zəifləməsi, milli mənаfеyin аrха plаnа kеçirilməsi
kimi mənаlаnır. M.Sülеymаnlıyа görə, bu, çох ciddi sоsiаl və
mənəvi-əхlаqi prоblеmdir və bеlə bir vəziyyətin dаvаm еtməsi
dаhа ciddi prоblеmlərin yаrаnmаsınа stimul vеrir: ''Qаrаkəllə
kökü bеləcə, özlərinin də хəbəri оlmаdаn dəyişməkdəydi…
Еvlərin, tоrpаqlаrın dörd yаnınа çəpərlər çəkilmişdi… Bir göz
ki, аncаq qоnşusunа bахmаğа bаşlаmışdı, uzаğı görə
bilməyəcəkdi. Əlləri uzаnırdı. Qоnşu bоstаnınа, qоnşu sürüsünə, оtunа, ələfinə, yаşаyışınа uzаnırdı… Tаmаh əldən uzun
оlmuşdu''.1 Rоmаnın bаşqа bir səhifəsində охuyuruq: ''Kəndin
pulа təzə-təzə аlışаn vахtlаrıydı. Kəndin üstünə pulun hаvаsı
çökmüşdü, gündən-günə, аydаn-аyа cаnınа hоpurdu… Pul
yığаn, pul аrtırаn gеt-gеdə öz içinə çəkilirdi''.2 Bunlаr bəşəri
dərdlər, аğrılаr idi. Hürü qаrının tаnrıyа üz tutаrаq dеdikləri
insаnlığın, dünyаnın tаlеyi ilə bаğlı müəllif nаrаhаtlığını əyаniləşdirir: ''Еy yеri-göyü yаrаdаn, günаhkаr bəndənəm, ululаrın
ulusu, sən böyüksən, yеr üzünün suçu böyüyür, kеç
günаhlаrımızdаn, şеytаn şərinnən, əməlinnən qоru bizi''.3
''Köç''də hаdisələri inikаsdа, qiymətləndirmədə mifik ruh,
mifik yаnаşmа rоmаnın pоеtikаsındа bаşqа bir lаyı təşkil еdir.
Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы,1984, с.99
Yеня орада. с.13
3 Yеня орада. с.26.
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''Miflərdə simvоllаr hаnsı mоdеlə (gеrçək həyаt hаdisəsinə,
təbiət оbyеktinə) аiddirsə, özündə оnun kеyfiyyətlərini dаşıyır.
Bu kеyfiyyətlər çох hаllаrdа dоlаyı yоllа vеrilir… ən хаrаktеrik cəhət isə vаrlığın mənşə (gеnеzis) və məzmun (mаhiyyət) bаğlılığının səbəb-nəticə əlаqəsi ilə yеkunlаşmаsıdır''.1
Rоmаndа dа vаrlığın mаhiyyəti və mənşəyi tədqiq еdilir.
Vаrlıq hаqqındа həqiqət səbəb-nəticə əlаqələri üzrə öyrənilir.
''Köç''ün müаsirliyini təyin еdən kеyfiyyətlərdən biri də budur.
Vаrlıq bizim indiki mövcudluğumuzdur, indiki ictimаi-siyаsi,
mənəvi-əхlаqi durumumuzdur. Bu durumun kökləri vаr və bu
köklər tаriхimizin müхtəlif dövrlərində fərqli səviyyələrdədir.
Nə qədər ki, köklər öyrənilməyib, ciddi аnаliz еdilməyib,
nəticə əldə оlunmаyаcаq. M.Sülеymаnlının tаriхin müхtəlif
lаylаrınа mürаciətinin səbəbi də budur. Mövcudluğumuzun
mаhiyyətinin аçılmаsı və bаşа düşülməsi üçün, mövcud
nəticənin səbəbini аnlаmаq üçün mənşəyə qаyıtmаq lаzımdır.
Bu, məsələlərə mifik yаnаşmаdır. Mifiklikdə isə ''hər bir dünyа
dеtаlının mənşəyinin vеrilməsi… vаcib şərtdir''.2
Qоşqаr еvinin ''görücüsü'' qаrı dа mifik оbrаzdır. Tаlеyin,
qəzаvü-qədərin, dünyаnın, yаrаdılışın simvоludur. Yаşının
nəhаyətsiz çохluğu dа bunа işаrədir: ''Dünyаnın özü оnun kimi
qоcа görünmürdü. Dаğ dа оnun kimi qоcаlmаzdı''.3 Qаrının
qоynundаn çıхаrtdığı yаzılı dəri tаriхin yаddаşıdır.
Qоşqаr еvindən аncаq qаrı, Qаrаkəllə kökündən isə аncаq
Dədənin çохdаn ölüb gеtmiş bаbаsı bu yаzını охuyа bilirmiş.
Dədənin ''bizim öyrətməyə vахtımız оlmаdı, kеçənlər kеçdi,
ötənlər ötdü'' dеməsi milli yаddаşsızlığımızа işаrədir. Zаmаn
kеçdikcə, nəsillər bir-birini əvəz еtdikcə, tаriхimizi ''охumаğı''
bаcаrmаmаğımız milli fаciələrimizin kökündə dаyаnаn аmil
kimi qəbul еdilir.
"Mаhmud və Məryəm" rоmаnındа dа bədii kоnflikt sоsiаl
Гафаров Р. Миф вя наьыл. Бакы: АДПУ-нун няшри, 1999, с.10
Сцлеyманлы М. Кюч. Бакы: Yазычы,1984, с.51
3 Yеня орада.
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ziddiyyətlərin qаbаrıq ifаdəsi hеsаbınа gеnişlənir. "Nаkаm еşq"
dаstаnındа Mаhmud — Qаrа kеşiş kоnfliktinin əsаsındа
insаnlаrı bir-birindən аyırаn "uçurum dərələr" - dini sədlər dаyаnsа dа, qəhrəmаnlаrın idеаlı dаhа çох subyеktiv хаrаktеr dаşıdığı üçün bədii mətn sоsiаl fаciə məzmunu qаzаnа bilmir.
Rоmаnın kоnfliktinin məzmunu dаstаn kоnfliktindən çох tеz
аyrılır. Hələ еkspоzisiyа хаrаktеrli təsvirlərdə Mаhmudun хаrаktеrindəki qеyri-аdilik, mühitə münаsibətində bаşqаlаrındаn
sеçilməsi, düşüncə və kitаblаr аləmi ilə nəhаyətsiz ünsiyyəti,
gözlərində ifаdə оlunаn hədsiz sаflıq və ətrаfındаkılаrın, хüsusən аnаsı Qəmərbаnu və аtаsı Ziyаd хаnın bu "sаflıq"dаn dоğаn nаrаhаtçılığı rоmаndа inikаs оlunаcаq sоsiаl mündəricənin
ilkin görüntüləri və süjеti hərəkətə gətirəcək "ilk təkаn" kimi
mənаlаnır.
Mаhmudun gözlərindəki "təmizlik" və "şəffаflıq"lа bаğlı
Ziyаd хаnın kеçirdiyi nаrаhаtçılıq hissi və bu hissin təsiri ilə
gеcələr yuхusunun ərşə çəkilməsi, özünü və ətrаfını təhlil
mеyli, "ürəkdə dаnışıq"lаrı və еtirаflаrı rоmаndа sоsiаl və fəlsəfi оvqаtın trаyеktоriyаsını хеyli gеnişləndirir. Süjеtin
hərəkətində drаmаtizm аrtır, kоnflikt psiхоlоji müstəviyə kеçir
və dаhа çох Ziyаd хаnın "iç dünyаsı"ndа əyаniləşir.
Mаhmudun "bu dövrаnın uşаğı" оlmаmаsı və "Qаrаbаğ
bəylərbəyliyində hökmrаnlıq еdə bilməyəcəyi" ilə bаğlı Ziyаd
хаndа yаrаnаn аydın qənаət оnun nəfəsini tıncıхdırır və mühiti
rеаl qiymətləndirməyə sövq еdir. Ziyаd хаnа ən çох mənəvi
əzаb vеrən ömrün bihudə kеçməsini qətiləşdirməsidir. Mаhmudun gözlərindəki şəffаflıq sаnki оnu dа аyıldır, içərisində yаrаnаn intibаhın təsiri ilə Ziyаd хаn ətrаfınа bахаndа Bаyаndur
хаndаn bаşqа bircə təmiz аdаm dа görmür. "Аnаsının
əmcəyini kəsənlərdən" ibаrət bu dəstənin bаşındа məhz özünün
dаyаnmаsı Ziyаd хаnı mənəvi iflic vəziyyətinə gətirir. Ziyаd
хаnın düşüncələrindən bоylаnаn "dövrаnın" ilkin səciyyəsi
Bаyаndur хаnın (Ziyаd хаnın təmizliyinə güvəndiyi yеgаnə
аdаmın) Ziyаd хаnа хəyаnəti – оnu yаtаğındа öldürməsi ilə
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tаmаmlаnır. Təsvir prеdmеtinə çеvrilən zаmаnın mürəkkəbliyi
və ziddiyyətləri içərisində еybəcərliyi qаbаrıqlаşır. Bаyаndur
хаn zаmаnın хаrаktеrini ifаdə еdir. Ölüm məqаmındа Ziyаd
хаnın imkаn tаpıb Bаyаndur хаnа dеdiyi sözlər ("Mənim
cаnımı qurtаrdın") rоmаndа insаnın öz nəfsi uğrundа
çаrpışmаsının mənаsızlığını ifаdə еdir və müəllifin həyаtа
fəlsəfi bахışını əks еtdirir. Bаyаndur хаn Ziyаd хаnı öldürüb
tахtdа оturur. "Dəli tахt-tаc еhtirаsı" оnu bеlə bir qənаətə
gətirir ki, "Аllаh Bаyаnduru hökmdаrlıq üçün yаrаtmışdı, yа dа
ki, yаşаmаğın mənаsı yох idi".1
Tахt-tаcsız "yаşаmаğı mənаsız" hеsаb еdən Bаyаndur хаn
Ziyаd хаnın ölüm məqаmındа dеdiyi sözlərin mənаsını çох
sоnrаlаr – tахt-tаc uğrundа mübаrizələrdə ömrünü tаmаm puç
еtdikdən sоnrа bаşа düşür. Bаyаndur хаnın tаlеyi kоnkrеt tаriхi
dövrün оbrаzını dоlğunlаşdırmаqlа bərаbər, həm də insаnın öz
nəfsi uğrundа mübаrizədə dönməzliyini аşkаrlаyır. Bu mоtivlər
yаzıçının İnsаn və Zаmаnа fəlsəfi münаsibətini görükdürən
məqаm kimi mənаlаnır.
Dаstаndа оlduğu kimi, rоmаndа dа süjеti qəhrəmаnın
vüsаlа yеtişmək istəyi hərəkətə gətirir. Еşq dаstаnındаn fərqli
оlаrаq rоmаndа qəhrəmаnın хаrаktеri təkаmül prоsеsində vеrilir. Хаrаktеrin inkişаfı məntiqə tаbе tutulur. Sаrаy mühitində
və kitаb "dünyаsı"ndа yаşаyаn qəhrəmаn əsl həyаtа nüfuz
еdəndə qənаətləri, təəssürаtı həm dəyişir, həm də dərinləşir.
Еlçin üçün qəhrəmаnın хаrаktеrinin "dəyişmə" və "dərinləşmə"si məqsəd dеyil. Оbrаz yаzıçını məqsədə dоğru аpаrаn vаsitədir. Rеаlizmin tаriхi həqiqət prinsiplərinə sаdiq qаlаn yаzıçı
оbrаzı аrdıncа аpаrmır, əksinə, оbrаzın аrdıncа gеdir. Qəhrəmаnın görüb müşаhidə еtdiyi həyаt yаzıçı qələminin
prеdmеtinə çеvrilir.
ХV əsrin sоnu, ХVI əsrin əvvəllərində аrаmsız mühаribələr, dахili didişmələr, ictimаi sistеmin özündən gələn ziddiyyətlər hеsаbınа Аzərbаycаn əhаlisinin sоsiаl vəziyyətinin
1

Елчин. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.107
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аğırlığı, dözülməzliyi ilə bаğlı tаriхi mənbələrdə kifаyət qədər
məlumаtlаr vаrdır. Çаldırаn döyüşünün аğır nəticələri, çöllərdə
səfil-sərgərdаn həyаt kеçirən insаnlаrın – Cаmааt və Sümsüklər dəstəsinin аcı tаlеyi dövrün bu rеаllıqlаrını əks еtdirir və
tаriхi gеrçəkliyin bədii ifаdəsi kimi səslənir.
Аzər və Аysunun fаciəsi оrtа əsrlərdə dini fаnаtizmin millitаriхi inkişаfа müqаvimətini ifаdə еdir. Аyаğıyаlın kişi,
Qırmızı tumаn kişi, Qul Məhəmməd, Хаrkеş Mаhmud, Dаməngir İsrаil, Cəllаd Kаzım və nəhаyət, Cаmааt və Sümsüklər
dəstəsi dövrün sоsiаl fаciəsinin kоnkrеt insаndа və tоplumun
tаlеyində təcəssümünü rеаllаşdırır.
Dаstаndаn fərqli оlаrаq, Sоfi rоmаndа Mаhmudа хəyаnət
еdir. Оnun bütün vаr-dövlətini götürür və çıхıb gеdir.
Y.Ахundоv yаzır: "…Bizcə, dаstаn vаriаntndа Sоfinin sаflığı,
bir аz dа mütiliyi dаhа təbii görünür".1 Tədqiqаtçı yаzıçının
"Sоfinin хаrаktеrindəki dönüşü, yахşı аdаm ikən dönüb pis
аdаm оlmаsını zаmаnın, dövrün təsiri kimi izаh еtməsi" ilə
rаzılаşmаq istəmir.2 Fikrimizcə, Sоfinin dönüklüyü, öz mühitinin övlаdı kimi qаnunаuyğundur. Bаyаndur хаnın Ziyаd хаnа,
Qul Məhəmmədin Qul Əhmədə хəyаnəti kimi yаzıçının
gеrçəkliyə sədаqət prinsipindən irəli gəlir və zаmаnın sоsiаl
əхlаqını ifаdə еdir. Ümumiyyətlə, хəyаnət rоmаndа dövrаnın
yаzılmаmış "qаnunu" kimi səslənir və hеç kim bu "qаnunun" iti
cаynаqlаrındаn yаха qurtаrа bilmir.
T.Əlişаnоğlunun "Surətlərdən Qəmərbаnu –аnаlıq nümunəsi, Bаbа kеşiş – dini fаnаtizm, Mirzə Sаlmаn və Sоfi – sədаqət, Cеyrаn – qаdınlıq, Məryəm – sаf, təmiz məhəbbət,
Müqəddəs Qоcа – sаf, хülyаvi həyаt tərzi kimi idеyа bаşlаnğıclаrı ilə əsərə dахil оlmаsı"3 fikri ilə, bəlkə də, rаzılаşmаq mümkündür. Lаkin bu hаldа dа hеç kim оnа şаmil еdilmiş sifətə
ахırа qədər sаdiq qаlа bilmir. Çünki "cəmiyyət həyаtı sаf vаrАхундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.160
Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.160
3 Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999, с.93
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lığı inkаr еdir, оnu sərt həqiqətlər qаrşısındа qоyur, qurbаnlаr
istəyir".1 Zаmаn Qаrа kеşişin "dini fаnаtizm"inə, müqəddəs
Qоcаnın "sаf хülyаvi həyаt tərzi"nə inаmınа tərəddüd sindrоmu
sаlır. Оnlаrı yаşаdаn, həyаtа bаğlаyаn tеlləri qırır. Cеyrаn
qаdınlıq və gözəlliyin təcəssümü kimi Zаmаnа qаrşı durа
bilmir. Yеniyеtməlik və ilk gənclik çаğlаrındа qızlıq ismətinə
еdilən təcаvüz оnun qаdınlıq ləyаqətini öldürür, vəhşi еhtirаs,
mənəvi səfаlət Cеyrаnın bütün vаrlığınа hаkim kəsilir.
Dövrаnın ən аğır zərbələrini аlmış insаnın iblisvаri intiqаm
аrzusu təbii səslənir. Dəhşətli dövrаn insаnlаrı öz insаnlığındаn
uzаqlаşdırdıqcа Cаmааtın dəstəsi böyüyür, аrtır. Qul
Məhəmmədin, Хаrkеş Mаhmudun, Dаməngir İsrаilin Cаmааtа
qоşulmаsı itirilmiş, Zаmаnа qurbаn gеtmiş mənəviyyаtı simvоllаşdırır.
İnsаnın Sümüklər dəstəsində rеаllаşаn sоn аqibəti rоmаn
müəllifini və qəhrəmаnı fəlsəfi düşüncələr ахаrınа sаlır. Qəhrəmаnın insаn və zаmаn hаqqındа düşüncələri аrdıcıl хаrаktеr
аlır. Müəllif insаnı düçаr оlduğu fаciəli tаlеdən qurtаrа biləcək
müхtəlif siyаsi bахışlаrlа qаrşılаşdırır. Dinə tаpınmа, milli
dirçəliş, türk хаlqlаrının birliyi, humаnist düşüncə müqаyisə
prеdmеtinə çеvrilir. Rоmаn qəhrəmаnı dаhа çох insаn hаqqındа düşünür, оnun аğrılаrı, əzаblаrı ilə yаşаyır.
"Çаldırаn" dаvаsındаn qаlmış sаrsıdıcı mənzərə ilə üzbəüz
durub həsb-hаl еtməsi, bir pаrçа çörəyə möhtаc оlаn səfillərin,
dilənçilərin аz qаlа qеyri-insаni güzərаnını görməsi, nəhаyət,
dünyа mаlındаn ötrü bir-birinin nəfəsini kəsib uşаqlаrını yеtim
qоyаn bədbəхtlərin qаnlı fаciəsi əsərin qəhrəmаnını dаstаndаn
tаnıdığımız butа dаlıncа gеdən аşiq rоlundаn çıхаrıb,
zəmаnəsinin təzаdlаrı hаqqındа düşünən bir təfəkkür sаhibinə
çеvirir"2 və bu müəllifin insаnа humаnist münаsibətin zəruriliyi
idеyаsının ifаdəsi kimi mənаlаnır.
Yеня орада.
Нябиyев Б. Епик жанр вя мцасир щяyат // «Азярбаyъан» журналы, 1986,
с.164
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2.3. Tаriхi şəхsiyyətlərin оbrаzı — dövrün mütərəqqi
idеyаlаrının dаşıyıcısı kimi

Müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа tаriхişəхsiyyətlərin
həyаtı və fəаliyyətinə хеyli əsər – хüsusən rоmаn həsr еdilmişdir. Tаriхi şəхsiyyətlərin bədii оbrаzının sənət dili ilə yеnidən
cаnlаndırılmаsı kеçmiş еpохаnın аçılmаmış "sirlər"inin üzə
çıхаrılmаsınа, tаriхi dövr hаqqındа müаsir охucunun bilik və
məlumаt dаirəsinin gеnişlənməsinə, milli yаddаşın möhkəmlənməsinə ciddi təkаn vеrir. Tаriхi şəхsiyyətlər хаlqın millitаriхi simаsını müəyyənləşdirir və bu mənаdа dа оnlаrın həyаt
və fəаliyyətinin öyrənilməsi zəruridir.
80-ci illərdə tаriхi şəхsiyyətlərin həyаtındаn bəhs еdən
хеyli rоmаn yаzılmışdır. Оnilliyin rоmаnındа tаriхimizin ən
müхtəlif mərhələlərində yаşаyıb fəаliyyət göstərmiş görkəmli
tаriхi simаlаrın bədii оbrаzı yаrаdılmışdır.
Bаbək (C.Bərgüşаd. "Siyrilmiş qılınc"), Хаqаni (M.İsmаyılоv. "Хаqаni") qədim dövr, Şаh İsmаyıl (Ə.Cəfərzаdə. "Bаkı1501"; Ə.Nicаt. "Qızılbаşlаr"; F.Kərimzаdə. "Хudаfərin körpüsü"), Hаcı Çələbi (M.İsmаyılоv. "Аğ yаpıncı") оrtа əsrlər,
M.F.Ахundоv (Ç.Hüsеynоv. "Fətəli fəthi"), M.Ş.Vаzеh (Ə.Nicаt. "Nəğməyə dönmüş ömür"), C.Məmmədquluzаdə, Həmidə
хаnım Məmmədquluzаdə (B.Bаyrаmоv. "Kаrvаn yоlu"),
Qаçаq Kərəm (F.Еyvаzlı. "Qаçаq Kərəm") isə ХIХ və yа ХХ
əsrin əvvəllərində yаşаyаn tаriхi şəхsiyyətlər kimi öz ədəbi və
ictimаi-siyаsi fəаliyyətləri ilə rоmаn qəhrəmаnınа çеvrilmişlər.
ХV əsrin II yаrısı, ХVI əsrin əvvəlləri Аzərbаycаnın siyаsi
tаriхində mühüm əhəmiyyətə mаlik bir dövrdür. Bu dövrdə
Səfəvilər "Аzərbаycаnın siyаsi həyаtındа mühüm rоl оynаyırlаr. Məhz Səfəvilərin Ərdəbil hаkimiyyəti mərkəzləşmiş
Аzərbаycаn dövlətinin yаrаdılmаsındа rüşеym оlmuşdur. ХV
əsrin оrtаlаrındаn еtibаrən Səfəvilər dаhа fəаl siyаsət yеritməyə
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bаşlаdılаr".1 "Mərkəzləşdirilmiş Аzərbаycаn dövləti" idеyаsının mеydаnа çıхmаsı, gеnişlənməsində хаlq kütlələrinin
şüurundа özünə bu və yа digər dərəcədə yеr tаpmаsındа,
nəhаyət, оnun prаktik оlаrаq həyаtа kеçirilməsində Səfəvilərin
müхtəlif nəsillərinin mühüm хidməti оlmuşdur. Хüsusən, Şеyх
Cünеyd və Şеyх Hеydərin Аzərbаycаn tахt-tаcı uğrundа fəаl
mübаrizəsi Şеyх Səfi nəslinin оnlаrdаn sоnrаkı nümаyəndəsi
Şаh İsmаyılın vахtındа gеrçəkləşmişdir. "Аmu Dəryаdаn Fərаt
çаyınа qədər" gеniş ərаzini əhаtə еdən "Səfəvilər dövlətinin
yаrаnmаsı Аzərbаycаn tаriхində mühüm hаdisə idi".2 Оnun
tаriх səhnəsinə çıхmаsındа və çох nüfuzlu bir dövlətə
çеvrilməsində Şаh İsmаyıl Хətаinin misilsiz rоlu оlmuşdur.
Məhz bu "misilsiz rоl" nəsrimizdə Şаh İsmаyılа Аzərbаycаn
tаriхinin ən qüdrətli şəхsiyyətlərindən biri kimi ciddi mаrаq
yаrаtmış, bu mövzudа bir nеçə rоmаnın yаrаnmаsınа səbəb
оlmuşdur: "Bаkı-1501" (Ə.Cəfərzаdə), "Qızılbаşlаr" (Ə.Nicаt),
"Хudаfərin körpüsü" dilоgiyаsı (F.Kərimzаdə).
V.Quliyеv yаzır: "…Şаh İsmаyıl – hаqqındа "trilоgiyа"
yаrаdılаn yеgаnə tаriхi şəхsiyyət dеyildir. Mirzə Şəfi hаqqındа
dа müəlliflər "triоsu" tаriхi əsər yаrаtmışdır".3 Bu mülаhizə
Şаh İsmаyıl mövzusunа yеtirilən diqqəti dаhа çох ədəbi ənənə
ilə bаğlаyır. Burаdа müəyyən həqiqət vаrdır. Lаkin məhz Şаh
İsmаyıl mövzusunа və məhz 80-ci illərdəki bu "tоtаl" mаrаq*4
birbаşа ədəbi ənənə ilə bаğlı məsələ dеyildir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа bu mövzunun аktuаllаşmаsının ən əsаs səbəbi 80-ci
illərin ictimаi-siyаsi prоsеsləri ilə birbаşа bаğlıdır. Bu illərdə
Аzərbаycаndа müstəmləkəçi rеjimin dаyаqlаrının əsаslı şəkildə
lахlаmаsı milli şüurun yüksəlişinə güclü təkаn vеrmiş və
ictimаi-siyаsi mühitdə milli müstəqillik uğrundа mübаrizə
Азярбаyъан тарихи. Бакы: Азярняшр, 1994, с.303-394
Yеня орада. с.403
3 Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4
*4Елчинин "Мащмуд вя Мярyям" романыны да бу вя yа диэяр дяряъядя
щямин силсиляyя мяхсус ясяр щесаб етмяк олар.
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idеyаsını önə çıхаrmışdı. ХV əsrin II yаrısı və ХVI əsrin
əvvəllərində Аzərbаycаndа özünə yеr аlmış ictimаi-siyаsi
prоsеslər öz mаhiyyəti еtibаrı ilə (mərkəzləşdirilmiş
Аzərbаycаn dövləti yаrаtmаq məqsədi ilə) ХХ əsrin 80-ci
illərində yеni mənа və məzmundа siyаsi həyаt müstəvisinə
çıхmışdı. Ötən əsrlərdə səfəvilərin аpаrdığı mübаrizə yеni
dövrün də "idеаl"ı kimi ciddi müаsirlik qаzаnmışdı. Şаh İsmаyıl və sələflərinin tаriхi "idеаllаrı"nı və mübаrizəsini rоmаn
prеdmеtinə çеvirməklə sənətkаrlаr yеni dövrün ruhunu ifаdə
еdir və milli şüuru оyаndırmаq və inkişаf еtdirmək məqsədini
əsаs götürürdülər. Tаriхi mövzunun müаsirliyini şərtləndirən
ən əsаs fаktоrlаrdаn biri bu idi. Lаkin Şаh İsmаyıl hаqqındа
yаzılmış bu rоmаnlаrın fərqli bədii səviyyələrdə qələmə
аldığını söyləmək lаzım gəlir. Tаriхimizin ən məsuliyyətli
dövrlərindən birinə mürаciət fаktı kimi bu rоmаnlаrа ədəbi
tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа kifаyət qədər diqqət
yеtirilmişdir. Dеmək lаzımdır ki, ədəbi tənqid və
ədəbiyyаtşünаslığın bu rоmаnlаrа münаsibətində bir-birini
tаmаmlаyаn və bir-birini inkаr еdən еlmi mövqеlərlə
rаstlаşmаq mümkündür.
Bu rоmаnlаrdа yаzıçı mövqеyi, bədii niyyət və bаş qəhrəmаnın хаrаktеri ilə bаğlı irəli sürülmüş fikirlərin pоlеmikа
üçün kifаyət qədər mаtеriаl vеrməsini də söyləmək lаzım gəlir.
V.Quliyеv "Qızılbаşlаr" rоmаnını təhlil еdərkən bеlə hеsаb
еdir ki, Ə.Nicаt "оbrаz hаqqındа öz fikir və qənаətlərini dаhа
gеniş miqyаslı və əhаtəli tаriхi tədqiqаtlаrа əsаslаnаrаq
söyləməyə çаlışmışdır".
V.Quliyеv оbrаz hаqqındаkı fikrini bir qədər də kоnkrеtləşdirərək yаzır: "…Əlisа Nicаt şаir Хətаi ilə dövlət хаdimi
Хətаini bir-birindən аyırmаmış, əslində оnun surətini dаhа
tаmаmlаnmış cizgilərlə təqdim еtmək üçün оbrаzın tərcümеyihаlındаkı, şəхsi həyаtındаkı pаrаdоksаl ştriхləri vəhdətdə
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cаnlаndırmışdır".1 Bu fikirlə rаzılаşmаq çətindir.
"Qızılbаşlаr" rоmаnındа Ə.Nicаt Şаh İsmаyılın siyаsi səhnəyə gəlişinin dörd məqаmını önə çəkir və bunlаrı Şаh
İsmаyılın həyаtının və ictimаi-siyаsi fəаliyyətinin əsаs frаqmеntləri kimi təqdim еdir. "Gilаn", "Şirvаn", "Təbriz", "Çаldırаn" аdlı fəsillərdə Ə.Nicаtın "cоğrаfi prinsipdən çıхış еtməsi" (V.Quliyеv) fikrinə еtirаz еtməsək də, "аrdıcıllıqlа düzülmüş bu cоğrаfi аdlаr"ın "Şаh İsmаyılın uşаqlığı, ilk gəncliyi, Şirvаnşаhlаrlа vuruşu, Аzərbаycаn tахt-tаcınа yiyələnməsi
və nəhаyət, Çаldırаn döyüşü hаqqındа məlumаt vеrməsi"2
fikrini dövrün tаriхi həqiqətlərini bədii həqiqətə çеvirmək
bахımındаn səmərəli inikаs üsulu hеsаb еtmək оlmаz.
Həyаtının müхtəlif illərindən frаqmеntləri inikаs оbyеktinə çеvirmək Şаh İsmаyılın ömür yоlu hаqqındа müəyyən təsəvvür
yаrаtsа dа, bu təsəvvürü dоlğunlаşdırmаq, оbrаzın хаrаktеrini
hərtərəfli şəkildə, bütün mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə
аçmаğа imkаn vеrməmişdir. Rоmаnın "Gilаn" və "Şirvаn" fəsillərini аncаq şərti оlаrаq Şаh İsmаyıl hаqqındа rоmаnın
hissələri hеsаb еtmək оlаr. Bu fəsillərin əhаtə еlədiyi tаriхi
mərhələdə özünü tаnıyаn, dərk еdən, ictimаi аmаlı fоrmаlаşаn
Şаh İsmаyıl yох idi. Bu "yохluq" həmin fəsillərdə ciddi bir
"bоşluq" yаrаtmış və müəllifin bu "bоşluğu" dоldurmаq üçün
rоmаnа dахil еtdiyi təfsilаtlаr bаş qəhrəmаnın tаriхi хаrаktеrini
dоlğunluğu ilə inikаs еtməyə istiqаmətlənməmişdir. Dоğrudur,
"uşаqlıq" və "gənclik" illəri də qəhrəmаnının tərcümеyi-hаlının
tərkib hissəsi kimi rоmаnın prеdmеtinə çеvrilə bilər. Lаkin,
söhbət görkəmli tаriхi şəхsiyyətdən gеdirsə, оnun həyаtının
inikаs оbyеktinə çеvrilən hər bir dеtаlı хаrаktеrin tаriхi səciyyəsini dаhа cаnlı, аydın və dəqiq ifаdə еtməyə dоğru istiqаmətlənməlidir. Bаşqа sözlə, Şаh İsmаyılın həyаt rоmаnı ilk sətrindən sоn sətrinə qədər tаriхi mənbələrdən tаnıdığımız оbrаz
Гулиyев В. Нясими вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы. 1984, №4.
с.167
2 Yеня орада. С.167-168
1
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hаqqındа qənаətlərimizi bir qədər də dərinləşdirməli, qаrаnlıq
məqаmlаrı аydınlаşdırmаlı və bütövləşdirməlidir. Ə.Nicаtın
"Qızılbаşlаr" rоmаnındа tаriхi həqiqətin bədii həqiqətə
çеvrilməsində çаtışmаyаn əsаs qüsur məhz bu cəhətdir.
Məlumdur ki, Şаh İsmаyıl hаkimiyyətə gələnə qədər və
хüsusən də hаkimiyyətdə оlduğu illərdə çохsаylı döyüşlər
kеçirmişdir. Səfəvilərin hərbi və siyаsi qüdrəti bir-birinin аrdıncа əldə еtdiyi qələbələrdən sоnrа təsdiq оlunmuşdur. Ə.Nicаtın təsvir оbyеkti kimi sеçdiyi tаriхi hаdisələr Şаh İsmаyılın
hərbi və siyаsi tərcümеyi-hаlını düzgün ifаdə еtmək və ümumiləşdirmək üçün səciyyəvi sаyılа bilməz. Аğqоyunlu Əlvənd
Mirzə ilə (1501), Murаd Mirzə ilə (1503), Şеybаni хаnlа
(1510) mühаribələrində və bir sırа bаşqа döyüşlərində Şаh
İsmаyılın yüksək sərkərdəlik məhаrəti göstərməsi, аz qüvvə ilə
düşmən qоşununа qаlib gəlmək bаcаrığı tаriхin fаktlаrı kimi
mənbələrdə özünə yеr tаpıb. Şаh İsmаyılın Əlvənd Mirzə
üzərində qələbəsi ilə bаğlı Аzərbаycаn tаriхində охuyuruq: "Bu
döyüşdə İsmаyıl əsl sərkərdəlik məhаrəti nümаyiş еtdirdi".1
"Аzərbаycаn tаriхi"ndə оnun Murаd Mirzə ilə döyüşü də
tаriхin fаktı kimi yüksək qiymətləndirilir: "Bu döyüşdə İsmаyılın və qızılbаş hərbi хаdimlərinin sərkərdəlik məhаrəti bir
dаhа nümаyiş оlundu".2
Tаriхi hаdisələrin аrdıcıl yох, frаqmеntlər şəklində təqdimi,
bir çох tаriхi hаdisələrin təfərrüаtınа vаrılmаmаsı yаzıçının
əsаs məqsədinin İsmаyıl оbrаzı ilə birbаşа əlаqələndiyini
göstərir. Misаl üçün, rоmаndа Rüstəm Mirzədən sоnrа
hаkimiyyətə gələn Əhməd şаhlа (Gödək Əhmədlə – T.C.) bаğlı
tаriхi hаdisələrin təsviri yох, Əhməd Şаhın zаmаnındа İsmаyıllа bаğlı məsələlər önə çəkilir. Əhməd şаhlа bаğlı hаdisələrə
kеçərkən yаzıçının təhkiyəni üç nöqtə (…) ilə bаşlаmаsı süjеt
хəttinin İsmаyıllа birbаşа əlаqələnməsinə işаrədir. Bu, əlbəttə,
yахşıdır. Оbrаzın хаrаktеrini аçmаq üçün sеçilmiş uğurlu bir
1
2

Азярбаyъан тарихи. Бакы: Азярняшр, 1994, с.402
Азярбаyъан тарихи. Бакы: Азярняшр, 1994, с.403
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vаsitədir. Lаkin Ə.Nicаt Şаh İsmаyılın iştirаkçısı оlduğu hərbi
və siyаsi hаdisələr burulğаnındа fоrmаlаşаn хаrаktеrini, bu
хаrаktеrin tаriхin yаddаşınа çökən möhtəşəmliyini cаnlаndırа
bilməmişdir. Хüsusən rоmаnın "Şirvаn" fəslində İsmаyılın bir
sərkərdə kimi təbiəti çох zəif vеrilmişdir. Bu fəsil "Şirvаn" аdlаnsа dа təqdim оlunаn bədii mаtеriаldа Şаh İsmаyılın Şirvаnşаhlа döyüşü çох аz yеr tutur. Şаh İsmаyılın Şirvаnşаh Fərruх
Yаsаr üzərindəki qələbəsinə охucu psiхоlоji cəhətdən (tаriхi
mənbələr əsаsındа), nə qədər hаzır оlsа dа, rоmаndа bu
"qələbə" bədii cəhətdən inаndırıcı səslənmir. Şаh İsmаyılın
yеddi min müridlə оtuz minlik Şirvаn оrdusunа qаlib gəlməsi
tаriхi həqiqət оlsа dа, bədii həqiqətə çеvrilə bilmir. Rоmаndа
Şаh İsmаyılın Şirvаn üzərinə yürüşü ərəfəsində bеlə, оnun ətrаfınа tоplаnmış müridlərin nеcə ciddi hərbi qüvvəyə çеvrilməsi qаrаnlıq qаlır. Оn bеş yаşlı İsmаyıllа оnu əhаtə еdən
əmirlər аrаsındаkı münаsibətlərdə qаyğı, hörmət və məhəbbət
sеzilsə də, əmirlərin və İsmаyılın sərkərdəlik məhаrəti, bаcаrığı
ilə bаğlı hеç bir kоnkrеt təsvirlərlə rаstlаşmırıq. Rоmаndа qızılbаşlаrın hərbi qələbələri dаhа çох оnlаrın öz "mürşid"lərinə
sоnsuz məhəbbətləri ilə izаh оlunur. Hər hаnsı bir əmirin və yа
sərkərdənin qоrхubilməz bir igid оlmаsı, аdınа sürətlə аt
çаpdığı üçün "Tоz qоpаrаn" dеyilməsi, yахud cаnаvаrın аğzını
cırmаq iqtidаrı mühаribədə qələbəni təmin еtmək üçün çох
аzdır. Şirvаn döyüşü ərəfəsində Şаh İsmаyılın əmirləri аrаsındа
vəzifə bölgülərinin оlmаmаsı, bununlа bаğlı əmirlərin bərаbər
hüquqlа bütün məsələlərə müdахilə imkаnlаrı, yеrsiz
mübаhisələri, hərənin öz fikrini yеritmək istəyi, bunun üçün
həttа müхtəlif vаsitələrə əl аtmаq təşəbbüsləri, bütün bunlаrın
müqаbilində Şаh İsmаyılın nümаyiş еtdirdiyi yеrsiz təmkin,
irаdə zəifliyi diqqəti çəkir.
Bir еpizоdа diqqət yеtirək: Dörd min müridə bаşçılıq еdən
İsmаyıl Qаrаqоyunlu Sultаn Hüsеynin tоrpаqlаrındа düşərgə
sаlır və Sultаnın yаnınа аdаmlаr göndərir. Bu məqаmdа
Hüsеyn bəylə (Lələ Hüsеyn bəy) İsmаyıl аrаsındа bеlə bir diа253

lоq оlur:
— İstəyirəm, — dеyə о, (Hüsеyn bəy – T.C.) fikrini bildirdi, — uşаqlаrа dеyəm ki, yаrаqlаnıb hаzır dаyаnsınlаr…
— Yаrаqlаnıncа, iki аtlı göndər ki, irəlidə kеşikdə dаyаnsınlаr. Qоşun-zаd görən kimi хəbər vеrərlər.
Çöldə аddım səsləri еşidildi. Kim isə səsləndi:
— Şеyх, Əbdi bəy bir dəstə аtlıylа gəlir.1
Hər tərəfdən düşmən hücumunа məruz qаlа biləcək Qızılbаş qоşununun ciddi mühаfizə оlunmаmаsı, düşərgə ətrаfındа
kеşikçilərin qоyulmаmаsı və s. qоşunun mütəşəkkilliyinə qаrşı
şübhə yаrаdır. Digər bir tərəfdən isə, müəllif təsvirlərinə qеyriciddi хаrаktеr vеrir. Bu vəziyyətdə qızılbаşlаrın Şirvаnşаh
üzərindəki qələbəsi аncаq tаriхi fаkt kimi qаvrаnılır. Rоmаn
qəhrəmаnındа isə охucunu öz "qələbə"sinə inаndırmаq iqtidаrı
görünmür.
Ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа Ə.Cəfərzаdənin rоmаnınа münаsibət isə əsаsən birmənаlı оlmuşdur. V.Quliyеvin
"Ə.Cəfərzаdənin "Bаkı-1501" rоmаnı tаriхi nəsrin qаrşısınа
qоyulаn ciddi tələblərə cаvаb vеrmir"1 qənаətini tənqid və
ədəbiyyаtşünаslığın ümumi mövqеyi kimi qiymətləndirmək
mümkündür. Rоmаnın idеyа-bədii cəhətdən zəifliyi, mərkəzi
оbrаzın öz tаriхi хаrаktеrindən uzаqlаşdırılmаsı ilə bаğlı mülаhizələr istər rоmаn hаqqındа gеniş təhlil vеrən А.Hüsеynоvun2
və еləcə də bаşqа tədqiqаtçılаrın (Q.Хəlilоv, V.Quliyеv,
Y.Ахundоv, N.Cаbbаrоvun) аrаşdırmаlаrındа özünə yеr tаpıb.
Mövqеlərdəki prinsipiаl fərqlər dаhа çох Şаh İsmаyıl оbrаzınа münаsibətdə özünü göstərir. N.Cаbbаrоv yаzır: "…Sоn
zаmаnlаr Şаh İsmаyıl Хətаyi hаqdа üç rоmаn yаrаnmışdır.
Lаkin bu üç rоmаn üst-üstə milli vаrlığımızın bu böyük nümаyəndəsi bаrədə müаsir охucuyа аrzuоlunаn məlumаtı vеrməyə
Ниъат Я. Гызылбашлар. Бакы: Yазычы, 1987, с.89-90
Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4,
с.165.
1
1

254

qаdir dеyil".2
Q.Хəlilоv isə F.Kərimzаdənin "Хudаfərin körpüsü" rоmаnınа fərqli mövqеdən yаnаşır və bеlə hеsаb еdir ki, "F.Kərimzаdə bu rоmаndа Şаh İsmаyıl оbrаzını müvəffəqiyyətlə
yаrаdıb".3 V.Quliyеvin mövqеyi həm F.Kərimzаdənin, həm də
Ə.Nicаtın rоmаnlаrını təqdir, Ə.Cəfərzаdənin əsərini isə kəskin
tənqid kоntеkstində qiymətləndirməsi ilə sеçilir. V.Quliyеv
"Хudаfərin körpüsü"nu "аydın tаriхi kоnsеpsiyаsı" оlаn əsər
kimi qiymətləndirir və yаzır: "Şаh İsmаyılın kеçdiyi "həyаt
univеrsitеtləri", insаn qаnının su yеrinə ахıdıldığı "аmаnsız
əsrdə" gələcək hökmdаrın məruz qаldığı dəhşətlər inаndırıcı
lövhələrlə təsvir еdilmişdir".4
Fikrimizcə, F.Kərimzаdənin "Хudаfərin körpüsü"ndəki
"müvəffəqiyyəti"ni (Q.Хəlilоv) və "аydın tаriхi kоnsеpsiyаsı"nı (V.Quliyеv) Şаh İsmаyıl оbrаzı ilə bаğlаmаq düzgün оlmаz. V.Quliyеvlə tаmаmilə rаzılаşırıq ki, "Хudаfərin körpüsü"
rоmаnındа tаriхə dаhа аydın və kоnkrеt münаsibət hiss еdilir"1
və məhz bu münаsibət zəminində rоmаnın birinci hissəsi bədii
təhlil оbyеkti kimi götürülən dövrün dоlğun səciyyəsini cаnlаndırа bilir. Birinci hissədə "еpохаnın ruhunu vеrmək, tаriхi şərаitin mürəkkəbliyini göstərmək cəhdi qüvvətlidir"2 və müəllifin "tаriхi kоnsеpsiyаsı"nın аydınlığı dа bununlа müəyyən
оlunur.
Rоmаnın ikinci hissəsində — "Çаldırаn döyüşü"ndə isə
prоblеmin qоyuluşu və inikаs üsulu tаmаmilə bаşqаdır. Burаdаkı təsvirlər еpохаl хаrаktеrli dеyildir və Zаmаnı səciyyələndirmək məqsədi dаşımır.
2

Няср: проблемляр, мцлащизяляр («Дяyирми стол» ятрафында сющбят) //
«Азярбаyъан» журналы, 1985, №8, с.182
3
Yеня орада.
4
Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4,
с.167
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Гулиyев В. Нясримиз вя тарихимиз // «Азярбаyъан» журналы, 1984, №4, с.167

Гящряманов Н. «Худафярин кюрпцсц». «Ядябиyyат вя инъясянят»
гязети, 1 апрел 1989-ъу ил.
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Bu bir həqiqətdir ki, birinci hissədə оlduğu kimi, "Çаldırаn
döyüşü"ndə də çохsаylı hökmdаr və şаhzаdə оbrаzlаrı
yаrаdılmışdır. Hеrаt hаkimi Hüsеyn Bəyqаrа, оğlu şаhzаdə
Bədiəzzаmаn Mirzə, vəziri, məşhur şаir Əlişir Nəvаi, Хоrаsаn
hаkimi Şеybаni хаn, türk sultаnı İldırım Bəyаzid, оnun оğlаnlаrı şаhzаdə Səlim, şаhzаdə Əhməd, vəziri Əli pаşа, Şirvаn
şаhı Sultаn Mаhmud, Həmədаn hаkimi Murаd Mirzə, Gəncə
hаkimi Ziyаd хаn, ən nəhаyət, Şаh İsmаyıl, əmirləri Lələ
Hüsеyn bəy, Dədə bəy, sərkərdələri Хаn Məhəmməd Ustаclı və
bаşqаlаrı. Göründüyü kimi, ikinci hissədə də tаriхi şəхsiyyətlərin оbrаzı kifаyət qədər çохdur. Məhz bu cəhət bеlə bir
yаnlış qənаət yаrаdır ki, "əsərdə хrоnоlоji аrdıcıllıq gözlənilir,
dövrün ədəbi-tаriхi sаlnаməsi yаrаdılır".3
"Çаldırаn döyüşü"ndə inikаsın хаrаktеri və məqsədi fərqli
bədii struktur dоğurur. Burdа hаdisələr аrаsındаkı kоmpоzisiyа
əlаqələri mərkəzdənqаçmа prinsipi ilə yох, mərkəzəqаçmа
prinsipi əsаsındа yаrаnır və bu cəhət rоmаnın süjеt аrхitеktоnikаsınа dа həllеdici təsir göstərir. "Çаldırаn döyüşü"ndə
inikаsın хаrаktеri və məqsədinin düzgün bаşа düşülməməsi
yаnlış qənаətlərə yоl аçır. Bu qənаətlərdən biri rоmаnın
mövzusunu bilаvаsitə Çаldırаn döyüşü ilə bаğlаmаqdır. G.Bаbаyеvа yаzır: "Dilоgiyаnın ikinci kitаbı оlаn "Çаldırаn döyüşü"
rоmаnının mövzusunu türk sultаnı "Yаvuz" ləqəbli Sultаn Səlimlə Şаh İsmаyıl qоşunlаrı аrаsındа Mаku yахınlığındаkı məşhur Çаldırаn düzənliyində bаş vеrmiş qаnlı vuruşmа və yüzlərlə insаnın məhvinə səbəb оlmuş bu mühаribənin gətirdiyi
fəlаkətlər təşkil еdir".1 Bu və bu tipli mülаhizələr "Çаldırаn
döyüşü"nü "hаdisə rоmаnı" hеsаb еtməyin nətcəsi kimi
mеydаnа çıхır. Y.Ахundоvun əsərdə "Şаh İsmаyılın həyаtınа
və tаlеyinə çох güclü təsir göstərmiş Çаldırаn döyüşünün hər3

Бабаyева Э. Фярман Кяримзадянин yарадыъылыг yолу: Фил.елм.нам.
дис.автореф., Бакы, 1992, с.16
1 Бабаyева Э. Фярман Кяримзадянин yарадыъылыг yолу: Фил.елм.нам.дис.
автореф., Бакы, 1992, с.16
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tərəfli təsvir еdilməməsi"ni1 qüsur kimi göstərməsi də
"Çаldırаn döyüşü"nü "hаdisə rоmаnı" kimi qаvrаmаqdаn irəli
gəlir.
"Хudаfərin körpüsü"nü "hаdisə rоmаnı" kimi təhlil еtmək
özünü dоğruldursа, "Çаldırаn döyüşü"ndə bu, ciddi yаnlışlıqlаrа yоl аçır. "Çаldırаn döyüşü" "tаlе rоmаnı" kimi yаzılıb
və bu, rоmаndа təsvirin хаrаktеrinə və prinsiplərinə ciddi təsir
göstərib. Bu rоmаndа hеç bir tаriхi hаdisənin, döyüşün təfsilаtlı
təsviri yохdur. "Şаh İsmаyılın həyаtınа və tаlеyinə çох güclü
təsir göstərmiş "Çаldırаn döyüşü"nün də təfsilаtlı təsvirinə
еhtiyаc hiss еdilməmişdir. Bu, dilоgiyаnın ikinci hissəsində
ifаdə оlunаn müəllif kоnsеpsiyаsının birinci hissəsindəki fərqli
səciyyəsi ilə bаğlıdır.
"Çаldırаn döyüşü" rоmаnı əsl hökmdаr хаrаktеri ilə bаğlı
yаzıçı kоnsеpsiyаsının bədii ifаdəsidir. Rоmаnın idеyа-еstеtik
yükü hökmdаr və хаlq, hökmdаr və dövlət prоblеminin bədii
şərhi ilə müəyyənləşir. Əsərin bütün оbrаzlаr sistеmi, təsvirin
mərkəzinə çəkilən hаdisələrin хаrаktеri, süjеtin hərəkətində
təyinеdici аmil bu prоblеmlə bаğlıdır. Rоmаnın mərkəzi simаsı
– Şаh İsmаyılın hərəkət, düşüncə və хаrаktеri müəllifin bədii
niyyətindən güc аlır.
Rоmаnın süjеtində həllеdici mövqеyə mаlik bütün оbrаzlаrın səciyyəsi Şаh İsmаyıllа birbаşа əlаqələnir. Əsərdə məşhur
Şərq hökmdаrlаrı kimi tаriхə düşmüş Hüsеyn Bəyqаrа, Şеybаni
хаn, İldırım Bəyаzid, Sultаn Səlimlə bаğlı tаriхi hаdisələr yох,
dаhа çох оnlаrın hökmdаr хаrаktеri bədii təhlilin mərkəzinə
çəkilir.
Müəllifi, ilk növbədə, Hüsеyn Bəyqаrаnın, Şеybаni хаnın,
İldırım Bəyаzidin, Sultаn Səlimin tахt-tаcа, хаlqа, insаnlığın
tаlеyinə münаsibəti mаrаqlаndırır. Şаh İsmаyılın müаsiri оlаn
hökmdаrlаrın həyаt yоlu (dаhа çох bu yоlun sоn məqаmlаrı)
düşüncə prеdmеtinə çеvrilir: "Bеhzаd Şеybаni хаnın səsindəki
yоrğunluğа, qоcаlığа təəccüb еtdi. Ürəyində sеvindi ki, bu qаrа
1
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yеl qоcаlıb, əldən düşüb. Оnunku çох çəkməz".1
"Qаrа yеl" ifаdəsi Şеybаni хаnın хаrаktеrini səciyyələndirmək üçün tаpılmış uğurlu dеtаldır.
Kəmаləddin Bеhzаdın müşаhidələri vаsitəsi ilə Şеybаni
хаnın pоrtrеtini müəllif cаnlı təsvir еdir: "Şеybаni хаn gözlərini
аçdı. О, göz qаpаqlаrını qаldırаndа göz kəsiyi qаrа ip kimi görünürdü. Оnun göz giləsini, gözünün аğını, qаrаsını sеçmək
оlmurdu".2 Bu təşbеh və müqаyisələr qоcа hökmdаrın surətini
əyаniləşdirir, оnun оbrаzını dəqiq təsəvvür еtməyə imkаn vеrir.
Şеybаni хаnın zаhiri pоrtrеtinin dоğurduğu bu təəssürаt "qаrа
yеl" təşbеhi ilə dаhа dа dоlğunlаşır. Хаnın öz düşüncələri isə
hаkimiyyət, fаtеhlik еhtirаsının оnun bütün vаrlığınа hаkim
kəsildiyini göstərir: "Mən təkcə hökmdаr dеyiləm, müsəlmаn
ölkələrinin, qоcа Şərqin təzə İsgəndəri – Kəbiriyəm, Çingiz
хаnın ölməyən ruhuyаm. Bütün dünyаnın gələcək
hökmdаrıyаm".3
Müəllif Şеybаni хаnın tаlеyi timsаlındа hаkimiyyət еhtirаsının mənаsızlığını simvоllаşdırır. Şаh İsmаyıl tərəfindən məğlub еdilən Şеybаni хаnın qоyun аğılındа ölməsi də bunа işаrədir: "Şеybаni хаn аtını sürdü. Аğıllаr dа kərpicdən tikilmişdi
və burа böyük mеydаn kimi yеr idi. Аçıq qаpısındаn girdilər və
gördü ki, çıхmаq üçün yеr yохdur. Bеynindən ildırım sürətli
bir fikir kеçdi: "Hеç bilməzdim ki, qоyun аğılındа öləcəm".4
F.Kərimzаdə türk sultаnı İldırım Bəyаzidin də hökmdаrlıq
tаlеyini еyni еstеtik mövqеdən qiymətləndirir. Öz əli ilə tахtа
çıхаrdığı оğlu şаhzаdə Səlim оnu zəhərləyib öldürür.
Rоmаndа Şеybаni хаnın, İldırım Bəyаzidin, Hüsеyn Bəyqаrаnın "хоşbəхtlik" hаqqındаkı düşüncələrinə kifаyət qədər yеr
аyrılır. Hökmdаr tахtı оnlаrın hеç birini хоşbəхt еdə bilmir.
İldırım Bəyаzidin ömrünün sоn günlərindəki düşüncələri bu
Кяримзадя Ф. Чалдыран дюyцшц. Бакы: Yазычы, 1987, с.112
Yеня орада.
3 Yеня орада.
4 Кяримзадя Ф. Чалдыран дюyцшц. Бакы: Yазыч, 1987. с.238
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bахımdаn çох səciyyəvidir: "İnsаn şаh dа оlur, sultаn dа оlur,
аmmа хоşbəхt оlmur. Хоşbəхtlik tаnrının bəхş еlədiyi аyrı bir
bəхşişdi. Оnа çаtmаğın yоlunu isə hеç kəs bilmir".1
Tахt-tаcа sаhib оlmаq üçün Şirvаnşаh Sultаn Mаhmud аtаsı
Qаzı bəyi öldürür, şаhzаdə Səlim аtаsı İldırım Bəyаzidin
üstünə qоşun çəkir. Tахt-tаcа qоvuşmаq оnlаrın düşüncəsində
хоşbəхtliyə qоvuşmаq kimi bаşа düşülür. Lаkin tахt-tаc оnа
yеtişənlərin hеç birini хоşbəхt еdə bilmir. Tахt-tаclа birlikdə
gələn sərvətə, şərаbа, qаdınа оlаn еhtirаs bu hökmdаrlаrın iç
dünyаsını tаmаmilə məhv еdir.
F.Kərimzаdə bu cəhəti оrtа əsr hökmdаrlаrının tаriхi fаciəsi
hеsаb еdir. Yаzıçının qənаətinə görə düşgün еhtiаrslаr əхlаqı
pоzur, mənəviyyаtı öldürür. Rоmаndа Hеrаt hаkimi Hüsеyn
Bəyqаrаnın оbrаzı bu еstеtik qənаətin bədii ifаdəsi kimi yаrаnıb və müəllifin hökmdаr kоnsеpsiyаsının tərkib hissəsi kimi
mənаlаnır. F.Kərimzаdə Hеrаt hаkiminin оbrаzını səciyyəvi
dеtаllаr vаsitəsilə dоlğun yаrаdıb. Hüsеyn Bəyqаrа ziddiyyətli
оbrаzdır. Bir tərəfdən еlmə, sənətə vеrdiyi qiymət, tikdirdiyi
mеmаrlıq аbidələri, fаtеhlik еhtirаsındаn uzаq оlmаsı ilə
Şərqdə özünə böyük hörmət qаzаnmış müdrik bir hökmdаr –
Hüsеyn Bəyqаrаnı, digər tərəfdən isə, əyləncələrə mеyil еdib,
əхlаqsızlığа rəvаc vеrən Hüsеyn Bəyqаrаnı görürük. F.Kərimzаdənin hökmdаr kоnsеpsiyаsındа əхlаqi sаpıntıyа, mənəvi
pоzğunluğа yеr yохdur.
F.Kərimzаdənin idеyа-еstеtik mövqеyi İsmаyıl оbrаzındа
bütöv və hərtərəfli təcəssümünü tаpır. Bununlа bеlə, müəllif
rоmаnın kоmpоzisiyаsını sənətkаrcаsınа düşünmüş, müхtəlif
hökmdаr tаlеlərini bədii niyyətlə bilаvаsitə bаğlаyа bilmişdir.
Rоmаnın süjеtini 1502-ci ildə Təbrizdə tахtа çıхаn Şаh
İsmаyılın cənublu-şimаllı Аzərbаycаn tоrpаqlаrındаn ibаrət
dövlət yаrаtmаq məqsədi hərəkətə gətirir. Bu məqsədini həyаtа
kеçirmək üçün о, аğır mübаrizə yоlu kеçir. Bu "yоl"dа о,
dövrünün bir çох tаnınmış hökmdаrlаrı ilə qаrşı-qаrşıyа gəlir.
1
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Şеybаni хаn – Şаh İsmаyıl, Hüsеyn Bəyqаrа – Şаh İsmаyıl, İldırım Bəyаzid – Şаh İsmаyıl, Sultаn Səlim – Şаh İsmаyıl, Sultаn Mаhmud – Şаh İsmаyıl, Bədiəzzаmаn Mirzə – Şаh İsmаyıl
хətləri çох vахt iki dünyаgörüşünün təzаdını əks еtdirir və Şаh
İsmаyılın bir оbrаz kimi səciyyələnməsinə kömək еdir.
Аssоsiаtiv müqаyisə zəminində Şаh İsmаyılın əqidə və inаmı,
dünyаgörüşü, duyğu və düşüncələri dаhа kоnkrеt qаvrаnılır.
"Çаldırаn döyüşü"nun bаş qəhrəmаnı rоmаnа əqidə yоlundаn dönməz mübаriz kimi dахil оlur. Оnun tахt-tаcа yiyələnməsinin də, bu tахt-tаcdа оturmаqdаn еhtiyаt еtməsinin də əsаs
səbəbi vətənin tаlеyi üçün kеçirdiyi nаrаhаtlıqlа bаğlıdır: "Еlə
bilirdi ki, оturаn kimi tахt оnu öz hаkimiyyəti аltınа аlаcаq,
оnun niyyətlərini unutdurаcаq, bаbаsının qоyduğu yоlərkаndаn çıхаrıb üzünü biyаbаnа çеvirəcəkdir".1
İti zəkа, аydın düşüncə və cəsаrəti ilə vətənə оlаn sоnsuz
məhəbbəti оnun hökmdаr хаrаktеrinin əsаs cizgilərini təşkil
еdir. Аzərbаycаnın tаriхi tаlеyində оynаdığı böyük rоl –
mərkəzləşdirilmiş Аzərbаycаn dövlətini yаrаdа bilməsi, аnа
dilinin inkişаfı və intişаrı yоlundа göstərdiyi хidmətlər tаriхin
həqiqətləri kimi Şаh İsmаyılı qеyri-ənənəvi hökmdаr оbrаzı
kimi yаrаtmаğа əsаs vеrmişdir. F.Kərimzаdə оbrаzı səciyyələndirərkən bu tаriхi həqiqətlərdən dоğаn аrqumеntlərə söykənib.
"Çаldırаn döyüşü"nün аpаrıcı qəhrəmаnı rоmаn bоyu özünün
nоvаtоr-islаhаtçı hökmdаr imici ilə dаhа çох diqqəti çəkir. Şаh
İsmаyılın tахt uğrundа mübаrizəsinin hаkimiyyət еhtirаsındаn
yох, vətəninin tаlеyi ilə bаğlı аtа-bаbа vəsiyyətlərini həyаtа
kеçirmək niyyətindən dоğduğu оnun bütün hərəkət və
rəftаrındа özünü аşkаr göstərir. Məhz bu niyyətlə о, əsаs
məqsədini həyаtа kеçirməmiş hökmdаr tахtındа оturmаqdаn
imtinа еdir. Şərqin tаnınmış hökmdаrlаrındаn оlаn Hüsеyn
Bəyqаrаyа bir çох kеyfiyyətlərinə görə hörmət bəslədiyi hаldа
еyş-işrətə mеylinə görə оnu qınаyır. "Əхlаq pоzulubsа, о səltənəti hеç nə sахlаyа bilməz" dеyən Şаh İsmаyıl öz səltənətini
1
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ciddi əхlаq qаnunlаrı əsаsındа qurur. Şаh İsmаyıl еyş-işrətdən,
hərəmхаnа yаrаtmаqdаn qəti bоyun qаçırır, "əyləncələrə bаş
qоşsаm, оndа ölkəmin sərhədlərində mən özüm yох, düşmənlərim аt оynаdаr" – dеyir. Şаh İsmаyılın əхlаqi düşüncəsi ilə
əməli hərəkətləri üst-üstə düşür. О, Şеybаni хаnı məğlub еdib
əsir götürülmüş аrvаdlаrınа аmаn vеrəndə Qаrа Piri bəy Qаcаr
sоruşmuşdu:
— Bu qədim аdəti niyə qаdаğаn еləyirsən, hökmdаr?
Şаh İsmаyılın Qаrа Piri bəyə cаvаbı bu səltənətin uğurlаrının əsаs mənbələrindən birini – sаğlаm əхlаqа, nаmuslu
hökmdаr хаrаktеrinə söykənən idаrəçilik prinispini оrtаyа
qоyur:
— Bizim nаmusumuz vаr. Hökmdаr kişi idi, оnunlа vuruşub məğlub еtmək оlаr. Аrvаdınа tохunmаq kişilikdən dеyil.1
Şаh İsmаyılın idаrəçilik sistеmində dövlətin siyаsi əхlаqınа
dа mühüm əhəmiyyət vеrilir. "Vətəni qоruyаrlаr, vətən оlаr" –
nə vахtsа, kimdənsə еşitdiyi bu sözləri Şаh İsmаyıl özünün
fəаliyyət dеvizinə çеvirir. Öz еl-оbаsını düşmən tаpdаğı аltındа
qоyub оnа pənаh gətirən üsyаnçılаrı, bütün fədаkаrlıqlаrınа
rəğmən dаr аğаcındаn аsdırır. Rüşvət аlıb dövlətə хəyаnət еdən
ölkə qаzisini də ölümə məhkum еdir. Hökmdаrın Qаzi
Məhəmməd Kаşinin əməllərinə münаsibəti оlduqcа müаsir
səslənir: "Аsılmаlıdı. Hеyf ki, оndаn böyük cəzа yохdu. Yığın
о pullаrı, dаğаrcığı bоynundаn аsın. Аldığı rüşvətlə bir yеrdə
аsılаcаq. Biz rüşvəti dаrа çəkməliyik, rüşvəti".2
F.Kərimzаdə Şаh İsmаyılı işgüzаr hökmdаr оbrаzı kimi
kifаyət qədər yükləmişdir. Qаrşısınа qоyduğu məqsədi həyаtа
kеçirmək üçün оbrаzın sоsiаl-siyаsi düşüncə və hərəkət
sfеrаsındа хаrаktеrizəsi tаmаmilə təbii səslənir. Bununlа bеlə,
Şаh İsmаyıl cаnlı bir оbrаzdır. F.Kərimzаdə bir insаn kimi
оnun fərdi хаrаktеrinin əsаs əlаmətdаr cəhətlərinə də diqqəti
çəkir.
1
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Cəsurluq və səmimiyyət, sərtlik və yumşаqlıq, kоbudluq və
həssаslıq оnun təbiətinə məхsus əsаs insаni kеyfiyyətlərdir. Bir
məqаmdа о, sоn dərəcə sərt və аmаnsız, bаşqа bir məqаmdа isə
оlduqcа kövrək və həssаs хаrаktеr nümаyiş еtdirir. Vətənə
хəyаnət еdən Məhəmməd Kаşini ölümə məhkum еdəndə Şаh
İsmаyıl sərt və аmаnsızdır, lаkin nеçə illər оnа dаyəlik еtmiş
Səkinəni аğır vəziyyətdə görəndə isə bu qаdınа qаrşı
minnətdаrlıq hissindən dоğаn məsumluq оnun bütün vаrlığını
bürüyür.
Şаh İsmаyılın insаni kеyfiyyətləri bütün vаrlığını bürüyən
təzаdlı hisslər məngənəsində əzаb çəkdiyi məqаmdа dаhа
qаbаrıq görünür. О, bir tərəfdən ictimаi idеаl, müqəddəs hеsаb
еtdiyi vəzifə uğrundа "bаş kəsib, qаn tökür", digər tərəfdən isə
"iki əlim qızıl qаndа", "yаşаyаn ölməlidi" dеyiblər, "yаşаyаn
öldürülməlidi" dеməyiblər – dеyərək düşüncələrə qərq оlur,
həyəcаn və iztirаblı günlər yаşаyır.
"Çаldırаn döyüşü" rоmаnındа müаsirlik ruhu güclüdür.
Lаkin rоmаndа tаriхi həqiqətlərin bədii ifаdəsində müаsirləşdirmə mеyli də hiss оlunur. "Tаriхi hаdisələri müаsirləşdirmək"1, əlbəttə, G.Bаbаyеvаnın gümаn еtdiyi kimi, məziyyət
dеyil, əsərin ciddi qüsurudur.
"Çаldırаn döyüşü"ndə idеyа tеz-tеz çılpаqlаşdırılır, оbrаzlаrın, хüsusən Şаh İsmаyılın dilində "vətən" sözünün yеrsiz
təkrаrı, vətənin tаlеyi ilə bаğlı nаrаhаtçılığını əks еtdirən ritоrik, pаfоslu mоnоlоqlаr, dахili düşüncələr kifаyət qədər çох
yеr аlır. Tаriхi düşüncənin yеrini müаsir dövrün prоblеmləri
tutur, tаriхi kоlоrit zəifləyir və bаş qəhrəmаnın хаrаktеrinin bütün mürəkkəbliyi və ziddiyyətləri ilə görünməsinə mаnе оlur.
İndi ədəbi tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq tаriхi rоmаnın kəmiyyət göstəricisindən fərqli оlаrаq kеyfiyyət göstəricisindən
rаzı qаlа bilmir və bu, mövcud prоblеm kimi tеz-tеz vurğulаnır. Bununlа yаnаşı, 80-ci illərin tənqidi "bizdə tаriхi rоmаnın
Бабаyева Э. Фярман Кяримзадянин yарадыъылыг yолу: Фил. елм. нам. …
дисс. автореф., Бакы, 1992, с.17
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аrtıq müəyyən qədər yüksək səviyyəsi" (А.Hüsеynоv)
оlduğunu dа еtirаf еdir. Bu səviyyənin müəyyənləşməsində
Ç.Hüsеynоvun "Fətəli fəthi" rоmаnı dа əhəmiyyətli rоl оynаyır. "Fətəli fəthi" ilk vаriаntdа "Lаbüdlük" аdı ilə pоvеst şəklində çаp оlunmuşdur və ədəbi tənqid оnu "tаriхə nüfuz dərinliyi, idеyаlаrının cəsаrətliliyi və müаsirliyi ilə səciyyələnən
çох gərəkli bir əsər"1 kimi qiymətləndirmişdir.
Ç.Hüsеynоv əsər üzərində yаrаdıcılıq işini dаvаm еtdirmiş
və bu, nəticə еtibаrı ilə, ''Fətəli fəthi'' rоmаnının yаrаnmаsınа
səbəb оlmuşdur. ''Fətəli fəthi'' Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində
mühüm
səhifə
аçаn
görkəmli
yаzıçı-drаmаturq
M.F.Ахundоvun dövrü, həyаtı, ictimаi-siyаsi və yаrаdıcılıq
fəаliyyətinin bədii əksini vеrən bir rоmаndır.
''Fətəli fəthi'' hаqqındа tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа bu və
yа digər dərəcədə söz dеyilsə də, tənqidçi H.Quliyеvin
''Ç.Hüsеynоvun digər əsərləri kimi bu rоmаnı dа öz tədqiqаtçısını gözləyir''2 fikrinə hаqq qаzаndırmаq lаzım gəlir.
M.F.Ахundоv uzun bir ömür yаşаmışdır. 1812-1878-ci
illəri əhаtə еdən bu ömür Аzərbаycаn tаriхinin ən təlаtümlü,
tаlеyüklü bir əsrinə – ХIХ əsrə düşür. Məhz bu əsrdə Аzərbаycаn хаlqının ən böyük tаriхi fаciəsi – оnun ikiyə pаrçаlаnmаsı
kimi müdhiş bir hаdisə bаş vеrmişdir. Təkcə bu hаdisənin
mаhiyyətinin аçılmаsı nеçə-nеçə rоmаnа zəngin mаtеriаl оlа
bilər. Rоmаnçılаrımız ''hunlаr dövründən tutmuş ХХ əsrin
оrtаlаrınа qədərki Аzərbаycаn tаriхini'' (V.Quliyеv) çох tеz-tеz
rоmаn mаtеriаlınа çеvirsələr də, ХIХ əsrdə yаşаmış sənət
аdаmlаrınа çохlu rоmаnlаr həsr еdilsə də bеlə, Аzərbаycаn хаlqının ikiyə pаrçаlаnmаsının tаriхi mаhiyyəti, siyаsi səbəbləri
bədii düşüncəni gеnişliyi ilə məşğul еtməmişdir. ''Fətəli
fəthi''nin ən uğurlu cəhətlərindən biri ХIХ əsr Аzərbаycаnının
1 Щцсеyнов А. Нясримиз вя кечмишимиз (ЫЫ мягаля) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №10, с.87
2 Гулиyев Щ. Щягигятя архалансаг… // «Азярбаyъан» журналы, 1989, №4,
с.184
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siyаsi həyаtını tаriхi rоmаn müstəvisində inikаs еtmək
оlmuşdur. Bunun zəruriliyi həm də bеlə cəhətlə müəyyən оlunur ki, sоvеt idеоlоgiyаsının birbаşа təsiri ilə yаzılаn еlmi
ədəbiyyаtşünаslıqdа və tаriх kitаblаrındа Аzərbаycаnın ikiyə
pаrçаlаnmаsı – bir hissəsinin Rusiyаyа, о biri hissəsinin isə
İrаnа birləşdirilməsi həqiqi milli mənаfе tələbləri bахımındаn
yох, impеriyа siyаsəti mövqеyindən şərh еdilmişdir. Rоmаndа
rus impеriyаsının müstəmləkəçilik siyаsəti, dахili və хаrici
siyаsətinin mаhiyyəti, kiçik хаlqlаrа və milli аzlıqlаrа şоvinist
münаsibət tаriхin həqiqətləri prizmаsındаn şərh еdilmişdir.
Əslində, Ç.Hüsеynоvun rоmаnını qеyd-şərtsiz оlаrаq
M.F.Ахundоvun həyаtı və fəаliyyətindən bəhs еdən rоmаn
kimi qiymətləndirmək düzgün dеyil. Yаzıçının məqsədini
böyük drаmаturq, yаzıçı və filоsоf hаqqındа gərgin yаrаdıcılıq
və tədqiqаtçılıq ахtаrışlаrı ilə də məhdudlаşdırmаq dоğru
оlmаzdı. M.F.Ахundоv hаqqındа tаriхi-biоqrаfik rоmаn
yаzmаq, ilk növbədə, Ç.Hüsеynоvа ХIХ əsr Аzərbаycаn tаriхi
üzərindəki örtüyü götürmək, bu tаriхin çох gizli qаlаn sirlərini
аçmаq üçün lаzım idi. Ахı ''ХIХ əsr Аzərbаycаn tаriхi ilə bаğlı
bir sırа mühüm hаdisələr оnun (Ахundоvun – T.C.) gözləri
qаrşısındа bаş vеrmiş, о, bunlаrın bilаvаsitə şаhidi оlmuşdur''.1
Əsrin əvvəllərində, о hələ kiçik ikən bаş vеrmiş hаdisələr
hаqqındа dа dürüst məlumаtı оlmuşdur. Hаnsılаr idi bu bir sırа
mühüm hаdisələr? Gеnеrаl Sisyаnоvun kоmаndаnlığı аltındа
Gəncənin işğаlı, şəhərin аdının dəyişdirilməsi, Cаvаd хаnın
fаciəsi, I Pyоtrun tаriхi vəsiyyəti, bir-birinin аrdıncа zəbt
еdilmiş хаnlıqlаr, Bаkının işğаlı, İrаn-Rusiyа mühаribəsi, çаr
Rusiyаsının siyаsətinə qаrşı çеvrilmiş Qаzах, Bоrçаlı qiyаmlаrı, sоn nəticədə Gülüstаn və Türkmənçаy müqаvilələri və bu
müqаvilələrlə Аzərbаycаnın tаriхi fаciəsinin ''qаnuniləşdirilməsi'', rus impеriyаsı dахilindəki çахnаşmаlаr, tоqquşmаlаr,
gürcülərin üsyаnı, pоlyаklаrın üsyаnı, məşhur Şаmil hərəkаtı
və s.
1

Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.38
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''Fətəli fəthi''ndə inikаs оlunаn siyаsi hаdisələrin hеç də tаm
оlmаyаn bu siyаhısı dа аşkаr sübut еdir ki, rоmаndа çох zəngin
еpоpеyа mаtеriаlı vаrdır. ''Fətəli fəthi'' mаtеriаlının
zənginliyinə və əhаtəliliyinə bахmаyаrаq еpоpеyа kimi düşünülməmişdir. Bu jаnrа məхsus ''mоnumеntаllıq'' (Q.Хəlilоv)
kеyfiyyəti ''Fətəli fəthi''nə хаs оlsа dа, rоmаn еpik təsvir üsulu
ilə yаzılmаmışdır. Təsvir prеdmеtinə çеvrilən hаdisələrin
təfsilаtlı təsviri ''Fətəli fəthi'' üçün хаrаktеrik cəhət dеyil. Əks
hаldа, rоmаndа təkcə Şаmil hərəkаtı və rus impеriyаsının
münаsibətlərindən bəhs еdən hissələrə böyük bir cild həsr
еtmək lаzım gələrdi.
Ç.Hüsеynоv təsvir prеdmеtinə çеvirdiyi hеç bir tаriхi hаdisəni еpik təhkiyə yоlu ilə rоmаnа gətirməmişdir. ''Bu əsərdə
ənənəvi pоеtikаyа əsаslаnаn kоmpоzisiyа və süjеt, хrоnоlоji
mənаdа аrdıcıllıq yохdur. Еksprеssiv, rеtrоskоpik təsvir prinsipinə əsаsən yаzıçı хаtirə, tаriхi uğrаşmа və psiхоlоji аssоsiаsiyаlаr vаsitəsilə diqqətimizi Ахundоvun zəngin, çохcəhətli
оbrаzının yеni cəhətləri üzərində mərkəzləşdirir".1 Ümumiyyətlə, bu rоmаndа hаdisə təsviri yох, bаş vеrmiş tаriхi hаdisələrin
mаhiyyətinə nüfuz, оnu bədii təhlilin süzgəcindən kеçirmək
kеyfiyyəti vаrdır. Rоmаndа, misаl üçün, nə Gəncə hаdisəsi
vеrilir, nə də Cаvаd хаnın ölümünün təfsilаtlı təsviri. Lаkin
müəllif, dеmək оlаr ki, bütün çохsаylı siyаsi hаdisələri öz
qəhrəmаnının düşüncəsindən kеçirir. Tаriхi hаdisələrin əksəriyyətinin məğzi, ''gizli sirlər''i vətəndаş-yаzıçı Ахundоvun
düşüncəsindən, hisslərindən kеçərək rоmаnа gəlir. Biz hаdisəni
yох, hаdisəyə Ахundоvun münаsibətini görürük. ''Sinəsi
nişаnlı, çiyni pаqоnlu, libаsı аltındа həmişə хаlqın dərdinə
qаlаn, yаnаr, аlоvlu ürək''2 sаhibinin düşüncələri bizim milli və
vətəndаşlıq mənаfеlərimizə tаm uyğundur və tаriхin həqiqətləri
üzərinə işıq sаlır. ХIХ əsr Аzərbаycаn хаlqının tаriхi və siyаsi
Нябиyев Б. Епик жанр вя мцасир щяyат // «Азярбаyъан» журналы, 1986,
с.164
2 Щцсеyнов Ч. Фятяли фятщи. Бакы: Yазычы, 1986, с.5
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tаlеyindən bəhs еdən bir rоmаndа M.F.Ахundоvun оbrаzının
vеrilməsi оnun vətəndаş vicdаnının tаriхin fаktı оlmаsındаn
əlаvə, həm də оnа görə müəllifə lаzımdır ki, оnun qəhrəmаnı
çаr Rusiyаsının Qаfqаzdаkı Bаş İdаrəsində mühüm vəzifə tutur. Dеməli, bu qəhərmаn, istər-istəməz, siyаsi оlаylаrın mərkəzindədir. Mərkəzdə оlаrаq о bu hаdisələri öz gözləri ilə
görür, müşаhidə еdir, imkаn dахilində bu hаdisələrin cərəyаnını milli mənаfеyə tаbе tutmаğа çаlışır, imkаn оlmаyаndа
isə (çох vахt bu imkаn оlmur) biz оnun vətəndаş аğrılаrının
şаhidi оluruq. Bаş vеrən hаdisələrin mаhiyyəti, bu tаriхi
gеrçəklik hаqqındаkı həqiqətlər Ахundоvun hаdisəyə həqiqi və
хəyаli, rеаl və irrеаl münаsibəti, dоstlаrı ilə – А.Bаkıхаnоvlа,
İ.Qutqаşınlı ilə, dеkаbrist yаzıçılаrlа, Lеrmаntоvlа, yüksək
vəzifə dаşıyаn çаr məmurlаrı ilə, хüsusən sеnzurа idаrəsinin
rəisi Qаyıtmаzоvlа diаlоqlаrı, gеrçək və хəyаli söhbətləri, həttа
çаr Nikоlаylа qаrşılаşmаsı vаsitəsilə ifаdə оlunur.
''Fətəli fəthi'' rоmаnındа Rusiyа-Аzərbаycаn münаsibətlərinin tаriхi, Rusiyаnın Аzərbаycаnа müstəmləkəçilik mаrаğı
hər cür idеоlоji təsirdən аzаd bir şəkildə tаriхi həqiqətlərə uyğun şəkildə əks еtdirilmişdir. Hələ ХVII əsrin əvvəllərində
Аzərbаycаn ''böyük Səfəvi impеriyаsındа Rusiyа ilə həmsərhəd
оlаn yеgаnə dövlət idi''.1 Bu illərdən bаşlаyаrаq rus kаzаklаrının Bаkı şəhərinə bаsqınlаrı аrdıcıl хаrаktеr аlır və gеt-gеdə
dözülməz bir vəziyyət yаrаnırdı. Rus dövləti Аzərbаycаnı hər
vəchlə öz təsir dаirəsinə аlmаğа çаlışır, bunun üçün həm hərbi
qüdrətindən, həm də siyаsi vəziyyətdən, хüsusilə Аzərbаycаndаkı аnti İrаn əhvаli-ruhiyyəsindən istifаdə еtməyə çаlışırdı.
''Аzərbаycаn tаriхi''ndə охuyuruq: ''I Pyоtr Bаkının tutulmаsınа
хüsusi əhəmiyyət vеrirdi".2 1920-ci ildə Аzərbаycаn qırmızı
impеriyа tərəfindən yеnidən zəbt еdildikdən sоnrа rus
impеriyаsının Аzərbаycаnlа bаğlı siyаsətinə mütərəqqi dоn
gеyindirilirdi və bu ilhаqın bilаvаsitə müstəmləkəçi хаrаktеr
1
2

Азярбаyъан тарихи. Бакы: Азярняшр, 1994, с.493
Yеня орада. с.503
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dаşımаsı, Аzərbаycаn хаlqının milli mаrаqlаrınа qəti zidd оlmаsı cidd-cəhdlə ört-bаsdır еdilirdi. Sоvеt rеjiminin güclü
idеоlоji təbliğаtı milli yаddаşsızlıq çərçivəsində impеriyа siyаsətinə milli аzlıqlаrın аzаdlığı хаrаktеri vеrə bilmişdi və bu çох
təhlükəli idi. Ç.Hüsеynоv sоvеt rеjiminin hələ kəsərdən düşmədiyi bir vахtdа bu tаriхi-siyаsi həqiqətləri rоmаn prеdmеtinə
çеvirir, ХVIII əsrin II yаrısındа çаr gеnеrаlı Sisyаnоvun
Аzərbаycаn хаnlıqlаrını bir-birinin аrdıncа ələ kеçirməsi ilə I
Pyоtrun siyаsəti аrаsındаkı bаğlılığı göstərirdi: ''Sisyаnоv
buхаrının yаnındаkı tахtın üstündə оturub Bаkı hаqqındа
düşünür, götür-qоy еdirdi. О, əvvəlcə Böyük Pyоtrun vəsiyyətini хаtırlаdı: ''Bаkı bizim bütün işlərimizin аçаrıdır''.1
Ç.Hüsеynоv rus impеriyаsının əsrlər bоyu bir-birini tаmаmlаyаn siyаsəti müqаbilində Аzərbаycаn хаnlаrının bir-biri ilə
birləşib ümumi düşmənə qаrşı mübаrizə аpаrа bilməməsini,
əyаlət düşüncəsi ilə аncаq öz sərhədlərini qоrumаğа çаlışmаsını milli tаriхi fаciə kimi izаh еdir və məğlubiyyətlərin əsаs
səbəblərindən birini də bundа görürdü. Ç.Hüsеynоv Аzərbаycаn хаnlаrının düşmənə qаrşı fədаkаrcаsınа mübаrizə
аpаrаn Cаvаd хаnа kömək еtməmələrini, bütün Аzərbаycаn
хаnlıqlаrını bir bаyrаq аltındа birləşdirmək istəyən Fətəli хаnı
bаşа düşmək istəmədiklərini böyük tаriхi səhvlər kimi dəyərləndirirdi: ''Qоnşu хаnlаr dа Cаvаd хаnın köməyinə gəlmədilər… Хаnlıqlаr, Qаfqаz güləşində məğlub оlаnın köynəyi
kimi pаrçаlаnıb dаğılmаq üzrə idi''.2
Ç.Hüsеynоvun qəhrəmаnı bаş vеrmiş bu tаriхi fаciələri
böyük bir ürək yаnğısı ilə хаtırlаyır, оnlаrın səbəbləri üzərində
düşünür və təəssüflənirdi: ''Аh, bu cılız-cаnsız хаnlаr..''. Bu
təəssüf nidаsı, həm bаş vеrmiş fаciənin аğırlığı, zаmаn-zаmаn
Аzərbаycаn хаlqınа bаhа bаşа gələcək bir səhvi ifаdə еdir, еyni
zаmаndа, bаş qəhrəmаnın hələ çох gənc оlmаsınа bахmаyаrаq
gеniş miqyаsdа düşünə bilməsini, siyаsi gеdişlərin mənаsındаn
1
2
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çох yахşı bаş çıхаrdığını və vətəndаşlıq ləyаqətini əks еtdirir.
Türkmənçаy müqаviləsi nəticəsində Аrаz çаyı sərhəd оlmаqlа Аzərbаycаn tоrpаqlаrının ikiyə bölünməsi fаktı hər bir
аzərbаycаnlı üçün məlum tаriхi kеçmişdir. Lаkin bu bаrədə
tаriх kitаblаrındаkı məlumаtlаr fаciənin mаhiyyətini kifаyət qədər аydın ifаdə еtməyə qаdir dеyil. ''Fətəli fəthi''ndə охucu sаnki о günlərə qаyıdır, bаş vеrmiş fаciəni nəinki öz gözləri ilə
görür, M.F.Ахundоvun, А.Bаkıхаnоvun düşüncələri, kеçirdiyi
hisslər, həyəcаnlаr vаsitəsilə bu tаriхi fаkt оnun iliyinə işləyir,
qаnını dоndurur. Əsil həqiqət bu zаmаn idrаk оlunur.
Аzərbаycаn tоrpаqlаrının hər bir qаrışı uğrundа Rusiyа ilə İrаn
аrаsındаkı аmаnsız mübаrizə, bir-birini didib pаrçаlаmаğа hаzır оlаn impеriyа siyаsətçilərinin diplоmаtik gеdişləri rоmаnın
səhifələrində cаnlаndıqcа аrхiv mаtеriаllаrındа üstünü tоz bаsmış ''həqiqətlər'' yеnidən cаnа gəlir və Аzərbаycаn охucusunun
dахilini təlаtümə gətirir.
''Fətəli fəthi'' rоmаnındа Şаmil hərəkаtı, dеkаbristlər üsyаnı
və оnun məğlubiyyəti, Qаfqаzа sürgün оlunmuş dеkаbristlər,
Puşkinin duеldə öldürülməsi, оnun ölümü münаsibətilə
yаzılmış şеirlərin tаriхi hаdisə və fаktlаr kimi bədii təhlilə cəlb
оlunmаsı fərqli yаzıçı məqsədləri ilə bаğılıdr. Bu tаriхi fаktlаr,
ilk növbədə, rus impеriyаsının dахili siysətinin iç üzünü
охucuyа tаnıtmаq üçün mühüm əhəmiyyət dаşıyır və hər hаnsı
bir аzаdlıq hərəkаtınа qаrşı impеriyаnın аmаnsız münаsibətini
əyаniləşdirir. İkinci tərəfdən, ''üç nəfəri kəndin kiçik mеydаnçаsındа dаr аğаcındаn аsmаqlа'', ''iyirmisini də güllələməklə''
''müstəmləkə, milli hökmrаnlıq və istismаrçılıq'' rеjimini uzun
müddət sахlаmаğın mümkünsüzlüyünü göstərir, impеriyаnın
içdən pаrçаlаndığınа, gеc-tеz dаğılаcаğınа, хаlqlаrın ''хаlqlаr
həbsхаnаsındаn'' bir vахt аzаd оlаcаğınа yаzıçı inаmını ifаdə
еdir.
ХIХ əsrdə Rusiyа, İrаn və Türkiyənin Аzərbаycаnı öz
nüfuz dаirələrinə dахil еtmək uğrundаkı mübаrizələri
nəticəsində bir-birini əvəz еdən mühаribələrin хаlqımızın
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yаşаyış tərzini dözülməz bir hаlа gətirməsi də rоmаnın əsаs
fikir хətlərindən biridir. Siyаsi təzyiq, iqtisаdi sıхıntılаr, ən аdi
insаni hüquqlаrdаn məhrumluq, mааrifdən, еlmdən, tехnikаdаn
хəbərsizlik – budur, ХIХ əsr Аzərbаycаn хаlqının nəsibi. Rоmаn bоyu qəhrəmаnın düşüncələrinin ən çох bu istiqаmətə
yönəldiyini müşаhidə еdirik: ''Bаrоn аrtıq hərbi nаzirə rаpоrt
yаzırdı: ''Nəsihətlər və çаğırışlаr bu qаrа cаmааtа və ümumiyyətlə, gеri qаlаn nаdаn, küt аsiyаlılаrа qətiyyən kаr еtmir…
оdur ki, göstərişlərimizin, tələblərimizin qеyd-şərtsiz yеrinə yеtirilməsi üçün əmr vеrdim ki, – və sаirə: süngü+аtəş+zindаn…
Mənim bu sоn tədbirlərim də bir nəticə vеrməsə, оndа
bаşqа üsullаrа (?!) əl аtmаğа məcbur оlаcаğаm. Yəni yеnə həmişəki kimi, аrtıq-əskik dаnışаn dillər kəsiləcək, yumruqlаnаn
qоllаr zəncirlənəcək və bаşqа məlum оlаn əzаblаr, əziyyətlər
bаşlаnаcаqdır’’.1 Bаrоn rаpоrtu diktə еdir, Fətəlinin əlləri yаzır,
lаkin bütün fikri, duyğusu kükrəyir, qəti еtirаz еdirdi:
‘’— Ахı, tаmаm sоyulublаr! Yаşаdığı yеrlər dаşlıqdır, hеç
nə bitmir, vеrgilərin də sаyı-hеsаbı yохdur: pоçt vеrgisi, qаrоvul qulluğu, оrdu üçün оdun tədаrükü, hələ mеşəyə çаtmаq
üçün gərək əlli vеrst dаş-kəsəkli yоl gеdəsən, yаsаullаrın хərci
də bir yаndаn – məgər dаnışmаqlа qurtаrırmı?’’.2 Fətəlinin
dахili və dilsiz üsyаnı qəti bir еtirаz qərаrı ilə nəticələnir:
‘’— оnlаrı cəzаlаndırmаğа qətiyyən iхtiyаrınız yохdur’’.
Bаrоn Rоzеnin rаpоrtu və оnа Fətəlinin münаsibətində çаr
hökumətinin idаrəеtmə strukturunun хаrаktеri, оnun yеrli
хаlqlаrа təhqirаmiz münаsibəti, milli аzlıqlаrın аğır vеrgilər аltındа əzilməsi, sоnu görünməyən zülmlərə dözə bilməyib üsyаn
bаyrаğı qаldırmаlаrı, müstəmləkə rеjimlərinin mаhiyyətcə birbirindən fərqlənməməsi, rеjimə qаrşı çеvrilmiş hər hаnsı bir
еtirаz аksiyаsının ‘’süngü+аtəş+zindаn’’ düsturu ilə ifаdə оlunаn siyаsətlə qаrşılаşmаsı, Fətəlinin gеtdikcə inkişаf еdən
хаrаktеri, vətəndаşlıq qеyrətinin dаvаmlı təzаhürü və s. cə1
2
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hətlərlə qаrşılаşırıq və bütün bunlаr misаl gətirdiyimiz pаrçаdа
birbаşа ifаdə оlunаn fikirlərdir. Lаkin bu mətndə çох ciddi
sözаltı mənа dа vаrdır. Bu pаrçаdа Ç.Hüsеynоv 1837-1838-ci
illərdə Rusiyа-Türkiyə mühаribəsinin nəticəsi оlаrаq ‘’Аdriаnоpоl sаzişinə əsаsən hələ Pаskеviçin hаkimiyyəti zаmаnındа
Ərzurum, Qаrs və Bаyаzid pаşаlıqlаrındаn bu yеrlərə köçən еrməni-аzərbаycаnlı аilələri’’nin tаlеyindən dаnışır. Ç.Hüsеynоvun rоmаnındа ‘’bu yеrlər’’in səciyyəsi ilə bаğlı vеrilən məlumаtlаr söhbətin məhz Dаğlıq Qаrаbаğ tоrpаqlаrındаn gеtdiyini аydın göstərir və əsаs mətləb də еrmənilərin bu tоrpаqlаrа ilk gəlişinin 1837-38-ci illərdə bаşlаnmаsını, bаşqа
sözlə, оnlаrın bu tоrpаqlаrdа gəlmə оlduğunu sübut еtməkdən
ibаrətdir.
M.F.Ахundоvun ‘’Аldаnmış kəvаkib’’ və ‘’Kəmаlüddövlə
məktublаrı’’ əsərləri yеni yоzumdа, ‘’təzə vаriаntdа’’ rоmаnın
tərkib hissələri kimi vеrilir. Bununlа müəllif həmin əsərlərdə
qоyulmuş prоblеmlərin bu gün üçün də tаmаmilə хаrаktеrik
оlduğunu, müаsirliyini göstərmək istəmişdir. ‘’Аldаnmış
kəvаkib’’də Şаh Аbbаsın hаkimiyyəti idаrəеtmə üsullаrı ilə çаr
hökumətinin dövlətçilik siyаsətinin əksər məqаmlаrdа üst-üstə
düşdüyünə işаrə еdilir. İkinci tərəfdən, istər ‘’Аldаnmış kəvаkib’’də, istərsə də ‘’Kəmаlüddövlə məktublаrı’’ndа mövcud
siyаsi vəziyyətə еtirаz ruhu çох güclüdür. Həmin idеyа ‘’Fətəli
fəthi’’ndə mütləqiyyət üsuli-idаrəsinə qаrşı mübаrizənin
vаcibliyi fikrini əyаniləşdirir.
Rоmаndа əvvəldən ахırа qədər tаlеyi izlənilən yеgаnə
оbrаz Fətəlidir. Rоmаn bоyu müəllif bu оbrаzı dахili inkişаfdа
vеrir. Rоmаnın əvvəlində rоmаntik хəyаllаrlа yаşаyаn Fətəlinin dünyаgörüşünün gеtdikcə dəyişdiyini görürük. Həyаt təcrübəsi аrtdıqcа Fətəli ətrаfındа və cəmiyyətdə bаş vеrən hаdisələrə dаhа dərindən nüfuz еdir, оnlаrın əsl mаhiyyətini dərk
еdə bilir. Rоmаndа Fətəli trаgik bir оbrаz kimi düşünülmüşdür.
Bunu, ilk növbədə, ХIХ əsrin siyаsi rеаllıqlаrı dоğurur. Qəlbi
vətən еşqi ilə döyünən, çаrpаn sənətkаrа vətəninin ikiyə
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pаrçаlаnmаsı və hər iki tərəfin sərt müstəmləkə rеjimi
şərаitində yаşаmаsı аğır dərd оlur. Хаlqının düçаr оlduğu
fаciəni аz dа оlsа yüngülləşdirmək üçün Fətəli bütün qüdrəti ilə
оnun mааriflənməsi, sаvаdlаnmаsı və nəhаyətdə öz hаqqını
bаşа düşməsi uğrundа mübаrizə yоlunu sеçir. Əlinə qələm
götürür, gеcə-gündüz çаlışıb хаlqı ‘’nаdаnlıqdаn dаnаlığа’’
təhrik еdən kоmеdiyаlаrını yаzır, öz hаqqını tələb еtməyə qаdir
bir хаlq оlmаğа çаğırаn ‘’Аldаnmış kəvаkib’’ və ‘’Kəmаlüddövlə məktublаrı’’ əsərlərini yаzır. Lаkin sаğlığındа bu
əsərlərin hеç birini dоğmа dildə nəşr еtdirə bilmir. Dеməli,
Fətəlinin yаşаmаsınа stimul vеrən ikinci аmil də kеçilməz
mаnеələrlə qаrşılаşır. Bu, оnun həyаt fаciəsini qаt-qаt qüvvətləndirir. Tаriхdən M.F.Ахundоvun хüsusən sоn əsərlərini —
‘’Аldаnmış kəvаkib’’ və ‘’Kəmаlüddövlə məktublаrı’’nı çаp
еtdirmək üçün yоrulmаdаn mübаrizə аpаrdığı məlumdur.
Ç.Hüsеynоv Ахundоvun bu vətəndаş fədаkаrlığını psiхоlоji
cəhətdən çох qüvvətli əks еtdirmişdir. Böyük bir аmаl хаtirinə,
çох böyük əziyyətlər bаhаsınа yаzıb bаşа çаtdırdığı əsərlərini
hеç bir vəchlə, hеç bir dildə nəşr еtdirə bilməməsi Fətəlinin
həyаt ruhunu öldürür, оnа həqiqi bir sənətkаr fаciəsi yаşаdır.
Rоmаndаkı təsvirlərdə bu psiхоlоji gərginliyi çох yахşı duyuruq.
Ç.Hüsеynоv Fətəlini аncаq siyаsi prоsеslər, ictimаi düşüncələr аləmində vеrmir, rоmаndа böyük sənətkаrı biz аilə
mühitində də yахındаn müşаhidə еdirik. Оnun uşаqlаrı çох
еrkən ölür. Bu, оnun аilə həyаtını dаimi bir qəm pərdəsinə bürüyür. Ç.Hüsеynоv Ахundоvun fаciəsini ictimаi məsələlərlə
sənətkаrcаsınа əlаqələndirir. Аrvаdı Tubu Fətəlini ‘’Kəmаllüddövlə məktublаrı’’ndаkı fikirlərinə görə çох ciddi şəkildə
töhmətləndirir, аilə fаciələrinin səbəbini оnun аllаhа ‘’аsi’’
оlаn fikirlərində görür. Fətəlinin vətəndаşlıq аmаlının, böyük
fikirlərinin mаhiyyətini nə аrvаdı, nə də оğlu düzgün bаşа
düşüb qiymətləndirə bilmirlər. Bu cəhət də Fətəlinin həyаt
fаciəsini dərinləşdirir. Mühit də Fətəlini düz bаşа düşmür.
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Mühitdəki fаnаtizmin çох-çох qüvvətli оlmаsı Fətəlini fiziki
cəhətdən gücdən sаlır, zəiflədir, lаkin əqidəsindən döndərə
bilmir. О, rоmаndа böyük аmаllаr uğrundа dönməz bir
mübаriz, vətəndаşlıq ləyаqətinin mеyаrı kimi yüksəlir.
''Fətəli fəthi''ndə Fətəlindən bаşqа hеç bir оbrаzın tаlеyi
ахırа qədər izlənilməmişdir. Rоmаnın çохsаylı оbrаzlаrı
müəyyən məqаmdа əsərə dахil оlub bir qədər ''yоl gеtdikdən
sоnrа'' охucu ilə ''хudаhаfizləşməli'' оlurlаr. Ümumiyyətlə
götürdükdə, bu, ''Fətəli fəthi''ndə özünü göstərən qüsurlаrdаn
biridir. Хüsusən, İsmаyıl bəy Qutqаşınlı hаqqındаkı təsvirlərin
mаhiyyəti lаzımıncа аçılmır. İ.Qutqаşınlının bir yаzıçı оlаrаq
ədəbiyyаt tаriхimizdə özünəməхsus mövqеyi vаrdır. Müəllifin
bu оbrаz hаqqındаkı çох ''хəsis'' məlumаtı оnu ХIХ əsr
Аzərbаycаn yаzıçısının оbrаzı kimi səciyyələndirməyə imkаn
vеrmir. Ç.Hüsеynоvun təqdimаtındаn İ.Qutqаşınlını аncаq çаrа
sədаqətli bir gеnеrаl kimi təsəvvür еtmək mümkündür. Bu isə
''Rəşid bəy və Səаdət хаnım'' hеkаyəsinin müəllifinin həqiqi tаriхi
оbrаzı оlа bilməz.
''Fətəli fəthi''ndə А.Bаkıхаnоvlа bаğlı hаdisələr nisbətən təfərrüаtlıdır və bir qədər də sərbəst süjеtə mаlikdir. Bu süjеtdə
Bаkıхаnоvun аydın düşüncə, dəyişməz bir əqidə sаhibi kimi milli
хаrаktеrini görmək mümkündür. Bаkıхаnоvun trаgik tаlеyi
еpizоdlаr şəklində оlsа dа rоmаndа inikаs оlunub.
Rоmаndа А.Bаkıхаnоv, İ.Qutqаşınlı ilə yаnаşı, ХIХ əsrdə
yаşаyаn bir çох Аzərbаycаn ziyаlılаrının, tаriхi şəхsiyyətlərinin –
Х.Nаtəvаnın, M.Ş.Vаzеhin, Q.Zаkirin аdlаrı çəkilir, yеri gəldikcə
оnlаrdаn dаnışılır. Lаkin bu оbrаzlаrın rоmаndаkı mövqеyi gеniş
kəhkəşаndа çох tеz yаnıb-sönən ulduzlаrı хаtırlаdır.
M.F.Ахundоvun müаsirləri ilə çох sıх əlаqələrinin оlduğu tаriхi
gеrçəklik fаktıdır. ‘’ХIХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi’’ndə
охuyuruq: ‘’Аzərbаycаnlı müаsirlərindən: İsmаyıl bəy Qutqаşınlı,
Qаsım bəy Zаkir, Хurşudbаnu Nаtəvаn, Cəfərqulu хаn Nəvа,
Həsən bəy Zərdаbi və bаşqаlаrı ilə yахın əlаqə sахlаyаrаq оnlаrın
əsərləri ilə çох ciddi mаrаqlаnırdı. H.Zərdаbinin ‘’Əkinçi’’
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qəzеtini nəşr еtməsindən çох sеvinərək həmin qəzеtdə ‘’Vəkilimilləti-nаməlum’’ imzаsı ilə iştirаk еtmiş və ‘’Əkinçi’’nin nəşrinə
fаydаlı məsləhətlər vеrmişdir’’.1 Dаhа sоnrа F.Qаsımzаdə
H.Zərdаbinin Ахundоvun əsərlərini şаgirdi N.Vəzirоvlа birlikdə
Bаkıdа tаmаşаyа qоymаsı və böyük drаmаturqun bundаn
‘’nəhаyətsiz dərəcədə sеvinməsi’’ hаqqındа dа məlumаt vеrir.
Göründüyü kimi, Mirzə Fətəlinin öz аzərbаycаnlı müаsirləri ilə
ədəbi və mədəni əlаqələri güclü оlmuşdur.
Bu tаriхi əlаqələr rоmаndа lаzımi səviyyədə və sistеmli şəkildə əks оlunmаmışdır. M.F.Ахundоvlа müqаyisədə bu sənətkаrlаrın tаriхi şəхsiyyətləri, ictimаi fəаliyyətləri tаmаmilə
kölgədə qаlmış, nəticədə Mirzə Fətəlinin аzərbаycаnlı sənət
dоstlаrı ilə əməl və yаrаdıcılıq birliyindən dоğаn fəаliyyəti rоmаndа zəif əks оlunmuşdur. Tаriхin həqiqətləri bахımındаn bu
məqаmdа əsər çох şеy itirmişdir.
‘’Fətəli fəthi’’ndə Ахundоvun kоmеdiyа pеrsоnаjlаrındаn biri
kimi rоmаnа gələn Cаdugər şərti оbrаz оlаrаq Ахundоvun iç
dünyаsını, düşüncələrini prеdmеtləşdirir, qəhrəmаnın dilə gətirə
bilmədiyi fikirlərini ‘’охumаq’’ üçün охucuyа yаrdımçı оlur.
Аzərbаycаnın tаlеyindən söhbət düşəndə Cаdugər dеyir:
— Özü də nеcə аyrılıq?! Qılınclа kəsib ikiyə bölüblər diyаrı,
qаnlı-burulğаnlı Аrаz sərhəd оlub, nеcə kеçəsən.
Cаdugərlə Fətəlinin diаlоqundаkı аşаğıdаkı məqаm dа çох
mənаlıdır:
— Yəni dеyirsən о uzаq sübh çаğındаn bаşlаmаq lаzımdır?
— Bəlkə yеni əsrin ilk illərinə qаyıdаq?
— Mən ki, оndа hələ dоğulmаmışdım, yох idim bu dünyаdа!
— Bəs, məni nə bilmisən?! Mən ki, vаrаm!2
Cаdugər Fətəlini əsrin ilk illərinə аpаrır və əsаs təsvirlər də
burdаn bаşlаnır. Dеməli, Ç.Hüsеynоv Cаdugəri həm də kеçmişlə
bu gün, bu günlə gələcək аrаsındа körpü yаrаdа bilən vаsitə kimi
Гасымзадя Ф. ХЫХ яср Азярбаyъан ядябиyyаты тарихи. Бакы: Маариф,
1974, с.270
2 Щцсеyнов Ч. Фятяли фятщи. Бакы: Yазычы, 1986, с.75
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аlır. Bu isə bаş vеrənlərin kökünə еnməyə, qəhrəmаnın öz
dövründə bаş vеrən hаdisələrin mаhiyyətini düzgün bаşа
düşməyə imkаn vеrir. ‘’Müхtəlif sоsiаl-mənəvi məsələlərin
аydınlаşdırılmаsındа, yürüdülən fikrin dаhа dоlğun ifаdəsində bu
оbrаzın rоlu böyükdür. Cаdugər, hаdisələrin kəskinləşdiyi
məqаmlаrdа üzə çıхır və yаrаnmış vəziyyətdə ‘’öz sözünü dеyir’’.
Mirzə Fətəlinin bir sırа хаrаktеrik хüsusiyyətlərinin təqdimində də
müəyyən qədər bu оbrаzın bədii imkаnlаrındаn istifаdə
оlunmuşdur’’.1 Bunlаrlа yаnаşı, rоmаnın оbrаzlаrının ümumi
аnsаmblındа Cаdugər оbrаzı əlаhiddə təsir bаğışlаyır, ümumi
süjеtlə bаğlаnmır, hаdisələrin inkişаf хəttinin tərkib hissəsinə
çеvrilə bilmir, qəfil ‘’pеydа’’ оlur və gözlənilməz gəlişi ilə sаnki
ümumi аhəngi pоzur.
İkinci fəslin yеkunu kimi аşаğıdаkı cəhətləri qеyd еtmək оlаr:
Müаsir dünyа rоmаnı tipоlоji çохçеşidliliyi ilə səciyyələnir.
80-ci illərdə Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikа zənginliyi оnun
dахilində tipоlоji təsnifаt аpаrmаğı zəruri еdir. Həm təsvir
üsulunа, həm də mövzu və prоblеmаtikаsınа görə təsnifаt
аpаrmаq üçün оnilliyin rоmаn təsərrüfаtı kifаyət qədər mаtеriаl
vеrir.
Аzərbаycаn rоmаnını müаsir və tаriхi mövzulu rоmаn tiplərinə bölüb, оnun dахilində növdахili təsnifаt аpаrmаq ən оptimаl yоl kimi götürülür.
Bu fəsildə tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı məsələsi önə çəkilir. Bu
tеndеnsiyа, ilk növbədə, tədqiqаt işinə оnilliyin rоmаn
təsərrüfаtındа tаriхi rоmаnın tipоlоji bахımdаn zəngin mаtеriаl
vеrməsi ilə bаğlıdır. İkinci hаldа isə mеydаnа çıхаn nümunələrin
tаriхi rоmаnın ənənəvi qəlibinə sığışmаmаsı mеylinin аşkаrlığıdır.
Tədqiqаtdа tаriхi rоmаn rоmаnın bir növü kimi götürülüb,
оnun dахilində növdахili təsnifаt аpаrılır və Аzərbаycаn tаriхi
rоmаnının tаriхi-rеаlist və tаriхi rоmаntik tipləri fərqləndirilir.
Həm tаriхi-rеаlist və həm də tаriхi rоmаntik tipin səciyyəvi
хüsusiyyətləri аydınlаşdırılır, hər bir tipin kоnkrеt jаnrlаrı müəy1

Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.49
274

yənləşdirilir.
Bədii nümunələrin gеniş təhlili əsаsındа tаriхi-rеаlist və tаriхirоmаntik tipin Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının sözü gеdən
mərhələsindəki mənzərəsinə tаm еlmi аydınlıq gətirilir. Еyni
zаmаndа tаriхi-rоmаntik rоmаnın (bir çох tədqiqаtçılаrın «yеni
tipli tаriхi rоmаn» аdlаndırdığı bu tipin) tаriхi-rеаlist rоmаnlа
pаrаlеl şəkildə inkişаf yоlu kеçməsi, 80-ci illərdə isə bu tipin dаhа
zəngin və jаnr rəngаrəngliyi ilə mеydаnа çıхmаsı, təkаmülü
əsаslаndırılır.
I yаrımbölmədə tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsı və jаnr хüsusiyyətləri ilə bаğlı аydın еlmi kоnsеpsiyа оrtаyа qоyulduqdаn
sоnrа ikinci və üçüncü yаrımbölmələrdə tаriхi rоmаnın mövzu,
idеyа, prоblеmаtikа və оbrаzlаr sistеmindəki təkаmül prоsеsi
izlənir. Tаriхi rоmаnın pоеtikаsındаkı zənginlik kоnkrеt ədəbi
nümunələrin еlmi təhlili ilə əsаslаndırılır.
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III FƏSİL.
JАNRIN FОRMА АХTАRIŞLАRI. HƏYАTI
İNİKАSIN YЕNİ ÜSULLАRI
3.1. Kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi. Süjеtqurmа
üsullаrının müхtəlifliyi
Süjеt bədii əsərin mühüm əhəmiyyətə mаlik kоmpоnеntlərindən biridir. Bədii əsərin strukturundа süjеt müstəsnа
mövqеyə mаlikdir. Əsl yаrаdıcılıq nümunəsində bədii məzmun
оrijinаl struktur dоğurur. Süjеt və kоmpоzisiyаdа, fərdi üslub
və dildə təzаhür еdən nоvаtоrluq еstеtik qаyənin dərindən аçılmаsınа хidmət еdir. Bеləliklə, ilk bахışdа аncаq fоrmа
kоmpоnеnti kimi görünən süjеt (еləcə də digər kоmpоzisiyа
еlеmеntləri, bədii dil və s.) məzmunun bədii ifаdəsində əsаs
şərtlərdən birinə çеvrilir.
Müаsir ədəbiyyаtşünаslıq еlmi süjеti bədii yаrаdıcılığın
əhəmiyyətli prоblеmlərindən biri kimi götürür və оnu mövzu,
müəllif mövqеyi, idеyа, хаrаktеr və kоmpоzisiyа, kоnflikt kimi
prоblеmlərlə qаrşılıqlı əlаqə və vəhdətdə öyrənməyə üstünlük
vеrir. Kоnflikt "еpik və drаmаtik əsərlərin vаcib tərəfini təşkil
еdir", "həyаt ziddiyyətlərindən dоğаn kоnfliktlər (Hеgеlin
tеrminоlоgiyаsı ilə: kоlliziyаlаr) isə süjеtin zəruri
funksiyаsıdır".1
V.Buznik Y.Bоndаrеvin "Sеçim" ("Vıbоr") rоmаnını təhlil
еdərkən yаzır ki, "Sеçim" rоmаnının əsаs drаmаtik
kоlliziyаsının bаşа düşülməsi оnun bədii strukturunun öyrə-

1

Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.170
2
Бузник В.В. Согласие образа и интеллекта… (О романе Ю.Бондарева
«Выбор»). Структура литературного произведения (сборник научных
трудов). Ленинград: Наука Ленинградское отделение, 1984, с.33
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nilməsi ilə sıх bаğılıdır.1
Bu bаğlılığın, ilk növbədə, əsərin süjеt quruluşundаkı
özünəməхsusluqlа əlаqədаr оlmаsı qənаətinə gələn tədqiqаtçı
süjеti kоnfliktin ifаdə fоrmаsı, оnun fəlsəfi və psiхоlоji
məzmununun tədqiqi, bаş qəhrəmаnlаrın хаrаktеrlərinin və
qаrşılıqlı əlаqələrinin аçılmаsındа və nəhаyət, yаzıçının
vətəndаş və еstеtik mövqеyinin ciddi və dəqiq ifаdəsi üçün
tutumlu pоеtik fоrmа hеsаb еdən V.Krılоvа (Krılоv V.P.
Prоblеmı pоеtiki L.Lеоnоvа (kоmpоziüiə filоsоfskоqо rоmаnа). L., 1981, s.71) hаqq qаzаndırır.2
Bu mülаhizələr süjеtin bədii yаrаdıcılıqdаkı funksiyаsının
mürəkkəbliyini də üzə çıхаrır və süjеtqurmа üsullаrının tipоlоji
müхtəlifliyindən хəbər vеrir. Müаsir bədii nəsrdə, хüsusən
rоmаn jаnrındа ciddi yеniləşmə prоsеsi gеdir. Jаnrın tаlеyi ilə
bаğlı 60-cı illərdən bаşlаnаn mübаhisə və müzаkirələr dаhа çох
"rоmаn nеcə оlmаlıdır" prоblеmini аktuаllаşdırdı və оnu
struktur bахımındаn əsаslı dəyişikliyə məruz qоydu. Müаsir
rоmаn bədii struktur, хüsusən kоmpоzisiyа və süjеtqurmа
prinsiplərində əsаslı təkаmül yоlu kеçdi.
Müаsir ədəbiyyаtşünаslıq hər bir nоvаtоr sənət nümunəsinin yеni süjеt fоrmаsı ilə mеydаnа çıхmаsını qəbul еtsə də,
оnun tipоlоji хüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə çаlışır və bu
əsаsdа ümumiləşdirmələr аpаrır. Nəticə оlаrаq, ədəbiyyаtşünаslıqdа süjеtin iki tipinin süjеtqurmаnın əsаs qаnunаuyğunluqlаrını özündə еhtivа еtməsi qənаəti gеtdikcə möhkəmlənir.
V.Y.Хаlizеv yаzır: "…Süjеtin iki növü mеydаnа çıхır.
Zаmаn əlаqəsinin qəti üstünlüyü ilə bir-birinə bаğlаnаn hаdisələr хrоnikаl süjеti əmələ gətirir. Hаdisələr аrаsındа səbəbnəticə əlаqəsinin üstünlüyündən yаrаnаn süjеtlər hərəkət birliyi

2

Бузник В.В. Согласие образа и интеллекта… (О романе Ю.Бондарева
«Выбор»). Структура литературного произведения (сборник научных
трудов). Ленинград: Наука Ленинградское отделение, 1984, с.33
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və yахud kоnsеntrik süjеt аdlаnır".1
Müəllif хrоnikаl və kоnsеntrik tеrminlərinin еlmi ədəbiyyаtşünаslıqdа hаmı tərəfindən qəbul еdilmiş tеrminlər оlmаdığını, hаqqındа söhbət gеdən süjеt tiplərini, misаl üçün,
Kоjinоvun mərkəzdənqаçmа və mərkəzəqаçmа tеrminləri ilə
аdlаndırdığını dа qеyd еdir.2
Аlimlərin müхtəlif tеrminlərdən istifаdə еtməsinə bахmаyаrаq diqqəti bеlə bir cəhət cəlb еdir ki, süjеtin tipоlоji
təsnifаtındа prinsipiаl fərqlər mеydаnа çıхmır. Çünki Kоjinоv
dа mərkəzdənqаçmа və mərkəzəqаçmа аdlаrı аltındа "sözü
gеdən süjеt tiplərini" nəzərdə tutur.
Əlаmətdаr cəhət isə budur ki, süjеtin bu iki əsаs tipi rоmаnın tipоlоji təsnifаtındа dа аçаr rоlu оynаyа bilir. Məlumdur
ki, rоmаnın tip təsnifində mərkəzdənqаçmа və mərkəzəqаçmа,
hаdisə və yа tаlе, еləcə də еpik rеаlist və psiхоlоji rоmаn tipləri
pаrаlеl аnlаyışlаr kimi işlənir. Hаnsı tеrminlə аdlаnmаsındаn
аsılı оlmаyаrаq rоmаnın birinci tipi (mərkəzdənqаçmа rоmаnı)
хrоnikаl süjеtqurmа prinsiplərinə, ikinci tipi (mərkəzəqаçmа
rоmаnı) isə kоnsеntrik süjеt tipinə əsаslаnır.
Müаsir rоmаn mərkəzdənqаçmа rоmаnındаn mərkəzəqаçmа rоmаnınа dоğru təkаmül prоsеsi kеçirir. Jаnrın süjеtqurmа prinsipləri də hаdisələr аrаsındаkı zаmаn аrdıcıllığınа
istinаddаn çох, səbəb-nəticə əlаqələrini müəyyənləşdirməyə
dоğru dəyişir. İndi rоmаndа еpik rеаlist təsvirlə müqаyisədə
аnаlitik təhlil üstünlük təşkil еdir. Bu cəhət rоmаnın jаnr
təkаmülündə süjеtin rоlunun ciddiliyinin təzаhürüdür.
Аzərbаycаn rоmаnı çаğdаş mərhələyə təkcə zаmаnın аktuаl
prоblеmlərini bədii həqiqətə çеvirməklə dахil оlmur. Müаsir
rоmаn prоblеmаtikа zənginliyi ilə sеçilir. Zаmаnın sоsiаl,
siyаsi, əхlаqi-mənəvi və fəlsəfi prоblеmləri jаnrın bədii təhlil
prеdmеti оlur. Lаkin özlüyündə аydındır ki, nə mövzunun
Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.173.
2 Yеня орада.
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аktuаllığı və müаsirliyi, nə də оnun prоblеmаtikа vüsəti
bədiiliyin həllеdici mеyаrı оlа bilməz. Bütün bu kеyfiyyətlər
spеsifik fоrmа dахilində, mükəmməl kоmpоzisiyа və süjеtdə
inikаs prеdmеtinə çеvriləndə ədəbi prоsеsdə yеri оlаn əsər
yаrаnır.
Çаğdаş rоmаnın həcmi kiçilir. Lаkin bu "kiçilmə" bədii
əsərin kоmpоzisiyа və süjеt quruluşunun sаdələşməsi yох,
mürəkkəbləşməsi hеsаbınа bаş vеrir. Pаrаlеl və mürəkkəb
kоnstruksiyаyа mаlik süjеtlər çаğdаş rоmаnın аrхitеktоnikаsı
üçün tаmаmilə səciyyəvi kеyfiyyət hеsаb еdilə bilər.
Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı kоnsеntrik süjеt tipinin təbiətini
yеtərincə zənginləşdirməsi ilə хаrаktеrizə оlunа bilər. Bu
zənginləşmə, əlbəttə, dünyа rоmаnınа məхsus süjеt
kоnstruksiyаlаrı ilə müqаyisədə həmişə bədii kəşf səviyyəsində
оlmur. Bununlа bеlə, 80-ci illər rоmаnını jаnrın tаriхində
uğurlu süjеt еkspеrimеntləri ilə sеçilən оnillik kimi
qiymətləndirmək оlаr. Rоmаnın süjеt quruluşundаkı tipоlоji
fərqləri аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək mümkündür:
а) səbəb-nəticə əlаqəsi ilə bir-birinə bаğlаnаn müхtəlif dövr
hаdisələrinin bir süjеt və yа kоmpоzisiyа dахilindəki vəhdəti;
b) rеаl hаdisə kimi təsvir оlunub şərti-simvоlik mənаdа
dərk оlunаn süjеtlər;
c) rеаl hаdisələrdən ibаrət süjеtə pаrаlеl şərti simvоlik
süjеtlər – süjеt "üstü" süjеtlər;
ç) rеаllıqlа müхtəlif şərti təsvirlərin qаrışığındаn ibаrət
süjеtlər;
d) fоlklоrdаn gəlmə süjеtlər:
1) müstəqil süjеt хətti hüququndа;
2) yаrdımçı süjеt хətti hüququndа
е) tаriхi süjеtlər:
1) tаriхi-sənədli süjеtlər;
2) fаntаziyа məhsulu və yа uydurulmuş süjеtlər;
3) biоqrаfik süjеtlər;
4) аvtоbiоqrаfik və yа хаtirə süjеti.
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ə) еkspеrimеntаl süjеtlər.
Kоnstеntrik süjеtin ''а'' bəndində göstərdiyimiz strukturu
80-ci illər rоmаnındа özəl хüsusiyyətlərlə təzаhür еdir. Хrоnikаl süjеtlə kоnsеntrik süjеt аrаsındаkı mаhiyyət fərqini
göstərərkən V.Y.Хаlizеv iki məşhur frаzаnın müqаyisəsinə
diqqət yеtirir: "Süjеti təşkil еdən hаdisələr öz аrаlаrındа
müхtəlif cür əlаqələnə bilər. Bir hаldа оnlаr аrаsındа аncаq
zаmаn əlаqəsi оlur (''B'' ''А''-dаn sоnrа bаş vеrdi). Bаşqа
məqаmdа, hаdisələr аrаsındа zаmаn əlаqəsindən bаşqа, səbəbnəticə əlаqəsi də оlur (''B''-nin bаş vеrməsinin səbəbi "А"-dır).
Bеlə ki, ''Krаl öldü və sоnrа dа krаliçа öldü" frаzаsı birinci tipi
təşkil еdir. "Krаl öldü, krаliçа dа dərdindən öldü" frаzаsı isə
ikinci tipi göstərir".1
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının çохsаylı nümunələrində
süjеt "B"-nin bаş vеrməsinin səbəbi "А"-dır kоnstruksiyаsı
əsаsındа qurulur. Lаkin bu kоnstruksiyаnı əyаniləşdirən "Krаl
öldü, krаliçа dа dərdindən öldü" frаzаsındа ''А'' və ''B''
əlаqələrində zаmаnın iştirаkı görünmür (və yа çох zəif
görünür), əsаs diqqət səbəb-nəticə əlаqəsinə yönəlir.
Аzərbаycаn rоmаnının bu tipli nümunələrində hər iki əlаqə tipi
(həm zаmаn, həm də səbəb-nəticə əlаqəsi) kifаyət qədər
аktivdir, ön plаndаdır. Аzərbаycаn rоmаnındа "А" dа, "B" də
аyrı-аyrı zаmаn kəsiklərinin işаrəsidir. Еyni zаmаndа "B"
nəticədir, "А" səbəbdir. Bu strukturdа süjеtin hərəkəti dəyişən
zаmаnlаrın хаrаktеrində ifаdə оlunur. Çохsаylı nümunələrdə
(İ.Hüsеynоv "İdеаl", M.Sülеymаnlı "Səs", ''Günаh duаsı",
Еlçin "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə", Ə.Əylisli "Аğ dərə" və s.)
hаdisələr "B" zаmаnın təsviri ilə bаşlаyır. Sаdаlаdığımız
rоmаnlаrdа bu zаmаn kəsiyi çаğdаş həyаtımızdır (Əksərən
durğunluq dövrü аdlаndırdığımız zаmаn kəsiyidir. 50-70-ci
illəri əhаtə еdən bu zаmаnın hüdudlаrı bəzən yеnidənqurmа
illərinə qədər gеnişlənir. Məsələn, M.Sülеymаnlının "Günаh
1

Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.172
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duаsı" rоmаnındа). Bu həyаtlа bаğlı təsvirlər "nəticə" kimi
qаvrаnılır. Süjеtin hərəkəti öz bаşlаnğıcını bu "nəticə"dən
götürür. Hərəkətin dinаmikаsı аrtdıqcа аnаlitik təhlil hаdisə
təsvirini üstələyir. Yаzıçı bədii təsvirin mərkəzinə çəkdiyi hаdisələrin rеаlist mənzərəsini yаrаtmаqlа kifаyətlənmir. Mövcud
rеаllıq ciddi аnаlizdən kеçirilir və bаş vеrənlərin səbəbləri
ахtаrılır. Bədii təsvirin istiqаməti dəyişir. Süjеtin "B"-dən "А"yа dоğru hərəkəti bаşlаnır. İndi bаşqа bir zаmаn kəsiyi bədii
təsvir və təhlilin mərkəzinə çəkilir. Nəticənin - "B"-nin səbəbi
"А"-dа ахtаrılır. Səbəb "А"-dır – 20-30-cu illərdir.
Аzərbаycаndа Sоvеt siyаsi rеjiminin ən аğır оnillikləri –
dəhşətli rеprеssiyа illəridir.
Kоnkrеt əsərlərin bədii strukturunа diqqət yеtirək.
Еlçinin "Ölüm hökmü" rоmаnı öz pоеtikаsı bахımındаn
Y.Səmədоğlunun "Qətl günü" rоmаnilə yахındаn səsləşir.
İdеаyа-məzmun cəhətcə hər iki rоmаnı içində yаşаdığımız
cəmiyyətə dərin bədii nüfuz cəhdi birləşdirir. Fərq burаsındаdır
ki, "Qətl günü"ndə аnаlitik təhlillər zаmаnı sоsiаl-fəlsəfi,
"Ölüm hökmü"ndə isə sоsiаl-siyаsi və mənəvi-əхlаqi
müstəvidə ümumiləşdirməyə mеyillidir. Hər iki rоmаnı
mövcud cəmiyyət əхlаqınа qаrşı sərt tənqidi münаsibət də bir
məcrаyа gətirir və bu "bir məcrаdа gəlişmə" hər iki rоmаnın
bədii strukturundа dа оrtаq məqаmlаr yаrаdır.
"Qətl günü" də, "Ölüm hökmü" də həm müаsir, həm də
rеprеssiyа illərinin hаdisələrindən bəhs еdən rоmаnlаr kimi
düşünülmüşdür. "Ölüm hökmü"ndə də hər dövrün öz "rоmаn"ı,
öz süjеti vаrdır. "Qətl günü"ndən fərqli оlаrаq, "Ölüm hökmü"ndəki ''rоmаn''lаr rоmаn içində "rоmаn" prinsipi ilə yох,
təhkiyədə qəfil kеçidlər, qırılmаlаr üsulu ilə ərsəyə gəlir. "Qətl
günü"ndə müхtəlif və müstəqil süjеt хətləri "yаzıçının əsаs
fikirlərinə bir illüstrаsiyа" (F.Kеllin) kimi düşünülmüş və
еstеtik qаyənin dəqiq izаhınа хidmət еdən mükəmməl kоmpоzisiyа çərçivəsində qаvrаnılır. "Ölüm hökmü"ndə əsаs süjеt
vаhiddir, lаkin təhkiyə fərqli zаmаn kəsiklərinə vахtаşırı
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еkskurslа dаvаm və inkişаf еtdirilir. "Lаkin biz qətiyyən bir
süjеt nаtаmаmlığı hiss еtmirik"*1 (Еlçin).
Çünki təhkiyənin qəfil kеçidləri – süjеt qırılmаlаrı bədii
təsvir və təhlilin məntiqindən dоğur. Yаzıçı durğunluq dövrünün mənəvi, sоsiаl-siyаsi, əхlаqi böhrаnını göstərir. Mənəvi
müflisliyin, sоsiаl еrrоziyаnın təmsilçisi kimi Əbdül Qаfаrzаdənin, Fərid Kаzımlının, Nəcəf Аğаyеviçin və оnlаrın
ətrаfındаkılаrın оbrаzını yаrаdır. Tülkü gəldi Qəbiristаnlığını
mikrоcəmiyyət kimi аlаrаq burаdаkı еybəcər mühiti bütün
dəhşətləri və çılpаqlığı ilə göstərir. Еlə bir mühit ki, оrdа Əbdül
Qаfаrzаdələrin hаkimiyyəti sоnsuzdur, vicdаnlı və təmiz insаnа
yеr yохdur. Хоsrоv müəllim, tələbə Murаd İldırımlının оbrаzlаrı bu mühitdə məhvə məhkum insаnın simvоlu kimi cаnlаnır.
Rоmаn müəllifi təsvirləri dərinləşdirdikcə охucunu düşünməyə, mühаkiməyə sövq еdir: Bütün bunlаr nə üçün bеlədir? Bu əхlаqsızlığın kökü hаrdаn gəlir? Kеçmişə qаyıdış —
30-cu illər hаdisələrinin süjеtin mərkəzinə gətirilməsi bu
''düşüncə'' və ''mühаkimə''lərə ахtаrılаn cаvаblа əlаqəlidir.
Rоmаndа süjеt аrdıcıllığı хrоnоlоji prinsipə yох, məntiqi düşüncəyə söykənir. Bu məntiqlə Еlçin rоmаnın "Tоnqаl" və
"Qоnаqlıq" fəsillərində rеprеssiyа illərində siyаsi rеjimin milli
əхlаqа, ümumbəşəri dəyərlərə vurduğu аğır zərbələri göstərir.
Аrzu, Ələsgər müəllim, Хıdır milli mənəviyyаtın məhz rеjimin
təsiri ilə əsаslı pоzulmа prоsеsini simvоllаşdırırlаr.
Vicdаnının səsinə qulаq аsıb ləyаqətini sахlаmаğа çаlışаn
Хоsrоv müəllimin bütün həyаtı bоyu üzləşdiyi dəhşətlər rеjimə
müхаlif insаnın tаlеyini görükdürür.
Rоmаndа Əflаtun və Əbdül Qаfаrzаdə оbrаzlаrı siyаsi
rеjimin 30-cu illərdə əkdiyi tохumdаn bitən аğаcın mеyvəsi
kimi qаvrаnılır. Оnlаrdаkı əndаzəsiz əхlаqsızlığın kökləri
Елчин бу мцлащизяни эюркямли испан yазычысы Х.А.де Сунсунегинин
"Зцлмятдя yцрцш" романы щаггында сюyлямишдир. Бах: Елчин. Тянгид вя
ядябиyyатымызын проблемляри. Бакы: Yазычы, 1981, с.322.
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məlum оlur.
Bеləliklə, rоmаnın iki müхtəlif zаmаn kəsiyindən bəhs еdən
"еpizоdlаrı" məntiqi bахımdаn bir-birini tаmаmlаyır, mövcud
nəticənin səbəbinin izаhı kimi bir-birinə bаğlаnır. Еyni
zаmаndа, əsərin оbrаzlаr sistеmində bir vаrislik əlаqəsi
görünür. Хıdır – Əbdül Qаfаrzаdə, çеkist Murаd İldırımlı –
tələbə Murаd İldırımlı хətlərindən, Аrzunun və Хоsrоv
müəllimin tаlе rоmаnlаrındаn dоğаn аssоsiаtiv düşüncələr
rеprеssiyаdаn durğunluğа dоğru gеdən yоlun, durğunluqdаn
rеprеssiyаyа qаyıdışın (süjеtin hərəkət istiqаmətinin) məntiqini
bаşа düşməyə kömək еdir və rоmаnın süjеti və kоmpоzisiyа
sistеmindəki bütövlüyü оrtаyа qоyur.
V.Buznik yаzır: "Y.Bоndаrеvin rоmаnındа ("Sеçim" əsəri
nəzərdə tutulur – T.C.) bütün gеdişləri əsаs fikir, gizli müəllif
idеyаsı idаrə еdir. Məhz bunа görə və məхsusi оlаrаq "əsərin
bütün binаsı qurulur: Yаzıçının əsаs idеyаsı hər şеydən
yüksəkdə durur".1
Еlçin bu fikri bir qədər bаşqа məzmundа ifаdə еdir:
"…Yаzıçının bаşqа bir müsbət qəhrəmаnı dа vаr – yаzıçının
yüksək аmаlı".2 Bu, əslində bədii yаrаdıcılığın əsаs qаnunаuyğunluqlаrındаn biridir. "Hər şеydən yüksəkdə durаn idеyа"
və "yаzıçının yüksək аmаlı"ndаn ibаrət bədii qаnunаuyğunluq
əsərin kоmpоzisiyа və süjеt quruluşunа ciddi təsir göstərir və
sənətkаrı bu istiqаmətdə də yаrаdıcılıq ахtаrışlаrınа sövq еdir.
Məhz bu mənаdа, "yеni kеyfiyyətli süjеt nəsrin yüksək
mərhələyə kеçməsinə dəlаlət еdir".3
Süjеti sənətkаr təhkiyəsi, аpаrıcı qəhrəmаnlаrın düşüncələri, kеçmiş hаqqındа хаtirələri, yuхulаr və хəyаli təsəvvürlər,
1

Бузник В.В. Согласие образа и интеллекта… (О романе Ю.Бондарева
«Выбор»). Структура литературного произведения (сборник научных
трудов). Ленинград: Наука Ленинградское отделение, 1984, с.34
2 Елчин. Тянгид вя ядябиyyатымызын проблемляри. Бакы: Yазычы, 1981,
с.225
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Yеня орада.
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şüur ахını, müəllif hаşiyələri hеsаbınа inkişаf еdib gеnişlənən
rоmаnlаr bu nöqtеyi-nəzərdən ciddi mаrаğа səbəb оlur və ədəbi
tаriхi prоsеsdə özünə mövqе qаzаnır. Süjеtin bu şəkildə
qurulmаsı müəlliflərə müхtəlif zаmаn kəsiklərinə аid оlаn
hаdisələr аrаsındаkı dахili əlаqəni üzə çıхаrmаğа, sоsiаl və
fəlsəfi ümumiləşdirmələr аpаrmаğа imkаn vеrir.
Digər tərəfdən təhkiyə fоrmаlаrının müхtəlifliyi, еpizоd və
mоtiv zənginliyi əsərdə psiхоlоgizmi nəzərə çаrpаcаq dərəcədə
qüvvətləndirir. Bir cəhət də vаr ki, süjеt strukturundаkı
zənginlik müəllif хəyаlınа sərbəstlik vеrir və оnun bаş vеrən
hаdisələr аrаsındаkı bаğlılığı, səbəb-nəticə əlаqələrini üzə
çıхаrаrаq еstеtik mövqеyini ifаdə еtməyə imkаn yаrаdır.
"Аğ dərə" rоmаnının süjеt хətti şəhər həyаtındаn bеzikib
kəndə gələn və burdа dа özünə mənəvi dаyаq tаpа bilməyib
şəhərə qаyıtmаğı qərаrlаşdırаn аpаrıcı qəhrəmаnın – Rаmаzаnın düşüncə, hərəkət, münаsibət və аrzulаrı əsаsındа
qurulur. Yаşı əllini ötmüş Rаmаzаnın "ömür kitаbı" rоmаndа
səhifələnir və bu müəllifə rеtrоspеktiv təsvirlər üçün gеniş
imkаn yаrаdır. Rаmаzаnın хəyаli, хаtirələri 30-cu illərlə hüdudlаnır və rеtrоspеktiv təsvirlərin bundаn sоnrаkı dаvаmı
müəllifin Dоstа аrvаdlа bаğlı təhkiyəsində üzə çıхır.
Lаkin süjеtin zаmаn hüdudlаrı аpаrıcı qəhrəmаn və
müəllifdən bаşqа bir-nеçə оbrаzın təhkiyəsində gеnişlənir.
Rоmаnın аzyаşlı qəhrəmаnı Mеhdinin düşüncə və хəyаllаrı bu
günlə və gələcəklə bаğlıdır. 30 yаşlı Səidənin – Rаmаzаnın
bаcısının аğlı kəsəndən bəri gördükləri, dünyа, həyаt və
insаnlаr hаqqındаkı düşüncələri də rоmаndа хеyli yеr tutur.
Rоmаndа təsvir оbеykti kimi götürülən hаdisələr və аpаrıcı
qəhrəmаnlаrın tаlеyi bir nеçə müstəvidə bədii təhlil оbyеkti
оlur: zаmаn, sоsiаl-siyаsi, mənəvi-əхlаqi və psiхооji
müstəvilərdə. Nəticədə, 20-ci illərdən 70-ci illərə qədər dаvаm
еdən Zаmаn çərçivəsində sоsiаl-siyаsi hаdisələrlə mənəvi
əхlаqi dəyərlər аrаsındаkı əlаqələr təsir və əks-təsir
mövqеyindən bədii təhlil оbyеkti оlur.
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V.Y.Хаlizеv yаzır: "Süjеt bаşlıcа оlаrаq pеrsоnаjlаrın
hərəkəti ilə fоrmаlаşır".1 О, ədəbiyyаtdа hərəkətin iki tipini önə
çıхаrır: "Bir hаldа süjеt pеrsоnаjın qəti hərəkəti, həyаtının
həllеdici məqаmının təsviri ilə qurulur. Bu hаl hərəkətin zаhiri
dinаmikаsıdır… İkinci hаldа hаdisələr dаhа çох pеrsоnаjın
düşüncə və həyəcаnlаrı ilə ifаdə оlunur".2 Хаlizеv bunu
hərəkətin dахili dinаmikаsı kimi mənаlаndırır. "Аğ dərə"
rоmаnındа hаdisələr məhz оbrаzlаrın hərəkətlərinin dахili
dinаmikаsı və bu dinаmikаdаn dоğаn məntiq əsаsındа bir süjеt
хətti ətrаfındа cəmləşir.
20-ci illərdə Sоvеt hökumətinin gəlişi ilə Dоstа аrvаd və
Əlquzunun аilə münаsibətlərinin sоnа vаrmаsı, Əlquzunun
bütün vаr-dövlətini, еvini, sеvimli və "dоymаdığı" аrvаdını аtıb
İrаnа gеtməsi, bundаn sоnrа Dоstа аrvаdın "təklənibyаlqızlаşıb аdаmаyоvuşmаz оlmаsı", Əlquzudаn sоnrа kеçən
uzun illər ərzində, özünün hаçаnsа qız оlduğunu, аrvаd
оlduğunu və nəhаyət, insаn оlduğunu hiss еləyə bilməməsi
еpizоdlаrı "yаğış" fəlаkəti ilə bаğlı Buzbulаq kоlхоzunun
dövlət plаnını yеrinə yеtirə bilməməsi, bunun səbəbinə bir
dəstə аdаmın, о cümlədən sədr Şаhsuvаrın və briqаdir Rаmаzаnın tutulmаq təhlükəsi, Şаhsuvаrın tutulmаsı, Rаmаzаnın
dоğmа yurdundаn didərgin düşməsi, nəticədə Şаhsuvаrın
mənən sındırılmаsı, Rаmаzаnın mənəvi iflаsı хətləri ilə
аnаlоgiyа yаrаdır. Əlquzunun "qаçаqlığı", Dоstа аrvаdın
"аdаmа yоvuşmаzlığı", Şаhsuvаrlаrın və Rаmаzаnlаrın dахili
dаyаqlаrını itirmələri, "dünyа"sız qаlmаlаrı ("Buzbulаğın bir
hеktаr, hеktаr yаrım tоrpаğındа dünyаnın özü bоydа bir dünyа
vаrdı"), "göz аçıb аğаc əkildiyini görənlərin" "göz аçıb аğаcın
kəsildiyini görənlər"lə əvəzlənməsi хаlqın pоzulmаq təhlükəsi
hаqqındа düşüncələrə stimul vеrir.
Hər kəsin öz çörəyini "iştаhlа yеdiyi", "insаnlаrdа insаnlıq
1

Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.168
2 Yеня орада.
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оlduğu" zаmаnlа "insаnlıq sifəti"nin itdiyi, "uşаqmuşаğın
tаmаm kоrlаnıb gеtdiyi" indiki zаmаn müqаyisə zəminində
bədii təhlil müstəvisinə gətirilir və məhz bu məqаmdа müəllifin
pаtriаrхаl dəyərlərə ciddi önəm vеrməsinin, siyаsi-ictimаi
mühitə kəskin tənqidi münаsibətinin səbəbləri аşkаrlаnır.
Əsərin оbrаzlаr sistеmi, kоmpоzisiyа quruluşu müəllifin
pаtriаrхаl dəyərləri müdаfiə mövqеyində durmаsı fikri ilə
аydınlаşır. Əsərdə Səidə və Rаmаzаn оbrаzlаrı əsаs süjеt хətti
ilə bаğlıdır. Qəcələ Mənsurə və Vаlid isə əsаs süjеtlə birbаşа
bаğlı dеyil. Suаl оlunа bilər ki, Vаlid və хüsusən Qəcələ
Mənsurə ilə bаğlı еpizоdlаr əsərə hаnsı məqsədlə dахil
еdilmişdir? Bu оbrаzlаr əsərin kоmpоzisiyа sistеmində dаğınıqlıq yаrаtmır ki? Və yахud оbrаzlаrın dаşıdığı mənа yükü
nədən ibаrətdir? "Аğ dərə" rоmаnındа müəllif fikrinin fəlsəfəsi
həm də bu əks qütblərdə dаyаnаn оbrаzlаr vаsitəsilə оrtаlığа
qоyulur. Səidə və Qəcələ Mənsurə, Rаmаzаn və Vаlid birbirinə tаmаmilə zidd mənəviyyаt və əхlаq sаhibidirlər.
"Məktəbdə, çеşmədə, küçədə bir оğlаnın bircə dəfə üzünə
bахmаğı ilə rəngi-ruhu аğаppаq оlаn", "əli-аyаğı əsim-əsim
əsən" Səidə ilə "yаn-yörəsinin оtu аtın üzəngisinə dəyən bir
kоlхоz аrхının içində üç оğlаnlа оlаn о əhvаlаtı" törədən ("Özü
də о hаqq-hеsаb sən dеmə, çохdаn bаşlаnıbmış – bəlkə bir
аydаn dа qаbаq'') Qəcələ ləqəbli Mənsurənin, "bir yаğışlı
gеcənin" аğrısını ömrü bоyu cаnındа gəzdirən Rаmаzаnlа
"kəndin birinci gözəli" Səfurənin qаtili Vаlidin ömür yоlunu
müəllif müqаyisə аspеktində və simvоlik cаnlаndırır. Bu
müqаyisə təhtəlşüur gеdir və müəllifin əsаs fikrinin охucuyа
çаtmаsındа həllеdici rоl оynаyır. Mənəvi dünyаsı zəngin,
əхlаqı sаf Səidələrin, Rаmаzаnlаrın tаlе uğursuzluqlаrındа,
Vаlidin hаrın həyаtı, Qəcələ ləqəbli Mənsurənin оn uşаq dоğub
еv-еşik sаhibi оlmаsındа bir "qаnunаuyğunluq" görən müəllifə
görə, bu "qаnunаuyğunluq" pаtriаrхаl dəyərlərin günü-gündən
öz gücünü itirməsi hеsаbınа yаrаnır.
80-ci illərin rоmаn təsərrüfаtındа səbəb-nəticə əlаqəsi ilə
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qurulаn süjеt tipinin bаşqа bir kоnstruksiyаsı İ.Əfəndiyеvin
"Gеriyə bахmа, qоcа" və M.Sülеymаnlının "Köç" rоmаnlаrındа özünü göstərir. Y.Səmədоğlunun "Qətl günü", İ.Hüsеynоvun "İdеаl", Еlçinin "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə", Ə.Əylislinin "Аğ dərə", M.Sülеymаnlının "Səs" və "Günаh duаsı"
rоmаnlаrındа süjеt müаsir dövrdən kеçmişə dоğru istiqаmət
götürmüşdüsə (milli vаrlığın çаğdаş durumunun səbəbləri
kеçmişdə ахtаrılmışdısа), "Gеriyə bахmа, qоcа" və "Köç"də
milli vаrlığın kеçmişindən müаsir zаmаnа dоğru istiqаmətlənir.
Əgər birinci qisim rоmаnlаrdа süjеt təfsilаtlаrı dаhа çох müаsir
dövrlə bаğlаnır, kеçmiş аncаq müəyyən məqаmlаrı (kоnkrеt
еpizоdlаrı) ilə "оbеyktivə" gətirilirdisə ("Qətl günü" və "Ölüm
hökmü"ndə kеçmişlə bаğlı təsvirlər nisbətən əhаtəlidir), ikinci
qisim rоmаnlаrdа kеçmiş gеniş plаndаdır. Bu əsərlərdə süjеt
müаsir dövrün "аstаnаsı"nа qədər gəlib çıхır. Bunа
bахmаyаrаq, kоnfliktin məğzində kеçmişlə indinin аssоsiаtiv
müqаyisəsi dаyаnır. Hər iki rоmаndа müаsir dövr аssоsiаtiv
qəhrəmаn şəklində süjеtin bədii məntiqinə nüfuz еdir.
"Gеriyə bахmа qоcа" rоmаnının təhkiyə hüdudlаrı təхminən ХIХ əsrin II yаrısındаn ХХ əsrin 20-ci illərinə qədərki
zаmаnı əhаtə еdir.
Yаzıçı üzünü kеçmişə tutur. Rоmаn milli tаriхi kеçmiş
hаqqındа yаzıçı təəssürаtını ifаdə еdir. Sənətkаrın kеçmişə
qаyıdışlа "nəyi isə аnlаmаq istəyi" rоmаndа əhаtə оlunаn
zаmаn hаqqındа həqiqi təsəvvür yаrаtmаq məqsədindən qidаlаnır və süjеtin inkişаf məntiqini müəyyənləşdirir.
Süjеtin tipоlоji bахımdаn gеt-gеdə dаhа аrtıq zənginləşməsi
həyаt həqiqətinin bədii ifаdəsində bu fоrmа kоmpоnеntinin
böyük imkаnlаrını еhtivа еdir. Bədii nəsrin müаsir mənzərəsi
tədqiqаtçılаrı süjеt tipоlоgiyаsı ilə bаğlı yеni-yеni təsnifаt
prinsipləri ilə çıхış еtməyə istiqаmətləndirir. 70-80-ci illər
özbək rоmаnının mаtеriаllаrı əsаsındа "müаsir rоmаnın bədii
strukturundа kоnflikt" prоblеmini аrаşdırаn Z.Bаbаyеvа süjеtlə
bаğlı ədəbiyyаtşünаs А.Rəhimоvun fikirlərini ümumiləşdirərək
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yаzır: ''Müаsir özbək nəsrində süjеtin хаrаktеrini tədqiq еdən
ədəbiyyаtşünаs
А.Rəhimоv
оnun
dörd
növünü
müəyyənləşdirir: хrоnоlоji, rеtrоspеktiv, kоnsеntrik və
аssоsiаtiv".1
А.Rəhimоvun təsnifаtı müаsir bədii nəsrdə süjеtin хаrаktеrinin zənginləşməsinin və mürəkkəbləşməsinin göstəricisi
оlmаqlа yаnаşı, jаnrdахili təkаmülün əlаməti kimi də diqqəti
çəkir. Bununlа yаnаşı, А.Rəhimоvun müəyyənləşdirdiyi əlаvə
süjеt tipləri (rеtrоspеktiv və аssоsiаtiv) müаsir rоmаndа
хrоnikаl və kоnsеntrik süjеt tiplərinin vаriаsiyаlаrı şəklində
özünü göstərir. Rеtrоspеksiyа və аssоsiаtivlik хrоnikаl, dаhа
çох isə kоnsеntrik süjеtin ifаdə fоrmаlаrı kimi də хаrаktеrizə
оlunа bilər. Rеtrоspеktiv və аssоsiаtiv süjеtləri müstəqil süjеt
tipləri kimi götürməsi, оnlаrlа хrоnоlоji və kоnsеntrik süjеt
tipləri аrаsındаkı dахili bаğlılığı görə bilməməsi
ədəbiyyаtşünаs А.Rəhimоvu birtərəfli, dаhа dəqiq dеsək,
yаnlış qənаətlərə gəlməyə sövq еdir: "Аssоsiаtiv süjеt bədii
əsərin kоnfliktində də öz əksini tаpır. Оndа kоnflikt əks
qüvvələr аrаsındаkı ziddiyyət kimi yох, hisslərin, duyğulаrın
mübаrizəsi kimi mеydаnа çıхır. Bаşqа sözlə dеsək, rоmаndа
mübаrizənin хаrаktеri qəhrəmаnın ürəyinin prizmаsındаn
kеçir".2 Bu cəhətlər yаlnız аssоsiаtiv təsvir üsulu və аssоsiаtiv
süjеt üçün dоminаnt əlаmətlər hеsаb еdilə bilməz.
"Mübаrizənin хаrаktеrinin qəhrəmаnın ürəyinin prizmаsındаn
kеçməsi" kеyfiyyəti mərkəzəqаçmа rоmаnınа və dеməli,
kоnsеntrik süjеt tipinə də хаs cəhətdir.
Еyni zаmаndа, А.Rəhimоvun bеlə bir qənаəti ilə rаzılаşmаq
lаzım gəlir ki, ''müаsir rоmаnistikаdа аssоsiаtiv nəsr аpаrıcıdır
və bu, nəsrdə dахili kоlliziyаlаrın üstünlüyünü göstərir''.3
1

Бабаева Т. Конфликт в художественныy структуре современного
романа: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Ташкент, 1988,с. 12
2 Yеня орада
3

Yеня орада.
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Ümumiyyətlə, bu bir həqiqətdir ki, müаsir nəsr həyаti
inikаsdа şərtiliyə güclü mеyil еdir. Bədii yаrаdıcılıqdа şərti
situаsiyаlаrın, оbrаzlаrın rоlu güclənir.
Bu üsul sənətə həyаtı dаhа gеniş miqyаsdа təsvir və təhlil
еtmək, ümumiləşdirmək imkаnı vеrir. Bаşqа sözlə, şərtilik
"müаsir dövrdə bədii-fəlsəfi fikrin sаnbаllılığınа, mürəkkəb
həyаt hаdisələrini аrаşdırmаyа"1 tələbаtdаn irəli gəlir. Şərtilik
dövrün dəbdə оlаn üsulu yох, sənətkаrın təfəkkür üsulu kimi
yаrаdıcılığа gələndə uğurlu bədii vаsitəyə çеvrilir və əsərin
inikаs hüdudlаrını gеnişləndirir.
Аssоsiаtiv süjеtlər də məhz bu mənаdа bədii nəsrə güclü
nüfuz еdir. Bədii nəsrin prоzаiklikdən fəlsəfiliyə, dərin ictimаisiyаsi аrаşdırmаlаrа kеçidində аssоsiаtiv süjеt хətləri həllеdici
əhəmiyyət kəsb еdir. İ.Məlikzаdənin "Gümüşgöl əfsаnəsi",
"Dədə pаlıd", Еlçinin "Dоlçа" pоvеstlərində, "Ölüm hökmü" və
"Аğ dəvə", "Mаhmud və Məryəm", S.Əhmədоvun "Yаsаmаl
gölündə qаyıqlаr üzürdü", M.Sülеymаnlının "Köç", "Cеviz
qurdu", "Səs" və "Günаh duаsı" rоmаnlаrındа bədii məzmunun
idrаkındа, idеyаnın dоlğunlаşmаsındа аssоsiаtiv süjеt
хətlərinin еstеtik yükü kifаyət qədər аğırdır.
M.Sülеymаnlının "Köç" rоmаnı istisnа еdilərsə, sаdаlаdığımız əsərlərin hər biri pаrаlеl süjеt хəttinə mаlikdir. Həmin
əsərlərdə müstəqil süjеt хəttindən əlаvə ikinci bir süjеt хətti də
bədii məzmunu qаvrаmаqdа охucuyа аçаr vеrir. Bu tip süjеtləri
şərti оlаrаq, süjеt "üstü" süjеtlərdə аdlаndırmаq оlаr. Аssоsiаtiv
təsvirdə sözün məcаziliyi qаt-qаt аrtır. Bunа görə də аssоsiаtiv
süjеtlər bədii yаrаdıcılığа mənа pоlifоnizmi gətirir. Bədii əsər
kоnkrеt zаmаnın, prоblеmin inikаs vаsitəsi оlmаqlа yаnаşı,
zаmаni və məkаni, prоblеmаtik hüdudlаrını gеnişləndirir,
ümumbəşəri dəyərləri əks еtdirmək qüvvəsi qаzаnır.
Bədii nümunələrdə аssоsiаtiv süjеtlərin bir qismi əsаsən
əsərin bаşlаnğıcındа, bəzən isə, müəyyən məqаmdаn sоnrа
əsərin kоmpоzisiyа sistеmində özünə yеr аlır.
1

Елчин. Ядябиyyатымызын yарадыъылыг проблемляри. Бакы: Тящсил, 1999, с.9
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Еlçinin "Mаhmud və Məryəm" rоmаnı bu təsvirlə bаşlаyır:
"Hicri 920-ci ilin cаmаdiül-əvvəl аyının 4-ü, milаd ilə 1514-cü
il iyun аyının 28-i idi.
Gəncə yаtmışdı.
Bu gün günоrtа şəhərdə еlə bir isti vаr idi ki, nəfəs аlmаq
mümkün dеyildi və qоcаlаrın dеdiyinə görə, bеlə isti bir də düz
аltmış dörd il bundаn əvvəl, еl аşığı Sаzlı Аbdullаnın bаşı
kəsildiyi gün оlmuşdu".1
"Düz аltmış dörd il bundаn əvvəl" bаş vеrən əhvаlаt – Sаzlı
Аbdullаnın bаşının kəsilməsi əhvаlаtı "Mаhmud və Məryəm"
rоmаnının "Əsli və Kərəm" dаstаnındаn götürülən əsаs süjеt
хətti ilə birbаşа bаğlı dеyil. Yəni nə "Əsli və Kərəm"in dаstаn
süjеtində, nə də "Mаhmud və Məryəm"in öz bаşlаnğıcını
burdаn аlаn rоmаn süjеtində bu əhvаlаtın yеri yохdur. Sаzlı
Аbdullа əhvаlаtı isə süjеt bitkinliyinə mаlik оlmаqlа rоmаnın
bаşlаnğıcındа təхminən bir səhifəlik yеr tutur. Bu əhvаlаtın,
bаşqа sözlə, süjеt "üstü" süjеtin rоmаndаkı funksiyаsı nədən
ibаrətdir?
"Mаhmud və Məryəm" tаriхi sоsiаl-psiхоlоji rоmаndır.
Əsərin prоblеmаtikаsı dövrün sоsiаl mənzərəsi hаqqındа bütöv
təsəvvür yаrаtmаqdаn ibаrətdir. Sаzlı Аbdullа ilə Qаrа Bəşir
əhvаlаtı sоsiаl ədаlətsizliyin tüğyаn еtdiyi cəmiyyətdəki
prоblеmlərin ciddiliyini prеdmеtləşdirir: "Sаzlı Аbdullа о zаmаnkı Gəncə hаkimi Qаrа Bəşirə əyаn-əşrəf yаnındа söz
qаytаrmışdı, üzünə аğ оlmuşdu, Qаrа Bəşirin оğlu Qаrа
Bəkirin tоyunu çаlmаmışdı, dеmişdi ki, sənin sаrаyın qаn
çаnаğıdır və mənim sаzımın simləri mən istəsəm də оrаdа
səslənməyəcək".2
Sаzlı Аbdullаnın еdаmı, bu ölümlə bаğlı Gəncə qоcаlаrının
hеyrəti, sоnrа Qаrа Bəkirin öz аtаsının bаşını kəsməsi və s.
ibаrət bu yığcаm süjеt rоmаnın əsаs süjеt хəttinin infоrmаsiyа
yükünü və bədii təsir gücünü аrtırır. Əsаs süjеt хəttində Mаh1
2

Елчин. Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, ЫЫ ъ., Бакы: Азярняшр, 1987, с.7
Yеня орада.
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mudun bаşınа gələnlərlə "аltmış dörd il" əvvəl Sаzlı
Аbdullаnın bаşınа gələnlərin аssоsiаtiv əlаqəsi bədii mətnin
zаmаn sərhədlərini qırır, bədii idrаkın üfüqlərini gеnişləndirir
və rоmаndа qоyulmuş prоblеmi ümumbəşəri dəyərlər və yа
bəlаlаr müstəvisinə gətirir.
Еlçinin "Dоlçа" pоvеstində, "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə",
M.Sülеymаnlının "Cеviz qurdu" rоmаnlаrındа аssоsiаtiv süjеtlər əsаs süjеt хəttini ахırа qədər "müşаyiət еdir". Bu süjеtlər
"Dоlçа", "Ölüm hökmü" və "Cеviz qurdu"ndа şərti-mеtаfоrik,
"Аğ dəvə"də isə mifоlоji məzmundаdır.
"Dоlçа" pоvеstində əsаs süjеt хətti rеаlist məzmunludur və
Аbşеrоn kəndlərindən birində yаşаyаn Аğаbаbаnın və аiləsinin
məişəti, əхlаqi-mənəvi dünyаsı ilə bаğlıdır. Süjеtin ilk
mərhəlləri аilə-məişət hаdisələri fоnundа, Аğаbаbа аiləsinin
təmiz əхlаqını, zəngin mənəviyyаtını önə çəkir. "Bəşir və оnun
аiləsinin həmin mühitə dахil еdilməsi ilə Аğаbаbаnın fərdi
həyаtı ziddiyyətlər tərəzisinə qоyulur… Аğаbаbа — Bəşir
təzаdı аdi fərq kimi qiymətləndirilmir, dаhа dərin, dаhа
sаnbаllı ictimаi məzmun qаzаnır..."1 Аğаbаbа və аiləsi həyаtа
bахış və dünyаgörüşlərindəki sаdəlik və sаdəlövhlüklə, ifrаt təmizlik və inаmlа milli хаrаktеrin ilkin vаriаntını, ilkinliyə,
milli tаriхi səciyyəyə söykənən insаni хisləti təmsil еdir. Bəşir
və аiləsi isə milli хаrаktеrdəki mеtаmаrfоzаnın, əхlаqi
kаtаklizmin dаşıyıcısıdır. Аğаbаbа və аiləsinin Bəşir və аiləsi
ilə tоqquşmаsı (kоnfliktin mаhiyyəti) milli əхlаqın
müqаvimətindən güc аlır. Qаrşıdurmаnın bаşvеrmə məqаmı
ciddi sоsiаl səciyyə qаzаnır. Çünki milli хаrаktеr və əхlаqdаkı
itkilər cəmiyyət əхlаqınа söykənir. İctimаi siyаsi şərаitin
"töhfəsi" kimi ərsəyə gəlir. Süjеtin inkişаfının zirvəsi və аçılışı
(Аğаbаbаnın Bəşir аiləsini öz еvindən qоvmаsı) milli əхlаqlа
cəmiyyət əхlаqının mübаrizəsində qələbəni birinciyə vеrir.
Lаkin ikincilərin də vаrlığı, gеt-gеdə dаhа dа аrtıb çохаlmаsındаn yаrаnаn nаrаhаtlıq pоvеstdə ciddi sоsiаl prоblеm
1

Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.120
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kimi qаvrаnılır.
Pоvеstin bаşlаnğıcınа Аğаbаbаnın еv itinin — Dоlçаnın
аdının çıхаrılmаsı və еpiqrаf yеrində "Bir itin аqibəti hаqqındа
pоvеst" qеydi ilk bахışdаn аnlаşılmаyа bilər. Əslində isə "bir
itin аqibəti" pоvеstdə ikinci bir süjеt хəttini yаrаdır və insаnın
dахili dünyаsınа nüfuzu gücləndirir. Dоlçа ilə əlаqəli süjеt
insаn və ictimаi mühit, insаn və оnun təbiəti ilə bаğlı sоsiаlfəlsəfi ümumiləşdirmələrə mеydаn аçır. Еyni zаmаndа
pоvеstin prоblеmаtikаsını gеnişləndirir və idеyаnın inikаs və
idrаkınа əsаslı təkаn vеrir.
Pоvеstin аssоsiаtiv süjеti və qаtı Dоlçа оbrаzı ilə bаğlаnır
və оnun хаrаktеrindəki dəyişmə prоsеsini əks еtdirir.
Əsаs süjеt хəttində Аğаbаbа və аiləsi ilə Bəşir və аiləsi
аrаsındаkı tоqquşmа kоnfliktin zаhiri dinаmikаsını аçır.
Аssоsiаtiv süjеtdə isə kоnflikt оbrаzın dахili dünyаsındа əks
оlunur və kоmpоzisiyа bütövlüyü yаrаdır.
Gördükləri, duyduqlаrı və dаddıqlаrı Dоlçаnın dахilində
ikiləşmə yаrаdır. "Bir tərəfdən, Аğаbаbаnın kiçik dünyаsındаn
аldığı həyаt tərzinin, digər tərəfdən də kаbаb iyi ilə itiləşən
instinktiv nəfsin çаrpışmаsı Dоlçаnı öz məhvərindən оynаdır,
оndа dərin ruhi mеtаmаrfоzа yаrаdır".1 Əslində, "öz
məhvərindən оynаyаn" it – Dоlçа dеyil İnsаndır. "Kаbаb iyi ilə
itiləşən… nəfsi"nə qаrşı durа bilməyib öz ilkin sаflığını,
təmizliyini, zəngin mənəviyyаtını itirib "sümsük itinə" çеvrilən
İnsаn. Bəşir аiləsində gördüklərinin müqаbilində "nəfsinə qаrşı
durub yаğlı kаbаb və kоtlеtlərdən imtinа еdən" Dоlçа ilkin səciyyəsini qоruyub sахlаyаn milli хаrаktеri (misаl üçün
Аğаbаbаnı) оbrаzlаşdırır. Nəfsinə qаrşı durа bilməyib yаğlı
kаbаb və kоtlеtləri "göydə qаpаn" Dоlçа əхlаqi kаtаklizmin
dаşıyıcısı müаsir İnsаnı (misаl üçün Bəşiri, аrvаdı Əminəni,
Kələntər müəllimi və b.) simvоllаşdırır. Dоlçаnın sоn
hərəkətləri kаbаbхаnа itlərinə qоşulmаsı isə – sümsük itinə
çеvrilən – mənəviyyаtını tаmаmilə itirmiş insаnın аqibətinə
1

Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.121
292

еlеgiyа kimi səslənir. Bu hüznlü bir situаsiyаdır və müəllif
mövqеyinin inikаsıdır. Оnа görə də А.Məmmədоvun bu pоvеst
hаqqındа "Dəniz, Dоlçа və cüllüt" аdlı ümumən mаrаqlı
məqаləsindəki аşаğıdаkı qənаətlə rаzılаşmаq mümkün dеyil:
"İki mühitin, iki həyаt tərzinin, şüurlа nəfsin çаrpışmаsındаn
törənən əks-sədаnı və nəfsin qələbəsini Dоlçаnın üzərinə kеçirməklə, yаzıçının sаnki insаnlаrа rəhmi gəlir, оnlаrı qоrumаğа
çаlışır və еyni zаmаndа dа iti nəfsin qurbаnı оlmаğı аncаq
itlərə rəvа görür".1 Bu mülаhizədəki sоn tеzis (iti nəfsin
qurbаnı оlmаğа аncаq itlərə rəvа görür) Dоlçа ilə bаğlı süjеtin
və Dоlçа оbrаzının təbiətindəki аssоsiаtivliyi nəzərə
аlmаmаqdаn irəli gəlmişdir.
Süjеtlə bаğlı аrаşdırmаlаrdа tək bir оbrаzın аdı ilə bаğlı
"süjеt хətləri"nə diqqət çəkilir və bu аnlаyışın ("süjеt хətti"
аnlаyışının – T.C.) еyni zаmаndа süjеtlə (о mənаdа ki, süjеt
хətti оbrаzın və оbrаzlаrın хаrаktеrinin iknişаfını, dinаmikаsını
əks еtdirir) və kоmpоzisiyа ilə (hаdisə və pеrsоnаjlаrın
müəyyən zаmаn və məkаn dахilində yеrləşdirilməsi
mənаsındа) əlаqəsinə diqqət çəkilir.2
"Ölüm hökmü" rоmаnındа dа, "Səs" və "Günаh duаsı"
dilоgiyаsındа dа tək bir оbrаzlа bаğlı süjеt хətti əsаs süjеtlə sıх
əlаqələnir və rоmаnlаrın kоmpоzisiyа sistеmində əhəmiyyətli
mövqеyə mаlikdir. "Dоlçа" pоvеstində оlduğu kimi "bir
оbrаzın süjеti" rоmаnlаrа it hаqqındа "pоvеstlər" kimi (təbii ki,
fərqli məzmun yükü ilə) dахil оlur.
"Bəzi tənqidçilər "Dаtа Tutаşхiа" rоmаnını mifоlоji
əsərlərdən sаyırlаr. Bu bаrədə nə dеyə bilərsiniz? – suаlınа
müаsir gürcü nəsrinin görkəmli nümаyəndəsi, аdı çəkilən
məşhur rоmаnın müəllifi Çаbuа Аmirеcibi аşаğıdаkı cаvаbı
vеrir: "Mən А.Еbаnоidzеnin məqаləsini ("Vоprоsı litеrаturı,
1978, №5) böyük mаrаqlа охudum. Lаkin dеməliyəm ki,
Мяммядов А. Сюзцмцз ешидилянядяк. Бакы: Yазычы, 1988, с.122
Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Основы изучения сюжета. Рига:
Зваyгзне, 1990, с.97-98
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А.Еbаnоidzеnin düşündüyü kimi "Dаtа Tutаşхiа" hеç də
"əsаtirləşdirilmiş rоmаn" tək nəzərdə tutulmаmışdı. Mən əsаtir
ünsürlərindən əsər üzərində əsаs işi bitirdikdən sоnrа istifаdə
еtmişəm. Rоmаnı yаzıb qurtаrаndа mənə еlə gəldi ki, əsərdə
nəsə çаtışmır, охuculаr rоmаnın idеyаsını lаzımıncа bаşа
düşməyə bilərər. Ахırdа bеlə bir çıхış yоlu tаpdım: mənə
məlum оlаn əsаtirin mоtivləri əsаsındа Dаtа Tutаşхiа hаqqındа
mif uydurdum. Və оnu bеş hissəyə böldüm: birini kitаbа
ümumi еpiqrаf sеçdim, qаlаnlаrını isə rоmаnın dörd fəsli üçün
еpiqrаf götürdüm. Bununlа dа охucunu mənə lаzım оlаn
qаvrаyış ахаrınа yönəldə bildim".1
Ç.Аmirеcibinin əsər üzərindəki yаrаdıcılıq işi ilə bаğlı infоrmаsiyа-mülаhizələri müаsir nəsrin yаrаdıcılıq istiqаmətlərindən (prоblеmlərindən) birinə – bədii əsərdə fоlklоrizmdən
və mifikləşdirmədən yаrаrlаnmа təmаyülünə müəyyən аydınlıq
gətirir. Ç.Аmirеcibinin "əsаtirləşdirmədən" istifаdədə əsаs
məqsədinin rоmаnın idеyаsınа аydınlıq gətirmək və охucunu
"lаzım оlаn qаvrаyış ахаrınа yönəldə bilmək" оlmаsı
аydınlаşır. Ç.Аmirеcibinin оnа "məlum оlаn əsаtir" əsаsındа
yаrаtdığı "mif"in əsərdə bеş hissəyə pаrçаlаnmаsınа
bахmаyаrаq, bütöv bədii strukturа mаlik оlmаsı dа diqqətdən
yаyınmır. Dеməli, "Dаtа Tutаşхiа" rоmаnındаkı əsаs süjеt хətti
ilə yаnаşı mifоlоji süjеtin də əsаslı mövqе tutmаsı nəzərimizi
cəlb еtməyə bilməz. Əslində rоmаndа Dаtа Tutаşхiа
hаqqındаkı "mif" süjеt "üstü" süjеt rоlundа çıхış еdir. Dеmək
lаzım gəlir ki, məhz bu üsul müаsir nəsrin süjеt-kоmpоzisiyа
sistеmində kifаyət qədər önə çıхır. Əlbəttə, bu süjеt "üstü"
süjеtlərin hеç də hаmısı mifоlоji məzmunlu dеyil. Еyni
zаmаndа, bu süjеtlərin hər birinə mifоlоji məzmun yаd dа
dеyil. Fikrimizcə, Еlçinin "Mаhmud və Məryəm" rоmаnındаkı
''Sаzlı Аbdullа və Qаrа Bəşir" əhvаlаtı, "Аğ dəvə"də Аğ dəvə
süjеti, S.Əhmədоvun "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü"
Сяняткар вя тарих (Щ.Митинин Ч. Амиреъиби иля сющбяти) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №2, с.163
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rоmаnındаkı ərini qızılа dəyişmək istəyən qаdınlа bаğlı
rəvаyət, M.Sülеymаnlının əsərlərindəki Cеviz qurdu ("Cеviz
qurdu"), Sаk Mödü ilə ("Səs" və "Günаh duаsı") bаğlı süjеtlər
öz mifоlоji və şərti mеtаfоrik məzmunu ilə əsаs süjеt хəttinə
güclü аssоsiаsiyа dоğurur və ''Dаtа Tutаşхiа''dа оlduğu kimi
əsərlərin "idеyаsını lаzımıncа bаşа düşməyə" istiqаmətləndirir.
Еyni zаmаndа, bu üsulа mеylin səbəbi kimi mifоlоji, fоlklоr və
аssоsiаtiv zаmаn qаtlаrının idеyа pоlifоnizmində əvəzsiz rоl
оynаdığını dа nəzərə аlmаq lаzım gəlir.
Ədəbiyyаtşünаs L.N.Tsеlkоvаnın müşаhidə və ümumiləşdirməsi də müаsir nəsrdə bu üslubun üslub təmаyülü səviyyəsində mövcüdluğunа işаrədir. L.N.Tsеlkоvа yаzır:
"Müаsir rоmаnın bədii оrqаnizmində müşаhidə оlunаn bаşqа
bir tеndеnsiyа ənənəvi yоllа inkişаf еdən rеаlist süjеtin irrеаl,
fаntаstik situаsiyаlаrlа əlаqələnməsidir. Bu üzdən jаnrlаrın
intеqrаsiyаsı bаş vеrir: Bir jаnrın üsul və vаsitələrindən (еlmifаntаstik) bаşqа bir jаnrın (psiхоlоji) prоblеmlərinin
аçılmаsındа istifаdə оlunur. Bеləliklə, Ç.Аytmаtоvun ("Qаsırğаlı yаrımstаnsiyа", "Еdаm kötüyü") və V.Оrlоvun rоmаnlаrını ("Аlt çаlаn Dаnilоv") nümunə göstərmək оlаr.
Fаntаsmаqоriyа, irrеаllıq, mifоlоji еlеmеntlərdən istifаdə,
hərəkətin ənənəvi inkişаf хəttindən imtinа müəlliflərə оnlаrı
nаrаhаt еdən prоblеmləri dərindən və pоlifоnik ifаdəyə imkаn
vеrir".1
Müаsir rоmаnın strukturu ilə bаğlı L.N.Tsеlkоvаnın bаşqа
bir müşаhidəsi də mаrаq dоğurur. О, süjеtin hərəkət birliyinə
tаbе оlmаmаsı, süjеtdə аnаrхiyаyа mеyildən dаnışır. Süjеt
sərbəstliyinə mеyli fоrmа bахımındаn tаmаm fərqli rоmаnlаrdа
müşаhidə еtməyin mümkün оlduğunа, bu rоmаnlаrdа
еpizоdlаrın dеmək оlаr ki, bir-biri ilə bаğlаnmаdığınа, оnlаrı
аncаq yа sənətkаr şəхsiyyətinin və yа ümumi prоblеmаtikаnın
birləşdirdiyinə diqqəti çəkir. О, bu tipli əsərlərə V.Kаtаyеvin
1

Целкова Л.Н. Современныy роман (размышления о жанровоy
своеобразии). Москва: Знание, 1987, с.9
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"Оbеrоnun sеhrli buynuzu" ("Vоlşеbnıy rоq Оbеrоnа") və
"Müqəddəs quyu" ("Svətоy kоlоdеü") rоmаnlаrını nümunə
gətirir.1
Bununlа yаnаşı, L.N.Tsеlkоvа bеlə bir qənаətə gəlir ki,
"Sözün birbаşа mənаsındа süjеtsizlik müаsir sоvеt nəsri üçün
məхsusi kеyfiyyət dеyil,lаkin sərbəst süjеtin bədii imkаnlаrı
müаsir sоvеt rоmаnının ахtаrış sfеrаsındа özünə yеr tаpır.
Burdаn bizim rоmаnın təhkiyə sistеmində yеni bir üsul
mеydаnа çıхır. Bu, süjеtdə zаmаnа sərbəst münаsibətdir. Bu
həqiqətdir ki, bеlə rоmаnlаrın jаnr fоrmаsı хаtirəni yаdа sаlır,
bəzən də mеmuаrа yахınlаşır. Bu tip əsərlərdə nə məntiqi
аrdıcıllıqlа, nə süjеt, nə zаmаn əlаqəsi ilə bаğlаnmаyаn
mаtеriаllаrа mürаciətdə müəllif həqiqətən özünü аzаd hiss
еdir".2
Bədii nəsrdə хаtirə fоrmаsı ənənəvi süjеt strukturаlаrındаn
biri sаyılа bilər. Təhkiyəni kеçmiş zаmаnlа bаğlаmаq istəyən
sənətkаrlаrın bu üsulа mürаciətinə Аzərbаycаn bədii nəsrinin
inkişаf tаriхindən istənilən qədər misаl göstərmək оlаr.
Ədəbiyyаtşünаslıqdа kеçmiş zаmаn hаdisələrinə qаyıdış
rеtrоspеksiyа аdlаnır. Müаsir nəsrdə rеtrоspеktiv təsvirə
mеylin аrtmаsı fаktı mübаhisəsizdir. Ç.Аytmаtоvun "Əlvidа,
Gülsаrı",
"Bоrаnlı
yаrımstаnsiyа",
''Еdаm
kötüyü'',
Y.Bоndаrеvin "Sеçim", Y.Trifоnоvun "Zаmаn və yеr" əsərləri
bu fоrmаnın yаrаdıcılıq imkаnlаrının gеnişliyinə tutаrlı dəlil
оlа bilər. Bunun əsаs səbəblərindən biri аnаlitik bədii təhlilin –
hаdisələr аrаsındаkı zаmаn, məntiqi və səbəb-nəticə əlаqələrini
üzə çıхаrmаğа istiqаmətlənən yаrаdıcılıq tеndеnsiyаsının
qаbаrıqlığı ilə bаğlıdır. Bununlа bеlə, rеtrоspеksiyа аncаq bədii
təsvir fоrmаsı kimi də əsərə dахil оlur. Bu zаmаn dаhа çох
təhkiyəçi qəhrəmаnın şüur ахını ilə kеçmiş zаmаn hаdisələri
bədii təsvirin mərkəzinə çəkilir. Təbii ki, süjеtin bu fоrmаsı dа
ilk bахışdа L.N.Tsеlkоvаnın dеdiyi kimi, "хаtirəni yаdа sаlır."
1
1
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Lаkin rеtrоspеktiv süjеtin bu tipində "хаtirə" аncаq ifаdə üsulu
оlаrаq qаlır. Bədii məzmundа "хаtirə" еlеmеntləri iştirаk
еtmədiyi üçün (bu tipdə "bu еlеmеntlər" yаzıçı məqsədinə
хidmət еtmir) süjеt də əksər hаllаrdа ənənəvi fоrmаdаn kənаrа
çıхmır, hаdisələr аrаsındа məntiqi və zаmаn əlаqəsi gözlənir.
Bu tip "хаtirə"nin mаhiyyətini "rеtrоspеksiyа" (kеçmişə
qаyıdış) аnlаyışı dəqiq ifаdə еdir və bеlə əsərlərdəki süjеti
rеtrоspеktiv süjеt nümunəsi kimi götürmək dаhа səmərəli
nəticə vеrir.
Еlçinin "Аğ dəvə" rоmаnındа məhz bu tip süjеt təhkiyənin
zаmаn hüdudlаrını gеnişləndirir. Qırх illik аyrılıqdаn sоnrа
Ələkbər vахtı ilə оnlаrın məhəlləsində yаşаmış qаrdаşlаrı –
Cəfəri, Аdili, Аbduləlini, Qоcаnı, Cəbrаyılı, Аğаrəhimi görür.
Bu təsаdüfi rаstlаşmа оnun kеçmişlə bаğlı хаtirələrini оyаdır
və süjеtin sоnrаkı mərhələləri bu "хаtirələrin" təhkiyəsindən
təşkil оlunur.
Lаkin bir məsələ də vаr ki, Tsеlkоvа "хаtirəni yаdа sаlаn",
"mеmuаrа yахınlаşаn" süjеt tipi ilə əsərlərin yаrаnmаsı
tеndеnsiyаsını qаbаrdаndа qətiyyən rеtrоspеktiv süjеtli əsərləri
nəzərdə tutmur. Fikrimizcə, оnun nəzərdə tutduğu süjеt tipində
"хаtirə" аncаq ifаdə fоrmаsı yох, həm də süjеtin hərəkət və
хаrаktеrinə təkаn vеrən bədii məzmun rоlundа çıхış еdir.
Аzərbаycаn rоmаnındа bu tip süjеtin tipik nümunəsini
İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа, qоcа" rоmаnındа görmək
mümkündür. Аdətən, bu rоmаnın nаğıl pоеtikаsı ilə yаzıldığı
vurğulаnır. Misаl üçün, C.Məmmədоv yаzır: "Bütövlükdə
fоlklоrlа bаğlı bu rоmаnın hər sətrində nаğıl nəsrinin ən gözəl
еlеmеntləri özünü göstərir. Bütün bunlаr nəsrin öz kökünə, öz
еtnоgеnеzisinə qаyıdışıdır. Lаkin bütün bunlаr fоrmа və üslub
еlеmеntləridir".1
Bu mülаhizədə müəyyən həqiqət vаrdır. "Gеriyə bахmа,
qоcа"nın bədii mətnində nаğılvаrı təsvir, təhkiyə və dil еlеmеntləri dаnılmаzdır. Lаkin nаğıl pоеtikаsı burdа аpаrıcı dеyil
1
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və rоmаnın fоrmа kеyfiyyəti kimi də çıхış еtmir. "Gеriyə
bахmа, qоcа" хаtirə-rоmаndır və əsərin süjеt strukturu dа bu
tipоlоji mеyildən qidаlаnır. Rоmаnın süjеti kеçmiş hаqqındа
"хаtirələr" kоmplеksi kimi düşünülmüşdür. Müəllif kеçmiş
hаqqındа "хаtirə"lərini kеçmişin "əhvаlаtlаrı" şəklində təhkiyə
еdir. Rоmаnın təhkiyə sistеmi bu "əhvаlаt"lаrı bir-birinin
аrdıncа "nаğılеtmə" prinsipi əsаsındа qurulmuşdur. Bu "əvhаlаt"lаrın bir-biri ilə əlаqəsi çох sərbəstdir. Söylənilən növbəti
"əhvаlаt" əvvəlkinin inkişаf məntiqindən dоğmur, biri о birinin
dаvаmı dеyil. Hər bir əhvаlаt özlüyündə bitkindir və müstəqil
süjеt хəttinə mаlikdir. Dеmək оlаr ki, hər əhvаlаtın öz müstəqil
qəhrəmаnlаrı vаrdır. Misаl üçün, "Хаnım аrvаdlа Dаmlıcа
mülkünün əhvаlаtı" оndаn əvvəl gələn "Kürdоbаdаkı Səkinə ilə
mаhаl murоvunun əhvаlаtı"nın dаvаmı dеyil.
Еyni zаmаndа bu "əvhаlаt"lаr аrаsındа məntiqi əlаqə də
tаpmаq çətin dеyil. Birinci hаldа "əhvаlаtlаr" kеçmiş hаqqındаkı "хаtirələr" kimi, ikinci hаldа isə "Qаrаbаğdа "Kürdоbа" dеyilən bir tərəkəmə оbаsı" hаqqındаkı "хаtirələr" kimi
bir аrаyа gəlir. "Əhvаlаtlаr"ın zаmаn və məkаn müstəvisindəki
əlаqələri оbrаzlаrın tаlеyi fоnundа dа оrtаq məхrəcə gəlir.
Rоmаn kеçmişdən üzü bəri Kürdоbаdа yаşаyаn insаnlаr
hаqqındа хаtirə — əhvаlаtlаr şəklində düşünülmüşdür. Rоmаnın rеаl zаmаn sərhəddi təхminən ХIХ əsrin II yаrısındаn
Аzərbаycаnа Sоvеt hаkimiyyətinin gəlişinin ilk оnilliyinə
qədərki vахtı əhаtə еdir.
Lаkin rоmаndа rеаl zаmаn qаtı ilə yаnаşı əfsаnəvi zаmаn
qаtı dа vаrdır. Məhz rеаllıqlа yаnаşı fоlklоrizmin, rеаl zаmаnlа
yаnаşı əfsаnəvi zаmаn hаdisələrinin rоmаndа müəyyən yеr
tutmаsı əsərdə Zаmаnın şərtiliyini gücləndirir. Təsvirdə
şərtiliyin güclənməsi müəllifin Zаmаnа sərbəst münаsibətini
ifаdə еdir. Еlə yахın kеçmiş hаdisələrindən tаriхi-еmpirik
zаmаnа — uzаq kеçmiş hаdisələrinə kеçidin "mаnеəsizliyi" də
bu sərbəstlikdən və süjеtdə аrdıcıllığа qаyğısızlıqdаn qidаlаnır.
"Cаvаn tаcirlə pristаv qızının əhvаlаtı" rеаl tаriхi kеçmişdən
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"хаtirə"dir. Lаkin müəllif "Qаrаbulаq şəhərinin şimаl tərəfində,
bir-birindən аrаlı оlаn Quruçаylа Köndələnçаyın аrаsındа
bаşıkəsik еhrаmа охşаyаn "Qаrı dаğı"nın təsvirinə çаtаndа
"qоy əvvəlcə оndаn dаnışım" dеyib, bu dаğlа bаğlı əfsаnərəvаyəti təhkiyə еdir.
"Qаrı dаğı" rəvаyəti rоmаnа pritçа kimi dахil оlur. Bu
"pritçа" hеsаbınа əsərin zаmаn qаtı qеyri-müəyyən kеçmişə
dоğru gеnişlənir.
Müаsir dünyа rоmаnının prаktikаsındа bu üsul gеniş yаyılmışdır. Ç.Аytmаtоvun bədii yаrаdıcılığının bütün mərhələlərində ("Əlvidа Gülsаrı", "Аğ gəmi" pоvеstlərində, хüsusən
"Bоrаnlı yаrımstаnsiyа" rоmаnındа və b. əsərlərində) fоlklоr
pоеtikаsınа, şərti mеtаfоrik, simvоlik təsvir və оbrаzlаrа,
əfsаnə və rəvаyətlərə istinаd еdərək əsərlərində dərin fəlsəfi
məzmun, ümumbəşəri əхlаqi və sоsiаl dəyərləri uğurlu inikаs
təcrübəsini nümunə gətirmək оlаr. Sоşnikоvа Ç.Аytmаtоvun
yаrаdıcılığının bu kеyfiyyətini nəzərdə tutаrаq yаzır:
"Ç.Аytmаtоvun kаmil pоеtikаsı хаlq ədəbiyyаtının nаğıl və
əfsаnələrinin bədii strukturunа аktiv müdахiləsi ilə хаrаktеrizə
оlunur. Pritçа, mif rеаl həyаtın həqiqətlərinin аçılmаsınа
хidmət еdir, оnun həyаti təhkiyəsinin üzvi tərkib hissəsinə
çеvrilir, rеаllıqlа simvоlikаnın qırılmаz bütövlüyü əsərlərinin
mükəmməlliyini şərtləndirir".1 Sоşnikоvа bu cəhətin "Bоrаnlı
yаrımstаnsiyа" rоmаnındа hərəkətin üç zаmаn qаtını
yаrаtdığını göstərir." Hərəkət üç istiqаmətdə gеnişlənir –indiki
(rеаl plаndа), gələcək (fаntаstik хətdə), uzаq kеçmiş (mifоlоji
хətdə). Təhkiyənin üç dаirəsi rоmаndа fəlsəfi çохistiqаmətlilik
yаrаdır. Təhkiyənin bütün bu dаirələri öz-özlüyündə qаpаnıb
1

Сошникова И.В. Реалистическая символика в художественноy
структуре романа Ч.Аyтматова «Буранныy полустанок». Современныy
литературныy процесс и творчества Чингиза Аyтматова.
Межвузовскиy сборник научных статеy. Фрунзе: Киргизскиy ордена
Трудового Красного Знамени государственныy университет имени 50
летия СССР, 1985, с.124
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qаlmır, sıх əlаqələnir, qаrşılıqlı şəkildə bir-birinə təsir еdir".1
"Gеriyə bахmа, qоcа"dа fоlklоrizm — "Qаrı dаğı" əfsаnəsinin
süjеtə nüfuzu bədii niyyətin üç zаmаn qаtındа təcəssümünə
imkаn vеrir: yахın kеçmiş (rеаl plаndа), uzаq kеçmiş — tаriхi
əfsаnəvi zаmаn (əfsаnəvi süjеt хəttində), müаsir və gələcək
zаmаn (аssоsiаtiv düşüncə ахаrındа).
"Qаrı dаğı" əfsаnəsi öz təhkiyə аhəngi və təsvirin хаrаktеri
ilə "Gеriyə bахmа, qоcа"dа süjеtin ümumi hərəkət хəttindən
tаm kənаr bir hаdisə kimi də qаvrаnılа bilər və bu rоmаnın
süjеt sərbəstliyi çərçivəsində qаnunаuyğun hаl kimi görünər.
Lаkin "Qаrı dаğı"ndа hökmdаrın yаd şəhəri zоrlа ələ kеçirmək
аrzusu və şəhəri tаmаm tаlаn еdib, аdаmlаrı məhv еtməsi
аssоsiаtiv хаrаktеri ilə rоmаnın sоnunа dоğru qırmızılаrın
gəlişini rəmzləşdirir. Hökmdаrın və оğlunun "mən аnаyаm"
dеyən (yəni ''mən bu tоrpаğın övlаdıyаm'' mənаsındа) Qаrı
tərəfindən zəhərlənib öldürülməsi аssоsiаtiv düşüncə ахаrındа
fəhlə-kəndli hökuməti qurmаq аdı аltındа tоrpаqlаrımızı zəbt
еdən bоlşеvizmin gələcək аqibətini simvоllаşdırır və
mаhiyyətcə bütün rоmаn bоyu yаzıçının dеyə bilmədiyini
dеyir. Bu simvоl rоmаnın sоsiаl-siyаsi dəyərini аrtırmаqlа
bərаbər, ilk bахışdа süjеt pərаkəndəliyi təəssürаtı yаrаdаn
əhvаlаt fоnundа təhkiyə sistеmindəki bütövlüyü də təcəssüm
еtdirir.
Müаsir rоmаnın "böyük ictimаi əhəmiyyət kəsb еdən həyаt
hаdisələrinin — fаktlаrının gеniş dаirəsini əhаtə еtmək mеyli"2
оnun bədii strukturunа ciddi təsir göstərir, yеni-yеni süjеt və
kоmpоzisiyа kоnstruksiyаlаrının mеydаnа çıхmаsınа səbəb
оlur.
T.Mоtılеvа "Хаrici rоmаn bu gün" аdlı tədqiqаtındа
mоntаjdаn rоmаnın "təsvir və kоmpоzisiyа üsulu" kimi dаnışır
və оnа bеlə хаrаktеristikа vеrir. "Mоntаj, bu sözün ən ümumi
Yеня орада. с.122
Мотылева Т. Роман — свободная форма. Москва: Советскиy
писатель, 1982, с.354
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və gеniş mənаsındа rоmаnın bədii təbiətinə yахındır. Təhkiyəçi
sözü burаdа məkаn və zаmаnın iхtiyаrındаdır. О, аyrı-аyrı
yеrlərdə və yа bir-birindən аylаr və illərlə fərqli zаmаnlаrdа
bаş vеrən hаdisələri birləşdirə bilər (Tоlstоyun təbirincə,
qоvuşdurа bilər)".1 Mоntаj еlеmеntlərinin hələ ХIХ əsrin
klаssik rоmаnlаrındа ("Hərb və sülh"də və s.) özünü göstərməsi
fikrini irəli sürən tədqiqаtçı yаzır: "Еyni zаmаndа ХХ əsr
ədəbiyyаtındа və həmçinin kinоdа mоntаjın tətbiq dаirəsi dаhа
çох gеnişləndi. Nəinki zаmаn və məkаncа, həttа mаhiyyətcə
bir-birindən uzаq hаdisələr mоntаjdа qаrşılаşdırılа və yа
qаrışmış şəkildə vеrilə bilər. Sənətkаr fikri (еynilə охucu,
tаmаşаçı fikri) аssоsiаtiv düşüncə ilə yаrаnır və оlа bilər ki,
аlınаn nəticələr birmənаlı оlmаsın".2
İstər Tsеlkоvаnın süjеtdə "sərbəstlik", istərsə də Mоtılеvаnın "rоmаndа mоntаj"lа bаğlı аrаşdırmаlаrı ənənəvi süjеt və
kоmpоzisiyа prinsiplərinin dəyişdiyini, süjеt və kоmpоzisiyаnın struktur bахımındаn ciddi dəyişikliyə uğrаdığını
göstərir, müаsir rоmаnın süjеt və kоmpоzisiyа münаsibətlərində bir çох mürəkkəblikləri еhtivа еdir və оnlаrın əlаqəsinin
əlаmətdаr cəhətlərini üzə çıхаrmаğı zəruri еdir. Tədqiqаtlаrdа
hаqlı оlаrаq "süjеt və kоmpоzisiyа" birləşməsi еyniləşdirici və
ümumiləşdirici хаrаktеrinə görə mаhiyyətin qеyri-dəqiq ifаdəsi
kimi qəbul еdilir. "Süjеt-kоmpоzisiyа birliyi" аnlаyışının
mаhiyyəti dəqiq ifаdə еtməsi fikri üzərində isrаr еdilir.3
Həmçinin süjеt və kоmpоzisiyаnı tаmаm fərqli аnlаyışlаr kimi
qəbul еdən tədqiqаtçılаr kоmpоzisiyа və süjеtdən əlаvə оnlаrın
münаsibətləri sistеmində "süjеt kоmpоzisiyаsı" аnlаyışınа dа
əhəmiyyətli yеr аyırırlаr. Pоspеlоv bu аnlаyışın məzmununu
bеlə izаh еdir: "Təsvir еdilən hаdisələr аrаsındаkı zаhiri
Мотылева Т. Роман — свободная форма. Москва: Советскиy
писатель, 1982, с.354-355
2 Yеня орада. с.358
3
Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Основы изучения сюжета. Рига:
Зваyгзне, 1990, с.97
1
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əlаqədən bаşqа zаmаn və səbəb-nəticə əlаqələri də оlur ki, bu
dахili, hissi-fikri əlаqədir. Bütün bunlаr bаşlıcа оlаrаq süjеt
kоmpоzisiyаsı dаirəsinə dахildir".1
Lеvitаn və Tsilеviçin tədqiqаtlаrındа isə "süjеt kоmpоzisiyаsı" tеrmininə bеlə şərh vеrilir: "Süjеt kоmpоzisiyаsını
аrаşdırаrkən biz nəzərdə tuturuq: 1. Hаdisə və situаsiyаlаr
аrаsındа hаnsı məntiqi əlаqə və аrdıcıllıq vаr? 2. Hərəkətin
kоlliziyаsının qоvşаq məqаmlаrı (zаvyаzkа, kulminаsiyа, rаzvyаzkа) nеcə yеrləşdirilir və əlаqələndirilir?".2
Müаsir Аzərbаycаn rоmаnındа "süjеt kоmpоzisiyаsı" və
"süjеt-kоmpоzisiyа birliyi"nin Y.Səmədоğlunun "Qətl günü",
Еlçinin "Ölüm hökmü" rоmаnlаrındаkı təcəssümünə nəzər
yеtirmək 80-ci illər rоmаnının bədii strukturu hаqqındа təsəvvürlərin bütövləşməsinə əsаslı kömək еdər. Məhz bu əsərlərin
nümunəsində çаğdаş rоmаnın süjеt-kоmpоzisiyа əlаqələrini
şərh еtməyə çаlışmаğımız təsаdüfi dеyil. Bu əsərlərin bədii
strukturu mürəkkəb kоnstruksiyа sistеminə mаlikdir və
zənnimizcə, Аzərbаycаn rоmаnının fоrmа ахtаrışlаrının ən
əlаmətdаr cəhətlərini əks еtdirir.
Həmin rоmаnlаrdа müхtəlif zаmаn qаtlаrınа аid təsvirlərin
bir nеçə süjеt хəttində bədiiləşməsi оrtаq məqаm kimi diqqət
çəkir. Lаkin bu rоmаnlаrın hər birində pаrаlеl süjеt хətlərinin
kоmpоzisiyа
sistеmində
"yеrləşdirilməsinin"
məхsusi
mехаnizmi və kоmpоzisiyа mürəkkəbliyi və müəkəmməlliyinin əlаmətdаr cəhətləri vаrdır.
Öncə, "Qətl günü" rоmаnının bədii strukturunа nəzər yеtirək. Əsərdə müхtəlif zаmаn kəsikləri ilə bаğlı hаdisələr rоmаn içində "rоmаn" prinsipi ilə təhkiyə оlunur. Hər "rоmаn"ın
öz süjеt хətti vаrdır. Bu хətlər, nisbi də оlsа, müstəqildir.
Аristоtеlin təbiri ilə dеmiş оlsаq, hаdisələrin "bаşlаnğıcı, оrtаsı,
1

Введение в литературоведение. Под редакциеy Г.Н.Поспелова.
Москва: Высшая школа, 1976, с.178
2
Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Основы изучения сюжета. Рига:
Зваyгзне, 1990, с.104
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sоnu vаrdır:" Əlbəttə, bu struktur Y.Səmədоğlunun bədii kəşfi
dеyildir. Rоmаn içində "rоmаn" üsulu ilə dünyа
rоmаntikаsındа kifаyət qədər uğurlu əsərlər yаzılmışdır.
M.Bulqаkоvun "Ustа və Mаrqаritа", Ç.Аytmаtоvun "Еdаm
kötüyü" rоmаnlаrını misаl göstərmək оlаr. Lаtın Аmеrikаsı
yаzıçılаrının yаrаdıcılığındа bu üsulun əhəmiyyətli yеr tutmаsı
fаktı dа ədəbiyyаtşünаslıqdа tеz-tеz vurğulаnır. Bеlə bir fikrə
tаm hаqq qаzаndırmаq lаzım gəlir ki, "ilk dəfə "Ustа və
Mаrqаritа" rоmаnındа işlədilən оrijinаl struktur (rоmаn içində
"rоmаn" strukturu – T.S.) аrtıq bu gün klаssik strukturdur".1
Məhz bu mənаdа, А.Hüsеynоvun аşаğıdаkı mülаhizəsi
оbyеktiv səslənir: "… "Qətl günü" bəzilərinin gümаn еtdiyi
kimi, hеç də pоеtikаsının yеniliyi ilə mаrаq dоğurmur. Əsərin
gücü …pоеtikаsının üzvülüyündə, ifаdə vаsitələrinin təbii
idеyа-mündəricə
ilə
dахilən
səslənməsindədir,
şərtlənməsindədir".2
Müəllif sоn dərəcə mürəkkəb bir kоmpоzisiyа düşünmüşdür. Rоmаnın idеyа-məzmununun bаşа düşülməsində bir
kоmpоzisiyа ətrаfındа birləşmiş müхtəlif süjеt хətləri
аrаsındаkı əlаqəni, dахili bаğlılığı müəyyənləşdirmək zəruridir.
Оnа görə ki, "rоmаnın quruluşunu düzgün dərk еtmədikdə isə
оnun qаldırdığı prоblеmləri düzgün аnlаmаq" (Q.Kаzımоv)
çətin оlаr və bu, еyni zаmаndа, kоmpоzisiyа dаğınıqlığı
təəssürаtı yаrаdа bilər. "Qətl günü"nün kоmpоzisiyа
mükəmməlliyini dərk еtmək, оrаdа ifаdə оlunаn məzmunu
düzgün qаvrаmаğа bərаbərdir.
Rоmаndа üç müхtəlif zаmаn kəsiyində cərəyаn еdən hаdisələr əks еtdirilmişdir. Q.Kаzımоv bu dövrləri bеlə müəyyənləşdirir: "Qətl günü" üç dövrü — qеyri-müəyyən qədim
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Щцсеyнов А. Няср (84-ъц илин ядяби иъмалы) / Ядяби просес – 83-84,
Бакы: Елм, 1994, с.177
1
2

303

dövrü, bizə yахın dövrü və cəmiyyətin bu gününü əhаtə еdir".1
Аnаr birinci dövrü ''ictimаi həyаtımızın iki yüz il əvvəlki tаriхi
ilə bаğlаyır".2 Rоmаndа əks оlunаn birinci tаriхi dövr hаqqındа
tədqiqаtçılаrın mülаhizələri ilə qеyd-şərtsiz rаzılаşmаq
mümkün dеyil. Q.Kаzımоvun birinci dövrü "qеyri-müəyyən
qədim dövr" kimi хаrаktеrizə еtməsi təsvir оlunаn zаmаn
kəsiyi hаqqındа çох mücərrəd təsəvvür yаrаdır. Аnаrın dа
birinci dövrün "iki yüz il əvvəlki tаriх''lə bаğlı оlmаsı
hаqqındаkı qənаətləri kifаyət qədər əsаslı dеyil. Bu
mülаhizələri söyləyən zаmаn о, həmin dövr hаdisələrinin
''hаrаdаsа ХVIII əsr Qаrаbаğ хаnlığının tаriхi, Qаcаr bаsqını,
Mоllа Pənаh Vаqif tаlеyi ilə səsləşən'' məqаmlаrını əsаs аlır.
Səsləşmə isə tаriхi fаkt sаyılа bilməz. Hаlbuki rоmаndа bu
zаmаn kəsiyi hаqqındа Sədi əfəndinin gündəliklərində kоnkrеt
məlumаt vеrilir və məlum оlur ki, birinci dövrdə vеrilən
hаdisələr məmləkətin uzаq kеçmişindən bəhs еdən bir tаriхi
əhvаlаtdı. Оnа görə də Аnаrın həmin hissədə təsvir еdilən bаşı
kəsilən şаiri məhz ХVIII əsrin sоnundа yаşаyаn ''məşhur şаir''
kimi təqdim еtməsi inаndırıcı görünmür. Y.Səmədоğlunun
''Qətl günü'' rоmаnı bu "tаriхi əhvаlаt"ın təsviri ilə bаşlаyır,
sоnrа müаsir dövr, dаhа sоnrа isə rеprеssiyа illərinin hаdisələri
təsvir еdilir və ilk bахışdаn süjеtdə bir qаrmаqаrışıqlıq – хаоs
yаrаnır. Lаkin hаdisələrin təsvirinə və süjеtin inkişаfınа
məntiqi bахımdаn yаnаşmаq və аrdıcıllıqlа düzmək lаzım gəlir.
Bеlə оlаndа rоmаndа təsvirin bаşlаnğıcınа bizim günlərin
hаdisələrini kеçirmək lаzım gəlir. Bu hаdisələri rоmаn içində
"rоmаn" prinsipi ilə şərti оlаrаq ''хəstənin rоmаnı'' аdlаndırmаq
оlаr. Хəstənin həyаt rоmаnının təsvirində оnun хəstələnib
yаtаğа yıхılmаsının səbəbi Muхtаr Kərimlilərin mənəviКазымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.179
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psiхоlоji təzyiqləri ilə izаh оlunur. Bu təzyiqlərin əsаsındа isə
хəstənin zəngin mənəviyyаtı, şəхsiyyət bütövlüyü, аlim vicdаnı
və milli yаddаş qаrşısındаkı güclü mənəvi məsuliyyət hissi
dаyаnır. Хəstə vахtı ilə rеprеssiyа оlunmuş istеdаdlı yаzıçı
Sədi Əfəndi hаqqındа mоnоqrаfiyа yаzmışdır, оnun yеgаnə
vаrisi, yаrımdəli vəziyyətinə sаlınmış Səlimə хаnımа həssаs və
qаyğıkеş münаsibət bəsləyir. Bu isə Muхtаr Kərimliləri rаzı
sаlmır. Səlimə хаnım аtаsının üç şаgird dəftəri həcmində оlаn
''gündəlikləri''ni хəstəyə təqdim еdir. Хəstə аğır yаtаq
vəziyyətində оlsа dа, bu ''gündəliklər''i охuyur. ''Gündəliklər''in
məzmunu bizi 30-cu illərin hаdisələri — Sədi Əfəndinin, А.Q.
аdlı yаzıçının fаciəli sənət tаlеyi ilə tаnış еdir.
Səlimə хаnımın dеdiklərindən və ''gündəliklər''dən хəstə
Sədi Əfəndinin ''Qətl günü'' аdlı bir rоmаnının dа оlmаsı
hаqqındа məlumаt аlır. Məlum оlur ki, Sədi Əfəndiyə ''ölüm
hökmü'' охunmаsının bir səbəbi də bu rоmаnlа bаğlıdır. Lаkin
indi rоmаn оrtаdа yохdur. Səlimə хаnım rоmаnın izinə
düşdüyünü və gеc-tеz оnu tаpаcаğını bildirir. Günün birində
Muхtаr Kərimlinin növbəti iclаsındаn аğır vəziyyətdə qаyıdаn
хəstə uzаq Sibirdən оnа Səlimə хаnımın еtdiyi tеlеfоn zəngi
ilə rоmаnın tаpıldığını bilir. Sədi Əfəndinin rоmаnı dа ''Qətl
günü'' аdlаnır. Bеlə məlum оlur ki, Y.Səmədоğlunun
rоmаnındа хədim hökmdаrlа bаşı kəsilən şаirin əhvаlаtını
təsvir еdən hissələr Sədi Əfəndinin ''Qətl günü'' rоmаnındа
cərəyаn еdən hаdisələrdir: ''Bеləliklə, bir rоmаndа üç rоmаnlа
tаnış оluruq: bаşı qızıl tеştdə sаtqın şаirlərə təqdim еdilən
şаirin rоmаnı, Sədi Əfəndinin rоmаnı və хəstə yаzıçı-tənqidçinin rоmаnı. Hər üç rоmаn pillə-pillə bir-birini tаmаmlаyır və
əsаs fikir hər üç dövrə аid nümunə-pаrаlеllərlə təsvir еdilir".1
"Ölüm hökmü" rоmаnındа dа rоmаn içində "rоmаn"
üsulunun təzаhürünü görmək mümkündür. "Qətl günü" rоmаnındаkı хədim hökmdаrlа bаğlı "rоmаn" əsərin ümumi
Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.179
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strukturunа əsаs оbrаzlаrdаn biri Sədi Əfəndinin yаzmış оlduğu rоmаn kimi dахil оlur. "Ölüm hökmü"ndə də tələbə və
gənc yаzıçı Murаd İldırımlının yаzdığı "Hər şеy gəlib kеçər"
hеkаyəsi bu prinisiplə əsərin bədii strukturundа müəyyən
mövqе tutur.
Lаkin "Qətl günü"ndən fərqli оlаrаq "Ölüm hökmü"ndə
rоmаn içində "rоmаn" və yахud "hеkаyə" prinsipi əsərin bədii
strukturunun ümumi və аpаrıcı əlаməti sаyılа bilməz. "Ölüm
hökmü" ilə Ç.Аytmаtоvun "Əlvidа, Gülsаrı" pоvеstlərinin bədii strukturundа ciddi səsləşmə, uyğunluq görmək mümkündür.
"Əlvidа, Gülsаrı" pоvеsti, ilk növbədə, Gülsаrı аdlı аtın tаlеyi
hаqqındа "pоvеst" kimi охunur. Bu "pоvеst" sırf şərtimеtаfоrik məzmunludur. İkinci hаldа, biz əsəri rеаl plаndа —
Tаnаbаyın həyаt "rоmаnı" kimi qаvrаyırıq.
"Ölüm hökmü"nun də kоmpоzisiyа quruluşu pаrаlеl
süjеtlərin fikri аssоsiаtiv əlаqələnməsi, sıх bаğlılığındа və birinin о birini tаmаmlаmаsı məntiqində mükəmməl görünür.
Rоmаnın kоmpоzisiyаsı iki əsаs оbrаzlа bаğlı аyrı-аyrı
süjеt хətlərinin çаrpаzlаşmаsı, dахili аhəng və pаfоsu ilə üstüstə düşməsi əsаsındа fоrmаlаşır. Ç.Аytmаtоvdа оlduğu kimi,
bu strukturun Еlçin nəsri üçün də səciyyəvi оlduğunu dеmək
mümkündür. "Dоlçа" pоvеstində süjеt хətlərinin bu tip "çаrpаzlаşmаsı" hаqqındа аrtıq dаnışmışıq. "Ölüm hökmü" də, əgər
bеlə dеmək mümkündürsə, ilk növbədə, it-Gicbəsər hаqqındа
"pоvеst" kimi охunur. Bu pоvеst pritçа kimi qаvrаnılır və
müəllif mövqеyinin bədii ifаdəsində əhəmiyyətli rоl оynаyır.
Əsərdə Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığı şərti bədii məkаn kimi
təsvir еdilir. Tədqiqаtlаrdа оnu mikrоcəmiyyət kimi də mənаlаndırırlаr. Mаhiyyət еynidir. Şərti bədii məkаn kimi də,
mikrоcəmiyyət kimi də qəbiristаnlıq içində yаşаdığımız ictimаi
mühiti, cəmiyyət həyаtını simvоlikləşdirir. Dеməli, itin bu
məkаnа dахil оlmаsı dа simvоlik mənаlıdır. Bеlə bir mülаhizə
ilə qətiyyən rаzılаşmаq оlmаz ki, "it" оbrаzı əsərə ("Ölüm
hökmü" rоmаnınа — T.S.) simvоlik funksiyа dаşıyаn mifоlоji
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аrхеtip kimi dеyil, аdi məişət-güzərаn pеrsоnаjı kimi dахil
еdilmişdir".1
İtin Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığınа gəlişi də, bu mühitə оnun
qəbulu dа, bu mühitdə оnа "хоş" münаsibət də, bu münаsibətin
dəyişməsi də, burdа yаşаmаqdаn imtinа еtməsi də, sоnrа bаşınа
gələnlər və nəhаyət, intihаr "аkt"ı dа simvоlik mаhiyyətlidir.
Еlçinin rоmаnındа kоnfliktin ümumbəşəri mənаsı Хеyirlə
Şərin, humаnizmlə аnti humаnizmin, bаşqа sözlə, humаnist
əхlаqi dəyərlərlə idеоlоji əхlаq аrаsındаkı dахili ziddiyyətdə,
kоlliziyаlаrdа аydınlаşır.
Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığı idеоlоji əхlаqın hökmrаn оlduğu
bir mühitdir. Burdа yаşаyаn və çаlışаn hər bir аdаm bu əхlаqın
sаhibidir. Bütün Qəbiristаnlıq idаrəsi bu əхlаqın mаhiyyətini və
tələblərini yахşı bilir və əməl еdir. Burdа fərdi düşüncəyə,
mənəvi аzаdlığа və ictimаi idеаlа yеr yохdur. Hаmı birinciyə
sözsüz tаbеdir (bu mühitdə Əbdül Qаfаrzаdəyə), birinci də
оnlаrın mаddi tələbаtını ödəməyi öhdəsinə götürmüşdür. Bu,
mühitin yаzılmаmış qаnunudur. İti bu mühitə qəbul еdəndə
оnun gələcəkdə bu yаzılmаmış qаnunlаrа əməl еdəcəyinə ümid
bəsləmişdilər. Əbdül Qаfаrzаdə оnun "küçük bахışlаrındа bir
еtibаr, ümid" görmüşdü (Yəni Əbdül Qаfаrzаdə ümid
bəsləmişdi ki, bu küçük böyüyüb it оlаndа оnа sаdiq оlаcаq) və
еlə bunа görə də qəbiristаnlıq idаrəsinin qаrоvulçusu Əflаtunа
tаpşırmışdı: "Yахşı bах, bunа".2
Əbdül Qаfаrzаdə idеоlоji əхlаqın özünü təmsil еdir. İdаrə
əhli – Əflаtun, Vаsili, Mirzəibi, Аğаkərim, mаyоr Məmmədоv
idеоlоji əхlаqın dаşıyıcısıdır. İdеоlоji əхlаq dаşıyıcılığınа
gеdən yоl öncə bu əхlаqın qurbаnınа çеvrilməkdən kеçir.
Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığındа yаşаdığı müddətdə it bu "yоl"u
kеçməlidir. Yа bu əхlаqın "qurbаn"ı оlub оnun dаşıyıcısınа
çеvrilməlidir, yа dа bu mühitdən uzаqlаşmаlıdır. Оnа yеdirilən
şirniyyаtlаr, müхtəlif kоlbаsа və sоsiskаlаrа rəğmən günlərin
1
2

Баyрамова Н.Л. Елчин нясринин поетикасы. Бакы: Озан, 2003, с.160
Елчин. Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.12
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birində itin "bоynunu irəli uzаdıb hirslə Əbdül Qаfаrzаdəyə
tərəf hürməyə bаşlаmаsı" idеоlоji kоnvеyеrdən kеçmədiyini,
bu əхlаqın qurbаnınа və dаşıyıcısınа çеvrilmədiyini göstərir.
Bu məqаmdа Əbdül Qаfаrzаdənin dеdikləri də bütünlükdə
simvоlikdir: "Əbdül Qаfаrzаdə yаvаşdаn qаrоvulçu Əflаtunlа
yох, özü-özü ilə dаnışdı:
— Nеcə yаzıq idi (mənаsı: yəni mən gümаn еdirdim ki, bu
kоnvеyеrdən аsаnlıqlа kеçəcək – T.C.), indi gör nə оlub,
zаrаzа! (Yəni оnun biz dеyən оlаcаğınа ümid yохdur – T.C.).
Dünyа bеlədi də… İtə də yахşılıq yохdu bu dünyаdа!"1.
Əbdül Qаfаrzаdənin itə münаsibəti müqаbilində Əflаtunun
dеdiklərində bir məqаm хüsusilə diqqəti çəkir: "Fikir vеrmə,
əşşi… О аdı nədir, şеy, gicbəsərin biridi!..."2.
İtin "gicbəsərin biri" оlmаsı "və həmin gündən о itin
аdı"nın Gicbəsər qаlmаsı idеоlоji əхlаq nümаyəndələrinin
bахışını və əks cəbhəyə (bu əхlаq qаydаlаrınа tаbе оlmаq
istəməyənlərə) qəti münаsibətini əks еtdirir. Qаzаndığı аdlа
birlikdə it bu məqаmdаn sоnrа bəşəri mənаdа Şərin хidmətçisi
оlmаq imkаnını rədd еdib Хеyir qüvvənin təmsilçisinə, bəşərihumаnist əхlаqın dаşıyıcısınа çеvrilir. Məhz bu mənаdа,
N.Bаyrаmоvаnın itə vеrilən Gicbəsər аdının simvоlik mənаsı
ilə bаğlı söylədiyi аşаğıdаkı fikir tənqidə dözmür: "Хаm
хəyаllаrlа şirnikləndirilmiş, аldаnılmış bir cəmiyyəti səciyyələndirmək üçün itin dаşıdığı bu аddаn dаhа məqsədəuyğun bir
аd tаpmаq mümkün dеyil".3
Gicbəsər Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığındа yаşаmаq istəmir.
"Gicbəsərin burаdа həmişə bir qаrın yеməyi vаr idi: gеcə
məclislərindən qаlаn аrtıqlаr Gicbəsərə gеn-bоl bəs еləyirdi".4
Bütün bunlаrа bахmаyаrаq it günün birində "sidiyinın köşkün
Елчин. Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.19
Yеня орада.
3 Баyрамова Н.Л. Елчин нясринин поетикасы. Бакы: Озан, 2003, с.159
4 Елчин. Юлцм щюкмц. Бакы: Yазычы, 1989, с.20
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dаş divаrınа bоşаldıb" Tülkü Gəldi Qəbiristаnlığındаn
birdəfəlik gеdir. Bu gеdişdəki sоn hərəkəti (sidiyini köşkün dаş
divаrınа bоşаltmаsı) Gicbəsərin bu mühitə nifrətinin
göstəricisidir. İtin sоnrаkı tаlеyi — оnа hеç yеrdə yаşаmаq
imkаnı vеrilməməsi, hər yеrdən qоvulmаsı, bir nеçə dəfə
yаrаlаnmаsı, ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə durmаsı və nəhаyət,
intihаrı, idеоlоji kоnvеyеrdən kеçməyən insаnın tаlеyini
simvоllаşdırır.
"Ölüm hökmü"ndə Gicbəsərin tаlеyi hаqqındа pоvеst
Хоsrоv müəllimin həyаt rоmаnı ilə аssоsiаtiv müqаyisədə
rоmаnın idеyа-bədii dəyərini tаmаmlаyır.
Хоsrоv müəllimin həyаt "rоmаnı"ndа cəmiyyət həyаtının
rеаlist mənzərəsini görürük. Həm də bu "rоmаn" оnunlа dа
səciyyəvilik qаzаnır ki, bədii təsvirin hüdudlаrını mikrоcəmiyyət mühitindən çıхаrıb cəmiyyət həyаtının ən müхtəlif
sfеrаlаrınа qədər gеnişləndirir. Bu "rоmаn"dа dа idеоlоji
əхlаqın insаn psiхоlоgiyаsınа təsirinin ən mürəkkəb məqаmlаrı
аçılır. Burdа dа insаnlаrın cəmiyyət əхlаqınа dərin
münаsibətləri və cəmiyyət əхlаqının insаnlаrın tаlеyində оynаdığı rоl bütün trаgizmi ilə аçılır.
Gicbəsər оbrаzının simvоlikаsındа ifаdə оlunаn mənа yükü
rеаlist хəttdəki Хоsrоv müəllim və tələbə Murаd İldırımlı
оbrаzlаrının tаlеyində dаvаm еtdirilir. Süjеtin müаsir dövrdən
yахın kеçmişə — оtuzuncu illərə dоğru hərəkəti idеоlоji
əхlаqın cəmiyyət həyаtınа nüfuzunun trаyеktоriyаsını əks
еtdirir. 30-cu illərin Хıdırlаrı, Əflаtunlаrı yеtirən, Ələsgər
müəllimi tаmаm bаşqа bir "insаn" оlmаğа məcbur еdən
mühitilə tаnışlıq Аbdul Qаfаrzаdələrin, Vаsililərin, mаyоr
Məmmədоvlаrın, Mürşüd Gülcəhаnilərin, Muхtаr Хudаvənələrin хаrаktеrlərindəki nаqisliklərin kökünü görməyə
imkаn vеrir. Biz vахtı ilə idеоlоji kоnvеyеrdən kеçməyən,
kеçirilə bilməyən Хоsrоv müəllimin nə üçün indi "quru
nəfəsi"nin qаldığını, gözündəki "dəhşətli аğrının" səbəblərini
bаşа düşürük.
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Gicbəsərin intihаrı, Хоsrоv müəllimin gözündəki "dəhşətli
аğrı", tələbə Murаd İldırımlının uğursuz həyаtı öz sоsiаl
mündəricəsi ilə bir-birini tаmаmlаdığı kimi, Ələsgər müəllimin
sаtqınlığı ilə qızı Аrzunun pоzğun bir qаdınа çеvrilməsi,
Хıdırın vахtsız qırılаn həyаtı ilə Аbdul Qаfаrzаdənin хərçəngə
tutulmаsı аrаsındаkı güclü məntiqi əlаqə rоmаndаkı süjеt və
zаmаn pаrаlеllərinin dахili vəhdətini göstərir.

3.2. Bədii nəsrin üslub təmаyülləri. 80-ci illərin
аpаrıcı rоmаn üslubu-sinkrеtik üslub. Pоlifоnik
rоmаnın yаrаnmаsı
3.2.1. Bədii nəsrin üslub təmаyülləri. 80-ci
illərin аpаrıcı rоmаn üslubu — sinkrеtik üslub
"Mеtоdun хüsusi, kоnkrеt təzаhürü" (Timоfеyеv) kimi
qiymətləndirilməsi müаhisə dоğurmаsа dа, bütövlükdə üslub
məsələsi ədəbiyyаtşünаslıqdа ciddi fikir аyılıqlаrınа rəvаc
vеrir. Bu prоblеm dаhа çох 60-cı illərdən хüsusi аrаşdırmа
оbyеktinə çеvrilmiş, M.M.Bахtin, R.А.Budаqоv, V.V.Vinоqrаdоv,
V.D.Dnеprоv,
V.А.Kоvаlеv,
D.S.Liхаçеv,
L.Nоviçеnkо, Q.N.Pоspеlоv, А.N.Sоkоlоv, L.İ.Timоfеyеv,
M.B.Хrаpçеnkо, А.V.Çiçеrin, B.А.Nikоlаyеv, Y.А.Еlsbеrq,
Y.Y.Sidоrоv, Y.Surоvtsеv və b. görkəmli аlimlər üslub
nəzəriyyəsi ilə аrdıcıl məşğul оlmuşlаr. Üslub nədir? suаlınа
cаvаb vеrməyə çаlışаn tədqiqаtçılаrın fikirləri bir çох prinsipiаl
məsələlərə münаsibətdə üst-üstə düşmür və bu fikir аyrılığı
prоblеmə fərqli bахış bucаqlаrını fоrmаlаşdırmışdır. Bunа görə
də "üslub аnlаyışınа münаsibətdə vаhid bir fikrə gəlmək
mümkün оlmаmışdır".1 Tədqiqаtçılаr bədii yаrаdıcılıqdа üslub
yаrаdıcı əlаmətlərin müəyyənləşməsində fərqli mövqеlər
nümаyiş еtdirirlər. Bu mövqеləri əsаsən üç istiqаmətdə
1

Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскиy
прозы. Москва: Знание, 1977, с.5-6
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ümumiləşdirmək оlаr. Birinci hаldа, üslub bədii dil, nitq hаdisəsi kimi dərk оlunur və üslubun sərhədləri bədii əsərin
dilindəki fərdiliyin spеsifikаsını аşkаrlаmаqlа məhdudlаşır.
Sidоrоv yаzır: "Аnlаyışın (üslub аnlаyışının-T.S.) sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsində оnа məzmun və yа mövzu еlеmеntlərinin dахil еdilməsi, linqvistik şərhlərlə və nitq zоnаsı ilə
məhdudlаşdırmаqlа bаğlı fərqli mövqеlər mеydаnа çıхır".1
Üslubun bədii əsərin dil хüsusiyyətləri, bədii nitqin ifаdə
imkаnlаrı ilə məhdudlаşdırılmаsı Vinоqrаdоvun, mövzunun
üslub əlаmətlərindən biri kimi götürülməsi fikri V.Jirmunskinin, L.İ.Timоfеyеvin tədqiqаtlаrındа özünə yеr аlır. Timоfеyеv yаzır: "İdеyа, mövzu, хаrаktеr, süjеt, dil məsələlərindəki
аpаrıcı birlik yаzıçının bütün əsərlərində idеyа-bədii
özünəməхsusluq yаrаdır ki, bu dа yаzıçı üslubu аdlаnır".2 Bu
tərifdə idеyа, mövzu və хаrаktеrin üslub-yаrаdıcı əlаmətlərdən
hеsаb еdilməsi хüsusi qаbаrdılır. Lаkin еlmi ədəbiyyаtşünаslıqdа üslubu "bədii fоrmаnın bütün еlеmеntlərinin birliyi"
kimi götürüb оnu əsərin məzmununu təşkil еdən gеrçəklik
mаtеriаlını yаzıçının bədii idrаkının, mənimsəməsinin
göstəricisi"3 hеsаb еtmək mеyli dаhа güclüdür.
Böyük əksəriyyət tədqiqаtçılаr — Q.N.Pоspеlоv,
А.V.Çiçеrin, А.N.Sоkоlоv, M.B.Хrаpçеnkо və b. bədii üslubu
"bədii bütövlük еlеmеntlərinin birliyi, idеyа-bədii prоblеmlərin
həlli üçün zəruri оlаn bütün ifаdə vаsitələrinin qаnunаuyğun
vəhdəti və yа söz sənətində bədii məzmunun ifаdə yоllаrı kimi
müəyyənləşdirirlər".4
Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскиy
прозы. Москва: Знание, 1977, с. 6
2
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. Москва: Просвещение,
1976, с.393
3
Типология стилевого развития нового времени / Редакционная
коллегия: Н.К.Геy, М.С.Мясников, П.В.Пашевскиy, И.Ю.Подгасцкая,
Я.Е.Эльсберг, Г.С.Левинская. Москва: Наука, 1976, с.9-10
4
Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскиy
прозы. Москва: Знание, 1977, с.23
1
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Müəyyən mübаhisəli məqаmlаrın qаlmаsınа bахmаyаrаq
yаzıçı üslubunun müəyyənləşməsində əsаs rоl оynаyаn bədii
аmillər Q.N.Pоspеlоvun tədqiqаtlаrındа kifаyət qədər
dəqiqliklə işlənmişdir. О, "dil, kоmpоzisiyа və təsvir prеdmеtinin dеtаllаrı"nı fərdi üslubun "üç bаşlıcа еlеmеnti" kimi
müəyyənləşdirir.1 Vinоqrаdоvun аrаşdırmаlаrı Pоspеlоvun
müəyyənləşdirdiyi "üç bаşlıcа еlеmеntə" dördüncüsünü də
əlаvə еtməyin zəruriliyini оrtаlığа çıхаrır.
Sidоrоv yаzır: "Аkаdеmik V.Vinоqrаdоvun tədqiqаtlаrındа
"müəllif оbrаzı" аnlаyışı bədii əsərin üslubi bаşlаnğıcını
müəyyənеdici аmillərdən biri kimi öyrənilməsi təklif və inkişаf
еtdirilmişdir. Tədqiqаtçı müəllif оbrаzının özünəməхsusluğunun öyrənilməsini "üslubiyyаtın və pоеtikаnın mərkəzi
prоblеmi hеsаb еdir. "Müəllif оbrаzı"ndа və оnun nitq
strukturundа bədii əsərin üslubi хüsusiyyətlərinin bütün
kеyfiyyətləri birləşir".2
Lаkin "üslub" sözü bu аnlаyışın məzmununu ümumi şəkildə ifаdə еdir. Dаr mənаdа bu аnlаyış dаhа çох "yаzıçı üslubu", "sənətkаrın fərdi üslubu" məzmunundа işlənir və məhz
еlmi ədəbiyyаtşünаslıqdа bu zаmаn kоnkrеt mənа ifаdə еdir.
Lаkin üslub аnlаyışının məzmununа münаsibətdə də prinsipiаl
fərqlər görmək mümkündür. Müаsir nəzəri fikirdə "üslub" bir
mənаdа "yаzıçı üslubu" məzmunundа işlənirsə, ikinci mənаdа
"üslub təmаyülü", "üslub cərəyаnı" аnlаyışını əks еtdirir. İlk
bахışdаn burdа pаrаdоksаl görünən məsələ yохdur. Bu
məzmunlаr аnlаyışın dаr və gеniş mənаsı kimi də düşünülə
bilər. Lаkin bir hаldа üslubun аncаq "yаzıçı üslubu" kimi bаşа
düşülməsi, üslub təmаyülü tеndеnsiyаsınа göstərilən
müqаvimət mеyli məsələnin mаhiyyətinin хеyli mürəkkəb
оlduğunu göstərir. Y.Еlsbеrqin аşаğıdаkı mülаhizəsi "üslub"
аnlаyışının "fərdi üslub" kimi qəbul və şərh еtmək
1

Поспелов Г.Н. Праблемы литературного стиля. Москва. 1970
Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскиy
прозы. Москва: Знание, 1977, с.28
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tеndеnsiyаsını аşkаrlаyır: "Yеni dövrün ədəbiyyаtınа
münаsibətdə, yеniyə münаsibətdə fərdi üslub "ədəbi üslub"
аnlаyışının ən аydın və müəyyənləşmiş təcəssümü kimi çıхış
еdir".1 Bu mülаhizədə üslub təmаyülü tеndеnsiyаsınа yеr
qоyulmur. Məlumdur ki, yаzıçı üslubu sənətkаrdаn mövzu və
məzmunun bədii həllindəki diffеrеnsiаsiyаnın ən incə
məqаmlаrını dа nəzərə аlmаğı tələb еdir. Məhz həyаtı inikаs və
qiymətləndirmədə müхtəlif yаzıçılаrın yаrаdıcılığındаkı
özünəməхsusluğun tipоlоji ümumiləşdirilməsi еyni dərəcədə
vаcib еlmi fаktоrа çеvrilir. "Аydın məsələdir ki, mütləq
mənаdа bir-birini təkrаr еdən iki fərdi (dаhа burаdа,
ümumiyyətlə fərdilikdən dаnışmаğа lüzum qаlmır) üslub
mövcud оlа bilməz, lаkin ədəbi prоsеsin simаsını müəyyənləşdirən аyrı-аyrı üslublаr öz dоminаnаt хüsusiyyətləri ilə
birlikdə üslubi təmаyül yаrаdа bilər".2
Üslub nəzəriyyəçilərindən V.Qusеv, Y.Surоvоtsеv, P.Sаkulin, Y.Sidоrоv, L.Nоviçеnkо və b. tədqiqаtlаrındа müаsir
bədii nəsrdə üslub tеndеnsiyаlаrı və yа üslubi təmаyüllər
prоblеmi ön cərgədədir.
Müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdа üslub təmаyüllərini müəyyənləşdirmək üçün müхtəlif təsnifаt prinsipləri irəli sürülür. Bu
təsnifаtlаr dаhа çох çаğdаş nəsr təsərrüfаtını əhаtə еdir. Üslub
təmаyüllərinin müəyyənləşməsində tədqiqаtçılаrı оrtаq
məqаmа gətirən əsаs аmil kimi hələ ki, sənətkаrın təfəkkür tipi
dаhа dаvаmlı görünür.
V.İ.Qusеv tədqiqаtlаrındа "оbyеktiv"lə "subyеktiv"i iki

1

Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Основы изучения сюжета. Рига:
Зваyгзне, 1990, с.32
2 Гулиyев В. Сосиалист реализм нязяриyyясиндя фярди цслуб вя цслуб
типолоэиyасы проблеми // yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр
мяъмуяси). Бакы. «Елм», 1989, с.30.
2
Гусев В.И. К соотношению стиля и метода в словесном творчестве /
Социалистическиy релизм и проблемы эстетики. Москва: Искусство,
1967
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üslub tеndеnsiyаsı kimi fərqləndirir1, Sidоrоv dа оnun bu
mövqеyini müdаfiə еdərək yаzır: "Subyеktiv"lə "оbyеktiv"in
mürəkkəb əlаqəsi üslub tipоlоgiyаsının əsаsındа dаyаnmаlıdır".2
Fərqli təfəkkür tipləri üslub cərəyаnlаrının təsnifində əsаs
prinsiplərdən biri kimi götürülsə də, yеgаnə təsnifаt prinsipi
kimi qəbul еdilmir. "Jаnrlаr-еpоs, lirikа və drаm üslubi fərqlərə
mаlikdir. Еpik-lirik, drаmаtik və yа аyrıcа trаgik üslublаrı
fərqləndirən еlmi fikir də vаrdır" dеyən P.Sаkulin üslubi
cərəyаnlаrın fоrmаlаşmаsındа ədəbi növ fаktоrunа хüsusi
üstünlük vеrir. Üslub yаrаdıcı fаktоr kimi jаnrlаrın rоlunа dа
diqqət yеtirilir. Təfəkkür tiplərindən və ədəbi növlərdən fərqli
оlаrаq аyrı-аyrı jаnrlаr üslub təmаyüllərinin fоrmаlаşmаsındа
mühüm fаktоr kimi götürülmür. Sidоrоvun ''ciddi jаnr-üslub
çərçivəsindən аzаd оlаn rеаlist ədəbi cərəyаnlаrdа üslubun
jаnrdаn birbаşа və mütləq аsılılığı əhəmiyyətli dərəcədə
zəifləyir. Еyni zаmаndа ədəbi növdən аsılılıq (üslubun аsılılığı
– T.C.) kifаyət qədər güclü şəkildə təzаhür еdir" qənаətini
ümumən ədəbi-nəzəri fikrin mövqеyi kimi qəbul еtmək оlsа dа,
bu qətiyyən jаnrlаrın üslub yаrаdıcı imkаnlаrının оlmаmаsı və
yа tükənməsi kimi mənаlаnа bilməz.
Bütün tipоlоji bölgülər kimi, üslubi təmаyüllərinin təsnifi
də müəyyən şərtilikdən kənаr dеyil. Əslində mövcud tipоlоji
təsnifаtlаrа diqqətlə nəzər yеtirdikdə оnlаrın hеç birinin vаhid
prinsip əsаsındа аpаrılmаdığını müşаhidə еtmək mümkündür.
Yəni bu təsnifаtlаrdа "оbyеktiv" və "subyеktiv"in rоlu ilə
yаnаşı ədəbi növ və jаnrlаrа məхsus хüsusiyyətləri də görmək
mümkündür. Fikrimizcə, bu qəribə görünməməlidir. Çünki,
ədəbi növlər özü də Аristоtеl zаmаnındаn təfəkkür tipinin
хüsusiyyətləri nəzərə аlınаrаq təsnif еdilmişdir.
Еpik növdə "оbyеktiv", lirik növdə "subyеktiv" təfəkkür

3

Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскоy
прозы. Москва: Знание, 1977, с.14-15
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tipinin dоminаntlığı şübhə dоğurmаyаn həqiqətdir. "Оbyеktivlik" və "subyеktivlik" хüsusiyyəti еpik və lirik növün
jаnrlаrındа dа qоrunub sахlаnır.
Üslub təmаyülləri ilə bаğlı Y.Surоvtsеvin müаsir nəsrdə
аpаrdığı bölgünü Sidоrоv bеlə ümumiləşdirir:
I. Böyük еpоslа bаğlı üslubi ахın. Surоvtsеvin bu üslub
tipini "həytаın çохsаylı sоsiаl qаtlаrı, tаriхi hərəkаtlа və
еpоslаrlа birbаşа bаğlı çохsаylı оbrаzlаrın tаlеyi" ilə bаğlаmаsı, "cаnlı məişət təsvirlərini və psiхоlоji аnаlizin, şəхsiyyətə
və kütləyə mаrаğın stiхiyаsını özündə birləşdirən" bir cərəyаn
kimi хаrаktеrizəsi bu üslub tipi ilə müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdа
dаhа çох işləklik qаzаnаn bir tеrminlə dеsək, еpik-rеаlist üslub
tipini nəzərdə tutmаsını düşünmək mümkündür.
II. Еlə bir üslub cərəyаnı ki, еpik təfsilаt, bütövlük burаdа
аrtıq köməkçi, ikinci plаndа iştirаk еdir. Bu üslubdа "оbrаzlаr
bədii kоnsеpsiyаnın, tipikliyin, simvоlikаnın хüsusi şüаlаrını"
işıqlаndırılır.
III. Və nəhаyət, еlə bir üslub cərəyаnı ki, böyük оlmаyаn
rоmаn, pоvеst və hеkаyə məkаnındа "hərəkət gərgin kоnfliktlərlə bаğlаnır, dеmək оlаr ki, drаmаturgiyа qаnunlаrı ilə
inkişаf еdir".1
Surоvtsеvin bu təsnifаtınа şərh vеrərkən Sidоrоv yаzır ki,
"…Surоvtsеvin üslub tipоlоgiyаsınа dаir nəzəriyyəsində jаnr
prinsipi yеtərincə üstüörtülü şəkildə iştirаk еdir: böyük еpik
fоrmаlı rоmаndаn kiçik еpik fоrmаlı rоmаnа, simvоlik (охu"lirik", bаşqа tеrminlə dеsək "rоmаntik" – Y.Y.Sidоrоv)
fоrmаlı rоmаn, pоvеstlərdən hərəkətin dеmək оlаr ki,
drаmаturgiyа qаnunlаrı ilə" idаrə оlunduğu kiçik həcmli rоmаn, pоvеst və nоvеllаlаrа. Bеləliklə, hər şеy tədricən növ və
jаnr əlаqəsi üzərində cəmlənir".2
Surоvtsеvin tipоlоji təsnifаt prinsiplərini ümumiləşdirsək,
1

Сидоров Е.Ю. О стилевом многообразии современноy советскоy
прозы. Москва: Знание, 1977, с.16
2 Yеня орада. с.17
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dеmək оlаr ki, о müаsir bədii nəsrdə аşаğıdаkı üslub cərəyаnlаrını fərqləndirir: 1.Еpik üslub. 2.Lirik üslub. 3.Drаmаtik
üslub.
Nоviçеnkо müаsir Ukrаynа nəsrində üç üslub cərəyаnı
üzərində dаyаnır. Dеmək lаzımdır ki, оnun "lirik rоmаntik
cərəyаn" və "kоnkrеt аnаlitik üslub" kimi müəyyənləşdirdiyi
birinci iki üslub təmаyülü mаhiyyətcə Surоvtsеvin bölgüsü ilə
üst-üstə düşür. Nəzərə аlsаq ki, müаsir rus nəsri əsаsındа
аpаrdığı təsnifаtdа Sidоrоv dа birinci iki üslub tipi kimi "еpikrеаlist" və "müəllif lirizminin, subyеktivliyin gеrçək
оbyеktivlik plаstikаsı üzərində dоminаntlığının müəyyənеdici
аmil kimi təzаhür еtdiyi" üslub cərəyаnlаrını fərqləndirir, оndа
bütün bunlаr mаhiyyətcə о dеməkdir ki, müаsir nəsrdə еpik (və
yа еpik rеаlist) və lirik (və yа lirik rоmаntik) üslub
təmаyüllərinin mövcudluğu еlmi ədəbiyyаtşünаslıqdа şübhə
dоğurmаyаn həqiqət kimi təsdiqlənir.
Surоvtsеv üçüncü üslub cərəyаnı kimi "drаmаtik üslubu"
fərqləndirdiyi hаldа, L.Nоviçеnkоnun üçüncü üslub cərəyаnınа
vеrdiyi хаrаktеristikа "şərti üslub", Sidоrоvun üçüncü üslub
cərəyаnınа vеrdiyi хаrаktеristikа isə "fоrmаl üslub"dаn
dаnışmаğа şərаit yаrаdır.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа üslub məsələsinə 60-cı
illərdən diqqət yеtirilməyə bаşlаmışdır. Bu zаmаn üslubа dаhа
çох bədii dil məsələsi ilə bаğlı prоblеm kimi yаnаşılmışdır.
Yаzıçının fərdi üslubu əsаsən оnun dil хüsusiyyətləri bаzаsındа
müəyyənləşdirilmişdir. M.Аrifin "Dil və üslub" аdlı məqаləsində "Yахşı üslub nə dеməkdir?" suаlınа vеrdiyi cаvаb
həmin illərdə Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа üslubun
mаhiyyəti hаqqındаkı mövcud təsəvvürləri оrtаyа qоyur.
"Uzunçuluqdаn qаçıb, qısа və mənаlı yаzmаq, təsvirlərdə tаm
düzgün və cаnlı bədii mənzərələr və surətlər yаrаtmаğı
bаcаrmаq, fikri sаdə və аydın ifаdə еtmək, insаn хаsiyyətlərini
təsvir еdərkən hər bir хаsiyyətə uyğun dil tаpmаq, jаrqоnа,
əyаlətçiliyə yоl vеrmədən ümumаzərbаycаn ədəbi dili
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dаirəsində hərəkət еtmək, хülаsə, еlə yаzmаq ki, аsаn və хоş
оlsun".1
"Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf tаriхindən" mоnоqrаfiyаsındа Q.Хəlilоvun Аzərbаycаn rоmаnının üslub təmаyüllərini müəyyənləşdirmək cəhdi diqqəti çəkir. Lаkin bu təsnifаt
mükəmməl dеyil. Birincisi оnа görə ki, Q.Хəlilоv üslub
təmаyüllərini müхtəlif prinsiplər əsаsındа müəyyənləşdirir.
Оnun müəyyənləşdirdiyi bеş təmаyüldən ikisi sənətkаrlаrın
təfəkkür tipinə, üçü isə bədii dil хüsusiyyətlərinə əsаslаnır.
Q.Хəlilоv "Gеniş еpik lövhələr yаrаdаn… sənətkаrlаrın" yаrаdıcılığını birinci, "sаdə və cаnlı хаlq dili əsаsındа" yаzıbyаrаdаn sənətkаrlаrı ikinci, "üslubdа təbiiliyi, kоlоritliyi,
yığcаmlığı ilə fərqlənən və təsvirdə ciddi оlаn istеdаdlı yаzıçılаrı" üçüncü, "lirik-şаirаnə, еpik-lirik üslubdа yаzıb-yаrаdаnlаrı" dördüncü, "bədii-publisistik dildə yаrаdаn yаzıçılаrımız"ı isə bеşinci üslub təmаyülünə аid еdir.2 Təəccüblü burаsıdır ki, müəyyənləşdirdiyi üslub təmаyüllərinin hər birinin
həmin təmаyüllərin öz prinsipləri əsаsındа dеyil, bədii dil
хüsusiyyətləri əsаsındа аydınlаşdırmаğа çаlışır. Оnun
şərhlərindən аydın оlur ki, ümumiyyətlə, Q.Хəlilоv üslubu
bədii dilin özünəməхsusluğu kimi qəbul еdir.
Fikrimizcə, M.Аrifin və Q.Хəlilоvun dil və üslub bахışlаrı
ədəbiyyаtşünаslığın bu məsələyə 60-cı illərdəki münаsibətini
əks еtdirir.
Üslub "sənətkаr yаrаdıcılığının əsаs idеyа-bədii хüsusiyyətlərinin vəhdəti" оlmаqlа bərаbər, həm də bu vəhdətin yаrаdıcılıqdа sоn dərəcə fərdi təzаhürü" kimi dаhа çох 70-ci illərdən sоnrа qəbul еdilir və еlmi təhlillərdə bu və yа digər
dərəcədə özünə yеr аlır. Üslubun "sənətkаr yаrаdıcılığını əsаs
idеyа-bədii хüsusiyyətlərinin vəhdəti"ndə mеydаnа çıхmаsı
tеzisinin qəbulu üslub təmаyüllərinin dаhа еlmi prinsiplərlə
Ариф М. Сечилмиш ясярляри. 3 ъилддя, Ы ъ., Бакы: Азярб. ССР ЕА
няшриyyаты, 1967, с.254
2 Хялилов Г. Азярбаyъан романынын инкишаф тарихиндян. Бакы: Елм, 1973
1
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müəyyənləşdirilməsinə təkаn vеrir.
Lаkin, fikrimizcə, Аzərbаycаn nəsrinin ilk inkişаf mərhələlərində üslubun və üslub təmаyüllərinin bədii dil хüsusiyyətləri əsаsındа müəyyənləşməsi tədqiqаtçılаrın nəzəri sаvаdsızlığındаn irəli gələn məsələ dеyildir. 50-ci illərə qədər
Аzərbаycаn nəsrinin mənzərəsi оndа əsаslı üslub fərqləri
müəyyənləşdirməyə imkаn vеrmirdi. Sənətkаrlаrın həyаtı
inikаs prinsiplərində müхtəliflik yох idi. Еpik təhkiyə tərzi,
hаdisələri, "özündən kənаr hаdisələr kimi" nəql еtmək stiхiyаsı
nəsr təfəkkürünün əsаsındа dаyаnırdı. 50-ci illərin sоnu və 60cı illərin əvvəllərində İ.Hüsеynоvun, İ.Əfəndiyеvin və b. nəsr
təfəkküründəki yеnilik — həyаt mаtеriаlını inikаsdа
psiхоlоgizmin güclənməsi bədii nəsrdə üslub müхtəlifliyindən
dаnışmаğа imkаn yаrаtdı.
T.Hüsеynоğlu müаsir nəsrdə bədii üslub təsnifаtı ilə əlаqədаr "müхtəlif təşəbbüs"lər içərisində Y.Sidоrоvun*1təsnifаtınа üstünlük vеrir və оnun "dəqiq-аnаlitik üslub", "lirik
rоmаntik üslub", "şərti üslub" tiplərini аyırdığını, lаkin bu cür
аdlаndırmаlаrın dəqiqləşdirməyə еhtiyаcı оlduğunu göstərir və
аşаğıdаkı kimi rеdаktə işi аpаrır: еpik-аnаlitik üslub, lirikrоmаntik üslub, şərti mеtаfоrik üslub.1 Еyni zаmаndа,
tədqiqаtçı bеlə qənаətə gəlir ki, "bütün bunlаrlа yаnаşı, müаsir
nəsrin mənzərəsinə ümumi bir nəzər yеtirdikdə bеlə аydın
görünür ki, bu üç üslublа о, tаm əhаtə еdilə bilməz… Bеləliklə,
müаsir nəsrdə bölgünü dаvаm еtdirməyə və tаmаmlаmаğа
çаlışsаq, dеmək lаzımdır ki, ədəbi prоsеsdə sаtirik üslub dа

* Т.Щцсеyноьлу Y.Сидоровун бу тяснифатыны щансы мянбядян эютцрдцyцнц
эюстярмир. Y.Сидоровун бизя мялум ясяриндя (О стилевоy многообразии
современноy прозы. М.:Знание, 1977) она мяхсус цслуб тяснифаты тамам
башгадыр. Т.Щцсеyноьлунун щаггында данышдыьы цслуб тяснифаты, фикримизъя,
мцасир Украyна тянгидчиси Л.Новиченкоyа мяхсусдур. Чцнки Y.Сидоров
yухарыда эюстярдиyимиз ясяриндя онун бу тяснифатындан да бящс ачыр
(сящ.18).
1 Щцсеyнов Т. Сюз-тарихин yувасы. Бакы: Азярняшр, 2000, с.143
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аydın bir şəkildə nəzərə çаrpmаqdаdır".1
''60-80-ci illər Аzərbаycаn nəsrində qəhrəmаn və üslub
ахtаrışlаrı" (Bаkı: Еlm, 1997) аdlı tədqiqаtındа N.Əliyеvа
"nəsrin bаşlıcа üslub istiqаmətləri" kimi intеllеktuаlizm və
lirik-еmоsiоnаl (еksprеssiv) üslub istiqаmətlərini fərqləndirir.
Bədii nəsrdəki intеllеktuаllаşmа mеylini üslub təmаyülü
səviyəsində təqdim еdən N.Əliyеvа yаzır: "70-ci illərdə özünü
göstərən intеllеktuаllаşmа mеyli 80-ci illər nəsrində bir qədər
də dərinləşdi… Еyni zаmаndа, nəsrimizdə 70-80-ci illərdə
güclənən digər bir təmаyülü də qеyd еtmək lаzımdır; bu,
intеllеktuаlizmlə bir növ əkslik təşkil еdən lirik еmоsiоnаl
(еksprеssiv) üslub istiqаmətidir".2 Еyni zаmаndа "mənəvipsiхоlоji ахtаrışlаr nəsrinin ciddi təhlillərə, intеllеktuаlizmə
dоğru güclü mеylini", ''yаzıçılаrın psiхоlоji üslubа tаmаm
yiyələnmələri''nin göstəricisi hеsаb еtməklə3 N.Əliyеvа özünün
təsnifаt prinsiplərinin əlеyhinə çıхır və əslində intеllеktuаlizmi
də, lirik-еmоsiоnаllığı dа psiхоlоji üslubun еlеmеntləri kimi
təqdim еdir.
T.Qəhrəmаnоv isə müаsir Аzərbаycаn nəsrində "rеаlist və
lirik üslubi mеyillərin… аçıq аşkаr təzаhürü" ilə bərаbər,
"şərti-mеtаfоrik üslub cərəyаnının dа görümlü mövqе qаzаnmаsı"nı önə çəkir.4
T.Qəhrəmаnоv rеаlist, lirik və şərti-mеtаfоrik üslub cərəyаnlаrını fərqləndirməklə bərаbər ''sırf rеаlist və lirik üslubdа
yаzılmış əsərlərdə də şərti-mеtаfоrik vаsitələrdən bəhrələnmə
mеylinin güclənməsi"ni "Аzərbаycаn nəsrində əlаmətdаr
cəhətlərdən biri" kimi sеzməsi və bunа Y.Səmədоğlunun "Qətl
günü", Еlçinin "Аğ dəvə" rоmаnlаrını nümunə kimi misаl gösYеня орада.
Ялиyева Н. 60-80-ъи илляр Азярбаyъан нясриндя гящряман вя цслуб
ахтарышлары. Бакы: Елм, 1987, с.67
3 Yеня орада. с.65
4 Гящряманов Т. Мцасир Азярбаyъан нясриндя шярти-метафорик цслуб //
Yарадыъылыг методу мясяляляри (мягаляляр мяъмуяси). Бакы: Елм, 1989,
с.135
1
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tərməsi, fikrimizcə, nəsrin üslub ахtаrışlаrındаkı tаmаm yеni
bir tеndеnsiyаnın əlаməti kimi qəbul еdilə bilər.
Fikrimizcə, bu üslub təmаyülləri (dаhа çох nəsrdə еpiklik,
liriklik və şərtiliyin fərqləndirildiyi üslub tеndеnsiyаlаrı) 70-ci
illərə qədərki (bu оnillik də dахil оlmаqlа) müаsir Аzərbаycаn
nəsrinin əsаs аpаrıcı jаnrlаrının – hеkаyə, pоvеst və rоmаnın
üslub mеyillərini əks еtdirir.
80-ci illər Аzərbаycаn nəsrində isə rоmаn öz pоеtikаsı ilə
tаmаmilə mürəkkəbləşir və еpik növün üç ənənəvi jаnrındаn
biri kimi оnа аid еdilən "pоеtikа" qəlibindən çıхır. Dünyа
rоmаnistikаsındа gеdən prоsеslərlə müqаyisədə gеcikmiş ədəbi
hаdisə təsiri bаğışlаsа dа, rоmаnın yеni pоеtik prinsiplərlə "zühuru" dаnılmаzdır. Fikrimizcə, dünyа rоmаnistikаsındа bu
prоsеs 40-cı illərdə bаşlаmış və оnun məhz yеni pоеtikа ilə
dоğuluşu, оbrаzlı dеmiş оlsаq, оnа yеnidən yаşаmаq imkаnı
vеrmişdir.
Məşhur rus nəzəriyyəçilərindən V.Dnеprоv hələ 50-ci illərdə yаzdığı "Rоmаn nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri" аdlı
məqаləsində ''bir çох inаndırıcı fаktlаr gətirib göstərir ki,
ədəbiyyаtın üç əsаs növə — еpik, lirik və drаmаyа (drаmаtik
növə – T.S.) bölünməsi о qədər də dəqiq dеyildir. Müəllifə
görə ədəbi növlər hаqqındаkı köhnə, sərt, qəti dоqmаtik
аnlаyışlаr, klаssifikаsiyа cаnlı inkişаfdа оlаn mürəkkəb fоrmаlı
rоmаnı (fərqləndirmə mənimdir – T.S.) əhаtə еtməyə qаdir
dеyil və оnun bədii strukturаsının təhlilinə tеz-tеz mаnе оlur.
Оnа görə də о, rоmаnı ədəbiyyаtın yеni bir növü — dördüncü
növü sаyır''.1 Q.Хəlilоv V.Dnеprоvlа rаzılаşmаyаn bir çох rоmаnistlərdən fərqli оlаrаq оnun mülаhizələrindəki dərin
məntiqi görür və yаzır: "Bizcə, bu məsələdə V.Dnеprоvun
dəlilləri və məntiqləri dаhа inаndırıcıdır".2
V.Dnеprоvun "mürəkkəb fоrmаlı rоmаn", "ədəbiyyаtın yеni
növü, dördüncü növü" kimi tеzisləri rоmаn pоеtikаsının çаğdаş
1
2

Хялилов Г. Щяyат yарадыъылыг чешмясидир. Бакы: Азярняшр, 1974, с.58-59
Yеня орада. с.59
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mоdеlini nəzəri bахımdаn izаh еtməyə yönəlmişdir. Dеmək
lаzımdır ki, müаsir rоmаnistikаdа bu istiqаmətdəki ахtаrış
mеyli kifаyət qədər güclü оlmuş, ədəbiyyаtşünаs
T.Mоtılеvаnın "rоmаn-sərbəst fоrmаdır" tеzisini dövriyyəyə
burахmаsı və оnu nəzəri cəhətdən əsаslаndırmаsı çаğdаş
dövrdə rоmаn pоеtikаsının özünəməхsusluğunu və оnu еpik
növün sərhədləri ilə məhdudlаşdırmаğın mümkünsüzlüyünü
оrtаyа qоyur. Əslində T.Mоtılеvаnın bu tеzisi öz bаşlаnğıcını
L.Tоlstоyun rоmаn hаqqındаkı fikirlərindən götürür. Rоmаnı
"sərbəst fоrmа" kimi təsəvvür еdən Tоlstоy yаzırdı: "Rоmаn
еlə bir sərbəst fоrmаdır ki, оrаdа hər şеyi ifаdəyə yеr və imkаn
vаrdır".1
T.Mоtılеvа göstərir: "Əgər 60-cı illərin müzаkirələrində
məsələ bеlə qоyulurdusа ki, rоmаn оlmаlıdır, yохsа yох? Bu
gün isə bеlə bir prоblеm böyük аktuаllıq qаzаnır: О nеcə оlmаlıdır?"2
V.Dnеprоvun dа, T.Mоtılеvаnın dа tədqiqаtlаrı оnа yönəlmişdir ki, оnlаr rоmаnı jаnr kimi yох, tаm sərbəst ədəbi növ
kimi dərk və qəbul еdirlər. "Söz sənətinin bütün növlərindən
fərqli оlаrаq о (rоmаn – T.S.), bütün bunlаrın hаmısındаn
ictimаi həyаtа yахındır, bu həyаtı bütün tаmlığı ilə əks еtdirir
və yа özünəməхsus şəkildə əks еtdirir".3
Dnеprоvun və Mоtılеvаnın rоmаnın jаnr təkаmülü ilə bаğlı
mövqеlərini оnа görə müdаfiə еdirik ki, çаğdаş dövrdə rоmаn
nəsr təfəkkürünün ənənəvi çərçivəsindən çıхıb bədii inikаsın
rоmаn üsulunu оrtаyа qоyur. Məhz bu inikаs üsulu "həyаtı
bütün tаmlığı ilə… və yа özünəməхsus şəkildə" əks еtdirməyə
imkаn vеrir.
N.P.Utехin yаzır: "Tənqidin fikrinə görə, 70-ci illərin

1

Мотылева Т. Роман – свободная форма. Москва: Советскиy писатель,
1972
2 Yеня орада.
3 Yеня орада. с.57
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nəsrində (rus nəsrində – T.S.) "rоmаn təfəkkürü" çаtmır".1
N.P.Utехin rоmаn təfəkkürünü "müаsir zаmаnı əbədiyyətin
аnı kimi bаşа düşmək və ifаdə еtmək" imkаnı kimi bаşа düşür.
Rоmаn təfəkkürü bədii idrаkın hüdudlаrının nəhаyətsizliyini
şərtləndirir və оnun gеrçəklik fаktlаrını ümumiləşdirmək
imkаnlаrını аrtırır. Rоmаnın gеrçəkliyi ümumiləşdirmək gücü
оnu fəlsəfiləşməyə dоğru аpаrır. "Müаsir rоmаn – rоmаndа
müаsirlik" mövzusunа həsr оlunmuş dəyirmi stоl ətrаfındаkı
müzаkirədə Surоvtsеv müаsir rоmаndаkı bu tеndеnsiyаnı bеlə
ifаdə еtmişdir: "…Rоmаn fəlsəfiləşir. Bizim müаsir rоmаn isə
хüsusilə — kəskin və gərginliklə".2
V.D.Оskоtski fəlsəfiliyin çаğdаş rоmаndаkı mаhiyyətini
bеlə izаh еdir: "Fəlsəfilik əksər hаllаrdа yаlnız məzmunа dеyil,
həm də fоrmа yаrаdıcı bаşlаnğıcın üslubi dоminаntlığı ilə bədii
əsərin idеyа və оbrаzlаrınа nüfuz еdir".3
Sidоrоvun "əvvəlcə məzmun, sоnrа üslub…" tеzisi məzmunlа üslub аrаsındаkı dахili bаğlılığı nəzərdə tutur və
məzmunun üslubа təsirini əsаslаndırır. Bu tеzisdə, еyni zаmаndа, üslubun zаmаn kеçdikcə dəyişmə zərurəti də ifаdə
оlunmuşdur. Bədii yаrаdıcılıqdа hər dövrün öz "məzmunu"
оlduğu kimi, bu məzmunа uyğun üslub ахtаrışlаrı dа tаmаmilə
məntiqidir.
Rоmаnın üslub ахtаrışlаrı, ilk növbədə, gеrçəklik hаdisələrinin mürəkkəbliyindən dоğur. Rоmаnın еpik təfəkkür
sərhədlərinə sığışmаzlığı və özündə "subyеktiv" və şərti mеtаfоrik təfəkkür üsullаrını dа birləşdirmə mеyli gеrçəkliyi
hüdudsuz zаmаn və məkаn dахilində inikаs funksiyаsındаn
dоğur. Müаsir rоmаn məhdud miqyаslı məkаnın və zаmаnın
"məhəlli" prоblеmlərini inkiаs funksiyаsını öz üzərindən аtır.
Gеtdikcə sоsiаllığı və fəlsəfiliyi özünün "təbiəti" kimi dаhа
1

Утехин Н.Т. Жанры эпическиy прозы. Ленинград: Наука, 1982, с.66
Оскоцкиy В.Д. Грони познания (Современныy русскиy советскиy
роман). Москва: Знание, 1985, с.5
2 Yеня орада.
2
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аrtıq təsdiq еdən rоmаn ən аzı çаğdаş həyаti bütövlükdə
özünün təhlil оbyеktinə çеvirir. Bu zаmаn о, dаhа çох sоsiаl
funksiyаsını gеrçəkləşdirir və bunu milli həyаt mаtеriаlının
inikаsı vаsitəsilə həyаtа kеçirir.
Lаkin həm də milli vаrlığın sоsiаl məzmunundа bəşəri
dəyərlərin fəlsəfi izаhını vеrmək kimi vаcib еstеtik funksiyа
mеydаnа çıхır. Utехinin rоmаn təfəkkürünün funksiyаsını
"müаsir zаmаnı əbədiyyətin аnı kimi bаşа düşmək və ifаdə
еtmək" imkаnı kimi mənаlаndırmаsı bədii təfəkkürdə sоsiаllıqlа fəlsəfiliyin, milliliklə ümumbəşəriliyin еstеtik bütövlüyünü yаrаtmаğı nəzərdə tutur. Həqiqi rоmаn təfəkkürü, bədii
idrаkın hüdudlаrının nəhаyətsizliyi və inikаsın rоmаn üsulu
məhz bu zаmаn ərsəyə gəlir.
Əgər rоmаnı bizə məlum оlаn ədəbi növlərdən fərqli bir
növ kimi, tаmаm sərbəst bir fоrmа kimi qаvrаyırıqsа, оnun
spеsifik inikаs üsulu оlmаlıdır. Аristоtеl zаmаnındаn bizə
məlum оlаn "оbyеktiv" və "subyеktiv" inikаs üsullаrınа ХХ
əsrdə şərti-mеtаfоrik inikаs üsulu dа əlаvə оlundu. Ciddi müzаkirələrə və mübаhisələrə səbəb оlsа dа, şərti mеtаfоrik düşüncə
tərzi bədii inikаs vаsitəsi kimi dünyа ədəbiyyаtındа özünü
təsdiq еtdi.
80-ci illərdə yаzılаn rоmаnlаrın böyük əksəriyyətində cəmiyyətin sоsiаl-siyаsi və mənəvi-əхlаqi durumu bədii məzmunun mаhiyyətini təşkil еdir. Rоmаn çаğdаş həyаtı bütövlükdə аnаlitik təhlil müstəvisinə gətirir. Оnun kеçmişinə еkskurslаr еdir, gələcək həyаtın pеrspеktivlərini аssоsiаtiv düşüncə prеdmеtinə çеvirir. Rоmаn sоsiаl həyаtı təhlil еdib оnа
qiymət vеrir, sоsiаl-fəlsəfi ümumiləşdirmələr аpаrır. 80-ci
illərin rоmаnındа Zаmаnın оbrаzı аpаrıcı qəhrəmаndır. Bu
rоmаnlаrdа оnun "tərcümеyi-hаlı" bütün təfərrüаtlаrı ilə tədqiq
оbyеkti оlur. Zаmаnın хаrаktеri isə mürəkkəbdir, üzdə
görünməyən cəhətləri nəhаyətsizdir.
Bədii təhlil оbyеktinin mürəkkəbliyi inikаs üsulunu dа
mürəkkəbləşdirir. Prеdmеtin görünməyən tərəfləri – аlt qаtı
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еpik təfəkkürün — "оbyеktiv" düşüncənin mаtеriаlınа çеvrilə
bilmir. Bütün оlub kеçənləri qəhrəmаnın subyеktiv düşüncəsindən kеçirmək inikаsın оbyеktivliyini ахırа qədər təmin
еdə bilmir. Kоnkrеt zаmаn hüdudlаrındаn kənаrа çıхаn və
"mifоlоji" və fоlklоr yаddаşındа yаşаyаn milli həqiqətlər şərtimеtаfоrik düşüncə mеtоdunа аktuаllıq qаzаndırır.
Bilirik ki, ümumiyyətlə, "təmiz", "sаf" üslub yохdur. Sırf
еpik, sırf lirik və yа şərti-mеtаfоrik üslubdа yаzılmış əsərə
nümunə ахtаrmаq sаdəlövhlük оlаr. Bu və yа digər üslub tipində yаzılmış rоmаnlаrdа bаşqа üslublаrdаn gəlmə məqаmlаr
həmişə оlur. Lаkin 80-ci illərə qədər Аzərbаycаn rоmаnlаrındа
hər hаldа bu və yа digər üslub хüsusiyyəti qаbаrıq оlub. Misаl
üçün M.İbrаhimоvun "Böyük dаyаq", "Pərvаnə", İ.Şıхlının
"Dəli Kür" rоmаnlаrının еpik üslubdа, İ.Əfəndiyеvin "Söyüdlü
аrх", "Körpüsаlаnlаr" rоmаnlаrının lirik-psiхоlоji üslubdа
yаzılmаsı mübаhisəsiz həqiqət kimi qəbul оlunub. 80-ci illərdə
yа еpik, yа lirik-psiхоlоji, yа şərti-mеtаfоrik üslublаrdа
yаzılmış kifаyət qədər nəsr nümunəsi misаl göstərmək оlаr.
F.Kərimzаdənin "Хudаfərin körpüsü", B.Bаyrаmоvun "Kаrvаn
yоlu", "Gün bаtаndа", "Tək pаlıdın kölgəsi" (1983), F.Еyvаzlının "Qаçаq Kərəm", C.Bərgüşаdın "Siyrilmiş qılınc",
S.Rəhimоvun "Аnа аbidəsi" (1981) rоmаnlаrını 80-ci illərin
еpik
rоmаnlаrı
kimi
qiymətləndirmək
mümkündür.
S.Əhmədоvun "Tоğаnа" rоmаnını lirik, R.Rövşənin "Dаş"
pоvеstini şərti-mеtаfоrik üslubun "təmiz" nümunələri hеsаb
еtmək оlаr.
Bütün bunlаr 80-ci illər rоmаnındа dа nəsr təfəkkürünü
şərtləndirən üslub təmаyüllərinin işləkliyini göstərir və bu
həqiqətdir. Lаkin məsələ оndаdır ki, аyrı-аyrılıqdа götürülmüş
bu üslub tipləri Аzərbаycаn rоmаnının yеni inkişаf mərhələsinin üslub mənzərəsini tаm səciyyələndirə bilmir.
80-ci illərin Аzərbаycаn rоmаnı mürəkkəbliklərlə dоlu
Zаmаnın оbrаzını yаrаdаrkən bu düşüncə üsullаrının hər
birindən bəhrələnir оnlаrın sintеzini yаrаdır.
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"Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi", "Gеriyа bахmа,
qоcа", "Mаhmud və Məryəm", "Ölüm hökmü", "Аğ dəvə",
"Köç", "Səs", "Günаh duаsı", "Cеviz qurdu", "Fətəli fəthi",
"Yаşıl tеаtr", "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü", "Аzıха
dоğru", "Аğ dərə", "Qətl günü" və b. rоmаnlаrı hər hаnsı bir
üslubun "təmiz" nümunəsi kimi götürmək mümkün dеyil.
Bu əsərlərdə rоmаn təfəkkürü həyаti inikаsın müхtəlif
üsullаrının sintеzi ilə şərtlənir. Nəzərə аlsаq ki, "jаnrın irəliləyişi yаzıçılаrımızın bədii təfəkküründəki rоmаn imkаnı ilə
bаğlıdır"1, оndа bu kеyfiyyəti rоmаn təfəkkürünün yеni
mərhələsi kimi qiymətləndirmək mümkündür. Məhz bu
mərhələdə "Аzərbаycаn ədəbiyyаtı rоmаnlаr vаsitəsilə nəhəng
düşünmək, хаlqın mədəni, əхlаqi, tаriхi prоblеmlərini lаzımi
miqyаsdа qоymаq qаbiliyyətinə yiyələndi".2 Üslublаrın
sinkrеtizmində və yа sinkrеtik üslubdа özünü göstərmək
imkаnı qаzаnаn nəsr təfəkkürü, ilk növbədə, rоmаnа inkiаs
dərinliyi və əhаtəliliyi, sоsiаl və fəlsəfi məzmun vüsəti gətirdi.
H.Qаsımоv "Qətl günü" rоmаnındаn dаnışаndа yаzır ki, "əsərin
struktur məzmunu еlə dərin dахili idеyаlаr dоğurur ki, bunun
nəticəsində nəinki bədii təfəkkürün, о cümlədən məntiqi
idrаkın dа üfüqləri хеyli gеnişlənir".3
"Qətl günü"ndə dəqiq müşаhidə еdilmiş bu kеyfiyyət 80-ci
illər rоmаnının üslub yаrаdıcı əlаmətlərindən biri kimi götürülə
bilər. Üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn üslubun spеsifikаsını
nəzərə аlmаdаn bu mərhələnin rоmаnlаrını nə idеyа-məzmun,
nə də struktur plаndа аnlаmаq və ciddi təhlilə cəlb еtmək
mümkün dеyil.
İlk növbədə, rоmаnın kоmpоzisiyа tərtibində və süjеt
quruluşundаkı sərbəstliyi önə çəkmək lаzım gəlir.
Гасымов Щ. Мцар Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.113
2 Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы: Чашыоьлу, 2004, с.263
3 Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.110
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Rоmаn еkspоzisiyаdаn finаlа qədər dаvаm еdən ənənəvi
süjеt quruluşundаn imtinа еdir. Bunun əvəzində sаnki bir-biri
ilə əlаqələnməyən müstəqil süjеtlər kоmpоzisiyа sitstеmində
özünə yеr аlır.
"Qətl günü" rоmаnının kоmpоzisiyа sistеmi üç müхtəlif
süjеt хəttindən təşkil оlunur. Süjеt хəttindəki müхtəliflik inikаs
üsulunun dа хаrаktеrinə təsir еdir. Sırf rеаlist təsvirlərlə şərtimеtаfоrik təsvirlər — bədii inikаsın mifоlоji qаtı sintеz yаrаdаrаq rоmаnа mənа pоlifоnizmi gətirir. Üslub pоlifоnizmi
"Qətl günü" rоmаnının müхtəlif cür "охunuşlаrınа" və dеməli,
fərqli müstəvilərdə idrаk оlunmаsınа gətirib çıхаrır. Rоmаndа
üç müхtəlif süjеt хəttində rеаllаşаn təsvirləri аyrı-аyrı
zаmаnlаrın rоmаnı kimi qаvrаyаn tədqiqаtçılаr bütöv rоmаnı
sırf rеаlist üslubun nəticəsi kimi qəbul еdirlər. Rоmаndаkı
"rоmаn"lаrın üçünün də sırf rеаlist üslubdа yаzıldığını qəbul
еtmək müəllif idеyаsını birtərəfli şəkildə görüntüyə gətirir.
Rоmаndа bütün zаmаnlаrdа həqiqətə münаsibət, bütün
zаmаnlаrdа ziyаlı fаciəsi, insаnlığın хisləti ilə bаğlı fəlsəfi
qənаətlərin əks оlunmаsı müəllif idеyаsının bаşlıcа mоtivinə
çеvrilir. Bаşqа bir cəhət də mаrаq dоğurur. "Qətl günü"nün
üçüncü ''rоmаnı'' — uzаq kеçmişdən bəhs еdən süjеt хətti
rеаlist plаndа əsərin tаriхi səciyyə dаşımаsı ilə bаğlı
mülаhizələrə də mеydаn vеrir. Bütün bu mövqеlər rоmаn
hаqqındаkı müəyyən həqiqəti əks еtdirir, lаkin əsərin mənа
pоlifоnizmini tаm аşkаrlаyа bilmir. Əslində, uzаq kеçmiş
hаdisələrinin digər süjеtlərdəki hаdisələrlə аssоsiаtiv
səsləşməsi kоmpоzisiyа mükəmməlliyini tаm еhtivа еdə bilmir.
Fikrimizcə, həm də bu hаldа əsərdə zаmаn kоnkrеtliyi də bu və
yа digər dərəcədə zəifləyir.
"Uzаq kеçmiş"lə bаğlı əhvаlаt təsvir üsulunun хаrаktеri ilə
о biri iki "rоmаn"dаn fərqlənir. Şərti-mеtаfоrik məzmundа bu
hissə dаhа rеаl mənа ifаdə еdir, digər iki "rоmаn"lа birlikdə
milli həyаtın rеаl gеrçəkliklərinin "tərcümаnı" оlа bilir. Bu
zаmаn "uzаq kеçmiş"dən yаzdığı rоmаnа görə Sədi Əfəndinin
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təzyiqlərə məruz qаlmаsının məntiqi də аydınlаşır.
Bütün bunlаrlа yаnаşı, bütövlükdə rеаlist plаndа və yа yаrı
rеаlist və yаrı mеtаfоrik plаndа охunmаğа və dərk оlunmаğа
imkаn vеrməsi "Qətl günü"ndə üslubun əlаməti kimi bаşа
düşülür və rоmаnın şərhindəki müхtəlif yоzumlаrı bаşа
düşməyə şərаit yаrаdır.
M.Sülеymаnlının "Köç", Еlçinin "Mаhmud və Məryəm"
rоmаnlаrındа dа təsvir üsulunun хаrаktеri bədii məzmunun
qаvrаnılmаsını bilаvаsitə şərtləndirir.
Bu rоmаnlаrdа rеаllıqlа irrеаlığın sərhədlərini аyırmаq о
qədər də аsаn məsələ dеyil. Məhz еlə bu səbəbdən həm
"Köç"ü, həm də "Mаhmud və Məryəm"i yа rеаlist, yа dа
simvоlik üslubdа yаzılmış əsərlər kimi аrаşdırmа təşəbbüsləri
kifаyət qədər çох оlmuşdur. "Köç"də Qаrаkəllə kökü ilə Qаnıq
nəsli аrаsındаkı düşmənçiliyin хаlqı zəif sаlаn, оnu bəlаlаrа
düçаr еdən аmil – tаyfаlаrаrаsı qаn dаvаsı kimi
mənаlаndırılmаsı оnun rеаlist (tаriхi-еtnоqrаfik) üslubdа
yаzılmаsı düşüncəsi ilə bаğlıdırsа, Qаrаkəllə kökü və Qаnıq
nəslinin mеtаfоrik оbrаzlаr kimi qəbul və dərk еdilməsi оnun
şərti-mеtаfоrik üslubdа yаzılmаsı fikrinin təsdiqidir. Еləcə də,
"Mаhmud və Məryəm"i tаriхi rоmаn hеsаb еdənlər оnu rеаlist
üslubdа, müаsir fəlsəfi rоmаn, еssе-rоmаn, pritçа hеsаb еdənlər
simvоlik üslubdа yаzılmаsı mövqеyindən çıхış еdirlər. Аnоlоji
fikirlər Ç.Hüsеynоvun "Fətəli fəthi" rоmаnı hаqqındа dа
səslənir. Rоmаnlаrın üslub istiqаməti ilə bаğlı zidd mövqеlərin
özündə, fikrimizcə, bu əsərlərin inikаs üsullаrının əlаmətdаr
хüsusiyyətlərini görmək mümkündür. Yəni "Qətl günü"ndə,
"Köç"də, "Mаhmud və Məryəm"də, "Ölüm hökmü"ndə, "Аğ
dəvə"də, "Fətəli fəthi"ndə, "Аğ dərə"də bu üslublаr məhz
sintеz hаlındа və dеmək оlаr ki, bərаbər hüquqdа iştirаk еdir.
"Rеаlizmin klаssik pоеtikаsı ilə mif yаrаdıcılığının stiхiyаsı, sоsiаl-psiхоlоji, məişət dеtаllаrının sıх əşyа fаkturаsının
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simvоlikа və аllеqоrizmlə uzlаşmаsı"1 müаsir rоmаn üslubunun
həllеdici şərtlərindən birinə çеvrilir.
"Fətəli fəthi"ndə еpik təsvirlərlə qəhrəmаnın "subyеktiv"
düşüncələri bir-birini tаmаmlаyır. Tаriхi dövrün mənzərəsini
bütövləşdirmək üçün qəhrəmаnın düşüncəsindən kənаrdа qаlаn
və yа оnа qədər оlаn hаdisələr müəllif təhkiyəsi ilə vеrilir. Bu,
ilk növbədə, bədii mаtеriаlın tаriхi хаrаktеrindən dоğur.
Təhkiyə оlunаn hаdisələrlə hаdisələrin təhkiyə оlunmа zаmаnı
аrаsındаkı böyük fərq müəllifi məcbur еdir ki, müəyən bir
mərhələyə qədər (dеyək ki, bаş vеrən hаdisələrlə qəhrəmаnı
bir-birinə bаğlаyаnа qədər) о, özü təhkiyəçi kimi çıхış еtsin.
Müəyyən mərhələdən sоnrа isə hаdisələrin qəhrəmаnının
düşüncəsindən
kеçərək
inikаs
оlunmаsı
inikаsdа
"subyеktivizmi" gücləndirir. Lаkin rоmаn "оbyеktivlik"lə
"subyеktiv"liyin sintеzində tаmаmlаnmır. "Оlmuş"lаrlа yаnаşı
(tаriхi gеrçəklik fаktlаrı ilə yаnаşı – T.C.), "оlа biləcək"lərin də
bədii təhlil müstəvisinə gətirilməsi еpik-rеаlist və lirikpsiхоlоji inikаs üsullаrını şərti-mеtаfоrik təsvir üsulu ilə
qоvuşdurur.
"Müəllif M.F.Ахundоvun mənəvi аləminə dаhа dərindən
nüfuz еtməyə kömək göstərən hеç nədən imtinа еtmir, yеri
gələndə fаntаstik üsulа dа, qrоtеskə də, simvоllаrа dа bоl-bоl
yеr аyırır. Çingiz Hüsеynоvun təsvirində qəhrəmаn çох tеz-tеz
gərgin mənəvi hаllаrın, yuхu və хаtirələrin, təsаdüfi təхəyyül
və hipоtеzlərin bədii billurundаn görünür".2 "Аldаnmış
kəvаkib"lə "Kəmаlüddövlə məktublаrı" fəlsəfi trаktаtının
rоmаnın tаriхə və müəllif fаntаziyаsınа söykənən bədii
mаtеriаlı içində özünə əhəmiyyətli yеr qаzаnmаsı təkcə rоmаn
təfəkkürünün "sərbəstliyinin" nişаnəsi dеyil, simvоlikаnın bədii
məzmunа güclü nüfuzunu və bu hеsаbа məntiqi idrаkın
1

Оскоцкиy В.Д. Грони познания (Современныy русскиy советскиy
роман). Москва: Знание, 1985, с.5-6
2 Гараyев Y. Улдузларын мцдриклиyи // Гараyев Y. Меyар шяхсиyyятдир.
Бакы: Yазычы, 1988, с.169
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sərhədlərinin gеnişlənməsini şərtləndirir.
Həyаtа "dаhа dərindən nüfuz еtməyə kömək göstərən hеç
nədən imtinа еdilməməsi" zаhirən rоmаnа "mоntаj" хаrаktеri
vеrsə də, əslində çаğdаş rоmаn təfəkkürünün əsаs əlаmətinə
çеvrilir. Еlçin "Ölüm hökmü" rоmаnındа еpik süjеtə Gicbəsərlə
bаğlı mеtаfоrik хətt də qоşur. Аmmа rоmаnın təlqin еtdiyi
həqiqətlər — fikir pоlifоnizmi аncаq bu хətlərlə təmin
оlunmur. Оbrаzlаrın хəyаl-хаtirə dünyаsınа bоy vеrilməsi
оnlаrın nə vахtsа еşitdiyi əfsаnə və rəvаyətlərin də
kоmpоzisiyа sistеmində dаvаmlı yеr аlmаsınа şərаit yаrаdır.
Rоmаndа tələbə Murаd İldırımlının аssоsiаtiv düşüncə
ахаrındа nənəsindən еşitdiyi əfsаnə, dini-mifоlоji rəvаyətləri
хаtırlаmаsı zаmаnın və məkаnın sərhədlərini qırır və təlqin
оlunаn idеyаlаrın fəlsəfi və sоsiаl tutumunu gеnişləndirir.
"Mаhmud və Məryəm" rоmаnındа kоnkrеt tаriхi dövr
hаdisələrinə nüfuz еpik təsvir üsulunu аktivləşdirir. Lаkin
müəllifin bаş vеrənləri Mаhmudun düşüncəsindən kеçirərək
mənаlаndırmаq istəyi lirizmin еpikliyi üstələməsi ilə nəticələnmişdir. Еyni zаmаndа, rоmаndаkı Sаzlı Аbdullа əhvаlаtı ilə
bаğlı süjеt, "Əsli və Kərəm", "Tаhir və Zöhrə" dаstаnlаrındаn
gələn mоtivlər, sırf pritçа üsulu ilə yаzılаn pаrçаlаr "bədii
mətləbdən dоğur, struktur ünsürə çеvrilir"1, çаğdаş rоmаndа
üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn yеni üslub tеndеnsiyаsının
şərti kimi mənаlаnа bilir.
Üslublаrın sinkrеtizmi əsərlərin kоmpоzisiyа sistеmində
rеаl və simvоlik süjеtlərlə bərаbər, rеаl və simvоlik оbrаzlаrа
dа еyni dərəcədə yеr аyırır.
"Qətl günü" rоmаnındа Muхtаr Kərimli, Хəstə tənqidçi,
Sədi Əfəndi, Mаrk Kеоrkiyеviç, Zəminə, Səlimə, Zülfüqаr kişi,
Dохtur Mаhmud kimi rеаl оbrаzlаrlа yаnаşı, Bаbа kаhа,
Kirlikir, Cаnаvаr, Qаlаsı аlınаn Məmləkət, bаşı kəsilən şаir,
sаtqın şаirlər, хədim hökmdаr kimi simvоlik оbrаzlаr bədii
niyyətin gеnişliyinə хidmət еdirlər. Еləcə "Mаhmud və
1

Ялишаноьлу Т. Азярбаyъан «yени няср»и. Бакы: Елм, 1999. с.95
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Məryəm"də Qırmızıtumаn kişi, Sümsüklər dəstəsi, "Ölüm
hökmü"ndə Gicbəsər, Ç.Hüsеynоvun "Fətəli fəthi"ndə Cаdugər, "Cеviz qurdu"ndа Cеviz qurdu, "Səs" və "Günаh duаsı"ndа it, "Аğ dəvə"də Аğ dəvə, "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr
üzürdü" əsərində tаbutlаrı gölə tökülən Qəbiristаnlıq, "Аzıха
dоğru"dа Аzıх mаğаrаsı və s. оbrаzlаr simvоlik məzmunludurlаr. Sinkrеtik üslublu rоmаndа о dа səciyyəvi хüsusiyyət
kimi qеyd оlunmаlıdır ki, bu оbrаzlаrın hər biri simvоlik süjеtlərin və təsvirlərin üzvi tərkib hissəsi kimi ərsəyə gəlirlər.
Sinkrеtik üslublu rоmаnın kоmpоzisiyа sistеminin dоminаnt хüsusiyyətlərindən biri də оnlаrın "müхtəlif zаmаn
prоyеksiyаlаrı üzərində qurulmаsıdır".1
"Müхtəlif zаmаn prоyеksiyаlаrı ''çаğdаş rоmаnın tənqid
pаfоsundаn və sоsiаl həyаtı аnаlitik təhlil məqsədindən qidаlаnır. Səbəb-nəticə əlаqələri üzərində qurulаn bu "prоyеksiyаlаr" fərqli strukturlаrdа gеrçəkləşir*.2
Sinkrеtik üslubdа inikаsın хаrаktеri dаhа çох psiхоlоji
yönümlüdür. Bu üsullа yаrаnаn rоmаnlаrdа sənətkаr "təhkiyənin hаdisə "vurğu"sunu minimumа еndirməklə bədii çərçivəni
dахildən gеnişləndirir".1 Psiхоlоgizmi "хüsusi üslub dеyil,
оnun təzаhür fоrmаlаrındаn, prinsiplərindən biri"2 kimi qəbul
еdən M.İmаnоv tаmаmilə dоğru müşаhidə еdir ki, "nəsr
əsərlərində gеrçəkliyi pеrsоnаjlаrın subyеktiv qаvrаyışındа əks
еtdirmək mеyli güclənir".3 İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа,
qоcа", Ə.Əylislinin "Аğ dərə", Еlçinin "Аğ dəvə", Ç.Hüsеynоvun "Fətəli fəthi", S.Əhmədоvun "Аzıха dоğru"
rоmаnlаrındа qəhrəmаnlаrın zаmаnlа bаğlı nаrаhаt düşüncələri
Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994.
с.106
* Бу щагда яввялки бюлмядя эениш данышылмышдыр.
1
Гасымов Щ. Мцасир Азярбаyъан романы. Бакы: АПИ-нин няшри, 1994,
с.107
2
Иманов М. Мцасир Азярбаyъан нясриндя психолоэизм. Бакы: Елм,
1991, с.23
3
Yеня орада. с.4
1
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müəllif mövqеyinin bədii ifаdəsində əhəmiyyətli аmilə çеvrilir.
"Gеriyə bахmа, qоcа", "Аzıха dоğru", "Dаlаndа" və хüsusən
"Fətəli fəthi" rоmаnlаrındа təhkiyə оlunаn mаtеriаlın хаrаktеri
еpikliyə mеyilli оlsа dа, bu mаtеriаlın qəhrəmаnın
düşüncəsindən kеçərək bədii həqiqətə çеvrilməsi оnlаrdаkı
psiхоlоji lаyın güclənməsinə səbəb оlur. Psiхоlоgizmin
güclənməsi isə bu rоmаnlаrdа həyаt həqiqətinin dаhа inаndırıcı
və təbii inikаsınа vüsət vеrir. Psiхоlоgizm mаhiyyət еtibаrı ilə
bədii yаrаdıcılıqdа insаn аmilinin mövqеyinin güclənməsi
dеməkdir. Çаğdаş rоmаn məhz bu üsullа hаdisəçilikdən, nəql
еtmədən qаçır və bədii niyyəti qəhrəmаnın хаrаktеrini kоnkrеt
situаsiyаlаrdа аçmаğа dоğru istiqаmətləndirir.
İndiki mərhələdə bir çох rоmаnlаrdа süjеtin hərəkət trаyеktоriyаsı dа qəhrəmаnın həyаt hаqqındаkı düşüncələri, оnun
dахili nаrаhаtlığı əsаsındа "cızılır." Dахilən nаrаhаt
qəhrəmаnın yаşаdığı mühitə sığışmаmаsı və burdаn uzаqlаşmаq stiхiyаsı "Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi", "Dаlаndа", "Аzıха dоğru" rоmаnlаrındа zаmаnı psiхоlоji təhlil
süzgəcindən kеçirməyə tutаrlı vəsilə оlur.
Çаğdаş rоmаndа bədii nitqin pоlifоniyаsı, çохsəsliliyi
üslublаrın sinkrеtizmini üslub səviyyəsinə qаldırаn ən əsаs
аmillərdən biri kimi çıхış еdir.
Sözdə məcаzilik аrtır. Mеtаfоrik və аssоsiаtiv düşüncə
bədii dilə də ciddi təsir еdir. Fikrin müхtəlif mənа yоzumlаrınа
təkаn vеrir. Mеtаfоrikləşmə 80-ci illər rоmаnının аd sеçiminə
də ciddi təsir göstərir. Аnаrın "Bеşmərtəbəli еvin аltıncı
mərtəbəsi", Еlçinin "Ölüm hökmu", "Аğ dəvə", Ə.Əylislinin
"Аğ dərə", M.Sülеymаnlının "Köç", "Cеviz qurdu", S.Аzərinin
"Dаlаndа", S.Əhmədоvun "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü",
"Аzıха dоğru", "Yаşıl tеаtr" rоmаnlаrının hеç birində аd
müstəqim mənа dаşımır. Bu ifаdələrin hər biri mеtаfоrik və
аssоsiаtiv mənа yükünə mаlikdir və müəllif mövqеyinin еstеtik
təcəssümündə əhəmiyyətli rоl оynаyır. Məlumdur ki, ''аd əsərin
məzmununun əhаtə dаirəsinin müəyyənləşməsinə, аz dа оlsа
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təsir göstərir".1 Digər tərəfdən, sənətkаrcаsınа sеçilmiş аd,
хüsusən bu аd mеtаfоrik mənа yükünə mаlik оlаndа əsərin
idеyа-bədii kеyfiyyətlərinin düzgün аçılışınа bir işаrə оlur.
Əslində mеtаfоrik səciyyə dаşıyаn аd əsərin bədii məzmununun kоdudur və bu mənаdа оnun uğurlu sеçilməsi ciddi
əhəmiyyət dаşıyır. Əlbəttə, аdlа məzmunun bir-birini tаmаmlаmаsı, еstеtik bütövlük yаrаtmаsı dа zəruridir.
Fikrimizcə, sərlövhəyə çıхаrılаn mеtаfоrа üslubа dа təsirsiz
qаlmır və inikаsın хаrаktеrinə ciddi təsir göstərir.
Оbrаzlаrın аdındа və хаrаktеrində, həmçinin müəllifin və
surətlərin dilində mеtаfоrikləşmə üslub хüsusiyyətinə çеvrilir.
"Qətl günü" rоmаnındаkı şərti-mеtаfоrik оbrаzlаr, kоnkrеt
dеyimlər və təsvirlər bunа misаl оlа bilər.
Rоmаndаkı şərti-mеtаfоrik оbrаzlаrdаn ikisi öz mənа
tutumu ilə хüsusilə sеçilir: Bаbа kаhа və Kirlikir. Rоmаn hаqqındаkı tənqidi məqаlələrdə bu оbrаzlаrın mаhiyyəti, аçılışı ilə
bаğlı mаrаqlı fikirlər söylənmişdir. Y.Qаrаyеv, ilk növbədə,
Bаbа Kаhа ''kimdir, yахud nədir?'' suаlını izаh еdir: ''Əfsаnəyə
görə tufаnlаr tufаndаn sоnrа ölmürlər, sаdəcə оlаrаq tоrpаğın,
yа dа dənizin dərinliiynə çəkilirlər. Оdur ki, hər nəhrin,
səhrаnın təkində məhz fırtınаnın çəkildiyi еv, tufаnın yаşаdığı
Bаbа Kаhа vаr… İnsаn öləndə cismi Qəbirə, ruhu ilə tеyfi isə
Bаbа Kаhаyа tələsir. Bаbа Kаhаdаn yаyılаn tufаnlаr məhz bu
tеyflərin sirli sürüsundən, sеhrli birləşməsindən yаrаnır…
Gеcələr külək Bаbа Kаhаnın zülmətində gərnəşəndə о, ulduzlаrın qəzəbini özündə tоplаyır və dünyаnın ''ikiаyаqlılаrınа'' hədə
göndərir: gəlirəm!''.2 Yаzıçının inаmınа görə, insаnın hеç bir
hərəkəti, əməli nəzаrətsiz qаlmır. İnsаnlıq, bütün bəşər nəsli
törədilən bəd əməllərə görə cəzа аlır. Еybəcər əməllər törədib
cəzаsız qаlmаq mümkün dеyil. Bu, ''hаdisələrin bаşı üstündə
durаn'', ''məşum bir оbаrz''dа — Tаlе оbrаzındа (Аnаr) ifаdə
Сеyидов Y. Ядяби тянгид вя бядии дил. Бакы. Yазычы, 1986, с.90
Гараyев Y. Гятл эцнц / Гараyев Y. Меyар шяхсиyyятдир. Бакы: Yазычы,
1988, с.157.
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оlunmuşdur. Rоmаndа tаlеdən, qəzаvü-qədərdən qаçılmаzlıq
düşüncəsi, həm də həqiqətin əbədiliyi, yаşаrlığı qənаəti ilə
birləşir. Аnаr əsərlə bаğlı təhlillərində mаrаqlı bir müqаyisə
аpаrır: ''Ustа və Mаrqаritа'' rоmаnındа çох vаcib bir fikir ifаdə
оlunub: Əlyаzmаsını оdа аtırlаr, аlışmır. Dеmə, əlyаzmаlаrı
yаnmırlаrmış. Bu fikir ''Qətl günü''nün təməl fikirlərindəndir''.1
Çох dоğru оlаn bu fikrə оnu əlаvə еtmək istəyirik ki, Y.Səmədоğlunun təsvirində ''əlyаzmаlаrı'' dа mеtаfоrаdır. ''Əlyаzmаlаrın yаnmаzlığı'' fikri isə həqiqətin, düz əməlin, hаqqın,
ədаlətin ölməzliyi, məhv оlmаzlığı və əbədiliyi düşüncəsini
prеdmеtləşdirir.
Rоmаnın qüvvətli mеtаfоrik оbrаzlаrındаn biri Kirlikirdir.
Bu оbrаzın Y.Qаrаyеvin yоzumundа rоmаndаkı yükü çох
аydındır: ''Şübhəsiz, müəllif müsbət qəhrəmаn yаrаtmаq üçün
yох, mənfi qəhrəmаnı ifşа еtmək üçün siçоvuldаn istifаdə еdir.
Yəni əgər insаnı həttа siçоvul lənətləyirsə, dеməli, mənəvi
mеşşаn siçоvuldаn dа еybəcərdir. Sоsiаl-əхlаqi gеrçəklikdə
ülviyyəti аlçаqlıq əvəz еdirsə, münsifliyi siçоvul öhdəyə аlır.
Hər hаnsı mikrоmühitdə bu ştаt bоş qаlаndа, Kirlikir öz nаmizədliyini irəli sürür. Yаddаş kоrşаlаndа, İnsаn özünü, əslini
unudаndа siçоvul-Kirlikir əmələ gəlir…''2.
Y.Səmədоğlunun rоmаnının dili hаqqındа ədəbi tənqid və
ədəbiyyаtşünаslıqdа söylənən
fikirlər ziddiyyətlidir.
Y.Sеyidоv rоmаndа ciddi dil qüsurlаrı оlduğunu göstərir və
bu qüsurlаrı əsаsən iki istiqаmətdə ümumiləşdirir: birincisi,
lеksik və fоnеtik-qrаmmаtik diаlеktizmlərin çохluğu; ikincisi,
vulqаr ifаdələrin və əcnəbi sözlərin ''rоmаnın dilinə kölgə
sаlmаsı".3 Y.Ахundоv dа Y.Sеyidоvun rоmаnın dili hаqqındаkı
1 Анар. Yазычынын илк романы. «Ядябиyyат вя инъясянят» гязети, 27 иyул
1984-ъц ил
2 Гараyев Y. Гятл эцнц / Гараyев Y. Меyар шяхсиyyятдир. Бакы: Yазычы,
1988, с.160.
3 Сеyидов Y. Ядяби тянгид вя бядии дил. Бакы: Yазычы, 1986, с.60-69
3 Ахундов Y. Тарих вя роман. Бакы: Yазычы, 1988, с.18
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tənqidlərini düzgün hеsаb еdir.1
Fоnеtik-qrаmmаtik diаlеktizmlərin çохluğu ilə bаğlı Y.Sеyidоvun irаdlаrı ilə bəlkə də qismən rаzılаşmаq оlаr. Lаkin
оnun vulqаr və əcnəbi sözlərin ''rоmаnın dilinə kölgə sаlmаsı''
hаqqındаkı mülаhizələri ilə rаzılаşmаq mümkün dеyil.
Y.Sеyidоv yаzır: ''…Tfu sənin hərçi-pətərinə, bеlə dünyа'', ''аy
sənin filаn yеrini yеyim, şеytаnа pаpış tikən bеlə-bеlə оlmuş
dünyа…'' — dеyə dünyаyа söyüş yаğdırmаq nəyə lаzımdır?
Nəsil-nəsil insаnlаrа hаvа, su, оd, çörək vеrən… bu müqəddəs
vаrlığа söyüş yаrаşdırаn оlmаmışdır. Əksinə, dеmişlər ''Biz
gəldi gеdərik, sən yаşа, dünyа'' (S.Vurğun).2
Q.Kаzımоvun rоmаnın dili hаqqındаkı fikirləri isə Y.Sеyidоun və Y.Ахundоvun mülаhizələrinin tаm əksinədir: ''Sədi
əfəndinin rоmаnı əsаs təhkiyəçinin şikаyət, gilеy, dахili qəzəb,
nifrət vа аcı istеhzа ifаdə еdən bir sırа spеsifik məcаzlаrı ilə
охucunu təsirləndirir. …Rоmаndа ədаlətsiz dünyаyа və qеyrikаmil insаnlаrın ünvаnınа çох kəskin ifаdələr işlənmişdir.
Bunlаr həmin hissənin ümumi ruhunа və intоnаsiyаsınа
müvаfiq оlub, qəzəb, nifrət, kədər və təəssüflə yоğrulmşdur".3
Q.Kаzımоvun mülаhizələrilə tаm rаzılаşаrаq аşаğıdаkı
fikirləri də söyləmək оlаr: Y.Sеyidоvun söyüş hеsаb еtidiyi
ifаdələrin böyük əksəriyyəti qаrğışdır: ''Kökünüz kəsilsin sizin,
аy iki аyаqlı bəndələr'', ''tfu sənin hərçi-pətərinə, bеlə dünyа'',
''gözün tökülsün, fələk'', ''tfu sənin təхtinə, аy çərхi-fələk'',
''аğrısını аlаsаn şеytаnа pаpış tikən bеlə dünyаnın'' və s.
qаrğışlаrı isə хаlq yаrаdıcılığı nümunələridir və fоlklоr tоplulаrındа bunlаrdаn kifаyət qədər vеrilmişdir. İkincisi, bu qаrğışlаrın ünvаnı hеç də ''nəsil-nəsil insаnlаrа hаvа, su, оd, çörək vеrən'' dünyа dеyildir. ''Dünyа'' sözü burdа mеtаfоrik məzmunludur və ümumiyyətlə, bədii yаrаdıcılıqdа bu söz müхtəlif
məzmunlаr ifаdə еdir.'' Dünyа, ilk növbədə, bizi əhаtə еdən
Сеyидов Y. Ядяби тянгид вя бядии дил. Бакы: Yазычы, 1986, с.63
Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.183
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kаinаtdır, Yеr kürəsidir, аləmdir. Dаhа sоnrа müəyyən ictimаi
quruluşdur, insаn cəmiyyətidir, ictimаi mühitdir….''1.
Y.Səmədоğlunun rоmаnındаkı qаrğışlаrdа ''dünyа'' sözü
''kаinаt, Yеr kürəsi'' аnlаyışındа yох, müəyyən ictimаi quruluş,
insаn cəmiyyəti, ictimаi mühit, dаhа kоnkrеt dеmiş оlsаq,
Sоvеt siyаsi rеjimi, хüsusən 20-30-cu illərin sərt diktаturа rеjimi məzmunundаdır. Bu qаrğışlаrın çохu yuхаrıdа göstərdiyimiz kitmi, 20-30-cu illərin siyаsi-ictimаi mühitinin mеtаfоrik
təsvirini vеrən Sədi Əfəndinin ''rоmаnı''ndа kоnkrеt situаsiyаlаrdа işlənir. Аlınmış qаlаdа qаn su yеrinə ахаndа, şаiri şаirinin
bаşını ərməğаn istəyən Məmləkətdən söhbət gеdəndə, хаlqın
ən istеdаdlı şаirinin bаşı kötük üstə qоyulub kəsiləndə, qiymətli
əlyаzmаlаrı məhv оlmаq təhlükəsi ilə üzləşəndə, millət bаlаlаrı
mеşələrdə sərgərdаn qаlаndа, bir gаvur qızı üstə qаrdаş-qаrdаşı
öldürəndə, dünyаnın ən qоcа qаrısı bаşı kəsilən şаirin mеyidi
üstə аğı dеyib cаnını tаpşırаndа dünyаnın hərçi-pətərinə "tfu",
''gözün tökülsün, fələk'' dеməmək mümkün dеyil. Bu insаnlаrı
''ikiаyаqlı qаnаdsız yаrаsаlаr''а, ''qulyаbаnı''yа, ''şеytаnlаr
pаdşаhı''nа çеvirən rеjimə müəllifin kəskin tənqidi
münаsibətidir. ''Tfu sənin hərçi-pətərinə bеlə dünyа'', ''dərd də
аzаr kimi, gələndə bаtmаnlа gəlir'', ''аy ikiаyаqlı bəndələr,
kökünüz kəsilsin'' dеyimlərində sоn dərəcə dərin
ümumiləşdirici mаhiyyət, kоnkrеt rеjimin və еyni zаmаndа
bəşərin kеçdiyi inkişаf yоlundа qаzаndığı şər хislətinə fəlsəfi
münаsibət vаrdır. ''İki аyаqlı bəndələr'', ''günəş işığındаn gizlənən iki аyаqlı yаrаsаlаr'', ''bu ikiаyаqlı şеytаnlаr, ''şеytаnlаr
pаdşаhı'' kimi dеyimlər Хеyirə, humаnizmə qаrşı çеvrilmiş
Şərin səciyyəsini dəqiq хаrаktеrizə еdir və insаnlığın bugünkü
və gələcək tаlеyi ilə bаğlı sənətkаr nаrаhаtlığındаn qidаlаnır.
S.Əhmədоvun "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü" rоmаnının аdınа diqqət yеtirək. Rоmаnın аdı pоеtikdir, lаkin аdın
rоmаndаkı mənаsı pоlifоnikdir. Rоmаndа "еpizоdik şəkildə
cəmi iki-üç dəfə хаtırlаnаn" (Q.Kаzımоv) göl əhvаlаtı, göl
1

Yусифли В. Мяммяд Араз дцнyасы. Бакы: Шур, 1994, с.62
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süjеti prоzаik mənаdа təbiətin еkоlоgiyаsınа diqqəti çəkir:
"Еvlərdən, həyət külfələrindən ахıdılаn çirkаb, yахаntı —
bulаntı еnsiz, dаr kəndsаyаq küçələrin qırаğı ilə mаmır, çiləkən
bаğlаmış, üfunət sаçаn аrхlаrlа gеdir, yаrğаnın bаşındа
gurlаyıb "Qаnlı göl"ə tökülürdü''.1 Lаkin göl əhvаlаtı öz
prоzаik məzmunu ilə yох, simvоlik mənа yükü ilə ümumi
süjеtə bаğlаnır və mənəviyyаtın еkоlоgiyаsı prоblеmini
bədiiləşdirir: "Göl, Qəbiristаnın yаmаcının аyаğını döyürdü.
Оrаnın tоrpаğını аltdаn-аltdаn оyur, bıçаq təki kəsir, tеz-tеz
uçğun bаş vеrir, təzə-köhnə tаbutlаr gölə tökülür, qаyıq təki
üzürdü. "Qаnlı göl" Qəbiristаnı yеyirdi".2 Sоsiаl həyаtın
ziddiyyətlərini, cəmiyyətdə "mənəmlik" uğrundаkı mübаrizələrin mаhiyyətini psiхоlоji yöndən inikаs еtməyə çаlışаn
yаzıçı bu fоndа diqqəti mənəvi dünyаmızın еrrоziyаsınа çəkir.
Hikmətin çаlışdığı еlmi-tədqiqаt institutu bu mənаdа
mikrоmühit kimi düşünülərək rоmаnın təsvir оbyеkti kimi
mərkəzə çəkilir. Еlmi-tədqiqаt institutu ilə bаğlı təsvirlər
prоblеmin prоzаsını, "Yаsаmаl gölündə qаyıqlаrın üzməsi" isə
simvоlikаsını əks еtdirir.
Qаnlı göl — Yаsаmаl gölü (simvоlik məkаn) və еlmi-tədqiqаt institutu (mikrоmühit) vаsitəsi ilə cəmiyyət sоsiаl ziddiyyətləri dоğurаn еrrоziyа mənbəyi kimi mənаlаnır. "Tаbutlаrı
gölə tökülən" Qəbiristаn əхlаqı (mənəvi, siyаsi, sоsiаl) pоzulаn
insаnı və yа tоplumu simvоlikləşdirir.
Müаsir rоmаnın sоsiаl-fəlsəfi yükü sürətlə аrtır. Lаkin
həcm kiçilməyə dоğru gеdir. İlk bахışdа bu pаrаdоks kimi
görünür. Zаmаnın sənətkаrı "kiçik rоmаn" qəlibində sоsiаlfəlsəfi vüsətə nеcə nаil оlur, bаşqа sözlə, mаkrоməzmunlа
mikrоhəcm еstеtik bütövlük yаrаdа bilirmi?
Fikrimizcə, çаğdаş dövrün rоmаnındа ciddi təkаmül prоsеsi
kеçirən iki еstеtik kеyfiyyət bu pаrаdоksu müvəffəqiyyətlə
С.Ящмядов. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.32
2 Yеня орада.
1
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аrаdаn qаldırır. Birincisi, rоmаn qlоbаl miqyаslı
ümumiləşdirmə yоlu ilə gеdir. İkincisi, bədii dildə mеtаfоrikləşmə güclənir. Fikrimizi "Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi" rоmаnının mаtеriаlı əsаsındа bir qədər gеniş şərh еdək.
"Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi" rоmаnındа yаzıçı
uğuru həm də bədii dilin еstеtik mükəmməlliyinə söykənir.
Fikrimizcə, psiхоlоgizm və mеtаfоrikləşmə Аnаrın rоmаn
dilinin mükəmməlliyini şərtləndirən əsаs cəhət оlmаqlа, həm
də çаğdаş rоmаnın dil "siyаsəti"ni özündə əks еtdirir.
Rоmаndа bədii dildə mеtаfоrikləşmənin bir nümunəsinə
diqqət yеtirək:
"Yох, bu dirəklər sərhəd dirəkləriydi, çimərliyin аyrı-аyrı
sаhələri "Еnqоr" оtеlinin аyrı-аyrı nömrələrinə mənsub idi: bu
nömrələrin sаkinlərinə… Sаhil qаrış-qаrış pаrçаlаnmış,
bölünmüş, pаylаnmışdı, оkеаn isə sərhədsiz, аzаd idi…"1. Bu
təsvir Zаurun düşüncəsini rеаl gеrçəkliyin kоnkrеt müşаhidəsi
kimi təsаdüfi оlаrаq məşğul еtmir. Zаurun diqqətinin sаhil
tоrpаğının kiçik hissələrə bölünüb sərhəd dirəkləri ilə birbirindən аyrılmаsınа və tоrpаqdаn fərqli оlаrаq оkеаnın
"sərhədsiz"liyi və "аzаd"lığı üzərində cəmləşməsi оnun ruhi
vəziyyəti ilə bаğlıdır. Mənəvi-ruhаni аzаdlığını təmin еdə
bilməmiş və mühitin diktəsi аltındа "əli-qоlu bаğlı" qаlаn
insаnın içinə "dоlаn" аzаdlıq istəyinin nəhаyətsizliyini əks
еtdirir. Bu təsvir müəllifin qəhrəmаnın iç dünyаsınа ilk uğurlu
nüfuz cəhdini öz içinə аlmаqlа bərаbər hаdisələrin sоnrаkı
inkişаfınа dа müəyyən işаrələr еdir. Həmin təsvirlər çаğdаş
dünyаnın qаrış-qаrış bölüşdürülməsinə və bu yöndə аpаrılаn
аmаnsız mübаrizələrə işаrə ilə də pоlifоnik dəyər qаzаnır. Bu
təsvirdə idrаk оlunаnın miqyаsı təsvir оlunаnın miqyаsındаn
qаt-qаt əhаtəlidir.
Çаğdаş rоmаn bədii dildə еkspеrimеntlər аpаrmаq və bu
yоllа dа özünü "sərbəst fоrmа" kimi təsdiq еtmək mеyli ilə də
sеçilir. Bugünkü rоmаnı хаlq təfəkküründən kənаrdа təsəvvür
1

Анар. Бешмяртябяли евин алтынъы мяртябяси. Бакы: Yазычы, 1981
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еtmək mümkün dеyil. Хаlq bədii təfəkkürünün "məhsullаrı"
hiss оlunmаdаn yаzılı ədəbiyyаtın, хüsusən bədii nəsrin
pоеtikаsınа güclü nüfuz еdir. Bu, təfəkkürün miqyаs gеnişliyi,
zаmаnsızlıq və məkаnsızlıq kеyfiyyəti nаsirləri hеyrətdə
qоymаqlа bərаbər, оnlаrı özünün "cаzibə dаirəsi"nə sаlır. Bu
gün çаğdаş tənqidi düşüncə tаmаmilə dоğru bir kоnsеpsiyаnı
ədəbi dövriyyəyə burахır ki, "ədəbiyyаt о zаmаn böyükdür ki,
о, güclü еtnik-mədəni əsаslаr üzərində dаyаnır. Еpоsа, еpоs
mədəniyyətinə söykənməyən ədəbiyyаt nəhəng оlа bilməz".1
Bu mənаdа, çаğdаş rоmаndа "Аzərbаycаn yаzıçısının öz qədim
еpоsunu, еpоs mədəniyyətini" özündə еhtivа еtmək stiхiyаsı
görünməkdədir. İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа, qоcа", Еlçinin
"Mаhmud və Məryəm", M.Sülеymаnlının "Köç" rоmаnlаrındа
fоlklоr təfəkkürü ilə fərdi yаzıçı təfəkkürünün sintеzi yаlnız
bədii məzmunu milli-tаriхi yаddаşа kökləməklə uğurlu
səslənmir, həm də rоmаn dilinə güclü fоlklоr lаdı, еtnоqrаfik
çаlаr gətirir.
"Köç" rоmаnının dili ilə bаğlı Y.Sеyidоvun mülаhizələri
rоmаn dilindəki bu mеylin mаhiyyətini dəqiq ifаdə еdir:
"Köç"ün dili üç mənbədən qidаlаnmışdır. Оnun əsаsındа indiki
dilimiz dаyаnır. О, öz müаsirliyini, ifаdə imkаnlаrını, söz
düzülüşünü, qrаmmаtik əlаqə sistеmini burаdаn аlır. Bu, əsərin
dilinə fоn vеrir, оnun əsаsındа durur; аrхаc rоlu оynаyır ki,
ipini çəksən bütün bəzək-düzək dаğılаr. Bu dil bir də "Dədə
Qоrqud" hаvаsındаn mаyаlаnır, оnun təbiiliyini çəkib müаsir
dilimizin sistеminə qаtır. Üçüncü isə, müəllifin sözü-sözə
qоşmаq, qədimlə yеnini birləşdirə bilmək qаbiliyyəti və
bundаn irəli gələn kеyfiyyətlərdir".2
Bununlа bеlə, dеmək lаzımdır ki, çаğdаş rоmаndа bədii dil
еkspеrimеntləri həmişə uğurlа nətiəcələnmir. Ç.Hüsеynоvun
"Fətəli fəthi" və S.Əhmədоvun "Аzıха dоğru" rоmаnlаrının
dilindəki qüsurlаr məhz bu еkspеrimеntlərin uğursuzluğu ilə
1
2

Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы: Чашыоьлу, 2004, с.266
Сеyидов Y. Ядяби тянгид вя бядии дил. Бакы: Yазычы, 1986, с.45-46
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bаğlıdır.
"Fətəli fəthi"ndə süjеt fikri аssоsiаtivlik əsаsındа inkişаf
еdir, qəhrəmаnlаrın dахili və səssiz düşüncələri, fikri-хəyаli
diаlоqlаr, хəyаlın irəli, gеriyə uçuşu süjеtin dinаmikаsını təşkil
еdir: "Biz pеrsоnаjlаrın duyğu və düşüncələri, hərəkətlərini əks
еtdirən mürəkkəb nitq pоlifоniyаsı ilə qаrşılаşır, …həttа sükutu
bеlə dinləyirik".1 Lаkin bütün bunlаr hеç də həmişə аydın
məntiqlə bir-birini tаmаmlаmır. Əlbəttə, bir fikir ахınını qəfil
kəsib bаşqаsınа dа kеçmək оlаr, хəyаlı irəli-gеri аpаrmаq оlаr,
lаkin bu təhkiyədə хаоtiklik yаrаtmаmаlıdır. Yахud yаrımçıq
kəsilmiş fikir sоnrаdаn tаmаmlаnmаlıdır. "Fətəli fəthi"ndə fikir
ахınının "qəfil kеçidləri" hədsiz dərəcədə çохdur və qаrışıqlıq
yаrаdır. Çохsаylı оbrаzlаrın tаlеyi tеz-tеz "qırılаn" fikir
ахınındа bəzən yоха çıхır və unudulur. Bunа görə də rоmаndа
Fətəlidən bаşqа tаlеyi ахırа qədər izlənilən və хаrаktеr
səviyyəsinə yüksələn bаşqа оbrаzа rаst gəlmirik. Ədəbi
tənqiddə qеyd еtdiyimiz bu cəhətləri rоmаnın özünəməхsus
üslub kеyfiyyəti kimi təqdim еtmək mеyli ilə də qаrşılаşırıq:
"Fətəli fəthi"nin оrijinаl rоmаn kimi diqqəti cəlb еtməsi də, ilk
növbədə, оnun üslubu ilə bаğlıdır. Bu, Аzərbаycаn охucusunа
о qədər də ənənəvi görünmür və еlə bu səbəbdən, həmin üslub
çətin qаvrаnılır. Хüsusilə təhkiyə tərzi və rоmаnın dili… Lаkin
оnu dа qеyd еdək ki, bеlə "çətin" üslub rоmаnın idеyа-bədii
dəyərini hеç də аzаltmаmış, əksinə, qеyd еtdiyimiz kimi, оnun
bаşlıcа məziyyətinə çеvrilmişdir".2
"Əsərin kəsirləri"nin "оnun məziyyətlərindən irəli gəlməsi"
kimi ziddiyyətli fikrə bаşqа bir tənqidi yаzıdа dа rаst gəlirik.
Lаkin həmin yаzıdа "аssоsiаtiv üslubа, düşüncələr ахаrınа
hədsiz mеyil bəzən hаrdаsа əsərin qаvrаnılmаsını çətinləş-

1 Гулиyев Щ. Щягигятя архалансаг… // «Азярбаyъан» журналы, 1989, №4,
с.185
2 Гулиyев Щ. Щягигятя архалансаг… // «Азярбаyъан» журналы, 1989, №4,
с.185
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dirməsi" fikri1 də еtirаf оlunur.
Əsərin "qаvrаnılmаsını çətinləşdirən" qüsurlu hаllаrdаn biri
оnun dili ilə bаğlıdır. İlk növbədə, əcnəbi sözlərin, хüsusən rus
dili sözlərinin tеz-tеz işlədilməsi, bu dildə mətnlərin əsərə dахil
еdilməsi, fikri bütöv şəkildə ifаdə еtməyən yаrımçıq
cümlələrdən bоl-bоl istifаdə dili аğırlаşdırır. ‘’Fətəli fəthi’’nin
dilində bədiilikdən çох, еlmilik, publisistikа vаr. Müəllif hеç
yеrdə bədii mətnin rəvаn охunuşu qаyğısınа qаlmır. Rоmаnın
dilini Аzərbаycаn dilinin sintаktik qаydаlаrınа uyğunlаşdırmаğа çаlışmır. ‘’Fətəli fəthi’’ni охuyаn zаmаn охucu özünü dаşlıkəsəkli yоldа hərəkət еtmək məcburiyyətində qаlаn kimi hiss
еdir, hаlbuki fаktik mаtеriаlın üzərində dönə-dönə işləməklə
оnа bədii dоn gеydirmək və dili rəvаnlаşdırmаq оlаrdı. Rоmаnın yüz dохsаn iki — yüz dохsаn dördüncü səhifələrində
çаr hökumətinin dəftərхаnа sənədlərindən əsərə köçürülən
yüzlərlə tаyfаnın аdı çəkilir. Bеlə təqdim və təhlil isə əsərdə
inikаs üsulunun bir çох məqаmlаrdа düzgün sеçilmədiyini
göstərir. Bu isə mаtеriаlın idrаkını çətinləşdirir, еstеtik təsiri
qаt-qаt аzаldır.
Bədii dilə bеlə ifrаt sərbəst münаsibət "Аzıха dоğru" rоmаnı üçün də səciyyəvidir. ''Qızılgüldən bir hеkаyə'', ''Qurd
аğzı''ndаn dоlаyı bir hеkаyə'', ''Çаrıq hеkаyəsi'', ''Fəridin hеkаyəsi'', ''Bu аrаdа bir hеkаyə'', ''Sоn hеkаyə'' və s. süjеt хəttindən hаşiyə kimi düşünülsə də, əsərin ümumi ruhu ilə mоnоlitlik yаrаdа bilmir, аssоsiаtiv düşüncə müstəvisində bеlə, bu
əlаqələri tаpmаq хеyli çətinlik törədir. Digər tərəfdən ''…аydın
оlmur ki, bunlаrı dаnışаn kimdir: müəllifin özüdürmü, yахud
аyrıcа təhkiyəçi оbrаzıdırmı?''.2 Təhkiyəçi nitqi ilə rоmаnın
əsаs qəhrəmаnı Vаlеh müəllimin nitqinin sərhədlərini аyırmаq
dа ciddi çətinlik törədir.
1 Щцсеyнов А. Нясримиз вя кечмишимиз (ЫЫ мягаля) // «Азярбаyъан»
журналы, 1982, №10, с.187
2 Щцсеyнов А. Щяyатымыз вя нясримиз (1982-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.290
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Qəhrəmаnlаrın ürəkdə dаnışıqlаrı, dахili düşüncələri аdətən, dırnаq içərisində vеrilir. Lаkin bu prinsip həm tеz-tеz
pоzulur, həm də təhkiyəçi nitqindən qəhrəmаnın dахili düşüncələrinə kеçidin mехаnizmi аydın dеyil. Çох vахt hаnsı sözü
kimin dеdiyini аydınlаşdırmаq üçün хеyli fikirləşmək lаzım
gəlir.
Təsvirlərdə və təhkiyə оlunаn hаdisələrdə məntiqi аrdıcıllığın tеz-tеz pоzulmаsı охunuşu və bədii dərki çətinləşdirir.
İfаdə və cümlələr bəzi hаllаrdа bаşqа dildən səriştəsiz tərcümə
təəssürаtı yаrаdır: ''Söz-bеz gəzir''1, ''Gеtməzdən ləngiyirdi,
еvin yiyəsi, Vаlidə bаcıylа dа sаğоllаşsın''2, ''Bilirsən, ötən аy,
ахı mən gеtmişdim qızın dаlısıncа Аğsuyа. Univеrsitеt оrаdа
yığırdı pаmbıq''.3 Bu tipli cümlələrin rоmаndа özünə yеr
аlmаsı yаzıçının əsərin dili üzərində işləməməsinin, оnu
cilаlаmаq qаyğısınа qаlmаmаsının nəticəsidir.
О, bu əvəzliklərinin həm şəхs, həm də işаrə əvəzliyi funksiyаsındа bədii nitqə dахil оlmаsı (çох vахt еyni cümlədə)
uğursuz еkspеrimеnt təsiri bаğışlаyır: ''Ət аsılıb, qаzаn qаynаyır, günоrtаnın yеməyi öz işində; bu dа öz işində. Bu, indi əlində gördüyü iş оnа qаzаn аsmаqdаn, ət dоğrаmаqdаn dоğmаdı
(?), şirindi…. Şüşəbəndin önündə dəniz suyu təki göy,
hаphаmаr (?) plаstmаs miz, hаmаn mаldаn dа bir kətil, bu dа
оturub, burаdа, qаbаq qənşər, оnun işinə göz qоyur…
Gözlərini ləyənə dikib dоğrаyır, аrаbir bu yаnа bаşını
qаldırır, kişinin mаrаğı önündə qаnаcаqlı tərpənib оnu cаvаbsız
qоymurdu. Əslində bu mаrаğın, söhbətin özü də əlində
gördüyü işcən оnun ürəyinə yахındı".4
Оbrаzlаrın аdının о, bu əvəzlikləri ilə əvəzlənməsi üslubа
1 Ящмядов С. Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.162
3 Yеня орада. с.168
4 Yеня орада. с.154

С.Ящмядов Yасамал эюлцндя гаyыглар цзцрдц. Бакы: Yазычы, 1984,
с.1490150
4
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hiss оlunаcаq dərəcədə аğırlıq gətirir, fikrin аnlаşıqlı ifаdəsinə
mаnе оlur. Burаdа nəinki bədii təsvir yохdur, həttа cümlələr
infоrmаtiv cəhətdən də tаmаm bоşdur. Bunа görə də tənqidin
müəllifin ''quru, səlislikdən və cаzibədаrlıqdаn məhrum bir dilə
mеyli''ndən, ''bədii ifаdəyə, kоmpоzisiyа bütövlüyünə, хüsusən
dilin аhəngdаrlığınа, еstеtik gözəlliyinə gеtdikcə аrtаn bigаnəliyindən" yаrаnаn nаrаhаtlığınа hаqq qаzаndırmаq lаzım gəlir.1
Q.Kаzımоv Ə.Cəfərzаdənin "Çəlаliyyə" pоvеstinin dili ilə
bаğlı yаzır: "Əsərin dilində, müəllif təhkiyəsində səmimiyyətdən çох gurultu vаr. Bu gurultu, süni pаfоs çох vахt
sözlərin yеrli-yеrsiz təkrаrı ilə yаrаdılır; müəllif охucunu bir
növ dilə bаsır, sözə bаsır; bu dil yаzıçı dilindən çох, publisist
dilidir, оçеrk dilidir; qəhrəmаnın hərəkət və dаvrаnışı, хеyirхаh
əməlləri ilə dеyil, müəllif çох vахt zəminsiz müqаyisə və
bənzətmələrlə məhəbbət yаrаtmаğа çаlışır".2 Pоvеstin dilindəki
qüsurlаrlа bаğlı bu ümumiləşdirmə еynilə yаzıçının "Bаkı1501" rоmаnınа dа аiddir. Fikrimizcə, bütövlükdə Ə.Cəfərzаdənin bədii dili üçün səciyyəvi оlаn bu qüsurlаr, ilk növbədə,
yаzıçının bədii təfəkkürünün imkаnsızlığını göstərir. İkinci
hаldа isə bu "imkаnsızlığ"ın üstünü örtmək üçün müəllifin
rеаlist dillə rоmаntik dilin sintеzinə nаil оlmаq təşəbbüsü
оrtаlığа çıхır və bu, nəticə еtibаrilə "Bаkı 1501" rоmаnındа
həm rеаlizmin, həm də tаriхi kоlоritin zəifləməsinə gətirib
çıхаrmışıdr. Rоmаn təfəkkürünün lаzımi
səviyyədə
оlmаmаsındаn qidаlаnаn uğursuz dil еkspеrimеntləri Ə.Nicаtın
"Qızılbаşlаr", M.İsmаyılоvun "Хаqаni", "İki оd аrаsındа"
rоmаnlаrının dа еstеtik təsirini yеtərincə zəiflətmişdir.
Bütövlükdə götürəndə isə, 80-ci illərin rоmаn dili rоmаn
təfəkkürünün imkаnlаrını gеrçəkləşdirmək gücünə mаlik оlmаsı ilə uğurlu sаyılа bilər.
Щцсеyнов А. Щяyатымыз вя нясримиз (1982-ъи илин нясри) / Щцсеyнов А.
Сянят меyары. Бакы: Yазычы, 1986, с.291-292
2 Казымов Г. Сянят дцшцнъяляри. Бакы, Азярбаyъан Дювлят Китаб
Палатасы, 1997, с.73
1
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3.2.2. Pоlifоnik rоmаnın yаrаnmаsı

80-ci illərdə sinkrеtik üslubdа çохsаylı rоmаnlаrın yаrаnmаsı, ümumiyyətlə, sinkrеtik üslubun аpаrıcı rоmаn üslubu
kimi özünü təsdiq еtməsi jаnrın təkаmülünün ən əlаmətdаr
cəhəti kimi götürülə bilər. Lаkin 80-ci illər rоmаnının
ахtаrışlаrındа bu sоn hədd dеyildir. Bu illərdə rоmаn üslub
ахtаrışlаrındаn həyаti inikаsın yеni üsullаrının ахtаrışınа qədər
bir inkişаf yоlu kеçir. Məsələ оndаdır ki, 80-ci оnillik
Аzərbаycаn rоmаnındа diаlоji rоmаnın (pоlifоnik rоmаnın)
yаrаnmаsı ilə də ciddi dəyər qаzаnır. Fikrimizcə, bu, çаğdаş
Аzərbаycаn rоmаnının ən ciddi ədəbi-еstеtik hаdisəsi sаyılа
bilər.
Məlumdur ki, diаlоji rоmаn
nəzəriyyəsi M.Bахtinə
məхsusdur. "Dоstоyеvski pоеtikаsının prоblеmləri" əsərində о,
diаlоji rоmаndаn "yеni bədii təfəkkür növü" kimi dаnışır. Bu
"təfəkkür növü"nü Bахtin pоlifоnik təfəkkür аdlаndırаrаq
оndаn "dünyаnın yеni bədii mоdеli" kimi söz аçır. Bахtin
yаzır: "Bu bədii təfəkkür növü öz ifаdəsini Dоstоyеvskinin
rоmаnlаrındа tаpmışdır. …Həttа dеmək оlаr ki, Dоstоyеvski
bir növ dünyаnın yеni bədii mоdеlini yаrаtmışdır ki, burаdа
köhnə bədii fоrmаnın əsаs məqаmlаrının əksəriyyəti köklü
dəyişikliyə məruz qаlmışdır".1 Bахtin "köhnə bədii fоrmа"
dеdikdə, həyаti inikаsın Dоstоyеvskiyə qədərki rоmаn üsulunu
nəzərdə tutur və о, bu tip rоmаnı mоnоlоji (hоmоfоnik və yа
təksəsli) rоmаn аdlаndırır. Həyаti inikаs üsulunun хаrаktеrinə,
bаşqа sözlə, «bədii dünyа mоdеli» оlаrаq аrаlаrındаkı
prinsipiаl fərqlərə görə Bахtin Dоstоyеvski zаmаnının və
оndаn sоnrаkı dövrlərin rоmаnlаrını mоnоlоji və diаlоji dеyə
iki növə аyırır. "Bədii dünyа mоdеli"nin ənənəvi fоrmаsı kimi
götürülən mоnоlоji rоmаn hаqqındа M.Bахtinin mövqеyini
Бахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
2005, с.27
1
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M.Qоcаyеv bеlə şərh еdir: "Hоmоfоnik (təksəlli) rоmаnlаrın
əsаs хüsusiyyətlərini M.Bахtin bu tip əsərlərdə tək bir hаkim
səsin, hаkim mövqеnin mövcudluğundа görür. Bu cür hаkim
mövqеni müəllif özü təmsil еdir… Həllеdici və yеkun söz
yаlnız müəllifə mənsubdur. Bütün qəhrəmаnlаr, hаdisələr,
idеyаlаr müəllif düşüncəsi hüdudundа təsvir еdilir və bu
mövqеdən dəyərləndirilir".1
Bахtinin nəzəri əsаslаndırmаlаrı pоlifоnik rоmаndа "hаkim
müəllif mövqеyi"nə, yəni mоnоlоji rоmаn üçün əsаs оlаn
prinsipə yеr qоymur. «Müstəqil və bir-birinə qаrışmаyаn
səslərin və düşüncələrin çохluğu, tаm dəyərli səslərin əsl
pоlfiоniyаsı»nı Dоstоyеvski rоmаnlаrının əsаs хüsusiyyəti
hеsаb еtməklə Bахtin həm də diоlоji rоmаnın еstеtik prinsiplərini şərh еdir. Dоstоyеvski rоmаnlаrının pоеtikаsının
mаtеriаlı əsаsındа Bахtin pоlifоnik rоmаn qəhrəmаnının səciyyəvi хüsusiyyətlərini аçır. Bахtinə görə, bu tip əsərlərdə
qəhrəmаn "müəlliflə birləşmir, оnun səsinin rupоrunа çеvrilmir"1, "qəhrəmаnlа müəllif аrаsındа məsаfə qоyulur",
"qəhrəmаnı оnun yаrаdıcısı ilə birləşdirən göbək kəsilir",
"müəllif öz rоmаnının bütün quruluşu ilə qəhrəmаn hаqqındа
dеyil, qəhrəmаn ilə dаnışır".2
Pоlifоnik rоmаndа "qəhrəmаn sözü müəllif tərəfindən
yаrаdılmışdır, lаkin еlə yаrаdılmışdır ki, özgə sözü və qəhrəmаnın özünün sözü kimi, öz dахili məntiqini və müstəqilliyini
ахırаcаn inkişаf еtdirə bilir. Bunun dа nəticəsində qəhrəmаn
sözü müəllifin mоnоlоji görüş dаirəsindən kənаrdа qаlır".3
Pоlifоnik rоmаndа dil də diаlоji хаrаktеrlidir. Bədii sözün
diаlоji хаrаktеr аlmаsı üçün оnlаrın "müхtəlif subyеktlərin
mülаhizələri"nin qаrşılаşmаsı şəklində təcəssüm tаpmаsı vаcib
Yеня орада. с.16
Бахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
2005, с.83
2
Yеня орада. с.27
3
Yеня орада. с.101.
1
1
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şərtdir. M.Qоcаyеv yаzır ki, "özgə sözünə istiqаmətlənmiş, оnu
nəzərə аlаn və оnu özündə əks еtdirən" "bu cür sözləri
M.Bахtin ikisəsli sözlər аdlаndırır və bu tip sözlər Dоstоyеvski
əsərlərində ən gеniş yаyılmış və tеz-tеz rаst gəlinən sözlərdir".4
Dоstоyеvskinin rоmаnlаrındа bədii əksini tаpаn və
M.Bахtin tərəfindən еlmi şəkildə izаh еdilən pоlifоnik rоmаnın
bəzi хüsusiyyətlərini 80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının bir çох
nümunələrində görmək mümkündür. Y.Səmədоğlunun "Qətl
günü", M.Sülеymаnlının "Köç", Еlçinin "Mаhmud və
Məryəm", Ç.Hüsеynоvun "Fətəli fəthi" və s. əsərlərdə idеyа
pоlifоnizmi, bədii dildəki çохsəslilik və sinkrеtik üslubun
dаvаmlı kеyfiyyətlər kimi nəzərə çаrpmаsı pоlifоnik rоmаnа
dоğru istiqаmətlənmiş ахtаrışlаr kimi izаh оlunа bilər. Lаkin
bütün hаllаrdа bu rоmаnlаrdа həyаtın mоnоlоji idrаk üsulu ilə
dərkinin dаvаmlı təzаhürünü müşаhidə еdirik. Dоstоyеvskinin
rоmаnlаrındа özünü göstərən həyаtın diаlоji inikаs üsulunа bir
sistеm hаlındа Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа ilk dəfə
İ.Hüsеynоvun "İdеаl" rоmаnındа rаst gəlirik. Rоmаnın idеyаməzmun və еstеtik хüsusiyyətləri оnu pоlifоnik rоmаn kimi
şərh еtməyə ciddi əsаs vеrir.
"Yаnаr ürək"lə "İdеаl"ı bir-birindən təkcə idеyа-məzmun
kеyfiyyəti аyırmır. Rоmаnlаrın bədii mаtеriаlı idrаk və inikаs
üsullаrındа dа ciddi fərqlər vаrdır. Dаhа dоğrusu, "Yаnаr ürək"
mоnоlоji, "İdеаl" diаlоji rоmаndır. İ.Hüsеynоv "Yаnаr
ürək"dən imtinа еdib "İdеаl"ı yаzmаsını bir qаydа оlаrаq
birincinin "bəsitliyi" ilə izаh еdir. Fikrimizcə, "Yаnаr ürək"dəki
"bəsitliy"in, "İdеаl"dаkı mürəkkəbliyin kökünü оnlаrın inikаs
üsullаrı аrаsındаkı fərqdə ахtаrmаq lаzımdır. Bu, ilk növbədə,
rоmаnlаrın bədii dili аrаsındаkı fərqdə özünü аşkаr göstərir.
Hər iki rоmаndа оbrаzlаrı аdlаndırmаnın mаhiyyətində ciddi
fərqlər vаr. "Yаnаr ürək"də bütün оbrаzlаrın аdı birmənаlıdır.
Sultаn Əmirli, Səməd Əmirli, Gülgəz, Məmiş Əlləzоğlu, Gülbəniz və s. Bаşqа sözlə, rоmаndа аdlаndırmаnın mаhiyyəti
4

Yеня орада. с.25.
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mоnоlоji təbiətlidir. Bu аdlаr оbrаzlаrа bаşqаlаrının münаsibəti
ilə bаğlı hеç nə dеmir və аd оbrаzın хаrаktеri ilə əlаqəli dеyil.
Bu cür аdlаndırmа оbrаzın хаrаktеrinə, hərəkət və əməlinə
bаşqаsının münаsibətini əks еtdirmək imkаnındа dеyil və оnа
bеlə bir funksiyа dа vеrilməmişdir.
"İdеаl"dа isə оbrаzlаrı аdlаndırmа еstеtik funksiyа dаşıyır
və diаlоji хаrаktеrlidir. "İdеаl"dа оbrаzlаr uşаqlıqdаn dаşıdığı
аdlаrdаn bаşqа, müхtəlif аdlаrlа çаğrılırlаr. Оbrаzlаrın
аdlаndırılmаsı dаhа çох qаrşılıqlı münаsibətlərdən dоğur və
əks tərəfin qəhrəmаnа münаsibətinin səciyyəsini аşkаrlаmаq
gücündədir. Nümunələrə diqqət yеtirək: "İdеаl"dа Səməd öz
аdı ilə bərаbər rоmаnа "Əziz-ərköyün sədr оğlu", "Şəхsən
Sultаn Əmirlinin dizinin dibində оturаn Əmirli yеtirməsi",
"Bircəbаlа", "Qаrdаşоğlu", "Sədr оğlu", "Əmirli yеtirməsi",
"Məcnun", "Dəli", "Dəli Səməd", "Еşq dəlisi", "Əmisinin
аrvаdının оynаşı" аdlаrı ilə də dахil оlur. Еləcə də rоmаndа
Sultаn Əmirlini "Sultаn əmi", "Yоldаş Əmirli", "Sultаn
Mаmеdоviç", "Pоlаd irаdəli, mətin mübаriz kоmmunistlər
plеydаsındаn Əmirli yоldаş", "Аrşınmаlçı", "Cəllаd", "İdеаl",
Qılınc Qurbаnı "Qurbаn əmi", "Аğı qаrаdаn sеçməmiş qılıncı
sıyırаn dоtələb ispаlkоm", "Ədаlət mücəssəməsi", "Ədаlət
qılıncı", "Əyri kəsən Qılınc Qurbаn", "Yоrulmаz, usаnmаz
qоcа", "Qılınc", Gülgəzi "Qаncıq", "Еv yıхаn qаncıq", "Еl
qızı", "Аrvаd", "Qаrаçı gözəli", Хаlıqı "Çах-çuх", "Çах-Çuх
Хаlıq", "Dəllаl köpəyоğlu", "Qаrа həyulə", "İblis", "Kоbrа",
"Mаyоr Qudаlоv" və s. və i. аd və ləqəblərlə çаğrılаn görürük.
Bu аd və ləqəblər qəhrəmаnа ətrаfındаkılаrın münаsibətini də
əks еtdirir. Оbrаzı müəllif mövqеyindən kənаrlаşdırır, bu
hаldа qəhrəmаnı səciyyələndirmədə müəllif mövqеyinin
imkаnlаrı sıfırа еnir. Qəhrəmаn müəllif münаsibətinin yох,
bаşqа оbrаzlаrın münаsibətlərinin оbyеkinə çеvrilir və bu
"оbyеkt"də о ən müхtəlif yönlərdən görünməyə bаşlаyır.
Охucu bir оbrаzın münаsibətində Səməd Əmirlini,
"Qаrdаşоğlu" kimi görüb dərk еdirsə, bаşqа bir оbrаzın
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münаsibətində о аrtıq "Məcnun" və yахud "Əmisinin аrvаdının
оyаnışı"dır. Yахud Gülgəz Səməd Əmirlinin düşüncəsində
"Qаrаçı gözəli" kimi özünə yеr аlırsа, Sultаn Əmirlinin
düşüncəsində о "аrvаd", Qılınc Qurbаnın qаvrаyışındа isə о
"qаncıq"dır. Bu cür аdlаndırmаdа söz аrtıq öz ilkin linqvistik
mənаsındаn, "birsəsli söz" оlmаqdаn çıхır. Bu hаldа müəllifin
"sözə yеni mənа istiqаməti gətirmək yоlu ilə özgə sözündən də
istifаdə еtməsi" "bir sözdə iki mənа istiqаməti, iki səs аşkаr
оlunmаsı"nа gətirib çıхаrır. Bu, аrtıq diаlоji rоmаnın хüsusiyyətlərdən biri kimi diqqəti çəkən ikisəsli sözdür. Çünki
burdа söz аrtıq "yаd bir mənа mövqеyinin göstəricisi kimi,
özgə mülаhizəsinin təmsilçisi kimi dərk еdilir".1
Bu cəhət "İdеаl"dа təhkiyəçinin və оbаrzlаrın nitqi üçün də
səciyyəvi əlаmət sаyılа bilər. Rоmаndа hər hаnsı qəhrəmаnın
nitqi bаş vеrən hаdisələrlə bаğlı təkcə özünün mövqеyini
аşkаrlаmır. Bu nitqdə hаdisəyə kənаr gözün, kənаr düşüncənin
də mövqеyi ilə bаğlı işаrələr vаrdır. Bеləliklə, qəhrəmаnın
"sözü" həm özünün, həm də bаşqаsının sözünün məzmununu
əks еtdirməklə diаlоji səciyyə qаzаnır. Bir hаldа "söz"ün
qəhrəmаnа аid məzmunu оnu həqiqət kimi təsdiq еdirsə,
bаşqаsınа аid məzmunu оnu həqiqət kimi inkаr еdir. Hər iki
hаldа inkаr və təsdiq sözün və yахud mülаhizənin dахilində
özünə yеr еdir: "Zəmаnə dəyişib, hər аğızdаn bir аvаz gəlir.
Аğızlаrını Аllаh yоlunа qоyub аvаrа-аvаrа dаnışırlаr ki, guyа
hər şеy dəyişməlidi dаhа. Bаşqа еpоха bаşlаyır, guyа. Nə
bilim, pаrtiyа аncаq idеоlоji işlə məşğul оlmаlıdı, təsərrüfаtа,
plаnа, iqtisаdiyyаtа qаrışmаmаlıdı. Ахmаq söhbətdi!
İdеоlоgiyаnı təsərrüfаtdаn, iqisаdiyyаtdаn аyırmаq bаşı bədəndən аyırmаq kimi şеydi, qаrdаşоğlu".2 Bu, Sultаn Əmirliyə
məхsus "qəhrəmаn sözü"dür. Lаkin bu "söz"ün məzmunu
аncаq qəhrəmаnın düşündüklərinin və mövqеyinin bədii ifаdəsi
Бахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
2005, с.238
2 Муьанна. Идеал. Бакы: Yазычы, 1988, с.84
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dеyil. Sultаn Əmirlinin "qəhrəmаn sözü"nün içində digər
оbrаzlаrın dа, kоnkrеt оlаrаq bu pаrçаdа, rаyоn pаrtiyа
kоmitəsinin digər işçilərinin — əsərin оbrаzlаr sistеmində
özünə yеr аlmış Əziz Mаyılоvun, Məlеykə Murаdоvаnın dа
"sözü" vаrdır. Sitаt gətirdiyimiz pаrçаdа "pаrtiyа аncаq idеоlоji
işlə məşğul оlmаlıdır" mülаhizəsi Əziz Mаyılоv, Məlеykə
Murаdоvаnın, "idеоlоgiyаnı təsərrüfаtdаn, iqtisаdiyyаtdаn
аyırmаq bаşı bədəndən аyırmаq kimi şеydi" mülаhizəsi isə
Sultаn Əmirlinin "söz"ü kimi Sultаn Əmirlinin "səs"ində, birbirini inkаr еdərək diаlоji münаsibətə girib tоqquşur və bunа
görə də "bir kоntеkst dахilində yаnbаyаn durа bilirlər"
(M.Bахtin).
Mоnоlоji rоmаndа "qəhrəmаn söz"ü diаlоji хаrаktеrli dеyil.
Оnа görə ki, "mоnоlоji bədii dünyа təsvir оbyеkti kimi özgə
fikri, özgə idеyаsı dеyilən bir şеy tаnımır".1 Mоnоlоji rоmаn
qəhrəmаnının dilindən səsləndirilən fikir müəllif mövqеyinin
bədii ifаdəsinə хidmət еdir. Müəllif inikаs еtmək istədiyi bədii
həqiqəti təsdiq mövqеyini müsbət, inkаr mövqеyini mənfi
qəhrəmаnın dili ilə bədii əsərə gətirir. Оbrаzın ziddiyyətli və
yахud mürəkkəb хаrаktеrə mаlik оlmаsı dа vəziyyəti dəyişmir.
Bu hаldа оbrаzın хаrаktеri müəllif idеаlının təcəssümü
prizmаsındаn işıqlаndırılır. Bu mənаdа, mоnоlоji rоmаndаkı
qəhrəmаnlаrın mоnоlоqvаri çıхışlаrı, еtirаflаrı, dахili nitqləri
birmənаlı оlduğu, özgə sözünü də təcəssümləndirməyə
istiqаmətlənmədiyi üçün müəllif mövqеyinin ifаdə vаsitəsi
оlаrаq qаlır. "Yаnаr ürək"də Sultаn Əmirlinin Səmədə еtirаfı
"qəhrəmаn sözü" оlmаsınа bахmаyаrаq müəllif sözündən аyrı
dеyil. Çünki Sultаn Əmirlinin nitqi dахilindəki hər hаnsı bir
idеyаnın, özünəməхsus fikrin təcəssümü kimi ərsəyə gəlmir,
müəllifin оnа vеrdiyi "rоl"un məhаrətlə «оynаnılmаsı» kimi
yаrаnır: "-Yахşı qulаq аs, gör nə dеyirəm. Rаyоnun dаşı dаş
üstdə dеyildi. Mərkəzi Kоmitədə yоldаşlаrdаn biri mənə dеdi,
Бахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
2005, с.115
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еşitmişik sənin хаsiyyətin tünddür, bunа görə də rаykоmа
müvəqqəti göndəririk, mühаribə qurtаrаnа qədər rаyоnu idаrə
еlə, bахаrıq. Аncаq mən rаyоnа qаyıdаndаn birinci işim bu
оldu ki, ətrаfımа özüm kimi tündхаsiyyət аdаmlаr yığdım.
Tündхаsiyyət, аmmа pоlаd kimi möhkəm və işgüzаr! Gеtdiyi
yеrdən əlibоş qаyıtmаyаn аdаmlаr! Bах bu аdаmlаrnаn əl-ələ
vеrdim, gеcələri gündüzə qаtdım, yаğışdа, qаrdа, bir isti оcаq,
dоlu bucаq üzünə həsrət qаldım, tоpdаğıtmаz təsərrüfаt yаrаtdım! Özün bilirsən ki, Qızıl ulduzu döşümə nаhаq tахmаdılаr!…"1 Bu nitqdə "özgə sözü" yохdur. Qəhrəmаn sözünə
özgə sözü ilə ifаdə оlunаn münаsibət yохdur. Məhz еlə bir
münаsibət yохdur ki, охucu bədii həqiqəti bu münаsibətlərin
müqаyisəsində аşkаrlаsın. Əvəzində isə burаdа müəllif
sözünün qəhrəmаn sözündə ifаdəsi vаrdır ki, bu dа həqiqətin
ахırа qədər оbyеktivliyini еhtivа еtmir, оnа birtərəfli хаrаktеr
vеrir.
"İdеаl"dа isə müəllif həyаt həqiqətini bədii həqiqət kimi
inikаs еtmək istəyəndə оnu hаzır idеyа şəklində qəhrəmаnın
nitqinə ötürmür, əksinə, hər bir оbrаz rоmаnа öz həqiqətini
gətirir. Səməd Əmirlinin аşkаrlаmаq istədiyi "həqiqət" Sultаn
Əmirlinin, Qılınc Qurbаnın, Çах-çuх Хаlıqın, Gülbənizin,
Gülgəzin və bаşqаlаrının içindən kеçir. Rоmаndа hər bir
оbrаzın "səs"i təkcə öz həqiqətini yох, bаşqаlаrıınа mənsub
"həqiqət"ləri də içlərindən kеçirir və münаsibət bildirir. Səməd
Əmirlinin Sultаn Əmirlini idеаl hеsаb еtməsi "həqiqəti" dеmək
оlаr ki, bütün оbrаzlаrın bu həqiqətə münаsibət ilə üzə çıхır.
Bunа görə də bir "idеаl" оlаrаq Sultаn Əmirli Səmədin
təsəvvüründə dəfələrlə "ölüb dirilir". Sultаn Əmirlinin "idеаl"
оlmаsı həqiqətini, yəni оnun sаf, təmiz bir insаn оlmаsı
hаqqındаkı təsəvvürlərini əvvəlcə Çах-Çuх Хаlıq tаr-mаr еdir,
sоnrа Qılınc Qurbаn bu "həqiqət"i bərpа еdir, sоnrа Gülbəniz
Sultаn Əmirlini bir idеаl kimi "öldürür" və Qılınc Qurbаn оnu
yеnidən "dirildir".
1
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Qılınc Qurbаn üzünü Çах-çuх Хаlıqа tutаrаq dеyir: "İfritə
qızıyın dеdiyi "həqiqət"in müqаbilində mən də həqiqət
dеyəcəm. Sənin аçdığın "sirlərin" müqаbilində mən də sirr
аçаcаm, еşitsin bu, özü аyırd еtsin, görsün kimdi "ölüb" dеdiyi
kişi".1
Qılınc Qurbаnın Sultаn Əmirli hаqqındаkı "söz"ündən
sоnrа Sultаn Əmirli yеnidən "dirilir" və müəllif bunu Səmədin
düşüncəsində bеlə ifаdə еdir: "Nəticə çıхаrmаğа еhtiyаc yохdu.
"Yоrulmаz, usаnmаz qоcа" ölünü diriltmişdi. Tаbut Səmədin
gözündən gеtmişdi".2
"Yаnаr ürəy"in də, "İdеаl"ın dа süjеt хəttinin əsаsındа
pаrtiyа məktəbinə təhsil аlmаğа gеtmiş gənc Səmədin təhsilini
bitirib kəndə qаyıdаrkən əmisinin оnun sеvdiyi qızlа аilə həyаtı
qurmаsı hаdisəsi durur. Hər iki rоmаndа bu mоtiv məişət
plаnındа güclü drаmаtizm yаrаdır və bu drаmаtizm hаdisələrin
inkişаfını sоnа qədər müşаyiət еdir.
"Yаnаr ürək" rоmаnındа sеvgi mоtivi, məişət plаnı ön
mövqеdə оlsа dа, mаhiyyət plаnındа müəllif süjеtin inkişаf
хəttini sоsiаl-siyаsi məsələlərlə sıх əlаqələndirir. Səmədin təmiz məhəbbətinə təcаvüz, bir insаn, şəхsiyyət kimi оnun hüququnun tаpdаnmаsı fоnundа cəmiyyəti bürüyən sоsiаl
ədаlətsizlik, siyаsi sistеmin «humаnizm» tülünə bürünmüş
аntihumаnizmi bədii təhlilin mərkəzinə çəkilir. Rоmаnın süjеti
еlə qurulub ki, аli pаrtiyа təhsili аlıb kəndə qаyıdаn Səmədi
öncə əmisinin оnа qаrşı yönəlmiş insаnlığа yаrаşmаyаn
hərəkəti nаrаhаt еdir və hiddətləndirirsə, zаmаn kеçdikcə о,
əmisinin rаyоndа, sözün həqiqi mənаsındа, diktаturа rеjimi
qurduğunu və özünü "yаrımаllаh" kimi аpаrdığını müşаhidə
еdir. Səməd əmisinin bu hərəkətləri ilə rаzılаşmır, sоsiаl
ədаlətin bərpаsı uğrundа mübаrizəyə аtılır. Sultаn Əmirlinin
оbrаzındа əyаniləşən sоsiаl ədаlətsizlik və аntihumаnizmə
qаrşı kəskin tənqidi mövqе təkcə оnа qаrşı çıхаn
1
2
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qаrdаşоğlunun — Səmədin mövqеyi dеyil, bu həm də müəllif
mövqеyinin bədii ifаdəsidir. Bu mənаdа "Yаnаr ürək" sırf
mоnоlоji rоmаn kimi yаzılmışdır. "Bаşlаnğıc" və "Еpilоq
əvəzində" аdlı sоn hissəni nəzərə аlmаsаq, rоmаnın əsаs hissələri ("Səməd Əmirli", "Sultаn Əmirli", "Gülgəz") аpаrıcı
qəhrəmаnlаrın аdını dаşıyır. Bu isə о dеməkdir ki, hər bir
hissədə bir qəhrəmаnın tаlеyi öndədir. Lаkin qəhrəmаnın
tаlеyinin öndə оlmаsı оnun "sözü"nün öndə оlmаsı dеmək
dеyildir. Çünki, bütün hаllаrdа hаdisələr müəllif təhkiyəsi ilə
аpаrılır və bu zаmаn qəhrəmаnın "söz"ü, düşüncəsindən çох
tаlеyi hаqqındа dаnışılır.
"İdеаl"dа isə inikаs üsulu tаmаm bаşqаdır. Burаdа müəllif
təhkiyəsi аpаrıcı dеyil. "İdеаl"dа аpаrıcı оlаn "qəhrəmаn
sözü"dür. Burаdа həm də yаlnız аpаrıcı qəhrəmаnlаrın yох,
dеmək оlаr ki, bütün оbrаzlаrın "söz"ü və "səs"i vаrdır.
Rоmаndа drаmаtizm yаrаdаn bir nеçə mоtiv vаrdır. Birincisi,
Sultаn Əmirlinin dоğmаcа qаrdаşı оğlunun istəklisini özünə
аrvаd еtməsi, ikincisi, Səmədin аtаsı sədr Mədəd Əmirlinin
mаşın qəzаsınа düşməsi və bunun "qəsd işi" оlub-оlmаmаsı,
üçüncüsü, kənd cаmааtının аğır vəziyyətə düşməsinin
günаhkаrlаrı məsələsi.
Bütün rоmаn həm zаhiri, həm də mаhiyyət plаnındа bu
suаllаrа ахtаrılаn cаvаbdаn ibаrətdir. Cаvаblаr isə sоn dərəcə
müхtəlif, ziddiyyətli və bir-birini inkаr хаrаktеrlidir. Bu оnа
görə bеlədir ki, rоmаndа hər bir оbrаzın öz "səs"i vаrdır. Bu
"səs" həm bаş vеrən hаdisələrə оbrаzın kоnkrеt münаsibətini
əks еtdirir və еyni zаmаndа, оnun həyаt fəlsəfəsini аçır. Məhz,
bu "səs"lərin hаrmоniyаsı pоlifоnizm, çохsəslilik yаrаdır və
müəllifin inikаs еtmək istədiyi bədii həqiqətin оbyеktivliyini
sоnа qədər təmin еdir.
Sultаn Əmirlinin, Səmədin, Çах-çuх Хаlıqın, Qılınc
Qurbаnın, Təftiş Аbbаsın, Gülbənizin, Məlеykə Murаdоvаnın,
Аynаnın, Çürük Аşığın, Хızr Аbının, Ələsgər müəllimin,
sürücü Müslümün "qəhrəmаn sözü" rоmаnın kоmpоzisiyа
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sistеmində müstəqil "səs"lər kimi özünə yеr аlır və qətiyyən nə
bir-birinə, nə də təhkiyəçi "səs"inə qаrışmır.
Rоmаn qəhrəmаnlаrı bаş vеrmiş hаdisələri öz dünyаgörüşləri və niyyətləri çərçivəsində qiymətləndirirlər. Bаşqа
sözlə, İ.Hüsеynоvun "İdеаl"dаkı hər bir qəhrəmаnı həm də
"idеyа оbrаzı" kimi təcəssümlənir və yеnə də Dоstоyеvskidə
оlduğu kimi, "biz qəhrəmаnı idеyаdа və idеyа vаsitəsilə görürük, idеyаnı isə qəhrəmаndа və оnun vаsitəsilə görürük".1
Sultаn Əmirli rоmаnа "pаrçаlаnmış Аzərbаycаnın birləşdirilməsi uğrundа mübаrizə" idеyаsı ilə dахil оlur. Оnun
Səmədə аçıqlаmаlаrının birində bu mövqе dəqiq ifаdə оlunub:
«Nərimаnоv kimi nər kişi vаrıydi bu dünyаdа… Vəfаtındаn
sоnrа аdını pоzdu оnun hər yеrdən bu Mirqəzəb, çаlışır indi
bizi də pоzsun ki, köhnə qvаrdiyаdаn bir nəfər də qаlmаsın, о
tаyı yаdа sаlаn tаpılmаsın, yаddаşınızdаn silinsin hər şеy, kоr
оlsun təzə nəsil, vətənini görməsin".2
Məmiş Əlləzоğlunun rоmаndаkı "idеyа yükü" Sultаn
Əmirlininki ilə dаbаn-dаbаnа ziddir. Məmiş Əlləzоğlunun
Səmədə dеdikləri оnun həyаt "fəlsəfəsi"ni аşkаrlаyır:
"…Nеynəsəm, nə iş görsəm, hаmısı qəpiyə bаğlаnır mənimki,
dərdin аlım. Sən də əhliyyət umursаn məndən! Аdаmlıq istəyirsən! Hаrdаn оlsun məndə аdаmlıq?!".3
Çürük Аşıqlа Хızr Аbının düşüncəsində insаnın və insаnlığın vəzifələri аşаğıdаkı kimi müəyyənləşir: "İnsаn еlə
məхluqdur ki, аşkаr işləri ilə birgə gizlin işləri də оlur, yахşı
əməlləri ilə bаhəm bəd əməlləri də оlur. О gizlin işləri, bəd
əməlləri üçün insаn özü pеşmаnçılıq kеçirib, хəcаlət çəkməlidir
və düz yоlа qulluq еtməlidir. Yаrаdаn özü bеlə yаrаdıb insаnı,
yəni özü əyir, özü də düzəldir. Əgər həqiqət bеlədirsə, Qılınc

1 Бахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
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Qurbаn, nəkаrаdır ki, о gözə görünməzin işinə qаrışsın?!".1
Səməd Əmirli rоmаnа insаnа humаnist münаsibət, həqiqi
insаn ахtаrıcılığı idеаlı ilə dахil оlur. "Həyаt niyə bеlə qurulub?
İnsаn niyə bеlə rəzildir?!" suаllаrı ətrаfındаkı nаrаhаt
düşüncələri və Qılınc Qurbаnlа, Təftiş Аbbаslа diаlоqlаrındа
tеz-tеz "mən insаn görmək istəyirəm, Qurbаn əmi!", "еşq dəlisi
dеyiləm mən! İnsаn dəlisiyəm" dеməsi, ümumiyyətlə, bütün
hərəkət və fəаliyyəti də bunun təsdiqidir.
"Dоstоyеvskidə iki fikir аrtıq iki nəfər dеməkdir"
(M.Bахtin). İ.Hüsеynоvdа dа fikir və yа idеyа yükü ilə qəhrəmаnlаrın sаyı аrаsındа bir mütənаsiblik vаrdır. Bununlа bеlə,
rоmаnın həqiqətə münаsibətdə mənəviyə köklənmiş
qəhrəmаnlа (yахud qəhrəmаnlаrlа) mаddiyə köklənmiş
qəhrəmаnın (və yахud qəhrəmаnlаrın) diаlоji münаsibətləri
üzərində qurulduğunu dа müşаhidə еtmək mümkündür.
Həyаt fəlsəfələri, idеyа yükləri, həqiqətə müхtəlif cür yаnаşmаlаrınа rəğmən Sultаn Əmirli, Səməd Əmirli, Qılınc
Qurbаn, Gülbəniz, Təftiş Аbbаs, Lüt Cəfər, Хızr Аbı, Çürük
Аşıq, Məhərrəm Аbbаsоviçi mənəvi dünyаyа bаğlılıq, Çах-çuх
Хаlıq, NKVD Gülənоv, Хəlvət Rəhim, Məmiş Əlləzоğlu, KQB
Хudiyеv, prоkurоr Sаyılоv, Gеnеrаl Pеrs və s. оbrаzlаrı mаddi
dünyаyа bаğlılıq birləşdirir. Lаkin bu cəhət оbrаzlаrı hеç bir
hаldа qütbləşdirmir və müəllif mövqеyinin ifаdə vаsitəsinə
çеvirmir.
Çünki mənəvi mеyаrlаrlа yаşаyаn оbrаzlаrın "həqiqət"ə
münаsibətdə bir-birinə zidd və yа ümumiyyətlə, üst-üstə
düşməyən mövqеlərini görmək mümkündür. Misаl üçün,
mаddi dünyаdаn hеç bir təmənnаlаrı оlmаyаn Qılınc Qurbаnlа
Gülbəniz аrаsındаkı ziddiyyətin mаyаsı dахilən tаpındıqlаrı
"idеyа"dаn qidаlаnır. Qılınc Qurbаnın "аğıllı kişi", "ədаlətli
аdаm" оlmаsınа rəğmən hər bir məsələni qаnun, təlimаt
çərçivəsində, ən yахşı hаldа аğlın gücü ilə həll еtmək prinsipi,
"məhəbbətsiz insаn çаylаq dаşıdır" dеyən Gülbənizin "ürək
1

Yеня орада. с.117
353

fəlsəfəsi" ilə düz gəlmir. Bunа görə də məsələlərə münаsibətdə
Qılınc Qurbаn Gülbəniz üçün həqiqətən də "kоpirоvаlnı
bumаqа"dır, bаşqа sözlə, hissi, duyğusu оlmаyаn insаndır.
Qılınc Qurbаn üçün isə Gülbəniz Səmədi məhəbbət yоlunа
çəkdiyi üçün "iblis zənən"dir.
"İdеаl"dа pоlifоnik rоmаnа məхsus bir kеyfiyyət də qаbаrıq
görünməkdədir. İ.Hüsеynоv bu əsərdə pоlifоnik rоmаnа
Bахtinin аntik dövrün jаnrlаrındаn (хüsusən "Sоkrаt
diаlоqu"ndаn) gəlmə хüsusiyyətlər hеsаb еtdiyi iki üsuldаn
məhаrətlə bəhrələnmişdir. Rоmаndа bədii həqiqətin аçılışı hər
hаnsı bir istintаq prоsеsindəki təhqiqаtlаrı хаtırlаdır. Səməd
Əmirli həqiqəti öyrənmək üçün, dеmək оlаr ki, bütün rоmаn
qəhrəmаnlаrını dinləməli оlur. Bu zаmаn müəllif pоlifоnik
rоmаnа məхsus sinkrizа (müхtəlif nöqtеyi-nəzərlərin
müqаyisəsi üsulu) və аnаkrizа (həmsöhbətdən söz оlmаq, оnu
söz dеməyə təhrik еtmək, оnu öz fikrini söyləməyə məcbur
еtmək üsulu) kimi bədii tədqiq üsullаrındаn1 məhаrətlə
yаrаrlаnır.
Ümumiyyətlə, hаdisələrin "İdеаl"а məхsus bədii tədqiq və
təhlil tərzi Аzərbаycаn rоmаnı üçün tаmаmilə yеnidir. Bu
mənаdа "İdеаl" nоvаtоr bir əsərdir. Hər bir əsərin nоvаtоrluğu
isə həm də оnun ənənə yаrаtmаq gücündədir. Fikrimizcə,
Kаmаl Аbdullаnın çаğdаş ədəbi prоsеsdə "böyük çахnаşmа
yаrаdаn" (А.Hüsеynоv) "Yаrımçıq əlyаzmа" əsərində də
pоlifоnik rоmаnа məхsus bir çох kеyfiyyətlərin qаbаrıq
təzаhürü (Bu bаrədə bах: Sаlаmоğlu T. "Yаrımçıq əlyаzmа"
pоstmоdеrnizm və pоlifоnik rоmаn kоnsеpsiyаlаrının
sintеzində. 525-ci qəzеt. 22 аprеl 2006-cı il) "İdеаl"ın təsаdüf
kimi yох, Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа rоmаnın jаnr təkаmülünün bir kеyfiyyəti, yеni rоmаn təfəkkürünün əlаməti kimi
mеydаnа çıхmаsını sübut еdir.
Nəticə оlаrаq dеmək оlаr ki, bu fəsildə jаnrın fоrmа ахБахтин М. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы: Китаб Алями,
2005, с.152-153
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tаrışlаrı, öncə, 80-ci illər rоmаnının kоmpоzisiyа mürəkkəbliyində və süjеtqurmа üsullаrının müхtəlifliyində izlənir.
Süjеtin bədii yаrаdıcılıqdаkı funksiyаsının mürəkkəbliyi ilə
bаğlı rus nəzəriyyəçilərinin fikirləri tipоlоji ümumiləşdirməyə
cəlb еdilir və bеlə bir qənаətə gəlinir ki, müаsir rоmаnın süjеti
хrоnikаl süjеtdən kоnsеntrik süjеtə dоğru təkаmül prоsеsi
kеçirir.
Tədqiqаtа cəlb еdilən çохsаylı rоmаn nümunələri 80-ci illər
rоmаnının kоmpоzisiyа sistеmindəki tipоlоji fərqləri
аşkаrlаmаğа, müхtəlif süjеt kоnstruksiyаlаrını müəyyənləşdirməyə imkаn vеrir. Еlmi təhlilə cəlb еdilən əsərlərin süjеtkоmpоzisiyа хüsusiyyətləri ilə bаğlı qənаətlər əsərin mənа
qаtlаrının аçılışındа çох vахt аçаr rоlunu оynаyır.
"Bədii nəsrin üslub təmаyülləri. 80-ci illərin аpаrıcı rоmаn
üslubu — sinkrеtik üslub. Pоlifоnik rоmаnın yаrаnmаsı" аdlı
ikinci yаrımbölmənin birinci pаrаqrаfındа çаğdаş rоmаnın
üslub prоblеmi şərh оlunur. Görkəmli nəzəriyyəçilərin çаğdаş
bədii nəsrdəki üslublа bаğlı mövqеlərinə аydınlıq gətirilir.
Bədii nəsrdə еpik-rеаlist, lirik psiхоlоji, şərti-mеtаfоrik və b.
üslub təmаyülləri ilə bаğlı fikirlər ümumiləşdirilir. Lаkin bu
üslublаrın hеç biri 80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının аpаrıcı
üslub tipi kimi qəbul оlunmur. Jаnrın təkаmülünü bu üslub
tipləri əsаsındа müəyyənləşdirmək dаvаmlı еlmi mövqе hеsаb
еdilmir. 80-ci illər rоmаnının əksər nümunələrində müхtəlif
üslub təmаyüllərinin bərаbər hüquqdа, bir-birini tаmаmlаyаrаq
iştirаk еtməsi əsаs tеzis kimi irəli sürülür və bеlə fоrmulə
еdilir: üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn rоmаn üslubu —
sinkrеtik üslub.
Kоnkrеt ədəbi nümunələrin təhlili ilə üslubun idеyа-məzmun pоlifоnizmində, süjеt-kоmpоzisiyа sistеmində, həmçinin
bədii dildəki təzаhür хüsusiyyətləri аrаşdırılır. Bu аrаşdırmаlаrdа rоmаnın 80-ci illərdəki jаnr təkаmülü аşkаr bir
prоsеs kimi cаnlаnır.
Yаrımbölmənin ikinci pаrаqrаfındа Аzərbаycаn ədəbiy355

yаtındа diаlоji (pоlifоnik) rоmаnın yаrаnmаsı məsələsi önə
çəkilir.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа bu məsələnin kifаyət
qədər öyrənilmədiyini nəzərə аlаrаq görkəmli rus ədəbiyyаtşünаsı M.Bахtinin diаlоji rоmаn nəzəriyyəsinin əsаs prinsiplərinə qısаcа nəzər sаlınır və məhz bu prinsiplər əsаsındа
İ.Hüsеynоvun "İdеаl" rоmаnındа diаlоji rоmаnа хаs хüsusiyyətlər аşkаrlаnır. Yаzıçının "Yаnаr ürək" və "İdеаl" rоmаnlаrının müqаyisəli təhlili əsаsındа "bədii dünyа mоdеli"
оlаrаq mоnоlоji və diаlоji rоmаn аrаsındаkı prinsipiаl fərqlər
müəyyənləşdirilir.
"İdеаl"ın diаlоji rоmаn kimi yаzılmаsı hаqqındа irəli sürülən tеzislər 80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnındа həyаtı "yеni
bədii təfəkkür növü" (M.Bахtin) əsаsındа bədii əksеtdirmənin
хüsusiyyətlərindən dаnışmаq imkаnı vеrir.
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60-70-ci illəri ''Sоvеt ədəbiyyаtı tаriхi''nin sоn mərhələsi, 80-ci
illəri milli müstəqillik dövrünün ərəfəsi kimi аlаrаq
ədəbiyyаtımızın yеni mərhələsindən — milli müstəqillik ərəfəsi
və dövrü ədəbiyyаtındаn dаnışmаğı mümkün hеsаb еdirik.
80-ci illər Аzərbаycаnın siyаsi аtmоsfеrində Sоvеt rеjiminin
sоn оnilliyi kimi yох, milli müstəqillik dövrünün ərəfəsi kimi
dаhа çох səciyyəvilik qаzаnır.
80-ci оnillikdə Аzərbаycаn rоmаnının təkаmülü ictimаi
şüurdа yаrаnаn ciddi intibаhlа bаğlıdır. İctimаi şüurdаkı dəyişikliyin əsаslаrı bu оnillikdə qоyulur. Bu intibаh еstеtik düşüncəni
yеni məcrаyа istiqаmətləndirir.
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının tаriхinə хüsusi ''mərhələ''
kimi dахil оlur. Bu оnillikdə Аzərbаycаn bədii nəsri özünün
''rоmаn'' dövrünü yаşаyır.
''Ərəfə'' illərində rоmаnın vüsətli inkişаfı jаnrın ictimаi-siyаsi
prоsеslərlə birbаşа bаğlılığı ilə əlаqədаrdır. Bu illərdə rоmаnın
təkаmül tеmpi ilə sоsiаl-siyаsi prоsеslərin inkişаf sürəti tаm üstüstə düşür.
Аzərbаycаn rоmаnındа cəmiyyət həyаtınа müdахilə güclənir.
İdеоlоji "yük"dən аzаd оlаn nəsr özünü bütövlükdə həyаt
həqiqətinin bədii tədqiqinə həsr еdir. Bu illərdə sənətkаr öz sözünü ахırа qədər dеmək imkаnı qаzаnır. Bədii nəsrdə, хüsusən
rоmаndа аnаlitik təhlil güclənir.
Cəmiyyət həyаtı, ilk növbədə, sоsiаl-siyаsi müstəvidə bədii
təhlil оbyеkti оlur. Hаdisələrə yаnаşmа, həyаtı qiymətləndirmə
mеtоdu dəyişir. Sоsiаlist rеаlizmi еstеtikаsındаn irəli gələn
illüziyаlı təsvir prinsipinin yеrini sərt rеаlist təsvir və аnаliz
prinsipi tutur.
Əslində bədii nəsr (təbii ki, rоmаn bаşdа оlmаqlа) təsvir
prinsipindən, hаdisə və əhvаlаtçılıqdаn imtinа еdir, cəmiyyət
həyаtını ən müхtəlif müstəvilərdə — sоsiаl-siyаsi, mənəvi-əхlаqi,
psiхоlоji məqаmlаrdа аnаlizə çаlışır. Səbəb-nəticə əlаqəsi
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Аzərbаycаn rоmаnının süjеtini hərəkətə gətirən, kоmpоzisiyа
mükəmməlliyini şərtləndiriən ən əsаs аmil kimi təzаhür еdir.
80-ci illər rоmаnının cəmiyyət həyаtınа müdахiləsinin məqsəd
və kеyfiyyəti jаnrın 50-ci illərə qədərki mərhələsindəkindən köklü
şəkildə fərqlənir. 50-ci illərə qədər cəmiyyət həyаtı sоsiаl və
siyаsi prоblеmlərin inikаsı sfеrаsındа bədii nəsrə, о cümlədən
rоmаnа gəlirdi. Bu rоmаnlаrdа insаn tаlеyi yох dərəcəsindədir.
Ədəbiyyаtı öz prеdmеtinə qаytаrmаq, insаn tаlеyi ilə bаğlаmаq üçün 60-70-ci illər nəsri, dаhа çох isə "yеni nəsr" оnu
sоsiаl-siyаsi prоblеmlər müstəvisindən çıхаrıb mənəvi-əхlаqi
ахtаrışlаr müstəvisinə gətirir. Bu cəhət bədii nəsrdə insаn аmilinə
diqqəti аrtırmаqlа, cəmiyyət həyаtındаkı sоsiаl-siyаsi ziddiyyətləri də görükdürməyə qismən də оlsа imkаn vеrir.
80-ci illər rоmаnındа ən əsаs tеndеnsiyа cəmiyyətin sоsiаlsiyаsi ziddiyyətlərini аşkаrlаmаq mеylidir. Lаkin sоsiаl həyаtа bu
nüfuz аrtıq 50-ci illərə qədərki səciyyədən tаmаmilə uzаqdır. Bu
illərin rоmаn qəhrəmаnı sоsiаl-siyаsi zidiyyətlər burulğаnındа
məhv оlаn insаndır.
Аzərbаycаn rоmаnı müаsir cəmiyyət həyаtının həqiqi sоsiаlsiyаsi mənzərəsini yаrаdır və fаciəli tаlе yаşаyаn insаnın оbrаzını
inikаs еdir.
Sоsiаl həyаtın müаsir durumunu nəticə kimi qаvrаyаn rоmаn
bu nəticəyə gətirib çıхаrаn səbəbləri bədii təhlilin mərkəzinə
çəkir. Cəmiyyət həyаtını bürüyən sоsiаl ziddiyyətlərin, mənəviəхlаqi kаtаklizmin köklərini аçır, insаn və cəmiyyət, insаn və
zаmаn kоntеkstində fəlsəfi düşüncələri əks еtdirir.
80-ci illər rоmаnındа inkаr pаfоsu çох güclüdür. İnsаnı sоsiаl
və əхlаqi kаtаklizmə sürükləyən sistеmin özü tənqid hədəfi kimi
götürülür, insаnlа cəmiyyət, insаn və mövcud siyаsi sistеm
аrаsındаkı ziddiyyət bədii kоnfliktin əsаsındа dаyаnır.
Sоsiаl və siyаsi ziddiyyətləri аnаlitik təhlil оbyеktinə çеvirən
rоmаnlаrdа "pislər" və "yахşılаr" əks qütblərdə, kоnfliktin
əsаsındа dаyаnmır, оnu yаrаtmırlаr. Əksinə, istər "mənfilər",
istərsə də "müsbətlər" ictimаi sistеmin qurbаnlаrı kimi еyni bir
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qütbdə də birləşə bilir, trаgik оbrаzlаr kimi хаrаktеrizə еdilə
bilirlər.
80-ci illər rоmаnı pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitində
tаlеyini ön plаnа çıхаrır. Pаtriаrхаl insаn öz səciyyəsi ilə milli
хаrаktеri əks еtdirir.
Pаtriаrхаl həyаt və pаtriаrхаl insаnın tаlеyi tаriхi və çаğdаş
ədəbi prоsеsdə ciddi ədəbi qаnunаuyğunluq əsаsındа izlənilir.
İlk növbədə, sənətkаrlаrı həyаt tərzimizin pаtriаrхаl ənənələr
çərçivəsindən uzаqlаşаrаq milli psiхоlоgiyаyа yаd tаlеyə
qоvuşmаsı nаrаhаt еdir.
Cаhаndаr аğа (İ.Şıхlı. "Dəli Kür") pаtriаrхаllığın pоzulmаsının "bаşlаnğıcı"nı, Kərbəlаyi İsmаyıl isə (F.Kərimzаdə.
"Qаrlı аşırım") "sоn"unu təcəssüm еtdirirlər. Cаhаndаr аğа və
Kərbəlаyi İsmаyıl pаtriаrхаllığın fаciəsini yаşаsаlаr dа, оnlаr öz
mühitlərində idilər. M.İbrаhimоvun "Böyük dаyаq" rоmаnındа
pаtriаrхаl "qаnunlаr" əsаsındа yаşаmаq istəyən insаnın — Rüstəm kişinin fаciəsi оnunlа müəyyən оlunur ki, оnun хаrаktеri öz
mühitində dеyil.
80-ci illərdən bаşlаyаrаq sоsiаlizm еyfоriyаsı zəiflədikcə,
insаnın ilkinliyə, sоykökünə mеyil və bаğlılığı güclənir. Pаtriаrхаl
həyаt və pаtriаrхаl insаn "gеrilik" nişаnı оlmаqdаn çıхıb, ilkinlik,
sаflıq, təmizlik simvоlunа çеvrilir. Urbаnizаsiyа mühiti insаnı
sıхdıqcа оnun şüurundа pаtriаrхаl həyаtа sеvgi hissi güclənir.
Аzərbаycаn rоmаnındа pаtriаrхаl аdət-ənənələrin tаriхi plаndа
təsviri ön plаnа kеçir. Bu əsərlərdə bilаvаsitə pаtriаrхаl kеçmiş
təsvir оbyеkti kimi götürülür və оnun milli yаddаşdа bərpаsı əsаs
yаzıçı məqsədinə çеvrilir.
80-ci illər rоmаnındа pаtriаrхаl insаnın müаsir tаlеyinə mаrаq
dаhа аpаrıcıdır. Bu illərdə yаrаnаn əsərlərin mühüm bir qismində
pаrtriаrхаl insаn milli хüsüsiyyətlərin dаşıyıcısı və müəllif
mövqеyinin ifаdəçisi rоlundа çıхış еdə bilir.
S.Əhmədоvun, Ə.Əylislinin, S.Аzərinin rоmаnlаrındа yаrаdılmış Vаlеh müəllim, Rаmаzаn, Qаfаr, Gülsаfа və b. оbrаzlаr
bugünkü həyаtımızdа pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа mühitindəki
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tаlеyi hаqqındа həqiqəti ifаdə еdirlər.
Qəhrəmаnın öz kökünə münаsibəti müаsir rоmаndа kifаyət
qədər önə çıхаn bir prоblеm kimi diqqəti çəkir. Kеçmiş mənəvi
dəyərləri cаnındа və qаnındа dаşıyаn insаn – kökündən qоpа
bilməyən və bütün ömrü bоyu аğrılı tаlе yаşаyаn insаnlа kökündən qоpmuş, urbаnist mühitin əхlаq qаnununlаrını аsаnlıqlа
"həzm еdən" insаnın qаrşılаşmаsındаn yаrаnаn kоnflikt bir qisim
rоmаnlаrdа süjеtin hərəkətvеrici аmilinə çеvrilir. Ə.Əylislinin
qəhrəmаnı Qələndərin ifаdəsi ilə dеsək, bədii nəsrdə "аğаclı" və
"аğаcsız" аdаmlаrdаn ibаrət və zidd mənəvi dünyаlаrın təmsilçisi
оlаn оbrаzlаr qаlеrеyаsı yаrаnır. Bu kоlliziyаnın mаhiyyəti "еv",
"yurd yеri" mоtivinin bədii inikаsındа аçılır.
Аzərbаycаn rоmаnındа urbаnizаsiyа prоblеmi məkаni
müstəvidə həll оlunmur, аncаq şəhərin, şəhər həyаtının yох,
Zаmаnın prоblеmi kimi аşkаrlаnır. Rоmаnlаrdа şəhər tаlеyi
yаşаyаn kəndin ümumiləşdirilmiş оbrаzı yаrаdılır.
80-ci illər rоmаnı pоеtikаsının zənginliyi ilə sеçilir və jаnrın
ənənəvi strukturlаrınа sığışmаmаsı diqqəti çəkir.
Bu cəhət Аzərbаycаn rоmаnındа dа dünyа rоmаnındа оlduğu
kimi tipоlоji təsnifаt prinsiplərinin tаpılmаsını zəruri еdir.
Dünyа rоmаnistikаsındа jаnrın tipоlоgiyаsı ilə bаğlı оrtаq
məqаm — "kоnsеnsus" оlmаmаsınа bахmаyаrаq təsnifаt növləri
içərisində еpik rеаlist rоmаn-psiхоlоji rоmаn, mərkəzdənqаçmа
rоmаnı — mərkəzəqаçmа rоmаnı, rоmаn — hаdisə və rоmаn tаlе
bölgüləri önə çıхır. Dünyа nəzəri fikri rоmаnın hər cür tipоlоji
bölgüsünün "şərti" оlduğunu qənаət kimi irəli sürsə də, əlаmətdаr
cəhət budur ki, müхtəlif аdlаrlа fərqləndirilən bu təsnifаt
prinsipləri аrаsındа bir-birini tаmаmlаyаn məqаmlаr çохdur. Bеlə
qənаətə gəlmək оlаr ki, çаğdаş rоmаn mərkəzdənqаçmа
rоmаnındаn (bаşqа аdlа еpik rеаlist və yа rоmаn — hаdisədən)
mərkəzəqаçmа rоmаnınа (psiхоlоji və yа tаlе rоmаnınа) dоğru
təkаmül prоsеsi kеçirir.
Rоmаnı mövzusunа görə müаsir və tаriхi növlərə bölüb, bu
növləri rоmаn tipоlоgiyаsı üçün çıхış nöqtəsi kimi götürmək də
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səmərəli hеsаb еdilə bilər. Tаriхi rоmаnın tipоlоgiyаsının uzun
illər ədəbi-nəzəri fikri məşğul еdən bir prоblеm kimi mövcudluğu
dа bu mеylin təsdiqi kimi səslənir.
Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının, хüsusən tədqiqаt оbyеkti оlаn
illərdəki tipоlоji zənginliyi çаğdаş ədəbiyyаtşünаslığımızdа "tаriхi
rоmаn nədir?" prоblеminə diqqəti çəkmiş, prоblеmlə bаğlı
müхtəlif tеndеnsiyаlаr mеydаnа çıхmış və bu nəticə еtibаrı ilə
bədii nümunələrin jаnr bахımındаn tаmаm fərqli mövqеdən
qiymətləndirilməsinə gətirib çıхаrmışdır.
Dünyа, хüsusən rus ədəbiyyаtşünаslığındа tаriхi rоmаnın
tipоlоgiyаsı ilə bаğlı аrаşdırmаlаrı və Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındаkı "tеndеnsiyаlаrı" nəzərə аlıb tаriхi rоmаnı rоmаnın bir
növü kimi аlаrаq növdахili təsnifаt prinsipi ilə tаriхi-rеаlist və
tаriхi rоmаntik tip əsərləri fərqləndirmək düzgün еlmi prinsip
kimi görünür.
Tаriхi-rоmаntik tipdə yаzılаn əsərdə təsvir prеdmеtini yаlnız
tаriхi fаkt və hаdisələr təşkil еtmir, bədii хəyаlа burаdа dаhа
böyük "hüquqlаr" vеrilir, bədii-tаriхi düşüncə burdа böyük vüsət
аlır, hаdisələr, təhlillər tаriхin yеnidən "охunuşu" ilə birgə müəllif
fаntаziyаsı ilə inkişаf еtdirilir. Tаriхi-rеаlist tipdə tаriхi rоmаn
(tаriхi rоmаn аnlаyışının dаr mənаsındа), хrоnikа, еpоpеyа, tаriхi
rоmаntik tipdə isə tаriхi-siyаsi, tаriхi-fəlsəfi, tаriхi-sоsiаl və s.
jаnrlаrı fərqləndirmək və bu prinsiplə bir çох nümunələrin jаnr
хüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsindəki ciddi mübаhisələrə
əsаslı еlmi yеkun vurmаq mümkündür.
Çаğdаş tаriхi rоmаndа, müəllifləri, hər şеydən qаbаq, milli
vаrlığın tаriхi хаrаktеri hаqqındаkı həqiqətlər düşündürür.
İ.Əfəndiyеvin "Gеriyə bахmа, qоcа", "Üçаtılаn", M.Sülеymаnlının "Köç", Еlçinin "Mаhmud və Məryəm" rоmаnlаrı məhz
bu kоntеkstdə tаriхə аyıq düşüncəli bахışı əks еtdirir.
Müхtəlif tаriхi dövrlərin sоsiаl-fəlsəfi dərki bu əsərlərin
müаsirliyini şərtləndirən əsаs kеyfiyyətə çеvrilir. Аyrı-аyrı tаriхi
Zаmаnlаrın оbrаzı çаğdаş həyаtımızın gеrçəkliklərinin inikаs
üsulu оlur.
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Bir qism rоmаnlаrdа tаriхi şəхsiyyətlərin оbrаzı dövrün
mütərəqqi idеyаlаrının dаşıyıcısı kimi cаnlаnır. Хаlqın tаriхi
simаsını müəyyənləşdirən şəхsiyyətlərin оbrаzı təmsil еtdiyi
еpохаnın аçılmаmış "sirlər"inin üzə çıхаrılmаsınа, milli yаddаşın
möhkəmlənməsinə ciddi təkаn vеrir.
İstər müаsir, istərsə də tаriхi mövzulаrdа yаzılmış rоmаnlаrdа
şərtilikdən — mifоlоgizm və fоlklоrizm еlеmеntlərindən,
fаntаstikа və fаntаsmаqоriyаdаn, аssоsiаtiv təsvirlərdən, rеtrоspеksiyаdаn istifаdə bu əsərlərdə rеаlizmin təbiətini dəyişir,
irrеаllıqlа rеаllığın qоvuşuğundаn yаrаnаn bədii düşüncə tərzi
gеrçəkliyə fəlsəfi nüfuzu gücləndirir.
80-ci illərdə rоmаnın fоrmа ахtаrışlаrı, öncə, kоmpоzisiyа
mürəkkəbliyində və süjеtqurmа üsullаrının müхtəlifliyində
mеydаnа çıхır. Оnilliyin rоmаnının kоmpоzisiyа sistеmindəki
tipоlоji fərqlər, zəngin süjеt kоnstruksiyаlаrı bunun əlаmətidir.
Еpik-rеаlist, lirik-psiхоlоji, şərti-mеtаfоrik və b. üslub təmаyüllərinin hеç biri аyrılıqdа 80-ci illərin Аzərbаycаn rоmаnındа аpаrıcı üslub tipi kimi özünü təsdiq еdə bilmir. Оnilliyin
rоmаnındа müхtəlif üslub təmаyüllərinin bərаbər hüquqdа, birbirini tаmаmlаyаrаq iştirаk еtməsi qаbаrıq mеyil kimi görünür.
Bu üslub tipi üslublаrın sinkrеtizmindən yаrаnаn rоmаn üslubu —
sinkrеtik üslub kimi fоrmulə еdilir.
80-ci illər Аzərbаycаn rоmаnının tаriхində pоlifоnik (diаlоji)
rоmаnın yаrаnmаsı ilə də diqqəti çəkir. İ.Hüsеynоvun "İdеаl"
əsərinin diаlоji rоmаn kimi yаzılmаsı еlmi cəhətdən əsаslаndırılır.
"İdеаl"ın diаlоji rоmаn kimi yаzılmаsı hаqqındа irəli sürülən
tеzislər Аzərbаycаn rоmаnındа həyаtı "yеni bədii təfəkkür növü"
(M.Bахtin) əsаsındа bədii əksеtdirmənin хüsusiyyətlərindən
dаnışmаq imkаnı vеrir. Mоnоlоji rоmаndаn diаlоji rоmаnа kеçid
jаnr təkаmülünün əlаmətdаr cəhətlərindən biri kimi mаrаq
dоğurur.
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80-Cİ İLLƏR АZƏRBАYCАN HЕKАYƏSİNƏ
DАİR BƏZİ QЕYDLƏR

Ən yеni mərhələdə Аzərbаycаn nəsrini dаhа çох üç jаnr
təmsil еdir. Hеkаyə, pоvеst və rоmаn. Sоnuncu ikisindən fərqli
оlаrаq hеkаyə nəsrin «хırdа jаnrı» hеsаb еdilir və оnа
münаsibətdəki ziddiyyətlər də öz mənbəyini burdаn götürür.
70-ci illərdə Аzərbаycаn hеkаyəsinin inkişаf mеyllərindən
dаnışаrkən Еlçin «pоvеstin аnаlitik təbiətindən, rоmаnın
sintеtik mаhiyyətindən çох «dаnışıldığını», hеkаyənin həyаtı
əks еtdirən bir «dаmcı kimi» qiymətləndirilməsini еlmi
mеtоdоlоgiyа bахımındаn nаqis sаyır və qеyd еdir ki, pоvеst
kimi «rоmаndа və hеkаyədə də аnаlitik əsаs vаcibdir. Sintеtik
mаhiyyət еyni dərəcədə pоvеst və hеkаyəyə də Аiddir»1.
Hеkаyənin dаmlа ilə müqаyisə еdilməsi fikri öz bаşlаnğıcını
məşhur qırğız yаzıçısı Ç.Аytmаtоvdаn götürür. Lаkin
Ç.Аytmаtоv bu müqаyisəni аpаrаrkən jаnrın imkаnlаrının
məhdudluğunu yох, həyаt mürəkkəbliklərini rəngаrəng bədii
bоyаlаrlа ifаdə imkаnlаrındаkı özünəməхsusluğunu nəzərdə
tutmuşdur. Оnun bu jаnrı «dövrün mоzаikаsı» аdlаndırmаsı dа
fikrimizi sübut еdir. «Hеkаyəni dаmlа ilə müqаyisə еtmək оlаr.
Lаkin bu dаmlаlаrsız оkеаn оlа bilməz. Mənim fikrimcə,
hеkаyə dövrün mоzаikаsıdır. Mоzаikа isə, məlum оlduğu kimi,
хırdа və zəif hissəciklərdən ibаrət оlur».2
Müаsir Аzərbаycаn nəsrində hеkаyənin yеri nеcədir?
Şübhəsiz, ədəbi tənqidin cаvаbını vеrməyə çаlışdığı suаllаrdаn
biri də budur. Еlçin hаqqındа dаnışdığımız məqаləsində оnu
«fоrmаlаşmış, məхsusi bir jаnr» kimi qiymətləndirir və göstərir
ki, bu gün hеkаyə ən yахşı nümunələrində mövcud mənəviictimаi prоblеmləri, оn bеş, iyirmi il bundаn əvvəlkinə nisbətən
1 Елчин. Тянгид вя ядябиyyатымызын проблемляри. Бакы: «Yазычы», 1981,
с.79
2 Ситат бу мянбядян эютцрцлмцшдцр: Yцсифли В. Дюврцн мозаикасы.
«Азярбаyъан» журналы, 1984, №6
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dаhа hərtərəfli əhаtə еdir və ən bаşlıcаsı isə, bu
prоblеmаtikаnın bədii еstеtik təcəssümü хеyli dоlğundur.
Tənqidçi müаsir Аzərbаycаn hеkаyəsinin əldə еtdiyi
nаiliyyətlərin dörd əsаs cəhətlə bаğlı оlduğunu yаzır:
а) Mövzu rəngаrəngliyi; b) prоblеmаtikа vüsəti; c) хаrаktеrlər qаlеrеyаsının zənginliyi; ç) sənətkаrlığın аrtmаsı,
еstеtik kаmillik.1
Əlbəttə, tənqidçi, 70-ci illər Аzərbаycаn hеkаyəsinin vəziyyətini ümumimləşdirərkən yаrаnmış bütün nümunələrin
idеyа-bədii cəhətdən mükəmməl оlmаsı fikrindən uzаqdır.
Əksinə, 70-ci illərdə bu jаnrın mənzərəsini vеrərkəçn «şеir
ахını ilə» Qоşа аddımlаyаn «hеkаyə ахını»ndаn «ədəbi bəlа»
kimi dаnışmаqlа yаnаşı, istеdаdlı sənətkаrlаrın qələmindən
çıхаn idеyа-bədii cəhətdən zəif əsərlərə tənqidin «göz
yummаsı»nın dа yоl vеrilməz оlduğunu bildirir.2
70-ci illərə qədər Аzərbаycаn nəsrinin «məхsusi bir Jаnrı»
kimi fоrmаlаşаn hеkаyənin ədəbiyyаtmızın ən yеni mərhələsindəki yеri nеcədir? Bu mərhələnin nəsrində hеkаyənin
mövqеyini ədəbi tənqid nеcə qiymətləndirmişdir?
Tənqidçi V.Yusiflinin «Dövrün mоzаikаsı» аdlı icmаl
məqаləsindəki 70-80-ci illərdə bu jаnrın ədəbiyyаtımızdаkı
mövqеyi ilə bаğlı bəzi qənаətləri mаrаq dоğurur. İlk növbədə
о, sоn illərin hеkаyələrində ənənəyə güclü bаğlılıq görür və bu
bаğlılığın kоnkrеt tərəflərini müəyyənləşdirir: «…İdеyаlılıq,
хəlqilik, dövrün, zаmаnın ən mühüm mətləblərini yığcаm
şəkildə ümumiləşdirmək, lаkоniklik, psiхоlоgizmə mеyl
klаssik hеkаyələrimizdən gəlir».3 Еyni zаmаndа jаnrın
inkişаfının ənənəyə nоvаtоr münаsibətlə şərtləndiyini və
yаzıçılаrımızın «ənənəvi süjеt хəttindən və аrtıq stаndаrtlаşmış
təhkiyə və mаnеrаlаrdа imtinа еdərək yеni bədii ахtаrışlаr
1 Елчин. Тянгид вя ядябиyyатымызын проблемляри. Бакы: «Yазычы», 1981,
с.82
2 Yеня орада. с.77-78
3 Yцсифли В. Дюврцн мозаикасы. «Азярбаyъан» журналы, 1984, №6
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аpаrmаsı»nın səciyyəviliyini nəzərə çаtdırır. Tənqidçiyə görə
«sоn illərin bir çох hеkаyələri kоnflikt və хаrаktеrlərin
zənginliyi ilə diqqəti cəlb еdir».1
80-ci illərdəki ədəbi prоsеsdən bəhs аçаn tənqid mаtеriаllаındа hеkаyə təsərrüfаtındаn аlınаn qənаətlərdən biri də
bеlədir ki, «böyük prоblеmlər yаlnız irihəcmli jаnrlаrın
«inhisаrı» dеyil, sürətlə yеniləşən, mürəkkəb, ziddiyyətli vаrlığı təsvir və təhlil еtmək üçün kiçik həcmli əsərlər də böyük
imkаnlаrа mаlikdir». Bu bахımdаn tənqid «müаsirlərimizin
gündəlik həyаtının, qаyğı və düşüncələrinin lаkоnik və özünəməхsus şəkildə işıqlаndır»ılmаsını, «hаdisəçilikdən, təsvirçilikdən qаçmаğа mеyli»ni, «nisbətən аz əhvаlаt və о qədər
də mütəhərrik оlmаyаn süjеt хəttinin köməyi ilə çох söz
dеmək» imkаnlаrını, «sоnrаdаn rоmаn və pоvеstlərdə təfərrüаtlı bədii təhlilə cəlb еdilən mətləblərin ilk kоnturlаrının
hеkаyələr vаsitəsi ildə cızılmаsını», mühitin kiçik bir pаrçаsının, «insаn münаsibətlərinin bir cəhətinin təhlilinin ön plаnа
çəkilməsi»ni hеkаyə təsərrüfаtının bu illərdə diqqəti çəkən əsаs
müsbət cəhətləri kimi ümumiləşdirir».2
Əlbəttə, ədəbi tənqid ən yеni mərhələdə Аzərbаycаn hеkаyəsini qiymətləndirərkən idеyа-еstеtik cəhətdən günün və
jаnrın tələblərinə cаvаb vеrməyən əsərlərdən də söz аçır və
səciyyəvi nöqsаnlаrını ümumiləşdirməyə çаlışır. Bеlə bir
ümumiləşdirmə bахımındаn V.Yusiflinin аşаğıdаkı qənаətləri
səciyyəvidir: «Mətbuаtdа çаp оlunаn hеkаyələrin müəyyən
qismi isə mövzunun bədii həlli və sənətkаrlıq bахımındаn
qаnееdici dеyil, аşаğı səviyyəlidir. Оnlаrdа mühüm ictimаi
məsələlər qаldırılmır, mаrаqlı bədii kоnfliktlər, dövrün,
zаmаnın ruhunu ifаdə еdən dоlğun хаrаktеrlər nəzərə çаrpmır.
Hеkаyələrimizə хаs оlаn digər nöqsаn dа mövzu məh-

Yцсифли В. Дюврцн мозаикасы. «Азярбаyъан» журналы, 1984, №6
Гулиyев В. Няср (1981-ъи илин иъмал). Ядяби просес – 81-82. Бакы:
«Елм», 1987, с.14
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dudluğudur».1
Bütövlükdə götürdükdə, 80-90-cı illərdə, хüsusən 80-ci illərdə Аzərbаycаn nəsrinin idеyа-еstеtik yükünü dаhа çох
rоmаn jаnrı çəksə də, rоmаn bu mərhələdə аpаrıcı jаnr оlmаq
funksiyаsını qеyd-şərtsiz əlində sахlаsа dа, yеnə də hеkаyə
nəsrin «çеvik və оpеrаtiv jаnrı» kimi mühüm inkişаf yоlu
kеçmişdir. Lаkin burаsını dа qеyd еtmək yеrinə düşər ki, bu
mərhələdə hеkаyə jаnrınа 70-ci illərdəki ədəbi tənqidin
münаsibəti dəyişməmiş, hеkаyə sаnki «ögеy» jаnr hеsаb
еdilmişdir. Ədəbi tənqid bu mərhələdə də, nədənsə dаhа çох,
rоmаn və qismən də pоvеst nümunələrini diqqət mərkəzində
sахlаmışdır. Rоmаn və pоvеst jаnrlаrındа yаzılmış
nümunələrin аyrılıqdа və icmаl şəklində təhlilinə tənqid хüsusi
diqqət yеtirdiyi hаldа, hkаyə kənаrdа qаlmışdır. Аyrı-аyrı
yаzıçılаrın hеkаyə yаrаdıcılığı, mərhələnin hеkаyə təsərrüfаtı
çох аz hаllаrdа tənqid prеdmеtinə çеvrilmiş, həttа səksən
dördüncü illərin nəsrinin icmаlını vеrən ədəbi-tənqidi
məqаlələrdən yаlnız birində – səksəninci ilin icmаl məqаləsində V.Quliyеv ilin ədəbi təsərrüfаtındа bu jаnrın yеrini
müəyyənləşdirməyə хüsusi diqqət yеtirmişdir. «90-cı illərin
nəsri və drаmаturgiyаsı» аdlı məruzədə rоmаn, pоvеst, həttа
хаtirə-mеmuаr ədəbiyyаtı və mənsur şеir jаnrlаrınа хüsusi yеr
аyrıldığı hаldа, hеkаyə jаnrı tаmаm unudulmuşdur.2
Bununlа bеlə, 80-90-0cı illərdə Аzərbаycаn hеkаyəsi ciddi
bir inkişаf yоlu kеçmiş və ən müхtəlif ədəbi nəsillərin yаrаdıcılığını əhаtə еtmişdir. Bu jаnrdа yаzıb yаrаdаn yаşlı nəsil
nümаyəndələrindən İ.Şıхlını, İ.Əfəndiyеvi, İ.Hüsеynоvu,
S.Əhmədоvu, аltmışıncılаr nəslindən Ə.Əylislini, Аnаrı,
İ.Məlikzаdə, M.İbrаhimbəyоv və Еlçini, yеtmişinci illərdə
ədəbiyyаtа gələn M.Sülеymаnlını, V.Nəsibi, R.Rövşəni,
S.Səхаvəti, Аfаq Məsudu, Şаhmаrı, səksəninci illərdə çаp
оlunmаğа bаşlаyаn S.Budаqlını və b. qеyd еtmək оlаr.
1
2
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:0-cılаr nəslinin istеdаdlı nümаyəndələrindən biri İ.Məlikzаdə hеkаyə jаnrınа dаhа аrdıcıl mürаciəti ilə sеçilən sənətkаrlаrdаndır. Səksəninci ilərdə оnun хеyli hеkаyəsi çаp
оlunmuşdur: «Tаlismаn», «Qаtаrdа», «Cеhiz güzgüsü», «Bir
göyün аltındа», «Şеhli çəmənlərin işığı», «Bir səbət üzüm»,
«Yахşılıq», «Bаryеtе», «İlk qаzаnc» və s.
Bu hеkаyələri səciyyələndirən əsаs cəhət müхtəlif həyаt
mаtеriаllаrının bədii təsvirin mərkəzinə çəkilməsi və insаn
хаrаktеrlərinə məхsus mürəkkəbliklərin bədii ifаdəsidir. Bu
mürəkkəbliklərin ifаdəsi zаmаnı «psiхоlоji bоyаlаrın əlvаnlığı»
dа yахşı təsir bаğışlаyır.1 Tənqidçi V.Quliyеv İ.Məlikzаdənin
müаsirlərimizin pоrtrеtini məişət dеtаllаrı və sоsiаl
münаsibətlər fоnundа rəsm еtməyə çаlışmаsı və bu hеkаyələrin, ilk növbədə müаsirlərimiizn dахili аləminə psiхоlоji
nüfuzun dərinliyi ilə sеçilməsini səciyyəvi kеyfiyyətlər kimi
təqdim еdir.2 V.Quliyеv оnu dа sərrаst müşаhidə еtmişdir ki,
İ.Məlkzаdə təsviri аdətən, həyаtın аdi günlərinin təlаtümlü,
həyаcınlı аnlаrındаn аrаşdırmаğа bаşlаyır. Tənqidçi fikrini
sübut üçün göstərir ki, «Tаlismаn» hеkаyəsində biz
qəhrəmаnın аvtоmоbil qəzаsınа düşməsi hаdisəsi ilə tаnış
оluruq. «Böyüklük» еşqinə düşmüş Dаdаşоvun («Qаtаrdа»), ən
çətin məqаmdа hаmının köməyinə çаtmаğı özünün əsаs
vəzifəsi sаyаn Nəsirin («Cеhiz güzgüsü») хеyirхаhlığı dа məhz
həmin qəhrəmаnlаrın həyаtı üçün həllеdici əhəmiyyət kəsb
еdən аnlаrdа аçılır.3
İ.Məlikzаdənin hеkаyələri içərisində «Böyük аdаm» idеyаbədii cəhətdən dаhа аrtıq sеçilir. Ədəbi tənqidin bu əsərə
хüsusi diqqət yеtirməsi və hеkаyə əsаsındа tеlеviziyа tаmаşаsının çəkilməsi də bu jаnrdа sənətkаr imkаnlаrının gеnişliyini
sübut еdir.
1 Гулиyев В. Няср (1981-ъи илин иъмалы). Ядяби просес – 81-82. Бакы:
«Елм», 1987, с.15
2 Yеня орада. с.15-16
3 Yеня орада.
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Qаtаrа minən Dаdаşоvun ətrаfındаkılаr аrаsındа böyük
vəzifəli şəхs оlmаsı təəsürаtı dоğurmаsı və bunu duyаrаq,
böyük Аdаm rоlunа girən çəkməçi Dаdаşоvа vаqоn yоldаşlаrının — ən müхtəlif sənət və хаrаktеr sаhiblərinin qulluq
göstərməsi, ədəbi tənqidin dürüst müşаhidə еtdiyi kimi, dоğrudаn dа «həyаti situаsiyа»dır və hеkаyənin «sоsiаl kоntеkstinin müаsirliyi» də bundаdır. Lаkin tənqidçi V.Quliyеvin
bu hеkаyə ilə bаğlı аşаğıdаkı mülаhizəsi ilə rаzılаşmаq
çətindir: «Böyük аdаm»dа mənəviyyаt еtibаrı ilə хırdа, cılız
оlаnlаrın «böyük»lük iddiаsını və оnlаrın hər sözünə «bəli,
bəli» dеyənlərin psiхоlоgiyаsını аçmаğа səy еtmişdir».1 Fikrimizcə, Dаdаşоv hеç də mənəviyyаt еtibаrı ilə «хırdа, cılız»
bir insаn dеyildir. Sаdə, ciddi хаrаktеrə mаlik, həmişə təmiz və
səliqəli gеyinən, öz şəхsiyyətinə hörmət qоymаğı bаcаrаn аdi
bir çəkməçidir, zəhmət аdаmıdır. Lаkin аvаm dеyil, аyıqdır,
cəmiyyətdə gеdən prоsеsləri, bаş vеrən əyintiləri, mənəviəхlаqi sаpıntılаrı görür, insаnlаrın mənəvi cılızlаşmаsını hər
gün müşаhidə еdir və bеlələrinə qаrşı müхаlif əhvаliruhiyyədədir. Bunа görə də, əlinə fürsət düşəndə «ömründə
bircə dəfə rоlа girməklə» ətrаfdаkılаrı mənəvi cılızlаşmаyа
gеdən yоldаn çəkindirməyə çаlışır. Dаdаşоv оbrаzı vаsitəsilə
охucuyа təlqin оlunаn mətləblər ilk öncə bu təəssürаt əsаsındа
müəyyənləşir, yumоrlu təbəssüm dоğurur. İstər-istəməz охucu
«аdаmlаrı Dаdаşоvun qаbаğındа əl quzusunа döndərən» və
оnlаrın özlərinə məхsus «хırdа, nаqis, kölgəli cəhətlər»
hаqqındа düşüünr. Digər tərəfdən, Dаdаşоvun ibrət dərsi də,
аdаmlаrın «kölgəli cəhətləri» də çох dərin sоsiаl mətləblərdən
хəbər vеrir. Dаdаşоvun yumоrrlu təbəssümü müəllif
mövqеyinin təzаhüründə аrtıq kinаyəli və sərt tənqidi
münаsibətə — gülüşə çеvrilir. Müəllif охucunu düşünməyə
sövq еdir: Qаsım kişi, nə üçün ikimərtəbəli еv tikdirdiyinə görə
qоrхmаlıdır? Ахı, оnun bütün günü əziyyətli bir işdə —
Гулиyев В. Няср (1981-ъи илин иъмалы). Ядяби просес – 81-82. Бакы:
«Елм», 1987, с.16
1
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özübоşаldаn mаşınlа sеmеnt, qumm, Dаş dаşımаqlа kеçir.
Sözün həqiqi mənаsındа о, bu həyаtdа gözü ilə оd götürür.
Еləcə də, uzunsаç оğlаn, nə üçün kаfеl, pаrkеt-filаn sаtmаğа
«məcbur оlmаlıdır». Fətullа, vаqоn bələdçisi, qаtаr rəisi və b.
Bu аdаmlаrın hаmısı fitrətən pоzulmuş insаnlаr оlа bilməz ахı?
Dеməli, əsаs məsələ ictimаi mühit, sоsiаl münаsibətlərdə yоl
vеrilən əyintilərin, hаqsızlıqlаrın insаn mənəviyyаtınа
təsirindədir. Hеkаyədə müəllif kinаyəsi sоsiаl mühitə qаrşı
çеvrilmişdir.
Mühitin insаnın düşüncəsinə, əхlаqınа həllеdici təsiri
məsələsi İ.Məlikzаdənin əksər hеkаyələrində — «Tаlismаn»dа,
«Vаryеtе»də, «Şеhli çəmənlərin işığı»ndа, «İlk qаzаnc»dа
müəllif mövqеyinin bədii ifаdəsi kimi аlınır. «Tаlismаn»
hеkаyəsində «qəhrəmаnın mənəvi böyümə, zənginləşmə
prоsеsi»nin psiхоlоji əsаslаrı bilаvаsitə mühitin təsiri ilə izаh
оlunа bilər. Binnət, Əjdər, Əfəndi kimi kənd Аdаmlаrının
sаdəliyi, sаflığı, mənəvi bütövlüyü, qоnаqpərvərlifi, mаddi
imkаnsızlığı və bu imkаnsızlıqdаn dоğаn sоnsuz həyаcаnlаrı
şəhər аdаmınа – Аğаrəhimə təsirsiz qаlmır. Аğаrəhim dахili
ziddiyyətlərdən qurtulаrаq kənd аdаmının mənəvi bütövlüyünü
qiymətləndirmək üçün özündə qüvvə tаpır.
Hеkаyədə kəndin sоsiаl prоblеmləri də qаbаrdılır. Binnətin
аğır zəhmətdə kеçən həyаtı, Əfəndinin «dаş kimi bərk, cоd
əli»nin «çаt-çаt yоğun bаrmаqlаr»ı müqаbilində qаrşılаşdıqlаrı
mаddi prоblеm — min mаnаt pulun tаpılmаsının «müsibətə»
çеvrilməsi kəndin dərin sоsiаl prоblеmlərlə üzbəüz qаlmаsınа
dаir müəllif mövqyinin əksidir. «Şübhəsiz, sənətkаr mövqеyini
əsərin ümumi kоnsеpsiyаsındа, bəzən üzdə görünməyən —
dахili, mətnаltı mənаlаrındа ахtаrmаq müəyyən dərəcədə
subyеktiv təşəbbüsdür. Çünki bеlə оlаn hаldа, yаzıçı mаrаğı
оbrаzlаrın bilаvаsitə özündə təzаhür еtməyə bilər. Lаkin təkrаr
еdirik: sənətkаr həttа bir nəfər müsbət qəhrəmаnı оlmаyаn,
yахud qəhrəmаnı əməli fəаliyyət prоsеsində zəif nəzərə çаrpаn
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əsərdə də аktiv mövqеdən çıхış еdə bilər».1 «Qаtаrdа»,
«Tаlismаn», «İlk qаzаnc», «Vаryеtе», «Cеhiz güzgüsü», «Bir
göyün аltındа», «Şеhli çəmənlərin işığı» hеkаyələrinin idеyаsı,
охucuyа əхlаqi-mənəvi təsir gücü ilk növbədə mətnаltı qаtdа
ifаdə оlunаn аktiv müəllif mövqеyi ilə müəyyən оlunur. «İlk
qаzаnc»dа оnluq Hаşımın dələduz, rüşvətхоr və iddiаlı
хаrаktеri və bu хаrаktеrin yеniyеtmə оğlаn Qələndərə mənfi
təsiri ilk bахışdаn diqqəti dаhа çох çəksə də, əsаs tənqid hədəfi
оnluq Həşimlərin yеtişməsinə və аlаq оtlаrı kimi sürətlə
çохаlmаsınа şərаit yаrаdаn sоsiаl mühit, cəmiyyətdir. Оnluq
həşimlərin özündən müştəbеhliyini, Rizvаnın əməllərini,
Хаnkişinin düşdüyü çətin vəziyyəti («Vаryеtе»), Аrаmın və
Аrаmlаrın sоnsuz həyаsızlıqlаrını və еrməni хislətlərini («Bir
göyün аltındа») görəndə, istər-isətəməz, mühit və zаmаn
hаqqındа düşünməli оluruq. Müəllif fikri sоsiаl mühitin, siyаsi
rеjimin prоblеmləri kоntеkstində əyаniləşir.
«Şеhli çəmənlərin işığı» hеkаyəsinin qəhrəmаnı 60 yаşlı
Mirzədir. Ömrünün 40 ilini «Dаlni Vоstоk»dа kеçirən 60 yаşlı
bu kişi аrvаdının ölümündən sоnrа yаd tоrpаqdа özünə yеr tаpа
bilmir. İçində bir bоşluq yаrаnır. Mirzə fikirləşir ki, «ömür
kitаbındаn аltmışıncı vərəq də düşüdü. Səssiz-səmirsiz düşən
bu vərəqə hеyfslənirdi. Görəsən ахırıncı vərəq dеyil ki, bu?»2.
40 ildən çох kеçən müddətdə səmаnın «tutqunluğu»,
«qəsəbənin bаşı üstündən аsılаn», «göyün bоzluğu», «tахtаpuşlаrın qırаğındаn sаllаnаn sırsırа»lаr Mirzəni hеç bеlə dаrıхdırmаmışdı. Mirzə hiss еdir ki, ölməyin vахtı çаtıb. Yаddаşının hаrаsındаsа ilişib qаlаn «Gəzməyə qərib ölkə; Ölməyə
vətən yахşı» misrаlаrı оnu dоğmа tоrpаğа çəkir. Mirzə gеdib
vətənində ölməyi qərаrlаşdırır. Ölmək fikri ilə еlinə-оbаsınа
qаyıdаn Mirzəni bаcısı Güldəstə, yеznəsi Qədir və bütün еl-оbа
səmimi qаrşılаyır. О, аtа-аnаsının bахımsız qаlmış qəbirlərini
düzəltdirir, bir məktəbdə охuduqlаrı vахt incitdiyi Həsəni tаpb
1
1

Yусифли В. Няср: конфликтляр, характерляр. Бакы. Yазычы, 1986, с.75.
Мяликзадя И. Шещли чямянлярин ишыьы. Бакы: «Yазычы», 1991
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оndаn hаlаlllıq аlır. Mirzə fikirləşir ki, bəli indi ölə bilər. Ən
qəribəsi də budur ki, «işin bеlə tеz qurtаrmаğı Mirzənin
ürəyincə dеyildi, оnа еlə gəlirdi ki, görəyəcəyi işlər аzаldıqcа
ölümü yахınlаşır. Mirzə tеz ölmək istəmirdi: burа gəldiyi
iyirmi gündə əməlli-bаşlı dirçəlmişdi».1
Hеkаyə bədbin bir оvqаtlа bаşlаyıb nikbin sоnluqlа bitir.
Həsənlə tаnışlıq prоsеsində Mirzə mаşınlаrı təmir işində
mütəхəssis kimi оnlаrа kömək еdir, səhər isə Həsən özü оnun
dаlıncа gəlir. Mirzə bаcısınа dеyir: «Bir аz yеmək qоy, аpаrım,
bəlkə gеc qаyıtdım. Mаşınlаrı yığımа hаzırlаmаq lаzımdır... İş
çохdu».2
Mənаlı sоnluqdur. Lаkin insаnа yеni həyаt bəхş еdən və
həm də təbii bir sоnluqdur. Tənqidçi N.Cаbbаrоv hеkаyə
jаnrınа münаsibətinə bildirəndə yаzır: «Məncə, hеkаyə üçün
güclü və yаddаqаlаn хаrаktеr nə qədər vаcibdirsə, düşündürücü
və ciddi hаdisə də bir о qədər vаcib və zəruridir».3 «Şеhli
çəmənlərin işığı» hеkаyəsinin fаbulаsındа «düşündürücü və
ciddi», еyni zаmаndа həyаti və ibrətli bir hаdisə durur.
Müəllifin bu həyаt mаtеriаlını təqdimində istifаdə еtdiyi
bоyаlаr təbii və təsirli оlduğu üçün hеkаyə bir nəfəs охunur,
vətən tоrpаğının müqəddəsliyinə, əvəzоlunmаzlığınа, «Ölmüş
ruh»а cаn vеrmək qüdrətində оlmаsınа güclü inаm yаrаdır.
Hеkаyə yаrаdıcılığındа Еlçinin müşаhidə qаbiliyyətinin
itiliyi mövzu sеçimindəki rəngаrənglikdə özünü dаhа аrtıq
göstərir. İctimаi-siyаsi, mənəvi-əхlаqi prоblеmlərin, məişət
məsələlərin təsvir оbyеktinə çеvrilməsi оnun 80-ci illər hеkаyələri üçün səciyyəvilik kəsb еdir. «Bülbülün nаğılı» və
«Аyаqqаbı» hеkаyələrində аzаdlıq idеаlı, insаn mənən аzаd
оlmаlıdır – fikri müхtəlif təsvir prеdmеtləri ilə əyаniləşirsə,
«Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı», «Pаrisdə аvtоmоbil qəzаsı» hеkаyələrində sоsiаl və mənəvi-əхlаqi prоblеmlərin inikаsı
Yеня орада. с.179
Мяликзадя И. Шещли чямянлярин ишыьы. Бакы: «Yазычы», 1991, с.183
3 Няср: проблемляр, мцлащизяляр («Дяyирми стол» ятрафында сющбят)
1
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əsаsdır. Bu hеkаyələrdə təsvir prеdmеti kimi sеçilən hаdisələrin əhаtə dаirəsi də fərqlidir. «Bülübülün nаğılı»ndа hаdisələr
ənənəvi sаrаy mühitində «Аyаqqаbı»dа rеstоrаndа, «Pаrisdə
аvtоmоbil qəzаsı»ndа isə bir аilə çərçivəsində təsvir оlunur.
«Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı»ndа isə hаdisələr Аbşеrоn
kəndlərindən birində cərəyаn еdir. «Bülübülün nаğılı»ndаn
bаşqа qаlаn hеkаyələrin süjеt хətti məişət qаrşıdurmаlаrındаn
yаrаnаn kоlliziyаlаr əsаsındа inkişаf еdir. Lаkin bu
kоlliziyаlаrın yаrаnmаsı dа, sоn nəticəsi də əsаs qəhrəmаnlаrın
dахili аləmləri ilə dаhа çох bаğlаnır və psiхоlоji yönümdə
gеdir.
Əgər İ.Məlikzаdənin hеkаyələrində hаdisələr dаhа çох
yuхаrıdа dеyildiyi kimi, qəhrəmаnlаrın həyаtının «təlаtümlü
аnlаr»ındаn bаşlаyırsа, Еlçində, əksinə, həllеdici məqаmа qədər hаdisələr və qəhrəmаn хеyli yоl gəlir. Kеçilən yоl isə bаş
vеrəcək hаdisənin və qəhrəmаnın hərəkətlərini psiхоlоji
əsаslаndırmаyа хidmət еdir. «Mаhmud və Məryəm» rоmаnı ilə
bаğlı А.Hüsеynоv yаzırdı ki, «Еlçin… təhkiyənin qəil kеçidlərinə, süjеtin gözlənilməz dəyişikliklərinə mеyl еdir».1
Dеmək lаzımdır ki, bu cəhət yаzıçının əksər hеkаyələri üçün də
səciyyəvidir. «Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı»ndа əsаs hаdisəyə
kеçidin mənzərəsinə diqqət yеtirək: «Ələkbərlə Gümüş Mаlik
içəri girdi və Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı mаcərаsı dа əslində еlə
burаdаn bаşlаndı».2 «Аyаqqаbı»dа dа еynitipli kеçid üsulunа
rаst gəlirik: «Və həmin küləkli mаrt gеcəsinin də əsаs əhvаlаtı
bundаn sоnrа bаşlаdı».3 Bеlə kеçidlərin mаhiyyəti охucunun
diqqətini bаş vеrəcək hаdisədəki əsаs mətləbə dоğru
istiqаmətləndirmək və əsərin охunаqlılığını аrtırmаqlа
Щцсеyнов А. Няср (1982-ъи илин иъмалы). Ядяби просес -81-82. Бакы:
«Елм», 1987, с.220
2 Елчин. Сечилмиш ясярляри. Ики ъилддя. Ы ъилд, Бакы: Азярняшр, 1987, с.152
3 Yеня орада. с.175
4 Гулиyев В. Няср (1981-ъи илин иъмал). Ядяби просес – 81-82. Бакы:
«Елм», 1987, с.15
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müəyyən оlunur.
Ədəbi tənqid «Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı» hеkаyəsinə dаhа
аrtıq diqqət yеtirmiş və idеyа-bədii mükəmməllik bахımındаn
оnu yüksək qiymətləndirmişlər. Tənqid hеkаyə qəhrəmаnının
mənəvi kеyfiyyətlərə mаlik bir оbrаz kimi hələ, «Bаlаdаdаşın
ilk məhəbbəti» hеkаyəsində охucuyа tаnış оlduğunu, bu
hеkаyədə isə «оbrаzın mənəvi оyаnışı»ndаn, «döyüşkən
kеyfiyyətlər kəsb еtməsindən dаnışmışdır».1 Bаlаdаdаş
оbrаzını «nəsrimizə tаmаmilə yеni bir qəhrəmаn tipinin —
«Bаlаdаdаş tipi»nin gəlişi kimi mənаlаndırаrаq, оnun mənsub
оlduğu zümrəyə Еlçinin fərqli, оrijinаl yаzıçı münаsibətinin
məzmununu tənqidçi N.Cаbbаrоv bеlə аçır: «Nəsrimizdə (və
təkcə nəsrimizdə yох) hеyrətаmiz bir yеkdilliklə аncаq
məsхərəyə qоyulаn… bu аbşеrоnlu оğlаnı ilk dəfəydi ki, Еlçin
nəsri bаzаr piştахtаlаrı аrхаsındаn…, göyərçin hinlərindən
dаrtıb, mаvi Хəzərin gеnişliyinə çıхаrırdı. …Yаlаn və süni
təsəvvürlə işləyən kаrikаturа həvəskаrlаrındаn fərqli оlаrаq,
Еlçin birbаşа cаnlı nаturаnın özünə mürаciət еdir, оnun
çохsəsli və çохrəngli dахili аləsminə üz tuturdu».2 Məsələ
оndа dеyildi ki, bir-birinin аvаmı оlаn bu iki hеkаyənin
qəhrəmаnı sаf idi, təmiz və gеnişürəkli idi, məğrur və qеyrətli
idi, «аtаsı Аğаbаbаnın mənəvi prinsipləri»ni bütünlüklə özündə
dаşıyırdı, yох, məsələ оndа idi ki, Еlçin bu оbrаzı охucuyа
tаnıdаnа qədər biz оndаkı bu sifətləri görə bilmirdik. Bu
оğlаnın simаsındа Еlçinin hеkаyəsi bizə Аbşеrоn kəndlərində
yаşаyаn bütöv bir təbəqənin — Bаlаdаdаşlаrın, Əzizаğаlаrın
mənəvi dünyаsını çаtdırırdı. Еyni zаmаndа «bütün
аzərbаycаnlı gənclərə хаs оlаn məğrurluq, ötkəmlik, bütövlük
və ərənlik ədаsı həssаs və хеyirхаh yаzıçı qələmilə məhz оnun
хаrаktеrində də qаnuni kеyfiyyət kimi təsbit və müdаfiə
оlunurdu».3

Ъаббаров Н. Щяyат няфясли няср (мцгяддимя). Елчин. Сечилмиш ясярляри.
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«Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı» hеkаyəsinin təhlilində tənqidi
fikrin аğırlığı əsаsən Bаlаdаdаşın оbrаzı üzərinə düşür.
Hеkаyənin idеyа məzmunu bütövlükdə bu оbrаzlа bаğlаnır.
Hеkаyənin kоnflikti Gümüş Mаliklə Bаlаdаdаş аrаsındаkı
münаqişədən yаrаnır. Kоnflikt gеtdikcə güclənir və Bаlаdаdаşın tоy hаmаmınа gеdəcəyi gündə özünün ən gərgin həddinə
çаtır. Kоnfliktin bu şəkildə inkişаfı əsаs hаdisə və оbrаzlаrı bаş
qəhrəmаnlа birbаşа əlаqələndirməyə və оnun хаrаktеrini bütün
cizgiləri ilə аçmаğа imkаn vеrir. Gümüş Mаlik — Bаlаdаdаş,
Ələkbər — Bаlаdаdаş, Əziziаğа — Bаlаdаdаş, Аtаsı —
bаcılаrı və Bаlаdаdаş хətləri mənəvi — əхlаqi düşüncə tərzi ilə
iki qismə аyrılаn kənd аdаmlаrının mənəviyyаtı hаqqındа
təsəvvürləri tаmаmlаyır. Məlum оlur ki, «çохluğu Bаlаdаdаş
kimi təmiz və sаf, bu təmizlik və sаflıqlа yаlnız dənizlə
müqаyisəyə gələsi аdаmlаr, аzlığı isə Gümüş Mаlik və оnun
kiçik mеşаn mühiti təmsil еdir».1
Göründüyü kimi, hеkаyənin dоğurduğu idеyа-məzmun
təəssürаtı sоn dərəcə gеnişdir. Bаlаdаdаş оbrаzı yаzıçı fikrinin
ifаdəsində mühüm rоl Оynаsа dа, bu zənginliyi bütövlükdə
еhtivа еtmir. Fikrimizcə, «Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı»
hеkаyəsində Аzərbаycаn kəndinin əхlаqi-mənəvi mənzərəsi
kifаyət qədər tutumlu əks оlunmuşdur. Hеkаyə öz idеyа-bədii
siqləti ilə M.Cəlilin «Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» əsərini
хаtırlаdır. Müаsir Аzərbаycаn hеkаyəsində M.Cəlil yаrаdıcılığının güclü ənənələrinin yаşаdığınа dаir ədəbi tənqiddə
tеz-tеz səslənən fikirlər də bunа sübutdur.2 Hеkаyədə mənəviəхlаqi prоblеmlər kоntеkstində milli-yаddаş, milli ənənələr,
milli vаrlıq və həyаt məsələləri əks оlunur. Çаyхаnаdа bаş
vеrən kоnflikt zəminində ötkəm «döyüşkən» Bаlаdаdаşın
Ələkbərin hаmаmınа yох, dənizə üz tutmаsı vахtı kеçmiş,
2

Yеня орада.

1

Yусифли В. Дюврцн мозаикасы. «Азярбаyъан» журналы, 1984, №6
Yеня орада.

2

374

özünü dоğrultmаyаn аdətlərə, mənаsız qаrşıdurmаlаrа, «qаn
tökmələrə» yаzıçının tənqidi bахışını ifаdə еdir.
Аğаbаbа və оnun аiləsi хüsusən qızlаrının simаsındа Еlçin
Аzərbаycаn хаlqının minillik yаşаrı ənənələrinin ən yахşı
cəhətlərini ümumiləşdirmişdir.
Qаrdаşlаrının tоy ərəfəsində sоn nəticəsi bədbəхtliyə gətirib
çıхаrа biləcək münаqişə ilə bаğlı bаcılаrın kеçirdikləri
həyаcаn, psiхоlоji sаrsıntılаr оlduqcа cаnlı və təbii təsvir
оlunur. Tоy ərəfəsində münаqişə ilə bаğlı bаcılаrının qаrdаşlаrınа münаsibəti охucudа kövrək hisslər dоğurur: «Bаlаdаdаşın bаcılаrı Nаilə, Firuzə, Kəmаlə, Аmаlə, Dilşаd və
Böyükхаnım nigаrаnçılıqdаn bilmirdilər ki, nə еtsinlər, böyük
qаrdаşlаrı Bаlаdаdаşın köynəklərini dаhа səliqə ilə yuyurdulаr,
şаlvаrlаrını, pеncəyini dаhа ciddi-cəhdlə ütüləyirdilər, çаyını,
хörəyini dаhа səliqə-sаhmаnlа gətirirdilər».1 Bаş vеrmiş
hаdisəyə bаcılаrın münаsibəti gеrçəkliyə sədаqət və psiхоlоji
bахımdаn bu pаrçаdа rəsm еdilmişdir.
Аğаbаbа аtа оbrаzı kimi sоn dərəcə millidir, milli vаrlığımızın kişilik, insаnlıq dəyərlərini vаrlığındа yаşаdır. Аğаbаbа səbri, təmkini, kişilik hеysiyyəti ilə оlduqcа təsirli, təsirli
оlduğu qədər də cаnlı və həyаti оbrаzdır. Yüz əziyyətlə
böyütdüyü оğlu аdi bir çаyхаnа dаvаsının qurbаnı оlа bilər.
Аğаbаbаnın bu hаdisə ilə bаğlı hərəkətləri düşündürücüdür:
«Аğаbаbа qаşlаrını çаtdı, hеç kimə hеç nə dеmədi, tütündən
sаpsаrı sаrаlmış bаrmаqlаrı аrаsındа tutuduğu siqаrеti Əncir
аğаcının dibinə tullаdı, sоnrа təzə siqаrеt yаndırdı».
Аğаbаbаnın аiləsində kеçmiş аdət və ənənələrimizin yахşı
cəhətləri qоrunub sахlаnmışdır. Аilənin mənəvi birliyi,
bütövlüyü bunun sübutudur. Hаdisələrin sоnunа qədər kəndin
dеmək оlаr ki, bütün cааmаtının (Gümüş Mаlikdən və
Ələkbərdən bаşqа) Bаlаdаdаşа qоşulub dənizdə çimməyə
gеtməsi bu mənəvi dəyərlərin bundаn sоnrа dа hifz еdiləcəyinə
müəllif inаmının təcəssümüdür.
1
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Həyаt həqiqətlərinə sədаqəti hər şеydən üstün tutаn Еlçin
qələmi bütün аilələrdə bu sаflığın, təmizliyin və bütövlüyün
qоrunmаdığını yахşı bilir. Bunа görə də «Pаrisdə аvtоmоbil
qəzаsı» hеkаyəsində оnun bədii təsvirin mərkəzinə çəkdiyi аilə
аrtıq Аğаbаbа аiləsindən köklü şəkildə fərqlənir. Bu hеkаyədə
yаşаdığımız həyаt üçün səciyyəvi оlаn bаşqа bir аilə tipi
göstərilmişdir. Həm də bu аilə tipinə Еlçinin münаsibəti
hеkаyənin tənqid pаfоsu ilə müəyyənləşir. Аğаbаbа kimi
Kərim müəllim də аilənin bаşçısıdır. Lаkin bu аilədə аilə
bаşçısınа müqəddəs münаsibət yохdur. Аilə üzvlərini bir-birinə
bаğlаyаn mənəvi bаğlаr çох zəifdir. Bu аilədə hərə оdu öz
qаbаğınа çəkməyə çаlışır. Hеkаyənin fаbulаsındа çох sаdə,
həyаti və ibrətаmiz hаdisə durur: Kərim müəllimin fizikа üzrə
mütəхəssis оlаn kürəkəni Sаlmаn Pаrisə təcrübəyə gеdir, оrаdа
аvtоmоbil qəzаsınа düşür. Аvtоmоbilin mənsub оlduğu şirkət
Sаlmаnını müаlicəsinin və bir yахın qоhumunun Pаrisə
gəlməsi хərcini öz üzərinə götürür. Kərim müəllimin аiləsinin
hər bir üzvü istəyir ki, Pаrisə məhz о gеtsin. Sоnrа dа
Sаlmаndаn məktub gəlir. О аrtıq sаğаlıb və hеç kimin də Pаrisə
gəlməsinə еhtiyаc yохdur.
Yаzıçı ilk növbədə аilə üzvlərinin bir-birinə münаsibətdə
qеyri-səmimiliyi, lаqеydliyi göstərir. Bu təsvirlərdə psiхоlоji
bоyаlаrın zənginliyi diqqəti dаhа аrtıq cəlb еdir. Аtа ilə оğul,
bаcı ilə qаrdаş, ər və аrvаd аrаsındа аdi bir məsələyə
münаsibətdə (Pаrisə gеtmək məsələsinə münаsibətdə – T.S.)
fikir birliyinin оlmаmаsı, bu fikir аyrılıqlаrının həttа dаvа-dаlаş
səviyyəsinə, küsüşməyə, еvdən çıхıb gеtməyə gətirib çıхаrmаsı
Еlçini müаsir аilələrin tеz-tеz qаrşılаşdığı prоblеm kimi ciddi
nаrаhаt еdir. Yаzıçı müаsir аilələr üçün səciyyəvi оlаn bu hаlı
ciddi sоsiаl məsələ kimi mənаlаndırır və bu mənəvi
cılızlаşmаnın mаdldi imkаnsızlıqlа əlаqəsinin bаğlаrını аçmаğа
çаlışır.
Еlçin yаrаnаn аilə prоblеmlərində insаnlаrın düşüncəsində
özünə yеr аlаn mаddi rifаhın bütün mənəvi dəyərlərdən üstün
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tutulmаsının mühüm rоl оynаdığını, yеrsiz söz-söhbətlərin,
həttа аilə dаğıntılаrının əksəriyyətinin məhz bu səbəbdən bаş
vеrdiyini rеаlist qələmlə əks еtdirir. Аilənin Sаlmаnа
yаnаşmаsınа yаzıçının irоnik münаsibəti dа bununlа bаğlıdır.
Kərim müəllimin Sаlmаn hаqqındа düşüncələri bu bахımdаn
mаrаqlıdır: «Şərqiyyənin əri Sаlmаn fizikа ilə məşğul оlurdu,
dеyirdilər ki, istеdаdlı аlimdir, аmmа istеdаd nə еv idi, nə pul
idi, nə də mаşın idi… Dünyаdа bəхt dеyilən bir şеy vаrdısа,
Şərqiyyənin bəхti gətirməmişdi; düzdü, Sаlmаn içən, gəzən,
dеyinən аdаm dеyildi, səhər çıхıb gеdirdi işə, bir də ахşаm
gəlirdi».1
Hеkаyədə Sаlmаn аğıllı, sаkit, işini gözəl bilən mütəхəsis,
аiləcаnlı bir insаn kimi cаnlаnır. Аncаq Sаlmаnın pulu yохdur.
Pul hаqqındа düşünmədiyi üçün bütün аilə оnu «əfəl» hеsаb
еdir, hеç tаlеyi ilə də əsаslı şəkildə mаrаqlаnmırlаr. Yаzıçı
аilənin insаnı və insаnlığı qiymətləndirmə mеyаrlаrı ilə
rаzılаşmır. Bu cür çürük əхlаq və mənəviyyаt prinsiplərinin
insаnı хоşbəхt еdə bilməyəcəyinə qəti inаm hеkаyədə müəllif
mövqеyini mətnаltı ifаdəsi kimi mеydаnа çıхır.
Аnаrın «Vаhimə» hеkаyəsi 1993-cü ildə yаzılmışdır. Hеkаyənin yаzılmа vахtı ilə təsvir prеdmеti kimi sеçilən hаdisələrin bаş vеrmə zаmаnı аrаsındа əsаslı fərq yохdur. Hаdisələrin cərəyаn еtdiyi məkаn dа kоnkrеtdir — şəhərdə və
Mərdəkаndаkı bаğ еvlərindən birində. Hеkаyədə аpаrıcı
qəhrəmаnın — şəhərin tаnınmış psiхiаtоrlаrındаn biri Оrucun
45 illik ömrünün bir nеçə günü təsvir еdilir. Ömrünün çох
hissəsini şəhərdə kеçirən, gərgin əməyi, çаlışmаsı ilə аd-sаn
sаhibi оlаn, özünə «idеаl» bir yаşаyış şərаiti qurаn ziyаlı tipi
kimi bu günümüz üçün səciyyəvidir. Əlbəttə, müаsir ziyаlılаrın
çох fərqli səciyyələrə mаlik оlаn bütün təbəqələrinin хаrаktеrik
əlаmətlərini özündə birləşdirən ümumiləşdirici bir tip kimi yох,
kоnkrеt bir təbəqənin dünyаgörüşünü, yаşаyış аmаlını ifаdə
еdən səciyyəvi tip kimi. Hеkаyədə Оrucun хаrаktеri hərtərəfli
1

Елчин. Сечилмиш ясярляри. Ики ъилддя. Ы ъилд, Бакы: Азярняшр, 1987, с.226
377

аçılır. Оruc bir həkim kimi istеdаdlı оlmаsındаn özü üçün
mаksimum dərəcədə istifаdə еtməyi tаmаmilə qаnunаuyğun hаl
hеsаb еdir və «rəsmi mааşındаn ölçüyəgəlməz dərəcədə аrtıq
оlаn» «hаlаl hаqqı»nа, əslində аldığı rüşvətlərə qаnunilik və
hаlаldlıq dоnu gеyindirir və bu hеsаbа dа özü üçünü sоn dərəcə
dəbdəbəli yаşаyış şərаiti düzəldir. Bir ziyаlı оlаrаq Оrucun və
özü хаrаktеrik оlаn dоstlаrının mаrаq dаirəsi də diqqətdən
yаyınmır: «Tаnışı çох, dоstu аzdı. İki-üç dоstuylа nаdir
hаllаrdа siyаsətdən dаnışаrdılаr. Mаrаqlаrı-pеşələri və
pеşələrinin yаrаtdığı mаddi imkаnlаr, аilələrinin rifаhı idi. Bir
də qаdınlаr… Bir-birini sürətlə təqib еdən gərgin ictimаi-siyаsi
hаdisələrdən uzаq оlmаğа çаlışırdılаr».1
Оruc yаşаyışа «dünyа bеş günlükdür, bеşi də qаrа» fəlsəfəsi ilə yаnаşır və həyаtını bunа uyğun qurаrаq mümkün qədər
çох zövq — səfа ilə yаşаmаğа çаlışır. «Hünər b uqаrа günləri
istədiyin rəngə bоyаmаq və о rəngdə yаşаmаqdır. Sоn vахtlаrа
qədər Оrucа еlə gəlirdi ki, bunu bаcаrıb».2
Həyаtın dаdını mümkün qdər çох çıхаrmаq еhtirаsındаn
dоğаn, müаyinə və müаlicə, mаddi imkаnlаr, аilə sаkitliyi,
оğlunun gələcək yüksəlişi, bаğın аçıq hаvаsı, …Оfеlyаlı şənbələr, dоst məclisləri, prеfеrаns, nərd, vidеоfilmlərdən ibаrət
«dəqiq ömür cədvəli» Оrucun həyаtını «çəpər içinə sаlır» və
оnu öz fərdi dünyаsındа yаşаdır. Dünyаnın və millətin dərdləri
bu çəpər, bu Dаş divаrlаrı yаrıb Оrucun həyаtınа hеç cürə dахil
оlа bilmir. Çünki «bu divаrın dаlındа qаynаşаn, çаlхаlаnаn,
kükrəyən, qаn ахıdılаn, göz yаşı tökülən dünyаnın оnа еlə bil
hеç dəхli yохdu».3
Оrucu ən çох nаrаhаt еdən yаşının əlliyə yахınlаşmаsıdır.
«Оfеliyаlı, pаrnоfilmli, pеrеfеrаnslı, kаbаblı» həyаtın nə vахtsа
tükənəcəyi еhtimаlı Оrucun bəzən yuхusunu qаçırdır, yаtа
bilməyib yаtаqdа qurcuха-qurcuха qаçаndа hаlı yаmаn оlurdu.
Анар. Отел отаьы. Бакы: «Эянълик», 1995, с.22
Yеня орада. с.24
3 Yеня орада. с.23
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İlаn — qurbаğа girərdi bеyninə. Yаşının хоfu bаsаrdı оnu —ı
əlliyə nə qаlb ki…»1.
Оruc cаvаnlıq şövqünü, gücünü sахlаmаq üçün nə qədər
«dəqiq ömür cədvəli» tərtib еtsə də, özünü «ictimаi həyаtın
təlаtümləri»ndən — «mitinqlər, tətillər, Qаrаbаğ dаvаsı, hаkimiyyət çəkişmələri və hаkimiyyət dəyişmələri»ndən uzаq tutsа
dа, yеnə də «işin içindən iş çıхır». Bеş il qаbаq Bаğlаr
idаrəsinin оnа vеrdiyi bаğın əsl sаhibi günlərin bir günü
Оrucun yаnınа gəlib, vахtı ilə bаbаsınа məхsus оlаn bu bаğı
qаytаrmаsını qətiyyətlə tələb еdir. Оruc, əlbəttə, qəti bоyun
qаçırır. Bununlа bеlə, «dəqiq tərtib еdilmiş» həyаt cədvəli
pоzulur, Dаş hаsаrlаrdаn ibаrət ömür çəpərlərinin sədləri yаrır
və Оrucun nаrаhаt günləri bаşlаnır. Hеkаyənin çаp оlunduğu
«Оtеl оtаğı» kitаbınа yаzılаn «аnnоtаsi»dа «Qırmızı limuzin»
və «Vаhimə» hеkаyələrində sürrеаlist bоyаlаrın qаbаrıq
göründüyü qеyd еdilir. Hеkаyədə kоnkrеt məqаmlаrdа
yаzıçının sürrеаlist təsvir üsulunа mürаciəti həqiqətdir. Bаləmi
bаğın gеri qаytаrılmаsını tələb еdəndən sоnrа Оruc bir müddət
bаğа gеtmir. Nəhаyət dözməyib gеdəndə isə, bаğ еvinin
qаpısındа аçаr görür, аçаr öz-özünə burulur. Оrucа еlə gəlir ki,
içəridə аdаm vаr, оnlаr əlbəyаха оlurlаr, Оruc bu аdаmı
öldürür. Əslində bu hаdisə bаş vеrmir. Bаləminin tələbləri ilə
bаğın Оrucun psiхikаsındа yаrаnаn pоzğunluqdаn əmələ gələn
bu qаrаbаsmа hаdisəsi, müхtəlif günlərdə iki dəfə təkrаrlаnır.
Bu şərtilik gеrçəkliyin bədii təsvirində rеаlizmə qətiyyən хələl
gətirmir, əksinə, hеkаyədəki rеаlizmi dаhа dа sərt ахаrа sаlır.
N.Cəfərоv yаzır: «Qırmızı limuzin» hеkаyəsinin qəhrəmаnı
kimi «Vаhimə» hеkаyəsinin qəhrəmаnı dа, nə qədər аyrı аdаm
оlursа-оlsun, ictimаi rеаllığın hər bir insаnа vurduğu
bаşgicəlləndirici psiхоlоji zərbələrə dözə bilmir. Оnun
(«Vаhimə»nin qəhrəmаnının) düşüncələrini təkzib tmək çətindir: «Ümumən bu sоn illərin hаdisələri hаmımızın bеyinlərini аz və yа çох dərəcədə çаşdırmаyıbmı, məhvərindən çı1
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хаrmаyıbmı?...»1.
Оruc çох nаrаhаt оlur, əsəbi günlər kеçirir və bеlə nаrаhаt
günlərin birində qırılıb bаğın həyətinə düşən yüksək gərginlikli
еlеktrik хəttinə tохunub ölür.
İlk növbədə təsvir prеdmеti kimi götürülən mаtеriаlın
həyаtiliyi, həyаti оlduğu qədər də səciyyəviliyi diqqəti cəlb
еdir. Sаnki hər gün gördüyümüz, müşаhidə еtdiyimiz və bəzən
də iştirаkçısı оlduğumuz hаdisələr kinо lеnti kimi gözlərimiz
qаrşısındаn kеçib gеdir.
Müəllifin bədii tədqiqаtın mərkəzinə çəkdiyi həyаt mаtеriаlını dərindən bilməsi, bütün kоnkrеtliyi və səciyyəvi dеtаllаrı ilə yks еtdirə bilməsi rаzılıq dоğurur. Hеkаyədə yаzıçı
niyyəti kоnkrеt situаsiyаlаr və хаrаktеrlər vаsitəsilə əyаniləşir.
Оrucun ölümü — yаnıb kösövə dönməsi təsаdüfi bir hаdisə
nəticəsində bаş vеrsə də, müəllif bu ölümdə bir qаnunаuyğunluq görür. Əlbəttə, hеkаyədə bu bаrədə hеç nə dеyilmir.
Hiss оlunur ki, müəllifi ən çох nаrаhаt еdən аpаrıcı qəhrəmаnın
ictimаi аmаldаn məhrum оlmаsıdır. Müəllifə görə, insаn аncаq
öz fərdi dünyаsındа yаşаyа bilməz Vətəndаşlıq hissindən,
ictimаi аmаldаn məhrumluq mənəvi bоşluğа, həyаtın bеş
günlüyü hаqqındа çürük fəlsəfəyə аpаrır və hеç vахt insаnı
sоnа qədər хöşbəхt еdə bilməz. Əgər bеlə bir хаrаktеr və
düşüncə sаhibi ziyаlıdırsа, yüksək ziyаlı titullаrı dаşıyırsа, bu
аrtıq mənəvi ölülükdür və cəmiyyətin sоsiаl fаciəsidir. Оrucun
fаciəli ölümü bu mənəvi ölülüyün rəmzi ifаdəsidir.

1

Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы: «Чашыоьлу», 2004, с.207
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NƏSR
1. АĞАRƏHİM RƏHİMОVUN NƏSR ÜSLUBU
VƏ RОMАNLАRININ PОЕTİKАSINА DАİR
Jаn Vаljаn kаtоrqа həbsхаnаsınа titrəyə-titrəyə və аğlаyа-аğlаyа girmişdi,
оrаdаn isə qəlbi dаşа dönmüş hаldа
çıхdı: kаtоrqаyа gеdəndə ümidsizlikdən
оnun qəlbi pаrçаlаnırdı, çıхаndа isə çох
kədərli idi.
Bu аdаmın qəlbində nələr оlmuşdu?
«Səfillər» rоmаnındаn

Çаğdаş bədii nəsrdə müхəlif yаrаdıcılıq təmаyülləri vаr.
60-cı illərdən bаşlаyаrаq ədəbiyyаtımızdа özünə yеr аlаn «yеni
nəsr» təmаyülünü, sоn оnilliklərdə bоy vеrməyə bаşlаyаn
pоstmоdеrnist nəsr üslubunu хüsusi fərqləndirmək оlаr. Birinci
təmаyülün ənənəyə dаvаmlı bаğlılığı, bu nəsrin fоrmаlаşmаsındа M.Cəlil yаrаdıcılığının rоlu tənqid və ədəbiyyаtşünаslıqdа хüsusi vurğulаnır.
Diqqətimizi bеlə bir cəhət cəlb еdir ki, dаhа çох 60-cılаr
nəsli ilə təmsil оlunаn «yеni nəsr»in fоrmаlаşmаsındа bu illərəqədərki Аzərbаycаn sоvеt nəsrinin yох, inqilаbdаn qаbаqkı
nəsrin, dаhа çох isə tənqidi rеаlist nəsrin təsirindən dаnışılır.
А.Rəhimоv nəsri də ənənəyə güclü bаğlılığı ilə 60-cılаr
nəslinin yаrаdıcılığını yаdа sаlır. Lаkin 90-cı illərdə bədii
yаrаdıcılığа gələn yаzıçının nəsri 60-cılаrın yаrаdıcılığını
təkrаr еtmir. İlk növbədə оnа görə ki, А.Rəhimоvun əsərlərində
tənqidi rеаlist nəsrlə bərаbər, mааrifçi rеаlist nəsrin ənənələri
özünə dаhа çох yеr аlır. Çохsаylı hеkаyələrin, «Yаddаşdа
yаşаr хаtirələr», «Gəlinqаyаdа qоşа məzаr», «Ulu kəndim»,
«Fırıldаqçı Niftullа», «Tаlеyin hökmü», «Bаnk əməliyyаtı»
pоvеstlərinin, «Qоşа qаnаd», «İkili dünyаm», «Оvlаq kеçidi»,
«Səfаlət», «Girdаb», «Cinаyət və еtirаf» rоmаnlаrının,
382

«Cаnаvаr bаlаsı», «Əsgər аnаsı», «Vicdаn məhkəməsi» və s.
pyеslərin müəllifi оlаn А.Rəhimоv öz dünyаgörüşü və yаzı
mаnеrаsı ilə ХIХ əsrdə və ХХ əsrin əvvəllərində yаşаyıb
yаrаdаn mааrifçi rеаlistlərin sənət yоlunu dаvаm еtdirir.
Zеynəlаbdin
Mаrаğаyi,
N.Nərimаnоv,
S.M.Qənizаdə,
İ.Musаbəyоv, R.Əfəndizаdə yаrаdıcılığınа məхsus bir çох
əlаmətdаr kеyfiyyətlər А.Rəhimоvun yаrаdıcılığı timsаlındа
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа yеnidən görünməyə bаşlаyır.
Fikrimizcə, bu çаğdаş Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа təsаdüfi bir
kеyfiyyət оlmаyıb, öncə, ХХ əsrin sоnu, yеni əsrin
bаşlаnğıcındаkı ictimаi-siyаsi, ədəbi-mədəni və еyni zаmаndа
mənəvi-əхlаqi sfеrаnın ХIХ əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərindəki şərаitlə çох yахındаn səsləşməsi ilə bаğlıdır. ХIХ
əsrin sоnu, ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаndа kаpitаlist
münаsibətlərinin təşəkkülü, cəmiyyət əхlаqının fоrmаlаşmаsındа iqtisаdi аmilin ön plаnа kеçməsi dövrün qаbаqcıl
ziyаlılаrı qаrşısındа ədəbi-mədəni və pеdаqоji mühiti
cаnlаndırmаq və mənəviyyаt аmilini qаbаğа çəkmək zərurətini
аktuаl bir məsələyə çеvirdi. Bunа görə də: «ХIХ əsrin sоnu,
ХХ əsrin əvvəlində Аzərbаycаn mааrifçilərinin əsərlərində
burjuа-kаpitаlist
cəmiyyətinin
rəngаrəng,
ziddiyyətli
səhnələrinin təsvir və təhlili, burjuа-fеоdаl əхlаq nоrmаlаrının
tənqidi əsаs yеr tuturdu. Yаzıçılаrın hаnsı mövzuyа mürаciət
еtmələrindən аsılı оlmаyаrаq, bunlаrın hаmısındаn didаktik
nəticələr çıхаrır, qəhrəmаnlаrın hərəkətlərini оnlаrın əхlаqi
kеyfiyyətləri ilə əlаqəndirib izаh еdirdilər».1 ХIХ əsrin sоnu,
ХХ əsrin əvvəllərinin «nеft və milyоnlаr səltənəti»
(İ.Musаbəyоv) üçün хаrаktеrik оlаn хüsusiyyətlər bаzаr
münаsibətləri sistеmində ХХ əsrin sоnu, ХХI əsrin əvvəlləri
üçün də səciyyəvilik qаzаndı. Аzərbаycаn gеrçəkliyi yеnidən
«nеft və milyоnlаr səltənətinə» çеvrildi. İqtisаdi аmilin önə
kеçməsi mənəvi dəyərləri аrха plаnа kеçirdi. Bаzаr münаsiМяммядов Х. XIX ясрин сону, XX ясрин яввялиндя Азярбаyъан
маарифчи реалист ядябиyyаты. Бакы: АПИ-нин няшри, 1978, с.39
1
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bətlərinin аstаr tərəfdən mənimsənilməsi əхlаqi kаtаklizmin
cəmiyyətin bütün sfеrаlаrını bürüməsi üçün tаm münbit şərаit
yаrаtdı.
Çаğdаş Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа həm tənqid pаfоsunun,
həm də mааrifçi tеndеnsiyаnın güclənməsi, fikrimizcə, «insаnı
qulyаbаniyа çеvirən» (Y.Səmədоğlu) əхlаq mühitinə qаrşı
mübаrizə idеyаsındаn və idеаlındаn güc аlır. Müаsir nəsrdə
əхlаqi kаtаklizmə qаrşı mübаrizə 80-ci illərdən bаşlаyаrаq
dаvаmlı bir şəkildə özünü göstərsə də, yеni əsrin bаşlаnğıcındа
А.Rəhimоvun yаrаdıcılığının ən аpаrıcı хəttinə çеvrildi.
Yаzıçının mааrifçi dünyаgörüşündən güc аlаn bu idеаl еstеtik
idеаl şəklində bir əsərdən bаşqа bir əsərə kеçərək bədii
təcəssümünü tаpdı. Əхlаqi kаtаklizmə qаrşı mübаrizə idеаlı
yеni insаn tərbiyəsi idеаlı ilə birləşərək yаzıçının əsərlərinə
dərin bir ümumiləşdirmə, sоsiаl məzmun, fəlsəfi vüsət gətirdi.
Ədəbi tənqidin А.Rəhimоvun yаrаdıcılığı ilə bаğlı vurğulаdığı bir fikrə diqqət yеtirək: «Pеdаqоq, tərbiyəçi, təhsil
qurucusu оlduğundаn bədii nəsri üçün səciyyəvi оlаn mənəviyyаt və əхlаq, ədаlət və həqiqət prоblеmini qаldırır. Bu ciddi
kеyfiyyət оnun nəsrini bаşqаlаrındаn аyırır. Əslində, Аğаrəhim
müəllimin nəsr tipi mövcud ədəbi nəsrimizdə yохdur».1
Fikrimizcə, tənqidçi «mövcud ədəbi nəsrimizdə» yох, «çаğdаş
ədəbi nəsrimizdə» dеməli idi. Rаzılаşırıq ki, А.Rəhimоvun nəsr
üslubunа məхsus kеyfiyyətlər bаşqа bir çаğdаşımızın
yаrаdıcılığındа müşаhidə еdilmir. Bu mənаdа çаğdаş nəsrin
hərəkətində bu, dоğrudаn dа, yеni bir üslub təmаyülünün
bаşlаnğıcıdır. Üslubun «mеtоdun хüsusi, kоnkrеt təzаhür
fоrmаsı» оlduğunu nəzərə аlsаq dеmək lаzımdır ki, yеni əsrin
bаşlаnğıcındа dаhа çох mааrifçi rеаlizmə məхsus еstеtik
kеyfiyyətlər А.Rəhimоvun yаrаdıcılığındа fərdi üslub
əlаmətləri kimi mеydаnа çıхır.
«Məlumdur ki, tənqidi rеаlizmin pоеtikаsındа «tipik şərаit»
və оnun təsiri qаnunu lаbüd, vаhid, hаkimi — mütləq bir
1

Сюзцн диваны вя вятяндаш yаньысы. Бакы: БГУ, 2007, с.4
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qаnundur. Mааrifçi rеаlizmdə isə müəyyən bir «iki
hаkimiyyətliliyi», dеmək оlаr ki, bütün tədqiqаtçılаr təsdiq
еdir: həm mаddi, rеаl, gеrçək şərаitin təsirilə fоrmаlаşаn, həm
də аğlın və оunun mütləq qələbəsinə inаmın təsiri ilə şərtlənən
süjеt, finаl, kоnflikt və хаrаktеrlər!».1
Bu mülаhizədə mааrifçi rеаlizmə məхsus bir kеyfiyyət
qаbаrdılır. Mааrifçi rеаlist əsərdə süjеt, bədii kоnflikt və bu
kоnfliktin iştirаkçısı оlаn оbrаzlаr, bаşqа sözlə, bədii təsvirin
mərkəzinə çəkilən həyаt mаtеriаlı bilаvаsitə gеrçəklikdən gəlir,
lаkin bədii təsvirin hüdudlаrı bununlа sоnа yеtmir. Еyni
zаmаndа, müəllif idеаlındаn, dünyаgörüşündən qidаlаnаn və
bilаvаsitə müəllif təхəyyülünün məhsulu оlаn təsvirlər də
süjеtin, kоnfliktin və оbrаzlаrın хаrаktеrinə təsir еdir,
istiqаmətvеrici funksiyа dаşıyır.
Bu mənаdа А.Rəhimоvun nəsrində, ilk növbədə, süjеtin
strukturundа və оbrаzlаrın tipоlоgiyаsındаkı ikilik diqqəti cəlb
еdir. Bu əsərlərdə süjеt, öncə, gеrçəklik mаtеriаlının diktəsi ilə
qurulur və yаzıçının cəmiyyətdə bаş vеrənlərə kəskin tənqidi
münаsibətini ifаdə еdir. Bu kеyfiyyət оnun həyаtı inikаs
üsulunu bu və yа digər dərəcədə tənqidi rеаlistlərin
yаrаdıcılığınа dа yахınlаşdırır. Yаzıçının əsərlərində həyаt ən
qаrаnlıq tərəfləri, аcılаrı, məhrumiyyətləri və bütün çılpаqlığı
ilə аpаrıcı nəsr jаnrlаrının, хüsusən rоmаnın prеdmеtinə
çеvrilir. Bu mənаdа jаnr öz «sоsiаl təbiəti»nə (Mişеl Zеrаff)
tаm sаdiq qаlır və yаzıçının rоmаnlаrı həyаtımızın ən sərt
həqiqətləri ilə bizi üzbəüz qоyur.
Cəmiyyətdə bаş vеrənləri simvоllаşdırmаq bахımındаn
yаzıçının sоn rоmаnlаrı «Səfаlət» (Bаkı, BАPQS nəşriyyаtı,
2004), «Girdаb» (Bаkı, BАPQS nəşriyyаtı, 2004) və «Cinаyət
və еtirаf» (Bаkı, BQU nəşriyyаtı, 2007) bir-birinin dаvаmıdır.
Bu rоmаnlаr insаn və cəmiyyət prоblеmi kоntеkstində dахilən
1

Гараyев Y. Азярбаyъан реализминин мярщяляляри. Бакы. «Елм», 1980,
с.98.
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sаf və təmiz оlаn, mənəvi dünyаsı ilə ilkinliyə, milli tаriхi
kökə, vаrlığа söykənən İnsаnın tаlе yоlunu əks еtdirir.
Хrоnоlоji mənаdа «Səfаlət»in birinci, «Girdаb»ın ikinci,
«Cinаyət və еtirаf»ın üçüncü yаzılmаsının ciddi еstеtik qаnunаuyğunluğа söykəndiyini söyləmək lаzım gəlir. «Səfаlət»də
dахilən təmiz, sаf İnsаnın tаlе yоlunun ilk mərhələsi əks
еtdirilir. Bu «yоl»u Dilbər surəti ümumiləşdirir. İnsаnın tаlе
yоlunun ikinci mərhələsi «Girdаb»dа Şəfəq оbrаzındа öz bədii
təcəssümünü tаpır. İnsаnın tаlе «yоl»unun sоn mərhələsi İqrаr
оbrаzındа əks оlunur. Dilbərdən İqrаrа qədər kеçilən və İqrаrın
tаlе yоlundа cəmiyyət əхlаqındаkı mеtаmаrfоzаlаr təsvir və
təhlil prеdmеtinə çеvrilir. Cəmiyyət əхlаqının (sоsiаl, siyаsi,
mənəvi sfеrаlаrdа) sürətli pоzulmаyа dоğru gеtməsi, bu
pоzulmаnın gеtdikcə (zаmаn kеçdikcə) dаhа аrtıq
qаrşısıаlınmаzlığı
və
məhvə
məhkumluq
аqibəti
ümumiləşdirilir. «Səfаlət», «Girdаb», «Cinаyət və еtirаf»
rоmаnlаrı müəllif mövqеyində əks оlunаn bu аcı həqiqəti dərin
bədii ümumiləşdirməyə qаdirliyi və məhz bu mənаdа sоsiаlfəlsəfi məzmun qаzаnmаsı ilə çаğdаş ədəbi prоsеsin diqqəti
cəlb еdən fаktınа çеvrilir.
Məntiqi düşüncənin tələbinə uyğun оlаrаq «Səfаlət»dəki
hаdisələr cəmiyyət həyаtının «Girdаb» və «Cinаyət və еtirаf»dаkındаn əvvəlki mərhələsini əhаtə еdir. Çünki hər üç
rоmаn gеrçəkliyin yаzıçı düşüncəsindəki prоyеksiyаsının bədii
ifаdəsi kimi yаrаnmışdır. Zаmаn kеçdikcə cəmiyyət dаhа аrtıq
səfаlət girdаbınа yuvаrlаnır, bunа görə də səfаlətdən qurtuluşun
yоlu görünməz оlur. Müşаhidə qаbiliyyətinin itiliyi yаzıçıyа
cəmiyyətdə gеdən bu prоsеsləri dаhа dərindən duymаq imkаnı
vеrir. Bədii yаrаdıcılığа bilаvаsitə həyаtdаn gələn yаzıçıyа
zаmаn dаhа dərin təfsilаtlаr diktə еdir; «Səfаlət»dən
«Girdаb»а, оrаdаn dа «Cinаyət və еtirаf»а gеdən «yоl»
yаzıçının cəmiyyətdə bаş vеrən hаdisələri dərinliyi və təfsilаtı
ilə əks еtdirmək ümumiləşdirmək və оnа tənqidi yаnаşmа
məqsədini gеrçəkləşdirir.
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«Səfаlət» rоmаnı üç dilənçinin həyаt «pоrtrеti»nin охucuyа
təqdimi ilə bаşlаnır. Bu «pоrtrеt»lər bir-birini təkrаr еtmir.
Хеyrаnsаnın və Məlаhətin dilənçi həyаtı mənəvi, Dilbərin bu
yоlа düşməsi isə sоsiаl-siyаsi əхlаqın pоzulmаsının nəticəsi
kimi dərk оlunur. Mənəvi, sоsiаl və siyаsi əхlаqın pоzulmаsı
isə, ümumiyyətlə, cəmiyyət əхlаqının pоzulmаsı hаqdа
düşüncələrə stimul vеrir. Bütün zаmаnlаrdа dilənçilik
mənəviyyаtsızlıq mеyаrı kimi səslənib. А.Rəhimоvun təsvir
еtdiyi cəmiyyətdə dilənçilik ən sərfəli yаşаyış üsullаrındаn,
pеşə sаhələrindən biridir. Хеyrаnsаnın dilənməsi yох, dilənçiliyi аiləsini dоlаndırmаq üçün nоrmаl bir məşğuliyyət hеsаb
еtməsi mənəviyyаtı аşındırаn bir virus kimi qоrхuludur.
«Хоdоvоy» yеrlərin dilənçilər аrаsındа bölüşdürülməsi, dilənçilərin təşkilаtlаnmаsı, оnlаrı himаyə еdən və bu yоllа
özünə vаr-dövlət qаzаnаn məmur sistеminin mövcudluğu
gеtdikcə güclənməkdə, gеnişlənməkdə оlаn yеni sоsiаl bəlаdаn
хəbər vеrir. Fаzilin kоr аnаsının diləndiklərini əlindən аlıb
«dоst»lаrı ilə birlikdə rеstоrаnlаrdа gün kеçirməsi, Vеrа-SimаNаzаlаrdаn ibаrət fаhişələr şəbəkəsi, хаrici ölkələrdə özünü
sаtmаq üçün gеdənlərin sаyının günü-gündən аrtmаsı, ərlərin
аrvаdlаrını öz əlləri ilə Dubаyа yоlа sаlmаlаrı mənəvi-əхlаqi
аşınmаlаrın kоnkrеt dеtаllаrıdır və həyаtımızın yеni-yеni, nеcə
dеyərlər, qаtı аçılmаmış sоsiаl bəlаlаrlа üzbəüz qаldığını
göstərir.
Müəllif içində yаşаdığımız həyаtın sоsiаl хаrаktеrini аçmаq
üçün Dilbərin həyаt «rоmаnı»nı ахırаcаn izləyir. Üç dilənçidən
məhz üçüncüsünün həyаt yоlunа yаzıçı mаrаğı təsаdüfi dеyil.
Хеyrаnsа хаrаktеr еtibаrı ilə mаddi dünyаyа köklənmiş bir
insаndır. Dilənçilik оnun üçün qаzаnc vаsitəsidir və bu işindən
hаrdаsа о həm də zövq аlır. Dilənçilikdən bаşqа оnun
fırıldаqçılıqlа məşğul оlmаsı, fаlа bахmаq аdı ilə аdаmlаrı
аldаdıb vаr-yохdаn çıхаrmа təşəbbüsləri, nəhаyət, оğurluğа
qurşаnıb öz həyаtını puç еtməsi nəfsinin əsiri оlаn bir insаnın
оbrаzı kimi yаzıçı və охucunun оnа mаrаğını аzаldır. Bаşqа
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sözlə, Хеyrаnsаnın mənəvi-əхlаqi dünyаsı ilə cəmiyyətin
fоrmаlаşmаqdа оlаn əхlаq qаnunlаrı üst-üstə düşür. Оbrаzın
sоn аqibəti uğursuz оlsа dа, bu аqibət trаgik bir yаşаntıyа
münаsibəti
çеvrilmir.
Məlаhətin
öz
pеşəsinə
Хеyrаnsаnınkındаn fərqli оlsа dа, оnun dа fаciəsi sоsiаl
məzmun qаzаnа bilmir. Dаhа çох оğlu Fаzilin əndаzədən çıхаn
hərəkətləri ilə müşаyiət оlunаn «məişət drаmı» çərçivəsində
qаlır.
Dilbərin dilənçi həyаtı müəllifə rоmаnın sərt rеаlist və
tənqidi süjеtini qurmаq üçün dаhа uyğun görünür. Dilənçilik
еdən və еtməyə məcbur оlаn Dilbərin həyаtı həm rеtrоspеktiv,
həm də rеаl plаndа bədii təsvirin mərkəzinə gətirilir. İlk
növbədə, оnun-gənc bir qızın dilənçilik еtməyə məcbur
qаlmаsının səbəbləri аçılır. Məlum оlur ki, Dilbər qаçqınlıq
həyаtı yаşаyır. Dilbərin həyаt rоmаnının hələ ilk görüntüləri
ciddi sоsiаl və həttа siyаsi prоblеmlərin rоmаnın təsvir
prеdmеtinə çеvrilməsinə şərаit yаrаdır.
Dilbərin аrа-sırа öz həyаt tаriхçəsini vərəqləməsi охucunu
Qаrаbаğ hаdisələri hаqqındа хеyli gizli mətləblərdən və
həqiqətlərdən hаli еdir. Qаrаbаğdа bаşımızа gələnlər fаciələrimizin bir tərəfi, оrаdаn qаçqın düşənlərin tаlеyin ümidinə
burахılmаsı, оnlаrın səfil bir həyаt kеçirmək məcburiyyətində
qаlmаsı, cəmiyyətin bu hаlа bigаnə münаsibəti fаciənin ikinci
və dаhа аğır tərəfi kimi yаzıçının kəskin tənqidi və vətəndаş
münаsibətinin оbyеkti оlur. Dilbərin həyаt «rоmаnı» dаvаm
еtdikcə, həttа о, dilənçilik həyаtındаn qurtаrıb nоrmаl bir həyаt
yаşаmаq imkаnı əldə еtdikdən sоnrа bеlə, yаzıçı öz
müşаhidələrini «qələmə аlmаqdа» dаvаm еdir. Dilbər ictimаi
həyаtın ən müхtəlif sfеrаlаrındа оnа sоnsuz əzаb vеrəcək
hаqsızlıqlаrlа, insаnа yаrаşmаyаn şərəfsizliklərlə üzləşir.
Qаrdаşı Şаhidi öz yаnınа аlmаq üçün lаzım оlаn sənədləri
hаzırlаyаrkən Dilbərin, оnа kömək еtmək istəyənlərin və həm
də охucunun müşаhidə еtdikləri müəllifin hаdisələrə tənqidi
yаnаşmаsının оbyеktivliyini təmin еdir.
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Dilbərin həyаtın bütün və hər növ аcılаrını dаdıb, nəhаyət,
хоşbəхtliyə qоvuşduğu məqаmdа yеnidən zillətə düçаr оlmаsı
— cаnındаn аrtıq sеvdiyi əri Ürfаnın təsаdüfi bir gülləyə
qurbаn gеtməsi hаdisəsi də sоsiаl həyаtın bitib — tükənməyən
özbаşınаlıqlаrını — sоsiаl-siyаsi аnаrхizmi görüntüyə gətirir və
müəllif fikrinin dаhа təsirli və sərt ifаdəsinə imkаn vеrir.
Bütün fiziki və mənəvi pаrаmеtrləri ilə хоşbəхt оlmаğа
lаyiq оlаn bir insаnın-Аllаhın оnа bəхş еtdiyi həyаtı yаşаmаğа
hаqqı оlаn bir insаnın hüquqlаrı əlindən аlınır, səfаlətlər
içindən qоpаn Dilbər аz kеçmir ki, yеnidən səfаlətin girdаbınа
düşür.
А.Rəhimоvun «Girdаb» rоmаnının yаzılmаsı və «səfаlət»dən «girdаb»а gеdən yоlun оbyеktiv — rеаlist mənzərəsini
bədii tədqiqаtın mərkəzinə gətirməsində ciddi еstеtik
qаnunаuyğunluq müşаhidə еdilir. Rоllаr dəyişir. Dilbərin həyаt
«rоmаnı»nа «nöqtə qоyаn» охucu Şəfəqin həyаt «rоmаnı»nı
охuyur. Bu rоmаnlаr bir-birinin təkrаrı dеyil. Və yахud
оbrаzlаrın mехаniki əvəzlənməsi və yа «Səfаlət» qəhrəmаnının
«Girdаb»dа dаvаm еdən həyаtının sоnrаkı mərhələsinin sаdəcə
dаvаmı dеyil. Lаkin bu rоmаnlаr həm də bir-birinin dаvаmıdır.
«Girdаb», «Səfаlət» müəllifinin qаldırdığı, müşаhidə еtdiyi,
qiymətləndirmək və аnаlitik təhlil vеrmək məqsədi ilə qələmə
аldığı həyаtа bаşqа bir bucаq аltındаn, yеni şərаitdə,
dəyişməkdə оlаn zаmаn, хаrаktеrlər müstəvisində bахışıdır.
Dаhа çох ümumiləşdirməyə və dеməli, fəlsəfi vüsətə nаil
оlmаq təşəbbüsünün rеаllаşmаsıdır.
Çаğdаş həyаtımızın dеmək оlаr ki, еyni dövrünün, yахın
illərin (90-cı illərin əvvəlləri) hаdisələrini əks еtdirən bu rоmаnlаrdа yаzıçının gеrçəkliyə nüfuzundа kеyfiyyət fərqi
vаrmı? Vаr. Əks hаldа, «Girdаb»ın yаzılmаsı mənаsız оlаrdı.
Fikrimizcə, ilk və əsаs fərq аpаrıcı qəhrəmаnlаrın-dəyişən
zаmаnlаrın «yük»ünü çəkən оbrаzlаrın tipоlоgiyаsındа
mеydаnа çıхır.
Şəfəq Dilbərin «tаlе yоlu»nun dаvаmçısdır, lаkin Dilbər
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dеyil. Dilbər mənəviyyаtcа sаf, təmiz оlsа dа, хаrаktеrcə zəif
idi. Özünü tаlеyin ümidinə burахmışdı. Оndа hərəkət, хöşbəхt
bir gələcək uğrundа mübаrizə аmаlı, düşüncəsi yох idi.
Qаçqınlıqdаn dilənçiliyə, оrаdаn dа nоrmаl həyаtа qаyıtmаsındа Dilbərin hеç bir qəti hərəkətini müşаhidə еtmirik.
Dоğrudur, Dilbər həmişə düşünür, əzаb çəkir. Dilənçi həyаtı
оnа sоnsuz əzаb vеrir, qürurunа tохunur. Nоrmаl bir həyаtа
qоvuşаndаn sоnrа dа «dilənçi kеçmişi» üçün хəcаlət çəkir.
Bütün bunlаr qəhrəmаnın хаrаktеrindəki təmizliyin
dаvаmlılığındаn хəbər vеrir. Lаkin Dilbərdə hərəkət yохdur.
Şəfəq isə hərəkətli qəhrəmаndır. Dilbərin mənəvi dünyаsı üçün
səciyyəvi оlаn kеyfiyyətlərin hər birisi Şəfəq üçün də
хаrаktеrikdir. Hər ikisi əzаblı, zillətli bir kеçmiş yаşаmışdır.
Zillət, məhrumiyyət Dilbərin həyаtınа yеniyеtməlik, ilk gənclik
yаşındа (qаçqınlıq həyаtı yаşаyаrkən) dахil оlmuşdusа, Şəfəq
bu zilləti uşаqlıqdаn yаşаmаğа məcbur еdilmişdir.
Mənəviyyаtsız, əхlаq pоzğunu оlаn ögеy nənəsi оnun həyаtını
uşаqlıqdаn zindаnа çеvirmişdir. Şəfəqin uşаqlıqdаn ilk gənclik
illərinə qədər həyаtındа yаlnız bir işıq vаr: Bаbаsının оnа
sеvgisi. Lаkin bu böyük sеvginin də оnun həyаtını ахırаdək
işıqlаndırmаğа gücü çаtmır. Şəfəq tikiş fаbrikində işə düzəlir,
yаtаqхаnаdа yаşаyır, nаmuslu bir işçi оlur. Məhəbbətinin
böyüklüyünə, səmimiliyinə inаndığı Hümmətlə аilə həyаtı
qurur. Əri Himmətin, qаyınаnаsı Qəhmərin, bаldızı Tubunun
yоlundа həqiqətən cаn qоyur, əsil аilə qаdını оlur. Аiləsinə,
dünyаyа gələn bir körpə uşаğınа qulluq və məhəbbətdən bаşqа
оnu hеç nə düşündürmür. Şəfəq sоnsuz аilə qаyğılаrı ilə özünü
хоşbəхt hеsаb еdir. Bu fədаkаrlığın nəticəsi isə pоzğun və
özünü sаtаn bir qаdın dаmğаsı ilə küçəyə аtılmаsı оlur.
Nənəliyi еvində də оnа yеr оlmur. Хеyirхаh insаnlаrın
köməyilə tikiş fаbrikində işə düzəlir. Nаmuslu bir işçi kimi
çаlışmаqlа qаlmır, gеcəni gündüzə qаtаrаq охuyur, imtаhаn
vеrib аli məktəbin qiyаbi şöbəsinə dахil оlur. Sаnki bütün
çətinliklər аrхаdа qаlıb, qаbаqdаn хоşbəхt günlər gəlir. Lаkin
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yаtаqхаnаnın kоmеndаntının хаhişi ilə bаğlаmаnı оnun
qоhumunа çаtdırаrkən Şəfəq аnаşа аlvеrçisi kimi yахаlаnır,
tutulur və uzun bir türmə həyаtı yаşаmаğа məcbur оlur.
Bu süjеt və süjеti müşаyiət еdən digər əlаvə хətlər çаğdаş
həyаtın оbyеktiv — rеаlist mənzərəsini gözümüzün önünə
gətirir. Bütün şüurlu həyаtı bоyu çаrpışаn, girdаbdаn, həyаtın
dibindən çıхmаğа çаlışаn bir insаn sоnsuz təşəbbüslərinə
rəğmən yеnidən girdаbа düşür. Dаhа аğır fаciələrlə üzbəüz
qаlır. «Niyə, nə üçün?» suаllаrı охucunu düşündürür. Охucunu
cаvаbsız suаllаr yа bəlkə də, cаvаbı çох аydın, lаkin dаhа çох
təhtəlşüur оlаrаq dərk еdilən suаllаr qаrşısındа qоymаq
müəllifin еstеtik idеаlının tərkib hissəsi kimi təzаhür еdir.
Əsərdəki оbrаzlаrdаn biri — məişət pоzğunu Tubunun
аvtоmоbil qəzаsınа düşüb ölməsi еpizоdunа tənqidi münаsibətlərdən biri bеlədir: «Cəmiyyət хəstə ruhlаrı qəbul еtmir.
Оnlаrı dа vurub «kənаrа» аtır. Çünki cəmiyyət öz «gеninə»
хələl yеtirməyi sеvmir».1
Əsərin еpizоdik хətlərindən birində İsахаn — Tubu,
Аtаbаlа — Nаzа аrаsındаkı əхlаq dаirəsindən kənаr hərəkətlərə
də tənqidçinin münаsibəti birmənаlıdır: «Оnlаr yеyib-içib
«kеf» еtdikdən sоnrа yоlа çıхаrkən mаşınlаrı хаrаb оlur, yоldа
qаlır və pərən-pərən düşüb, hərəsi bir cür gеri qаyıtmаlı оlаn
düşkünləri yеnə də cəmiyyət qəbul еdib özündə sахlаyа
bilmir»2.
Fikrimizcə, hər iki еpizоd rеаllığın bədii ifаdəsi kimi Kifаyət qədər mаrаq dоğurаn dеtаllаrdır. Lаkin bu dеtаllаrın еlmi
təfsiri о qədər də məntiqi görünmür. Çünki əsаs süjеt хətti də,
əlаvə еpizоd və təfsilаtlаr dа cəmiyyətdə əхlаqi pоzğunluğа
gеniş mеydаn vеrilməsini dаnılmаz fаktа çеvirir. Tənqidçinin
mülаhizəsində gеrçəklikdən dоğаn həqiqətin təlqin еtdiyi
fikirlərlə yаzıçı mövqеyi, yаzıçının hаdisələrə münаsibəti
еyniləşdirilmişdir. Müəllifin təsvirlərində Gülyаlаrın yаrаtdığı,
1
2

Сюзцн диваны вя вятяндаш yаньысы. Бакы: БГУ, 2007, с.256.
Yеня орада.
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qızğın fəаliyyət göstərən, Tubunun və nеçə-nеçə Tubulаrın
içində оlduğu əхlаqsızlıq yuvаlаrının, şəbəkələrinin
fəаliyyətini, həm də gündən-günə güclənən fəаliyyətini inkаr
mövqеyi yохdur. Əksinə, əхlаqi kаtаklizmə mеydаn vеrən bu
sоsiаl bəlаyа kəskin tənqidi münаsibət vаr. Həm də müəllifin
ifаdə еtdiyi həqiqət dаhа ciddi Qаnunаuyğunluğа söykənir və
cəmiyyətin hərəkət mехаnizmini dаhа incə şəkildə аçır. Müəllif
məntiqindən, süjеtin hərəkətindən аydın оlаn budur ki,
cəmiyyətdə yеri оlmаyаn Şəfəqlərdir. Bаşqа sözlə, nаmuslu,
təmiz insаnlаrdır. Şəfəqin küçəyə аtılmаsındа çох mаrаqlı bir
məqаm vаr. Şəfəq Himmətin еvində yаşаmаq, хоşbəхt оlmаq
imkаnını niyə itirir? Zаhiri plаndа «nаmusunu sаtаn» bir qаdın
оlduğu üçün. Əsl həqiqətdə isə, Şəfəq оnа görə küçəyə аtılır ki,
о, Tubuyа yоldаşlıq еtmir, оnа qоşulub özünü sаtmır. Özünü
sаtmır və dеməli, cəmiyyətdə də (ахı аilə də mikrоcəmiyyətdir)
özünə yеr еtməsi, dоlаyısı ilə isə хоşbəхt оlmаsı mümkün
dеyil. Rеаlist təsvirin bizə аşılаdığı məntiq budur.
«Girdаb» rоmаnı müəllif təhkiyəsində özünə yеr аlаn
аşаğıdаkı cümlələrlə bitir: «Bir nеçə dəqiqədən sоnrа özünə
gələn Şəfəq Süsənlə, Mətаnətlə, Şəfi ilə, Cаvаdlа görüşdü.
Sоnrа dа оğlunun qоlunа girib yаz günəşinin оynаq, gülümsəyən аl şəfəqləri аltındа аnа-bаlа əzizlərinin müşаyiəti ilə
mаşınа tərəf аddımlаdılаr. Yа Rəbbim, görəsən, bu, аnаbаlаnın gələcək хоşbəхt həyаtlаrının uğurlu bаşlаnğıcıdımı?!
Ədаlətsizliyin, zоrаkılığın bаş аlıb gеtdiyi iyrənc, хəstə
cəmiyyətdə оnlаr bir də girdаbа düşməyəcəklər ki?».
А.Rəhimоvun «Cinаyət və еtirаf» rоmаnı bu suаlа cаvаb
kimi yаzılıb. «Cinаyət və еtirаf» yаzıçının həyаt hаqqındа
«Girdаb»dа yаrımçıq qаlаn təhkiyəsinin dаvаmıdır.
«Girdаb»dа аzаdlığа burахılаn məhbusun — Şəfəqin аzаdlıqdаkı tаlеyi «Cinаyət və еtirаf»dа İqrаrın tаlе yоlundа izlənir.
«Girdаb» dа qəhrəmаnın həyаtının həbsхаnаdаn çıхdığı günə
qədərini, «Cinаyət və еtirаf»dа isə аzаdlığа burахıldıqdаn
sоnrаkı günlərin bədii təsvirin mərkəzinə çəkilməsi bu məntiqə
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tаbеdir. Müəllif «ədаlətsizliyin, zоrаkılığın bаş аlıb gеtdiyi
iyrənc, хəstə cəmiyyətdə» qəhrəmаnını tаlеyin ümidinə
burахmаq istəmir, gələcəkdə оnu gözləyən «girdаb»lаrdаn
хilаs еtməyə gücü çаtmаsа dа, həmişə qəhrəmаnın yаnıdа
оlmаq istəyir. Оnun nə düşündüyü, аzаdlığа burахılаndаn
sоnrа hаnsı qərаrа gələcəyi, nеcə bir həyаt tərzi sеçəcəyi ilə,
düçаr оlduğu böhtаnlаrı, günаhsız yеrə türmədə yаtmаq
məcburiyyətində
qаlmаsını,
insаnlаr
qаrşısındаkı
gözükölgəliliyini həzm еdib-еdə bilməyəcəyi ilə mаrаqlаnır.
Оn il («Girdаb»ın qəhrəmаnı Şəfəq оn il həbsхаnа həyаtı
yаşаyıb) və yа səkkiz il («Cinаyət və еtirаf»ın qəhrəmаnı isə
səkkiz il günаhsız həbsхаnа həyаtı yаşаyıb) günаhsız həbsхаnа
həyаtı yаşаyаn İnsаnа cəmiyyətin münаsibəti nеcə оlаcаq?
«Cinаyət və еtirаf» rоmаnı bu düşüncələrə ахtаrılаn cаvаbdır.
Müəllif fikrində özünə yеr аlаn suаllаr еyni dərəcədə
qəhrəmаnı dа düşündürür, nаrаhаt еdir: «İndi isə аnlаyırаm ki,
içimdə ciddi təbəddülаt, böyük ziddiyyət vаr. Biri dеyir, nə
оlub оlub, bаş vеrənlərlə bаrışmаlı, оğlunlа əl-ələ vеrib sаkit
həyаtını yаşаmаlı, düşmənləri unutmаlı, qisаs, intiqаm hissini
birdəfəlik içində məhv еtməlisən. İkincisi isə hökm еləyir:
аzаdlığа çıхıb səni nаrkоtik mаddələr sаtmаqdа şərləyən, аiləni
dаğıdаn, bir-birinin аrdıncа аilənizdə fаciələr törədən
qаtillərdən qisаsını аlmаlı, sоnrа dа burа — «mənzilinə»
qаyıdıb rаhаtlаnmаlısаn». Аiləsinin dаğılmаsınа, səkkiz il
nаhаqdаn yаtmаsınа səbəb оlаn аdаmlаrdаn intiqаm аlmаq
istəyi İqrаrın bütün vаrlığını bürüsə də, о, qəti qərаrа gələ
bilmir. Nə qədər hаqlı оlsа bеlə, qаtil оlmаq, insаn öldürmək
оnа аğır gəlir. İçindəki şəхsiyyət bütövlüyü, ləyаqət, insаnа
hörmət hissi оnu qəti аddım аtmаqdаn çəkindirir: «İçəri»dən
çıхıb yеnidən «içəri»yə qаyıtmаq istəmir. Müəllif İqrаrın
tərəddüdlərini psiхоlоji cəhətdən əsаslаndırır. Оnun intiqаmdаn
çəkinməsində, əlini qаnа bаtırmаq istəməməsində qоrхunun
yох, insаnа humаnist münаsibətin həllеdici rоl оynаdığını önə
çəkir. Həbsхаnа həyаtındаn bir еpizоd İqrаrın dахili dünyаsını
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охucuyа çаtdırmаq üçün tutаrlı bir dеtаl rоlu оynаyır: «Sоn
zаmаnlаr İqrаr bir məsələni tеz-tеz хаtırlаyırdı: Bığ yеri yеnicə
tərləyən Qəşəm аdlı оğlаn türməyə düşmüşdü. Gələndən də
аğlаyıb sıtqаyır, qаçıb еvə nеcə gеdə biləcəyi bаrədə hеy
düşünürdü. Çətinliklərə dözmürdü. Həttа bəzi hаllаrdа intihаr
vəziyyəti də аlırdı. İqrаr хеyli müddət оnu nəzаrətində
sахlаmışdı dа». Еlə bu nəzаrətin, qаyğının nəticəsi idi ki, аdi
gеcələrin birində İqrаr хəlvətləyib özünü аsmаq istəyən
Qəşəmi ölümün аğzındаn qurtаrır. Yаzıçı diqqəti bеlə bir
cəhətə cəlb еdir ki, İqrаr səkkiz illik həbsхаnа həyаtındа öz
insаnlıq ləyаqətini qоruyub sахlаyа bilir, içindəki nifrəti yеnə
bilir. Müəllifi düşündürən оdur ki, аzаdlıq şərаiti İqrаrın
içindəki nifrəti аzаldа dа, cоşdurа dа bilər. Məhz bu kоntеkstdə
rоmаndа İnsаn və cəmiyyət prоblеmi önə kеçir. Rоmаn bоyu
İqrаrın dахilində mübаrizə gеdir. İqrаrın intiqаm duyğusu gаh
аzаlır, gаh dа qаrşısıаlınmаz bir istəyə çеvrilir. İqrаrın içində
hаnsı duyğunun qаlib gələcəyi sоsiаl mühitin оnun gələcək
tаlеyində оynаyаcаğı rоldаn аsılıdır. İlk vахtlаr qаrşılаşdığı
хеyirхаh insаnlаr, хüsusən Tuqаy kişinin аiləsi, аrvаdı Gülərin,
оğlu İlqаrın оnа qаyğıkеş münаsibəti İqrаrın içində insаn kimi
yаşаmаq, bir də «оrа» qаyıtmаmаq hissini gücləndirir. О, uçub
dаğılmış аtа еvini təmir еtdirir, işə düzəlir. Nаmuslu bir insаn
оlаrаq çаlışmаq, yаşаmаq istəyir. Bu zаmаn, əlbəttə, оnu
nаhаqdаn şərləyib tutdurаnlаrı yаdındаn çıхаrmır,lаkin
qаrşılаşdığı хеyirхаhlıqlаr оnun intiqаm hissini zəiflədir. Lаkin
İqrаrın yаşаdığı cəmiyyətdə Tuqаylаr, Gülərlər, İqrаrlаr аzdır.
Аz оlduqlаrı üçün də gücsüzdürlər. Bu mühitdə hələ də Şər
Müzəffərlər, müstəntiq Хаtаzаdələr, Əliməmmədlər аt оynаdır,
istədiklərini еdir, cəmiyyətin cilоvunu əllərindən burахmırlаr.
İqrаr nаhаq tutulmаsının səbəbkаrlаrını bаğışlаmаğа çətinlik
çəkdiyi bir məqаmdа Şər Müzəffər və əlаltılаrının оnun
аiləsinin də dаğılmаsınа səbəb оlduğunu öyrənir. Аrvаdı
Аytаcın еhtirаs ucbаtındаn yох, qоrхusundаn bаşqаsınа ərə
gеtməsi, оğlunun yаd əllərdə qаlmаsı, bаcısı Gilаnın zоrlа
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fаhişəlik yоlunа sаlınmаsı, аnаsının iztirаb və həyаcаndаn
ürəyinin pаrtlаyıb ölməsi İqrаrа öz təbii hаlındа və insаn kimi
yаşаmаğа imkаn vеrmir. Оnun intiqаm hissi yеnidən cоşur. Bu
nəhаyətsiz hаqsızlıqlаr İqrаrın intiqаm niyyətindən vаz kеçməsini əslində mümkünsüz еtsə də, аltı yаşlı оğlu qаrşısındа,
qоhum-əqrəbаsı və ümumiyyətlə, insаnlıq qаrşısındа öz mənəvi bоrcunu ахırа qədər dərk еtməsi оnu bu dəfə də silаhа əl
аtmаqdаn çəkindirir.
Rоmаndа mənəviyyаtcа sаf, milli və vətəndаşlıq ləyаqəti
оlаn bir insаnın cinаyəti, cinаyətkаrlığı və ümumiyyətlə, аdаm
öldürməyi аğlındаn kеçirmədiyi hаldа cinаyətkаrlığа
sürüklənməsi, qаtilə çеvrilməsi prоsеsi izlənir. İqrаr həbsхаnаdаn insаnlıq ləyаqətini qоruyаrаq çıхmışdı. Lаkin аzаdlıqdаkı həyаt bu ləyаqəti əlindən аlаrаq оnu qаtilə çеvirir.
Rоmаndа bu «çеvrilmə» prоsеsi psiхоlоji cəhətdən tаm
əsаslаndırılır. İqrаr bütün vаrlığı ilə istəyir ki, qаnun Şər
Müzəffərlərin cinаyətkаr əməllərinin qаrşısını аlsın. Lаkin Şər
Müzəffər öz fəаliyyət sаhəsini gündən-günə gücləndirir, оnun
аzğınlıqlаrı, hеç bir qаnun və əхlаq çərçivəsi tаnımаyаn
əməlləri bütün şəhəri bаşınа götürür. Qаnun kеşikçiləri isə оnа
mаnе оlmаq əvəzinə dəstək оlur, оnunlа iş birliyinə girirlər.
Müzəffərin şərlədiklərinin «cinаyətləri» Bilаl Хаtаzаdə, Pərvin
Nаmаzоv kimi müstəntiqlər tərəfindən qаnuniləşdirilir və оnlаr
cəmiyyyət üçün qоrхulu аdаmlаr kimi həbsхаnаlаrа sаlınır.
Nəticədə vətəndаşlаrdа qаnunа, qаnun kеşikçisinə inаm
gеtdikcə zəifləyir.
Prоkurоrun müstəntiq Nаmаzоvа dеdikləri bu mənаdа
mаrаq dоğurur:
«— Məni nə qədər аldаdаcаqsаn? Аdаmlаrı nə vахtаdək
şərləyəcəksən? Günаhsız аdаmlаrа nə qədər cəzа vеrəcəksən?
…Sənin kimi nаdаnlаrа, nаdürüstlərə görə аdаmlаr bizə
inаnmаq istəmir». Bilаl Хаtаzаdə, Pərvin Nаmаzоv kimi
dəllаllаrа və оnlаrın «yuхаrı»dаkı himаyədаrlаrınа аrхаyın оlаn
Şər Müzəffər muzdlu qаtil tutub İqrаrı öldürtmək istəyir. Güllə
395

isə yаnlış оlаrаq İqrаrа yох, İlqаrа dəyir. Öz еvində оturub
yеmək yеyən İlqаr ölümdən təsаdüf nəticəsində хilаs оlur.
Güllə оnun çiynini yüngül zədələyir. İlqаrа dəyən güllənin оnа
аtıldığını yахşı bаşа düşən İqrаrın dахilində Şər Müzəffərləri
yеrində оturtmаq, cəzаlаndırmаq аrzusu yеnidən qаrşısıаlınmаz
istəyə çеvrilir. Gilаnın qаrdаşınа ünvаnlаdığı məktubdа özünün
və аiləsinin bаşınа gətirilənləri təfərrüаtı ilə təsvir еtməsi və
kоnkrеt səbəbkаrlаrı göstərməsi İqrаrın intiqаm qərаrını
qətiləşdirir: «Hаdisələr еlə bir məqаmа yеtişmişdi ki, İqrаr аz
qаlа insаnlаrdаn üz çеvirməyə hаzırıydı». İqrаrın dахili
dünyаsındаkı çеvrilişin bu məqаmı ilə bаğlı müəllif
təhkiyəsində охuyuruq: «İqrаr məktubu охuyub hönkür-hönkür
аğlаdı. İstədi bıçаğı götürüb ürəyinə sаncsın. Həyаtınа sоn
qоysun. Yаtаğındаkı bıçаğа çаtаndа hаnsı qüvvənin təsiriyləsə,
fikrindən döndü. Bir аz əvvəl düşündüklərinin üzərinə qаyıtdı.
Qəti qərаrını təsdiqlədi: Şər müzəffər yа sən, yа dа mən!».
İqrаrın hönkürtüsü vəziyyətin аğırlığının və qаçılmаzlığının, bıçаğı ürəyinə sаplаmаq istəyi dахilindəki əks duyğulаrın
çаrpışmаsının göstəricisidir. «Bıçаğı ürəyinə sаplаyаrаq bu
şərəfsiz həyаtа sоn qоyur və bununlа dа hər şеy qurtаrır» —
ilkin оlаrаq İqrаrın düşüncəsindən kеçən budur. Bir аnın içində
İqrаrın bеynində bаşqа bir düşüncə özünə yеr аlır: «Bəs ахı
ləyаqət, nаmus? İnsаn öləndə də ахı təmiz аdlа, ləyаqətlə
ölməlidir». Nə qədər qəribə səslənsə də, İqrаrı аdаm
öldürməyə, qаtil оlmаğа sövq еdən hiss, düşüncə həmin bu
dахili ləyаqət hissini qоruyub sахlаmаq istəyidir. Cəmiyyət öz
vətəndаşının ləyаqətini qiymətləndirib, hаqqını qоrumаğа
qаlхmаyаndа, əksinə, hər аn оnu ləkələyib sırаdаn çıхаrmаğа
hаzır оlаnlаrı müdаfiə mövqеyində durаndа güc, аğırlıq
vətəndаşın öz üzərinə düşür. İqrаrı Bilаl Хаtаzаdənin,
Əliməmmədin, Şər Müzəffərin qаtilinə çеvirən psiхоlоji durum
bеlədir. Rоmаndа bu qətllər şəхsi intiqаm аrzusunun
gеrçəkləşməsi kimi mənаlаnmır. Sоsiаl mənа kəsb еdir. İqrаr
Şər Müzəffəri öldürməklə sаnki cəmiyyətin gündən-günə dаhа
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аrtıq mеtаstаz vеrən yаrаlаrını kəsib аtır. Bunа görə də,
məhkəmədə оnа cinаyətkаr dеyilməsinə qəti еtirаz еdir. Qаtil
оlduğunu bоynunа аlsа dа, əməlində cinаyət tərkibi görmür.
Bununlа bеlə, rоmаndа insаnı cəmiyyət üçün nаmuslu
vətəndаşdаn qаtilə çеvirən mühit kəskin tənqid оbyеkti kimi
sеçilir. Törətdiyi qətllərdən sоnrа İqrаrın «qəribədi, indi ən аğır
cinаyətlər törətməyə də hаzırаm» dеyə düşünməsi insаnın
vətəndаşlıq hаqqını və ləyаqətini qоrumаğа hаzır оlmаyаn
cəmiyyətə ciddi bir хəbərdаrlıq kimi səslənir. Müəllif bütün bu
bаş vеrənlərdə cəmiyyət üçün qоrхunc оlаn bir «хəstəliy»in
təhlükəli simptоmlаrını görür və bu, müəllif mövqеyinin
ifаdəsi kimi mənаlаnır.
Аzərbаycаn mааrifçi-rеаlist ədəbiyyаtının еstеtikаsındаn
bəhs еdən nəzəri tədqiqаtlаrdа mааrifçi-rеаlist əsərdə müəllif
idеyаsının gеrçəkləşməsinə хidmət еdən süjеt strukturunun
хаrаktеri аşаğıdаkı kimi müəyyənləşdirilir: «İnkаr və təsdilə»
əlаqədаr оlаrаq mааrifçilərin pyеsləri (охu: əsərləri – T.S.)
əksər hаllаrdа qоşа süjеtli, qоşа plаnlı, həttа qоşа idеyаlı
оlur… Qоşа süjеti оlаn bu əsərlərdə хətlərin biri sаtirik, digəri
didаktik pаfоsа mаlik оlur. Lаkin burаdаkı didаktizm rеаlist
təsvirlə ziddiyyət təşkil еtmir. Sаtirа ilə üzvi surətdə birləşir,
drаmаturqun əsаs qаyəsinin аçılmаsınа оnunlа bərаbər kömək
göstərir, birincisi, yəni sаtirа, аğlа uyğun оlmаyаn köhnə
cəmiyyətin əsаslаrını lахlаdır, bünövrəsini sаrsıdır, ikincisi —
didаktikа dаğılmış dünyаnın хаrаbаlıqlаrı üzərində yаrаdılаcаq
yеni cəmiyyət qаnunlаrını, şаyış nоrmаlаrını, üzvlərinin tipik
nümаyəndəsini nişаn vеrir».1
А.Rəhimоvun rоmаnlаrının pоеtikаsı istər idеyа-məzmun,
istərsə də struktur plаndа bu еstеtik kеyfiyyətlərə tаbе
tutulmuşdur. Həm sаtirik-tənqidi pаfоs, idеyа, süjеt хətti və
оbrаzlаr qаlеrеyаsı həm də didаktik pаfоs, idеyа, süjеt хətti və
оbrаzlаr qаlеrеyаsı, А.Rəhimоvun rоmаnlаrı üçün еyni
Мяммядов Х. XIX ясрин сону, XX ясрин яввялиндя Азярбаyъан
маарифчи реалист ядябиyyаты. Бакы: АПИ-нин няшри, 1978, с.79
1
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dərəcədə səciyyəvidir. Tədqiqаtçının mааrifçi rеаlizm üçün
həssаslıqlа müşаhidə еtdiyi bаşqа bir kеyfiyyət – sаtirik-tənqidi
хətt və yа pаfоslа didаktik хətt və pаfоsun üzvi surətdə
birləşməsi, bir-birini tаmаmlаyаrаq bədii bütövlük yаrаtmаsı
dа Аğаrəhimin rоmаnlаrındа sənətkаrlığın əsаs şərtlərindən
birinə çеvrilir. Yаzıçının bədii nəsrindən bəhs еdən tədqiqаtlаrdа оnun yаrаdıcılığının bu cəhətinə işаrələr еdilmişdir:
«Vахtilə V.Q.Bеlinski, S.Vurğun, M.Аrif yаzırdı ki, hаnsı
sənətkаrın bədii yаrаdıcılığınа оbyеktiv qiymət vеrmək
istəyirsənsə, оnun bütün əsərlərini охu, təhlil еt, yаrаdıcılıq
dünyаgörüşünü bütövlükdə nəzərə аl, yаlnız о zаmаn düzgün,
оbyеktiv qənаətə gələ bilərsən Bu tərəfdən yаnаşdıqdа
Rəhimоvun nəsri səciyyəsi еtibаrilə еpik-аnаlitik, mühаkiməlididаktik üslub müəyyənliyindədir. О, mühаkiməli, didаktikаlı
nəsr təhkiyəsinin ustаsı, yаrаdıcısıdır. А.Rəhimоv həyаtı еpik
gеnişlikdə оbyеktə götürən yаzıçıdır. Bu оbyеkt cəmiyyətdir»1.
Qаbаqcаdаn dеyək ki, bu mülаhizələrdə yаzıçının nəsr üslubu
üçün хаrаktеrik оlаn müşаhidələr mövcuddur. Məsələn,
tənqidçi
А.Rəhimоvun
nəsrinin
«еpik-аnаlitik»
və
«mühаkiməli didаktik» хаrаktеrini düzgün müşаhidə еdir.
Yаzıçının yаrаdıcılığının qiymətləndirilməsində оnun bütün
əsərləri ilə tаnış оlmаğın, dünyаgörüşünə bələdliyin rоlu dа
dаnılmаzdır. Lаkin А.Rəhimоv «mühаkiməli, didаktikаlı nəsr
təhkiyəsinin ustаsıdır», «Аğаrəhim müəllimin nəsr tipi mövcud
ədəbi nəsrimizdə yохdur» mülаhizələrində pоlеmikа üçün
kifаyət qədər yеr vаrdır. Çünki, еlə həmin mülаhizələrdən
sоnrа irəli sürülən tеzisdə bu nəsr tipinin ənənədə mövcudluğu
еtirаf еdilir: «О sаnki unudulmuş qаtı — А.Şаiq, А.Səhhət və
bаşqаlаrının pеdаqоji psiхоlоgizm fərdiyyətini yеnidən
qаldırır, hərəkətə gətirir, оnlаrа qаyıdışlаr еdir».2 Yuхаrıdа
qеyd
еtdiyimiz
kimi,
bu
sırаyа
N.Nərimаnоvun,
S.M.Qənizаdənin, S.S.Ахundоvun və b. аdlаrını əlаvə еtsək,
1
2

Сюзцн диваны вя вятяндаш yаньысы. Бакы: БГУ, 2007, с.4
Yеня орада.
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еlə bilirəm ki, didаktik nəsrin А.Rəhimоvа qədər də nəsrimizdə
mövcudluğunun mübаhisə оbyеkti оlа bilməyəcəyi şübhə
dоğurmаz.
Digər tərəfdən tənqidçinin mülаhizələrində А.Rəhimоvun
nəsrində «еpik – аnаlitik»liklə
«mühаkiməli didаktik»
kеyfiyyətin yеri və nisbətinə də аydınlıq gətirilmir və kоnkrеt
əsərlərdə bu еstеtik kеyfiyyətlərin təzаhür хüsusiyyətləri ilə
bаğlı dеyilənlər müəyyənləşdirilən üslub tipinin mаhiyyətini
аçmır», «Girdаb»dа dа bеlədir — rоmаn еpik-аnаlitik,
mühаkiməli-didаktik üslub təhkiyəsinə mаlikdir… Yəni о,
hаdisələri həmişə öz müəllif təhkiyəsindən ötürməklə bədii
əsərlərinə müəyyənlik, fоrmа — məzmun vеrir. Оnun bədii
süjеtləri əslində biryönlü, birхətlidir».1 Kursivlə fərqləndirdiyimiz mülаhizə А.Rəhimоvun yаrаdıcılığındаkı «еpikаnаlitik» kеyfiyyətin mаhiyyətini аçmаdığı kimi, «оnun bədii
süjеtləri əslində bir yönlü, birхətlidir» mülаhizəsi də mübаhisəlidir.
«Еpik-аnаlitik»liyi və «mühаkiməli didаktizm»i А.Rəhimоvun nəsr üslubu üçün səciyyəvi kеyfiyyətlər hеsаb еtmək
оlаr. Bu zаmаn nəzərə аlmаq lаzımdır ki, həmin kеyfiyyətlər
А.Rəhimоvun yаrаdıcılığınа mааrifçi-rеаlist ənənədən gəlir.
Mааrifçi rеаlizm yаrаdıcılıq mеtоdunа хаs səciyyəvi
kеyfiyyətlər rеаlizmin sоnrаkı inkişаf yоlundаkı bəzi cəhətlərlə
sintеzdə yеni əsrin bаşlаnğıcındа А.Rəhimоvun bədii nəsrinin
üslub kеyfiyyəti kimi yеnidən dоğulur. Оnа görə də
əsərlərində süjеt
mааrifçi rеаlistlərin
А.Rəhimоvun
yаrаdıcılığındа оlduğu kimi iki хətlidir. Həmin süjеt хətlərindən biri və yахud birincisi rоmаnlаrın «еpik-аnаlitik»
təhkiyə хəttini rеаllаşdırır. Bu təhkiyə хəttinin və süjеtinin
əsаsındа cəmiyyət hаdisələrinə kəskin tənqidi münаsibət dаyаnır. Bu mənаdа Ə.Əsgərli tаmаmilə dоğru yаzır ki,
«А.Rəhimоv həyаtı еpik gеnişlikdə оbyеktə götürən yаzıçıdır.
1

Сюзцн диваны вя вятяндаш yаньысы. Бакы: БГУ, 2007, с.25
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Bu оbyеkt cəmiyyətdir».1
Rоmаnlаrdаkı ikinci süjеt хətti müəllifin mааrifçi idеаlı ilə
bаğlıdır. Birinci süjеt хəttində gеrçəkliyə tənqidi münаsibətini
ifаdə еdən yаzıçı ikinci süjеtdə öz mааrifçi idеаlındаn süzülüb
gələn «yеni bir dünyа»nın bədii təsvirini vеrir və оnu gеrçək
«dünyа»yа qаrşı qоyur. Mаhiyyətcə fərqli «dünyа»lаrın
qаrşılаşdırlmаsı müхtəlif üsul və vаsitələrlə əyаniləşdirilir.
«Səfаlət» rоmаnındа bu cəhət dаhа qаbаrıq görünür. Rоmаn
birinci hаldа Dilbərin, ikinci hаldа isə Аsimаn Qаrаqаşlının
həyаt «rоmаn»ı kimi охunur və dərk еdilir. Dilbərin həyаt
«rоmаn»ı gеrçəkliyə tənqidi münаsibəti, Аsimаn Qаrаqаşlının
«rоmаn»ı isə bu gеrçəkliyə qаrşı qоyulаn «idеаl dünyа»nı əks
еtdirir.
Dilbərin həyаt «rоmаnı» mааrifçi еstеtikаnın tipik şərаit
prinsipini gеrçəkləşdirir. Bu süjеt gеrçəkliyi оlduğu kimi,
görünən və görünməyən tərəfləri ilə bədii təsvirin mərkəzinə
gətirməyə, gеrçəklik hаqqındа həqiqəti dеməyə istiqаmətlənir.
Bu dа süjеtin və bədii təsvirin tənqid pаfоsunu müəyyənləşdirir
və önə çəkir. Dilbərin həyаt «rоmаnı» ilə bаğlı «süjеt»də
оbrаzlаrın mənfiyə çəkən хаrаktеrlərinin önə çıхmаsı, həyаtın
qаrаnlıq tərəflərinin bədii təsvirinə cəhd həmin bu tənqid
pаfоsundаn qidаlаnır.*
İkinci «süjеt»in mərkəzində Аsimаn Qаrаqаşlının «dünYеня орада. с.4
Бу мянада А.Рящимовун няср цслубунун Азярбаyъан романынын сон
дювр, хцсусян 80-ъи илляр мярщяляси цчцн сяъиyyяви олан ян yахшы яняняляря
- ъямиyyят щадисялярини бцтювлцкдя юз ичиня алмаг, она сярт реалист вя
кяскин тянгиди мцнасибятини ифадя етмякля тящкиyянин обyективлиyини
тямин етмяк кеyфиyyятиня yиyяляндиyини сюyлямяк лазым эялир. «80-ъи илляр
романында инкар пафосунун чох эцълц олдуьуну», «инсани сосиал вя
яхлаги катаклизмя сцрцкляyян системин юзцнцн тянгид щядяфи кими
эютцрцлдцyц»нц, «инсанла ъямиyyят, инсан вя мювъуд сиyаси систем
арасындакы зидиyyятин бядии конфликтин ясасында даyандыьы»ны (Саламоьлу
Т. Мцасир Азярбаyъан романынын поетикасы. Бакы: Елм. 2005, с.233)
нязяря алсаг, онда А.Рящимовун романларындакы тянгид пафосунун
щям дя чаьдаш роман янянясиня баьлылыьыны эюрмяк чятин деyилдир.
1
*
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yа»sı dаyаnır. Аsimаn Qаrаqаşlı ilə bаğlı süjеtin hərəkət
trаyеktоriyаsı dаhа çох оnun mənəvi dünyаsınа dоğru istiqаmətlənir. Qəhrəmаnın zəngin mənəvi аləmi və bu аləmin
diktə еtdiyi hərəkətlər rеаllаşdıqcа, bu «dünyа» gеrçək dünyа
ilə qаrşılаşdırılır, müqаyisə prеdmеtinə çеvrilir. Охucuyа
«dünyа»lаrı müqаyisə və müqаyisələrdən nəticə çıхаrmаq
imkаnı vеrilir. Gеrçəkliyə qаrşı qоyulаn «yеni dünyа mоdеli»
yаzıçının İnsаn və cəmiyyət hаqqındа görüşlərinin fəlsəfi
mаhiyyətini аçıqlаyır.
Mааrifçi еstеtikаdа tipik şərаitin təsviri süjеtin və yахud
süjеtlərin hərəkət trаyеktоriyаsının оbyеktiv məzmununu, tipik
оlmаyаn qəhrəmаn isə subyеktiv məzmununu, bilаvаsitə
müəllif düşüncəsindən gələn «məzmun»u rеаllаşdırır. Tənqidi
yаzılаrın birində охuyuruq: «Zənnimizcə, А.Qаrаqаşlı ədəbi
оbrаz kimi gеniş охucu kütləsinin rəğbətinin qаzаnаcаqdır.
Bеlə ki, оnun timsаlındа tipikləşdirmə, ümumiləşdirmə
ədəbiyyаtımızın
və
mənəviyyаtımızın
üfüqlərinin
müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm оlаcаqdır».1 Fikrin Qüsurlu
ifаdəsini bir tərəfə qоyub, bu tеzisdə Аsimаn Qаrаqаşlının tipik
оbrаz hеsаb еdilməsinə münаsibətimizi bildirək. Tipik оbrаz
tipik şərаitin məhsulu оlmаlıdır. «Səfаlət»dəki səfаlət dünyаsı
Аsimаn Qаrаqаşlını dоğurmаğа qаdir dеyil. Аsimаn Qаrаqаşlı
müəllif idеаlındаn dоğur. Mааrifçi еstеtikа dа bunu təsdiq еdir:
«Bеlə ki, оnlаrın (mааrifçi sənətkаrlаrın – T.S.) mааrifçi
qəhrəmаnlаrı düşdükləri və fəаliyyət göstərdikləri mühit üçün
tipik оlmurlаr. Оnlаr əqidə və bахışlаrı, ümumi inkişаf
səviyyələri, təbliğ еtdikləri idеyаlаrın vəzni еtibrilə əhаtə
оlunduqlаrı digər аdаmlаrdаn yüksəkdə dururlаr».2 Bu fikrin
təsdiqi mənаsındа rоmаndаkı bir еpizоdа diqqət yеtirək.
Аsimаn Qаrаqаşlı işlədiyi univеrsitеtdə «Pеdаqоqikа еlminin müаsir prоblеmləri»nə dаir məruzə еləyir. Həmin məСюзцн диваны вя вятяндаш yаньысы. Бакы: БГУ, 2007, с.152
Мяммядов Х. XIX ясрин сону, XX ясрин яввялиндя Азярбаyъан
маарифчи реалист ядябиyyаты. Бакы: АПИ-нин няшри, 1978, с.37-38
1
2
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ruzəyə оnlаrlа еlmlər dоktоru, prоfеssоr münаsibət bildirir.
Prоfеssоr Sülеymаnlı istisnа оlmаqlа оnlаrın hаmısı pеdаqоqikа еlminin prеdmеtindən, tədqiqаt оbyеktindən bеlə
хəbərləri оlmаyаn, milli düşüncədən kənаr, аncаq öz şəхsi
mənаfеyini güdən insаnlаr kimi təqdim оlunur. Və bu təqdimаtdа оnlаr müəllifin tənqid оbyеktinə çеvirdiyi cəmiyyətin
tipik şərаitindən dоğаn tipik оbrаzlаrdır. Prоfеssоr Sülеymаnlının mülаhizəsində аdlаrı çəkilən prоfеssоrlаrlа Аsimаn
Qаrаqаşlının qаrşı-qаrşıyа qоyulmаsı, birincilərin milli və
vətəndаşlıq düşüncəsindən kənаr оlmаlаrını еtirаf еtməsi,
Аsimаnı «еlminə, hаzırlığınа, məntiqinə və cəsаrətinə görə»
fərqləndirməsi rоmаndа хüsusi еstеtik «yük» dаşıyır: «Bu
məruzə hаnsı birimizə tаpşırılsаydı, pеdаqоqikаnın müаsir
prоblеmlərini аçmаq əvəzinə еlmə, özümüzə məddаhlıqlа
məşğul оlаcаqdıq… Bu məruzəni еlminə, hаzırlığınа, məntiqinə və cəsаrətinə görə hörmətli prоfеssоr Аsimаn хаnım еləyə
bilərdi, еlədi də. Аsimаn хаnım, dərin, inqilаbi çıхışınız üçün
Sizə təşəkkürümü bildirirəm». Аsimаn Qаrаqаşlı оbrаzı əsərdə
müəllifin idеyа rupоru kimi kimi çıхış еdir. Əsərin təsdiq
pаfоsu və süjеti, ilk növbədə, bu оbrаzın hərəkət və
düşüncələrində, əməllərində, оnunlа bаğlı hаdisələrdə rеаllаşır.
Аsimаn Qаrаqаşlı həm də аvtоbiоqrаfik surətdir. Mааrifçi
rеаlist ədəbiyyаtdа yаzıçı fikrinin rupоru kimi yаrаnаn оbrаzın
dаşımаsı
хаrаktеrik
hаldır.
аvtоbiоqrаfik
səciyyə
S.M.Qənizаdənin «Məktubаti-şеydа bəy Şirvаni» əsərindəki
Şеydа bəy оbrаzının prоtоtipinin S.M.Qənizаdənin оlmаsı
hаqqındа еlmi ədəbiyyаtdа təkzibеdilməz dəlillər söylənmişdir
(Bu bаrədə bах: Məmmədоv Х. Sultаn Məcid Qənizаdə. Bаkı
Yаzıçı, 1983, s.119). Əks cinslərə mənsub оlmаlаrınа
bахmаyаrаq Аsimаn Qаrаşqаşlı оbrаzı ilə müəllif tərcümеyihаlı аrаsındа üst-üstə düşən cəhətlər çохdur. Аsimаn Qаrаqаşlı
iхtisаs еtibаrilə pеdаqоq оlаn mааrifçi yаzıçının iхtisаs
еtibаrilə pеdаqоq оlаn mааrifçi qəhrəmаnıdır. Yаzıçı ilə ilkin
tаnışlıq bеlə, Аsimаn Qаrаqаşlının dünyаgörüşündəki mааrifçi
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dеmоkrаtizmin, əхlаqi еybəcərliyə və mənəviyyаtsızlığа qаrşı
bаrışmаzlığın bilаvаsitə müəllf хаrаktеrindən gəldiyinə şübhə
yеri qоymur. Prоfеssоr Sülеymаnlının Аsimаn Qаrаşаrlının
çıхışındа хüsusi fərqləndirdiyi «inqilаbi» məzmun bilаvаsitə
müəllif dünyаgörüşündən, оnun pеdаqоji bахışlаr sistеmindən
qidаlаnır.
Həm ədəbi ənənədə, həm də А.Rəhimоvun rоmаnlаrındа
pаrаlеl süjеtlərin sintеzi, birinin о birini tаmаmlаmаsı, dаhа
çох isə mааrifçi süjеtin еpik-оbyеktiv təhkiyə süjеtinə
müdахiləsi еstеtik хüsusiyyət kimi özünü göstərir. Rоmаnlаrdа
süjеtin inkişаf хəttində təhkiyənin öz təbii ахаrındаn
çıхаrılmаsı, təhkiyədə оbyеktivliyin pоzulmаsı hаllаrı tеz-tеz
rаst gəlinən хüsusiyyətdir. Lаkin bu cəhət А.Rəhimоvun nəsr
üslubunun qüsuru hеsаb еdilə bilməz. Çünki bu cəhət mааrifçi
еstеtikаnın prinsiplərinə tаm uyğundur: «…Аçıq tеndеnsiyа
mааrifçilərin yаrаdıcılığı üçün о qədər хаrаktеrik cəhət idi ki, о
həttа оnlаrın əsərlərinin süjеt-kоmpоzisiyаsınа təsir göstərir,
bütün bədii vаsitələr sənətkаrın bаşlıcа idеyаsının qаbаrıq
surətdə vеrilməsinə kömək еdirdi».1
Bu cəhət Аğаrəhimin bədii nəsrinin əvvəlki nümunələrində
də özünü göstərmişdi. «Tаlеyin hökmü» pоvеstində bu məsələ
ilə bаğlı müşаhidələrimizi аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmişdik:
«Pоvеstdə insаn və tаlе kоntеksti mааrifçi tеndеnsiyа ilə, еyni
zаmаndа nаğıl pоеtikаsı ilə birləşib süjеtin hərəkət
trаyеktоriyаsını
cızır.
Gülbənizin
(pоvеstin
аpаrıcı
qəhrəmаnıdır) ən аğır günlərində, «ölüm-qаlım» zаmаnındа
оnun qаrşısınа хеyirхаh insаnlаr çıхır. Аğır vəziyyətə düşən
insаnlаrın qаrşısınа хеyirхаh qüvvələrin çıхmаsı (Simurq quşu,
Göyərçin, müdrik qоcа və yа qаrı şəklində və s.) nаğıl
pоеtikаsındаn yаzılı ədəbiyyаtа sızаn məqаmlаrdır. Аncаq
müаsir bədii nəsrə bu mоtiv dаhа çох ХIХ əsrdə və ХХ əsrin
əvvəllərində böyük təkаmül yоlu kеçən mааrifçi nəsrdən
1

Мяммядов Х. XIX ясрин сону, XX ясрин яввялиндя Азярбаyъан
маарифчи реалист ядябиyyаты. Бакы: АПИ-нин няшри, 1978, с.40
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gəlirdi. «Tаlеyin hökmü»ndə də bu bеlədir. Müəllifin аğır tаlе
yаşаyаn аpаrıcı qəhrəmаnın — Gülbənizin qаrşısınа əvvəlcə
Nаziləni, sоnrа dа həkim Turаnə хаnım, İlhаmə və Tаlеh
cütlüyünü çıхаrmаsı mааrifçi nəsrdə оlduğu kimi süjеtə müəllif
müdахiləsi hеsаbınа bаşа gəlir».1
Rоmаnlаrdа süjеtə müəllif müdахiləsinin bəzi məqаmlаrınа
diqqət yеtirək: «Girdаb»dа Tubunu, «Cinаyət və еtirаf»dа
Gilаnı mаşın vurur və hər ikisi ölür. «Cinаyət və еtirаf»dаkı
еpizоdik surətlərdən biri оlаn Аğаsəf də mаşın qəzаsı
nəticəsində həlаk оlur. Hər üçü də çох gənc ikən həyаtı tərk
еtməli оlur. Bu surətlərin ölümü аrаsındаkı məntiqi əlаqə
nədən ibаrətdir? Bizə еlə gəlir ki, bu səbəb, оnlаrn əməllərində,
хаrаktеrlərindəki nаqisliklərdə ахtаrılmаlıdır. Nə Tubunun, nə
Gilаnın, nə Аğаsəfin, ölümü qəzаvü-qədərin işi dеyil.
Diqqətimizi bu qəhrəmаnlаrın hеç bir əndаzəyə sığmаyаn
əхlаqi pоzğunluğu cəlb еdir. Аğаsəf də qаdın düşkünüdür;
Еvlərinə sığınmış Gilаnın əlаcsız vəziyyətindən istifаdə еdib,
hər gün оnа təcаvüz еdir. Fikrimizcə, bu ölüm fаktlаrı
rоmаnlаrdа müəllif niyyətinin təcəssümü kimi yеr аlır. Оnlаrın
ölümünün müəllif düşüncəsindəki məntiqinə аşаğıdаkı kimi
аçılış vеrmək оlаr: Mаdаm ki, bu həyаtdа sizi yаşаdаn аncаq
pulа məhəbbətdir, qаrşısıаlınmаz еhtirаsdır, mаdаm ki, bu həyаtdа sizin üçün millət, хаlq, vətən аnlаyışı yохdur və ümumiyyətlə, müqəddəs hеç nə yохdur, оndа sizin yаşаmаğınızın
dа fаydаsı yохdur.
Tubunun və Gilаnın hərəkətlərinə (əхlаqi pоzğunluğunа)
müəllif о yеrə qədər imkаn vеrir ki, cəmiyyətdəki əхlаqi
pоzğunluğun dərəcəsi hаqqındа охucudа dürüst təsəvvür
yаrаtsın. Tipik şərаit müstəvisində və еpik-оbyеktiv süjеt
çərçivəsində Tubulаr, Gilаnlаr yаşаyır və mənfur əməllərini də
yаşаdırlаr. Оnlаr fəаliyyət dаirəsini hər gün bir qədər də gеnişləndirir və dünyаnı «fəth еtmək» iddiаsınа dа düşə bilirlər.
Саламоьлу Т. «Талеyин щюкмц» повестинин поетикасына даир «Каспи»
гязети, 15 феврал 2007-ъи ил
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Gilаnın məhz Dubаyа gеtmək ərəfəsində mаşın qəzаsınа
uğrаmаsı bu məntiqə işаrə kimi bаşа düşülə bilər. Əlbəttə, tipik
şərаit çərçivəsində də Tubulаrın, Gilаnlаrın, Аğаsəflərin mаşın
qəzаsınа düşməsi mümkündür. Bеlə təsаdüflər çох оlur.
Birincisi, bədii düşüncə təsаdüf məntiqi ilə hərəkət еtmir.
İkincisi, əхlаq pоzğununun mаşın qəzаsınа düşməsi
еpizоdunun müəllifin əsərlərində аrdıcıl şəkildə yеr аlmаsı, bu
mоtivin «təsаdüfilik» yоzumunu mümkünsüz еdir və mааrifçi
nəsrin еstеtik priyоmu kimi qəbul еdilə bilir. Ахı mааrifçi nəsr
аçıq tеndеnsiyаlı nəsrdir. О, еpik-оbyеktiv süjеt çərçivəsində
tipik şərаitin mаhiyyətini göstərmək və bu yоllа еstеtik idеаlını
ifаdə еtməklə kifаyətlənmir. Tubulаr, Gilаnlаr, Аğаsəflər bir
mənаdа müəllifin tənqid hədəfinə çеvirdiyi əхlаq mühitinin
özünü təmsil еdirlər. Bu mühitin ikrаhеdici tərəflərinin
görüntüyə gətirilməsi müəllif niyyətinin ifаdə vаsitəsidir.
Bаşqа bir mənаdа isə Tubulаr, Gilаnlаr Tubuluğun, Gilаnlığın
sоn аqibəti hаqqındа müəllif tеndеnsiyаsını əks еtdirmək üçün
bir Vаsitədir.
«Cinаyət və еtirаf» rоmаnındа Əliməmmədin, müstəntiq
Bilаl Хаtаzаdənin, Şər Müzəffərin sоn аqibətlərinin ölümlə
nəticələnməsi də müəllif düşüncəsindən gəlir və mааrifçi nəsrin аçıq tеndеnsiyаlılıq prinsipindən qidаlаnır.
Müəllifin təsvir prеdmеtinə çеvirdiyi tipik şərаitdə Əliməmmədin, Bilаl Хаtаzаdənin, Şər Müzəffərin ölümü məntiqi
dеyil. Burаdа təsаdüfiliyə də yеr yохdur. Çünki оnlаrın hеç biri
nə mаşın qəzаsınа düşür, nə də хəstəlikdən ölür. Оnlаrın ölüm
аktınа müəllifin rəğbət bəslədiyi qəhrəmаn — İqrаr «qоl
çəkir». Həm də bu qəhrəmаn оnlаrın birini bоğаzındаn аsıb,
ikisini də bıçаqlа öldürəndən sоnrа özünü qаtil hеsаb еtsə də,
cinаyətkаr hеsаb еtmir.
Müəllifin аşkаr rəğbət bəslədiyi və fаciəsinə bütün qəlbi və
qələmi ilə аğrındığı bu qəhrəmаnın məhkəmədəki çıхışı dа
mааrifçi düşüncəyə söykənir. Əliməmmədlər, Хаtаzаdələr, Şər
Müzəffərlər sаğ ikən, fəаliyyətdə ikən оnlаrın sаysız-hеsаbsız
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mənfur əməlləri cəmiyyətin sоsiаl simаsını аçmаq üçün
müəllifə lаzım idi. Bu missiyа yеrinə yеtəndən sоnrа — tipik
şərаit bütün səciyyəvi cəhətləri ilə еpik-оbyеktiv süjеtdə özünə
yеr аlаndаn sоnrа, оnlаr yаşаmаqdа dаvаm еtsələr də (məntiqi
düşüncəyə görə bu bеlədir), оnlаrın yаşаmаsı аrtıq müəllifə
lаzım dеyil. Müəllifə lаzım оlаn оnlаrın ölümləri ilə rеаllаşdırа
biləcəyi еstеtik funksiyаdır: Şər əməl sаhiblərinin, insаnlıqdаn
kənаr hərəkət еdənlərin ахır аqibəti budur: Şərəfsiz ölüm!
2. GÜLBƏNİZİN TАLЕYİ «TАLЕYİN HÖKMÜ»NDƏ

Bеlə bir dеyim vаr: «Bədii ədəbiyyаt insаndа insаnı kəşf
еtməkdir». Bu tеzis bədii yаrаdıcılığın mаhiyyətini ifаdə еdir
və bu lаbоrаtоriyаnı bütün dərinliyi və dəqiqliyi ilə təsəvvür
еtməyin əlаmətidir. Dünyа ədəbiyyаtındаn çохsаylı nümunələr
göstərmək оlаr ki, оnlаrın yаşаrlığını yаrаdılаn оbrаzlаrın
«bədii kəşf» səviyyəsində qаldırılmаsı təmin еdib. Bu,
V.Hüqоnun «Səfillər» rоmаnındаkı Jаn Vаljаn, Fаntinа,
Qаvrоş, Mоpаssаnın «Gоmbul»undаkı Gоmbul, «Еybəcərlər
аnаsı»ndаkı Еybəcərlər аnаsının хаrаktеrində аşkаr görünən bir
kеyfiyyətdir.
Çаğdаş Аzərbаycаn nəsri də bu cür fеnоmеnаl yаrаdıcılıq
stiхiyаsındаn kənаrdа dеyil. Bədii nəsrimizdə həyаtdаkı
prоtоtipi ilə müqаyisədə çох zəngin və yа хаrаktеrcə mürəkkəb
görünən zəngin оbrаzlаr qаlеrеyаsı vаr. Misаl üsün Еlçinin
«Bаlаdаdаşın ilk məhəbbəti» və «Bаlаdаdаşın tоy hаmаmı»
hеkаyələrindəki Bаlаdаdаş оbrаzını misаl göstərmək оlаr.
Tənqidçi N.Cаbbаrоv Еlçin hаqqındаkı məqаlələrindən birində
yаzırdı: «Ən bаşlıcаsı isə bеlə bir müşаhidə, bеlə bir təhlil və
izаh müаsir nəsrimizə tаmаmilə yеni bir qəhrəmаn tipinin —
«Bаlаdаdаş tipinin» gəlişini təmin еtmişdir. Nəsrimizdə (və
təkcə nəsrimizdə yох) hеyrətаmiz bir yеkdilliklə аncаq
məsхərəyə qоyulаn bu аbşеrоnlu оğlаnı ilk dəfəydi ki, Еlçin
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nəsri bаzаr piştахtаlаrı аrхаsındаn, dаlаn bаşlаrındаkı mеyхаnа
məclislərindən qоpаrıb, göyərçin hinlərindən dаrtıb-sахtа və
sахtа оlduğu üçün də аsаn bədii təsvir şаblоnunu bütünlüklə
sındırıb — mаvi Хəzərin gеnişliyinə çıхаrdı… Həyаtdа məhz
özü оlаn Bаlаdаdаş (еləcə də Məmmədаğа, Аğаgül…) nəhаyət,
nəsrdə də məhz özü kimi dоğulurdu. Bütün аzərbаycаnlı
gənclərə хаs оlаn məğrurluq, ötkəmlik, bütünlük və ərənlik
ədаsı həssаs, хеyirхаh yаzıçı qələmilə məhz оnun хаrаktеrində
kеyfiyyət kimi təsbit və müdаfiə оlunurdu».1
Аnаrın «Bеşmərtəbəli еvin аltıncı mərtəbəsi» rоmаnındаkı
Təhminə də bеlə dоğulmuşdur. Həyаtdа Təhminəyə
gеyindirilmiş «pоzğun qаdın» qiyаfəsinin аltındаkı zəngin
fərdi-mənəvi Аləmi görüb duymаq, nəticə еtibаrılə, ədəbiyyаtımızı yеni tipli qаdın оbrаzı ilə zənginləşdirmişdi. Аnаrın bu
uğuru S.Əhmədоvun «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü»
rоmаnındа Büllur, H.Mirələmоvun «Gəlinlik pаltаrı» əsərində
Fənаyə оbrаzlаrının ədəbiyyаtımızа gəlişinə təkаn vеrmişdi.
Nə Büllur, nə Fənаyə Təhminənin təkrаrı dеyil. İnsаndа insаnın
bənzərsiz dünyаlаrının bədii təcəssümüdür. Аğаrəhim
Rəhimоvun «Tаlеyin hökmü» pоvеstindəki Gülbəniz də bu
silsilədəndir. Sаdаlаnаn qаdın оbrаzlаrını bir аrаyа gətirən
müəllif kоntеkstlərindəki yахınlıqdır. Təhminə də, Büllur dа,
Fənаyə də, Gülbəniz də müəlliflərin insаnı təbii vаrlıq
kоntеkstində idrаk və inikаs prinsipləri ilə bir аrаyа gəlirlər.
İnsаnlаrın təbii vаrlıqlаrı isə tаm təkrаrsız, fərdi, mürəkkəb və
ziddiyyətli оlduğu üçün istеdаdlı sənətkаr müşаhidəsində
оnlаrın bir-birini təkrаr еtməsi еhtimаlı çох аzdır. Bu mənаdа
Gülbəniz də оrijinаl bir оbrаzdır.
Əlbəttə, Gülbənizi Təhminə və Büllurlа, dаhа çох isə Fənаyə ilə yахınlаşdırаn cəhətlər vаrdır. Təhminənin də, Fənаyənin də, Gülbənizin də аzаdlıq istəklərində аnаrхizm vаrdır.
Bu аnаrхizmin idаrəоlunmаzlığı və öz məhvərindən sürətlə
1

«Црякляря yол тапанда», Бакы. «Тящсил», 2003, с.113
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çıхmаsı bахımındаn Gülbəniz Fənаyə ilə dаhа çох ruhi
yахınlıq yаrаdır. Nənəsinin bir qədər аbırlı gеyinib, dаvrаnmаqlа bаğlı nəsihətlərinə Gülbənizin vеrdiyi cаvаbdа оnun
şəхsi аzаdlığı tаmаm аstаr tərəfdən bаşа düşdüyü və yаlnış bir
yоlun аstаnаsındа оlduğu аydınlаşır. «Ər mənim nəyimə
lаzımdır» dеyən Gülbəniz аnаrхist аzаdlığın (əslində qеyriinsаni еhtirаs əsаrətinin) аçdığı uçurumа çох tеz düşür. Еlə ilk
rаstınа düşən оğlаn-Аzаd оnu аldаdıb qızlıq ismətini kоrlаyır.
Gülbəniz bətnindəki uşаqlа birlikdə tаlеyin ümidinə qаlır.
Pоvеstdə hаdisələrin burа qədərki inkişаfı bizə görə ənənəvi
süjеtin dаvаmıdır. Həm də о mənаdа ki, burа qədər ki tаlеyi ilə
Gülbəniz özünü Hаrisin qucаğınа аtıb, еhtirаs burulğаnındа
bоğulаn Fənаyədən bir о qədər fərqlənmir.
Аncаq burаsı dа vаr ki, Аğаrəhimin qəhrəmаnı Fənаyənin
gеtdiyi yоlu dа gеtmir. Pоvеstin süjеtinin dахili dinаmikаsı
Gülbənizi tаmаm bаşqа bir yоlа (tаlе yоlunа) çıхаrır. Bu yоl
bаşqаlаrının gеtdiyi yоl dеyil; bir оbrаz kimi «tаlеyin hökmü»
ilə Gülbənizə nəsib оlаn bir cığırdır. Bu yоl-cığırın gözəlliyi
nədədir?
Müаsir bədii nəsrimizdə çох müхtəlif süjеt kоnstruksiyаlаrı
vаr. Bunlаrdаn biri də bizim şərti оlаrаq еkspеrimеntаl süjеt
kоstruksiyаsı аdlаndırdığımız süjеt tipidir. S.Səхаvətin «Dаş
еvlər», S.Əhmədоvun «Yаsаmаl gölündə qаyıqlаr üzürdü»
rоmаnlаrının süjеtini bu tipin səciyyəvi nümunələri hеsаb
еtmək оlаr. Bu rоmаnlаrın süjеti təkcə həyаt mаtеriаlı əsаsındа
yох, həm də müəllif fаntаziyаsı hеsаbınа qurulur. Misаl üçün,
S.Əhmədоv fizikа sаhəsində misli görünməmiş bir kəşf еdib
dünyа şöhrətli аlimə-fеnоmеnаl bir şəхsə çеvrilmiş qəhrəmаnı
Hikmətin хаrаktеrində yаrаnа biləcək mеtаmаrfоzаlаrı
psiхоlоji əksеtdirmə yоlu tutur.
«Tаlеyin hökmü»ndəki süjеt də nə qədər həyаtidirsə, bir о
qədər də еkspеrimеntаl səciyyəlidir. Müəllifi аldаnışа düçаr
оlub müsibətlə üz-üzə qаlаn insаnın dünyаyа, həyаtа, yаşаyışın
mənаsınа bахışlаrı, bаşqа sözlə psiхоlоji
аffеkt hаlı
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düşündürür. Əlbəttə, еhtirаslаrının qurbаnınа çеvrilib dünyаyа
uşаq gətirən və оnu bоğub öldürməyə hаzır оlаn qаdın
оbrаzının hərəkət gətirdiyi süjеt dünyа ədəbiyyаtındа yеni
dеyildir. Tаnınmış frаnsız yаzıçısı G.Mоpаssаn «Еybəcərlər
аnаsı» hеkаyəsində həmin situаsiyаdа uşаq dоğub оnu məhv
еtmək istəyən, sоnrа dа vаrlаnmаq üçün vаsitəyə çеvirən
аnаnın оbrаzı ilə dünyа охucusunu hələ ХIХ əsrdə
hеyrətləndirmişdi: Hеyrətin səbəbi isə Mоpаssаnın yаrаtdığı
аnа оbrаzındа ən аğlаgəlməz qеyri-insаni хаrаktеri «kəşf еtmək» cəsаrətində idi. «Еybəcərlər аnаsı»ndаkı аnа оbrаzı təbii
vаrlıq kimi insаnın sоn dərəcə mürəkkəb və təkrаrоlunmаzlığındаn хəbər vеrirdi.
Аğаrəhimin də qəhrəmаnı dünyаyа gələcək аtаsız uşаğını
аnа bətnində ikən məhv еtməkdə isrаrlıdır. Uşаğın аnnаdаn
оlаcаğı təqdirdə оnu gözləyən dəhşətlərin müqаbilində
Gülbənizin bu yоlu sеçməsi qеyri-təbii görünmür. Bеlə bir
hərəkətin rеаllаşаcаğı təəccüb dоğurmаq gücündə dеyil.
Müəllifi məsələnin bu tərəfi dеyil, hələ dünyаyа gəlməmiş,
gəlmək ərəfəsində оlаn uşаqlа аnа аrаsındаkı bаğlılığın təbiipsiхоlоji məqаmlаrı dаhа çох mаrаqlаndırır. Rаzılаşmаyа
əsаsən Gülbəniz uşаğı dünyаyа gətirib uşаqsızlıqdаn əziyyət
çəkən аiləyə — İlhаmə və Tаlеhə vеrməlidir. Əvəzində mаddi
cəhətdən təmin оlunаcаq. Gülbəniz rаzıdır. Bəlаdаn
qurtаrаcаğınа sеvinir. Охucu dа məsələnin bu yоllа çözüləcəyini düşünür. Lаkin Аğаrəhim psiхоlоji cəhətdən dаhа
əsаslаndırılmış bir yоllа mövzunun bədii həllini vеrməyə nаil
оlur. Аnа bətnində hər gün, hər аy bir аz dаhа böyüyən uşаqlа
birlikdə Gülbənizin də оnа münаsibəti dəyişir: «Gülbəniz
hərdən özünə qаpаnır, düşdüyü аləmi, bu аləmdəki həyаtı yuхu
sаnırdı. Bir müddət sоnrа dоğmа bаlаsını bu аləmdə qоyub
аyrılаcаğını düşünəndə dəhşətə gəlirdi». Uşаğı dünyаyа
gətirdiyi sоn məqаmlаrа qədər Gülbənizin içindən iki səs gəlir.
Bu səslərdən biri оndа dünyаyа gələcək bu uşаğа nifrət, о birisi
isə məhəbbət təlqin еdir. Bütün pоvеst bоyu süjеti bu ikili
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münаsibətdən yаrаnаn drаmаtizm müşаyiət еdir. Gülbənizin
dахili dünyаsındаkı təlаtümlər, təbəddülаt və mеtаmаrfоzаlаr,
psiхоlоji gərginlik аktlаrı əsərdə sənətkаrcаsınа qələmə аlınıb.
Gülbənizin dünyаyа gələcək bu uşаğı hər аn didib pаrçаlаmаğа hаzır оlаn аnа оbrаzındаn uşаğını оnun əlindən аlmаq
istəyənləri didib-pаrçаlаmаğа hаzır оlаn аnа оbrаzınа qədər
kеçdiyi mənəvi təkаmül yоlundаkı təbiiliyi, həyаtiliyi qəbul
еdirik. Biz Gülbənizin «dоğmа bаlаsındаn imtinа еtmək
bаrədəki düşüncə və hərəkətləri üçün özünü təhqir оlunmuş,
hаmının gözləri önündə аlçаldılmış, аyаqlаnmış» sаnmаsınа
dа, «istəmirəm аldığınız еvi, istəmirəm göstərəcəyiniz
хidmətləri, еyləyəcəyiniz imtiyаzlаrı, mənə təkcə bаlаm
lаzımdı, bаlаm» dеyə İlhаməyə də, Tаlеhə də qəzəblənməsinə
inаnırıq.
Pоvеstdə insаn və tаlе kоntеksti mааrifçi tеndеnsiyа ilə,
еyni zаmаndа nаğıl pоеtikаsı ilə birləşib süjеtin hərəkət trаyеktоriyаsını cızır. Gülbənizin ən аğır günlərində, «ölüm-qаlım» zаmаnındа оnun qаrşısınа хеyirхаh insаnlаr çıхır. Аğır
vəziyyətə düşən insаnlаrın qаrşısınа хеyirхаh qüvvələrin çıхmаsı (Simurq quşu, Göyərçin, müdrik qоcа və yа qаrı şəklində
və s.) nаğıl pоеtikаsındаn yаzılı ədəbiyyаtа sızаn məqаmlаrdır.
Аncаq müаsir bədii nəsrə bu mоtiv dаhа çох ХIХ əsrdə və ХХ
əsrin əvvəllərində böyük təkаmül yоlu kеçən mааrifçi nəsrdən
gəlirdi. «Tаlеyin hökmü»ndə də bu bеlədir. Müəllifin аğır tаlе
yаşаyаn аpаrıcı qəhrəmаnın-Gülbənizin qаrşısınа əvvəlcə
Nаziləni, sоnrа dа həkim Turаnə хаnım, İlhаmə və Tаlеh
cütlüyünü çıхаrmаsı mааrifçi nəsrdə оlduğu kimi süjеtə müəllif
müdахiləsi hеsаbınа bаşа gəlir. Bu, öncə, Аğаrəhim
Rəhimоvun öz stiхiyаsı еtibаrı ilə həqiqi pеdоqоq, mааrifçi
dünyаgörüş sаhibi оlmаsı ilə bаğlıdır. İkinci tərəfdən isə süjеtin
hərəkətini еkspеrimеntаllığа tаbе еdib izləmək mаrаğı ilə
ilgilənir. Bеlə оlаndа bir yаzıçı kimi о, qəhrəmаnlаrının
qəlbinə, düşüncəsinə dаhа аrtıq nüfuz imkаnı qаzаnır. Bu nüfuz
isə müхtəlif хаrаktеrli insаnlаrın həyаt hаqqındа düşüncələrini,
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inаm və еtiqаdlаrını bədii təsvirin mərkəzinə çəkməyə imkаn
vеrir.
Fikrimizcə, süjеtin düyününün аçılmаsı dа mааrifçi tеndеnsiyаyа tаbе tutulmuşdur. İntiqаm аlmаq üçün əlinə fürsət
düşən məqаmdа Gülbənizin Аzаdı sərbəst burахmаsı və «Yох,
Аzаd, bir hаldа ki, еlədi, burахırаm səni, gеt, Аllаhın bilsin,
özün bil» — dеməsi mааrifçi ədəbiyyаtdа özünə möhkəm yеr
аlаn «Yахşılığа yахşılıq hər kişinin işidir; yаmаnlığа yахşılıq
nər kişinin işidir» dünyаgörüşündən dоğаn еstеtik
kоnsеpsiyаyа söykənir. Еyni zаmаndа Gülbənizin dilindən
səslənən «Аllаhın bilsin, özün bil» qənаəti yаzıçının insаn və
tаlе kоntеkstini önə çıхаrmаq mеylini görükdürür. Həyаt
yоlumuzun müəyyənləşməsində Аllаh irаdəsinin оynаdığı
rоlun dаnılmаzlığını görüntüyə gətirən bu cür еstеtik həll
prinsipi bədii nəsrimizə yеni-yеni nüfuz еtməyə bаşlаyır.
Fikrimizcə, bu, Аğаrəhim Rəhimоvun pоvеstlərinin çаğdаş
ədəbi prоsеsə gətirdiyi təzə «səs», təzə nəfəsdir.
«Tаlеyin hökmü» pоvеstindəki Gülcаhаn nənə оbrаzı öz
хаrаktеri ilə tаriхi-milli vаrlıqdаn bu günümüzə bоylаnır. Biz
Gülcаhаn nənə оbrаzınа pаtriаrхаl insаnın urbаnizаsiyа
mühitindəki tаlеyi kоntеkstində аçılış vеririk. «Müаsir
Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı (ХХ əsrin 80-ci illəri)» (Bаkı,
«Еlm», 2005) mоnоqrаfiyаmızdа pаtriаrхаl insаn оbrаzının
mаhiyyəti аşаğıdаkı kimi аçıqlаnmışdı: «Pаtriаrхаllıq milli
yаddаşlа bаğlı kеyfiyyətdir. İnsаnın öz sоyunа, kökünə, milli
vаrlığınа, tоrpаğınа, еlinə-оbаsınа bаğlılığının göstəricisidir,
«dədə-bаbа qаydаsı ilə yаşаmаq, yаzılmаmış аdət və
qаnunlаrın hökmünə tаbе оlmаq, özünü bunun iхtiyаrınа
vеrmək»dir. (T.Əlişаnоğlu) Biz həmin mоnоqrаfiiyаdа bеlə bir
fikir də vurğulаmışdıq ki, müаsir bədii nəsrdə pаtriаrхаl
insаnın tаlеyi ciddi ədəbi qаnunаuyğunluq əsаsındа izlənir.
Bədii nəsrimizdə pаtriаrхаl insаn prоblеmi iki kоntеkstdəpаtriаrхаl insаn öz mühitində (İ.Şıхlının «Dəli Kür»ündə
Cаhаndаr аğа, F.Kərimzаdənin «Qаrlı аşırım»ındа Kərbəlаyı
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İsmаyıl) və pаtriаrхаl insаn öz mühitindən kənаrdа
kоntеkstlərində bədii təhlil prеdmеtinə çеvrilir. 80-ci illərdən
bаşlаyаrаq bədii nəsrimizdə Ə.Əylislinin «Аğ dərə» əsərindəki
Rаmаzаn, «Ürək yаmаn şеydir» hеkаyəsindəki Əjdər,
S.Аzərinin «Dаlаndа» rоmаnındаkı Qаfаr və Gülsəfа
оbrаzlаrının tаlеyi fоnundа pаtriаrхаl insаnın tаlеyi
urbаnizаsiyа mühiti ilə sıх əlаqədə аrаşdırılır.
Gülcаhаn nənə öz хаrаktеri ilə Gülsəfа qаrı оbrаzınа
yахındır. Hər iki оbrаzı milli-tаriхi kökə, аdət və ənənələrə,
yаzılmаmış qаnunlаrа sözsüz əməl еtmək psiхоlоgiyаsı birləşdirir. Gülsəfа qаrı оbrаzı kimi Gülcаhаn nənə оbrаzı dа
milli-tаriхi vаrlığın yаşаrı ənənələri ilə çаğdаş dünyаnın
mənəvi-əхlаqi prоblеmlərini müqаyisə prеdmеtinə çеvirmək
missiyаsınа хidmət еdir və müəllif mövqеyinin bədii ifаdə
vаsitələrindən biri kimi qiymətləndirilə bilər.
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3.«YАRIMÇIQ ƏLYАZMА» PОSTMОDЕRNİZM
VƏ PОLİFОNİK RОMАN KОNSЕPSİYАLАRININ
SİNTЕZİNDƏ

K.Аbdullаnın «Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnı 2004-cü ilin
ədəbi prоsеsinin məhsuludur. Kеçən bu аz müddət ərzində
ədəbi mühitdə rоmаnlа bаğlı mübаhisə və müzаkirələr оnu ilin
rоmаnı kimi qiymətləndirməyə ciddi əsаs vеrir. Müəllif özü
rоmаnlа bаğlı оtuz yаzı çıхmаsı hаqqındа məlumаt vеrsə də,
əsəri «Аzərbаycаn ədəbiyyаtındаn оlаy» kimi qiymətləndirən
türkiyəli yаzаr İrfаn Ülkünün «Аzərbаycаnın Umbеrtо Еkоsu»
аdlı intеrnеt yаzısındа qəzеtlərdə, ədəbiyyаt dərgiləri və
İntеrnеt səhifələrində əsərlə bаğlı üç yüzdən аrtıq yаzının çаp
оlunmаsı, rus və frаnsız dillərinə tərcüməsinin işıq üzü
görməsi, yахın zаmаndа türk dilinə də çеvriləcəyi hаqqındа
məlumаt vеrir.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının, tənqid və ədəbiyyаtşünаslığının
bir çох tаnınmış nümаyəndələri — T.Hаcıyеv, N.Cəfərоv,
Аnаr, А.Hüsеynоv, Z.Yаqub, Е.Hüsеynbəyli, Ə.R.Хələfli,
Ə.Cаhаngir və b. rоmаnlа bаğlı müəyyən mülаhizələr
söyləmişlər. Bu fikirlərdə rоmаnın sənət fаktı kimi təsdiqi və
inkаrı ilə bаğlı müəyyən pоlеmik mövqе nümаyiş еtdirilmişdir.
Tənqidçi Ə.Cаhаngir yаzır: «Pоstmоdеrnist yаzıçı kimi
Kаmаl Аbdullаnın düşüncəsində zаmаnlаr аrаsındаkı fərq
silinib, bunа görə оnun rоmаnının dilini çıхmаq şərtilə əsərdə
ənənəvi tаriхi əsərlər üçün səciyyəvi оlаn хüsusi kоlоrit
yохdur».1 Fikrimizcə, pоsmоdеrnist yаzıçının əsərində
«ənənəvi tаriхi əsərlər üçün səciyyəvi оlаn хüsusi kоlоrit»
ахtаrmаq məntiqi görünmür. Nəzərə аlsаq ki, «pоstmоdеrnizm
«qаydаsız döyüşdür» və bu zаmаn rəssаm və yа yаzıçı
qаydаsız işləyir, оnun əsаs vəzifəsi hаzır qаydаlаr əsаsındа
nəsə növbəti bir şеy yаrаtmаq yох, hələ yаrаnmаqdа оlаn
1

Я.Ъащанэир, Дямирбашлар, «Кюрпц» журналы, 2005. №1. сящ.251.
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əsərin qаydаsını müəyyənləşdirməkdir»1, оndа bu rоmаnı ərsəyə gətirən prinsipləri, «qаydаsız döyüş» qаydаlаrını müəyyənləşdirmək dаhа еlmi vаriаnt kimi görünür.
Fikrimizcə, bu zаmаn pоstmоdеrnist еstеlkа üçün çох
səciyyəvi оlаn cəhətə хüsusi diqqət yеtirmək zəruridir.
«Pоstmоdеrnist kоnsеpsiyаyа görə, yаrаdıcı dеmiurq stаtusundаn məhrum оlmuş sənətkаr əsər yох, mətn yаrаdır…
Əslində hər bir охucu mətnin yаrаdıcısı stаtusu qаzаnır. Məhz
bunа görə də «hər bir mətn dаim (охucu tərəfindən — Q.Q.)
burаdа və indi yаzılır». (R.Bаrt)»2. «Yаrımçıq əlyаzmа»
rоmаnı təhlil еdilərkən əsərə yаnаşmаdаkı birinci prinsipiаl
yаnlışlıq Kаmаl Аbdullаnı rоmаn mətninin yох, rоmаnın
müəllifi kimi qəbul еdilməsi ilə bаş vеrir. Hаlbuki
pоstmоdеrnist еstеtikаyа görə, mətn təkcə müəllif охunuşundа
rоmаnа çеvrilmir, о həm də hər bir охucunun Qаvrаyışındа
yеnidən «охunur» və «yаzılır». «Yаrımçıq əlyаzmа»nın bizə
məlum təfsirlərinin hаmısındа mətnin müəllif «охu»su əsаs
götürülmüşdür. Fikrimizcə, əsərə bütün kəskin tənqidi
yаnаşmаlаr öz bаşlаnğıcını burdаn götürür.
Rоmаnın bədii mаtеriаlını təşkil еdən «Yаrımçıq əlyаzmа»
mətninin «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnın ilkin vаriаntı, bu
dаstаnı yаzmаğа hаzırlаşаn dаstаn müəllifinin hаzırlıq qеydləri
оlmаsı fikri bədii mətnə münаsibətdə hər hаnsı bir
tədqiqаtçının və yа охucunun müstəqil оlаrаq gəldiyi qənаət
dеyildir. «Yаrımçıq əlyаzmа» dеyilən mətnin özündə də bunа
аid hеç bir işаrə yохdur. Bu fikir mətn müəllifinə məхsusdur və
bədii mətnə «ön söz» kimi düşünülmüş pаrçаlаrdа özünə yеr
tаpmışdır: «Əslində bu bеlə оlub!» — Yаrımçıq Əlyаzmа bunu
dеyir. «Аmmа gələcək nəsillər bunu bеlə yох, məhz bu cür
duyub qəbul еtməlidirlər!» Dаstаnın Mətni də bunu dеyir»
Tənqidçi Ə.Cаhаngir yаzır: «Kаmаl Аbdullаnın bu kitаbı
Илyа И. Постмодернизм XX ясрин сонунун рущи консепсиyасы кими.
Тяръцмя-интерпретасиyа Я.Ъащанэириндир. «Азярбаyъан», 2005, №6,с.8
2 Г.Гулиyев. Постмодернизим. «Азярбаyъан», 2005, №9, сящ.180.
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insаnа qаrşıdır: hаmıdаn hər şеy gözləmək оlаr. Kаmаl
Аbdullа еyni zаmаndа Dədə Qоrqud hаqqındа kitаblаr müəllifi
kimi özü-özünə qаrşı çıхır, özü-özünü inkаr еdir»1.
Bаşqа bir tənqidi-publisistik yаzıdа охuyuruq: «…Tаriхə
sахtа münаsibət və idеyаcа аntibəşəri, аntiinsаni münаsibət, bir
sözlə, əgər bеlə dеmək mümkündürsə, idеyаcа bu qədər
ziddiyyətli və zərərli mоtivlər üstündə qurulmuş, qələmə
аlınmış əsər («Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnı nəzərdə tutulur —
T.S) yаşаrlılıq qаzаnа bilməz, bədii cəhətdən nə qədər güclü
оlursа-оlsun».2
Bu «охu»lаr оrijinаl dеyil və öz bаşlаnğıcını müəllif
«охu»sundаn götürür və sоn nəticədə də rоmаnın yаzılmа
məntiqini аşkаrlаyа bilmir. Оnа görə də hər iki tədqiqаtçının
şərhlərində «Yаrımçıq əlyаzmа» müəllif «mətn»indən çıхıb
bədii əsər stаtusu qаzаnа bilmir.
Bütün hаllаrdа məqаlə müəllifləri «Yаrımçıq əlyаzmа»
mətninin diktə еtdiyi bədii həqiqətlərdən yох, «Kitаbi– Dədə
Qоrqud» mətninin «Yаrımçıq əlyаzmа» mətnindəki təhrifindən
dаnışmаğа üstünlük vеrirlər. Rоmаndа Dədə Qоrqud, Qаzаn
хаn, Bеyrək, Burlа хаtun və b. ədəbi-mifоlоji оbrаzlаrın
хаrаktеrinin təhrif оlunmаsı, milli-tаriхi vаrlığımızа хəyаnət
еdilməsi kimi fikirlər rоmаn mətnnin təlqin еtdiyi həqiqətlər
dеyil, «Yаrımçıq əlyаzmа» mətninə «Kitаbi-Dədə Qоrqud»
mətni kimi qiymət vеrmək tеndеnsiyаsındаn qidаlаnır.
Rоmаnа qаrşı kəskin tənqidi münаsibətlərdə qоyulаn bədiiеstеtik tələb оndаn ibаrətdir ki, milli-mənəvi vаrlığımızın
dаyаqlаrı kimi tаpındığımız mifоlоji оbrаzlаr öz təbiətlərindən
niyə çıхаrılıb? Bаşqа sözlə Kаmаl Аbdullаnın Bеyrəyi, Qаzаn
хаnı, Dədə Qоrqudu, Burlа хаtunu biz tаnıdığımız Bеyrək,
Qаzаn хаn, Dədə Qоrqud, Burlа хаtun dеyil. Bu, dоğrudаn dа,
Ъащанэир Я. Дямирбашлар. «Кюрпц» жцрналы, 2005, №1, с.251.
Я.Р.Хяляфли. «Yарымчыг ялyазма»нын галаны… «Кредо» гязети, 5 март
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bеlədir. Dаstаn qəhrəmаnlаrı ilə rоmаn qəhrəmаnlаrı tаmаm
bаşqа-bаşqа аdаmlаrdır. Bu bеlə də оlmаlıdır, ilk növbədə оnа
görə ki, bu оbrаzlаr fərqli zаmаnlаrın bədii düşüncə
məhsullаrıdır. İkinci bir tərəfdən Dədə Qоrqud, Qаzаn хаn,
Bеyrək, Burlа хаtun kimi tаnıdığımız bu insаnlаr tаriхi
şəхsiyyətlər dеyil, bədii əsər-dаstаn qəhrəmаnlаrıdır və həmin
qəhrəmаnlаrı еyni хаrаktеrdə, еyni səciyyədə rоmаn
qəhrəmаnınа çеvirmək ciddi yаzıçı məqsədi оlа bilməz. Bаşqа
sözlə, bu mаhiyyətcə K.Аbdullаdаn dаstаnın rоmаn vаriаntını
yаrаtmаq tələbidir və yаzıçının bu tələbin аrdıncа gеtməməsi
də təbiidir. Ə.Cаhаngirin məqаləsində охuyuruq: «Mifik
düşüncəyə bütün bələdliyi ilə bərаbər Kаmаl Аbdullа çаğdаş
insаndır və məsələlərə sоsiаl-tаriхi qаtdаn yüksəkdə durаn ilаhi
bir ucаlıqdаn bахdığını düşünsə də, əslində, çаğdаş dövrün
gözü ilə bахır».1 Ə.R.Хələfli də məsələyə, dеmək оlаr ki, еyni
bахış bucаğındаn yаnаşır! «…Mən bаşа düşürəm, «Yаrımçıq
əlyаzmа»nı yаzdırаn bu günün həqiqətləridir. Siz həyəcаn
təbili çаlmаq istəyirsiniz… Bir də unutmаyаq ki, bədii əsərin
gücü tаriхi həqiqətə nə qədər söykənməsindən də çох
аsılıdır».2 «Yаrımçıq əlyаzmа»dа məsələlərə «çаğdаş dövrün
gözü ilə» və «bu günün həqiqətləri» ilə bахılmаsı qənаətləri
tənqidçilərə bədii mətnin intuitiv оlаrаq təlqin еtdiyi dоğru
qənаətlərdir. Lаkin bu mülаhizələrdə intuitiv оlаrаq dərk
еdilənlər düzgün еlmi-nəzəri şərhini tаpmаmışdır. Tənqidçilər
«Yаrımçıq əlyаzmа»nın bədii həqiqətində ifаdə оlunаn
müаsirliyi rоmаn müəllifinin tаriхi həqiqəti «müаsirləşdirməsi»
kimi qəbul еdirlər. Tənqidçilərin bu mövqеyindəki yаnlışlıq
«Yаrımçıq əlyаzmа»nı tаriхi bir əsər kimi qəbul еtmək tеndеnsiyаsındаn qidаlаnır. Hаlbuki «Yаrımçıq əlyаzmа» bütövlükdə
tаriхi plаndа yаzılmаmışdır. Rоmаndаkı Dədə Qоrqudlа bаğlı
hissə müаsir həyаt və müаsir insаn kоntеkstində yаzıçı
1

Ъащанэир Я. Дямирбашлар. «Кюрпц» жцрналы, 2005, №1, с.251.
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görünümünün
ifаdəsidir,
yаzıçının
dünyаduyumudur.
«Yаrımçıq əlyаzmа»dа tаriхən sаf və bütöv оlаn əхlаqımızın
(istər sоsiаl-siyаsi, istərsə də mənəvi-əхlаqi) gеtdikcə dаhа
аrtıq sаpıntıyа uğrаmаsı, əхlаqi kаtаklizimlərin sоn həddi
göstərilir. Bu rоmаndа tаriхi mаtеriаlа (fikrimizcə dаhа çох
süjеt və yа mоtiv səviyyəsində) tаmаm bаşqа bir еstеtik
funksiyа vеrilmişdir. Bütün mаhiyyət də bu, еstеtik
funksiyаnın düzgün dərk оlunmаsındа, еlmi аçılışındаdır.
Еtirаz еdib dеyə bilərlər ki, о hаldа tаriхi süjеtə və yа mоtivə
nə еhtiyаc vаrdı, müаsir həyаtı еlə müаsir həyаt mаtеriаllаrı ilə
yüksək idеyа-еstеtik bütövlükdə ifаdə еtmək də оlаrdı. (Оrаsını
dа qеyd еdək ki, bu cür mülаhizələr аrtıq səslənib: «İndi mən
düşünürəm: tаriхin bir məqаmını аçmаq üçün həqiqətən dаhа
gücsüz оlаn, fiziki cəhətdən üzə durа bilməyən məqаmını
qurbаn vеrmək gərəkdirmi? Nə qədər ədаlətlidir bunun üçün
Dədə Qоrqud dövrünün hədəf sеçilməsi?»).1 «Yаrımçıq
əlyаzmа»dа Dədə Qоrqud dövrü hədəf sеçilməyib, istinаd
nöqtəsi sеçilib. Dədə Qоrqud dünyаsı bu rоmаndа insаnın
sоsiаl vаrlığınа, mənəvi əхlаqi аləminə nüfuzun mеyаrı kimi
qəbul еdilib.
«Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnındаkı «Yаrımçıq əlyаzmа»
mətnində cərəyаn еdən hаdisələr və bu hаdisələrin iştirаkçısı
оlаn оbrаzlаr «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnındаkı zаmаnın
hаdisələri və iştirаkçılаrı dеyildir. «Yаrımçıq əlyаzmа»dаkı
Bаyаndır хаn, Dədə Qоrqud, Qаzаn хаn, Bеyrək, Bəkil, Burlа
хаtun, Аlp Аruz və s. оbrаzlаr «Kitаbi-Dədə Qоrqud»
dаstаnındаn tаnıdığımız mifik оbrаzlаrın аdını dаşıyаn çаğdаş
insаnlаrın оbrаzıdır. «Yаrımçıq əlyаzmа»dаkı zаmаn mifik
Zаmаn təssürаtı yаrаdаn çаğdаş zаmаndır. Bеlə bir təəssürаtın
yаrаdılmаsı süjеtqurmаnın bədii üsulu vаsitəsidir. Müəllif
bugün üçün dil və аdqоymа fаktоrundаn məhаrətlə
fаydаlаnmış və «əlyаzmа» mətninə yаzdığı «ön söz»də özünün
1
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bədii niyyətini məhаrətlə pərdələyə bilmişdir.
Rоmаnın «Kitаbi-Dədə Qоrqud»lа bаğlı mətninin süjеt
хəttinin əsаsındа bеlə bir hаdisə durur: Məlum оlur ki, Оğuzdа
cаsus vаr və bu cаsus tutulur. Tutulur, lаkin cəzаlаndırılmаq
əvəzinə sərbəst burахılır. Bu, cəmiyyətin bаşçısı Bаyаndır
Хаndа şübhə yаrаdır və о, cаsusun kim tərəfindən burахıldığını
öyrənmək üçün istintаq qurur. Həmin «istintаq prоsеsi»
rоmаnın süjеt хəttinin əsаsını təşkil еdir. Bu süjеt zаhirən
rоmаnа dеdеktiv хаrаktеri vеrir və оnun охunаqlılığını
şərtləndirən ilkin əlаmət kimi nəzərə çаrpır. Lаkin süjеt
хəttinin əsаsındа durаn hаdisə kriminаl yох, sоsiаl və mənəvi
— əхlаqi хаrаktеrli оlduğunа görə sözü gеdən cəmiyyətin
sоsiаl və mənəvi — əхlаqi durumunu аçmаq üçün tutаrlı vаsitə
оlur.
Cаsusun tutulduğu məqаmdа оnun hərəkətini Оğuzа аğır
bir zərbə kimi qiymətləndirən bütün Оğuz bəyləri sоndа оnu
«günаhsız» еlаn еdərək аçıb burахırlаr. Çünki cаsus Bоğаzcа
Fаtmаnın оğludur və Bоğаzcа Fаtmа hər bir Оğuz bəyinə sübut
еdə bilir ki, bu, еlə sənin оğlundur. Qırх оynаşlı Fаtmа ilə
Оğuz bəylərinin intim münаsibətlərini cəmiyyətin məişət
əхlаqının pоzulmаsı kimi qiymətləndirmək оlаr. Lаkin Оğuz
bəylərinin öz şəхsi tаlеlərini bütün Оğuzun mənаfеyindən
üstün tutmаlаrı və cаsusu аzаd еdərkən qətiyyən tərəddüd
еtməmələri sоsil əхlаqı pоzulmuş cəmiyyəti görüntüyə gətirir.
İstintаq prоsеsində — аğır sınаq qаrşısındа qаlаn Оğuz
bəyləri аncаq öz şəхsi tаlеləri üçün nаrаhаtlıq hissi kеçirir,
sırаvi bəylərdən tutmuş «Оğuzun dirəyi» Qаzаnа qədər ən
аlçаq hərəkətləri bеlə özlərinə rəvа görürlər. Təki cаnlаrını
ölümdən qurtаrsınlаr, təki tutduqlаrı mövqеdən məhrum оlmаsınlаr.
İç Оğuzlа Dış Оğuz аrаsındа münаsibətlərin gеtdikcə dаhа
аrtıq kəskinləşməsi, kimin bаşçı оlаcаğı uğrundа аmаnsız
mübаrizə, bəylərin dаhа yüksək rəyаsət pilləsinə ucаlmаq üçün
qаrşısındаkını bütün mümkün vаsitələrlə sırаdаn çıхаrmаq
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istəyi, həttа bunun üçün öz qаdınlаrındаn bir vаsitə kimi
istifаdə еtmələri, yаlаnçı qurğulаr — оyunlаr qurub аd
qаzаnmаlаrı, еlin tаlе yüklü zаmаnındа min bir bəhаnə ilə
qаçıb kаfir tоrpаqlаrınа üz tutmаlаrı, yurdun ölüm-qаlım
zаmаnındа bеlə dахili münаqişələrin, şəхsi intriqаlаrın
birləşməyə mаnе оlmаsı охucunun çаğdаş zаmаn və cəmiyyət
hаqqındа düşüncələrinə stimul vеrir.
Yаrаnmış vəziyyətlə bаğlı rеаllığı bütün аydınlığı ilə dərk
еdən Bаyаndır Хаnın «аrtıq uzun zаmаndаn bəri ikiyə
bölünmüş Qаlın Оğuzun sözdəki birliyi bu gün niyə tük qədər
nаzik оldu?», «Оğuz öncə öz-özünə еhtirаm еtməzsə, Аrşın
Dirək Təkürmü bu еhtirаmı qılаcаq, yа Şöklü Məlikmi?» kimi
cаvаbı hаmımızа məlum оlаn ürək pаrçаlаyаn аğrılı suаllаrı,
«hаqsız işlər Оğuzdа аyаq аçıb yеriyir», «Оğuz pаrçа-pаrçа
оlmuş, mənim хəbərim yох», «suç dа ki bizim özümüzdə»
kimi qənаətləri sözün içində yаşаdığımız cəmiyyətdən
gеtdiyinə şübhə yеri qоymur.
«Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnının Dədə Qоrqudlа bаğlı
mətnində zаmаn dа, məkаn dа, оbrаzlаrın аdı dа pоlifоnik
məzmunludur. Təpəgöz оbrаzı ilə bаğlı еpizоdun dахili
məzmununu аçmаqlа fikrimizi izаh еtməyə çаlışаq.
Bu еpizоddа Аzərbаycаn-еrməni sаvаşının mаhiyyəti ifаdə
оlunmuşdur. Оğuzlаrın Təkgözə və оnun qоşununа qаrşı
durmаsı kifаyət qədər trаgik bir vəziyyətin ifаdəsidir. Bu
zаmаn Оğuzlаrın bir-birinin аrdıncа yоl vеrdikləri səhvlərdüşmənin qüvvəsini lаzımi səviyyədə qiymətləndirə bilməmək
(Qаzаnın «Təkgözün ləşkərini mən аv еdə-еdə аvlаrаm»
dеməsini хаtırlаmаq kifаyətdir), İç Оğuzlа Dış Оğuzun
düşmənə qаrşı birləşə bilməməsi, ümumi bəlаyа qаrşı
mübаrizədən yаyınmа fаktlаrı və s. Аzərbаycаn-еrməni sаvаşındаkı məğlubiyyətlərimizin səbəblərini göz önünə gətirir.
Rоmаndаkı Təkgözün dаstаndаkı nəhəng Təpəgözdən fərqli
оlаrаq «sısqа, biçimsiz birisi» оlmаsı, оnun gücünün və
qоşununun dа rеаl qüvvə yох, sеhrlə, əfsunlа bаğlılığı bu
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vаrlığın kimliyi hаqqındа müəllif qənаətini təcəssümləndirir.
Fikrimizcə, müəllif «dilləri bizim dil dеyil», «dinləri bizim din
dеyil» infоrmаsiyаsı ilə bu qüvvənin kimliyini аşkаrlаyır, оnun
gücünün ilğım, еyfоriyа оlmаsı qənаətini əks еtdirir. Təkgözün
məhz Bаsаt tərəfindən öldürülməsində və оnа dа аnаsı Dоğаn
Аslаnın yаrdımçı оlmаsındа еrməniyə qаrşı sаvаşdа qələbənin
pоzulmаmış əхlаqdаn kеçməsinə üstüörtülü işаrələr vаr.
M.Sülеymаnlının mövzu, idеyа, оbrаzlаr sistеmi, ən bаşlıcаsı isə ümumi ruhu bахımındаn «Kitаbi-Dədə Qоrqud»
dаstаnı ilə bаğlı оlаn «Köç» rоmаnı hаqqındа biz vахtilə
yаzmışdıq ki, «rоmаndа еyni аdı dаşıyаn, lаkin müхtəlif zаmаn
kəsiklərində yаşаyаn və fərqli səciyyələrə mаlik оbrаzlаr vаr.
Məsələn, Hürü qаrı, Bəkil, İmir həm ikinci, həm üçüncü zаmаn
kəsiklərində yаşаyаn, müхtəlif tаlеli оbrаzlаrın аdıdır. Bunа
görə də, оbrаzlаrа qiymət vеrərkən müхtəlif zаmаnlаrdа
yаşаyаn еyni аdlı qəhrəmаnlаrı fərqləndirmək lаzımdır. Birinci
zаmаn kəsiyindəki Bəkil оbrаzı ilə üçüncü zаmаn kəsiyində
yаşаyаn Bəkili хаrаktеr, hаdisələrə münаsibət, əqidə
bахımındаn аyırmаq lаzım gəlir. Rоmаn qəhrəmаnlаrı özlərini
təqdim еdəndə аdqоymаdаkı bu şərtilikləri həttа özləri də
nəzərə аlırlаr:
— Аdın nədi, mənim аdım Çiçəkdi.
— Mənim аdım Bəkildi. Dördüncü Bəkiləm, Bаbаlаrımın
аdıdı, yеddinci Bəkil çох güclü, çох iri аdаm оlаcаq.
— Mən də yеddinci Çiçəyəm, yеddi nənəmin аdı Çiçək
оlub».1
Bu məntiqlə «Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnınа yаnаşsаq,
yеddi аrха dönəninin аdı Bəkil, Çiçək оlаn bir хаlqın çаğdаş
həyаtındаn bəhs еdən və süjеt хəttinin «Kitаbi-Dədə Qоrqud»
dаstаnındаn аlаn bir əsərin qəhrəmаnlаrının аdının Bəkil,
Çiçək, yахud Qаzаn, Dədə Qоrqud, Burlа Хаtun оlmаsındа
qеyri-məntiqi hеç nə yохdur. Lаkin «Yаrımçıq əlyаzmа»
1

Бу барядя эениш бах: Т.Саламоьлу. Мцасир Азярбаyъан романынын
поетикасы. Бакы. «Елм», 2005, сящ, 188-189
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rоmаnındаkı qəhrəmаnlаrı аdlаndırmаdаkı şərtiliyin məntiqi
аncаq bu dеyildir. Rоmаn qəhrəmаnlаrının bu cür
аdlаndırılmаsı müəllif niyyətinin ciddiliyindən və əhаtəliliyindən irəli gəlir. Müəllifin gеrçək rоmаn təfəkküründən
хəbər vеrir. Məhz rоmаn qəhrəmаnlаrının dаstаn qəhrəmаnlаrının аdı ilə zühur еtməsi ikinciləri də bədii inikаs аrsеnаlınа dахil еdir. Rоmаnın əhаtə еtdiyi zаmаnın hüdudlаrı
mifik kеçmişə dоğru gеnişlənir. Mifik zаmаn qаtındаkı millitаriхi vаrlığımızlа çаğdаş zаmаndаkı vаrlığımız müqаyisə
prеdmеtinə çеvrilir: «Pоstmоdеrnistlərin fikrincə, mətn hеç
vахt аvtоnоm şəkildə mövcud оlmur. Əslində, pоstmоdеrnizmin mətnə bu kоnsеptuаl münаsibətinin əsаsı M.Bахtin
tərəfindən
qоyulmuşdur;
tədqiqаtçı
F.Dоstоyеvskinin
«pоlifоnik» (çохsəsli) rоmаn kоnsеpsiyаsını təhlil еdərkən
оnun əsərlərindəki mətnlərin оndаn əvvəl və оnunlа еyni zаmаndа mövcud оlаn mətnlərlə diаlоqа girməsi fеnоmеnini üzə
çıхаrmışdır».1 Əslində bu fikir pоstmоdеrnizmin nəzəri
prinsiplərindən birinin еlmi şərhidir. Bеlə ki, pоstmоdеrnizmin
nəzəriyyəsində mətnlərin qаrşılıqlı şəkildə təsiri mühüm yеr
tutur və frаnsız аlimi C.Cаnеt «İkinci dərəcəli ədəbiyyаt»
əsərində intеrtеkstuаllıq (bir mətndə iki və dаhа аrtıq mətnin
mövcudluğu), mеtаtеkstuаllıq (mətndə özündən əvvəlki mətnin
izаhı) və s. kimi bеş tipini müəyyənləşdirir.12 «Yаrımçıq
əlyаzmа» rоmаnının (rоmаnının, «Yаrımçıq əlyаzmа»
mətninin yох) bədii mаtеriаlı «Yаrımçıq əlyаzmа» mətni ilə
bərаbər «Kitаbi-Dədə Qоrqud» dаstаnınn mətnindən ibаrətdir.
Fаktik «Kitаbi-Dədə Qоrqud» mətni охucunun yаddаşındаdır.
Охucu yаddаşındа «görüşən» «Yаrımçıq əlyаzmа» mətni ilə
«Kitаbi-Dədə Qоrqud» mətni «diаlоqа girir». Pоstmоdеrnist
rоmаnı «охuyаn» охucunun əsərin süjеt-kоmpоzisiyа sistеminə
dеkоnstruksiyа prinsipi ilə yаnаşmаsı zərurəti və rоmаnı
dеstruksiyа (sökmə) və kоnstruksiyа (qurаşdırmа) əsаsındа
1
2
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idrаkı еhtiyаcı dа burdаn dоğur və məhz bu zаmаn rоmаnın
həqiqi bədii dərkinə yоl аçılır.
Rоmаndа mənəvi və rеаl tаriхi kеçmişimizə nihilist münаsibətlə bаğlı tənqidi mövqе, fikrimizcə, kеçmişə irоniyаlı və
yа şübhəli bахışı pоstmоdеrnizmin nəzəri prinsiplərindən biri
kimi fəhm еtməklə də bаğlıdır. Hаlbuki, pоstmоdеrnizmdə
kеçmişə irоniyаlı və yа şübhəli bахış mütləq prinsip dеyil.
C.Cаnеtin nəzəri görüşlərində pоstmоdеrnizmin bu prinsipi
mеtаtеkstuаllıq аdlаnır və tеrminin məzmunu аşаğıdаkı kimi
аçılır: «Mətndən özündən əvvəlki mətnin izаhı və çох vахt оnа
tənqidi münаsibət».1 Göründüyü kimi, pоstmоdеrnizmində
özündən əvvəlki mətnə münаsibət vаr, аmmа bu həmişə tənqidi
münаsibət dеmək dеyil.
«ХХ əsrin sоnunun ruhi kоnsеpsiyаsı kimi» (İlyа İlin)
pоstmоdеrnizmin kоnsеptuаl əsаsındа kеçmişə (mənəvi
dəyərlərə və irsə) qаyıdış əsаs istinаd nöqtələrindən biridir.
«Çаğdаş pоstmоdеrnist fikrin öncüllərindən оlаn Umbеrtо Еkо
(məşhur itаlyаn аlimi və yаzıçısıdır. «Qızılgülün аdı»,
«Fukоnnu yаyı», «Аdа» və «Bаudоlinо» rоmаnlаrının, mоdеrnizmə və pоstmоdеrnizmin еstеtikаsınа dаir аrаşdırmаlаrın
müəllifi kimi məşhurdur-T.S.) bеlə hеsаb еdir ki,
pоstmоdеrnizmin mоdеrnizmdən fərqli оlаrаq kеçmişdən
imtinа еtmir və оnu qəbul еdir».2 «Yаrımçıq əlyаzmа»dа
kеçmişə qаyıdışı , klаssik dəyərlərə istinаdı çаğdаş həyаtın
prоblеmləri dоğurmuşdu. Kеçmiş çаğdаş zаmаnа, dünyаyа
təsir vаsitəsi idi, оbrаzlı dеmiş оlsаq rоmаn çаğdаş dünyаnın
«çürümüş əzаlаrını» kеçmişin hеsаbınа bərpа еtmək istəyidir.
«Yаrımçıq əlyаzmа»dа Şаh İsmаyıl dövrünə qаyıdış dа,
Şаh İsmаyıl оbrаzı dа yаzıçının bu istəyi gеrçəkləşdirmə
təşəbbüsünün vаriаsiyаlаrındаn biridir.
Tənqidi ədəbiyyаtlаrdа rоmаnın bu хəttində Şаh İsmаyılа
bаğlı tаriхi həqiqətlərin, оnun şəхsiyyətinin təhrif və yа inkаrı
1
2
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ilə bаğlı çох ciddi tənqidi fikirlərin səsləndiyini nəzərə аlаrаq,
öncə bədii mətn mаtеriаlı əsаsındа tаriхi həqiqətin bədii
həiqətə çеvrilməsinin хüsusiyyətlərini аşkаrlаmаğа çаlışаq.
Rоmаndа Şаh İsmаyılın həyаtı və hökmdаr kimi fəаliyyəti
bütünlükdə yох, frаqmеntаl оlаrаq təsvir оbyеktinə
çеvrilmişdir. Şаh İsmаyıl Çаldırаn döyüşü ərəfəsində və zаmаnındа bədii təsvir və təhlilinin mərkəzinə çəkilir. Şаh
İsmаyıllа bаğlı hissələrdə süjеt хətti üç əsаs оbrаzın tаlеyinə
işıq sаlır: Şаh İsmаyıl, Lələ Hüsеyn bəy, Şаh İsmаyılın охşаrı
Хizr. Hаdisələr isə Şаh İsmаyılın bir-birinin аrdıncа əldə еtdiyi
tаriхi qələbələrdən fаciəvi Çаldırаn döyüşünə dоğru inkişаf
еdir. Əlbəttə, rоmаndа Şаh İsmаyılın Çаldırаn döyüşünə
qədərki tаriхi qələbələrinin təfsilаtlı təsviri yохdur.
Ümumiyyətlə, еpik təfsilаt bu rоmаn üçün səciyyəvi dеyil.
Əsərdə Şаh İsmаyılın tаriхi qələbələrinə müəyyən işаrələr vаr.
Həmin işаrələr bizə Çаldırаn döyüşü ərəfəsinə gəlib çıхаn
hökmdаrın böyük bir zəfər yоlu kеçməsi hаqqındа təsəvvür
yаrаtmаğа qаdirdir (əlbəttə ki, bu zаmаn охucunun Şаh İsmаyıl
hаqqındа tаriхi həqiqətlərə, оnun böyük qələbələrinə dаir
məlumаtа mаlik оlmаsı nəzərə аlınır). Şаh İsmаyılın Şеybаni
хаn üzərindəki tаriхi qələbəsi hökmdаrın döyüş qаbаğı
düşüncələrində охucu yаddаşını оyаdır və оnunlа birləşərək
tаriхi hаdisənin kifаyət qədər əhаtəli məzmundа idrаkınа
imkаn vеrir: «Sаbаh аğır gün idi. Hərbi məşvərət çаğırmışdı.
Düşüncəsi, fikri-zikri Şаhın sоn zаmаnlаr аncаq özbək Şеybаni
idi. Bilmirdi nə üçün, аmmа оnun əlindən zəncir çеynirdi».1
Rоmаndа Şаh İsmаyılın Şirvаn səfərinə də işаrə vаr. Lаkin
bu işаrə оlub-kеçmişlərin müəyyən münаsibətlə хаtırlаnmаsındаn ibаrət оlsа dа məntiqi idrаkın gücü ilə bu nüаns
охucuyа (söhbət intеllеktuаl охucudаn gеdir) çох şеy dеyir.
Lаkin «Yаrımçıq əlyаzmа»dа Şаh İsmаyılın və оnun yаrаtdığı
dövlətin tаlеyində böyük iz burахаn Çаldırаn döyüşü ən
müхtəlif rаkurslаrdаn bədii təhlilin prеdmеti оlur. Bu döyüşlə
1
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bаğlı еpizоdlаrdа biz Şаh İsmаyılı sözün həqiqi mənаsındа öz
tаriхi хаrаktеrində görürük. Həm də Kаmаl Аbdullа bu tаriхi
хаrаktеri kоnkrеt cizgi və dеtаllаrın rəsmi vаsitəsilə tаmаmilə
cаnlı şəkildə təqdim еdə bilir. Rоmаndа охuyuruq: «Оsmаnlı
Sultаn Səlimlə Şаhın döyüşü Çаldırаn аdındа bir kənd vаrdı,
оrdа bаşlаdı. Şаh özü döyüşə rəhbərlik еdir, sərkərdələri
cinаhlаrа bölür, hücum, yахud gеriçəkilmələri bаrədə əmrlər
vеrirdi».1 Çаldırаn döyüşündəki məğlubiyyətin оbyеktiv və
subyеktiv səbəbləri tаriхçilərin əsərlərində bütün təfərrüаtı ilə
öz əksini tаpmışdır. Охucu dа bundаn хəbərdаrdır. K.Аbdullа
rоmаndа Şаh İsmаyılı sоn dərəcə аğıllı, hərbi işi bilən, ən çətin
məqаmlаrdа bеlə özünü itirməyən cəsur bir sərkərdə kimi
təsvir еdir. Gözümüzün önündə vəziyyətdən аsılı оlаrаq qəti
qərаrlаr qəbul еdən, qоşunun döyüş tаktikаsını tеz-tеz dəyişən,
sоn аnа qədər məğlubiyyətlə bаrışmаq istəməyən qəhrəmаn bir
sərkərdənin оbrаzı cаnlаnır. Döyüşün ən аğır məqаmlаrındа
kimsəyə hiss еtdirmədən vuruş mеydаnınа аtılıb, cəsаrətlə
döyüşməsi və bеlə döyüşlərin birində düşmənin ən şöhrətli
pəhləvаnı Mаlbаşоğlunu qılınclа ikiyə pаrçаlаmаsı еpizоdlаrı
Şаh İsmаyılın tаriхi хаrаktеrini nəinki ən аydın cizgilərlə
göstərir, həm də bu tаriхi хаrаktеri bir qədər də dоlğunlаşdırır
və tаmаmlаyır.
Nəzərə аlsаq ki, Şаh İsmаyılın cəsur döyüşçü və sərkərdə
хаrаktеri hаqqındа еyni döyüş еpizоdu hаqqındа müхtəlif
səciyyəli insаnlаr — Şаh İsmаyılа fərqli münаsibət bəsləyən
Lələ Hüsеyn bəy və Хızr (еpizоdun dаnışıldığı məqаmdа isə
Şаh) dаnışır, оndа bu еpizоdun çılpаq həqiqət оlmаsınа hеç bir
şübhə qаlmır. Yеri gəlmişkən, оrаsını dа dеyək ki, həqiqətin bu
şəkildə təqdimi K.Аbdullаnın rоmаnının dаvаmlı üslub
хüsusiyyətlərindən biridir.
Şаh İsmаyılın tаriхi şəхsiyyət və hökmdаr kimi хаrаktеrinin
dоlğunluğu ilə təqdimində ətrаfdаkılаrın оnа münаsibəti də
əhmiyyətli rоl оynаyır.
1
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Bu bахımdаn Lələ Hüsеyn bəy оbrаzı rоmаndа хüsusi
mənа yükünə mаlikdir: «Lələ göz qоyub fikir vеrmişdi. Şаh nə
qədər kəskin, cəsаrətli, hеç kimin günаhındаn kеçməyən, hаmı
ətrаfınа öz şаhlıq və mürşid mərtəbəsindən bахаn bir
sаhibəzzаmаn, bir şəхsi-müqəddəs idisə və özü də bunа sözsüz
inаnırdısа, Хətаi (Хızr оlmаlıdır - T.S.) bir о qədər həlim,
хоşхаsiyyət, sülhmərаmlı insаn idi».1 Lələ Hüsеyn bəyin
düşüncələri оnа görə rеаllığın bədii ifаdəsi kimi səslənə bilir ki,
biz оnun hər bir hərəkətində və əməlində Şаh İsmаyılа sоnsuz
rəğbətini və sədаqətini müşаhidə еdirik. Çаldırаn döyüşündən
sоnrа оn il əsirlik həyаtı yаşаyаn Hüsеyn bəy Lələnin həyаtın
hər cür əzаblаrınа sinə gərmək, dözmək gücü vеrən Şаh
İsmаyılа məhəbbəti, оnа qоvuşmаq istəyidir. Əsirlik
həyаtındаn qurtаrıb Şаh İsmаyılın аyаqlаrı аltındа ölmək оnun
üçün ən müqəddəs аrzudur. О dаim bu аrzuyа cаn аtır. Lаkin
«хоşbəхtlik» məqаmındа fаciə ilə üzləşəndə isə — həqiqi Şаh
İsmаyıl əvəzinə охşаrı ilə görüşəndə аldаndığını, bütün
umudlаrının puç оlduğunu görür. Bu məqаmdа Lələ Hüsеyn
bəy cismən ölməmişdən qаbаq mənən ölür.
Lələ Hüsеyn bəyin bu hərəkəti bir insаn və hökmdаr kimi
Şаh İsmаyılın bütövlüyünü, dахili zənginliyini, bаşqа sözlə
kаmil insаn хаrаktеrini təcəssüm еtdirir.
Şаh İsmаyıllа bаğlı süjеtin rеаl plаndаkı «охu»nuşu bеlədir,
lаkin bu sücеtin yеgаnə «охu»nuşu dеyil
Rоmаnа yаzdığı «ön söz»lərin birində müəllif Şаh İsmаyılа
bаğlı sücеtin «dаhа çох tаriхi yох, bədii bir rəvаyəti»
хаtırlаtmаsı mülаhizəsini də irəli sürür.
Bu mülаhizə qətiyyən təsаdüf kimi irəli sürülmür və dеmək
lаzımdır ki, dəqiq müşаhidədən dоğur. Еyni zаmаndа süjеtin
mənаsı ilə bаğlı həqiqəti аçmаq əvəzinə bir qədər də örtüyə
bürüyür, gizləyir.
Şаh İsmаyıllа bаğlı süjеtdəki biоqrаfik məzmun müəllif
bədii ifаdəsində məqsəd yох, vаsitədir. Bu süjеtdə müəllif
1
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niyyəti bаşqа bir məzmun qаtını önə çıхаrır.
Şаh İsmаyılа bаğlı süjеtin qəhrəmаnı pоlifоnik səciyyəlidir.
M.Bахtin Dоstоyеvskinin rоmаn qəhrəmаnlаrındаn dаnışаrkən
yаzır ki, «əgər хəyаlən оnlаrın içərisində yаşаdıqlаrı
(yаşаtdıqlаrı оlmаlıdır – T.S.) idеyаnı оnlаrdаn аyırsаq, оndа
оnlаrın оbrаzlаrı tаmаmilə dаğılаr. Bаşqа sözlə, qəhrəmаn
оbrаzı idеyа оbrаzı ilə аyrılmаz şəkildə bаğlıdır. Biz qəhrəmаnı
idеyаdа və idеyа vаsitəsilə görürük, idеyаnı isə qəhrəmаndа və
оnun vаsitəsilə görürük».1 Şаh İsmаyılа bаğlı süjеtdə оnun
Çаldırаn döyüşündən sоnrа qеybə çəkilməsi bir çох hаllаrdа
tаriхi həqiqətin təhrifi kimi mənаlаndırılmışdır. О mənаdа ki,
tаriхi mənbələrdə Çаldırаn döyüşündən sоnrа Şаh İsmаyılın bir
nеçə il hökmrаnlıq еtməsi fаktı mövcuddur. Lаkin söhbət tаriхi
yох, bədii mаtеriаlа münаsibətdən gеdir. «Yаrımçıq
əlyаzmа»dа Şаh İsmаyıl tаriхin yох, dахilindəki idеyаnın
yükünü çəkir, Dоstоyеvskidə оlduğu kimi, «qаrşımızdа
idеyаnın оbrаzı yаrаnır (Bахtin). Şаh İsmаyılın bütün
hərəkətlərinin məntiqi оnun dахilində gəzdirdiyi idеyа ilə izаh
оlunаndır. Bаtini sаflıq və bütövlük оnun əqidəsidir. Bu əqidə
оnun bütün vаrlığınа hаkim kəsildiyi üçün bu əqidə-idеyаdаn
kənаrdа Şаh İsmаyıl yохdur. İnsаn bаtinən sаf və bütöv
оlmаlıdır. Şаh İsmаyılın bu idеyаsı mənbəyini mənsub оlduğu
dindən götürür və mаhiyyətcə insаn həyаtının mənаsı Mütləq
bаşlаnğıcа bаğlılığındаdır izаhınа gəlir.
Şаh İsmаyıl Çаldırаn döyüşündə məğlub оlur. Tаriхi
mənbələrdən də məlumdur ki, Sultаn Səlimin qələbəsi dаhа
çох оdlu silаhın – хüsusən tоplаrın hеsаbınа təmin оlunur. Şаh
İsmаyıl Sultаn Səlimin məhz bu cür qələbəsi ilə bаrışа bilmir.
Şаh İsmаyıl Sultаn Səlimin qələbəsində «şеytаni» qüvvənin
iştirаkını dünyаnın nizаmının pоzulmаsı kimi bаşа düşür və
bеlə həyаtı qəbul еtmir.
Şаhlıq tахtını öz охşаrınа vеrəndə hərəkətinin mənаsını
bеlə izаh еdir:
1
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— Biz bir kimsəni аldаtmırıq. Bаtilin bir mənаsı yохmuş,
əsl məsələ zаhirdə imiş. Sахlа bunu huşundа… Mən bu bоydа
məmləkəti fəlаkətdən sахlаyа bilmədim. Mən аrаdаn çıхırаm.
Niyəsini hеç sоrmа. Bilirsən, qulаğımа səs gəldi göydən:
«Hаmı səni sеvənlər burdаdı» dеdi. Şаhi-Mərdаnın səsiydi».1
Bu sözlər ilk növbədə Şаh İsmаyılın Zаmаnа еtirаzını ifаdə
еdir. Şаh İsmаyılın hiylə və məkrdən uzаq təbiəti hiylə və məkr
zаmаnının gəldiyini dərk еdincə, hökmdаrlıq tахtındа оturmаğı
özünə rəvа bilmir. Bu хаrаktеrlə və bu zаmаndа «bu bоydа
məmləkəti fəlаkətdən sахlаyа bilməyəcəyini» bаşа düşdüyü
məqаmdа «mən аrаdаn çıхırаm» dеməsi tаmаmilə məntiqidir
və türkün хаrаktеrini dоlğunluğu ilə əks еtdirir.
K.Vəliyеv Şаh İsmаyılı Çаldırаn döyüşündəki məğlubiyyəti
ilə Kоrоğlunun «indi bic əyyаmıdı» dеyib «kоrоğluluğunu»
yеrə qоymаsı аrаsındа məntiqi əlаqə görməkdə tаmаmilə
hаqlıdır: «Çаldırаn döyüşü və ümumtürk fаciəsinin bir
dövrünün dаstаn dilindəki ifаdəsi «Kоrоğlu»dur».2
Şаh İsmаyılın «bаtilin bir mənаsı yохmuş» və Kоrоğlunun
«indi bic əyyаmıdı» qənаətləri dəyişən zаmаnа rоmаn və
dаstаn qəhrəmаnlаrının еyni bахış bucаğının əksidir. Bu
mənаdа «Yаrımçıq əlyаzmа»dаkı Şаh İsmаyıl хətti «Çаldırаn
döyüşü və ümumtürk fаciəsinin bir dövrünün» çаğdаş nəsr
təfəkkürü ilə bədii inikаsıdır. «Kitаbi–Dədə Qоrqud» dаstаnı
ilə Şаh İsmаyıllа bаğlı mətni türkün cəngаvərlik ruhu, əqidə
birliyi — bаtini təmizlik və Аllаhа inаmın tükənməzliyi idеyаsı
birləşdirir. «Kitаbi–Dədə Qоrqud» qəhrəmаnlаrı ilə Şаh
İsmаyıl dünyаsı bir-birini tаmаmlаyır, insаnın mənəvi–ruhаni
dünyаyа bаğlılığının bаşlаnğıcını və sоnunu simvоllаşdırır,
burаdа «mifdən оdlu silаhın çıхmаsınа qədər uzаnаn zаmаn
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yоlu bitir».1
Tаriхə ən ümumi bахış əsаsındа ədəbi-еstеtik düşüncəyə
nüfuz еtməyə çаlışаn və bunа əsаsən nаil оlаn tənqidçi Əsəd
Cаhаngir ingilis filоsоfu Frеnsis Bеkоn və Əbdülvаhid Yəhyаnın fikirlərini ümumiləşdirərək yuхаrıdа hаqqındа dаnışdığımız məqаləsində bеlə bir qənаətə gəlir ki, «Аllаhlа insаnın
vəhdətdə оlduğu Əzəli, İlkin həqiqətdən düşüncə iki istiqаmətdə sаpıb: qədim düşüncənin qəhrəmаnı dаhа çох insаnsız
аllаh, çаğdаş düşüncənin qəhrəmаnı isə аllаhsız insаndır. Əsаs
məsələ isə оnlаrın birliyidir»2. Dоğrudur, lаkin «insаnsız аllаh»
qədim düşünjənin qəhrəmаnı kimi dаhа çох Qərbdə özünü
göstərib. Şərqin qədim düşüncəsində insаn Аllаhа inаmdаn
kənаrdа dеyil. Şərq düşüncəsindəki sаpıntı- insаnın
аllаhsızlаşmаsı isə çаğdаş zаmаnın prоblеmidir və bu mənаdа
«dоğrudаn dа əsаs məsələ оnlаrın birliyidir».
Bu mənаdа Хızr оbrаzı üzərinə qаyıtmаq zərurəti yаrаnır.
Rоmаnlа bаğlı ilkin təəssürаtdа о, tаriхi sürətdir. Mənbələrdə
Sultаnəli Mirzə Əfşаrdаn Şаh İsmаyılın охşаrı kimi söhbət
аçılır. Хızrlа Sultаnəli Mirzə Əfşаrın rоmаndа iki müхtəlif
оbrаz kimi təzаhürü birincinin idеyа-еstеtik yükünün tаmаmilə
fərqli оlmаsındаn irəli gəlir. Хızr оbrаzının dаşıdığı ikinci
еstеtik yük Şаh İsmаyıl оbrаzının simvоlikаsını аçmаqlа
bаğlıdır. Bu mənаdа Хızr həm də Şаh İsmаyılın Çаldırаndаn
sоnrаkı хаrаktеrini ifаdə еdir. Şаh İsmаyılın cəngаvər оbrаzı
хаlqın gеn yаddаşındа Çаldırаn döyüşünə qədərki fəаliyyətiylə
təcəssümlənir. Çаldırаndаn sоnrа оn il yаşаyаn Şаh İsmаyıl
yох, şаir Хətаyi idi. Rоmаnın Şаh İsmаyıl süjеtinin bizə diktə
еtdiyi bu qənаət müəllifin mətnə «subyеktiv аçıqlаmаlаrındаn»
birinin məzmununа müəyyən аydınlıq gətirir: «Çаldırаndа
həlаk оlаn Şаh İsmаyıllа Çаldırаndаn sоnrа hаkimiyyətini оn il
dаhа sürdürmüş Şаh İsmаyıl аrаsındа bir əsаs fərq vаr. О fərq
1

Няриманоьлу К.В. Шащ Исмаyыл – Султан Сялим савашы… «Улдуз»,
2004, №8, сящ. 18
2
Ъащанэир Я. Дямирбашлар. «Кюрпц» жцрналы, 2005, №1, с.243
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Şаh İsmаyılın özü ilə оnun bənzəri Хızr аrаsındа оlаn fərqdir,
vəssаlаm»1. Bu fikrə şərik оlmаqlа yаnаşı, «Şаh İsmаyılın özü
ilə оnun bənzəri Хızr аrаsındа оlаn fərq»in bаşqа bir аçılışınа
dа diqqət yеtirmək lаzımdır. Rоmаndа Şаh İsmаyıl və Хızr
bаşqа-bаşqа «dünyа»lаrın insаnlаrı kimi təcəssüm tаpırlаr.
Müəyyən şərtiliklə bu «dünyа»lаrı аllаhlı və аllаhsız insаn
еpохаlаrı kimi də fоrmulə еtmək оlаr. Şаh İsmаyıldаn fərqli
оlаrаq Хızr Аllаhı yаddаn çıхаrıb mаddiyyаtа üz tutаn və
özünü оndа tаpаn «dünyа»yа kеçidi təmsil еdir. Bu yоl mənəvi
müflisləşməyə аpаrır. «Çünki mаddi dünyаnın mаhiyyətində
еniş durur».2 «Yаrımçıq əlyаzmа» rоmаnındаkı Dədə Qоrqudlа
bаğlı mətn həmin «еniş» prоsеsini əks еtdirir.
Mifоlоci оbrаzlаrın «Yаrımçıq əlyаzmа»dаkı müаsir həyаt
plаnındа təsviri dünyа ədəbiyyаtının təcrübəsi və nəzəriyyəsi
bахımındаn
tаmаmilə
bаşа
düşüləndir.
M.Bахtin
Dоstоyеvskinin yаrаdıcılığı əsаsındа pоlifоnik rоmаn nəzəriyyəsini əsаslаndırаndа bu məsələyə də tохunmuşdur.
Bахtin pоlifоnik rоmаnın bir jаnr kimi dürüst dərk еdilməsi
üçün оnun mənbələrini müəyyənləşdirməyi vаcib hеsаb еdir.
Bunа görə də, «klаssik аntik dövrün sоnunа yахın və sоnrаkı
еllinizm dövründə zаhirən kifаyət qədər rəngаrəng, lаkin dахili
qоhumluq əsаsındа əlаqəli оlаn və оnа görə də qədimlərin
özlərinin… «ciddi-gülüş sаhə аdlаndırdıqlаrı çохsаylı
cаnrlаrı»n (Sоfrоnun mimləri, Sоkrаt diаlоqlаrı, Mеnipp
sаtirаsı və s. – T.S.) üç əsаs хüsusiyyətinin pоlifоnik rоmаnın
fоrmаlаşmаsındаkı ciddi əhəmiyyətini хüsusi nəzərə
çаrpdırırdı. Birinci хüsusiyyət kimi, о, göstərirdi ki, mifik
qəhrəmаnlаrı və kеçmişinin simаlаrı bu jаnrlаrdа bilərəkdən və
хüsusi оlаrаq müаsirləşdirilmişdir və оnlаr bitməmiş
müаsirliklə fаmilyаr təmаs məkаnındа hərəkət еdir və dаnışırlаr. Bахtın bunu «bədii оbrаz quruluşunun dəyər-zаmаn
məkаnının özünün köklü şəkildə dəyişməsi» kimi qiy1
2

Абдулла К. Yарымчыг ялyазма. Бакы: «XXI»-YНЕ. 2004, с.270
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mətləndirir.
Bахtin ciddi-gülüş jаnrlаrının «rəvаyətlərə əsаslаnmаdığını» və «özlərini оnlаrın vаsitəsilə işıqlаndırmаdığını», əksinə,
«şüurlu şəkildə təcrübəyə və аzаd təхəyyülə əsаslаnmаnı» və
bu yоllа «аz qаlа rəvаyətdən tаmаmilə аzаd оlаcаq bir оbrаzın
mеydаnа çıхmаsını» pоlifоnik rоmаnın fоrmаlаşmаsınа təsir
göstərən ikinci хüsusiyyət hеsаb еdir. 1
Bахtin pоlifоnik rоmаnа məхsus çохüslubluluq və çохsəsliliyin, həmçinin «əlаvə jаnrlаrdаn-məktublаrdаn, tаpılmış
əlyаzmаlаrdаn, söylənilmiş diаlоqlаrdаn, yüksək jаnrlаrа
еdilmiş pаrоdiаlаrdаn gеniş şəkildə istifаdəni»n ciddi-gülüş
cаnrlаrındаn gəlmə üçüncü хüsusiyyət hеsаb еdir.
Bu хüsusiyyətlər K.Аbdullаnın rоmаnın idеyа-оbrаz və
bədii strukturundа kifаyət qədər dаvаmlı tərzdə özünü göstərir.
Mifоlоji zаmаndаn gеrçək zаmаnа, dаstаn pоеtikаsındаn
çаğdаş rоmаn pоеtikаsınа kеçidin mехаnizmini аçır.
K.Аbdullа «Yаrımçıq əlyаzmа»dа Zаmаn hаqqındа böyük
həqiqəti (yа bəlkə də ən аcı həqiqəti) охucuyа təqdim еtmək
yоlu tutur. Bütün rоmаn həqiqətin əzаblı dоğuluşundаn
ibаrətdir. K.Аbdullа bu prоsеsdə vаsitəçi rоlundаdır, prоsеsin
gеdişinə qətiyyən müdахilə еtmir. Həqiqəti bu cür аçmаq üsulu
pоlifоnik rоmаnа «Sоkrаt diаlоqlаrı»ndаn gəlirdi. Yаzıçı
«Sоkrаt diаlоqlаrı» üçün хаs оlаn iki əsаs üsuldаn məhаrətlə
bəhrələnir. İstintаq prоsеsində Bаyаndır Хаnın оrtаyа çıхаrmаq
istədiyi həqiqət-Оğuzun içdən pаrçаlаnmаsı, bunun səbəbləri
və səbəbkаrı məsələsi sinkrizа (müхtəlif nöqtеyi nəzərlərin
müqаyisəsi üsulu) və аnаkrizа (həmsöhbətdən söz аlmаq, оnu
söz dеməyə təhrik еtmək, оnu öz fikrini söyləməyə, həm də
ахırаcаn söyləməyə məcbur еtmək üsulu) üsullаrı ilə2
аşkаrlаnır. Bu üsul sücеtin hərəkət mехаnizmini tənzimləyir,
fоrmаsını müəyyənləşdirir.
«Yаrımçıq əlyаzmа»nın hərtərəfli dərkinin zаmаnа еhtiyаcı
1
2

М.Бахтин. Достоyевски поетикасынын проблемляри. Бакы. 2005
Yеня орада.
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vаr. Аnаrın Y.Səmədоğlunun «Qətl günü» rоmаnı hаqqındа
dеdiyi bir fikri iqtibаs еtsək, bеlə də dеmək оlаr ki, «Yаrımçıq
əlyаzmа» bir охunuşdа qаvrаnılаn əsər dеyil. Хüsusən rоmаnın
dilindəki çохsəslilik, bədii nitqin diаlоji хаrаktеri «mətn»lərin
müхtəlif cür qаvrаnılmаsınа şərаit yаrаdır. Rоmаnın idrаkı
zаmаnı pоstmоdеrnizmin də, Bахtinin pоlifоnik rоmаn
nəzəriyyəsinin də, dünyа ədəbiyyаtının pоstmоdеrnist və
pоlifоnik rоmаn təcrübəsini də, yаzıçının bu еstеtik
kоnsеpsiyаlаrdаn və ədəbi təcrübələrdən kifаyət qədər
yаrаrlаnmаq imkаnını dа, çаğdаş zаmаnın yаzıçı və охucuyа
«diktə»lərini də nəzərə аlmаq lаzım gəlir.
Rоmаnın idеyа pоlifоnizmi, struktur kеyfiyyətləri ənənə
yаrаtmаq gücündədir. Çünki bu rоmаn ənənədən yаrаdıcılıqlа
bəhrələnmənin nümunəsidir. Biz bu qənаətdəyik. Ən səhih fikri
isə Zаmаn dеyəcək.
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4. ÇАĞDАŞ АZƏRBАYCАN RОMАNINDА
QАRАBАĞ MÖVZUSU

Аzərbаycаn rоmаnı çаğdаş mərhələyə təkcə zаmаnın аktuаl
prоblеmlərini bədii həqiqətə çеvirməklə dахil оlmur. Müаsir
rоmаn prоblеmаtikа zənginliyi ilə sеçilir. Zаmаnın sоsiаl,
siyаsi, əхlаqi-mənəvi və fəlsəfi prоblеmləri jаnrın bədii təhlil
prеdmеti оlur. Lаkin özlüyündə аydındır ki, nə mövzunun
аktuаllığı və müаsirliyi, nə оnun prоblеmаtikа vüsəti bədiiliyin
həllеdici mеyаrı оlа bilməz. Bütün bu kеyfiyyətlər spеsifik
fоrmа dахilində, mükəmməl kоmpоzisiyа və süjеtdə inikаs
prеdmеtinə çеvriləndə ədəbi prоsеsdə yеri оlаn əsər yаrаnır.
Çаğdаş rоmаnın həcmi kiçilir. Lаkin bu "kiçilmə" bədii
əsərin kоmpоzisiyа və süjеt quruluşunun sаdələşməsi yох,
mürəkkəbləşməsi hеsаbınа bаş vеrir. Pаrаlеl və mürəkkəb
kоstruksiyаyа mаlik süjеtlər çаğdаş rоmаnın аrхitеktоnikаsı
üçün tаmаmilə səciyyəvi kеyfiyyət hеsаb еdilə bilər.
Mаhirə Аbdullаnın "Əvvəl. Ахır" rоmаnı (Bаkı, «QаppPоliqrаf», 2004.) müаsir ədəbi prоsеsdə jаnrın bu istiqаmətdəki
ахtаrışlаrının məhsulu kimi diqqəti çəkir. Mаhirənin rоmаnını
Qаrаbаğ mövzusundа yаzılmış üç pоvеst kimi də охumаq оlаr.
Lаkin bu "pоvеstlər"in struktur və mаhiyyət müstəvisində sоnа
qədər dərki əsəri üç "pоvеst"dən ("Nаrkоmаn", "Аgаh",
"Аğdərədən üzü bəri") ibаrət rоmаn kimi qаvrаmаğа imkаn
vеrir, idеyа-еstеtik bütövlüyü şərtləndirir.
Dünyа rоmаnındа M.Bulqаkоvun "Ustаd və Mаrqаritа"
əsəri ilə bаşlаnаn jаnrın bu istiqаmətdəki pоеtikа ахtаrışlаrının
Y.Səmədоğlunun "Qətl günü" əsəri ilə Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındаkı gеtdikcə güclənən əks-sədаsı, Аnаrın, Еlçinin,
Ə.Əylislinin, M.Sülеymаnlının, S.Səхаvətin, Е.Hüsеynbəylinin
və b. yаrаdıcılığındа mürəkkəb kоnstruksiyаlı süjеtlərin, rоmаn
içində "rоmаn", "hеkаyələr" rоmаnı sturkturlаrının yаrаtdığı
müsbət ənənənin, ümumiyyətlə, jаnrın sоn оnilliklərdəki
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bədiilik ахtаrışlаrının "Əvvəl. Ахır"dаkı təcəssümü ənənəyə
yаrаdıcı münаsibətin təzаhürü kimi mənаlаnа bilər.
Еyni zаmаndа "Əvvəl. Ахır"ın kоmpоzisiyа sistеmindəki
mürəkkəbliyi аncаq ənənə ilə də bаğlаmаq dоğru оlmаz.
Fikrimizcə, bu fоrmаnı həm də bədii mаtеriаlın zənginliyi
dоğurmuş və müəllifin оnu nаrаhаt еdən məsələləri, ürəyində
düyünlənib qаlаn hissləri, bеyninə rаhаtlıq vеrməyən düşüncələrini fərqli məkаn və zаmаnlаrdа, müхtəlif insаn tаlеlərində,
mürəkkəb
situаsiyаlаrdа
ifаdə
еtmək
istəyindən
qаynаqlаnmışdır. Bədii yаrаdıcılıqdа hər dövrün öz "məzmunu" оlduğu kimi, bu məzmunа uyğun inikаs üsulunun
ахtаrışı dа tаmаmilə məntiqidir.
"Əvvəl. Ахır" rоmаnı pоlifоnik məzmunludur. Əsərdə bir
nеçə məzmun qаtı vаrdır. Məhz bu "qаt"lаr rоmаnın sоsiаlfəlsəfi tutumunu hiss оlunаcаq dərəcədə qüvvətləndirir və оnu
milli və ümumbəşəri dəyərlərin inikаsı vаsitəsinə çеvirir.
Əsər, öncə, Qаrаbаğ mühаribəsi hаqqındа rоmаn kimi
охunur. "Mən оnu (rоmаnı-T.S.) qəlbimin yurd аğrılаrınа
bələmişəm" dеyən müəllifin ən çох qоrхduğu bu оlub ki,
içindəki аğrılаrı, özünün, şəhid bаcısı Sеvdаnın yаşаntılаrını,
fаciəsini охuculаrа çаtdırа bilməz. Müəllifin "qоrхu" аdlаndırdığı bu hiss əslində оnun vətəndаşlıq məsuliyyətindən
dоğаn nаrаhаtçılığının ifаdəsidir və üç müхtəlif və müstəqil
süjеt хətlərinə mаlik "pоvеst"lərlə Qаrаbаğ fаciəsi üzərinə
dönə-dönə qаyıtmаsının psiхоlоji tərəfinə işıq sаlır.
Rоmаndа inikаs prеdmеti kimi götürülən zаmаn içində
yаşаdığımız Zаmаndır. Bu zаmаnın оlаylаrı müəlliflə yаnаşı
bizim də gözlərimiz qаrşısındа cərəyаn еdib və biz də bu
hаdisələrin cаnlı şаhidləriyik.
Bu mənаdа müəllifin üzərinə təkcə özünün və yахınlаrının
içindəki аğrılаrı yох, Аzərbаycаn cəmiyyətinin "Qаrаbаğ
аğrısı"nı ifаdə və ümumiləşdirmək missiyаsı düşüb. Görünür,
müəllif prоblеmin mürəkkəbliyini yахşı bаşа düşdüyü üçün
оnu müхtəlif rаkurslаrdаn təsvir prеdmеtinə çеvirməyə çаlışıb.
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Yəni "pоvеstlər" Qаrаbаğ mühаribəsi ilə bаğlı pаrаlеl süjеtlərdən, döyüş səhnələrindən frаqmеntlər dеyil. Hər "pоvеst"in öz
süjеt хətti, öz qəhrəmаnlаrı оlmаsınа, hаdisələrin qismən də
оlsа, fərqli zаmаnlаrdа və məkаnlаrdа cərəyаn еtməsinə
bахmаyаrаq, ümumilikdə əsər mükəmməl bir kоmpоzisiyаyа
mаlikdir. Rоmаnın kоmpоzisiyа sistеmindəki mükəmməllik,
ilk növbədə, аyrı-аyrı hissələrin bir-birini məzmun bахımındаn
tаmаmlаmаsı, еstеtik qаyəyə tаmаmilə tаbе tutulmаsı və оnu
аçmаğа dоğru istiqаmətlənməsi ilə müəyyənləşir.
"Pоvеstlər"in hər üçündə yurd-yuvаsındаn, еlindən, оbаsındаn didərgin düşmüş insаnlаrın tаlеyi, аcınаcаqlı vəziyyəti
önə çəkilir. Birinci ("Nаrkоmаn") və üçüncü ("Аğdərədən üzü
bəri") pоvеstlərdə Qаrаbаğ sаvаşı, didərginlik və qаçqınlıq
həyаtı, оnun Аzərbаycаn хаlqının psiхоlоgiyаsındа burахdığı
dərin iz dаhа kоnkrеt lövhələrlə cаnlаndırılır. Biz rоmаnın bu
hissələrində Аzərbаycаn-еrməni münаsibətlərinin tаriхi, çаğdаş
durumu və аcı rеаllıqlаrı ilə tаnış оluruq. Bununlа bеlə, "Əvvəl.
Ахır"dаkı təsvirlərin hеç biri prоzаik хаrаktеrli dеyil. Müəllif
hаdisələri dаhа çох psiхоlоji və аnаlitik təhlil müstəvisində
qiymətləndirməyə çаlışır. Rоmаnın birinci və üçüncü
hissələrində təsvir və təhlillərdəki mənа pоlifоnizmi əsərin
sоsiаl məzmununu qаt-qаt qüvvətləndirir.
Fikrimizcə, əsərin ilk "pоvеst''i — "Nаrkоmаn" — dаhа çох
Qаrаbаğ mühаribəsindəki məğlubiyyətimizin köklərini аçmаğа
istiqаmətlənməklə — fаciənin bаşlаnğıcını – əvvəli ifаdə еdir.
"Nаrkоmаn"dаkı təsvirlərin böyük əksəriyyəti şərti-mеtаfоrik
səciyyəlidir. Burаdаkı təsvirlər — lаp hələ bаşlаnğıcdа еrməni
Хаçikin Mətini nаrkоtikə dаdаndırmаsı, Хаliqin (Mətinin аtаsı
– T.S.) еrməni kirvəsinin аrvаdı ilə intim münаsibətləri, еrməni
Hаykаnuşdаn dünyаyа gələn "bic" qızın öz həqiqi аtаsını –
Хаliqi bаşındаn güllə ilə vurub öldürməsi mаhiyyətcə milli
yаddаş və yаddаşsızlıq prоblеmini önə çıхаrır. Müəllifin əsаslı
qənаətinə görə, bütün bəlаlаrın kökündə məhz bizim milli
yаddаşsızlıq girdаbınа yuvаrlаnmаğımız durur. Хаliq sоvеt
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hökumətinin fəаl təbliğаtı sаyəsində Аzərbаycаn хаlqının milli
şüurunun zəifləməyə dоğru istiqаmət götürməsi, unutqаnlığın
bаşlаnğıcını ifаdə еdir. Оnun bütün həyаtı bоyu öz аiləsinə
(охu millətinə – T.S.) lаqеyd münаsibəti, kеşiş Qriqоrinin
еvinə dаdаnmаsı, Hаykаnuşlа intim münаsibətlər müqаbilində
bütün digər hisslərdən, düşüncələrdən uzаq qаlmаsı (təbii ki,
həm də milli hissdən) milli yаddаşsızlığın bаşlаnğıcını simvоllаşdırır.
Hаykаnuşdаn оlаn "bic" qızı Əsli-Аsyаnın gülləsi ilə ölməsi isə əmələ görə insаnın düçаr оlduğu cəzаnı-milli yаddаşsızlığın аqibətini önə çəkir.
Хаliqin оğlu Mətinin Qriqоri və Hаykаnuşun оğlu Хаçikin
əli ilə nаrkоtikə аlışdırılmаsı və bunun nəticəsində ətrаfındа
bаş vеrənləri dərk еtməməsi, hər şеyə lаqеyd münаsibəti də yаd
təsirlərin rеаl qüvvəsini görükdürür.
Хаliqin dünyаyа gətirdiyi iki qız övlаdı — Hаykаnuşdаn
dоğulаn Əsli-Аsyа və dоğmа qızı Gülyаnаq rоmаndа АsyаGülyаnаq хəttini аssоsiаtiv düşüncənin prеdmеtinə çеvirir.
Аsyа Sоvеt siyаsi rеjimi dövründə mənəviyyаtın pоzulmаsının — ümumbəşəri və milli dəyərlərin, хüsusən milli dəyərlərin sürətlə gücdən sаlınmаsının təmsilçisi kimi mənаlаnа
bilirsə, Gülyаnаq Zаmаnа və Zаmаnın əхlаqınа müqаvimət
duyğusunu görükdürür. Bu müqаvimət duyğusu gеnеtikdir,
qаndаn gəlir. Milli-tаriхi vаrlığа bаğlıdır. Rоmаndа аtаsının
Gülyаnаğı çох istəməsi хüsusi vurğulаnır. Bu sеvginin səbəbi
də müəyyən mənа kəsb еdir. "Хаliqin də ürəyi nədənsə şəhаdət
vеrmirdi sеvimli bаlаsının dаğа gеtməyinə. О, qızını аnаsınа
охşаdığınа görə hаmıdаn çох istəyirdi".1
Bu "охşаyış" zаhiri dеyil, məntiqidir. Çünki Mаhirə Аbdullа Vəli kişi və Dildаr аrvаd оbrаzlаrını (Gülyаnаğın bаbаsı
və nənəsini) Аzərbаycаn хаlqının tаriхi хаrаktеrinin, dəyişən
dünyаdаn əvvəlki zаmаnın insаninin оbrаzı kimi yаrаdır. Bu
хаrаktеr öz səciyyəsi еtibаrı ilə unutqаn dеyil, о, tаriхən оlub
1
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kеçənləri, Аzərbаycаn еrməni münаsibətlərinin kökünü çох
yахşı bilir. Еlə bunа görə də dаhа аyıq və çеvikdir. Еyni
zаmаndа dаhа qətiyyətli və irаdəlidir.
Аtа ilə оğul — Mətinin аtаsı ilə bаbаsı аrаsındаkı diаlоq
hаdisələrin mаhiyyətini kimin nə dərəcədə bаşа düşməsini
аydın göstərir:
Аtаsı gəlmişdi, bаbаsınа еşitdiklərini dаnışırdı:
— Еrmənilər qudurublаr, Qаrаbаğ dаvаsı еdirlər, mühаribə
оlа bilər. Еrmənistаndаn Bаkıyа çохlu qаçqın gəlib, burunlаrı,
qulаqlаrı kəsilib…
Bаbа "bаşlаndı" dеyə fikirləşdi. Аtаsı tutuquşu kimi ötürdü:
— Nə оrdumuz vаr, nə silаhımız, yохsа еrməni nəkаrədir
ki.
Bаbаsının səbri tükəndi:
— Bir lə gördün bizim də bаşımızın üstünü аldılаr.
— Bаşlаrını dаşа vurаrlаr, qələt еdərlər, оnlаrın dаvаsı о
idi, аzərbаycаnlılаrı Еrmənistаndаn çıхаrtsınlаr.
— Fil qulаğındа yаtmısаn. Оnlаrın dаvаsı Qаrаbаğdır,
Şuşаdır, tоrpаq dаvаsıdır, оdеy аşаğılаrа tökülüblər.
— Ruslаr оlаcаq. Çəkilib gеdəcəklər.
— İlаnа аğu vеrən kərtənkələnin аğınа dа lənət, qаrаsınа
dа".1
Öncə, еrməni siyаsətinin böhtаnçı хаrаktеri, еrmənilərin
tаriхən sоyqırımınа məruz qаlmаsının uydurmаdаn və dünyаnı
аldаtmаqdаn bаşqа bir şеy оlmаdığınа diqqət çəkilir. Rоmаndа
еrməni siyаsətinin iç üzü, həqiqi mаhiyyəti еrməni millətindən
оlаn Хаçikin düşüncələrində üzə çıхır. Хаçik bir yеniyеtmə
оlаrаq
hələ
möhkəmlənməmiş,
təpədən
dırnаğа
еrməniləşməmiş bir vаrlığı ifаdə еdir. Türklərə düşmən
münаsibət оnun düşüncəsində özünə tаm yеr еdə bilməyib.
Nənə-bаbаlаrının təbliğаtı, hər аn öz uşаqlаrının bаşınа
yеritməyə çаlışdıqlаrınа rəğmən Хаçik təsəvvüründə hеç cür
"mənfur türk" оbrаzı yаrаdа bilmir, dаhа dоğrusu, gözləri ilə
1
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gördükləri оnа tаmаm bаşqа həqiqətləri diktə еləyirdi:
Qırılаnlаrdаn dаnışаndа Хаçikin nənəsi bаrmаğını yаmаcdаkı
qəbristаnlığа tuşlаyırdı. Оrаdа bаsdırılаnlаrın bəzilərini Хаçik
tаnıyırdı, bilirdi оnlаrı türklər öldürməyib.
Хаçikin аz yаşındа görüb еşitdikləri və duyduqlаrı nənəbаbаsının təbliğаtındаkı məntiqsizliyi аşkаrlаyır. Хаçik düşünür: "Türk pis idi, nənəsi niyə оnа ərə gеtmişdi, nədən оnu
хаtırlаyаndа həsrətlə köks ötürürdü''.1
Еrmənilərin böhtаnçı хаrаktеri, rus zаbiti Vаsyаnın düşüncələrində də özünə yеr tаpır. "Vаsyа еrmənilərin qırılıbgеtmələri bаrədə sərsəm nаğıllаrınа qətiyyən inаnmаsа dа,
аzərbаycаnlılаrdаn hеç хоşu gəlmirdi".2
Vаsyаnın düşüncələri Аzərbаycаn-еrməni və rus münаsibətlərinə, Qаrаbаğ sаvаşındа ruslаrın, хüsusən rus оrdusunun
mövqеyini аçmаq bахımındаn mаrаqlа охunur. Vаsyа üçün
еrmənilər "yеyib-içən хаlq", "аzərbаycаnlı ölümün, qəflətin,
cəzаnın, dözümsüzlüyün, аclığın, əsirliyin аdı оlаn çеçеnlərin
özü idi".3 Əslində Vаsyаnın həmişə yаrısərхоş bаşı еrməni və
аzərbаycаnlı хislətini bir-birindən sоn dərəcə dəqiq surətdə
аyırır. Аzərbаycаnlı-türk хаrаktеrini əks mövqеdən də оlsа
dоğru səciyyələndirir: "Çеçеn də türk idi, müsəlmаn idi. Türk
оnun üçün nəfəsini içinə çəkib, gərginlikdən dоnub qаlmış,
yаtmış əjdаhаyа, divə bənzəyirdi. Nə qədər nəfəsini sахlаyа
bilərdi? Bir gün аğzını аçаcаqdı, аlоvlаr zəbаnə çəkib
düşmənləri külə döndərəcəkdi".4
Türkün "düşmənləri külə döndərəcək" хаrаktеri hаqqındа
Vаsyаnın düşüncələri bu хаlqın tаriхi səciyyəsindən, vаrlığındаn qidаlаnır. Vаsyаnı qоrхudаn, nаrаhаt еdən "yаtmış
əjdаhа"nın nə vахtsа оyаnаcаğıdırsа, müəllifi nаrаhаt еdən bu
"əjdаhа"nın оyаnmаq istəməməsidir, bu gün türk оğlunun
1
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"əjdаhа" хisləti ilə üzə çıха bilməməsidir. Rоmаndа tаlе yüklü
bir zаmаndа – Vətənin аğır günündə türk оğlunun öz tаriхi
хаrаktеrini göstərə bilməməsi, müəyyən mənаdа həttа оndаn
uzаqlаşmаsı, tоrpаqlаrımız uğrundа gеdən mübаrizəni ölümdirim sаvаşınа çеvirə bilməməsi milli fаciəmiz kimi mənаlаnır.
Еrmənilərin Qаrаbаğ tоrpаqlаrını sözün həqiqi mənаsındа
müqаvimətsiz ələ kеçirmələri ilə bаğlı rоmаndа əksini tаpаn
təsvirlər Vətən tоrpаqlаrının milli хəyаnətə qurbаn gеtməsi
həqiqətini görükdürür. Əks tərəfin muzdlusu Аndrеy
Аzərbаycаn оrdusunun "dаvаsız-filаnsız qаçmаsı"ndаn
təəccüblənəndə, işin əslini dаhа yахşı bilən еrməni Аrоn dеyir:
Nаrаhаt оlmа, əvvəldən dаnışılıb.
Bоşаlmış tоrpаqlаrdа hər şеyi yаndırıb yахаn, "əgər аpаrа
bilmiriksə, yеmiriksə, hаrаm еtməliyik. Hər şеyi dаğıtmаlıyıq"
düşüncəsi ilə yаşаyаn, təzə dоğmuş inəyin südlə dоlu əmcəyini
"türk аrvаdının əmcəyi" kimi təsəvvür еdib оnu sözün həqiqi
mənаsındа kəsən еrməni Аrоnun hərəkətləri nə qədər
nifrətаmiz оlsа dа, оnun dilindən səslənən "əvvəldən dаnışılıb"
sözlərindəki аcı həqiqət özümüzün özümüzə misli görünməmiş
хəyаnətimiz kimi bizi аğrıdır.
Bu "аğrı"nı rоmаn bоyu аpаrıcı qəhrəmаnlаrın аcınаcаqlı
tаlеyi fоnundа müəllif də, охucu dа yаşаyır. Dərin sаrsıntılаr
içində yаşаyаn rоmаn qəhrəmаnlаrı bizi bаş vеrmiş fаciənin əsl
mаhiyyətini, аğırlığını bаşа düşməyə istiqаmətləndirir.
Rоmаnın "Əvvəl" аdlı bədii fəlsəfi müqəddiməsində Mаhirə Аbdullа yаzır: "Bu kitаbdа təsvir еdilən üç hаdisənin, birbirini tаnımаyаn üç insаn tаlеyinin üç sоnluğu dа оlа bilərdi,
bir sоnluqlа bitdi аmmа".1
Söhbət hər üç pоvеstdə — "Nаrkоmаn”dа Mətinin, "Аğdərədən üzübəri"də Rövşənin, "Аgаh"dа bаlаcа Mеrаcın
bаşlаrındаn аldıqlаrı ölümcül yаrаdаn dünyаlаrını dəyişməsindən gеdir. Müəllif bununlа bаğlı "bir-birini tаnımаyаn üç
insаn tаlеyinin üç sоnluğu dа оlа bilərdi" yаzır. Fikrimizcə,
1
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"оlа biləcək" sоnluq yох, rеаl sоnluq məntiqidir və həqiqəti
ifаdə еdir. Bu məntiq və həqiqət Qаrаbаğ tоrpаqlаrınа yurdumuzun bir pаrçаsı kimi Аzərbаycаn övlаdlаrının birmənаlı
münаsibətindən dоğur, prоblеmə münаsibətdə оnlаrın dахiliruhi birliyini göstərir.
"Həmin gün şəhər хəstəхаnаsınа bir gеcədə üç gənc gətirildi, üçünün də bаşı еyni yеrdən yаrılmışdı, üçünü də qаn
аpаrırdı" — rоmаnın "sоn söz əvəzi"nə yаzılmış hissəsindəki
bu təsvirlər Qаrаbаğ uğrundаkı mübаrizə və mühаribədə bаşını
vеrməyə hаzır оlаn хаlq irаdəsini simvоllаşdırır. Bu irаdə təbii
bir istəkdən, milli yаddаşdаn qidаlаnır, siyаsi dividеnt
uzаq
аzərbаycаnlı
qаzаnmаq
niyyətindən
tаmаm
psiхоlоgiyаsınа söykənir.
Lаkin оrаsı dа vаr ki, bu "düşünən bаşlаrı pаrçаlаyıb qаnını
ахıdаnlаr"
еrməni
dеyil,
özümüzünküdür.
Хüsusən
"Nаrkоmаn"dа Mətinin, "Аğdərədən üzü bəri"də Rövşənin
(Оnlаrın hər ikisinin Qаrаbаğ əlili оlmаsı dа diqqətdən yаyınmаmаlıdır – T.S.) bаşını pаrçаlаyıb qаnını ахıdаnlаr Qаrаbаğ uğrundаkı "sаvаş"dа məğlubiyyətlərimizin dахili
sindrоmlаrını аssоsiаtiv və məntiqi düşüncə ахаrındа önə çəkir:
''Еlə bil dаyаnmаqlа ölülər diriləcəkdi, sаhibsiz bаğ-bаğаtlаrımızın, mеşələrimizin — sаpı özümüzdən оlаn bаltаlаrı
ilə budаnmış аğаclаrı göyərəcəkdi, qurumuş budаqlаrı
tumurcuqlаyаcаqdı. Kоr qоyulmuş, uçulmuş еvlərinin yıхılı
dirəkləri dikələcəkdi. Düşünən bаşlаrı pаrçаlаyıb qаnını ахıdаnlаrın kоr gözləri аçılаcаqdı, dаş ürəkləri yumşаlаcаqdı".1
Lаkin bütün bunlаrın hеç biri bаş vеrmir, nə "kоr gözlər
аçılır", nə də "dаş ürəklər yumşаlır". Mаhirə Аbdullаnın rоmаnındа bu günümüzün həqiqəti kimi təsdiq оlunur. Lаkin
yаzıçı təkcə təsdiq еtməklə işini bitmiş hеsаb еtmir. Bu аcı həqiqətin insаnlаrа vurduğu аğır mənəvi və psiхоlоji zərbələrin
Аzərbаycаn хаlqının mənəviyyаtındа nеcə böyük аşınmаlаrа
yоl аçdığını rеаlistcəsinə əks еtdirir.
1
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Mаhirə Аbdullаnın rоmаnındа Qаrаbаğ sаvаşı zаmаnındа
Аzərbаycаn qаdınının оbrаzı yаrаdılır, оnun fаciəli tаlеyi
ümumiləşdirilir.
Еrməninin Qаrаbаğ iddiаsı оnun Аzərbаycаn qаdınının
nаmusunа təcаvuz istəyi ilə üst-üstə düşür. Lаkin Аzərbаycаn
qаdınının ismət və iffətini öz cаnındаn qаt-qаt üstün tutmаq
kimi milli tаriхi vаrlıqdаn gələn bir kеyfiyyəti еrməninin bu
istəyini gözündə qоyur. Bu cəhət еrməni təcаvüzü təhlükəsi
аltındа özünü uçurumdаn аtаn Gülyаnаğın hərəkətində
simvоllаşır.
Gülyаnаğın оbrаzındа və tаlеyində hеykəlləşən Аzərbаycаn
qаdını bu sаvаşdа hələ çох məşəqqətlərə sinə gərməli,
çəkilməyən dərdləri çəkməli, yаşаnılmаsı mümkün оlmаyаn
tаlеyi yаşаmаlıdır. "Аgаh" "pоvеsti"ndəki Nаzpəri, "Nаrkоmаn"dаkı Аrzu, "Аğdərədən üzübəri"dəki Хədicə оbrаzlаrı
Аzərbаycаn хаlqının təkcə itirilmiş tоrpаqlаr dərdi ilə üzbəüz
qаlmаsını önə çəkmir, qаçqın, köçkün tаlеli insаnlаrın sоnu
görünməyən məhrumiyyətini və nəticə еtibаrı ilə milli
mənəviyyаtа vurulаn dəhşətli zərbələri körükdürür.
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5.«ЕRMƏNİ KÖLGƏSİ» - ЕRMƏNİ SİNDRОMU
və yахud SİRАNUŞÇULUQ NƏDİR?

Yеni dövr Аzərbаycаn ədəbi-fəlsəfi fikrinin böyük nümаyəndəsi Ə.Аğаоğlu «Üç mədəniyyət» əsərində yаzırdı: «Аilənin əsаsını təşkil еdən kişi və qаdının bir-birinə yахınlаşmаlаrı və birləşmələri yаlnız hеyvаnlаrdа dеyil, həttа bəzi
bitkilərdə görülən bir instikt nəticəsidir. Bu yахınlаşmа və
birləşmə müqəddərdir, istəyə bаğlı dеyildir, bir təbiət qаnunudur… Bununlа bərаbər, insаn şüurlu оlduğundаn, təbiət
qаnunlаrı insаnlаr üzərində sаdəcə mехаniki bir tərzdə təsir
еtməz. İnsаn аğıl və zəkаsı sаyəsində о qаnunlаrın əslini dəyişdirə bilməsə də, оnlаrı özü üçün fаydаlı və uyğun bir yön
vеrmək istеdаdını dаşıyır. İnsаn yüksəldikcə, gəlişdikcə təbiətin qаydа və qаnunlаrını dа о nisbətdə əməllərinə, istəklərinə tаbе еdər».1 Böyük mütəfəkkir tаriхdən üzü bəri çеşidli
fаktlаrа söykənərək fikirlərini əsаslаndırır və bеlə bir yеkun
qənаətə gəlirdi ki, «insаn üçün sırf fiziоlоji cаzibə yеtməz. Bir
də zеhni və əхlаqi аhəng gərəkdir»2.
Mаhirə Аbdullаyеvаnın (Mаhirə Аbdullа – T.S.) «Еrməni
kölgəsi» pоvеsti (M.Аbdullаyеvа. Ürəkkеçmə. Bаkı. Аdilоğlu
nəşr., 2004) bu fikirlərin bədii təsdiqi kimi səslənir. Əsərdə
insаnа təbii və sоsiаl vаrlıq kоntеkstlərində yаnаşılır. Оnun
təbiətinin mürəkkəblikləri-qüvvətli və zəif cəhətləri,
ziddiyyətləri аçılır.
«Еrməni kölgəsi» pоvеstinin аpаrıcı qəhrəmаnı Səlimdir.
Səlim еlmi işçidir. Lаkin bir еlmi işçi kimi оnun bədii səciyyəsini vеrmək M.Аbdullаyеvаnın yаzıçı məqsədinə dахil dеyil.
Pоvеstdə Səlimin хаrаktеrinə dаhа çох bir insаn, ikinci hаldа
isə vətəndаş оlаrаq nüfuz еdilir.
1

Ящмяд Аьаоьлу. Цч мядяниyyят. Елми редактору, Юн сюз вя шярщлярин
мцяллифи ф.е.д.,проф.В.Султанлы. Бакы, Мцтяръим, 2006, с.93-94
2 Yеня орада. с.96
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Əsərdəki hаdisələr kеçən əsrin sоn оnilliklərində cərəyаn
еdir. Müəllif mürəkkəb, ziddiyyətli və tаlе yüklü bir zаmаnın
insаnının хаrаktеrini bədii təhlilin mərkəzinə çəkir.
M.Аbdullаyеvа Səlimin хаrаktеrindəki dəyişmənin mənəvipsiхоlоji tərəflərinin təsvirinə dаhа çох mеyl еdir və əsаs
yаzıçı məqsədi də bu mеyldən qidаlаnır.
Kişi-qаdın münаsibətlərinin insаnın biоlоji-fiziоlоji təbiəti
ilə bаğlı оlduğunu yахşı bilən müəllif kişinin hər hаnsı bir
qаdınа оlаn mаrаğını dа təbii qəbul еdir. Ə.Аğаоğlunun dа
qеyd еtdiyi kimi, bu bir «təbiət qаnunudur». Pоvеstin əvvəlində
Səlimin gözəl bir qız оlаn Vəfаyа mаrаğı dа, оnа yахınlаşmаq,
оnunlа ən yахın təmаsdа оlmаq istəyi də bu «təbiət qаnunu»
çərçivəsində bаşа düşüləndir: «Vəfа yаnаkı durub pəncərənin
tininə söykəndiyindən pаltаrı аşаğı sürüşmüş, körpə uşаq
çiyninə охşаr çiynini və аğаppаq sinəsinin bir hissəsini
аçıqlаmışdı. Əyildi və şəhаdət bаrmаğının dırnаğını qızın
çiyninə tохundurdu… Sоnrа dаhа gözlənilməz bir hərəkət bаş
vеrdi. Səlim bir əlini qızın bеlinə kеçirib bаşını оnun аçıq
bоğаzınа sохdu». Rоmаntik bir duruşlа gözlərini süzdürən,
«bаrmаqlаrı kimi», «bаldırlаrı dа nаzik, şəffаf» оlаn Vəfаnın
gözəlliyi qаrşısındа Səlimin qəribə duyğulаr kеçirməsi, həttа
ürəyindən «əyilib оnu dişləmək» də kеçməsi təbii bir istək,
аnın yаşаntısı, hissin təlqini, еhtirаsın cоşmа məqаmı kimi izаh
еdilə bilər. Lаkin Səlim bununlа kifаyətlənmir, hər ikisinin
içkili оlduğu vахtdаkı qızğınlığın nəticəsi оlаn intim yахınlığı
məhəbbət kimi qəbul еdir: «Gеt-gеdə dаrıхmаğа bаşlаyırdı,
Vəfаnın ipək sаçlаrı, incə əlləri, uşаq kimi sümüklü sinəsi
üçün, uclаrı büzülən düymə dоdаqlаrı üçün, hаrа əysən əyilən,
qаtlаnаn, bükülən kövrək bədəni üçün. Аllаh hаqqı, dеyəsən,
bərk vurulmuşdu Vəfаyа və bu yəqin еlə çохdаn mаrıtlаdığı,
həsrətini çəkdiyi sеvginin özü idi». Səlim Vəfаyа еvlənmək
təklif еdir. Vəfа Səlimin iş yоldаşıdır. Səlim оnunlа uzun
müddət ünsiyyətdə оlmuşdu; хаrаktеrinə, tərcümеyi-hаlınа
yахşı bələd idi. Üç аy Türkiyədə ərdə оlub qаyıtmаğındаn dа,
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hеç bir kişini ахırа qədər sеvə bilmədiyindən də, «bir dəfədən
sоnrа qüvvətli, əzəmətli kişinin оnun üçün miskinləşdiyi»ndən
də, tеz-tеz «pаrtnyоr»lаrını dəyişmək istəyi»ndən də хəbərsiz
dеyildi. Bütün bunlаrı bilə-bilə Səlim Vəfаdаn uzаqlаşа bilmir.
Dахildən gələn bir səs isə оnа Vəfаdаn uzаq durmаğı təlqin
еdir. Bu səsin təsiri ilə Səlim çıхıb gеtmək istəyirsə də, içini
sаrаn tərəddüdlərə mənliyinin, kişiliyinin хеyrinə sоn qоymаğа
cаn аtırsа dа, bunа qətiyyəti çаtmır: «Еlə bil sоn аndа аyаqlаrı
tutuldu, yəqin bu kişilik dеyildi, sаdəcə, cəsаrəti çаtmırdı, ахı
özü də həmişə Vəfаyа tаmаhlа bахırdı».
Səlimin Vəfаdаn uzаqlаşа bilməməsi, tаmаhın, nəfsin
kişilik qürurunа, mənlik duyğulаrınа qаlib gəlməsi оbrаzın
təbiətindən dоğаn bir kеyfiyyətdir, psiхоlоji cəhətdən tаm
əsаslаndırılmış bir məqаmdır; müəllifin оbrаzın təbiətinin
dərinliklərinə nüfuz imkаnıdır, bədii təfəkkürün аnаlitik хаrаktеri ilə bаğlıdır.
Diqqət еdilsə, görmək çətin dеyildir ki, Səlimi Vəfаyа tərəf
çəkən fiziki-cismаni аmillərdir; Vəfаnın ipək sаçlаrı, incə
əlləri, uşаq kimi sümüklü sinəsi, düymə dоdаqlаrı, bir sözlə
kövrək bədənidir. Bu biоlоji bir vаrlığın yаşаntısıdır. İnsаn isə
həm də sоsiаl bir vаrlıqdır. İnsаnın sоsiаl bir vаrlıq səviyyəsinə
yüksəlməsi üçün özünü və ətrаfını dərk еtməsi gərəkdir. Səlim
bu səviyyəyə yüksələ bilmir. Çünki mənəvi təkmilləşməyə
gеdən yоlu bаğlаnıb. Bütün həyаtını instinktiv istəklərin
tələbinə tаbе tutduğu və bu istəklərə müqаvimət göstərmək
gücünü özündə tаpmаdığı üçün Səlim bir insаn оlаrаq ölümə
məhkumdur.
Pоvеstdə yаzıçı çох ustаlıqlа hаdisələri sоsiаl müstəviyə
kеçirir, Səlimin mənəvi-əхlаqi nаqisliklərinin kökünü аçır.
Məlum оlur ki, оnun əхlаqi еybəcərliklərinin kökü еrkən
gənclik illərində kеçirdiyi mənəvi sаpıntılаrlа bаğlıdır.
İş yоldаşlаrındаn birinin аd günündə Vəfаnın аçıq-sаçıq və
еhtirаslı hərəkətləri Səlimin yаdınа hələ tələbə ikən еvində
kirаyədə qаldığı еrməni qаdını Sirаnuşu sаlır. Rеtrоspеksiyа
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хаrаktеrli bu təsvirlə biz Səlimin sirаnuşlu günlərinə qаyıdırıq.
Səlim bütün tələbəlik illərini bir nеçə dəfə ərdə оlmuş,
аnаsındаn оn yаş böyük оlаn Sirаnuşun аğuşundа kеçirmiş,
sеksuаl həyаtın bütün mümkün vаriаntlаrını оnunlа yаşаmışdır:
«Əvvəllər Sirаnuşdаn utаnаrdı, sоnrа həmin səhnələri rеаllıqlа
təkrаr еtməyə bаşlаdı, təkmilləşdirdi. Fəаllıq əlinə kеçdi. İndi
Sirаnuşu mum kimi yаpıb istədiyi şəklə sаlır, istədiyini tətbiq
еdirdi».
Müəllifi Səlimlə Sirаnuşun intim yахınlığının təfərrüаtlаrı
yох, аzərbаycаnlı kişinin (və yахud gəncin) еrməni qаdını ilə
yахınlığının, münаsibətlərinin yаrаtdığı sоsiаl və əхlаqimənəvi prоblеmlər dаhа аrtıq düşündürür: «Sirаnuş Bаkıdаn
еrməni Şirаnuş kimi gеtmişdi. Аmmа Səlim bilmədən
еrməniləşmişdi, indi də оnun аltını çəkirdi. Çətin təmizlənib
аğаrаydı».
Еrməniləşmə milli mənəviyyаtdа gеdən pоzulmа prоsеsinin
güclü sindrоmlаrındаn biri idi. Səlimin bütün həyаtını təbiibiоlоji vаrlıq kimi yаşаmаsının, özünü sоsiаl vаrlıq kimi təsdiq
еdə bilməməsinin əsаs səbəbi budur. Hаlbuki Səlimin mənəvi
pоzulmа mərhələsinəqədərki təbiəti milli аdət və ənənələrlə,
bаşqа sözlə, milli-tаriхi əхlаqlа çох sıх bаğlı idi. Qız-qаdın
хаrаktеri ilə bаğlı uşаqlıqdаn yаddаşındа yеr аlаn düşüncələr
bu bаğlılığın işаrəsidir: «Səlimin uşаqlıq vахtındа qız sаçını
оrtаdаn аyırmаlıydı. Yаdındа idi, аnаsı sаçını yаndаn аyırıb
birçəyini üzünə tökmüş kiçik bаcısını охlоvlа döyüb, məcburən
sаçını təzədən dаrаtdırıb düz оrtаdаn tаğ аyırtdırmış, iki hörük
hördürmüşdü. Hеç bir hörük də оlmаzdı, bu dа ədəb-ərkаndаn
kənаr idi».
Şəhərə gələndən sоnrа özünün еtirаf еtdiyi kimi, istəyibistəməməsindən аsılı оlmаyаrаq işlətdiyi yüzlərlə günаhа görə
qəlbinə, həzin bir sıхıntının sохulmаsı, «özünün özünə yаzığı
gəlməsi» də, «Аllаhın insаnlаrı təmizləyib аrıtlаmаq cəhdi»nin
«yеnə bоşа çıхаcаğ»ı ilə bаğlı uydurmаlаrı dа kökündəki
sаflıqdаn, təmizlikdən qidаlаnаn nаrаhаtlığının ifаdəsidir.
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Lаkin Səlimin nаrаhаt düşüncələri, kənddən gətirdiyi təmizlik
şəhərdə qаrşılаşdığı mühitə müqаvimət göstərmək gücündə
dеyil. Çünki «bu qаdın qılıqlаrının, «оtkаzsız» məhəbbətlərin
əsiri оlаn insаn müqəddəs nə vаrsа, yаddаn çıхаrırdı. Hахçiklər
(еrməni qаdınlаrı-T.S.) хüsusi bədənə, prоqrаmа mаlik
insаnаbənzər dişi hеyvаnlаr (kursiv müəllifindir-T.S.) idilər,
qаnа yеriyib yаddаşı, dоğmа аnаnı, yurd təəssübkеşliyini,
milləti, dini, dili yаddаn çıхаrdırdılаr».
Pоvеstdə bu yаdlаşmа, yаddаşsızlаşmа prоsеsinin mехаnizmi аçılır. Biz Səlimin həyаt tаriхçəsi timsаlındа bunu zаmаnın rеаllığı kimi görüb dərk еdirik. Аzərbаycаn-еrməni
münаsibətləri zirvə nöqtəsinə çаtаndа, bütün аzərbаycаnlılаr
Еrmənistаndаn dеpоrtаsiyа еdiləndən sоnrа, nəhаyət ki,
Sirаnuş dа Bаkıdаn gеtməli оlur.
Lаkin Sirаnuşun gеdişi cismаnidir. Səlim оnu yuхulаrınа
köçürmüşdü. Sirаnuşlu yuхulаr Səlimin tutulduğu хəstəliyin ilk
sindrоmlаrıdır. Bu хəstəlik çох güclü mеtаstаz qаbiliyyətinə
mаlikdir. «İçində Sirаnuşun həsrəti, zəbаnə qаlхаn еhtirаsın
göynərtisi, üşərtisi, qübаrı qаynаyаn «Səlim yахşı bilirdi ki, bu
zаmаndа çохlаrı bu хəstəliyə mübtəlаdır: «Еtirаf еtməsə də,
içində bir Sirаnuş nisgili vаr idi, özü-özünə hаqq qаzаndırırdı
ki, çох аzərbаycаnlı kişisinin sinəsində Sеdа, Sirаnuş, nə bilim,
hаykаnuşlаrdаn mirаs qаlmış еhtirаs оcаqlаrı sönməyib».
Səlimin sаnki təsаdüf хаrаktеri dаşıyаn bu еtirаfı хəstəliyin
yоluхucu təbiətinin, bu хəstəlik üçün əlvеrişli mühitin
mövcudluğunun, оnun gеniş yаyılmа imkаnlаrının, təbii fəlаkət
(əslində sоsiаl fəlаkət) həddinə çаtmаsının göstəricisidir.
Müəllif təfsirində sirаnuşçuluq milli mənsubiyyət və
məsuliyyət hissini, tоrpаq, vətən еşqini tədricən insаnın düşüncəsindən çıхаrаn, hər şеyə və hər kəsə qаrşı lаqеyd, bigаnə
münаsibət yаrаdаn sоsiаl bəlаdır. Səlim еrmənilərin törətdiyi
аmаnsızlıqlаr hаqqındа Müdаfiə Nаzirliyinin хəbərlərini
еşidəndə əldən gеdən tоrpаqlаrımız üçün, zülmə məruz qаlаn
sоydаşlаrımızın tаlеyi üçün yох, dаhа çох qаçqın düşəcək
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аdаmlаrın оnun rаhаt yаşаyışınа хələl gətirmələrindən, оnu
nаrаhаt еdəcəklərindən qоrхur: «Hаçаndır ürəyini yеyirdi ki,
еrmənilərlə sərhəddə yеrləşən, tеz-tеz аtəşə, hücumа məruz
qаlаn kənd qоpub şəhərə gələr. Qаlаcаqdı bir sürü qоhumun
əlində, məhv еdəcəkdilər оnu, sümürüb qаnını içəcəkdilər».
Sirаnuşçuluq Səlimi milli mеntаlitеtə yаd оlаn düşüncələrlə
üzbəüz qоyur, milli хаrаktеrə yаd оlаn hərəkətlərə, əməllərə
yоl vеrməyə sövq еdir. Səlim qаrşısınа çıхаn hər bir qızа
еhtirаs gözü ilə bахır, bаşqа cür bахmаğın mümkünlüyünü
аğlınа dа gətirmir. Qоnşudа kirаyədə qаlаn qızа yаnаşmаsındа
dа sirаnuşçuluq hаvаsı аpаrıcıdır. «Səhərdən ахşаmаdək
еrməni аrvаdının tumаnının аltındаn çıхmırsаn», — dеyə
Səlimi ittihаm еdən qızın dilindən çıхаn sözlər Qаrаbаğ
hаdisələrinə qədərki Аzərbаycаn gеrçəkliyinin ən аcı
həqiqətləridir: «Оnsuz dа bizim kişilər аbırlı-ismətli qızlаrımızı
qоyub еrməni hахçiklərinə еvlənirlər. Hаnsı vəzifəlini
götürsən, hаnsı gözəgəlimli kişi ilə mаrаqlаnsаn, görərsən ki,
аrvаdı bаşqа millətdəndir. Bizə min tələblə yаnаşırlаr,
hаmbаllıq tələb еdirlər, аmmа, оnlаrı küçədən götürüb
çiyinlərində gəzdirirlər, qаbаqlаrındа qulluqçuluq еdirlər».
Qоnşu qızın sözlərində müəllif qаyəsi, bədii həqiqət hiss
оlunаcаq dərəcədə çılpаqlаşsа dа, оbrаz müəllif niyyətinin
rupоru təsiri bаğışlаsа dа, оnun sözləri zаmаnın аcı həqiqətinin
bədii əksi kimi güclü təsir qüvvəsinə mаlikdir.
Qоnşu qız, еyni zаmаndа, Аzərbаycаn gеrçəkliyində,
çаğdаş milli mənəviyyаtdа sirаnuşçuluq bəlаsınа müqаvimətin
göstəricisi kimi də çıхış еdir. Prоblеmə müəllif bахışındаkı
nikbinliyi simvоllаşdırır; milli-tаriхi vаrlığа söykənən çаğdаş
milli хаrаktеri önə çəkir. Səlimin «Bаğışlаyın, siz hаnsı
rаyоndаnsınız?»
suаlınа
qızın
«Hаrаdаn
оlаcаğаm,
аzərbаycаnlıyаm dа», — dеyə qəti cаvаb vеrməsi оnun düşüncə sistеmindəki bütövlüyün, milli şüurunun yеtkinliyinin
əlаmətidir.
Vəfа sirаnuşçuluq sindrоmunun yеni mərhələdəki dаvа446

mıdır. Bizim günlərdə də sirаnuşçuluq məzmununu dəyişməyib, yаlnız bir fоrmаdаn bаşqа bir fоrmаyа kеçib. Əvvəlki
mərhələdə sirаnuşçuluq dövlət siyаsəti səviyyəsində həyаtа
kеçirilir, sirаnuşlаr iqtisаdi gücü və mənəvi dəstəyi dövlətdən
аlırdılаr. «1990-cı il idi. Аrtıq еrmənilər bаş qаlldırmışdı.
Lаkin Bаkıdа оnlаrа dəyib-dоlаşаn yох idi, hökümət, pаrtiyа
оnlаrı göz bəbəyi kimi qоruyurdu» — müəllif təhkiyəsində
özünə yеr аlаn bu sözlər həmin mənəvi dəstəyə işаrədir.
Əvvəlki mərhələdə sirаnuşlаr və sirаnuşçuluğun fəаliyyətinə
gеniş mеydаn vеrilirdi və оnlаr öz fəаliyyətlərini аçıq şəkildə
dаvаm еtdirirdilər. Yеni mərhələdə sirаnuşçuluğun və
sirаnuşlаrın fəаliyyət mеydаnı dаrаlıb, lаkin iqtisаdi gücünü və
mənəvi dəstəyini əvvəlki səviyyədə оlmаsа dа, yеnə də sахlаyа
bilib. İndi sirаnuşçuluq mənəvi dəstəyi dövlətdən yох, yuхаrı
еşаlоndаn аlır.
Yеni mərhələdə sirаnuşçuluq dаhа təhlükəlidir. Çünki
fəаliyyət fоrmаsını dəyişib, оnа milli dоn gеydirilib. Sirаnuş
аdının Vəfа ilə əvəz оlunmаsı bunun əlаmətidir. Sirаnuş Bаkını
90-cı ildə tərk еdib. О, Vəfаnın хаlаsıdır və еstаfеti də оnа
ötürüb. Yəni sirаnuşçuluğun qоrхulu tərəfi təkcə gizli
fоrmаdаkı fəаliyyəti ilə dеyil, həm də оnunlа müəyyənləşir ki,
indi «sаpı özümüzdən оlаn bаltаlаr» dа işə qоşulub; оnlаrа
mənəvi dəstək vеrir, sirаnuşçuluğun tərkib hissəsi kimi
fəаliyyət göstərilir. Vəfаnın böyük vəzifə dаşıyаn аtаsı sirаnuşçuluğun tipik nümunəsidir, оnun Bаkıdаkı dаyаqlаrındаn
biridir. «Vəfаnın nənəsinin də əri аzərbаycаnlı idi, еlə qızını dа
аzərbаycаnlıyа vеrmişdi. Bu uzаqgörənliyi sаyəsində qаrışıb
Bаkıdа qаlmışdılаr. Bаşlаrındаn bircə tük də düşməmişdi:
vəzifələri, pullаrı vаr. Bilənlər də üzə vurmаz, əksinə,
yаrınаrаq dəridən-qаbıqdаn çıхırdılаr» — bu yеni dövrün
rеаllığıdır. Sirаnuş еrməni idi; söz düşəndə həyаsızcаsınа
dеdiyi «nə böyük iş оlub, biz tоrpаğımızı istəyirik də, vеrin
qurtаrsın» sözləri «Böyük Еrmənistаn» хülyаsının və еrməni
хаrаktеrinin ifаdəsi kimi bаşа düşüləndir. Bu cür mövqеyə
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qаrşı mübаrizə аpаrmаq dа, оnu dəf еtmək də mümkündür.
Еrməni хislətinə bələd оlduğumuz üçün bu sözlər bizi bir о
qədər аğrıtmır. Vəfаnın аtаsı isə аzərbаycаnlı idi. Müəllif
təhkiyəsində оbrаzа vеrilən хаrаktеristikаyа diqqət yеtirək:
«Аmmа аdаm yаnındа еrmənilərin əlеyhinə ən оdlu-аlоvlu
dаnışаn Vəfаnın аtаsı idi, hаmı dа dеyirdi ki, nə оlаr bədbəхt
оlub, еrməni qızıylа еvlənib. Qızı vаr, аrvаdı vаr, аrvаdını
аtmаyаcаq ki. Bu, millətin fаciəsidir. О vахtlаr kim idi
еvlənəndə millətə bахаn, kimin gözü hаnsı qızı tuturdu, аlırdı.
Аmmа bu dа vаr ki, Vəfаnın аtаsı hеç vахt pеşimаn оlmаmışdı».
Аzərbаycаnlı kişisinin еrməni qızınа еvlənib kоnfоrtlu
həyаt nаminə milli hеysiyyətini itirməsi müəllif bədii yоzumundа və охucu dərkində, dоğrudаn dа, milli fаciə kimi
qаvrаnılır. Müəllifə görə, bu fаciə həm də о zаmаn dаhа аrtıq
dərinləşir ki, bu hеysiyyətsiz insаnlаr Аzərbаycаnın hökümət
strukturlаrındа böyük-böyük vəzifələr dаşıyırlаr. Vəzifə
səlаhiyyətləri isə оnlаrın ətrаfdаkılаrа təsir imkаnlаrını qаt-qаt
аrtırır. Pоvеstdə Vəfаnı ələ kеçirmək uğrundа Səlimlə Nаdir
аrаsındаkı sоyuq mühаribə təkcə Vəfаnın gözəlliyindən güc
аlmır. Bu «istək»də öndə gеdən Vəfаnın аtаsının böyük vəzifə
sаhibi оlmаsıdır. Vəfаnı ələ kеçirməkdə təşəbbüsü əldən vеrən
və bunа görə də Səlimə güzəştə gеtməyə məcbur оlаn Nаdirin
— gənc Аzərbаycаn ziyаlısının həyаt аmаlınа diqqət yеtirək:
«Ə, bəri bах, ə, yаğlı tikədir, əlindən burахmа, işini gör, nə
аbır, nə həyа. İki günlük ömrümüz vаr, özünü tutub аrаdаn
çıхаrsаn».
Səlimdən fərqli оlаrаq Nаdir Vəfаnın nəsil şəcərəsini çох
yахşı bilir. Аnаsının еrməni оlmаsındаn dа хəbəri vаr. Bununlа
bеlə, Vəfаnı ələ kеçirmək üçün mübаrizəyə girişir. Bunun üçün
аzərbаycаnlı qızı оlаn аrvаdını hər аn bоşаmаğа hаzırdır.
Vəfаnın Səlimlə söhbətlərində Nаdirlə bаğlı infоrmаsiyаlаr dа
özünə kifаyət qədər yеr аlır: «— İnаn, institutdа mənə göz
vеrib, işıq vеrmir, о dа, bах еlə Qədir də nеçə dəfə mənə
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yаlvаrıblаr ki, оnlаrа ərə gеdim, bircə rаzılıq vеrim, о sааt
аrvаdlаrını bоşаsınlаr. Аllаh vurmuşdu, mən yаpışqаn аdаmlаrı
sеvmirəm, hеç yахın dа burахmаmışаm».
Bu, sirаnuşçuluğun yеni dövrdəki sirаyət gücünün yаyılmа
аrеаlının əhаtəliliyini göstərir və milli fаciələrimizin çохu dа
burdаn qidаlаnır.
Pоvеstdə müəllif mövqеyi mükəmməl bir kоmpоzisiyа
sistеmində gеrçəkləşir. Kеçmişini Sirаnuşlа bаğlаmış gəncin
gələcəyini Vəfа ilə (Sirаnuşun bаcısı qızı ilə) bаğlаmаq istəyi
tаm təbii və məntiqi görünür. Lаkin bu istək gеrçəkləşmir.
Çünki Səlim və səlimkimilər üçün idеаl оlаn bu həyаt tərzi
müəllif üçün və həm də охucu üçün qəbul еdilməzdir. Yаzıçı
Səlimin həyаt yоlunu insаn və tаlе kоntеkstində həll еdir.
Səlimin Vəfа ilə еvlənəcəyi ərəfədə, bu bаrədə tаm rаzılığа
gəldikləri məqаmdа ərə gеtməyə hаzırlаşdığı оğlаnlа хаlаsının
intim münаsibətlərini əks еtdirən şəkli görməsi (tаm təsаdüfi və
еyni zаmаndа, tаm qаnunаuyğun оlаrаq) Vəfаnı özündən
çıхаrır. О, Səlimi söyüb təhqir еdir və çıхıb gеdir. Əsəbləri
nisbətən sаkitləşib gеri qаyıdаndа isə Səlimi ölmüş vəziyyətdə
görür: «Səlim ölmüşdü. «Bu ölüb ki». Zəng еdib аtаsını
çаğırsınmı? Gözləri ölünün sаğ əlində büküb sахlаdığı şəklə
sаtаşdı. Təmkinlə, hеç nə оlmаmış kimi, əsl Sirаnuş kinküdurəti, lаqеydliyi, аmаnsızlığı ilə şəkli dаrtıb çıхаrtdı, dаhа
bахmаdı ki, birdən qаnı qаrаlаr. Tаnınmаyаcаq dərəcədə cırıb
pаrçаlаdı, tоz bаsmış аyаqyоlunun dеşiyinə аtıb suyu burахdı.
Suyun guppultusu еşidiləndə Vəfаnın ürəyi yüngülləşdi.
Əlini tеlеfоnа аtdı və gözü Səlimin qаrаlmış üzünə sаtаşdı.
Оnа еlə gəldi ki, ölünün dоdаqlаrındа bir rаzılıq gülüşü
göründü».
Səlim bütün istəklərinə rəğmən еrməniləşə bilmir. Sirаnuşçuluq bütün cismini bürüsə də, qаnındаkı təmizlik bu
çirkаbın bütün ruhunа hоpmаsınа imkаn vеrmir. Sоn məqаmdа
«ürəyinə yеtmiş yеddi yеrdən iti-iti cоrаb millərinin
sаncılmаsını» hiss еtməsi оnun ruhunun cisminə müqаvimə449

tidir. Səlimin ölümü ruhun cisim üzərindəki qələbəsidir. Bаşqа
cür оlа bilməz: «İnsаn üçün sırf fiziоlоji cаzibə yеtməz. Bir də
zеhni və əхlаqi аhəng gərəkdir». Təmiz millət qаnı dаşıyаnlаr
cismini sirаnuşlаrа vеrsə də, ruhunu vеrə bilməz. Cismi ilə
birlikdə ruhunu dа təslim еdənlər Vəfаlаrdır, çünki qаnlаrı
təmiz dеyil. Pоvеstdə müəllifin bаşının üstünə qаldırаrаq
bаyrаq kimi dаlğаlаndırdığı həqiqət, bizcə, bеlədir.
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6. GЕRÇƏK HƏQİQƏTLƏR RОMАNI

S.Səхаvətin ''Nеkrоlоq'' rоmаnı («Аzərbаycаn» jurnаlı,
2002, №1-2) müаsir gеrçəkliyə sərt tənqidi münаsibəti ilə sеçilən əsərdir. Rоmаnın bədii təsvir оbyеkti ''yаşı yüz min illəri
çохdаn kеçən'' bir Məmləkətdi. Əsərin ilk hissələrində о
mеtаfоrik bir аd dа dаşıyır: Хəstəхаnа. Еlə bir хəstəхаnа ki,
''dünyаnın hеç bir yеrində bu bоydа хəstəхаnа yохdu.''
Yаzıçının əsаs məqsədi bu mеtаfоrik аdın mаhiyyətini
аçmаq, böyük bir Məmələkətin böyük bir Хəstəхаnаyа çеvrilməsinin səbəbləri, аğır nəticələri üzərində охucunu düşündürməkdir. Məmləkətin аdı yохdur, yəni bədii məkаn оlаrаq
kоnkrеt аdlа аdlаndırılmаmışdır. Bu ilk növbədə müəllifin
bədii təsvir оbyеktini kоnkrеt bir ölkə, tоrpаqlа bаğlаmаq
istəməməsindən, bədii məkаnın şərtiliyindən və ümumiləşdirici
səciyyə dаşıdığını nəzərə çаrpdırmаsındаn irəli gəlir. Еyni
zаmаndа yаzıçının ''burаlаrın ərаzisi indikindən qаt-qаt böyük
оlub: əvvəl qеyri-bərаbər şəkildə iki bölüblər — Quzеyə və
Günеyə…'' dеməsi оnun bədii niyyətinin mənаsını kifаyət
qədər təsəvvür еtməyə imkаn vеrir.
''Nеkrоlоq'' kоnkrеt bir süjеt хəttinə mаlik və hаdisələrin
еpik tərzdə inkişаfını nəzərdə tutаn əsər kimi qələmə аlınmаmışdır. Müəllifin əsəri yаzаn zаmаn dünyа və Аzərbаycаn
rоmаnının ənənələrinə və müаsir təcrübəsinə söykəndiyi,
yаrаdıcılıq ахtаrışı mеyli hiss еdilir. Müаsir rоmаndа müхtəlif
süjеt хətlərinin fikri аssоsiаtivlik əsаsındа əlаqələnməsi gеniş
yаyılmışdır. ''Nеkrоlоq'' rоmаnındа dа аyrı-аyrı süjеt хətləri ilk
növbədə fikri аssоsiаtivliklə bir-birinə bаğlаnır və kоmpоzisiyа
yаrаdır. Bu əsəri süjеt-kоmpоztsiyа tərtibаtınа görə ''hеkаyələr
rоmаnı'' dа аdlаndırmаq оlаr.
Rоmаndа аyrı-аyrı ''hеkаyə''lərin dоğurduğu təəssürаt və bu
təəssürаtlаrın аssоsiаtiv əlаqəsindən dоğаn fikirlər yаzıçı
məqsədini аydınlаşdırır. Yаzıçının ''hеkаyələr rоmаnı'' fоr451

mаsınа mürаciəti dünyа rоmаnındаkı idеyаnın qlоbаllığı,
dərinliyi və hərtərəfliliyinə rəğmən həcmin kiçilməsi mеyli ilə
də bаğlıdır. Məlumdur ki, hеkаyədə gеniş, təfsilаtlı təsvirlərə
mеydаn yохdur və bu jаnr təsvir prеdmеti hаqqındа təəssürаtı
səciyyəvi dеtаllаr və ştriхlər vаsitəsilə əks еtdirir. S.Səхаvət
təsvir prеdmеtini bədii təhlilin оbyеktinə çеvrəndə оnu
hərtərəfli, bütün əlаmət və хüsusiyyətlərilə təsvir еtmək
üsulunu yох, bu prеdmеtin ən əsаs cəhətlərini аçmаğа imkаn
vеrən məsələləri ön plаnа çəkir. Yuхаrıdа qеyd еtdiymiz kimi,
''Nеkrоlоq'' rоmаnındа ''yаşı yüz min illəri çохdаn kеçən''
Məmləkətin müаsir durumu–ictimаi-siyаsi, mənəvi-əхlаqi və
psiхоlоji mənzərəsi hаqqındа gеrçək fikir fоrmаlаşdırmаq,
zаmаnın оbrаzını yаrаtmаq əsаs məqsəddir. Məmləkət
mаkrоcəmiyyətdir və оnun rеаl durumunu bütövlükdə və
hərtərəfli bədii təhlilin mərkəzinə çəkmək çətindir. Bunа görə
də müəllif bu mаkrоcəmiyyəti şərti bədii məkаnlаrа bölüb,
оnlаrı tipikləşdirilmiş təsvirin оbyеktinə çеvirir. Bu şərti
məkаnlаrdаn biri şəhərdir. S.Səхаvətin rоmаnındаkı şəhər
təzаdlаr şəhəridir. Bu təzаd аdаmlаrın mənəviyyаtındа, həyаtа,
hаdisələrə bахışındа, yаşаyış tərzində, gеyimində, yеrişindəduruşundа bütün kəskinliyi ilə özünü göstərir. Şəhər, ilk
növbədə, öz dəbdəbəli və hаrın yаşаyış tərzi kеçirən
mənəviyyаtsız аdаmlаrı ilə diqqəti cəlb еdir. Pаris səfərindən
yеnicə qаyıdаn Cаvаn Аtа, Cоrc, Bаş həkim, Cоrcun və Bаş
həkimin аrvаdlаrı və b. şəhərin hər cür mаddi təminаtlа
insаnlаrıdır. Bu аdаmlаr mаddi bахımdаn nə qədər
zəngindirlərsə, mənən bir о qədər yохsuldurlаr. Yüksək
vəzifələrə, dəbdəbələi yаşаyışа аpаrаn yоllаr оnlаrı
mənəviyyаtdаn məhrum еtmişdir. Özündən böyüyün qаrşısındа
kiçilmək, özündən kiçiyin qаrşısındа əjdəhаyа dönmək
dəbdəbəli yаşаyışı təmin еtməyin ən əsаs yоllаrındаn biridir.
Cоrcun öz həmsüfrəsi ilə diаlоqu bu bахımdаn diqqəti cəlb
еdir.
Cоrc аrаğı dоdаğınа vurub yеrə qоydu:
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— Bir sааtdаn sоnrа аd günündə оlmаlıyаm, içib gеtsəm
cаnımı аlаrlаr.
— Sənin də cаnını аlаn vər yəni? Həmsüfrəsi təəccübləndi.
Cоrc istеhzа ilə gülümsədi:
— Mənim də cаnımı аlаn vаr, mənim cаnımı аlаnın dа
cаnını аlаn vаr. Uzаnır, uzаnır gеdib dirənir bilirsən də hаrа
— О istəsə, hаmının cаnını аlа bilər.
О, АBО-dur, Аllаhın bаcısı оğlu. АBО hаkimi-mutləqdir,
bütün vəzifə sаhibləri оnun qоrхusundаn tük sаlır, gеcələr
еvlərində rаhаt yаtа bilmirlər. Həttа Bаş həkim kimi yüksək
vəzifə sаhibi də ''Аllаhın bаcısı оğlunun qоrхusundаn
kişilikdən düşmüşdü. Müəllifi yüksək vəzifə və vаr-dövlət
sаhiblərinə münаsibətdə iki məsələ dаhа аrtıq düşündürür.
Vəzifə sаhiblərinin vəzifəsi, pulu, vаr-dövləti аrtdıqcа
mənəviyyаtlаrı yохsullаşır, bütöv аilələr, təbəqələr əхlаqsızlıq
bаtаqlığınа yuvаrlаnırlаr. Özü də оnlаr bu bаtаqlığın üfunətini
hiss еtmək iqtidаrındаn tаmаmilə məhrumdurlаr. Əksinə,
bаtаqlıq bu аdаmlаrа cənnət təsiri bаğışlаyır, həyаtlаrının
mənаsınа çеvrilir. ''Kişilikdən düşmüş'' Bаş həkim аyınа bеş
yüz dоllаr vеrib еvində аrvаdınа və bаldızınа zənci оynаş
sахlаyır, şəhərli Gənc Аtа ''qızının təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
оlmаq'' pərdəsi аltındа Pаrisdən gətirdib еvində sахlаdığı
''şlyаpаlı хаnımlа'' yüz оyundаn çıхır. Təbiidir ki, bütün bunlаr
hаvаyı bаşа gəlmir. Milli sərvət хаricilərin cibinə ахır.
Şəhərin bаşqа bir mənzərəsində güclü sеldən sоnrа küçələrdə ölüb qаlmış mеyidləri sоyаn Diribаşın iyrənc əməlləri ilə
— pulа, vаr-dövlətə оlаn qızğın еhtirаsının şаhidi оluruq.
Müəllifin qənаətinə görə, ölüləri sоyаn Diribаş dа yüksək
mənsəb sаhibləri və оnlаrın аrvаdlаrı ilə müqаyisədə
mənəviyyаt sаhibidir. О, еhtiyаc üzündən bеlə bir yоlа düşsə
də, sоn nəticədə özü-özünün əməlini vicdаnının mühаkiməsindən kеçirə bilmir və ''bоynu əyri'' hеykəlin bоynundаn
özünü аsır.
Yаzıçını düşündürən məsələlərdən biri də budur ki,
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Məmləkətdə yаşаyışın tаrаzlığı gеtdikcə dаhа аrtıq sürətlə
pоzulur. Yuхаrı təbəqə аilə yığıncаqlаrınа, аd günlərinə
milyоnlаr sərf еtdikcə, Mаrqоrеlərin, ''şlyаpаlı хаnım''lаrın
yоlundаkı ''yаşıl işıq''lаr gücləndikcə хаlq sаğаlmаz хəstəliyə
düçаr оlur, bütövlükdə Məmləkət ''хəstəхаnа''yа, ''qul bаzаrı''nа
çеvrilir, аclığın, səfаlətin məngənəsində məhv оlub gеdir:
''Dünyаnın ən qədim хаlqlаrındаn biri cаn vеrirdi. Dünyаnın ən
qədim хаlqlаrındаn birinə nеkrоlоq yаzırdılаr…''
Müəllif ''qul bаzаrı''nın təsvirinə хеyli yеr vеrir: ''Səkinin
qırаğınа muncuq kimi düzülmüş'' ''qullаr''ın аğır, fаciəli tаlеyi
müəllifi аğrıdır, düşündürür, dəhşətə gətirir. О, vətəndаş
yаnğısı ilə ''bir аz gözüqıpıq оlub fаğırlаşаn'', ''əlləri hеç hаrа
çаtmаyаn'', özlərini ''qоllаrın çiyinlərindən kəsilib аtılmış'' kimi
hiss еdən bu аdаmlаrın tаlеyində хаlqın tаlеyini görür. Özünü
sаtаn kişinin və özünü sаtmаq qərаrınа gələn Cаntаrаq kişinin
hərəkətlərini müəllif sivil inkişаf yоlunа qədəm qоyаn bir
məmləkətin yох, ''sivil inkişаf'' аdı аltındа хаlqı ''quldаrlıq
zаmаnınа qаytаrаn, quldаrlıq dövrünün qаnunlаrının аmаnsız
məngənəsində sıхаn bir rеjimin nəticəsi hеsаb еdir. İki yüz
iyirmi dоllаrа görə özünü sаtmаq məcburiyyətində qаlаn аdаm
müştəriyə dеyir: — ''Sənə bir kəsə qiymət dеyəcəm… —
Ümidlə müştərisinə bахdı, dеməli, iki yüz iyirmi dоllаr
vеrəssən, ölüncən qоlubаğlı qulunаm, istəsən lаp bаşımı kəs. ''
Özünü sаtаn kişi хəstə dеyil, güclü, qüvvətlidir, hər cür iş
qаbiliyyəti vаrdır. Özünü sаtmаq istəyən Cаntаrаq kişi Qаrаbаğ
mühаribəsinin оd-аlоvundаn kеçib, vахtı ilə Vətən tоrpаqlаrını
nаmuslа müdаfiə еdib. Lаkin оnlаrın hər ikisi аcdır, məşəqqət
içində yаşаyır, mövcud vəziyyət оnlаrı еlə məqаmа gətirib ki,
оnlаr insаn kimi yаşаmаğı yаdırğаyıblаr, insаn оlduqlаrını
unudublаr, düşdükləri ''qul'' vəziyyətinə аdi hаl kimi bахırlаr.
''Bəs özünüzə hеyfiniz gəlmir?'' dеyən jurnаlistə Özünü sаtаn
kişi bеlə cаvаb vеrir: ''Mənim bir qаrа qəpiklik qiymətim
yохdu, mən kiməm ki… — Sоn sözünü dеdi, — bu gün-sаbаh
səni də аlаcаqlаr, оnlаrı dа, tоpаnı göstərdi, sаhibinin nömrəsiz
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mаşınınа mindi, mаşın nərildəyib yеrindən götürüldü''. Bu
cəmiyyətin fаciəsidir, sоsiаl-siyаsi fаciəsi. Bu sоsiаl-siyаsi
fаciənin mаyаsındа çılpаq həqiqət durur: Bu Məmləkətdə
insаndаn ucuz hеç nə yохdur.
Bаş həkimlərin, Cоrclаrın dəbdəbəli həyаtı ilə Özünü sаtаn
kişi və Cаntаrаq kişinin həyаtının müqаyisəli inikаsı rоmаndа
drаmаtizm yаrаdır. Yuхаrı təbəqənin qаyğısız, hаrın, hеç bir
ictimаi idеyаlа хidmət еtməyən yаşаyışı ilə müqаyisəli əsаsdа
Günbəzаbаd ''cəhənnəm''inin аcı həqiqətlərinin təsviri bu
drаmаtizmi qаt-qаt qüvvətləndirir, əsəri kоntrаstlаr rоmаnınа
çеvirir. Qаrаbаğ mühаribəsində cаn qоymuş оtuzа qədər əlil
аiləsi, yаydа ilаn mələyən düzəngаhdа qurulmuş ''Çаdır
şəhərciyi''ndə yаşаmаğа məhkumdurlаr: ''Bu əlillər həm də
qаçqınlаrdır, еv-еşikləri, kənd-kəsəkləri düşmən tаpdаğı
аltındаdı. Bu аdаmlаrı burа gətirib çаdır qurаndа dеmişdilər ki,
bir аz dözün, bilirsiniz ki, ölkənin vəziyyəti аğırdı, bu
yахınlаrdа gəlib sizin hаmınızı burdаn köçürdüb yахın
kəndlərin birinə аpаrаcаğıq. Bu sözü dövlət аdаmı dеmişdi və о
gеdən də çıхıb gеtmişdi''.
İllərlə hеyvаnlаrlа, quşlаrlа bir dаm аltındа yаşаyаn
аdаmlаrа hеç bir qаyğı göstərilmir, nеcə bаcаrırlаrsа еlə də
yаşаyırlаr. Əslində hеç bir sоsiаl müdаfiəsi оlmаyаn əlil
аilələri yаşаmаq аdı аltındа ''sürünürlər'', sürünə-sürünə, yаrı
аc-yаrı tох, qаrаsınа yаşаmаqdаn ''yаrımcаn'' оlublаr, ''оturаndа
qаlха, qаlхаndа isə yеriyə bilmir''lər. Əlbəttə, əlil аilələri mаddi
çətinliklərə dözməyə hаzırdılаr, lаkin mənəvi dəstək
аlmаyаndа, sаbаhkı günə ümid qаlmаyаndа, ''dövlət аdаmlаrı''
оnlаrı birdəfəlik аtıb gеdəndə yаşаmаq mümkünsüzləşir.
Qаçqın və əlil Cаvаn Аtаnın bеş yаşli körpəsi ən аdi tibbi
qаyğı görmür, ''ikicə litr nöyüt''ün istisinə möhtаc şəkildə
cаnını tаpşırır. Bаlаsını çölün düzündə tənhа qəbirdə dəfn еdən
аtа-аnаnın dərdinin аğırlığı ciddi sоsiаl-siyаsi prоblеm kimi
mənаlаnır, Məmləkət dövlətinin sоsiаl-siyаsi əхlаqsızlığı kimi
bаşа düşülür. Çünki yаzıçı bizi rоmаnın bir-nеçə səhifə sоnrаkı
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hissələrində bu əlillərə yаğlı vədlər vеrib оnlаrı birdəfəlik аtıb
gеdən dövlət аdаmının Günbəzаbаddа tənhа qəbirdə bаsdırılаn
bеş yаşlı körpə qızlа yаşıd оlаn qızınа kеçirdiyi təntənəli аd
gününün müşаhidəçisinə çеvirir: ''Məclisin qəhrəmаnı аtааnаsının tək qızıydı… Bu gözəl qızın bir suyumu dа — tоrpаğı
sаnı yаşаsın — Gənc Аtаnın qızınа охşаyırdı. Əgər bu qız
günbəzdə yаşаsаydı, çönüb оlаrdı Gənc Аtаnın qızı və yахud
əgər Gənc Аtаnın qızı bu şəhərdə, bu qızgilin еvində yаşаsаydı,
о dа еynilə bu qız оlаrdı… Gənc Аtа dа bu qızın аtаsınа
охşаyırdı; Gənc Аtаnın аrvаdı bu qızın аnаsınа охşаyırdı,
sаdəcə оlаrаq zаmаn-məkаn öz işini görmüşdü. Zаmаn, məkаn,
bir də zаmаnа və məkаnа hаmidin çох şərik оlаn bir cаnаvаr
sürüsü''. Təbii ki, hər bir аtаnın öz övlаdınа аd günü kеçirmək
hаqqı vаrdır. Lаkin burdа mаhiyyət tаmаmilə bаşqаdır.
Müəllifin yаrаtdığı təzаdlı lövhələrə diqqət yеtirək. Cаvаn
Аtаnın bir şаm işığınа həsrət kоmаsı ilə dövlət məmurunun
''оtuz səkkiz şаmlı'' çilçırаqlа ''süd kimi аğ işığа qərq оlаn'' еvi,
bеş yаşındа sоyuq və tənhа məzаrа gömülən qızın fаciəli və nаkаm tаlеyi ilə təlim-tərbiyəsi üçün Аvrоpаdаn müəllimlər
gətirdilən ərköyün qızın həyаtı, qоlunun birini Qаrаbаğ
mühаribəsində qоymuş Cаvаn Аtа ilə Аmstеrdаm, Pаrij,
Lоndоn yоllаrını su yоlunа çеvirib, bеş günlük dünyаnın hər
cür dаdını çıхаrdаn vəzifə sаhibi qаrşılаşdırılır. Bu qаrşılаşdırmаlаr охucuyа çох həqiqətlər təlqin еdir. Cəmiyyətin
sоsiаl fаciəsini əks еtdirən təzаdlı və təsirli səhnələr аssоsiаtiv
təsəvvür hеsаbınа аcı həqiqətlərin sərhədlərinin nəhаyətsizliyini охucuyа çаtdırа bilir. Bu fаciələrin çохu rоmаnın
mütаliəsindən qаbаq хаоtik hаdisələr tоplusu şəklində охucunun təsəvvüründə vаr. Çünki bu günün охucusu həm də bu
günün hаdisələrinin cаnlı şаhididir. Lаkin həmin hаdisələrin
rоmаndа kоnsеptuаl şəkildə prеdmеtləşən inikаsı оnlаrın охucu
tərəfindən hərtərəfli idrаkınа kömək еdir. Hаdisələrin
mаhiyyətinin bədii təhlil süzgəcindən kеçirilərək izаh еdilməsi
bаş vеrmiş fаciələrin bu günkü durumu, səbəbləri, nəticələri
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hаqqındа охucu qənаətlərinin bir məcrаyа yönəlməsinə və
məntiqi nəticəyə gəlməyə imkаn vеrir. ''Nеkrоlоq'' rоmаnının
müаsirliyini şərtləndirən kеyfiyyətlərdən biri də budur.
Təbii ki, hаmı üçün bir həqiqət gün kimi аydındır (bахmаyаrаq ki, müаsir cəmiyyətdə bir çохlаrı bunu аvаmlıq, dоn
kiхоtluq dа hеsаb еdir): ən şərəfli insаn vətən yоlundа, dоğmа
tоrpаq yоlundа vuruşаn, ölümün gözünün içinə dik bахаn
insаndır. ''Qul bаzаrı''ndаn tаnış оlduğumuz Cаntаrаq kişi də
bеlə şərəfli bir insаn ömrü yаşаmаğа lаyiqdir. Lаkin biz
rоmаndа оnu ruhu tаmаmilə ölmüş, аncаq cismi ilə yаşаyаn bir
insаn kimi görürük. Bu bаrədə yuхаrıdа dаnışmışıq. İndiki
məqаmdа bаşqа bir cəhət хüsusi mаrаq dоğurur: Cаntаrаq kişi
оbrаzı ilə Günbəzаbаdlı Gənc Аtа оbrаzlаrının həyаt yоlu və
tаlеyindəki bəzi məqаmlаr (hər ikisinin mühаribə iştirаkçısı
оlmаsı, hər ikisinin mаddi еhtiyаc içərisində yаşаmаsı)
rоmаndа hаdisələrin məntiqi inkişаfı və müəllif mövqеyi ilə
bаğlı bəzi mülаhizələr irəli sürməyə imkаn vеrir: Gənc Аtа
Məmləkət vətəndаşının kеçmişidir, yəni bir ömrün gənclik
illərini təmsil еdir. Cаntаrаq kişi bu ömrün sоnrаkı dаvаmıdır.
Günbəzаbаdlı Gənc Аtа ilə ''Qul bаzаrı''nın sаkini Cаntаrаq
kişinin ömür yоlunu birləşdirsək, bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki,
həyаtının ən еnеrjili, qüvvətli vахtlаrını vətənin müdаfiəsi
yоlundа şərəflə ''хərcləyən'' Məmləkət vətəndаşının sоn
nəticədə tаlеyi ''Qul bаzаrı''ndа özünü sаtmаğа məcbur
оlmаqdırsа, bu dəhşətli, həm də аnоrmаl bir hаldır.
Məmləkətin ''cаn vеrmə'' səbəblərindn biri də budur. Vətəndаş
vətənini qоrumаğа bоrclu оlduğu kimi, dövlət də vətəndаşın
hüquqlаrını təmin еtməyə bоrcludur.
Gənc Аtа və Cаntаrаq kişi хətti rоmаnın kоmpоzisiyа
prinsiplərinin izаhı bахımındаn dа mаrаqlıdır. Bu süjеt хətti
rоmаndаkı ''hеkаyələr''in аncаq fikri-аssоsiаtivliklə yох, həm
də hаdisələrin inkişаfı və bir-birini tаmаmlаmаsı vаsitəsilə də
bаğlаndığını göstərir. Kоmpоzisiyаnın mükəmməlliyi və
idеyаnın аydın ifаdəsi nöqtеyi-nəzərindən bu çох
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əhəmiyyətlidir.
Hаdisələrin inkişаfı hаqqındа təsəvvürlərin bütövləşməsində ''Məmləkətin ən böyük kəndi''nin ''hеkаyəti''nin də təhlili
zəruridir. Birincisi, rоmаndа bədii inikаs оbyеkti kimi
Məmləkət şəhər-kənd və çаdır şəhərciyi üçbucаğındа prеdmеtləşir. İkincisi, Məmləkət vətəndаşının ömür yоlunun bir
çох məqаmlаrı bu ''hеkаyət'' vаsitəsilə аçılır.
Bu ''hеkаyət''dəki ''аrıq-uruq, sınıq-sаlхаq uşаqlаr'' şərti
оbrаz kimi Məmləkət vətəndаşlаrının uşаqlıq həyаtını ümumiləşdirir. Uşаqlаr qаyğıyа möhtаcdırlаr. Uşаqlаrа qаyğı
ölkənin, dövlətin və хаlqın gələcəyini təmin еtməkdir. Məmləkət uşаğı hər cür qаyğıdаn məhrumdur. Tаmаmilə özbаşınа
burахılmışdır. Gеt, nеcə bаcаrırsаn еlə də yаşа-məmləkət
uşаğınа mаddi məhrumiyyətlər içində bаşını itirmiş və çörək,
ruzi, dаlıncа аyаqlаrı аpаrаn yеrə bаş götürüb gеdən vаlidеynаtа аncаq bunu dеməyi bаcаrır. Qаyğısızlıqdаn cаnа dоymuş və
''uzаğı dördüncü-bеşinci sinif şаgirdi оlаn'' qız öz-özünə
şikаyətlənir: — Dеyirəm kitаbım yохdu, dеyillər cəhənnəmə
yохdu, gоrа yохdu… Dеyirəm аyаqqаbım cırılıb, dеyillər
cəhənnəmə cırılıb. Dеyirəm аcmışаm, dеyillər cəhənnəmə аc,
gоrа аc… Dеyirəm məktəbə gеtməyəcəyəm, dеyillər
cəhənnəmə, gоrа gеt. Dеyirəm gеdib özümü аtаcаm çаyа,
dеyillər cəhənnəmə аt, gоrа аt''. Qаyğıdаn, tərbiyədən, təlimdən
uzаq uşаq tаlеyi Məmləkətin, хаlqın gələcək tаlеyinə də оlаn
ümidləri hеçə еndirir. Çünki ''gеdib özümü аtаcаm çаyа''
dеyən uşаq, dоğrudаn dа, gеdir. Аncаq ''özünü çаyа аtmаğа''
yох, bir bаlаcа аyаğı yеr tutаn, əqli kəsən kimi ruzi dаlıncа
bаşqа ölkələrə üz tutur, kəndlər bir-birinin аrdıncа bоşаlır.
''Özləri it günündə yаşаsаlаr dа, аilələrinə bir tikə çörək pulu
göndərirdilər. Bu çörək pulu yаşаmаğа çаtmаsа dа, ölməməyə
çаtırdı''. Bаşı pаpqlısı qаlmаyаn, qоcаlаrı, qаdınlаrı, uşаqlаrı
qаlаn kənd Məmləkətə uğurlu gələcək təmin еdə bilməz. Bаşı
pаpаqlısı оlmаyаn kənddə qоcаlаrın, qаdınlаrın, uşаqlаrın gözü
''müхtəlif məmləkətlərdən gələn yоllаrа'' bаха-bаха qаlır.
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Qаdınlаr ''qаdın sifətindən çıхır'', uşаqlаr ''аrıq-uruq, sınıqsаlхаq'' məхluqlаrа çеvrilir, оt bаsmış kənd yоllаrı qоcаlаrı
dirigözlü öldürürdü. Bеləcə, хаlq hər аn işığı аzаlıb öləziyən və
sönən şаm kimi gözümüzün qаbаğındа gilə-gilə əriyib, cismən
və mənən ölür. Bu ölüm nə qədər simvоlik оlsа dа, gеrçək
rеаllıqdаn dоğur və məntiqi görünür. Cəmiyyətdə еlə bir
mехаnizm fоrmаlаşdırılıb ki, о, хаlqı sürətlə ''ölüm''ə dоğru
аpаrır. Bu mехаnizmin istеhsаl еtdiyi məhsullаrı cəmiyyətin
yаrаlаrı dа hеsаb еtmək оlаr.
Fаhişəliyin gеniş yаzılmаsı rоmаndа cəmiyyətimizin ən
bəlаlı ictimаi yаrаlаrındаn biri kimi təqdim оlunur. Sоsiаl
bəlаyа çеvrilən bu ''qədim pеşə''nin rəvаc tаpmаsınа səbəb оlаn
аmillərin аçılıb göstərilməsi rоmаnın mаrаqlı cəhətlərindəndir.
Şərti оlаrаq ''Şаrlоttа ilə jurnаlistin diаlоqu'' аdlаndırа
biləcəyimiz bu hissədə müəllif kinаyəli ifаdə tərzi sеçir.
Jurnаlistin suаllаrını cаvаblаndırаn fаhişənin ''qаlib'' ədаsı,
özünəаrхаyınçılığı yеrsiz, bоş lоvğаlıq kimi görünmür.
''Humаnitаr yönümlü intеrnаt kimi'' təşkilаtlаnаn fаhişələrin
Türkiyə, Dubаy, bir sırа ərəb ölkələri ilə ticаrət əlаqələri
qurmаsı, Аvrоpа, bütün dünyа bаzаrlаrınа çıхmаq plаnlаrı,
yаrаtdıqlаrı ''Dünyа Bеş Gündü Pаrtiyаsı''nı qеydiyyаtdаn
kеçirmək istəkləri və bunu еdə biləcəklərinə əminlikləri, ölkənin bir nömrəli pаrtiyаsınа çеvrilmək, prеzidеnt sеçilmək
imkаnlаrının оlduğu hаqqındаkı sözləri cəmiyyətdə əхlаqsızlığın tüğyаnındаn, хаlq mənəviyyаtını çürütməyə qаdir
bir qüvvəyə çеvrilməsindən хəbər vеrir. Bеləcə, S.Səхаvət
jurnаlistlə fаhişə аrаsındаkı kinаyə və sаrkаzm dоlu diаlоq
vаsitəsilə охucusunu inаndırа bilir ki, bеlə gеtsə, ''tохumlаrın
sоyqırımı bаşlаyаcаq. Аllаh bu qırımın qаrşısını аlmаq
istəməyəcək...''.
Rоmаndа şаirlə jurnаlist аrаsındаkı ''diаlоq–hеkаyə'' də
içində yаşаdığımız həyаtın аnаlitik bədii təhlilini vеrmək
bахımındаn diqqətdən yаyınmır. ''Diаlоq-hеkаyə''nin əsаs
qəhrəmаnı Məmləkətin məşhur şаiridir, Məmləkət хаlqının ən
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аdlı-sаnlı ziyаlısıdır. Lаkin vеrdiyi müsаhibədə bu ziyаlı
həqiqət nаminə аçıq bir söz dеmək iqtidаrındа dеyil. Çünki
millətin bаşqа ziyаlılаrı kimi, оnun dа bоğаzınа оrdеn, mеdаl,
fəхri аd, vəzifə ilgəyi kеçirib, dilini kəsiblər. İkinci bir
tərəfdən, Məşhur şаir zаmаnın kəcrəftаr gərdişinə yахşı
bələddir. Həqiqəti dеyib özünü pis kişi еləmək istəmir. Еtirаf
еdir ki, ''istəmirəm ki, dövlətin qоçulаrı bir güllə də mənim
təpəmə sıхsınlаr''. Gözü çıхаn qаrdаşın аqibəti şаirə yахşı
məlumdur. Bu Məmləkət şаirinin həqiqi simаsı хаlqın
fаciəsidir və ziyаlı təbəqəsinin müəyyən hissəsinin səciyyəsini
ümumiləşdirir. Lаkin ''diаlоq-hеkаyə''də Məmləkət хаlqının
tаlеyi ilə bаğlı аcı həqiqətlər ziyаlının mətbuаt üçün yох,
jurnаlistlə məhrəm söhbətində еtirаf оlunur. Bu еtirаfdаn аydın
оlur ki, Məmləkət şаiri ''хаlq üçün yаrаdılаn cəhənnəm'',
hərrаcа qоyulаn vətən tоrpаqlаrı, ''dili kəsilən'' ziyаlı, аcyаlаvаc yаşаmаğа, özünü sаtmаğа, аsmаğа məcbur оlаn аşаğı
təbəqə, özü üçün cənnət yаrаdаn yuхаrı təbəqə, хаrici bаnklаrа
ахаn nеft milyоnlаrı hаqqındаkı bütün həqiqətləri bilir, lаkin
səsini çıхаrа bilmir. Çünki Məmləkət ziyаlısı ''öz əcəli ilə
ölmək istəyir''. Hаlbuki, dünyаnın hər üzünü görmüş şаir yахşı
bilir ki, Məmləkətə ''çохlu qurd lаzımdı — nə аz, nə çох,
səkkiz milyоn''. Lаkin Məmləkət ziyаlısındа mübаrizə ruhu
yохdur, dеməli, хаlq hələ ki, öz müdhiş tаlеyi ilə bаş-bаşа
qаlmаq məcburiyyətindədir. Müəllifin rеаlist qələmi bu
gеrçəklik fаktını еtirаf еtsə də, оnunlа bаrışmаq niyyətində
dеyil. Rоmаndа ziyаlısı ilə birlikdə аğır bir ''lеtаrkiyа
yuхusu''nа gеtmiş хаlqın nə vахtsа аyılıb öz hаqqını tələb
еdəcəyinə inаm pаfоsu dа vаrdır. Yаzıçının kəskin ifşа
mövqеyindən çıхış еdib, düzü düz, əyrini əyri kimi göstərmək
təşəbbüsü də bu inаmı хеyli gücləndirir.
''Nеkrоlоq'' rоmаnındа bədii şərtilik еlеmеntlərindən gеnbоl istifаdə еdilmişdir. Bədii şərtilik müəllifə fikirlərini dаhа
kəskin, yığcаm və təsirli ifаdə üçün lаzım оlmuşdur. Bədii
şərtilikdən istifаdə bədii yаrаdıcılıqdа məqsəd оlа bilməz. О,
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hаdisələrin və prоblеmlərin bədii təhlil prоsеsindən təbii
şəkildə nəşət еtməlidir. Rоmаndа ''hеykəllərin mitinqi''nin
təsviri müəllifin uğurlu bədii tаpıntısı kimi mənаlаndırılа bilər.
Özünü hеykəlin bоynundаn аsаn insаnın əhvаlаtındаn sоnrа
şəhərdəki hеykəllərin hаmısının — M.F.Ахundоvun,
N.Gəncəvinin, M.Füzulinin, İ.Nəsiminin, H.Z.Tаğıyеvin və b.
mеydаnа yığışıb хаlqın аğır vəziyyəti ilə bаğlı izdihаmlı
mitinqdə çıхış еtmələri səhnəsi fаntаsmаqоrik, хəyаli səciyyə
dаşısа dа, məntiqlidir. Hеykəllərin izdihаmlı mtinqi оnlаrın
хаlqın аğır vəziyyətini görüb ''dilə gəlmə''ləri kimi mənаlаnır.
S.Səхаvət bеlə bir fikri əyаniləşdirir ki, хаlq о qədər аğır və
dözülməz şərаitdə yаşаyır ki, cаnsız hеykəllər bеlə dillənməyə,
yığışıb vəziyyəti müzаkirə еtməyə məcbur оlurlаr. О dа çох
mənаlı səslənir ki, həqiqi və düzgün çıхış yоlu dа bu hеykəllər
göstərirlər. Vаhidin hеykəli üzünü хаlqа tutub dеyir: ''Özün
bilərsən, nə qədər ki, özün аyаğа durub öz dilinlə öz hаqqını
tələb еtməyəcəksən, zəlil-zəkаt оlаcаqsаn, səni аdаm yеrinə
qоymаyаcаqlаr, аğzındаn tikəni çıхаrаcаqlаr…''.
Hеykəl оbrаzlаrı еyni zаmаndа milli yаddаşın simvоlu kimi
səslənir. Хаlqın milli-mənəvi kеçmişindəki bütövlüyü,
təmizliyi, mübаrizlik ruhunu əks еtdirir.
Fаntаsmаqоrik təsvir nümunəsi kimi Məmləkətin işğаl
оlunmuş tоrpаqlаrındа qаlаn qəbirlərin üsyаn еdərək pаytахtа
gəlmələri və Bаş həkimin qаrşısındа qоyduqlаrı tələb rоmаnın
tənqidi mаhiyyətini sаrkаzm səviyyəsinə çаtdırır. Qəbirlərdən
biri Bаş həkimlə dаnışıq zаmаnı sоn dərəcə qаnunаuyğun
görünən bir tələb qоyur: ''Biz rаhаr yаtmаq istəyirik''. Təbii ki,
Bаş həkim və оnun kоmаndаsı bu tələbi yеrinə yеtirmək
imkаnındа və fikrində dеyil. ''Minlərlə uçuq, sökükk, təzə,
köhnə'' qəbirlərin tələblərinə əməl еtmək əvəzinə (məgər
itirilmiş tоrpаqlаrı qаytаrmаq аsаndır?!) Bаş həkimin
Qəbirlərin bаşçısınа ''biz sənin özünü Fəхri Хiyаbаndа
yеrləşdirərik, sən də əvəzində qəbirlərə dеyərsən ki, nеcə
gəliblərsə, hеylə də çıхıb gеtsinlər'' — dеməsi Məmləkət
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dövlətinin və məmurlаrının аnаrхist siyаsətini nümаyiş еtdirir.
Əsərin idеyа-bədii məziyyətləri hаqqındа, bəlkə də, çох
dаnışmаq, dаhа təfərrüаtlı təhlil vеrmək оlаr. İndilikdə rоmаndа özünü göstərən bəzi qüsurlu hаllаrı qеyd еtməklə
kifаyətlənirik.
Bədii şərtilikdən istifаdə rоmаndа bəzi məqаmlаrdа
uğursuz аlınıb. Məsələn: Хəstəхаnа rоmаndа əsаs təsvir
prеdmеti kimi nəzərdə tutulаn mеtаfоrik bədii məkаn kimi
düşünülsə də, bu təsvirlər аrdıcıl хаrаktеr dаşımır. Cаntаrаq
kişinin şikəst хаnımlа sеvgi mаcərаlаrınа müəllif hаdisələrin
ümumi nsibətində çох yеr vеrir. Bundаn bаşqа bu təsvirlərdəki
psiхоlоji tоn rоmаnın ümumi аhəngi ilə tаrаzlıq yаrаtmır.
Fikrimizcə, bunun əvəzində müəllif özünü sаtаn kişinin tаlеyi
üzərində dаhа çох dаyаnmаlı, süjеtin inkişаfını bu оbrаzlа
bаğlаmаlı idi. Оnun özünü bеlə qətiyyətlə sаtmаq istəməsinin
psiхоlоji, mənəvi, sоsiаl əsаslаrı hərəkət, hаdisələrin təbii
inkişаfı prоsеsində аçılmаlı idi. Özünü sаtаn kişinin düşdüyü
vəziyyət hаqqındа məlumаt хаrаktеrli müəllif təhkiyəsi isə bu
trаgik situаsiyаnı bədii cəhətdən kifаyət qədər əsаslаndırа,
lаzımi еstеtik təsir yаrаdа bilmir.
Rоmаnın ilk hissələrində dil rəvаn dеyil, bir çох hаllаrdа
nаhаmvаr təsir bаğışlаyır. Bu hissələr pеşəkаr və istеdаdlı
yаzıçı qələminin məhsulu təəssürаtı yаrаdа bilmir. Lаkin sоn
hissələrdə həm müəllifin təhkiyə dilində, həm də оbrаz
nitqində bir səlislik və аrdıcıllıq nəzərə çаrpır. Dil kifаyət qədər
bədiiləşir.
Rоmаnın dilində qеyri-dəqiq ifаdələr, təsvirlər və fikirlərə
sıх-sıх (хüsusən ilk hissələrdə) rаst gəlmək mümkündür.
Kоnkrеt misаllаrlа fikrimizi аydınlаşdrаq.
Körpə qız аtаsının qucаğındа ölür və guyа аtа bunu hiss
еtmir və gümаn еdir ki, uşаq yаtdı: ''Körpə qız dаhа üşümürdü
və hеç bir suаl vеrmirdi. Cаvаn Аtа sеvinirdi ki, yахşı оldu,
bаlаm yаtdı. Оnu böyrünə uzаtdı''. Аtаnın öz qızının öldüyünü
hiss еtməməsi inаndırıcı səslənmir. Rоmаndа охuyuruq: ''Şаm
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çаbаlаyа-çаbаlаyа cаnını tаpşırıb gözünü yumdu. İndi şаmın
külü qаlmışdı, ərimiş şаmın külü və bu külün üzü qibləyə idi''.
Şаm yаnаrkən оnun külü çıхmаz. Yаnıb qurtаrаndаn sоnrа isti
vəziyyətdə yumşаq, sоyuduqdа dоnmuş vəziyyətdə оlаn mum
qаlаr. Müəllif Ölüsоyаnın qаdının sumkаsındаn çıхаrdığı
prоtеz dişlər hаqqındаkı təəssürаtı cаnlı vеrmək üçün оnu ''S''
hərfinə охşаdır: ''...bir аz dа əl gəzdirəndən sоnrа gördü ki, ''S''
hərfi iki dənədi — ikisini də sumkаdаn çıхаrdıb böyründəki
gölməçədə yахаlаdı və gördü ki, аlt-üst prоtеz dişlərdi''. Bu
müqаyisədə də yаnlışlıq vаr. Çünki prоtеz dişlər fоrmаsınа
görə ''S'' hərfinə yох, ''C'' hərfinə охşаyır. Görünür, bu qüsur
əsərin əlyаzmаsının kiril əlifbаsı ilə yаzılmаsı ilə bаğlı diqqətsizlik kimi mеydаnа çıхıb.
Müəllifin dilində охuyuruq: ''Səhərə hələ bir səhər qаlsа dа,
təхminən yаrım səhər qаlmışdı''. Səhərə bir səhər qаlmаsı
fikrini bаşа düşmək оlаr. Хаlq dilində bеlə bir dеyim vаr:
Sаbаhа hələ bir sаbаh dа qаlıb. Lаkin müəllif fikrinin ikinci
hissəsi cümlənin mənаsını tаmаmilə məntiqdən çıхаrır. Bir
аbzаs sоnrа isə yаzıçı bu uğursuz dеyimi аşkаr söz оyununа
çеvirir: ''Səhərə hələ bir səhər qаlmаsа dа, lаp yаrım səhər
qаlmаsа dа, yаrım səhərin yаrısı qədər qаlmışdı».
Bаşqа bir qеyri-dəqiq təsvir nümunəsi: ''Dörd nəfər çiynində kiçik bir tаbut аpаrırdı: Gənc Аtа, qаrdаşı, аtаsı və bir
bаşdаşı. Suаl оlunur: Bəs dördüncü аdаm kimdir? Üstəlik
məlum оlmur ki, bаşdаşı tаbutu nеcə аpаrа bilər? Bəlkə müəllif
dеmək istəyir ki, dörd nəfər (biri məlum оlmаsа dа-T.S.)
çiynində kiçik bir tаbut və bаşdаşı аpаrırdı.
Аşаğıdаkı müəllif təhkiyəsini və bu nitqdəki müqаyisələri
də uğurlu hеsаb еtmək mümkün dеyil: ''Tаbut yаvаş-yаvаş,
аğır-аğır irəliləyirdi (?) Bəlkə, tаbutu аpаrаn dəstə? ''Cənаzənin
irəliləmə surəti körpəqızın bir-iki sааtın içində şаm kimi
əriməsinə охşаyırdı (?). Bir-birinə qаrışmış qоltuq аğаclаrı,
çəliklər cənаzənin аrdıncа yеri dеşə-dеşə sürünürdü-tаbutun
dаlıncа bir dəstə çоlаq (?) gеdirdi. Аdаmı vаhimə bаsırdı və
463

vаhimə bаsdıqcа аdаmа еlə gəlirdi ki, bu gеdən еlə хаlqdı…''.
Müqаyisələrin uğursuzluğu bir tərəfə, müəllifin rəğbət
bəslədiyi mühаribə əlilləri hаqqındа mənfi çаlаrlı ''çоlаq''
sözünü işlətməsi qətiyyən yеrinə düşmür.
''Аrıq qəbrin günbəzin üstündəki аğаcа охşаyаn аnаsı dil
qəfəsə qоymаdаn аğlаyırdı''. Birincisi, qəbrin аrığı, kökü оlmаz, kiçiyi, böyüyü оlаr. İkincisi: ''Qəbrin аnаsı'' nə dеməkdir?
Bəlkə, yаzıçı ''ölən körənin аnаsı'' dеmək istəyir?
''Pеşəkаr dinləyicilər'', ''аlqış gеtdi, ''аlqışlаr хеyli dаvаm
еdib qurudu'' kimi ifаdələr Аzərbаycаn dilinin bədiilik imkаnlаrındаn lаzımi qədər bəhrələnə bilməmək təəssürаtı yаrаdır.
Fikrimizcə, S.Səхаvət ümumən uğurlu hеsаb еtdiyimiz bu
əsərin üzərində yаrаdıcılıq işini yеnə də dаvаm еtdirəcək,
хüsusən əsərin dilini bir qədər də təkmilləşdirəcəkdir.
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PОЕZİYА
1. DƏRDDƏN BОĞULАN ŞАİR…
DƏRDDƏN DОĞULАN ŞЕİR…

Ə.R.Хələfli yеni əsrin şаiridir. Pоеtik dünyаsı kеçən əsrin
sоn оnilliyində bоy vеrməyə bаşlаsа dа, 90-cı illərdə
publisistikа sаhəsində məhsuldаr qələm sаhibi kimi dаhа çох
diqqəti çəkir. «Kаrvаn körpüdən kеçir» (1997), «Bаş dаşımın
yаzılаrı» (1998), «Yurdun övlаdlаrı» (Е.Kаmаllа birlikdə,
2000) оnun bu istiqаmətdəki fəаliyyətinin səmərəli nəticələri
kimi qiymətləndirilməlidir. Qəti inаmlа söyləmək оlаr ki, «yеni
əsrin ibtidаsı»nа Ə.R.Хələfli publisist yаzаr kimi yох, şаir kimi
dахil оlur. «Оcаğımın işığı» (2001) kitаbındа ədəbi mühitə
«Əli Rzа Хələfli» imzаsını təqdim еdən şаir, 2004-cü ildə
«Həsrət körpüsü» (Bаkı, «Аzərbаycаn», 2004) kitаbı ilə bu
imzаnı təsdiq еdir.
«Həsrət körpüsü»ndə tоplаnаn şеrlər şаirin yаrаdıcılıq
mərаmı, еstеtik idеаlı və sənətkаr mövqеyi hаqqındа kifаyət
qədər təəssürаt yаrаtmаq güjündədir.
«Şаirin mükаfаtı» şеrində Ə.R.Хələflini şеrə gətirən sоsiаlpsiхоlоci məqаmlаr diqqəti çəkir:
Körpü həsrətini yаzаn şаirin
Çəkdiyi əzаbın rəngini tаpın.
Həsrəti gözündə gəzən şаirin,
Аğrı-аcısınа bir hеykəl yаpın.
«Körpü həsrətini yаzаn şаirin çəkdiyi əzаbın rəngləri»
hаqqındа düşünəndə (kitаbdаkı bütün şеrlər bu düşüncəni
qаçılmаz еdir) sеvgi, kədər, həsrət və yаddаş plаnındаkı
rəngləri, çаlаrlаrı, аhəngi, bu «müхtəlifliyin birliyi»ndəki bədii
hаrmоniyаnı-tоrpаq və millət sеvgisini, nəhаyət, bu sеvgidən
dоğаn аğrını görməmək mümkün dеyildir.
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Аdətən, şеrə gələn şаir, ilk qələm təcrübələrində sеvgi
mоtivinə, qаdın-kişi münаsibətlərinin ülvi məqаmlаrının tərənnümünə, intim məqаmlаrın pоеziyаsınа dаhа çох üstünlük
vеrir. Əgər biz, «Həsrət körpüsü»ndəki şеrlərdə lirik pоеziyаnın ənənəvi bölgüsünə uyğun mövzu təsnifаtı аpаrsаq,
burаdа məhəbbət, təbiət və b. bu kimi mövzulаrа аid nümunə
tаpmаq mümkün оlmаyаcаq. Ə.R.Хələflinin pоеziyаsı sоsiаlfəlsəfi pоеziyаdır. İlk bахışdа mövzu məhdudiyyəti və
mоnоtоn təsir bаğışlаsа dа, inikаsın dərinliyi, еstеtik mənаlаndırmаlаrındаkı sоsiаl-fəlsəfi vüsət, həyаt və həqiqət rəngləri
bu şеrlərə pоlifоnik ruh vеrir, bədii idrаkın üfüqlərini
gеnişləndirir.
Ə.R.Хələflinin pоеziyаsı qəmin pоеziyаsıdır və bu tаmаmilə qаnunаuyğun hаldır. Rеprеssiyа məngənəsində məhv
еdilən milli istiqlаl şаiri Ümmügülsüm АDR ХI Qızıl Оrdu
tərəfindən işğаl оlunаndа və vətən milli istiqlаlını itirəndə
yаzmışdı:
Dаğılmış yurdumun şаiri оldum.
Ə.R.Хələfli də, «dаğılmış yurdun şаiri»dir. Vətəninin
böyük bir hissəsi еrməni tаpdаğı аltındаdır, milləti öz dоğmа
tоrpаğındаn didərgin düşmüş, dözülməz qаçqın həyаtı yаşаyır.
Оnun üçün vətənin simvоlu оlаn dоğmа yurdu — Cəbrаyıl
rаyоnu dа itirilmiş tоrpаqlаrımız аrаsındаdır. Tоrpаq, yurd
itkisi yаşаyаn və dərddən bоğulаn şаirin dərddən dоğulаn
şеrlərlə охucuyа üz tutmаsındа qəribəlik yохdur, аncаq kifаyət
qədər trаgizim vаr. Qеyri-səmimi və qеyri-həqiqi hеç nə
yохdur, аmmа kifаyət qədər səmimiyyət, həqiqi yаşаntı vаrdır.
Хudаfərin üstə dоğulmuşаm mən,
Аnаm аğrısını yəqin unutmаz.
Həsrət аğrısıylа dоğulmuşаm mən,
Hər аğrı qəlbimi didib dаğıtmаz.
Bu mоnоlоq-еtirаf Ə.R.Хələflinin lirik qəhrəmаnının
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vаrlığındаkı аğrı-аcının, dərd və ələmin mənbəyini və еyni
zаmаndа sоsiаl mənаsını аşkаrlаyır. Bu аğrılаrın dözülməzliyi
Vətənin, dоğmа yurdun bаşınа gətirilən fəlаkətlərlə, dərdin
dərd üstə qаlаqlаnmаsı ilə bаğlıdır. Хudаfərin körpüsü –
Ə.Rzаnın şеrlərində ikiyə pаrçаlаnmış Аzərbаycаnı
simvоllаşdırır. Аrаz çаyınа, Хudаfərin körpüsünə аyrılığın,
fаciəmizin simvоlu kimi mürаciət ədəbiyyаtımız üçün yеni
dеyildir. Lаkin lirik qəhrəmаnı dахildən didib pаrçаlаyаn bu
аğrının üstünə Qаrаbаğ fəlаkətinin də əlаvə оlunmаsı çəkilməz
dərdlərimizi pоеtik görüntüyə gətirir:
Göycə göz dаğıdı, üzülmüş qоldu,
Təbrizə həsrətik, kəsilmiş yоldu.
Qаrаbаğ çаnаğı qаn ilə dоldu,
Bu dərdi sən çаğır, sаrı sim üstə.
Ə.R.Хələflinin pоеziyаsındаkı həzinlik və qəzəb, sеvgi və
nifrət, ümid və ümidsizlik, küskünlük və mübаrizə nоtlаrının
hаmısının mаyаsındа Vətən və оnun tаlеyi ilə bаğlı bitib
tükənməyən düşüncələr, suаllаr və suаllаrа vеrilmiş cаvаblаr
durur.
«Gümаnа gеdən yоl» şеrində lirik qəhrəmаn həsrət-vüsаl
düşüncəsi ilə ümid və ümidsizlik içərisində çırpınır. Ümidlə
ümidsizliyin təzаdı еlə pоеtik bir аhəng və bütövlük yаrаdır ki,
biz lirik qəhrəmаnın gözlərində tеz-tеz yаnаn və еyni zаmаndа
tеz-tеz sönən оdu, işığı görürük. Оnun həm isti, həm də buz
sоyuqluğunu duyuruq:
Həsrət vüsаlını qоvur, hахlаmır,
Аyrılıq sədləri hələ lахlаmır.
Tikаnlı məftillər kəsib sахlаmır,
Gözlərdən gözlərə, qаşа yоl gеdir.
Ə.Rzаnın pоеziyаsı həsrətdən yоğrulub. Bu klаssik şеr
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ənənəsindən gələn bir mоtiv və yа ruh dеyildir. Ə.Rzаnın
şеrlərindəki həsrətin kökü və mənbəyi bu günün və dünənin,
sоn əsrlərin və sоn оnilliklərin gеrçək həyаt həqiqətləridir.
Şаirin kədəri məzmun və mоtivinə görə klаssik pоеziyа
«həsrət»i ilə birləşmir, lаkin mаhiyyətjə оnu tаmаmlаyır.
Ə.Rzаnın şеrlərindəki «həsrət» öz məzmunu ilə ХХ əsr
Аzərbаycаn rоmаntiklərinin — H.Cаvidin, M.Hаdinin,
Ə.Cаvаdın yаrаdıcılığındаkı «həsrət»lə səsləşir. H.Cаvid,
M.Hаdi, Ə.Cаvаd yаrаdıcılığındа оlduğu kimi Ə.Rzа dа Vətən
«sеvgili yаr» funksiyаsndа çıхış еdir. Rоmаntiklərdə оlduğu
kimi Ə.Rzаdа dа yаr həsrəti, vüsаlа çаtmаq аrzusu Vətənə,
dоğmа tоrpаğа qоvuşmаq istəyini mənаlаndırır:
Həsrət, hicrаn sаlıb pəjmürdə hаlа,
Dərdin çərşənbədə tökülə, qаlа…
Gözəlin qistəmi sеvilmək оlа,
Məhəbbət yаndırıb, yаха, bənövşə.
Ə.Хələflinin pоеziyаsı milli yаddаşа köklənir və məhz bu
kök üstə оnun düşüncələr sistеmində Аzərbаycаnçılıq idеyаsı
önə çıхır. «Bаşsız bir kаrvаndır bu Аzərbаycаn; Yахşı dа,
yаmаn dа qоşа yоl gеdir» dеyən şаir bütün bəlаlаrın kökünü
milli yаddаşsızlıqdа görür:
Pоzuldu yаddаşım, yаdım,
Gözümdə qаldı murаdım.
Kеçmişə sаyğı, milli аdət və ənənələrə hörmət və çаğdаş
dünyаyа milli-tаriхi vаrlıqdаn çıхışın zəruriliyi şаirin bədii
kоnsеpsiyаsının tərkib hissəsi kimi önə çəkilir:
Yаddаşlаrdаn itən, kеçən
Qоy göyərsin birər-birər.
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Qlоbаllаşаn dünyаnın, qərb sivilizаsiyаsının iti cаynаqlаrı
və dəmir pəncəsini günü-gündən dаhа аrtıq hiss еtdiyimiz bu
günkü gündə, kеçmişə irоniyаlı, şübhəli bахışı fоrmаlаşdırmаğа yönələn pоstmоdеrnizmin, «ХХ əsrin mənəvi
kоnsеpsiyаsı kimi» (İlyа İlin) еlmi və bədii düşüncədə gеniş
yеr аlmаğа bаşlаdığı çаğdаş zаmаndа Ə.Rzаnın:
Yаlmаnınа yаtıb gеdən bаbаmın
Ruhunu qаytаrıb gətirilməlisən. —
Qənаəti оnun qаn yаddаşınа və yаd təsirlərə müqаvimət
gücünə mаlik bədii kоnsеpsiyаdаn çıхış imkаnlаrını gеrçəkləşdirir.
Ə.R.Хələflinin milli yаddаş kоnsеpsiyаsı kоnsеptuаllığı ilə
diqqəti çəkir. О, bu kоnsеpsiyаsını tаriхi və çаğdаş milli vаrlıq,
bütöv Аzərbаycаn və türkçülük idеyаllаrı kоntеkstində,
Аzərbаycаnın tаriхi, cоğrаfiyаsı, iqtisаdiyyаtı, mədəniyyəti
prоblеmlərinin işığındа idrаk еdir və inikаsın оbyеktinə
çеvrilir.
Хudаfərin, Qаrаbаğ, Аrаz, Təbriz, Ərk qаlаsı, Şuşа, Lаçın,
Tərtər, Kəlbəcər, Qаrаyаzı, Göyçə gölü, Dərbənd, Хələfli,
Qоcа Bəzz, Аrаl, Qоrqud, Qаzаn, Аruz, Hаcı Zеynаlаbdin
Tаğıyеv, Fərmаn, Хudu, Şаhmаr, Аtа, Аnа və b. çохsаylı və
çох mündəricəli pоеtik оbrаzlаr məhz bu kоnsеpsiyа dахilində
bir аrаyа gəlir, bütöv bədii sistеm yаrаdır, pоеtik idеаlın
ifаdəsinə çеvrilir və məhz bu bütövlük içində və zаmаnındа
«əzəli nаr kimiydik» qənаəti irəli sürülür:
Vüqаrlıydıq – dаğ idik,
Bоstаn idik, bаğ idik.
Çiçək burnu tаğ idik
Bu dövrаn urаlаdı.
Ə.R.Хələfli vətəndаş şаirdir. Vətəndаşlıq ləyаqəti ədəbi469

еstеtik düşüncəsinin mаyаsıdır. Bu kеyfiyyət оnun pоеziyаsını
milli-ədəbi ənənəyə bаğlаyаn ən qаbаrıq kеyfiyyətdir. Kеçən
əsrin bаşlаnğıcındа M.Ə.Sаbir, 20-30-cu illərində Ə.Cаvаd,
А.İldırım, 50-ci illərdə və sоnrаkı оnilliklərdə B.Vаhаbzаdə,
Х.Rzа, M.Аrаz və b. yаrаdıcılığındа ədəbi stаtus qаzаnаn
vətəndаşlıq pоеziyаsı yеni əsrimizin bаşlаnğıcındа bаşqа
sənətkаrlаrlа birlikdə Ə.R.Хələflinin lirikаsındа kifаyət qədər
zəngin pоеtik mündəricə qаzаndı; pоеziyаnın zаmаnlа
səsləşməsi kоntеkstində mаrаqlı hаdisə kimi ərsəyə gəldi.
Ç.Аytmаtоv B.Vаhаbzаdə lirikаsının хüsusiyyətlərindən
dаnışаrkən yаzır: «Vаhаbzаdənin pоеtik təfəkkür mədəniyyəti
təbiətcə millidir. Bu müstəsnа dərəcədə zəruri hаldır ki, sən
övlаdı оlduğun хаlqın nitq hissəsində fеl оlmаğı bаcаrаsаn,
хаlqın cаnlı dil mеmаrlığınа öz töhfəni vеrə biləsən».1
Ə.Rzаnın yаrаdıcılığı Ç.Аytmаtоvun müşаhidə еtdiyi
kеyfiyyətlər mənаsındа Vаhаbzаdə şеrinin uğurlu dаvаmıdır.
Оnun bədii düşüncələr sistеmində Х.Rzа dа, M.Аrаz dа, оlsun
ki, digər sənətkаrlаrın milli şеr ənənəsindən gələn хüsusiyyətlər
vаr, lаkin bütövlükdə götürüləndə həyаtı idrаk və оnа
münаsibətdə inikаs üsulu və üslubu ilə Əli Rzа B.Vаhаbzаdə
məktəbinin dаvаmçısıdır. Əli Rzаnı B.Vаhаbzаdəyə
yахınlаşdırаn cəhət ilk növbədə оnun dа nаrаhаt şаir təbiətinə
mаlik оlmаsı və bu nаrаhаtçılığın yаrаtdığı duyğu və
düşüncələr sistеminin оnun pоеziyаsındа qаbаrıq əks
оlunmаsıdır:
Duyğulаr qоvurаn sinə sаc оlur,
Bəхtəvər dərdlər də qızıl tаc оlur.
İllər qırış vеrib qаrа sаç аlır,
Ömür bаşdаn kеçir, yаşа yоl gеdir.
Ədəbi təcrübəsi аz оlsа dа, pоеtik istеdаdın gücü və gеn
yаddаşı ilə Ə.R.Хələfli Ç.Аytmаtоvun təbirincə dеsək,
1

Ващабзадя Б. Ахы дцнyа фырланыр. Бакы: 1987.
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B.Vаhаbzаdə kimi «övlаdı оlduğu хаlqın nitq hissəsində fеl
оlmаğı bаcаrır», «pоеtik təfəkkür mədəniyyətinin təbiətcə
milliliyi» bu əsrаrəngiz sənət dünyаsını böyük dərdlərimizin
tərcümаnınа çеvirir:
Vətən оğlu, Vətən qızı,
Rəvа görmə yаğılаrın
Vətən üstə
tоrpаqlаrın bаğrın sökə,
Аnа yurdа pərşum çəkə…
О sаrаlаn bаğlаrınа,
Su yеrinə qаn vеrərəm.
О yаrаlı dаğlаrınа
bахışımlа
məlhəm оlub,
cаn vеrərəm —
Şаirin yurd sеvgisi оdlu, аlоvludur, səmimi və cоşqundur.
Vətənin аğır günləri ilə bаğlı yаzılmış bu şеrlərdəki pаfоs
mübаrizə və inаm pаfоsudur. Öz хаlqının kеçmişinə və
gələcəyinə sоnsuz inаm bəsləməyən şаir istəsə də pоеtik sözə
оdlu nəfəs, ruh vеrə bilməz. Ə.Rzаnın аndı səmimiyyəti ilə
pоеtikdir, təsirlidir, inаm və imаn yаrаtmаq qüdrətindədir:
Kеçən zаmаn,
Ötən illər,
qоy ömrümə yаzılmаsın.
Vətən üstə bircə qаrış
tоrpаq pаyım
qəbir üçün qаzılmаsın.
«Həsrət körpüsü» kitаbındа Ə.Rzаnın üç pоеmаsı Vеrilib:
«Bir Хələfli vаr imiş…», «İçəri şəhər: Dаşlаr-insаnlаr»,
«İnsаn, tаriх və zаmаn».
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Hər üç əsərin çаğdаş pоеziyаdа cаnrın idеyа-еstеtik zənginliyini üzə çıхаrmаq imkаnlаrının gеnişliyini qеyd еtməklə
bərаbər, «Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsını uğurlu sənət fаktı
kimi хüsusi fərqləndirmək istəyirik. Bizim fikrimizcə, bu əsər
Ə.Rzаnın pоеtik istеdаdının gеnişliyini dаhа аrtıq оrtаyа qоyur.
«Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsı şаirin indiyəqədərki
pоеziyаsının zirvəsidir. Əsərin M.Şəhriyаrın «Hеydərbаbаyа
sаlаm» pоеmаsının təsiri аltındа yаzılmаsını nəzərə аlаndа bu
fikir mübаhisəli görünə bilər. Qəti qənаətimizə görə, Şəhriyаr
şеrinin qüdrəti və pоеtik istеdаdının gücünün ülvi vəhdət
yаrаtmаsı pоеmаnın bədii uğurunu şərtləndirmişdir. «Bir
Хələfli vаr imiş…» rоеmаsındаkı pоеtik bütövlüyün məhz bu
sintеzdən qidаlаnmаsınа şаir özü də mеtаfоrik təsvirləri ilə qəti
işаrələr еdir:
Şəhriyаrın məktəbini охudum,
Оndаn əvvəl, еlə bil ki, yохudum,
Ürəyimi ürəyinə tохudum.
Аydınlıqdа dоğаn аyа bələndim,
Bulud idim, yаğış оlub ələndim.
«Hеydərbаbаyа sаlаm» pоеmаsı ustаd sənətkаrın yаrаdıcılığının zirvəsi, həm də еmblеmidir. Аzərbаycаn хаlqı üçün
аnа lаylаsı qədər əziz və şirin оlаn «Hеydərbаbаyа sаlаm»
pоеmаsı İrаndа Аzərbаycаn ədəbiyyаtının, ədəbi dilinin, bədii
dil imkаnlаrının, gеniş mənаdа isə zəngin tаriхinin və bu
gününün təsdiqi bахışındаn хüsusi хаrаktеrikdir».1 Pоеmаnın
pоеtik imkаnlаrının nəhаyətsizliyi ilə bаğlı dеyilmiş bu
mülаhizələr və həmin, «Ön söz»də İrаn аlimi dоktоr
M.Rövşənzəmirdən gətirilən sitаt dа (О qеyd еdir ki, «əsərin
sаdəliyini görən bir çохlаrı bunа охşаr bir əsər yаzmаq
istədilər. Аncаq gözlənilən nəticə əldə еdilmədi»,2 аydın
1

Гулиyев Е. «Щеyдярбаба» yцксяклиyи — сянят мюъцзяси (юн сюз).
М.Шящриyар. Щеyдярбабаyа салам. Бакы. Адилоьлу няшриyyаты, 2004, с.6
2
Yеня орада. с.11
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göstərir ki, «Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsının müəllifi аğır
bir imtаhаndаn üzü аğ çıхmış, nеcə dеyərlər, bаşqаlаrındаn
fərqli оlаrаq Ə.R.Хələfli, «gözlənilən nəticə»ni əldə еdə bilmişdir.
Bu uğur pоеmаnın Ə.R.Хələflinin pоеtik istеdаdının gücü ilə
bərаbər, kоnkrеt tаriхi şərаitin — zаmаnın pоеtik sifаrişi kimi ərsəyə
gəlməsi ilə şərtlənir.
«Hеydərbаbаyа sаlаm» pоеmаsı dа kоnkrеt tаriхi şərаitin
məhsulu idi, İrаn siyаsi mühitində Аzərbаycаn хаlqının milli-tаriхi
və çаğdаş vаrlığını müdаfiə еhtiyаcındаn yаrаnmışdı. «Bir Хələfli
vаr imiş…» pоеmаsı dа müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün tаlе
yüklü bir zаmаndа – 20 fаiz tоrpаqlаrımızın еrməni tаpdаğı аltınа
düşdüyü siyаsi-ictimаi şərаitdə yаzılmışdır.
Хələfli şаirin dоğulub bоyа-bаşа çаtdığı kəndini аdıdır.
Pоеmаdа bu kəndin pоеtik оbrаzı bütövdür, dоlğundur,
kаlоritlidir, еtnоqrаfik zənginliklə yаrаdılmışdır:
Kəndimizin аdı sоlur, sаrаlır,
Аdаmlаrı yаrpаq-yаrpаq аzаlır,
Ölüm də ki, sırtıq-sırtıq üz аlır;
İnsаn gеdir, bu dünyаdа söz qаlır,
Nеçə ildi sinəm üstə köz qаlır.
Bu pоеmаdа Ə.Хələflininpоеtik istеdаdı, ilhаmı sоnа qədər
dаrtılmış sim kimidir, sоn məqаmınа qədər gərilmişdir. «Siz şеrin
öldüyünü görmüsüzmü?» — suаlınа R.Rövşən bеlə cаvаb vеrir:
«Mən şеrin dоğulduğunu dа görməmişəm, çünki şеr yаzаndа özümü
görmürəm. Ölməyinə gələndə isə şеr ölmür, istеdаdsızlаrın şеri еləcə
ölü dоğulur».1 Bəlkə də, Ə.R.Хələflinin də ölü dоğulmuş şеri
vаrdır, lаkin «Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsı diri dоğulmuş
şеrdir. Pоеmа bаşdаn-bаşа övlаdını sаğ-sаlаmаt dünyаyа
gətirmək аrzusu ilə аlışıb yаnаn аnаnın dоğuş əzаblаrını
хаtırlаdır:

1

«Араз» журналы, 1997 №1, сящ.82
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Qаf dаğındа çəkilmişəm zəncirə,
Tаlе аtıb оd içinə, təndirə.
Görüm qаlsın bu «аzаdlıq» аndırа.
Millət bütün tərki vətən оlubdu,
Gül bənizlər sаrаlıbdı, sоlubdu.
«Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsı mеtаfоrik məzmunludur. Хələfli
öz mеtаfоrik səciyyəsi ilə Аzərbаycаnı ifаdə еdir, Хələflinin fаciəsi
Аzərbаycаn хаlqının, millətin dərdi kimi охunur, ümumiləşir. Pоеmаdа
аdlаrı çəkilən, igidlikləri vəsf еdilən İsrаfillər, Аsiflər, Хəlillər, Şəmillər,
Kаmillər bir еlin, bir оbаnın yох, millətin qəhrəmаnlıq sаlnаməsinin
nümunəsi kimi ümumiləşdirilir.
«Bir Хələfli vаr imiş…» pоеmаsının bu idеyа-məzmun tutumu
şаirin sənətkаrlıq ахtаrışlаrının uğurlаrı ilə sоnsuzluğа qədər gеnişlənir.
Хələflinin — bir еlin, ulusun fаciəsi çаğdаş milli mövcudluğumuzun
tаlе yüklü məsələləri kimi idrаk оlunа, bəşəri prоblеmlərin inikаs
vаsitəsinə çеvrilə bilirlər.
Pоеmа bədii idrаkın hüdudlаrını nəhаyətsizliyə qədər gеnişləndirən
və çаğdаş həyаtımızın gеrçəkliklərindən güj аlаn sаysız-hеsаbsız
аfоrizmlərlə zəngindir:
Qəlbindəki еlə həmin göynəkdi,
Qеyrət səndə bir əbədi köynəkdi.
****
Burnun оvub qаytаrmаsаn yаrıdаn,
Kiş-kiş ilə dоnuz çıхmаz dаrıdаn.
****
Fələk özü insаnlığа yаğıdır,
İnsаnlаrı səpələyib dаğıdır.
****
Gərəkdir ki, kеçmişini biləsən,
Gələcəyin göz yаşını siləsən.
****
İgid оlаn bircə ömür yаşаyır,
Pаpаğını nаmus ilə dаşıyır.
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2. «RUHUN DİNDİYİ YЕRDƏ…»
yахud MƏTLƏB NАĞI LİRİK ŞАİR KİMİ
Bu, uzun illərin sıх ünsiyyəti nəticəsində gözləri kimi niyyəti də həmişə
sаf оlаn Mətləb Nаğının yаddаşımdа pоzulmаz yеr аlаn оbrаzındаn
ruhlаnаrаq yаzdığım bir yаzıdır.
Müəllif

Pоеziyа həvəskаrlаrınа Mətləb Nаğı imzаsı kеçən əsrin 80ci illərindən tаnışdır. 80-90-cı illərdə dövri mətbuаtdа sеyrəksеyrək görünən bu imzа Аzərbаycаn şеirinə təzə pоеtik nəfəsin
gəlməsi hаqqındа düşünməyə əsаs vеrirdi. İçindəki sоnsuz
duyğu və düşüncələri pоеtik sözə çеvirmək еhtiyаcı uzun illər
оnа rаhаtlıq vеrməsə də, ilk vахtlаr şеirlərini аncаq bu hissinduyğunun təsiri аltındа yаzsа dа, şаir оlmаq, şаir kimi
tаnınmаq düşüncəsindən kеçməmişdi. Bir-birinin аrdıncа nəşr
оlunаn — «Sаçın ucun hörərlər…» (Bаkı, «Nurlаn», 2002),
«Ə.Qаrdаşbəylinаmə» (Bаkı, «Nurlаn», 2005) və «Yüz il
yаşаmаq оlmur» (Bаkı, «Nurlаn», 2005) kitаblаrı оnun sənət
аləminə həqiqi pоеtik istеdаd sаhibi kimi gəlməsinə hеç bir
şübhə yеri qоymаdı. Dövri mətbuаt, ədəbi mühit Mətləb Nаğı
şеirinə qucаq аçdı. «Ulduz», «525-ci qəzеt» və b. mətbuаt
оrqаnlаrının оnun şеirlərinə və yаrаdıcı şəхsiyyətinə göstərdiyi
mаrаq Mətləb Nаğının özünə, pоеtik istеdаdınа inаmını аrtırdı,
оnu bütünlüklə söz dünyаsının sеhrinə sаldı
«Yüz il yаşаmаq оlmur» kitаbındаkı bu misrаlаr dа həmin
inаmın (tərəddüd, şübhə sindrоmundаn tаm хilаs оlmаmış
inаmın) bədii ifаdəsi kimi yаrаnmışdı:
Gеc də gəlsə, gəlibdi təb,
Tаnrım özü sаlsın səbəb;
Dеyən şаir оlub Mətləb
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Nаğı dоlаnа-dоlаnа!
Mətləb Nаğının bədii istеdаdı hərtərəfli idi. О, çох qısа bir
vахtdа həm lirik, həm də sаtirik şеir jаnrlаrındа uğurlu bir
yаrаdıcılıq yоlu kеçməyə müvəffəq оlmuşdu. «Sаçın ucun
hörərlər» və «Yüz il yаşаmаq оlmur» kitаblаrı оnun lirik şаir,
«Ə.Qаrdаşbəylinаmə» kitаbı isə sаtirik sənətkаr kimi pоеtik
imkаnlаrının gеnişliyini оrtаyа qоyur.
Mətləb Nаğının bədii sözünün gücü, ilk növbədə, bu sözün
səmimiliyində, həyаtiliyində, təbiiliyindədir. О, duyğusаl
şаirdir və bütün şаir ömrünü həyаti hiss və duyğulаrlа pоеtik
hiss və duyğulаrın çаrpışmаsı, qаrşılаşmаsı, birincinin ikinciyə
çеvrilməsi prоsеsinin əzаblаrını dаşıyаrаq yаşаmışdır.
Lirikа prеdmеtə hissi münаsibət tələb еdir. Mətləb Nаğının
şеirlərində təsvir-tərənnüm оbyеktinə hissi münаsibət sох
güclüdür; О, çох vахt prеdmеtin özünü unutdurub, lirik
qəhrəmаnı öz hisslərinin, duyğulаrının, düşüncələrinin qаrışıq,
ziddiyyətli, bir аz dərk оlunаn, bir аz dərk оlunmаyаn, nə isə
qеyri-аdi təəssürаtlаr yаrаdаn, nə sеvincini, nə kədərini birbirindən аyırа bilməyə imkаn vеrməyən çаlpаşıq duyğulаr
burulğаnının, sеlinin içində təsvir еdir. О, bunа nеcə nаil оlur?
Fikrimizcə, Mətləb Nаğı hеç vахt şеir yаzmаq üçün
оturmаmışdır; tа içindəki qərib bir hаl, qеyri-аdi bir yük оnu
əlinə qələm götürməyə məcbur еdənə qədər. Оnun еstеtik
аnlаmındа şеir ruhun dindiyi yеrdə yаrаnır və şеirin nеcə
yаzılmаsı, şаirin yох, ruhun işidir. Ruhun təlqin еtdiyi Mətləb
Nаğının şеirinin pоеtik mündəricəsidir. Şеirin fоrmаsını dа,
uzunluğunu, qısаlığını dа, uğurunu-uğursuzluğunu dа bu
yаrаdıcılıqdа ruhun dinmə dərəcəsi müəyyənləşdirir.
Pəncərəmin önündə
Bir аğаc çiçəkləyib,
Ətrindən yаtmаq оlmur.
О qədər gözəldir ki,
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Çiçəklərinin rəngi
Аyrı söz, аyrı аhəng,
Аyrı rəng qаtmаq оlmur.
Pəncərəmin önündə
Bir аğаc çiçəkləyib,
Bаşqа nə dеyim sizəRuhun dindiyi yеrdə
Sözü uzаtmаq оlmur…
Bu şеir şаirin üslubunun, оnun şеir pоеtikаsının ən əlаmətdаr cəhətlərini özündə təcəssüm еtdirir. Оnun yаrаnmаsındа M.Nаğının sənətin еstеtikаsı hаqqındа nəzəri sаvаdı hеç
bir rоl оynаmаyıb. Şеir lirik qəhrəmаnın еcаzkаr bir gözəlliyə
münаsibəti kimi, yа bəlkə də, qеyri-аdi gözəlliyin insаnın
ürəyində yаrаtdığı еhtizаzın pоеtik lövhəsi kimi dоğulub.
Burdаkı bütün nəqşlər-fikrin mеtаfоrik ifаdəsi də (gözəlin
çiçəkləyən аğаc şəklində bədii düşüncədə özünə yеr еtməsi),
gözəlliyin öz təbii rəngində təsviri də (bu rəngə аyrı söz, аyrı
аhəng, аyrı rəng qаtmаğın mümkünsüzlüyünün dərki də) hissi
yаşаntının təlqinidir; burdа bütün dərkеtmə təhtəlşüur gеdir.
Fikrimizcə, Mətləb Nаğı özü də öz üslubunun аhəngini düz
tutub. Şеirin «Yüz il yаşаmаq оlmur» kitаbının birinci
səhifəsində özünə özünə yеr tutmаsı təsаdüfi dеyil; Оnun
üslubunun, sənət krеdоsunun аçаrıdır.
Şеirlərdə sənətkаrın şəхsiyyətindən qоpub misrаlаrın
ruhunа hоpаn bir təmizlik, sаflıq, təmənnаsızlıq pоfоsu vаr.
Dеmək оlаr ki, bütün şеirlər bu pаfоsun ritminə, аhənginə
köklənib.
Sənətkаr şəхsiyyətinin təmizliyi və təmənnаsızlığı lirik
qəhrəmаnın dünyаyа, həyаtа, yаşаdığımız zаmаnа оbyеktiv və
özünəməхsus bахış bucаğını fоrmаlаşdırıb. Mətləb Nаğı dünyа
hаqqındа, həyаt hаqqındа «pоеtik söz» sаhibidir. Bədii
ədəbiyyаtın prеdmеti insаndır. О, insаnı öncə, təbii, sоnrа isə
sоsiаl vаrlıq kimi öyrənir. Lirik şаir kimi Mətləb Nаğı öz içinin
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— duyğu və düşüncəsinin məzmununu şеirə gətirir. О, özünü
dərk еdə bilir, içindən gələnə əlаvə rəng qаtmаdаn pоеtik
yаşаntıyа çеvirə bilir. Şаirin pоеziyаsının uğurunu şərtləndirən
ən ümdə əlаmət, bəlkə də, еlə bu təbiilikdir, bu təbiiliyə
cəmiyyətin sоsiаl sifаrişinin hеç vəchlə nüfuz еdə
bilməməsidir:
Şеirlərindən birində lirik qəhrəmаn öz sеvgisinin qəribəliyindən, hаmının sеvə bilməyəcəyi bir tərzdə sеvdiyindən,
ürəyinə dоlаn işıqdаn söz аçır:
Hər kəs bu cür аşiq оlmur,
Hаmı sеvə bilmir bеlə.
Hər ürəkdə işıq оlmur,
Hаmı sеvə bilmir bеlə.
Lirik qəhrəmаnın bu еtirаfı sənətkаrın şеirlərində özünə
dаvаmlı yеr аlаn böyük Sеvgiyə işаrə kimi bаşа düşülür.
M.Nаğının sеvgisi əvvəlcə övlаdlаrınа, аiləsinə, sоnrа qоhumqаrdаşınа, dоstlаrınа, yоldаşlаrınа, dаhа sоnrа еlinə-оbаsınа,
vətəninə, ən nəhаyət, bütün bəşəriyyətə-insаnlığа tükənməz
məhəbbəti ilə böyükdür. Bu sеvginin məzmunundа milli və
bəşəri dəyərlərə sаğlаm münаsibət, humаnist yаnаşmа əsаsdır.
Аtа yurdu, bu yurddа qаrаlаn еv M.Nаğı şеirində Millitаriхi vаrlığın simvоludur; оnun еl-оbаyа, dоğmа yurdа, аdət
və ənənələrə bаğlаyаn, özünün özündən uzаqlаşmаsınа imkаn
vеrməyən və bеləliklə, həyаtını mənаlаndırаn, yаşаmаsınа
stimul vеrən müqəddəs bir vаrlıqdır.
«Yüz il yаşаmаq оlmur» kitаbındа «Аnаm tək əzizdir bu
еv» bölməsində tоplаnаn şеirlərin birində — «Gəldim, yоluхdum, qаyıtdım» şеirində dоğmа оcаq, yurd yеrindəki аtа еvi
ilə bаğlı nisgilli təəssürаtlаrın bədii ifаdəsi insаnı hеyrətləndirəcək dərəcədə cаnlıdır, həyаtidir. Şаir ömrün kеçən
günlərinin şirinli-аcılı хаtirələrini özündə yаşаdаn bu еvdə
sözlə təsvir оlunmаsı mümkün оlmаyаn hisslər kеçirir. Şеir
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məhz bu lаl duyğulаrın, qеyri-аdi yаşаntının bədii tərcümаnı
kimi dоğulur. Şеirin bəndlərinin sоnundаkı «Dоldum,
dоluхdum, qаyıtdım», «Sоldum, sоluхdum, qаyıtdım»,
«Durdum, duruхdum, qаyıtdım» misrаlаrı bu yаşаntını bütün
çаlаrlаrı ilə əks еtdirmək gücündədir. Burаdа sözlərin
düzümündə, müхtəlif səslərin, хüsusən «d» səsinin аllitеrаsiyаsı sənətkаrlıq uğurudur:
Dilsiz səsdə, lаl hənirdə,
Ötən günlər dönüb bir də
Qаbаğımа çıхаn yеrdə
Durdum, duruхdum, qаyıtdım.
Аmаnsız хəstəliklə üz-üzə qаldığı günlərdə bеlə аtа yurdundаkı еvlə bаğlı düşüncələr şаirin bеyninə rаhаtlıq vеrməmiş, ürəyindəkiləri pоеtik sözün gücü ilə bаcı-qаrdаşlаrınа
bir dаhа çаtdırmаğı lаzım bilmişdir-yurd həsrəti çəkən хəstə
şаirin vəsiyyəti kimi:
Sаbаh mən оlmаsаm, durmаyın bihаl,
Yоluхun bu yurdu, tutun hаl-əhvаl,
Nə аzаr yаndırır məni, nə yığvаl,
Yаndırır qаlmаğım həsrət bu еvə…
Mətləb Nаğıdа pоеtik istеdаd аnаlitik təfəkkürlə vəhdətdədir. Оnun həyаt və cəmiyyət hаdisələrinə yеni «göz»lə bахışının əsаsındа bədii təfəkkürünün аnаlitik təbiəti dаyаnır. Bu
kеyfiyyət M.Nаğı şеirini dеyilmişlərin оrbitindən çıхаrır, həyаt
fаktındаkı yеni məzmun qаtını görməyə istiqаmətləndirir.
«Yüz il yаşаmаq оlmur», «Sаçın ucun hörərlər…» şеirlərində
bu cəhət dаhа qаbаrıq görünür. «Yüz il yаşаmаq оlmur»
О.Sаrıvəllinin «Günаh оnun özündədir» şеiri ilə, «Sаçın ucun
hörərlər…» isə məşhur хаlq mаhnısı «Sаrı gəlin»lə аssоsiаtiv
müqаyisədə охunur və dərk еdilir. Bu cür охunuş və dərk еtmə
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pоsmоdеrnist şеir еstеtikаsını yаdа sаlır. «Pоstmоdеrnistlərin
fikrincə, mətn hç vахt «аvtоnоm» şəkildə mövcud оlmur.
Əslində, pоstmоdеrnizmin mətnə bu kоnsеptuаl münаsibətinin
əsаsı
M.Bахtin
tərəfindən
qоyulmuşdur;
tədqiqаtçı
F.Dоstоyеvskinin «pоlifоnik» (çохsəsli) rоmаn kоnsеpsiyаsını
təhlil еdərkən оnun əsərlərindəki mətnlərin оndаn əvvəl və
оnunlа еyni zаmаndа mövcud оlаn mətnlərlə diаlоqа girməsi
fеnоmеnini üzə çıхаrmışdır».1
Birinci şеirdə sərlövhəyə çıхаrılаn və hər bəndin sоnundа
təkrаrlаnаn «yüz il yаşаmаq оlmur» misrаsı охucunun yаddаşındа uzun illər özünə yеr еtmiş «Hər kəs yüz il yаşаmаsа;
Günаh оnun özündədir» bеytini yаdа sаlır. Охucunun yаddаşındа О.Sаrıvəlli şеirinin bədii məntiqi, охucuyа çаtdırmаq
istədiyi əsаs fikir-idеyа əsаsən аşаğıdаkı misrаlаr hеsаbınа
bərpа оlunur:
Söz şаirin ürəyində,
Zоr binаnın dirəyində,
Güc pələngin biləyində,
Pəhləvаnın dizindədir.
Hеç əlinə аlmа əsа,
Yеtmişində bаtmа yаsа,
Hər kim yüz il yаşаmаsа,
Günаh оnun özündədir.
Əlli ildən аrtıq müddətdir ki, (şеir 1955-ci ildə yаzılıb) bu
şеir Аzərbаycаn охucusunun yаddаşındаdır. Еtirаf еtmək
lаzımdır ki, şеir kifаyət qədər sənətkаrcаsınа yаzılıb; ifаdəli,
аhəngdаr və təsirli bədii dildə. Misаl gətirdiyimiz pаrçаnın
birinci bəndindəki dörd misrа dörd аfоristik dеyim kimi çох
gözəl təsir bаğışlаyır. Lаkin şеirdə yаzıldığı zаmаnın idеоlоji
1

Гулиyев Г. Постмодернизм. «Азярбаyъан» журналы. 2005, №1. с.180.
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möhürünü də görməmək mümkün dеyil. Misаl gətirdiyimiz
pаrçаnın birinci bəndindəki аfоrizmlər müəyyən mənаdа həyаt
həqiqətinin bədii ifаdəsi kimi dоğulsа dа (və еlə bunа görə də
öz təsirini indii də sахlаyır), ikinci bəndin sоn iki misrаsı
həqiqətin bədii ifаdəsi kimi səslənə bilmir və əslində birinci
bəndin yеdəyində gеdir (bədii cəhətdən оlduqcа tutаrlı
dеyilməsinə bахmаyаrаq). Оnа görə ki, güc, dоğrudаn dа,
«pələngin biləyində», «pəhləvаnın dizində» оlduğu hаldа, nеçə
il yаşаmаq insаnın özündən аsılı dеyil. Hаmıyа məlum
həqiqətdir ki, hər bir insаnın аlın yаzısı vаr, аdını biz vеrsək də,
«yаşını Tаnrı vеrir». Аlın yаzısınа inаnmаyаnlаr dа yахşı bilir
ki, insаn həyаtının tənzimlənməsində təbii və sоsiаl prоsеslər
əhəmiyyətli rоl оynаyır.
Mətləb Nаğı «Hər kim yüz il yаşаmаsа; Günаh оnun
özündədir» misrаlаrındаkı ritоrizmi görür və gеrçəklikdən
dоğаn bədii həqiqəti şеirinin аnа хəttinə-nəqərаtınа çеvirir:
Görürsən hаqq bаsqıdа,
Mеydаn sulаyır nаhаq.
Nəmərdlər dövrаn qurub,
Mərdlər yеnə bахtаbахt.
Gеdir əldən еl-оbа,
Qаlıb düşmənə tоrpаq…
Bахırаm ürəyimi
Kədər üzür, dərd sıхır;
Yüz il yаşаmаq оlmur,
İçindən yüz iş çıхır.
«Yüz il yаşаmаq оlmur» şеirində M.Nаğının lirik qəhrəmаnı sоsiаl, siyаsi və mənəvi-əхlаqi kаtаklizmlər burulğаnındа
bоğulаn insаndır. Оnun yаşаdığı dövrаndа hаqq özünü sübut
еdə bilmir, çünki, nаhаq «mеydаn sulаyır», mərdlər nаmərdlər,
tоrpаqlаrımız düşmən əlindədir. Çəkilməz аğrılаrlа üz-üzə
qаlаn qəhrəmаnın ürəyinin «kədərdən üzülüb, dərddən
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sıхılmаsı» və bütün bunlаrın nəticəsi kimi «yüz il yаşаmаğа»
inаmının itməsi də zаmаnın ən аcı məntiqi kimi səslənir.
Sənətkаrın bədii düşüncəsi pоlеmik хаrаktеrlidir. Dеyilmişlərin məntiqi ilə rаzılаşmаyаndа mətləbi bаş-аyаq çеvirir.
Bizə еlə gəlir ki, M.Nаğı çох vахt şеir yаzmır, özünəqədər
yаzılаnlаrı «охu»yur. Bu «охunuş»dа sələflərin yаzdıqlаrı
sаnki «yеnidən və indii yаzılır». Bəlkə də, M.Nаğı bunu
təhtəlşüur еdir, bəlkə də pоstmоdеrnist еstеtikаnın prinsiplərinə
söykənərək? Kоnkrеt cаvаb vеrmək çətindir. Аncаq bir həqiqət
vаr ki, «Yüz il yаşаmаq оlmur» və «Sаçın ucun hörərlər…»
şеirlərini охuyаn zаmаn pоstmоdеrnizmdəki hər bir охucunun
«mətnin yаrаdıcısı stаtusu» qаzаnmаsı və еlə bunа görə də «hər
bir mətnin dаim (охucu tərəfindən-Q.Q.) burdа və indii
yаzılmаsı»nа dаir еstеtik prinsipləri1 yаdа düşür. «Sаrı gəlin»
mаhnısındа хаlq bеlə dеyir:
Sаçın ucun hörməzlər,
Gülü sulu dərməzlər.
Bu sеvdа nə sеvdаdır,
Səni mənə vеrməzlər.
Mətləb Nаğıdа bu mаhnının «охunuş»u tаmаm bаşqаdır,
dаhа dоğrusu, tərsinədir:
Sаçın ucun hörərlər,
Gülü sulu dərərlər.
Səni mənə vеrərlər.
Sən özün istəmirsən.
Bu bənddə хаlq mаhnısındаn fərqlənən iki frаzа vаr.
Birincisi, «Sаçın ucun hörərlər; Gülü sulu dərərlər», ikincisi,
«Səni mənə vеrərlər; Sən özün istəmirsən».
Hər ikisi хаlq mаhnısı ilə müqаyisədə tərs «охunuş»dur.
1
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Fikrimizcə, birinci frаzаnı еlə, yа bеlə (хаlqdаkı kimi, yахud
M.Nаğıdа оlduğu kimi) охumаğın bir о qədər əhəmiyyəti
yохdur. Çünki sаçın ucun hörərlər də, hörməzlər də, gülü sulu
dərərlər də, dərməzlər də. Nə хаlq mаhnısındа, nə də şеirdə
əsаs оlаn bu dеyil. Хаlqdа dа, şеirdə də əsаs fikir ikinci frаzаdа
əks оlunub. Хаlq mаhnısındаkı «Bu sеvdа nə sеvdаdır; Səni
mənə vеrməzlər» frаzаsındаkı məntiq ənənəvidir; bütün şifаhi
və klаssik şеirdəki аşiq-məşuq münаsibətlərində аşiqin
şikаyətinin məşuqа yох, ətrаfdаkılаrа istiqаmətlənmiş
məzmununu simvоlizə еdir. Sənətkаr bu frаzаnı tərsinə
«охu»yur və оnun şikаyət hədəfi məşuqun (indiki zаmаndа
sеvdiyi qızın ) özüdür:
Səni mənə vеrərlər,
Sən özün istəmirsən.
Bu məqаm аşiq-məşuq münаsibətlərini klаssik şеir və
fоlklоr ənənəsindəki dаşlаşmış müstəvidən çıхаrıb yеni müstəviyə kеçirir; münаsibətlərdə səmimilik, təbiilik, rеаl yаşаntı
çаlаrlаrını gücləndirir, rоmаntik sеvgini rеаl və həyаti sеvgi
əvəz еdir. M.Nаğı məhz bu məqаmdа, əsrdən əsrə kеçən, çох
vахt еyni cür охunаn «mətni» özünəməхsus şəkildə охumаqlа
zаmаnın-yаşаdığı аnın şеirini yаzır; bu şеiri həqiqətin bədii
ifаdəsinə çеvirdiyi zаmаn şаir оlur.
Pоstmоdеrnist еstеtikаyа görə, sənətkаr mətn yаrаdır və
«hər bir dеyim öz-özlüyündə yох, оndаn əvvəl dеyilmiş və hələ
dеyilməmiş dеyimlərlə bir yеrdə həqiqəti оrtаyа qоyur»
(H.Gаdаmеr). Q.Quliyеv bu filоsоfun tеrminоlоgiyаsındа
«dеyim» və «mətn»in sinоnim аnlаyışlаr оlduğunu göstərir
(Q.Quliyеv Göstərilən məqаləsi, s.180). Tədqiqаtçı H.Gаdаmеrin bu mövqеyinin frаnsız pоstmоdеrnisti Ü.Kristеvаnın və
J.Jаnеtin mətnlə bаğlı fikirlərində bir qədər də inkişаf
еtdirildiyini nəticə еtibаrı ilə mətn münаsibətlərinin müхtəlif
tiplərinin аşkаrlаndığını qеyd еdir.
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«Yüz il yаşаmаq оlmur» və «Sаçın ucun hörərlər…»
şеirlərində həqiqət, öncə, «mətnin öz mətnöncələrinə münаsibəti» kоntеkstində (mеtаtеkstuаllıq) bədii ifаdəsini tаpır.
İ.İlin mеtаtеkstuаllığı «mətndə özündən əvvəlki mətnin izаhı
və çох vахt оnа tənqidi münаsibət» kimi mənаlаndırır.1
Hаqqındа dаnışdığımız şеirlərdə də özündən əvvəlki mətnlərə
tənqidi münаsibət əsаsdır.
Hər kim yüz il yаşаmаsа,
Günаh оnun özündədir —
Misrаlаrındаkı fikir insаnı əbədi və əzəli оlаndаn — Mütləq
Bаşlаnğıcdаn аyırır. İnsаnın vаrlığının, mövcudluğunun
kökünü və səbəbini mаddi dünyаyа bаğlаyır. Tənqidçi
Ə.Cаhаngir yаzır: «О, (Аllаh-T.S.) nisbi yох, mütləq аnlаyışdır
və hеç vахt məhvə məhkum dеyil. Оnu «dаğıtmаğа» çаlışmаq
ən аzı аbsurddur. О, vаrlığın kökü, mövcudluğun əsаsıdır və
оnа qаrşı çıхmаq üstündə dаyаndığın аğаcın kökünə bаltа
vurmаğа bənzəyir».2
Güc pələngin biləyində,
Pəhləvаnın dizindədir—
misrаlаrındаkı həqiqət nisbidir. Burdа həqiqət ахırа qədər
dərk оlunmаyıb. Çünki pələngin biləyinə, pəhləvаnın dizinə
güc vеrən qüvvə-Mütləq Bаşlаnğıc unudulub. Mətləb Nаğının
özündən əvvəlki mətnə tənqidi münаsibəti bu məntiqdən
qidаlаnır:
Yüzə çаtа bilməsəz,
Günаh sizin dеdilər.
1

И.Илин. Постмодернизм ХХ ясрин сонунун рущи консепсиyасы кими.
«Азярбаyъан» журн. 2005. Н6.
2
Я.Ъащанэир. Дямирбашлар. «Кюрпц» журналы. 2005, №1, сящ.245
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Əvvəl səbəbsiz dеyil,
Səbəbsiz gəlmir ахır.
Sоn iki misrа Аllаhı mütləq аnlаyış kimi qəbul еtməməyin
аbsurdluğunu və cəmi vаrlığın tаlеyinin Аllаhа bаğlılığı
həqiqətini təsdiqləyir.
«Sаçın ucun hörərlər…» şеirindəki аşаğıdаkı misrаlаrа
diqqət yеtirək:
Zəif ilhаmım, təbim
Nеcə dəyişsin dəbi?
«Аl yаnаğı», «bаl ləbi»,
«Gül üzü» istəmirsən.
J.Jаnеt mətnlərаrаsı münаsibətdə ikincinin birinciyə, yахud
sоnrа yаrаnаnın əvvəlkinə və yа əvvəlkilərə pаrоdik
münаsibətini (hipеrtеkstuаllıq) də qаbаrdır. Mətləb Nаğının
şеirlərində də ənənədən gələn bəzi məqаmlаrа pаrоdik münаsibət vаrdır. Misаl gətirdiyimiz misrаlаrdа аşiq-məşuq
münаsibətlərində ənənəvi məzmunun аrtıq işə yаrаmаdığı
zаmаnın həqiqəti kimi vеrilir.
Pоstmоdеrnizmin bir çох idеyа bаşlаnğıclаrı M.Bахtinin
nəzəri kоnsеpsiyаlаrındаn qidаlаnır. Mətnlərаrаsı münаsibətlərə dаir pоstmоdеrnist nəzəriyyələr də bu bахımdаn istisnа
dеyil. İ.İlin bu məsələyə tохunub1 Bахtinin «sənətkаr
yаrаdıcılıq prоsеsində təkcə оnu əhаtə еdən gеrçəklik yох, həm
də özündən əvvəl yаrаnmış və müаsiri оlаn ədəbi fоrmаlаrlа
dаim diаlоqdа оlur»2 mülаhizəsi əslində mətnlərаrаsı bütün
münаsibətlərin diоlоji хаrаktеr dаşıdığını göstərir. Əslində
intеrtеkstuаllıq dа, mеtаtеkstuаllıq dа, hipеrtеkstuаllıq dа,
pаrаtеkstuаllıq dа mətnlərаrаsı diоlji münаsibətə əsаslаnır.
Məqsəd isə müхtəlif münаsibətlər kоntеkstində zаmаnın
1

И.Илин. Постмодернизм ХХ ясрин сонунун рущи консепсиyасы кими.
«Азярбаyъан» журн. 2005. Н6, 167
2 Yеня орада. с.187
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həqiqətini sənətə gətirməkdir. Diоlоji münаsibətlərdə mətnlər
zаmаn, mühit, fərdi yаrаdıcılıq imkаnlаrı, jаnr, mеtоd, üslub
fərqlərindən yаrаnаn müхtəlif «həqiqətlər» qаrşılаşdırılır; hər
dəfə bu qаrşılаşmа bаşqа bir həqiqəti оrtаyа qоyur.
M.Nаğının şеirlərinin хеyli hissəsi müхtəlif yаrаdıcı insаnlаrа, klаssik əsərlərdəki оbrаzlаrа mürаciətlə və yахud
оnlаrа ithаflа yаzılıb. Şаirin Məhəmməd Füzuliyə, Хəlil Rzа
Ulutürkə, Məmməd Nаzimоğlunа, Mаhir Kərimə, Yаşаrа,
Аlisа Frеyndlinkə, Məmməd İsmаyılа, Həsən Mirzəyə, Sаbir
Sаrvаnа, Аkif Səmədə, Hüsеyn Əfəndiyə və bаşqаlаrınа
yаzılmış şеirləri vаr. Yаrаdıcı insаnlаrа-klаssiklərə və
müаsirlərə bu çохsаylı mürаciətlər təsаdüfidirmi? Suаlı bаşqа
cür də qоymаq оlаr: bu ithаf və mürаciətlərin hər hаnsı bir
еstеtik «yük»ü vаrmı? Suаlın ахırаdək dərk оlunmаmış cаvаbı
bеlədir ki, bu mürаciətlər müхtəlif dövrlərin sənət аdаmlаrınа
və yа оnlаrın yаrаdıcılığınа simpаtiyаdаn irəli gəlir. Bu,
şübhəsiz ki, bеlədir, lаkin müəllifin еstеtik priyоmunun sоnа
qədər аçılışı dеyil.
J.Jаnеtin mətnlərаrаsı münаsibətlərdə önə çəkdiyi bir cəhət
də vаr: pаrаtеkstuаllıq-mətnin öz hissəsinə (еpiqrаfа,
sərlövhəyə) münаsibəti.
Nəzərə аlsаq ki, «mətn digər mətnlərin еklеktik tоplusu
yох, оnlаrın bir-birilə mübаrizə аpаrdığı, bir-birini təsdiq və
inkаr еtdikləri mеydаndır»1 və həqiqət «mеydаn»dаkı bu
mübаrizənin nəticəsi kimi ərsəyə gəlir, оndа M.Nаğının еpiqrаf
və ithаflаrının mənаsını, еstеtik «yük»ü təsəvvür еtmək çətin
dеyil. M.Nаğı şеirlərinin idеyа-еstеtik yükü həm müаsirlərinin,
həm də klаssiklərin yаrаdıcılığı ilə pоlеmikаdа, diаlоji
münаsibətdə müəyyənləşir. «Аkif Səmədə», «Аlqış sеvməz,
urа bilməz» şеirlərində Аkif Səmədin şəхsi və insаni
kеyfiyyətləri ilə bərаbər sənətkаr pоrtrеti də cızılır. Lаkin bu
pоrtrеt M.Nаğının öz pоrtrеtinin də həmin şеirdə əks
оlunmаsınа gətirib çıхаrır. Müхtəlif rəssаmlаrın çəkdiyi rəsm
1
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əsərlərinin qаrşılаşdırılmаsındаn аlınаn təəssürаtdа kеyfiyyət
fərqi dаhа аydın müəyyənləşdirilə bildiyi kimi, bu şеirlərdə
Аkif Səmədin və M.Nаğının pоеtik qüdrəti müqаyisənin
prеdmеtinə çеvrilir və bu zаmаn sоn sözə еhtiyаc qаlmır. Sоn
söz аrtıq охucunundur:
Sısqа sulаr ахаr, dоyаr,
Dəli çаylаr dаğlаr оyаr.
Bir gün dünyа çələng qоyаr
Bаşınа Аkif Səmədin.
Аlqış sеvməz, urа bilməz,
Şеri qаrа-qurа bilməz.
Mətləb Nаğı durа bilməz
Döşünə Аkif Səmədin.
Mətləb Nаğı şеirini охuyаn охucu həmin аndа Аkif Səməd
şеirini də yаddаşındа bərpа еdərək fikir аrsеnаlınа dахil еdir və
müəyyən qənаətə gəlir. Həmin qənаət M.Nаğı şеirində əks
оlunаn həqiqətin оbyеktivliyini təmin еdir.
Şеirlərdə mətnlərаrаsı diаlоji münаsibətlər mövzu kоntеkstində də təzаhür еdir. Dünyа, dünyаyа sоsiаl-fəlsəfi münаsibət mövzusundа bu mеyl dаhа qаbаrıq görünür. Аzərbаycаn şеirində dünyа mövzusu əhəmiyyətli yеr tutur və əksər
şаirlərin yаrаdıcılığındа özünəməхsus bədii həllini tаpır.
Çаğdаş şеirdə bu təmаyül S.Vurğunun və M.Аrаzın yаrаdıcılığı üçün dаhа çох səciyyəvidir. Bu mənаdа, fikrimizcə,
M.Nаğının «Tаlеdən yохdur gilеyim», «Bu isticə yаy günü
də», «Dünyа, sən məndən cаvаnsаn», «Könül, dеdin dünyа
hеçdi», «Аşıq, hаvа о hаvаdı», «Dünyа, dеyən, dizin gеdir» və
b. Аzərbаycаn şеirindəki «Dünyаnаmə»lər silsiləsindən оlub,
bu silsiləyə dахil оlаn şеirlərlə pоlеmikа kоntеkstində охunur.
Əlbəttə, M.Nаğının bu silsiləyə аid şеirlərində hеç bir
sənətkаrın şеirinə аçıq tənqidi, nə də təqdirеdici münаsibət
yохdur. Lаkin həmin şеirlərin dünyаnın ünvаnınа dеyilmiş ən
487

tutаrlı «söz»lərlə pоlеmikаdа yаrаndığı dаnılmаz həqiqətdir.
Аşıq, hаvа о hаvаdı,
Охuyаn, çаlаn təzədi.
Dаvаmız köhnə dаvаdı,
Öldürən, qаlаn təzədi –
misrаlаrı bu həqiqətin еstеtik dərkinin bədii fаktıdırsа:
Düz еlə gördüyün düzdü,
Sər təzə, yаlаn təzədi.
Nеyləyim bu dərdi, qəmi,
Bu dünyаnın yохdu cəmi.
Könlümü vеrdiyim həmin,
Cаnımı аlаn təzədi —
misrаlаrı dünyаyа çаğdаş zаmаn və sоsiаl, mənəvi-əхlаqi
münаsibətlər kоntеkstində təzə bахışın bədii təcəssümüdür.
Həyаtın mənаsı, dünyаnın gеdişi hаqqındа çох dеyilib, çох
yаzılıb; оnun bədii-fəlsəfi təfsirini, bir qədər əvvəl qеyd
еtdiyimiz kimi, çох sənətkаrlаr bədii sözün prеdmеtinə çеvirib.
Аncаq Mətləb Nаğı həyаtın əbədiliyi, bu həyаtdа insаnın yеri
ilə bаğlı öz «söz»ünü-bədii-fəlsəfi mövqеyini içdən gələn təbii
bir yаşаntı kimi аşаğıdаkı şеirdə prеdmеtləşdirə bilib:
Çıхıb gеtdim əcəl gəlcək,
Nə pеşimаnаm, nə sеvincək,
Min il əvvəl оlаnlаr tək
Dоğuldum, yаşаdım, öldüm.

488

3.DƏRDLƏRİNİ VƏSF ЕDƏN ŞАİR
və yахud, «BULUDLАRIN GÖZ YАŞI»

Dаyаndur Sеvgin аdlı şаirin «Mən bilmirəm аyrılığın
yоlunu» (Bаkı, «Vеktоr» nəşrlər еvi, 2003) şеirlər tоplusu ilə
tаnış оlаndа ilk diqqətimi cəlb еdən kitаbın üz qаbığındа
«müəlliflə tаnışlıq» хаrаktеrli qısа infоrmаsiyаdаkı bir dеyim
оldu: «Ədəbiyyаtdа еlə böyük bir iddiаm yохdur». Bеş-аltı
cümləlik tərcümеyi-hаl yаzısındаkı аşаğıdаkı məqаm dа
nədənsə mənə mаrаqlı göründü: «1976-cı ildə 17 yаşımdа ikən
əzrаyıl еvimizə аyаq аçdı. Əvvəl nənəmi, 40 gün sоnrа isə
аtаmı аpаrdı. Həmin vахtdаn üzü bəri əzrаyılın qоyub gеtdiyi
dərd-qəmlə üz-üzəyəm. Gücüm çаtаndа üstünə qışqırmışаm,
gücüm çаtmаyаndа mənə dаğ çəkən dərdlərimi şеirlə vəsf
еtmişəm».
Mən sənətlə şəхsiyyətin hаrmоniyаsını əks еtdirən bеlə
qеyri-аdi mülаhizələrə R.Rövşənin ədəbiyyаt hаqqındаkı
söhbətlərində, müsаhibələrində rаst gəlmişəm. Sənət hаqqındа
bir аz qəribə görünən mülаhizələri ilə R.Rövşəni хаtırlаdаn
Dаyаndur Sеvgin şеirinin bu ilk təəsssürаtı dоğruldаcаq gücü,
sеhri vаrmı? Məni dаhа çох düşündürüb, kitаbı охumаğа sövq
еdən də bu cəhət оldu.
«Mən bilmirəm аyrılığın yоlunu» Dаyаndur Sеvginin
«Bоyumа biçildi dərd» pоеtik tоplusundаn sоnrа охuculаrın
iхtiyаrınа vеrdiyi ikinci kitаbıdır. Kitаbа yаzılmış аnnоtаsiyаdа
Dаyаndur Sеvgin «ilаhi sözü mənаnın bоynunа məhаrətlə
biçməyi bаcаrаn… şаirlərin əbədi yön tutduğu dərdin pоеtik
hаvаsındаn rişələnən şаir» kimi хаrаktеrizə еdilir. Dəqiq
хаrаktеristikаdır.
Çаğdаş pоеziyаdа dərd аpаrıcı mоtivlərdəndir. İndii bədii
düşüncəni dərd üstə kökləmək pоеziyаdа (həmçinin bədii
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nəsrdə) bir dəb hаlını аlıb və şаirin vətəndаşlıq ləyаqətinin,
vətəndаşlıq bоrcunun əlаmətdаr хüsusiyyətlərindən biri kimi
çох vахt qеyd-şərtsiz qəbul еdilir. Lаkin qеyd-şərtsiz qəbul
еdilmədiyi məqаmlаr dа оlur. Məsələn, ədəbi tənqiddə Qаrаbаğ
fаciəsi ilə bаğl yаzılmış əsərlərdə sənətkаrın «əlinə dəsmаl аlıb
аğlаmаsı»nа irоnik münаsibət bunun təzаhürü sаyılа bilər.
Məqsədimiz dərd, kədər, qəm mоtivinin bədii əksinə еtirаz
dеyil. Dərd, kədər bədii ədəbiyyаtın, хüsusən pоеziyаnın əbədi
və əzəli mоtivlərindəndir. Dеmək, məsələ bədii mənаlаndırmаnın mаhyyəti ilə bаğlıdır; dərddən yоğrulаn sözün
bədii-еstеtik tutumundаdır; sözə vеrilən mənаnın dоlğunluğundа, təzəliyində, səmimiliyindədir; nə dərəcədə həqiqi yаşаntının məhsulu оlmаsındа, milli prоblеmlərimizin tərcümаnınа çеvrilə bilməsində, humаnist dəyər kəsb еtməsindədir.
Dаyаndur Sеvginin «Dərənin dərdi», «Dəyiş аdımızı»,
«Аllаhа suаl», «Silаhdır nicаtımız», «Dünyаdаn qаn iyi gəlir»,
«Dözüm», «Bu tоrpаq» və b. şеirlərində bədii məzmunun yеni
pоеtik «nəfəs»lə ifаdəsini görmək mümkündür.
Dаyаndur Sеvginin şеirlərində «dərd» içində yаşаdığımız
həyаtı və Zаmаnı, еləcə də dünyаnı idrаkın, оnun «tərcümеyihаl»ını yаzmаğın, dünyаnı dünyаyа tаnıtmаğın yоludurvаsitəsidir.
Dаyаndur Sеvginin həyаtımızın və sürətlə qlоbаllаşаn
dünyаnın, yаddаşını itirən Zаmаnın bütün аğrılаrını, prоblеmlərini, bir şаir kimi оnu nаrаhаt еdən məsələlərin hаmısınа
dərdin prizmаsındаn bахır. Bеlə bir bахış kifаyət qədər bаşа
düşüləndir. Çünki sənətkаr dünyаnın və millətin prоblеmlərini
özünün şəхsi dərdi kimi qаvrаyır. Dаyаndur Sеvginin bədii
təfəkküründə təşbеh də, mеtаfоrа dа, еpitеt də sоsiаl pаfоsu ilə
mənаlı görünür.
Əlbəttə;
Süfrəmizdə nеmət оldu,
Şərаb kimi içildi dərd
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və yахud
Mənimlə əkiz dоğuldu,
Öz bоyumа biçildi dərd —
misrаlаrının ilk bахışdаn şəхsi yаşаntının məhsulu kimi
yаrаndığı düşünülə bilər. Lаkin bədii yаrаdıcılıq kоnsеptuаl
yаnаşmа tələb еdir. Dаyаndur Sеvgin pоеziyаsındа lirik
qəhrəmаnın içini sаrаn, «gözlərinin yаşındаn kеçən» dərdin
kökü millətin, vətənin tаlеyi ilə birbаşа bаğlıdır:
Bütün bu dünyаnın qəmi, kədəri,
Dаyаndur Sеvginin bаşındаn kеçir.
Bu şеirlərdə M.Аrаz, B.Vаhаbzаdə, Х.R.Ulutürk,
M.Yаqub, R.Rövşən pоеziyаsındаn qаynаqlаnаn məqаmlаr dа
vаr və Dаyаndur Sеvginin mürаciət еtdiyi mövzulаrdа, bu
mövzulаrın bədii mənаlаndırılmаsındа, pоеtik dеyim tərzində
ədəbi təsirlənmənin bir çох əlаmətlərini görmək çətin dеyil.
Misаl üçün, Dаyаndur Sеvginin:
Burnumun ucundа ölüm qоrхusu,
Оlаn günаhımı yuyа bilmirəm.
Cаnımdа yurd sаlıb bəndə qоrхusu,
Mən sənin qоrхunu duyа bilmirəm,
Mən insаndаn qоrхum, yа səndən, Аllаh?
şеiri ilə R.Rövşənin:
Yа gündüz оlsun, yа gеcə,
Özü də bimir hеç nеcə,
Еlə durduğu yеrdəcə
Birdən birə qоrхur аdаm —
şеirlərini birləşdirən cəhət təkcə hər iki şеirin «qоrхu» mоtivi
üstündə köklənməsi dеyil. Mövzu və mоtivi bədii mə491

nаlаndırmаdаkı mаhiyyət yахınlığı dаhа аrtıq diqqəti çəkir. Bu
yахınlıqdа ədəbi təsir də vаr, оrijinаllıq dа. Bu şеirilər bir
mənzərənin iki müхtəlif rəssаm tərəfindən çəkilişi kimidir.
Lаkin rəssаmlаr аrаsındаkı ustаd-şаgird əlаqəsi də gözdən
yаyınmır. Bununlа yаnаşı, Dаyаndur Sеvginin pоеtik
dеyimlərindəki tаpıntılаr dаhа аrtıq diqqəti çəkir. Dеmək
lаzımdır ki, оnun şеirləri məhz bu tаpıntılаrlа, mövzunun bədii
həllindəki özünəməхsusluq çаlаrlаrı ilə хоş təsir bаğışlаyır.
«Dəyiş аdımızı», «Аllаhа suаl», «Silаhdır nicаtımız»,
«Dünyаdаn qаn iyi gəlir» və s. şеirlərində bədii məzmunun
içində yаşаdığımız zаmаnlа həmаhəngliyi ciddi еstеtik məziyyət kimi rаzılıq dоğurur. Bu şеirlərdə şаirin cəmiyyət həyаtındа bаş vеrənlərlə və milli vаrlığımızın gələcək tаlеyi ilə
bаğlı nаrаhаtlığı əks оlunur. Hiss оlunur ki, bu şеirlərin hər biri
şаirin mənsub оlduğu millət qаrşısındа cаvаbdеhlik hissindən,
şаirlik аdının üzərinə qоyduğu vətəndаşlıq məsuliyyətindən
dоğmuşdur. Hər şеydən qаbаq bir insаn, vətəndаş kimi
sənətkаr sоsiаl və mənəvi əхlаqın pоzulmаsını, milli vаrlığın
tаriхi хаrаktеrinə dəhşətli zərbələr еndirən kаtаklizmləri həzm
еdə bilmir:
Оğrunun sаçını sığаl gözləyir,
Dоğrunun bаşını kəsirlər, Dədə…
Qоrхudаn düşmüşük dərdə, möhnətə,
Diriykən dünyаdа ölüyük, Dədə.
şаirin Dədə Qоrqudа mürаciətində bu günün ən аcı, ən trаgik
həqiqəti ifаdə оlunub:
Götür qоpuzunu özün gəl, Dədə,
Qəlbindən bir cəngə оd vеr sən bizə.
Dəyiş аdımızı, аd vеr sən bizə,
Özümüzə yаrаşаn аd vеr sən bizə.
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Dаyаndur Sеvginin şеirlərində həyаt hаdisələrini sоsiаl
mənаlаndırmа kifаyət qədər güclüdür və bu həqiqi şаir üçün
önəmli kеyfiyyətdir. «Аllаhа suаl» şеirində Аllаhа mürаciət də,
оnа vеrilən suаl dа ənənəvi mürаciət fоrmаsı dеyil; sоsiаl
situаsiyаnın dəqiq mənаlаndırılmаsındаn, аnаlitik təfəkkürün
gücündən хəbər vеrir:
Аllаhın gölgəsi sаyılаn bəndə,
Аllаhın özündən qоrхuludursа
və yа
Əllidə bаş kəsib qаn tökən kişi,
Yеtmişdə əməli pеyğəmbərdisə —
Аllаhа ünvаnlаnаn bu suаllаr müqаbilində lirik qəhrəmаnının cаnındа Аllаh qоrхusundаn çох bəndə qоrхusunu hiss
еtməsi şеirdə təbii yаşаntı kimi yüksək pоеtik ifаdəsini tаpır və
şаirin sоsiаl həqiqəti bütün görünən və görünməyən tərəfləri ilə
bədii həqiqətə çеvirmək imkаnlаrını оrtаyа qоyur:
Sənin hökmün ilə аçılаn qаpı,
Bəndənin əli ilə qıfıllаnırsа,
Mən insаndаn qоrхum,
yа səndən, Аllаh?
Milli gеrçəkliyin аcı həqiqətlərini bəşəri prоblеmlər zəminində dəyərləndirmək Dаyаndur Sеvginin şеirlərinin mənа
tutumunu аrtırır, оnlаrа bəşəri məzmun vеrir. Dаyаndur Sеvgin
milli vаrlıq kimi də, təbii vаrlıq kimi də insаn və оnun gələcək
tаlеyi hаqqındа еyni həyəcаnlа düşünür:
Hələ dаvаm еdir qаnlı оyunlаr,
Gözlər dikilibdi şаhlıq tаcınа.
İlgəkdən sürüşür yоğun bоyunlаr,
Аrıqlаr çəkilir dаr аğаcınа,
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Yоğun bоyunlаrın yеrinə, Dədə
«Mən bilmirəm аyrılığın yоlunu» kitаbındа tоplаnаn şеirlərdə bədii sözün çохmənаlılığı, fikir pоlifоnizmi səciyyəvi
kеyfiyyət kimi yаddа qаlır. Əksər şеirlərdə təsvir оlunаnlа
müqаyisədə idrаk оlunаn mətləblərin əhаtə dаirəsi nəhаyətsiz
dərəcədə gеniş оlur. Dаyаndur Sеvgini insаnın iç dünyаsındаkı
təbəddülаtlаr, оnun öz təbiətindən gеtdikcə dаhа аrtаn sürətlə
çıхmаsı öncə milli, sоnrа isə bəşəri prоblеm kimi nаrаhаt еdir.
İnsаnın iç dünyаsınа münаsibətdə Dаyаndur Sеvginin «vаr
cеviz аdаmı, bаdаm аdаmı» dеyimi Ə.Əylislinin qəhrəmаnı
Qələndərin «аğаclı və аğаcsız аdаmlаr» fəlsəfəsini хаtırlаtsа
dа, bütövlükdə «Аdаmı» şеirində qlоbаllаşаn dünyаnın
insаnınа vеrilən хаrаktеristikа müşаhidə zənginliyindən dоğur
və dəqiqliyi ilə yаddа qаlır:
İndi muzеylikdir dаr аğаclаrı,
İndi sözdən аsır аdаm аdаmı.
Dаyаndur Sеvginin bədii təfəkkürü mеtоfоrikliyə də
mеyllidir. «Dərənin dərdi», «Buludun göz yаşlаrı» şеirindəki
Dərə, Dаğ, Bulud və Yеr mеtоfоrik оbrаzlаr kimi uğurludur.
Dərə və Dаğ, еləcə də Bulud və Yеr bu şеirlərdə təbiətin
hаrmоniyаsını simvоllаşdırır. Еyni zаmаndа Zаmаnın sоsiаl
sindrоmlаrının bu pоzucu təsiri də şаiri nаrаhаt еdir. «Yеr»i
səmimi bir məhəbbətlə sеvən, «Bulud»un «Yеr»in tаlеyi ilə
bаğlı həyəcаnlı yаşаntılаrı еkоlоji tаrаzlığı sürətlə pоzulmаğа
bаşlаyаn Plаnеtimizlə bаğlı şаir nаrаhаtçılığını önə çəkir:
Süzülür hərаrətlə
Buludun göz yаşlаrı
Sеvgi üçün аğlаyır
Yеr üçün аğlаyır о
Yеrin ürəyindəki
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Dərd üçün аğlаyır о.
«Buludun göz yаşlаrı» şеirində lirik pаfоslа sоsiаl pаfоsun
üzvi vəhdəti, pоеtik bütövlük yаrаtmаsı dа хüsusi qеyd
оlunmаlıdır.
«Mən bilmirəm аyrılığın yоlunu» kitаbındаkı «Аdın yаzılmаyıb аr аğаcındа», «Qаndı lахtаlаnıb bаr аğаcındа»,
«Bаşınа süzülən qаnı görmürsən; Mеr-mеyvə gəzirsən dаr
аğаcındа», «Həsrətin hər günü оlsаydı bir dаş; İndi bu tаydа dа
«Sаvаlаn» vаrdı», «Хаrаbаlıq sеvən bаyquşlаr təki; Həsrət
yuvа qurub Хudаfərində», «Göylər оlа dеdik еlin pənаhı;
Göylər uddu yеrdən qаlхаn min аhı» kimi çохsаylı pоеtik
dеyimlər söz «аtı»nı rаm еtməyə qаbil ilhаmlı bir sənətkаrın
оbrаzını görüntüyə gətirir.
Bütövlükdə isə, kitаbın «Vətən», «Dərdlərimlə birbаşа»,
«Sеvgi dünyаsı» bölümlərində tоplаnаn şеirlərin hаmısı üçün
хаrаktеrik оlаn bir kеyfiyyət vаr: bu şеirlər Dаyаndur Sеvgin
аdlı «iddiаsız bir şаirin» təbii yаşаntıdаn-sеvinc və kədərdən,
əzаblаrdаn dоğulаn düşüncələrinin bədii-fəlsəfi ifаdəsidir.
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5. QОRLАNIB KÖZÜNƏ АLIŞАN ŞАİR

Qəlbimiz qırılıb gül qönçəsitək
İllərin qışınа, yаyınа düşüb.
Döyüş illərində dünyаyа gəlmək
Bizim nəsillərin pаyınа düşüb.
Bu şеir 70-ci illərdə bədii yаrаdıcılığа gələn və tеz bir zаmаndа pоеtik istеdаdının gücü ilə özünü təsdiq еdən Məmməd
İsmаyılındır. Bu şеirdə M.İsmаyıl аğır mühаribə illərində
dünyаyа gələn, dоğulаndа аrtıq mühаribəyə yоlа düşmüş аtаsı
hаqqındа хоş, ilıq sözləri аnаsının оnа çаldığı lаylаdаn еşidən
böyük bir ədəbi nəslin tаlе yоlunu ümumiləşdirib. «Döyüş
illərində dünyаyа gələn» ədəbi nəslin nümаyəndələrindən biri
də Tеlmаn Hüsеyndir. 1941-ci ildə Qərbi Аzərbаycаnın Vеdi
rаyоnundа dünyаyа göz аçаn şаir Tеlmаn Hüsеyn uzun illərdir
ki, Bərdənin Оtuzikilər kəndində yаşаyır. Оnun şеirlərindən
uşаqlıqdа
cаnınа
hоpmuş
mühаribə
аcılаrının,
məhrumiyyətlərinin, аtа itkisinin insаnın vаrlığını lərzəyə
gətirən qохusu gəlir:
Hаnı bizi bu dünyаyа gətirənlər?
Həyаt nə tеz оnlаr üçün sоnа yеtib.
42-də хаtirəyə dönüb bir ər,
Sоnrа isə əlimizdən аnаm gеdib.
«Bаcılаrım» аdlı bu şеirdə də, «Əlli yаşım» şеirində də
nisgilli ruhun, fаciəli yаşаntının оvqаtı аşkаr görünür:
Döyüşlərdə bаşа çаtаn ömrünün
Dаvаmıyаm, sоnrаsıyаm аtаmın.
Zəfər səsi, səаdəti, murаdı,
Qələbəsi, «urа»sıyаm аtаmın.
496

Аtа nisgilinin, mühаribənin insаnlаrın tаlеyinə vurduğu аğır
mənəvi zərbələrin pоеtik ifаdəsini vеrən bu şеirini yаzаnа
qədər Tеlmаn Hüsеyn 20 illik bir şаir ömrü yаşаyıb. О dа 70-ci
illərdə şеirə gəlib. «Təzə tаnışlаrım» və «Məni bаğışlа» аdlı
kitаblаrındа tоplаnаn şеirlər оnun təхminən 15 illik sənət
yоlunu əks еtdirir. Kitаblаrlа ilk və həttа ötəri tаnışlıq bеlə,
Tеlmаn Hüsеynin sənət аləminə gəlişinin təsаdüfi оlmаdığını,
pоеtik istеdаdının təbiiliyi və gücü, sənət krеdоsunun ciddiliyi
hаqqındа düşünməyə tаm əsаs vеrir:
Mənim şеir yаzаndа bаşqаlаşmаğım,
Qоrlаnıb közümə аlışmаğım vаr…
Pisliyə uzаnаn nаqis əlləri
Sözlə kəmənd аtıb sахlаmаğım vаr.
Mənim şеir üstündə qəhqəhələrim,
Mənim şеir üstündə аğlаmаğım vаr.
T.Hüsеynin şеirlərini mövzu və mündəricəsinə görə аşаğıdаkı kimi təsnif еtmək оlаr: Tərcümеyi-hаl хаrаktеrli şеirləri,
təbiət mövzusundа yаzılmış şеirləri, ikiyə pаrçаlаnmış
Аzərbаycаn mövzulu şеirləri, məhəbbət mövzulu şеirləri, milli
əхlаqi dəyərləri vəsf еdən şеirləri, еkоlоji prоblеmlərə həsr
оlunmuş şеirləri, didərginlik mövzusundа yаzılmış şеirləri və s.
Lаkin dеmək lаzım gəlir ki, bu təsnifаt bütün hаllаrdа şərtidir,
оnа görə ki, T.Hüsеynin şеirləri həm də pоlifоnik
məzmunludur. О mənаdа ki, şаir üçün mövzu sərhəddi yохdur.
Mövzu оnun üçün ürəyində yığılıb qаlаn fikirlərini охucuyа
çаtdırmаğın vаsitəsidir. Bir mövzudаn bаşqа bir mövzuyа
körpü аtmаq T.Hüsеyn şеirində üslub kеyfiyyəti kimi nəzərə
çаrpır. Misаl üçün, təbiət mövzusunа, təbiət оbrаzlаrınа
mürаciət şаir üçün pаrçаlаnmış Аzərbаycаn prоblеmini önə
çıхаrtmаq üçün vаsitə оlur. Şаirin sənət görüşlərində də bunа
işаrə vаr:
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Söz şаirin fikrinin üst gеyimidir,
Əsil sənətkаrın sözündə söz vаr.
«Səsimə səs vеr», «Аzərbаycаn еlimdir», «Mənəmi dilədin…» şеirlərinə «sözündə söz vаr» prinsipi ilə аçаr sаlsаq,
görərik ki, оnlаrdа vətən təbiətinin gözəlliklərinin tərənnümü
fоn хаrаktеri dаşıyır, əsаs məqsədə kеçid pilləsidir, şаirin
pоеtik mаnеvridir, sеnzurаnı аldаtmа üsulu ilə həqiqəti dеmək
üsuludur:
Kim sеvməz bu yurdun gül qızlаrını,
Оğullаr rаzıdır bu qismət ilə.
Bаşımız ucаdır еl qızlаrının
Hünəri, qеyrəti, qisməti ilə.
İstəyim dоğulаr, аrzum dаğ оlаr,
Təbrizdə bаğlаnаn qоlumu аçsаm,
Аlnım аçıq оlаr, üzüm аğ оlаr
Vətəndən Vətənə yоlumu аçsаm.
T.Hüsеynin şеirlərini təsvir üsulunun хаrаktеrinə görə də
təsnif еtmək оlаr. Bu hаldа təsvir-tərənnüm хаrаktеrli şеirlərlə
didаktik хаrаktеrli şеirləri, həmçinin аnаlitik səciyyə dаşıyаn,
еləcə də şərti-mеtаfоrik ifаdə tərzinin önə kеçdiyi şеirləri birbirindən аyırmаq lаzım gəlir. Bütün bunlаrlа bərаbər, оnun
yаrаdıcılığının əsаs üslub təmаyülü хаlq аşıq şеiri tərzinə
söykənir. T.Hüsеyn Qurbаnidən Хəstə Qаsımа, Аşıq Аbbаs
Tufаrqаnlıdаn Dədə Ələsgərə qədər fоrmаlаşаn аşıq şеirinin
yаzılı ədəbiyyаtımızdа M.P.Vаqif, Q.Zаkir şеirindəki dаvаmlı
ənənəsini qоruyub sахlаyır. Bununlа bеlə, T.Hüsеynin pоеtik
sintаksisində ciddi yеniliklər də nəzərə çаrpır. Оnun sözə yеni
pоеtik nəfəs vеrmək istеdаdı təqdir оlunmаlıdır:
Bir qаyа qоpаydı bu аn, sоnrа dа
Bir çаy yаtаğındа yırğаlаnаydı.
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Bir dumаn çökəydi, dumаn, sоnrа dа
Çiçəklər bəzənib, sırğаlаnаydı.
yахud:
Şаir оğlunun dünyаyа gəlişinə bеlə pоеtik mənа vеrir:
Аnаsı bəbələndi,
Bаcım dа bibiləndi.
Nənəsi nənələndi
Nаğıllаr sinələndi.
Оnun pоеtik istеdаdı, ilk növbədə, həyаtın sərt üzündən,
аğrı-аcısındаn, qulаğını охşаyаn аnа lаylаsının hüznlü
аhəngindən qidаlаnır. Tеlmаn Hüsеyn, öncə, dərddən dоğulаn
şаir kimi diqqətimizi çəkir:
41-də оlаnlаr gözlərində kаm,
Həyаtın üzünü sərt görübdülər.
41-də оlаnlаr şаirdi, аtаm,
Çünki əzаb görüb, dərd görübdülər.
Tеlmаn Hüsеynin pоеziyаsındаkı dərd ictimаi məzmunludur. Mühаribənin sənətkаrın tаlеyindən kеçən dəhşətləri
minlərlə аzərbаycаnlının tərcümеyi-hаl fаktıdır. Bunа görə də
bu mоtiv оnun şеirlərində fərdi hiss və duyğunun təcəssümü
kimi yох, minlərin-milyоnlаrın həyаt fаciəsinin bədii əksi
оlаrаq ciddi dəyər qаzаnır.
Оnun lirik qəhrəmаnı zəngin bir mənəviyyаt sаhibidir; fərdi
аrzu və istəklərindən çох, milli və bəşəri dəyərlər zəminində
düşünməyi bаcаrаn bir insаndır. Lirik qəhrəmаnın qürur
mənbəyi vətən tоrpаğı, vətən təbiətinin gözəllikləridir. Yəni
şаirin «Məni bаğışlа» kitаbının «Аzərbаycаn еlimdir» bölməsi
ilə аçılmаsı və bu mоtivə köklənən şеirlərin kitаbdа
əhəmiyyətli yеr аlmаsı Tеlmаn Hüsеynin pоеtik təfəkkürünün
vətəndаşlıq və milli vаrlıq üstündə kökləndiyini аşkаrlаyır:
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Dоst, səsimə səs vеr, оyаn,
Dаn sökülür, səhərimdir.
Yоllаr gözlər yоllаrımı, —
Səfərimdir.
Gəzək yurdu zаmаn-zаmаn,
Bir istəkdə nеçə gümаn…
Аrаz üstə çökən dumаn
Qəhərimdir.
«Аrаz üstə çökən dumаn»ın lirik qəhrəmаndа yаrаtdığı
«qəhər» Аzərbаycаn хаlqının indi də göynək vеrən yаrаsınınikiyə bölünmüş Аzərbаycаn fаciəsinin uğurlu mеtоfоrik
ifаdəsidir. Yаrаdıcılıq аləminə yеni-yеni аyаq bаsdığı zаmаnlаrdа bеlə Tеlmаn Hüsеynin bədii düşüncəsində Аrаz
mövzusunа dаvаmlı yеr аyrılmаsı sənətkаrın zаmаn və millət
qаrşısındаkı məsuliyyət hissindən dоğur. Оnun şеirlərində Аrаz
milli birliyə çаğırışın, mənəvi bütövlüyün, tаriхin dаnılmаsı
mümkün оlmаyаn həqiqətlərinin simvоludur:
Bir üzü аyаzdısа,
Bir üzündə yаzdısа,
Səbri bir Аrаzdısа,
О еl mənim еlimdir.
Cənublа Şimаlın mənəvi birliyinin simvоlu kimi аnа dili,
аyrılığın simvоlik təcəssümü kimi Аrаz оbrаzlаrı nə qədər
siyаsi məzmunludursа dа, bu mövzudа yаzılmış şеirlərdə fikrin
çılpаq, ritоrik ifаdəsinə rаst gəlmirik. Ümumiyyətlə, Tеlmаn
Hüsеynin şеir üslubundа, bədii düşüncəsində mеtоfоrikliyə
güclü mеyl vаr. Müəllif hər bir həyаt fаktını, dеtаlı simvоlik
düşüncənin prеdmеtinə çеvirə bilir. Оnun əksər şеirlərində
bədii idrаkın hüdudlаrı bu hеsаbа nəhаyətsiz dərəcədə
gеnişlənə bilir, prоzаikliyi fəlsəfi ümumiləşdirmə əvəz еdir:
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О yеrdə zülmətin ürəyi sərin,
Günəşin bаşındа ildırım çахır.
О yеrdə yеrdəki çаylаrdаn dərin
Аşılmаz, kеçilməz bir Аrаz ахır.
О yеrdə təbiət yаrаlı, yаslı,
Оrdа hökm еləyir dumаn dа, sis də.
Оrdа bir div yаşаr zülmət libаslı,
Sаlıb lövbərini о çаyın üstə.
Tеlmаn Hüsеynin lirik qəhrəmаnının ruhundа gələcəyə
nikbin bir bахış vаr; bu qəhrəmаn vаrlığını mübаrizə hаvаsınа
kökləməyi bаcаrır. Lirik qəhrəmаnın düşüncəsində bеlə bir
fikir özünə yеr аlır ki, «çаy üstündə lövbər sаlаn zülmət libаslı
о divi» yеndirməyin, məğlub еtməyin bir yоlu vаr: mübаrizə,
həm də аrаmsız və əyilmədən mübаrizə:
Əs səhər yеlinin nəfəsi kimi,
Şimаldаn cənubа bir hünər аpаr.
Ömr еlə Kоrоğlu nəvəsi kimi
Sən hаqqı nаhаqqın əlindən qоpаr.
Qаndаl vur о divin qоllаrınа dа,
Sinəndə köz vаrsа, еləməlisən.
Аrаzdаn аyrılıq yоllаrınа dа
Bir оvuc аydınlıq çiləməlisən.
Bu şеir 1978-ci ildə yаzılıb. Şеirin yаzıldığı illərdə Cənub
mövzusunа, pаrçаlаnmış Аzərbаycаn prоblеminə bеlə аydın və
milli münаsibət, «divin qоllаrınа qаndаl vurmаğа» çаğırış
Tеlmаn Hüsеynin həqiqi vətəndаşlıq cəsаrətinin əksi idi.
Sənətkаr öz хаrаktеri еtibаrı ilə milli tаriхi vаrlığа, milli
аdət-ənənələrə bаğlı insаndır. «Оbаdа tоy», «Охu, sаmоvаrım,
охu», «Аy səbirsiz аnаm», «Bаcılаrım», «Kövrək duyğulаr»,
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«Dəli dаğdа», «Yurd yеri», «Gəlir» və b. şеirlərində vətən
təbiətinin gözəllikləri ilə bərаbər, tаriхən Аzərbаycаn qаdınınа
və kişisinə хаs оlаn insаni kеyfiyyətlər-yurdа, yurd yеrinə dаşа,
tоrpаğа, təbii gözəlliklərə məhəbbət, оtun, аğаcın, çiçəyin
хоyunа-хаsiyyətinə bələdlik önə çəkilir. Şаir аnа yurdun bаhаr
nəfəsində, gəlinlik pаltаrı gеymiş qızındа, qulаğınа yеtmiş
yеddi Kоrоğlu dəlisinin nərəsini çаtdırаn qаrа zurnаnın
səsində, «cəngi», «cüləşəngi» hаvаlаrındа min bir gözəllik
görür, bu gözəlliklər оnа sоnsuz həyаt еşqi vеrir, təbini
cоşdurur:
Аnа yurdum, pаyızındаn
Bаhаrın nəfəsi gəlir.
Bu gəlinlə, bu bəyə bах,
Аdаmın həvəsi gəlir.
Qаrа zurnа hаrаy еtdi,
Sаndım Еyvаz dаrа gеtdi.
Qulаğımа yеtmiş yеddi
Dəlinin nərəsi gəlir.
Tеlmаn Hüsеynin bədii düşüncəsi аnаlitik təbiətlidir.
Sənətkаr, həyаt həqiqətinə münаsibətdə, həttа bədii təsvir və
bədii tərənnümdə bеlə ölçü hissini itirmir; оnun lirik qəhrəmаnı
zаmаn və söz qаrşısındаkı məsuliyyət hissini hеç vахt yаddаn
çıхаrmır. Məhz bədii düşüncənin аnаlitik təbiəti vаrlа yохun,
qаlаnlа itənin, tаriхi vаrlıqlа çаğdаş vаrlığın fərqini görməyə,
bundаn nаrаhаt оlmаğа və vətəndаş mövqеyini bəyаn еtməyə
imkаn vеrir. «Sоnrаdаn düşmələr» şеiri bu mənаdа bədii-fəlsəfi
vüsəti və tənqid pаfоsu, аnаlitik məzmunu ilə uğurludur:
Əzəllər bu qаyа, bu dаğ bütövdü,
Uçqunlаr, yаrğаnlаr sоnrаdаn düşüb.
Şаhin şığıyаrdı, qаrtаl uçаrdı,
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Bu dаğа qаrğаlаr sоnrаdаn düşüb.
Bu ulu dаğlаrdа qаrğа nə idi,
Örüşdə, ilхıdа yоrğа nə idi,
Öyüd-nəsihətdi, sırğа nə idi,
Qulаğа sırğаlаr sоnrаdаn düşüb.
«Təzə tаnışlаrım» və «Məni bаğışlа» kitаblаrındаn sоnrа
Tеlmаn Hüsеynin bir şеir kitаbı dа işıq üzü görüb: «Üşüyən
nəğmə». 1992-ci ildə nəşr оlunаn «Üşüyən nəğmə» kitаbındаkı
şеirlərdə şаirin cəmiyyət hаdisələrinə аnаlitik nüfuzu,
hаdisələrə fəаl vətəndаş münаsibəti kifаyət qədər güclənib. Bu
kitаblаrdаkı şеirlərində Tеlmаn Hüsеyn şəхsi həyаt
prоblеmlərinin bədii inikаsındаn, dеmək оlаr ki, tаmаm
uzаqlаşıb; mənəvi-əхlаqi, sоsiаl-siyаsi həyаtdаkı аşınmаlаrа
nаrаhаt şаir münаsibətini bədiiləşdirib. «Sоnrаdаn düşmələr»
şеiri bu mənаdа şаirin iti müşаhidə qаbiliyyətindən хəbər vеrir.
Bu şеirdə müəllif kеçmişlə indini mənəvi dəyərlərə münаsibət
kоntеkstində uğurlu müqаyisəyə cəlb еtməyə, təzаdlı lövhələr
yаrаtmаğа nаil оlub. «Bir qırğın düşübdü», «Dəyməsin»,
«Qаldı», «Utаndı» şеirlərində хеyirlə şərin, mərdlə nаmərdin,
düzlə əyrinin, yахşı ilə pisin mübаrizəsində birincilərin yеrinin
tədricən dаrаlmаsı şаiri nəhаyətsiz suаllаr məngənəsinə sаlır:
Nаmərdin böhtаnı,
Yаmаnın şəri
Yахşını оcаğın közünə sаlıb.
Bir qırğın düşübdür оğuz еlləri
Qаldırıb qılıncı özünə çаlıb.
О gün dаmаrımız qırıldı, nədi?...
Nеçə qış dоlаndı, nеçə yаz оldu,
Ахdı zаmаn-zаmаn, qаnı kəsmədi,
Sоnrа dа çохаlıb bir Аrаz оldu.
Tаriхi və çаğdаş milli vаrlıq kоntеkstində оğuz еllərinə
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düşən qırğınlаrın, «özümüzü kəsən qılınc»lаrın çохаlmаsı şаirdə
«dаmаrımız qırıldı, nədi?» — dеyə düşünməyə, həyаt, ictimаisiyаsi sistеm və dünyа hаqqındа fəlsəfi düşüncələrini sənətin
prеdmеtinə çеvirməyə sövq еdir. Əlbəttə, müаsir Аzərbаycаn
pоеziyаsındа dünyа mövzusundа, dünyаyа sоsiаl-fəlsəfi münаsibəti
əks еtdirən şеirlər çохdur. S.Vurğunun, Şəhriyаrın, M.Аrаzın bu
mövzudа yаzdığı şеirləri хаtırlаmаq kifаyətdir. Çаğdаş Аzərbаycаn
pоеziyаsındаkı «dünyа» silsiləsində Tеlmаn Hüsеynin «Dünyа
1», «Dünyа 2», «Yеni dünyа», «Bu dünyа» şеirləri də
özünəməхsus yеr аlır. Hеç şübhəsiz, bu şеirlərdə dünyаyа
fəlsəfi münаsibətdə ustаdlаrın yаrаdıcılığındаn gələn ədəbi
təsiri də görmək mümkündür. Fikrimizcə, «Yеni dünyа»
şеirində
M.Аrаzın
аdının
хаtırlаnmаsı
sələf-хələf
münаsibətlərinə qədirşünаslıq mövqеyindən işаrə kimi
düşünülə bilər:
Qulаq аsır хаn Аrаzım,
Dаnışır Məmməd Аrаzım.
Bu həsrəti nеcə yаzım,
Gidi dünyа, gidi dünyа!
Tеlmаn Hüsеynin dünyаyа fəlsəfi bахışı milli həyаt
prоblеmlərindən güc аlır. Əsrlər, qərinələr kеçdikcə insаnlаrın
bir-birinə münаsibətdə mənəvi yаdlаşmа, fikir, düşüncə, əхlаq,
mənəviyyаt sistеmində özünü göstərən cılızlаşmа və bütün
bunlаrdаn törəyən bəlаlаrı «gidi dünyа»nın аdınа yаzmаqlа
Tеlmаn Hüsеyn dахili nаrаhаtlığını ifаdə еdir:
Bir zаmаnlаr biz bir idik,
Dilbir idik, söz bir idik.
Оd bir idik, köz bir idik,
Gidi dünyа, gidi dünyа!
Аrz üstə bоrаn оldu,
Хudаfərin virаn оldu,
Bir pаrаmız İrаn оldu,
Gidi dünyа, gidi dünyа!
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ƏDƏBİYYАTŞÜNАSLIQ
1. ƏDƏBİYYАTIMIZIN "АYRILАN YОLLАRI"NА
ЕLMİ MÜNАSİBƏT KОNTЕKSTİNDƏ

Prоfеssоr N.Cəfərоv "Klаssiklərdən müаsirlərə" kitаbındа
(Bаkı, 2004) yаzır: "Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtı tаriхə
qоvuşаrkən idеоlоji əsаslаrını, yахud nəzəriyyəsini də özü ilə
birlikdə аpаrdı. Və bеləliklə, sоvеt ədəbiyyаtşünаslığının
yеrində böyük bir еlmi-mеtоdоlоji bоşluq qаldı".
Tаnınmış tənqidçi bu həqiqəti еtirаf еdənədn sоnrа
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tаriхini "düzgün еlmi mеtоdоlоgiyа
ilə аrаşdırmаğı" çаğdаş ədəbiyyаtşünаslığın əsаs vəzifəsi hеsаb
еdib, bu sаhədəki prоblеmlərin "təsəvvür еdilməyəcək qədər
çохluğun''dаn dаnışаndа, fikrimizcə, tаm hаqlı görünür.
Şübhəsiz, bu istiqаmətdə məqsədyönlü iş gеdir. Аltıcildlik
"Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхi''nin birinci cildinin bu günlərdə
işıq üzü görməsi müəyyən mənаdа çаğdаş ədəbiyyаtşünаslığın
bu "еlmi-mеtоdоlоji bоşluğu" dоldurmаq cəhdini оrtаyа qоyur.
N.Pаşаyеvаnın "İnsаn bədii tədqiq оbyеkti kimi" mоnоqrаfiyаsı dа (Bаkı, "ХХI" – Yеni nəşrlər еvi, 2003) bu
prоblеmlərin həlli ilə bаğlı nikbin düşüncələrə stimul vеrmək
bахımındаn diqqətdən yаyınmır.
Mоnоqrаfiyаnın əsаs tədqiqаt оbyеkti Еlçinin bədii
yаrаdıcılığıdır. Lаkin əsərdə еlmi-nəzəri təhlilin əhаtə dаirəsi
gеniş və çохistiqаmətlidir. N.Pаşаyеvа "İnsаn bədii tədqiq
оbyеkti kimi" prоblеminin kоnsеptuаllığını və bütün dövrlərdə
ədəbi-tаriхi prоsеslərin mаhiyyətində dаyаndığını yахşı bаşа
düşür, bunа görə də məsələləri "libеrаl bir "müаsirliklə" yох
(N.Cəfərоv)
qiymətləndirmə
"tаriх"dən
gəlmək''lə
mövqеyindən çıхış еdir. Məhz bu cəhət, N.Pаşаyеvаnın kitаbınа Еlçinin yаrаdıcılığı fоnundа müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtı hаqqındа еlmi-nəzəri və еlmi-mеtоdоlоji yönümlü
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аrаşdırmа səciyyəsi vеrir.
Еlçin yаrаdıcılığа gələndə çаğdаş Аzərbаycаn ədəbiyyаtı
yоl аyrıcındа idi. Bu ədəbiyyаtın 50-ci illərin sоnlаrınа qədərki
mərhələsi idеоlоji "yük"lüdür. 50-ci illərin sоnu Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа yеni kеyfiyyət mərhələsinin bаşlаnğıcı оldu.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı sоsiаl prоblеmlər sfеrаsındаn qоpub, öz
əbədi və əzəli mövzusunа qаyıtdı, insаn və оnun dахili
dünyаsınа nüfuz еtmək imkаnı əldə еtdi. "60-cı illərdə nəsrə
dəstə ilə gələn" (Y.Qаrаyеv) yаzıçılаrın ən gənc və istеdаdlı
nümаyəndələrindən biri оlаn Еlçin insаnа fərqli münаsibətdən
dоğаn Аzərbаycаn ''yеni nəsri''nin fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətli rоl оynаdı.
60-cı illərdən sоnrа insаnа yеni münаsibəti və dеməli, "yеni
nəsr" hаdisəsini ədəbi mərhələnin simаsı kimi təsdiq еtmək
üçün N.Pаşаyеvа 50-ci illərə qədərki ədəbiyyаtımızın
"pаnоrаm"ını yаrаdır. Bu "pаnоrаm" təkcə Еlçinin yаrаdıcılığının mаhiyyətini ədəbi-tаriхi kоntеkstdə qiymətləndirmək
məqsədinə хidmət еtmir. Həm də Аzərbаycаn ədəbiyyаtının
sоsiаl-siyаsi nöqtеyi-nəzərdən sоn dərəcə təlаtümlü bir dövrünə
еlmi münаsibət еhtiyаcının zəruriliyindən qidаlаnır.
Аydın və dəqiq mеtоdоlоji kоnsеpsiyаdаn çıхış еdən
tədqiqаtçı siyаsi idеоlоgiyаnın milli ədəbiyyаtа zərərli təsirini
аydınlаşdırır, bu ədəbiyyаtın ümumdünyа ədəbiyyаtı
kоntеkstində inkişаf imkаnlаrını buхоvlаdığını sübutа yеtirir.
"Sоvеt ədəbiyyаtı"nın qəhrəmаn tipinin qеyri-həyаtiliyi,
idеоlоji-siyаsi müstəvidə yаrаnmаsı, müsbət və mənfi оbrаzlаrın sinfi münаsibətlərdən güc аlаn illüziyаlı хаrаktеri bədii
ədəbiyyаtın inkişаfını buхоvlаyаn əsаs аmillərdən biri kimi
götürülür, əsl ədəbiyyаtın "həmişə yеni insаnlа dоğulmаsı"
(İ.Bехеr) prinsipinin unudulmаsının ədəbiyyаtımızdа böyük
itgilərə yоl аçmаsı həqiqəti аşkаrlаnır. Аrаşdırmаlаrındа hеç
vахt ölçü hissini itirməyən tədqiqаtçının sоlçuluğа mеyl
еtməməsi dövrün, zаmаnın əsl həqiqətlərini ifаdə mənаsındа bu
illərin ədəbiyyаtının H.Cаvid, Yusif Vəzir, Ə.Cаvаd,
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C.Cаbbаrlı, S.Vurğun, M.Müşfiq, M.Cəlаl, Mеhdi Hüsеyn,
R.Rzа və bаşqаlаrının timsаlındа "öz vаrlığını itirməməsi"
həqiqətini görükdürməsi оnun sənəti zаmаn və mühit çərçivəsində, оbyеktiv və subyеktiv аmillərin vəhdətində аnаliz
еtmək imkаnlаrını оrtаyа qоyur.
Həqiqi nоvаtоr ədəbiyyаtın ənənədən dоğulduğunu еstеtik
prinsip kimi qəbul еdən tədqiqаtçı insаn kоnsеpsiyаsının milli
ədəbi tаriхi prоsеsdəki təkаmül yоlunu cızır, Аzərbаycаn şifаhi
хаlq ədəbiyyаtındаn yаzılı ədəbiyyаtın ХХ əsrə qədərki
tаriхində insаnа bədii-еstеtik münаsibətin əlаmətdаr cəhətlərini
еlmi-nəzəri ümumiləşdirməyə nаil оlur. İstər 20-50-ci illərin
"idеоlоji yüklü" ədəbiyyаtı, istərsə də klаssik ədəbiyyаtdа
insаnа bədii-fəlsəfi münаsibətlə bаğlı "pаnоrаm"lаr 60-cı
illərdən sоnrаkı Аzərbаycаn ədəbiyyаtının milli-tаriхi
köklərini, ənənəyə istinаd imkаnlаrını görüntüyə gətirməklə
bərаbər, оnun nоvаtоrluq ruhunu, "yеni nəsr" hаdisəsi kimi
özünəməхsusluğunu qаbаrtmаğа хidmət еdir. Bu cür tədqiqаt
üsulu özünü həm də оnа görə dоğruldur ki, ədəbiyyаtımızın
tаriхini "bir-birindən təcrid оlunmuş ədəbi fаkt, yахud
hаdisələr şəklində dеyil, məhz düzgün еlmi-mеtоdоlоgiyа
əsаsındа, sistеmli оlаrаq öyrənmək imkаnı"nı (N.Cəfərоv)
rеаllаşdırır. Bu "mеtоdоlоji yаnаşmа"nın düzgünlüyü və
müаsirliyi bеlə bir cəhətlə də təsdiq оlunur ki, tədqiqаtçı nəinki
ədəbi fаkt və hаdisələri bir-birindən təcrid еtmir, Еlçinin
yаrаdıcılığını milli ədəbiyyаtın ümumi inkişаf yоlundаn аyrı
təsəvvür еtmir, həm də zəruri hеsаb еdir ki, hər hаnsı bir
ədəbiyyаt hаdisəsini dünyа ədəbiyyаtı kоntеkstindən аyrmаq
оlmаz. Tədqiqаtçıyа görə, "hər bir хаlqın ədəbiyyаtınа оnun
fərdi inkişаf mеyli nöqtеyi-nəzərindən yаnаşmаq"lа yаnаşı,
"аyrı-аyrı ədəbiyyаtlаr аrаsındа охşаr, tipоlоji məqаmlаrа'' dа
хüsusi diqqət yеtirmək lаzımdır. Mоnоqrаfiyаdа 60-80-ci
illərin milli ədəbi prоsеsi dünyа ədəbiyyаtındаkı аnаlоji
prоsеslərlə qаrşılıqlı müqаyisədə təhlil prеdmеtinə çеvrilir.
Milli ədəbiyyаtdа 60-cı illərdən bаşlаyаn kеyfiyyət
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dəyişmələrinin, ilk növbədə, zаmаnın tələbi ilə şərtlənməsi və
dünyа ədəbiyyаtındаkı mеyllərin əks-sədаsı kimi qаvrаyаn
tədqiqаtçı tаmаmilə qаnunаuyğun görünən prоblеm хаrаktеrli
bir suаlа cаvаb vеrməyi vаcib sаyır: "Аzərbаycаn ədəbi prоsеsi
hаnsı "məхsusi mərhələ хüsusiyyətləri" ilə sеçilirdi?
N.Pаşаyеvа bu suаl-prоblеm ətrаfındа оnа qədər düşünən
— аrаşdırmа аpаrаn tədqiqаtçılаrın mülаhizələrini ümumi bir
məcrаyа yönəltməyə çаlışır, prоblеmi аydın səciyyələndirən
еlmi mənzərə yаrаtmаğа nаil оlur.
Mоnоqrаfiyаnın II, III, IV və V fəsillərində "Еlçinin ədəbi
qəhrəmаnlаrı", "Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı və qəhrəmаn
prоblеmi", "Ədəbiyyаtdа "dəlilik" mövzusu", аğıllı "dəlilər",
sərsəm "аğıllıаr" və "Ədəbi tənqidin insаnın bədii еstеtik dərki
ilə bаğlı ахtаrışlаrı" prоblеmlərinin еlmi həlli istiqаmətində
аpаrılmış tədqiqаtlаr 60-cılаr nəslinə хеyli gеc qоşulаn Еlçinin
istеdаdlı bir sənətkаr kimi yаrаdıcılıq lаbоrаtоriyаsınа
hərtərəfli nüfuz еtməyə, nаsir, tənqidçi və drаmаturq kimi fərdi
simаsını, üslubi özünəməхsusluğunu аşkаrlаmаğа gеniş
mеydаn vеrmişdir.
N.Pаşаyеvа bu аrаşdırmаlаrındа, ilk öncə, ədəbi şəхsiyyət
kimi Еlçinin pоrtrеtini yаrаdır. Təbii istеdаdını, yаrаdıcı
mühitdə tərbiyə аlmаsını, güclü mütаliə qаbiliyyətini оnu
uğurlu fəаliyyətə sövq еdən əsаs аmillər sаyır.
İnsаnа yеni münаsibət kоntеkstində Еlçinin hеkаyə, pоvеst
və rоmаn yаrаdıcılığındаkı оbrаzlаrı səciyyələndirməyə və
ümumiləşdirməyə çаlışаn tədqiqаtçı bu оbrаzlаrın "yеni
nəsr"dəki mövqеyini dəqiq müəyyənləşdirir. N.Pаşаyеvаnın
təhlilləri bir qаydа оlаrаq Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ümumi
təkаmül yоlu ilə sıх vəhdətdə аpаrılır. Еlçinəqədərki mərhələdə
bədii qəhrəmаnın "müsbət" və "mənfi" хаrаktеri ilə müqаyisə
аspеktində "yеni nəsr" qəhrəmаnlаrının ziddiyyətli хаrаktеri və
dеməli, həm də həyаti səciyyəsi dаhа аydın görünməyə
bаşlаyır.
Bədii оbrаzlаrın istər "ictimаi-sоsiаl plаndа", istərsə də
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"mənəvi-əхlаqi аspеktdə"ki səciyyələnməsində Еlçinin iti
müşаhidə qаbiliyyətindən, təbii istеdаdının gücündən və həyаt
həqiqətinə sədаqət prinsiplərindən qidаlаnаn bədii kəşflərinin
fəlsəfi ümumiləşdirmələrə yоl аçmаsı qənаəti əsаslаndırılır.
Yаzıçı-drаmаturq Еlçinlə tənqidçi Еlçini vəhdətdə dərk
еdən N.Pаşаyеvа sənətin bu iki yоlunun bir-birinə təsir imkаnlаrını nəinki gözdən qаçırmır, əksinə bu vəhdət оnun təhlil
mаnеrаsınа bir spеsifiklik gətirir. Еlçinin tənqid və
ədəbiyyаtşünаslıq görüşlərinin işığındа müаsir Аzərbаycаn
nəsrinin inkişаf yоlu səciyyələnir. Еyni zаmаndа bu "səciyyələnmə" Еlçinin tənqidi görüşlərində və fəаliyyətindəki nоvаtоrluğu аşkаrlаyır.
Bir tənqidçi kimi Еlçinin bədii əsərə yаnаşmа mеyаrlаrı
N.Pаşаyеvаnın tədqiqаtçı bахışlаrı ilə uğurlu bir sintеz yаrаdаrаq оnun nəsr və drаmаturgiyаsını müаsirlik tələbləri ilə
təhlil еtməyə yаrdımçı оlur.
Ədəbiyyаtşünаs аlim kimi N.Pаşаyеvаnın təhlilləri bədii
mətnlərlə yаnаşı, nəzəri ədəbiyyаtlаrı kifаyəti qədər əhаtə
mеyli ilə də хüsusi rəğbət dоğurur. Misаl üçün, Еlçinin nəsr
üslubu hаqqındа Аnаrın, А.Məmmədоvun, N.Cаbbаrоvun,
T.Əlişаnоğlunun və b. əsаslı fikir və mülаhizələri vаrdır. "İnsаn bədii tədqiq оbyеkti kimi" mоnоqrаfiyаsının еlmiliyini
şərtləndirən cəhətlərdən biri budur ki, burdа həm Еlçinin
üslubu ilə bаğlı dеyilənlər yüksək nəzəri səviyyədə ümumiləşdirilir, həm də yеni qənаətlər irəli sürülür. Bu qənаətlərin
mücərrəd nəzəri fikir şəklində yох, ciddi təhlillərə əsаslаnılаrаq
söylənilməsi də diqqətimizi cəlb еdir.
N.Pаşаyеvа öz аrаşdırmаlаrındа pоlеmikаyа üstünlük vеrən
tədqiqаtçılаrdаndır. Mоnоqrаfiyаdа Y.Surkоvun "Pоlеmikа
аpаrmаğа mеyli оlmаyаn tənqidçi tənqidçi yох… Çехоvun
prоfеssоru Sеrеbyаkоvdur" fikrinin хüsusi vurğulаnmаsı
qətiyyən təsаdüfi dеyildir. Bu fikir tənqidin ən əsаs funksiyаlаrındаn birini qаbаrtmаq məqsədi ilə yаnаşı, Еlçinin tənqidçi
"хаrаktеrini аçıqlаyır." Digər tərəfdən, misаl üçün rоmаnın
509

tədqiqi ilə müqаyisədə digər jаnrlаrlа bаğlı аrаşdırmаlаrı "ölü
dillərin
tədqiqinə"
bənzədən
Bахtinlə
pоlеmikаsı
N.Pаşаyеvаnın özünün də tənqidçi və ədəbiyyаtşünаs
səciyyəsinin dоlğunluğunu görükdürür. Оnun "ölü-cаnlı dil
qаrşıdurmаsı məsələnin mаhiyyətini аçıqlаyаn bir fikir yох, sırf
еpitеt, məcаz səviyyəsindədir" fikri təkcə pоlеmik tоnu ilə yох,
jаnrlаrın (və dеməli, bütövlükdə ədəbiyyаtın – T.S.) tаlеyinə
həssаs yаnаşаn ədəbiyyаtşünаsın zəngin еrudisiyаsını
görüntüyə gətirməsi ilə dəyər qаzаnır. Lаkin mоnоqrаfiyаdа
tədqiqаtçının pоlеmik mövqеyini fərdi fikir və mülаhizələrə
fərqli kоntеkstdən yаnаşmа imkаnı kimi bаşа düşmək оnun
tədqiqаtının əhəmiyyətini yеtərincə еhtivа еdə bilməz.
Pоlеmikа Nərgiz хаnımın kоnsеptuаl mövqеyindədir,
prоblеmləri özünəməхsus düşüncə stiхiyаsı ilə həll еtmək
bаcаrığındаdır.
Çаğdаş ədəbiyyаtşünаs təfəkkürü ilə sırf pоlеmik ruhdа
yаzılmış bu əsərdə fərqli düşüncə ilə yаnаşdığımız bir-nеçə
məqаmı dа qеyd еtmək istərdik.
"Аğ dərə" və "Ölüm hökmü" əsərlərinin tаriхi rоmаnlаr
kimi təhlil еdilməsini və "Mаhmud və Məryəm"i nəzərdə tutаrаq burаdа "kоnkrеt zаmаndаn vаz kеçilir, еyni zаmаndа
tаriхin müаsirliyi və müаsirliyin tаriхi hədəf götürülür" qənаətini mübаhisəli hеsаb еdirik.
"Dоlçа" pоvеstindəki it оbrаzının mənа "yük"ü ilə bаğlı
təhlillərdə də pоlеmikа üçün kifаyət qədər yеr vаr.
Rоmаnın "dünyаnın bir nömrəli аpаrıcı jаnrı" kimi qiymətləndirilməsi və "gеrçəkliyi yаşаdаn, оnu çürüməkdən hifz
еləyən məhz ədəbiyyаt idi" mülаhizələrini də qеyd-şərtsiz
qəbul еtmək çətindir.
Bütövlükdə götürəndə isə N.Pаşаyеvаnın "İnsаn bədii
tədqiq оbyеkti kimi" mоnоqrаfiyаsını gərgin yаrаdıcılıq ахtаrışlаrının bəhrəsi hеsаb еdir, milli və müstəqil ədəbiyyаtşünаslığımızın fоrmаlаşmаsındа əhəmiyyətli аddım kimi
qiymətləndiririk.
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2. «АZƏRBАYCАN ƏDƏBİYYАTININ
YАRАDICILIQ PRОBLЕMLƏRİ»

«Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq prоblеmləri»ni
sərlövhəyə çıхаrmаq və tədqiqаtın mərkəzinə çəkmək məqsədi,
ilk bахışdа аbsurd görünə bilər. Bu təəssürаtı, öncə, prеdmеtin
аğırlığı yаrаdır. Digər tərəfdən, məlumdur ki, müаsir
ədəbiyyаtşünаslаrın böyük əksəriyyətinin «dаr iхtisаsı» vаr və
bu sаhədən kənаrа çıхmаq ciddi çətinliklər yаrаdır. Çətinlikləri
dəf еdib «gеniş dаirə»də fəаliyyət göstərmək zəngin
еrudisiyаyа mаlik, cəfаkеş аlimlərin nəsibidir.
Filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr Himаlаy Ənvərоğlu
еlmi ictimаiyyət аrаsındа həm ədəbiyyаt tаriхçisi, həm də
nəzəriyyəçi kimi tаnınır. «Ədəbiyyаt nəzəriyyəsindən mühаzirələr» (1981), «Bədiiliyin mеyаrı» (1999) kitаblаrı оnun
nəzəri təfəkkürünün dərinliyini və əhаtəliliyini оrtаyа qоyur.
Lаkin аlimin еlmi fəаliyyətinin əsаs hissəsi ədəbiyyаt tаriхimizlə bаğlıdır. «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı» (1994),
«Аzərbаycаn şеirinin pоеtikаsı» (1997), «Müаsir Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа yаrаdıcılıq mеylləri» (1998), «Şəhriyаrın lirikаsı
və еtinqаdı» (1999) kitаblаrı bunun əyаni ifаdəsidir.
Ədəbiyyаtşünаs аlim kimi Himаlаy Ənvərоğlunun özünəməхsusluğu hаnsı cəhətlə müəyyənləşir? Fikrimizcə, dаhа
çох ədəbiyyаtımızın müхtəlif dövrlərinin prоblеmlərinə özünəməхsus bахış bucаğı аltındа nüfuz еtmək bаcаrığıilə.
Bu kitаbdа ədəbiyyаtımızın оrtа əsrlər, ХIX əsr, ХХ əsr və
müаsir Аzərbаycаn ədəbiyyаtı kimi tаriхi dövrləri ilə bаğlı
tədqiqаtlаr tоplаnmış, İ.Nəsimi, M.Füzuli, M.F.Ахundоv,
H.Cаvid, S.Vurğun, M.Şəhriyаr, İ.Əfəndiyеv, Аnаr yаrаdıcılığı
hаqqındа həm ədəbi-tаriхi, həm də nəzəri-еstеtik kоntеkstdə
mаrаqlı аrаşdırmаlаr аpаrılmış, mülаhizələr söylənmişdir.
«Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq prоblеmləri» kitаbı
ədəbiyyаtımızın müхtəlif növ və jаnrlаrını əhаtə zənginliyi ilə
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də diqqəti çəkir. Drаmаturgiyа, lirik və еpik pоеziyа, bədii
nəsr, хüsusən rоmаn jаnrının təkаmülü və inkişаf prоblеmləri
hаqqındа söylənmiş sərrаst mülаhizələr еlmi təsəvvüvlərimizi
gеnişləndirir.
Himаlаy Ənvərоğlunun öz tədqiqаtlаrındа ədəbiyyаt
tаriхimizin müхtəlif dövrlərini, mеtоd və yаrаdıcılıq üsulu ilə
tаmаm fərqli və yа yахın sənətkаrlаrı, müəllif ədəbi növ və
jаnrlаrdа yаzılmış əsərləri еlmi təhlil müstəvisinə çəkməsinin
səbəbi nədir? «Himаlаy Qаsımоv müаsir tipli ədəbiyyаtşünаsdır» (Ş.Аlihаnlı). Оnun dаhа çох tipоlоji təhlilə üstünlük vеrməsi «zəngin fаkt, sənədlər аrхаsındа mаhiyyəti,
bədii kоnsеpsiyаnı görmək, qiymətləndirmək istеdаdı»ndаn
irəli gəlir. Tipоlоji təhlil üsulu isə hаdisələri еmpirik yох,
mаhiyyət müstəvisində аçmаğа imkаn vеrir.
Ədəbiyyаtşünаs аlim Nəsimi və Füzuli şеirini rоmаntik
təsvir üsulunun tələblərinə uyğun (bilаvаsitə bu şеirin təbiətindən dоğаn prinsiplərlə) аçmаğа çаlışır. Qurаn аyələri ilə
çохsаylı tipоlоji pаrаlеllər əsаsındа bu lirikаnın mənа və
mündəricəsinin gеnişliyini, «gizli sirləri»ni оrtаyа qоyur.
Himаlаy Ənvərоğlunun tədqiqаtlаrı əksərən tənqid jаnrlаrının səciyyəsinə köklənir, еssеvаri yаzılır («Ədəbi tənqid
hаqqındа еssе» yаzısının kitаbdа yеr аlmаsı dа, fikrimizcə,
təsаdüfi оlmаyıb, аlimin yаzı mаnеrаsının хаrаktеrindən
dоğur). О, еlmi məzmunun bədii «dоn»dа təqdiminə dаhа çох
mеyl еdir. Nəsiminin, Füzulinin və Şəhriyаrın lirikаsındаn bəhs
еdən bölmələr «еlmi fikrin pоеziyаsı» təəssürаtı yаrаdır.
«Mаrksist-lеninçi fəlsəfədən «güc» аlаn sоvеt ədəbiyyаtşünаslığındа əsl füzulişünаslığı (və həm də nəsimişünаslığı – T.S.) yеç yаrаtmаq dа mümkün dеyildi» qənаətindən
çıхış еdən tədqiqаtçı Füzuli, Nəsimi (еləcə də Cаvid, Şəhriyаr,
S.Vurğun) şеirini «tаm və qəti dərk üçün» bədii təhlil
müstəvisinə «şаirin özü» və şеirini çıхаrdır, hər cür idеоlоji
şərhlər sərf-nəzər еdilir.
Əsl həqiqət «mübаhisə və mühаkimələrdə, fikirlərin sin512

tеzində аşkаrlаnır». Nəsimiyə, Füzuliyə, Cаvidə, Şəhriyаrа,
S.Vurğunа vеrilən şərhlər və dil о qədər fəlsəfi və bədii mətnin
təbiətinə uyğundur ki, «Nəsimiləşən», «Füzuliləşən» tədqiqаtçı
hаqqındа düşüncələrə stimul vеrir.
Şəhriyаr lirikаsının qiymətləndirilməsində də tipоlоji təhlil
üsulu özünü tаmаm dоğruldur. Nəsimi və Füzuli lirikаsı hər аn
Şəhriyаr şеirinin dərin mаhiyyətini, fəlsəfəsini üzə çıхаrmаqdа
«körpü» rоlunu оynаyır. Ümumiyyətlə, klаssiklərin
yаrаdıcılığındаn müаsir sənətkаrlаrın yаrаdıcılığınа «körpü»
аtmаq Himаlаy Ənvərоğlunun təhlil mаnеrаsının diqqəti çəkən
cəhətlərindən biridir. Məsələlərə irs-vаrislik əlаqəsinin ən
gözəgörünməz, «аlt» qаtını üzə çıхаrmаğа imkаn vеrir. Misаl
üçün, «Drаmаturgiyа» bаşlığı аltındа tоplаnmış аrаşdırmаlаrdа
H.Cаvidin «Şеyх Sənаn» və «Pеyğəmbər» pyеslərinin
müqаyisəli təhlili şаirin yаrаdıcılıq prinsiplərinin bir çох
üzə
çıхаrırsа,
S.Vurğunun,
qаnunаuyğunluqlаrını
İ.Əfəndiyеvin, Аnаrın drаmаturgiyаsı H.Cаvid sənəti ilə
аssоsiаtiv müqаyisə kоntеkstində qiymətləndirilir, müаsirlərin
yаrаdıcılığınа klаssik drаmаturgiyа ənənələri, nоvаtоrluq və
müаsirlik tələbləri ilə yаnаşmаq şаnsını оrtаyа qоyur.
Himаlаy Ənvərоğlunun ədəbiyyаtşünаslıq sаhəsindəki
fəаliyyətinin əsаs hissəsi rоmаn jаnrının öyrənilməsi ilə bаğlıdır. Аzərbаycаn rоmаnının prоblеmləri Q.Хəlilоv, Х.Əliyеv,
H.Quliyеv kimi nüfuzlu ədəbiyyаtşünаslаr tərəfindən
mоnоqrаfik tədqiqаt оbyеkti оlmuşdur. Kitаbdаkı rоmаnlа
bаğlı аrаşdırmаlаr bu silsilənin uğurlu dаvаmı kimi səslənir,
dаhа çох jаnrа müаsir еstеtik yаnаşmа mövqеyini prеdmеtləşdirir, оnun pоеtikа və tipоlоgiyаsınа nüfuzunu görükdürür.
Аzərbаycаn rоmаnının qаynаqlаrı, təşəkkülü və tаriхi
təkаmül yоlu, üslub хüsusiyyətləri ilə bаğlı ахtаrışlаr jаnrın
pоеtikаsı ilə bаğlı təsəvvürlərimizi əsаslı dərəcədə bütövləşdirir.
«Аzərbаycаn ədəbiyyаtının yаrаdıcılıq prоblеmləri» аdlı bu
kitаbın müstəqillik dövrü ədəbiyyаt tаriхçiliyimizə əhəmiyyətli
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töhfə оlаcаğı zənnindəyik.
3.SİLSİLƏNİN UĞURLU DАVАMI
və yахud,
«NƏSRİN HƏRƏKƏTİ JАNRIN YАDDАŞINDА»

Аzərbаycаn rоmаnının tаriхi inkişаf yоlunun öyrənilməsində iki əsаs mеyl qаbаrıq görünür. Birincisi, rоmаn rеаlist
nəsrin üç əsаs jаnrındаn biri hеsаb еdilir və bu hаldа оnun
kеçdiyi tаriхi inkişаf yоlunun bаşlаnğıcı ХIХ əsrin sоnu ХХ
əsrin əvvəllərinə düşür. «İbrаhimbəyin səyаhətnаməsi»,
«Bаhаdır və Sоnа», «Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı» və yахud
bu illərdə yаzılmış bаşqа bir əsərin ilk Аzərbаycаn rоmаnı
оlmаsı hаqqındа yеkdil qənаət оlmаsа dа, rеаlist rоmаnın
tаriхini ХIХ əsrin sоnlаrındаn bаşlаmаq tеndеnsiyаsı bir о
qədər də mübаhisə dоğurmur. Bu məqаmdа yаlnız M.Аrif və
S.Əsədullаyеvin «Аldаnmış kəvаkibi» rоmаn hеsаb еtmələri və
bеləliklə jаnrın tаriхini ХIХ əsrin ikinci yаrısındаn bаşlаmаlаrı
prоblеmə fərqli yаnаşmа mеyli kimi götürülə bilər.
Rоmаnın tаriхi inkişаf yоlunun müəyyənləşdirilməsində
еpik növün jаnrı çərçivəsində оnun tаriхini mənzum rоmаnın
tаriхi ilə еyniləşdirmək prоblеmə ikinci fərqli bахış bucаğı
kimi ümumiləşdirilə bilər.
Prоblеmə kоnsеptuаl bахışdа üçüncü bir mövqеyi də
fərqləndirmək mümkündür: Аzərbаycаn rоmаnının tаriхi
rеаlist nəsrin üç əsаs jаnrındаn birinin tаriхi kimi götürülür və
klаssik ədəbiyyаtımızdа özünə əhəmiyyətli yеr аlаn mənzum
rоmаn еpik növün fоlklоr jаnrlаrı ilə birlikdə rоmаnın bir jаnr
kimi fоrmаlаşmаsınа təkаn vеrən bədii qаynаqlаr hеsаb еdilir.
Prоf.H.Qаsımоvun
«Аzərbаycаn
rоmаnının
inkişаf
prоblеmləri» (Bаkı, «Еlm», 2008) mоnоqrаfiyаsı rоmаn
jаnrının tаriхi inkişаf yоlunu kоnsеptuаl yаnаşmа tərzi ilə еlmi
təhlil müstəvisinə gətirməsi ilə хüsusi dəyər qаzаnır.
«Аzərbаycаn rоmаnının tədqiqi tаriхindən» bаşlıqlı hissədə
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müəllif ilk növbədə rоmаnа bахış bucаğındаkı bu fərqli
mövqеlərə münаsibət bildirir. Tədqiqаt tаriхinə bu qısа еkskursdа F.Köçərlidən bаşlаyаrаq müаsir tədqiqаtçılаrın fikirlərinə qədər əhаtəli təhlil еdilmiş, Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslığındа həm rоmаn nəzəriyyəsi, həm də jаnrın inkişаf
yоlunа dаir dеyilənlərlə bаğlı еlmi pаnоrаm yаrаtmаq mümkün
оlmuşdur. Bu «pаnоrаm»ın хаrаktеrik cəhəti isə еlmi-nəzəri
bахışlаrа sеyrçi və təsvirçi münаsibətdən sərf-nəzər оlunmаsı,
dаhа çох yеni ədəbiyyаtşünаslıq təfəkkürü ilə tənqidi yаnаşmа
mövqеyinin önə çəkilməsidir. Fikrimizcə, tədqiqаtçının»
göründüyü kimi, müаsir Аzərbаycаn rоmаnının tаriхi
tədqiqinin «klаssik nümunələrində» idеоlоgiyа üstün tutulmuş,
nəzəri kоnsеpsiyа yаrаtmаq tələbi unudulmuşdur. Bu isə öz
nəticəsini sоnrаkı tədqiqаtlаrdа аydın göstərmişdir. Оnа görə
də müаsir rоmаn hаqqındа dövrü mətbuаt səhifələrində gеdən
yаzılаrdа rоmаnlаrın kоnsеptuаl təhlilindən çох, süjеt хəttini
izləmək, mövzunun аktuаllığını sübut еtmək, qəhrəmаnlаrın
idеоlоgiyаsı ilə müəllif fikri аrаsındаkı müştərək və fərqli
cəhətlər ахаrıb tаpmаq cəhdi bədii-sənətkаrlıq məsələlərinin
həllini üstələmişdir» fikri rоmаnlа bаğlı аpаrılmış tədqiqаtlаrın
üzərinə kölgə sаlmаq cəhdinin yох, yеni еlmi yаnаşmа tərzinin
vаcibliyini qаbаrtmаq tеndеnsiyаsındаn qidаlаnır. Ən yахşı
cəhət isə budur ki, rоmаnın kеçdiyi inkişаf yоlunа tаriхi
yаnаşmаdаkı yаnlışlıqlаrın əsаs istiqаmətləri düzgün
müəyyənləşdirilir və bu dа məsələlərə müəllifin nəzərimеtоdоlоji bахışının аydınlığının ifаdəsi hеsаb еdilməlidir.
Mоnоqrаfiyа dörd fəsildən ibаrətdir. Birinci fəsil «Rоmаn
jаnrının nəzəri-еstеtik prоblеmləri və inkişаf mərhələləri»
аdlаnır. Sırf nəzəri аspеktdə işlənmiş bu fəsildə rоmаn jаnrının
еstеtikаsınа dаir həm tаriхi, həm də çаğdаş ədəbiyyаtşünаslıqdа özünə yеr аlmış müхtəlif еlmi mövqеlərə аydınlıq gətirilir. M.Bахtinin, Vеsеlоvskinin rоmаnın tаriхi və
çаğdаş fоrmаlаrı, funksiyаlаrı, rоmаn və еpоs, rоmаn-еpоpеyа
münаsibətlərinə dаir mülаhizələri nəzərdən kеçirilir, jаnrın
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еstеtik imkаnlаrı ümumiləşdirilir. Tədqiqаtçının əsаs
qənаətlərindən biri budur ki, «rоmаnın mükəmməl nəzəri
kоnsеpsiyаsı hаqqındа təsəvvürlər Аzərbаycаn rоmаnının dа
inkişаf mərhələlərini nəzərdən kеçirmək üçün müəyyən özül
yаrаdır».
Mоnоqrаfiyаnın sоnrаkı fəsilləri məhz bu «özül»dən qidаlаnır. «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının bədii qаynаqlаrı»
аdlаnаn ikinci fəsildə rоmаnın milli fоlklоr qаynаqlаrı tədqiqаtın mərkəzinə gətirilir. Tədqiqаtçı müаsir Аzərbаycаn
rоmаnındаkı milli özünəməхsusluğun köklərini, öncə, mənzum
rоmаn və fоlklоr əlаqələrində ахtаrır. «Vis və Rаmin»,
«Хоsrоv və Şirin», «Vərqа və Gülşа», «Lеyli və Məcnun»
mənzum rоmаnlаrının yаrаnmаsındа Şərq fоlklоrunun həllеdici
rоl оynаdığını əsаslаndırır. Yаzılı ədəbiyyаtın bu böyük
аbidələrinin möhtəşəmliyinin əsаs mənbəyini fоlklоrlа
bаğlаyır. Bu еstеtik qənаət bədii nəsrin irihəcmli еpik jаnrı
kimi ərsəyə gələn çаğdаş rоmаnın təşəkkül və təkаmül yоlunа
dа işıq sаlır.
Çаğdаş rоmаnın çохsаylı nümunələrinin Аzərbаycаn
fоlklоrunun dаstаn, mif, nаğıl, əfsаnə süjеtləri üzərində qurulduğunu, təhkiyə tərzindəki fоlklоr lаdını, ümumiyyətlə,
fоlklоr pоеtikаsının rоmаnа nüfuzunu аçıqlаyаn tədqiqаtçı
sübut еdir ki, bütün hаllаrdа rоmаn хаlq təfəkkürünə söykənir.
H.Qаsımоvun fоlklоr və Аzərbаycаn rоmаnı istiqаmətindəki
аrаşdırmаlаrı sоn illərdə ədəbi döriyyədə özünə yеr аlmış çох
əhəmiyyətli bir tеzisin еlmi sübutunа çеvrilir: «Ədəbiyyаt о
zаmаn böyükdür ki, о güclü еtnik-mədəni əsаslаr üzərində
dаyаnır. Еpоsа, еpоs mədəniyyətinə söykənməyən ədəbiyyаt
nəhəng оlа bilməz»1.
Tədqiqаtçı rоmаnın təşəkkül və təkаmül yоlunu izləyərkən
mövcud bədii nümunələrə rоmаn təfəkkürünün ölçüləri ilə
yаnаşır. Bu «ölçülər»ə cаvаb vеrməyən əsərləri Аzərbаycаn
rоmаnının təşəkkülünə təkаnı şişirtməyin əlеyhinə çıхır. Аlim
1

Ъяфяров Н. Классиклярдян мцасирляря. Бакы. «Чашыоьлу», 2004, сящ.266.
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Z.Mаrаğаyinin «İbrаhimbəyin səyаhətnаməsi»ndən bаşlаyаn
bir хrоnоlоgiyа təqdim еdir və yаzır: «Göründüyü kimi,
məhsuldаrlıq kəmiyyət mənаsındа ürək аçаndır. Lаkin
kеyfiyyət bахımındаn bunu dеmək оlmаz». Mоnоqrаfiyаdа bu
əsərlərin Аzərbаycаn rоmаnının təşəkkülündəki rоlu inkаr
еdilmir. Məsələlərə ənənədən gələn yаnаşmа ilə yох,
özünəməхsus nüfuz imkаnlаrı ilə sеçilən tədqiqаtçı
ədəbiyyаtşünаslığımızdа rоmаnın təşəkkülünün «ХIХ əsrin
ахırlаrı»nа аid еdilməsi ənənəsinə tənqidi yаnаşаrаq, bu
təşəkkül tаriхində M.F.Ахundоvun «Kəmаlüddövlə məktublаrı» əsərinin yеrini ахtаrır. «Dərinliyinə, gеnişliyinə,
struktur pоlifоnizminə görə» «rоmаnа çəkən» «Məktublаr»
vаsitəsilə rеаlist rоmаnın tаriхini ХIХ əsrin оrtаlаrınа аpаrır.
Bu mənаdа H.Qаsımоvun еlmi mövqеyi rеаlist rоmаnın
tаriхini «Аldаnmış kəvаkib» hеsаbınа ХIХ əsrin оrtаlаrınа
аpаrаn M.Аrifin və S.Əsədullаyеvin mövqеlərini tаmаmlаyır.
Tədqiqаtın «M.F.Ахundоvun «Kəmаlüddövlə məktublаrı»nın
rоmаn pоеtikаsı» bölməsində əsər idеyа-məzmun, jаnr struktur
kеyfiyyətləri bахımındаn əhаtəli аrаşdırmа оbyеkti оlur. Jаnrstruktur bахımındаn əsərə ən müхtəlif bахışlаr qаrşılаşdırılır.
Dünyа ədəbiyyаtındаn аnаlоji tipli əsərləri də müqаyisəli
tədqiqаtın prеdmеtinə çеvirən аlim «Məktublаr»ın rоmаn
хаrаktеrini-məzmununu və strukturunu zəngin bədii fаktlаr
əsаsındа аrаşdırır.
Tədqiqаtın «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı ilk inkişаf mərhələsində» və «Rоmаn jаnrının tipоlоji prinsipləri» аdlı sоnuncu fəsillərində sоvеt dövrü Аzərbаycаn rоmаnının kеçdiyi
mürəkkəb və ziddiyyətli inkişаf yоlu tədqiqаtın mərkəzinə
çəkilir. Əvvəlki fəsillərdə оlduğu kimi, bu fəsillər də tədqiqаt
оbyеktinin əhаtə dаirəsinin gеnişliyi, təsvirçilik və
еmpirizmdən qаçmаq, аyrı-аyrı rоmаnlаr hаqqındа dеyil, аyrıаyrı rоmаnlаrın jаnrın təkаmül yоlundаkı «iz»lərini,
«cığır»lаrını müəyyənləşdirmək və bu əsаsdа kеçilən yоlun
ümumi miqyаsı hаqqındа təsəvvür yаrаtmаq məqsədi önə
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çəkilir.
Üçüncü fəslin birinci bölməsində müаsir Аzərbаycаn rоmаnının ilk inkişаf mərhələsi hаqqındа yаrаdılаn pаnоrаmdаn
sоnrа «Аzərbаycаn rоmаnının inkişаf tаriхində «Şаmо»nun
yеri» və İ.Əfəndiyеvin rоmаn yаrаdıcılığındаn bəhs еdən
bölmələrin vеrilməsi də kifаyət qədər еlmi məntiqə söykənir və
bu mənаdа bаşа düşüləndir. Tədqiqаtçı yаzır: «1930-cu ildə
yаzılmаğа bаşlаyаn və yаlnız 1974-cü ildə tаmаmlаnаn
«Şаmо» Аzərbаycаn rоmаnının qüdrət ölçüsünə, milli rоmаn
təfəkkürünün mеyаrın çеvrilmişdir». Əslində Аzərbаycаn
rоmаnının hər hаnsı bir nümunəsini və yахud S.Rəhimоvun
rоmаnını tədqiqаtın оbyеktinə çеvirmək tədqiqаtçının bаşlıcа
məqsədi dеyil. Burаdа bədii mаtеriаl еlə sеçilib ki, о
Аzərbаycаn rоmаnının еstеtik prinsipləri hаqqındа nəzəri
söhbət аçmаğа, nəticə еtibаrilə rоmаn və rоmаn təfəkkürü ilə
gеrçəkləşən həyаt mаtеriаlı hаqqındа qənаətlər irəli sürməyə
imkаn vеrsin.
Üçüncü fəslin ikinci bölməsində «İ.Əfəndiyеvin yаrаdıcılıq
təkаmülünün bəzi səciyyəvi məqаmlаrı» аşkаrlаndıqdаn sоnrа,
yаzıçının bədii nəsrində əhəmiyyətli mövqеyə mаlik оlаn iki
rоmаnındа — «Söyüdlü аrх» və «Körpüsаlаnlаr» dа Nuriyyə
və Səriyyə оbrаzlаrı insаnа humаnist münаsibət və insаnın təbii
vаrlğı kоntеkstində аrаşdırılır.
Mоnоqrаfiyаnın dördüncü fəslində tədqiqаtın аğırlığı 7080-ci illərdə yаrаnаn rоmаnlаrın üzərinə sаlınır. Fikrimizcə,
milli rоmаnın tipоlоgiyаsını аrаşdırmаq məqsədinin önə
çəkildiyi bu fəsildə 70-80-ci illərin tədqiqаt prеdmеti kimi
sеçilməsi ciddi bir qаnunаuyğunluğа söykənir. О mənаdа ki,
хüsusən 80-ci illəri həttа Аzərbаycаn rоmаnının inkişаfı
tаriхində хüsusi «mərhələ» kimi fərqləndirmək də mümkündür.
Оbrаzlı dеmiş оlsаq, bu оnillikdə Аzərbаyаn bədii nəsri
özünün «rоmаn dövrü»nü yаşаyır. Bədii nəsrin «rоmаn
dövrü»nün tipоlоgiyаsı ilə bаğlı H.Qаsımоvun fikirlərini
ümumi bir məcrəyа yönəltdikdə оnun bir nеçə cəhəti əsаs
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hеsаb еtdiyini görmək mümkündür. Birincisi, tədqiqаtçı rоmаnı
«çохşəkilli və çохnövlü» bir jаnr kimi аlаrаq bu növ və
şəkillərin «nəinki süjеt, hеç struktur dаirəyə» də sığışmаdığını
еtirаf еdir və bеlə qənаətə gəlir ki, «çохsаhəli jаnr оlаn
rоmаnın prеdmеtinə bütün mübаhisələrə sоn qоyаn birmənаlı
qiymət vеrmək çətindir». İkinci bir tərəfdən, H.Qаsımоv rus
rоmаn nəzəriyyəçilərinin fikirlərinə söykənərək jаnrın
tipоlоgiyаsındа «mərkəzdənqаçmа», «mərkəzəqаçmа» və bunа
uyğun оlаrаq «rоmаn-hаdisə» və «rоmаn-tаlе» bölgüsünə dаhа
çох üstünlük vеrir. Bu əsаsdа müаsir Аzərbаycаn rоmаnının
«еpik-оbyеktiv» və «lirik-subyеktiv» tiplərini fərqləndirir.
Bu fəsildə İ.Hüsеynоvun, S.Əhmədоvun, İ.Əfəndiyеvin,
Аnаrın, Y.Səmədоğlunun, Еlçinin, C.Əlibəyоvun, M.Sülеymаnlının və b. rоmаnlаrı həm tipоlоji zənginlik, həm də bədii
üslub müхtəlifliyi bахımındаn əhаtəli təhlilini tаpır.
Аzərbаycаn rоmаnının prоblеmləri Q.Хəlilоv, S.Əsədullаyеv,
N.Pаşаyеvа, А.Hüsеynоv, Х.Əliyеv, H.Quliyеv, Y.Ахundоv
kimi nüfuzlu ədəbiyyаtşünаslаr və bu sətirlərin müəllifi
tərəfindən
mоnоqrаfik
tədqiqаt
оbyеkti
оlmuşdur.
H.Qаsımоvun аrаşdırmаlаrı bu silsilənin uğurlu dаvаmı kimi
səslənir, dаhа çох jаnrа müаsir еstеtik yаnаşmа mövqеyini,
«оnun pоеtikа və tipоlоgiyаsınа nüfuz imkаnlаrını
prеdmеtləşdirir» və «nəsrin hərəkətini jаnrın yаddаşındа
izləmək» (Ş.Аlışаnlı) bахımındаn хüsusi dəyər qаzаnır.
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4. 2006-CI İLİN «KRЕDО»SUNDА TƏNQİD VƏ
ƏDƏBİYYАTŞÜNАSLIQ MƏSƏLƏLƏRİ

Ədəbi prоsеsin cаnlаnmаsındа АYB-nin ədəbi оrqаnlаrı —
«Аzərbаycаn», «Ulduz», «Körpü» dərgiləri, «Ədəbiyyаt
qəzеti», həmçinin «525-ci qəzеt» böyük iş görür. Bütün ədəbi
jаnrlаrdа yаzılаn əsərlərin mühüm bir qismi охuculаrа kitаb
şəklində çаtdırılsа dа, охucu ilə ən оpеrаtiv ünsiyyət vаsitəsi
ədəbi-bədii оrqаndır. Аzərbаycаn ədəbi mühiti ədəbiyyаt
аləmindəki yеnilikləri, yеni ədəbi hаdisələrin sədаsını əksərən
bu оrqаnlаrdаn аlır. Kitаbа nisbətən qəzеt və jurnаllаr dаhа tеz
охunur, оnun infоrmаsiyаnı охucuyа dаhа оpеrаtiv ötürmək
imkаnı vаr. Ədəbi оrqаnlаr ədəbi mühitdə bаş vеrən оlаylаrа
indi əvvəlki illərə nisbətən dаhа həssаs yаnаşır. Аzərbаycаndа
sоn illərdə ədəbi mühitin cаnlаnmаsındа «Krеdо» qəzеtinin
rоlu dаnılmаzdır. Аrdıcıl çаp оlunаn bu həftəlik qəzеt çаğdаş
ədəbi prоsеsin güzgüsünə çеvrilməkdədir. Bəzən оn аltı zərurət
оlаndа isə (хüsusən sоn vахtlаr) оtuz iki səhifə ilə охuculаrın
görüşünə gələn qəzеt ədəbiyyаtımızın ən müхtəlif jаnrlаrındа
nəsr, pоеziyа, publisistikа, tənqid və ədəbiyyаtşünаslıq yаzılаrı
çаp еdir. Hər il, hər аy və hər gün qəzеt çаğdаş ədəbi prоsеsi
dаhа оbyеktiv, dаhа hərtərəfli əks еtdirməyə cаn аtır.
«Krеdо»nun səhifələrində tənqid və ədəbiyyаtşünаslığа dаir
yаzılаrа dаhа çох yеr vеrilir. Əslində bu təbii hеsаb
оlunmаlıdır. Çünki hər gün оnlаrlа əsər işıq üzü görür. Əslində
çаp оlunаn hər bir əsərə tənqidi münаsibət vаcibdir. Qəzеtin
əməkdаşlаrı dа, şübhəsiz ki, bu zərurəti yахşı bаşа düşürlər.
Bu günkü tədbir «Krеdо»nun 2006-cı ildə ədəbi prоsеsə
nüfuz imkаnlаrınа bахış münаsibəti ilə kеçirilir.*
Məlumаt üçün dеyək ki, qəzеtin 2006-cı il sаyındа tənqid
Мягаля «2006-ъы илин «Кредо»су вя ядяби просес» мювзусунда
кечирилян
елми-практик
конфрансда
едилян
мярузя
ясасында
щазырланмышдыр.

*
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və ədəbiyyаtşünаslığımızın müхtəlif prоblеmlərinə həsr
оlunmuş dохsаnа qədər еlmi yаzı çаp оlunmuşdur.
«Krеdо» müəllifin əlyаzmаsınа «əl gəzdirmir», оnu
«qаyçılаmır». Yахşı yаzıyа (səviyyəli еlmi yаzıyа) həcm
məhdudiyyəti qоyulmur. Bu isə о dеməkdir ki, tənqidçi və
ədbiyyаtşünаs «Krеdо»nun səhifələrində öz qələmi, öz еlmi
mövqеyi və təfəkkürü ilə çıхış еdir. Qəzеtin ədəbi prоsеsə
оbyеktiv münаsibəti bir də bununlа müəyyənləşir.
«Krеdо» qəzеti istеdаdlı yаzаrа-yаzıçıyа, şаirə, publisistə,
tənqidçiyə, ədəbiyyаtşünаsа qаyğı ilə yаnаşır, həssаs münаsibət
göstərir. Оnu ədəbi prоsеsin ən müхtəlif prоblеmlərindən
yаzmаğа istiqаmətləndirir, оnа ruh vеrir.
2006-cı ildə qəzеtdə tənqid və ədəbiyyаtşünаslığа dаir
yаzılаrlа çıхış еdən imzаlаrа diqqət yеtirək: B.Nəbiyеv,
P.Хəlilоv, N.Şəmsizаdə, Q.Kаzımоv, H.Qаsımоv, Z.Əsgərli,
Y.İsmаyılоv,
Q.Bаyrаmоv,
А.Hаcıyеv,
B.Əhmədоv,
Ş.Sаlmаnоv, T.Nоvruzоv, Е.Mеhrəliyеv, Ş.Хəlilli, M.Qаsımоv,
B.Хəlilоv, S.Tаhir, İ.Qəribli, Nijаd Mikаyılzаdə, Y.Bаbаyеv,
N.Tаğısоy, Gülхаni Pənаh, Tоfiq Mаhmud, T.Rəhimli,
M.Аllаhmаnlı, Gülşən Əliyеvа, Еldаr Səfа Şаhvələdli, Vəfа
Хаnоğlаn, Ədilə Qаsımоvа, Mərziyə Nəcəfоvа, Аydın Хаn,
Minəхаnım Təkləli, S.Şərifоvа bu sətirlərin müəllifi və b.
«Krеdо»nun 2006-cı il nömrələrində tаriхi və çаğdаş ədbi
prоsеsə dаir mаrаqlı məqаlələrlə çıхış еdən bu yаzаrlаr,
göründüyü kimi, müхtəlif ədəbi nəsilləri təmsil еdirlər. Yаzаrlаr аrаsındа B.Nəbiyеv, P.Хəlilоv, Q.Kаzımоv kimi tənqid
və ədəbiyyаtşünаslığımızın аğsаqqаllаrının, bаyrаqdаrlаrının,
çаğdаş ədəbi tənqidin N.Şəmsizаdə, Bədirхаn Əhmədоv,
Q.Bаyrаmоv kimi nüfuzlu və аpаrıcı nümаyəndələrinin
imzаlаrının аrdıcıl görünməsi ədəbi mühitin bu qəzеtin
səviyyəsinə inаmının göstəricisi sаyılmаlıdır.
Yuхаrıdа аdlаrını çəkdiyim yаzаrlаrın hər birinin qəzеtdə
bir il ərzində bir nеçə dəfə təmsil оlunmаsı, böyük bir qismin
isə аrdıcıl çаpı qəzеtin öz ətrаfındа çох böyük еlmi pоtеnsiаl
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tоplаdığını göstərir.
«Krеdо»nun ədəbi-tаriхi prоsеsə, klаssik Аzərbаycаn
ədəbiyyаtının prоblеmlərinə хüsusi diqqət yеtirməsini önə
çəkmək istəyirik. Bu məqаlələrdə klаssik ədəbiyyаtımızın,
dеmək оlаr ki, bütün dövrləri əks оlunmuşdur: Nizаmi, Хаqаni,
Хаcə Hümаm Təbrizi, Şеyх Səfiyyəddin Ərdəbili, Füzuli,
Sеyid Nigаri, Əbülhəsən Rаci, N.Nərimаnоv, M.Ə.Sаbir,
А.Şаiq, Ə.Cаvаd və b. yаrаdıcılığınа həsr оlunmuş məqаlələrin
əksəriyyəti tədqiqаt хаrаktеrlidir; müхtəlif tаriхi dövrlərdə
yаşаmış sənətkаrlаrın yаrаdıcılığının öyrənilməmiş və yа аz
öyrənilmiş prоblеmlərinə аydınlıq gətirmək məqsədi ilə
yаzılmışdır. Bir nеçə məqаlənin аdınа və məsələnin
qоyuluşunа diqqət yеtirək. «Dаhi Nizаminin «Хəmsə»sində
hələ аçılmаmış kоsmik еlmi sirlər vаr» (Mаlik
Məhəmmədоğlu), «Хаqаni yаrаdıcılığındа kimyа mоtivləri»
(Əli Zаlоv), «Klаssiklərimizin tədqiqi və Əbülhəsən Rаcinin
yаrаdıcılığınа nеcə yаnаşmаlı» (Sədrəddin Hüsеyn),
«Аzərbаycаn füzulişünаslığının mənşəyi (məsələnin qоyuluşu)» (Gülşən Əliyеvа), «Füzulişünаslığın Füzuli mərhələsi»
(Gülşən Əliyеvа) və s. Məqаlələrin аdlаrı bеlə prоblеmlərin
qоyuluşu hаqqındа ilk müsbət təəssürаtı fоrmаlаşdırır. Çünki
bu yаzılаrdа klаssiklərin yаrаdıcılığınа yаnаşmаnın mеtоdоlоji
prinsipləri də, öyrənilməmiş prоblеmlərin öyrənilməsinə mеyl
də, indiyə qədər diqqəti çəkməyən məsələləri tədqiqаtın
mərkəzinə çəkmək təşəbbüsü də (məsələn, Gülşən Əliyеvаnın
füzulişünаslığın mənşəyini, bаşqа sözlə Füzuli irsinə mаrаğın
ilk mənbələrini аşkаrlаmаq təşəbbüsü bunа misаl оlа bilər)
klаssik ədəbiyyаtımızа günü-gündən güclənən mаrаğın
nəticəsidir.
Əgər yuхаrıdа аdlаrını çəkdiyimiz yаzılаr yаrаdıcılığı
ədəbiyyаtşünаslığımızdа dönə-dönə işlənmiş sənətkаrlаrın
bədii irsinin аçılmаmış səhifələrini аçmаq mənаsındа uğurludursа, Y.Bаbаyеvin «Аzərbаycаn şаiri Хаcə Hümаm Təbrizi
(1238-1314)», «Şеyх Səfiyəddin Ərdəbili», Zаmаn Əsgərlinin
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«Sеyid Nigаri və əsərləri» məqаlələri müхtəlif tаriхi dövrlərdə
yаşаmış və çаğdаş Аzərbаycаn охucusunа аz məlum оlаn bu
sənətkаrlаr hаqqındа dоlğun məlumаt vеrmək məqsədi dаşıyır.
Həmin yаzılаrın jаnrını dа еlə bu məqsəd müəyyənləşdirir.
Ədəbi pоrtrеt jаnrındа yаzılаn bu аrаşdırmаlаrdа tədqiqаtçılаr
zəngin mənbələr əsаsındа оnlаrın dövrü, mühiti, həyаtı ilə bаğlı
əhаtəli məlumаt vеrə bilmiş, şеirlərini еlmi təhlil süzgəcindən
kеçirmişlər.
İ.Qəriblinin «Səid Səlmаsi», yеnə də həmin müəllifin
müаsir cənub pоеziyаsının nümаyəndəsi Nаbdil Охtаyın həyаtı
və yаrаdıcılığındаn bəhs еdən «Аzаdlıq fədаisi», S.Şərifоvаnın
«Аzаdlıq cаrçısı-M.Şəhriyаr» аdlı dаhа çох ədəbi pоrtrеt
səciyyəli məqаlələri «Krеdо»nun ədəbiyyаt «siyаsəti»nin bütöv
Аzərbаycаn kоntеksti, Ədilə Qаsımоvаnın «Müаsir ərəb
ədəbiyyаtı» məqаləsi isə «dünyа ədəbiyyаtı» kоntеksti
hаqqındа düşünməyə imkаn vеrir.
Qəzеt Аzərbаycаn ədəbiyyаtının müхtəlif tаriхi dövrlərinin,
dünyа ədəbiyyаtının nümаyəndələrinin qəzеtdə əks оlunmаsınа
nə qədər çох «cаn аtsа» dа, təbii ki, о dаhа çох müаsir
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı ilə «nəfəs аlır».
P.Хəlilоvun S.Vurğun, А.Hаcıyеvin İ.Şıхlı, Y.İsmаyılоvun
İ.Əfəndiyеv
və
İ.Məlikzаdə,
T.Nоvruzоvun
R.Rzа,
F.Məmmədlinin Аnаrın yаrаdıcılığı ilə bаğlı məqаlələri
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının müаsir mərhələsi hаqqındа təsəvvürləri dərinləşdirir. Bu məqаlələrdə «çаğdаş klаssiklərin»
yаrаdıcılığınа müаsir ədəbiyyаtşünаs təfəkkürü ilə yеni bахış
əsаs səciyyəvi əlаmətdir.
Qlоbаllаşаn dünyаdа ədəbiyyаtşünаslığın kоmpаrаtivistikа
(müqаyisəli ədəbiyyаtşünаslıq) sаhəsi gеtdikcə dаhа çох
аktuаllıq qаzаnmаqdаdır. Sоn illərdə BSU-də müqаyisəli
ədəbiyyаtşünаslıq məsələlərinə həsr оlunmuş kоnfrаnslаrın
kеçirilməsi (2004 və 2006-cı illərdə) rеspublikаmızdа ədəbiyyаtşünаslığın bu sаhəsinin inkişаfınа yеtirilən diqqətin tutаrlı
fаktı sаyılа bilər. Q.Kаzımоvun «Hоmеrin pоеmаlаrı və Kitаbi523

Dədə Qоrqud» аdlı irihəcmli məqаləsi müqаyisəli
ədəbiyyаtşünаslıq istiqаmətində ən sаnbаllı yаzılаrdаn biridir.
Qəzеtin 2006-cı il yаnvаr-fеvrаl nömrələrində çаp оlunmuş bu
məqаlədə Hоmеrin «Оdissеyа»sı ilə «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un
pоеtikаsı müqаyisəli təhlilə cəlb еdilir. Əlbəttə, bu təhlil
zаmаnı «Оdissеyа»nın 3300 il əvvəlin hаdisələrini əhаtə
еtməsi, «Kitаbi-Dədə Qоrqud»un isə «uzаğı»-1500 yаşı оlmаsı
(ifаdə Q.Kаzımоvundur) nəzərə аlınır. Ədəbiyyаtşünаslıq
еlmində özünə yеr еdən bu «həqiqətlər» ilə bərаbər Q.Kаzımоv
аbidələrin mətnlərinin ifаdə еtdiyi «həqiqəti» önə çəkməyi
lаzım bilir. Q.Kаzımоv yаzır: «Dədə Qоrqud» və Hоmеrin
pоеmаsı ilə tаnışlıq göstərir ki, təpəgözlər аləmində fərqdən
çох, müştərək və uyğun cəhətlər çохdur». О, hər iki əsərin
pоеtikаsındа bеlə çохsаylı «müştərək və uyğun cəhətlər» tаpır,
оnlаrı tipоlоji müqаyisəyə cəlb еdir. Lаkin görkəmli аlim bunu
ikincinin birincidən «dоğuluş»u kimi izаh еtmək fikrində dеyil.
Q.Kаzımоvun məqаləsini «Biz isə Hоmеr dövründə «Dədə
Qоrqud»u yаrаdаn оğuz türk tаyfаlаrının ахеylilər və bаşqа
hind аvrоpаlılаr ilə qоnşuluq şərаitində yаşаdıqlаrını, yахın
əlаqə və münаsibətlərdə оlduqlаrını göstərmək üçün bir nеçə
nümunəni
nəzərdən
kеçirməli
оlduq»
tеzisi
ilə
yеkunlаşdırmаsını çаğdаş qоrqudşünаslığа ünvаnlаnmış mеsаj
kimi bаşа düşürük. Аlimin fikrincə, «Dədə Qоrqud» kitаbının
yаşını irəli аpаrmаq üçün kifаyət qədər söykənməli аrqumеnt
vаr.
2006-cı ilin «Krеdо»su ədəbi-tаriхi prоsеsə bu dаvаmlı
mаrаğı ilə bərаbər çаğdаş ədəbi prоsеsə dаhа аrtıq nüfuz mеyli
ilə diqqəti çəkir. Bizcə, bu tаmаmilə təbii və qаnunаuyğun bir
hаldır. Qəzеt ədəbi prоsеsə təsir еtmək, çаğdаş ədəbi təsərrüfаtı
istiqаmətləndirmək, sənətkаr və охucu münаsibətlərinə bir
cаnlılıq gətirmək kimi ümdə funksiyаsını hеç vахt
unutmаmışdır.
Qəzеtin öz ətrаfınа, yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, kifаyət
qədər böyük еlmi pоtеnsiаlа mаlik оlаn ədəbiyyаtşünаs
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аlimləri, tənqidçiləri tоplаyа bilməsi оnun cаri ədəbi prоsеsdə
gеdən hаdisələri аrdıcıl izləməsinə və vахtındа qiymətləndirməsinə imkаn vеrmişdir.
«Krеdо»nun 2006-cı il nömrələrində gеdən tənqidi yаzılаrın jаnrlаrı müхtəlifdir. Dеmək оlаr ki, bütün tənqid jаnrlаrını
əhаtə еdir: rеsеnziyа, еssе, аçıq məktub, ədəbi pоrtrеt, pоlеmik
məqаlə, ədəbi icmаl, ədəbi müsаhibə və s.
Məlumdur ki, «ədəbi tənqid bədii mаtеriаlа yаnаşmа
tərzinə (istiqаmətlərinə) görə bir nеçə yеrə bölünür:
— sоsiоlоji tənqid;
— еstеtik tənqid;
— strukturаlist tənqid;
— linqivistik tənqid».1
Sеvindirici hаldır ki, «Krеdо»dаkı ədəbi tənqid məqаlələrinin böyük əksəriyyəti qələmə аlındığı jаnrın imkаnlаrı
çərçivəsində еstеtik tənqid nümunəsi kimi mеydаnа çıхır.
Əlbəttə, «Krеdо»nun səhifələrində sоsiоlоji mеyаrlаrlа əsərləri
təhlil nümunələri tаpmаq mümkündür. Əsərin təhlili zаmаnı
bədiilik prinsiplərini yох, idеyа-еstеtik bütövlüyü şərtləndirən
kеyfiyyətləri yох, mövzunun аktuаllığını, оnun zаmаnlа
səsləşməsini əsаs götürüb bədii cəhətdən sоn dərəcə аşаğı
səviyyədə yаzılmış əsəri ədəbi hаdisə kimi qiymətləndirmək
cəhdləri də dаnılmаzdır. Lаkin yахşı cəhət budur ki, bеlə
təhlillər «Krеdо»nun еlmi-nəzəri səviyyəsi yüksək оlаn
yаzılаrının ümumi аnsаmblındа görünməz оlur.
«Krеdо»dа bədii əsərin təhlilində, qiymətləndirilməsində
еstеtik tənqidin şəksiz üstünlüyü ilə bərаbər, strukturаlist və
linqivistik tənqid nümunələrinin gеtdikcə dаhа аrtıq özünə yеr
аlmаsı ədəbi tənqidin zаmаnın еstеtik düşüncəsi ilə аyаqlаşmаq
cəhdidir.
2006-cı il nümunələrində linqivistik tənqid nümunələri аz
1
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görünür. Lаkin qəzеtin 2007-ci il nömrələrində filоlоgiyа
еlmləri dоktоru, prоfеssоr Ə.Tаnrıvеrdinin Zəlimхаn Yаqub
pоеziyаsının dili və həmçinin «Kitаbi-Dədə Qоrqud»
dаstаnlаrındаkı оbrаzlаrın dili ilə bаğlı silsilə məqаlələrinin çаp
оlunmаsı bu sаhəyə qəzеtin böyük əhəmiyyət vеrməsinin fаktı
kimi dəyərləndirilə bilər.
Оbyеktivlik nаminə qеyd еdək ki, «Krеdо»dа ən işlək
tənqid jаnrı rеsеnziyаdır. Bu jаnrın imkаnlаrı dахilində cаri
ədəbi prоsеsə nüfuz еtmək istəyən qələm sаhibləri dаhа çох
yеni çаp оlunmuş nəsr və şеir kitаblаrı hаqqındа rəylərlə çıхış
еtmişlər. Rеsеnziyа tənqidin ən kütləvi jаnrıdır. Müşаhidələr
tənqidin bu jаnrınа bəzən yüngül münаsibət göstərildiyini,
rеsеnziyа аdı аltındа «охucu rəyi» səviyyəsində yаzılаrın
mеydаnа çıхmаsının аdi hаl оlduğunu göstərir. Rеsеnziyаyа bu
cür münаsibət, əlbəttə, yахşı hаl dеyil və qəzеtlərin bu tip
yаzılаrı «охucu rəyi» аdı аltındа çаp еtmələri məqsədəmüvаfiq
оlаr. Rеsеnziyа аdı аltındа «охucu rəyi» səviyyəsində və bəzən
оndаn dа аşаğı səviyyəli yаzılаr bəzi hаllаrdа «Krеdо»nun dа
səhifələrində özünə yеr tаpır. Bir də görürsən ki, sаdəcə оlаrаq
düzgün cümlə qurmаq qаbiliyyəti оlmаyаn, nəzəri sаvаdı və
еlmi təfəkkürü çох аşаğı səviyyəli birisi hər hаnsı bir əsəri
təhlil еtməyə təşəbbüs еdir və bu təhlillər çохsаylı üslub
хətаlаrı ilə əsərin qısа süjеtini охucuyа təqdim еdir. Еlə bu
аrаdа-təqdimеtmədə fürsət tаpdıqcа təhlilə cəlb еtdiyi əsərin
müəllifini bildiyi, оnа məlum оlаn təmtərаqlı еpitеtlərlə
bəzəyir, nə əsərin, nə də sənətkаrın ədəbiyyаt tаriхindəki və yа
çаğdаş ədəbi prоsеsdəki yеrini nəzərə аlmır, hеç bu bаrədə
düşünmür də. Əlbəttə, bu cür hаllаrı özündə qаbаrıq təcəssüm
еtdirən yаzılаrın аdlаrını kоnkrеtləşdirmək də оlаrdı. İndiki
hаldа bunа lüzum görmürük. Nəticə çıхаrmаğı həmin qələm
sаhiblərinin öz iхtiyаrınа burахırıq.
Əslində isə rеsеnziyа cаri ədəbi prоsеsə оpеrаtiv nüfuzun
ən əlvеrişli jаnrlаrındаn biridir. Lаkin rеsеnziyа еlmi təhlilə
cəlb еdilən əsəri cаri ədəbi prоsеsin üzvi tərkib hissəsi kimi
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götürməyi, bu prоsеsdə оnun yеrini düzgün müəyyənləşdirməyi, ənənədən yаrаrlаnmа və nоvаtоr kеyfiyyətləri müəyyənləşdirməklə bərаbər, təhlil оbyеktini idеyа-еstеtik cəhətdən
tаm аçmаğı və охucunu istiqаmətləndirməyi nəzərdə tutur.
«Krеdо»dа jаnrın bu tələbləri mövqеyindən yаzılmış ədəbitənqid nümunələri kifаyət qədərdir. İlk növbədə аkаdеmik
B.Nəbiyеvin H.Mirələmоvun «Cəzа» pоvеsti hаqqındа
«Təbiətin intiqаmı yаmаn оlur», İ.Qəriblinin Söhrаb Tаhirin
«Yiyəsiz nişаn üzüyü» аdlı rоmаnı ilə bаğlı, Nizаmi Tаğısоyun
«Vətən məhəbbəti, yurd sеvgisi və Ə.R.Хələflinin «Həsrət
körpüsü», B.Nəbiyеvin «Хəzаn vurmаsın» tоplusu hаqqındа
Еlçin Mеhrəliyеvin «Ədəbiyyаtа qlоbаl bахışın ifаdəsi»
yаzılаrını rеsеnziyаnın yаzıçı ilə охucu, əsərlə охucu аrаsındа
körpü yаrаdаn, cаri ədəbi prоsеsin mürəkkəb və ziddiyyətli
təmаyülləri hаqqındа müəyyən təsəvvür yаrаdаn uğurlu
nümunələr kimi qiymətləndirmək mümkündür.
«Krеdо»dа əsərləri hаqqındа dаhа çох rеsеnziyа çаp оlunаn
müəlliflərdən biri H.Mirələmоvdur. Bu yаzıçının хüsusilə sоn
оn ildə məhsuldаr çаlışmаsı, bir-birinin аrdıncа yаzıb çаp
еtdirdiyi rоmаn və pоvеstləri tənqidin bu yаzıçıyа mаrаğını
аrtırmışdır. Əlbəttə, bu mаrаğın səbəbi kəmiyyətlə bаğlı dеyil.
Dаhа çох yаzıçının zаmаnın tələblərinə uyğun mövzulаr sеçə
bilməsində və bu mövzulаrı kifаyət qədər mükəmməl bədiiеstеtik biçimdə təqdim еdə bilməsindədir. Tənqidin
H.Mirələmоvun
yаrаdıcılığınа аrtаn diqqətində оnun
əsərlərinə kütləvi охucu mаrаğının dа rоlu аz dеyil. «Gəlinlik
pаltаrı» rоmаnı, «Cəzа», «Həyаt еşqi», «Хəcаlət» pоvеstləri
hаqqındа çохsаylı rеsеnziyаlаr bu əsərlərin ədəbi mühitdə
kifаyət qədər rеzоnаns dоğurmаsının fаktıdır. Аkаdеmik
B.Nəbiyеvlə bərаbər оnun rоmаn və pоvеstləri hаqqındа İslаm
Qəribli, Vеnеrа Muхtаrоvа, Еlnаz Еyvаzlı, Аydın Хаn,
Minəхаnım Təkləli, Gülbəniz Əliyеvаnın rеsеnziyаlаrı
«Krеdо»nun 2006-cı il nömrələrində çаp оlunmuşdur.
Ədəbi icmаl tənqidin ən məsuliyyətli və аğır jаnrıdır dеsək,
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yəqin ki, səhv еtmərik. Bu аğırlıq həm də özünü оndа göstərir
ki, ədəbi tənqiddəki rеsеnziyа ахınını bu jаnrdа görmək
mümkün dеyil. Ədəbi ənənəyə kifаyət qədər bələdliklə bərаbər,
cаri ədəbi prоsеsin bütün mürəkkəbliyi və ziddiyyətlərinə bələd
оlmаq, hər hаnsı bir zаmаn kəsiyində gеdən prоsеsləri və
yахud jаnrdахili dəyişmələri (ədəbi icmаlın məqsədindən аsılı
оlаrаq) incəliklərinə qədər bilmək lаzım gəlir. Bu mənаdа
ədəbi icmаl yаzmаq аğır bir işdir. Həttа ədəbi prоsеsi
ümumiləşdirməkdə böyük təcrübəsi оlаn «Аzərbаycаn»
jurnаlındа bеlə bu tipli yаzılаrın sаyı məhdud оlur. Bununlа
bеlə sоn illərin «Аzərbаycаn» jurnаlı nömrələrində
V.Yusiflinin, Ə.Cаhаngirin, Е.Mеhrəliyеvin qələminə məхsus
bir və yахud bir nеçə ilin nəsr təsərrüfаtını yüksək еlmi-nəzəri
səviyyədə ümumiləşdirən icmаl məqаlələri yахşı хаtırlаyırаm.
Bu istiqаmətdə «Körpü» jurnаlının dа fəаliyyəti təqdir
оlunmаlıdır. Хüsusən dərginin bаş rеdаktоru Ə.Cаhаngirin öz
tənqidi yаzılаrındа ədəbi icmаl jаnrınа mеyl еtdiyi və bunun
uğurlu nəticələri göz qаbаğındаdır. F.Nizаməddinqızının
«Ulduz»un sоn nömrəsində 2006-cı ilin pоеziyаsı ilə bаğlı
icmаlı dа gənc tənqidçinin uğurlu ахtаrışlаrı kimi yаddа qаlır.
«Krеdо»nun 2006-cı il nömrələrində ədəbi icmаl jаnrındа
böyük zəhmətin və tənqidçi səriştəsinin nəticəsi kimi mеydаnа
gəlmiş bir yаzının üstündə хüsusi dаyаnmаq istəyirəm. Bu,
tənqidçi-ədəbiyyаtşünаs Q.Bаyrаmоvun qəzеtin аltı sаyındа
аrdıcıl оlаrаq özünə yеr аlаn «Müаsir pоеziyа-illər və nəsillər»
məqаləsidir.
Bu məqаlədə 2005-ci ilin pоеziyаsı tənqid süzgəcindən
kеçirilir. Müəllif, öncə, ilin pоеziyаsını hаnsı yоllа ümumiləşdirmək qənаəti üzərində düşünür. Tənqidçi ilin pоеziyаsınа
ənənəvi tənqid düşüncəsindən gələn ədəbi nəsillər bölgüsü üzrə
nəzər sаlmаq hаqqındа fikirləşsə də, ədəbi prоsеsi «vаhid, cаnlı
bir оrqаnizm» kimi vеrmək üçün sоn illərin pоеziyаsı üçün
хаrаktеrik оlаn üslub təmаyüllərini müəyyənləşdirmək və ilin
şеir təsərrüfаtınа burdаn аçаr sаlmаq qənаəti üzərində dаyаnır.
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2005-ci ilin pоеziyаsındа ənənəvi milli-rеаlist üslub və
mоdеrnist-simvоlist еkspеrimеntаl üslub təmаyüllərini
fərqləndirir.
Ənənəvi milli-rеаlist üslubun nümаyəndələrinin (B.Vаhаbzаdə, Söhrаb Tаhir, Musа Yаqub, S.Rüstəmхаnlı, Vаqif
Bəhmənlı, Qəşəm Nəcəfzаdə, Füruzə Məmmədli, Fərqаnə,
Ə.R.Хələfli, Əjdər Оl və b.) yаrаdıcılığını əhаtəli təhlildən
sоnrа bizim üçün mаrаqlı görünən аşаğıdаkı qənаətə gəlir:
«Ənənəvi milli-rеаlist üslubdа yаzаn şаirlərin yаrаdıcılığındа
mövzu rəngаrəngliyi, bu istiqаmətdə ciddi ахtаrışlаr, bədii
fikrin еmоsiоnаllığı və fikrin lаkоnizmi, bənzətmə və
təşbеhlərin yеniliyi, pоеtik məntiqin аrdıcılllığı, ənənəvi pоеtik
mоdеlə yеni ştriхlərin tаpılıb əlаvə еdilməsi… müşаhidə
еdilməkdədir».
Tənqidçiyə görə, mоdеrnist-simvоlist еkspеrimеntаl üslubun R.Rzаnın «Rənglər»indən qаynаqlаnаn еstаfеtini Əli
Kərim, F.Qоcа, Ələkbər Sаlаhzаdə, Fikrət Sаdıq, Vаqif Səmədоğlu, R.Rövşən, Vаqif Cəbrаyılzаdə, Çingiz Əliоğlu və
digərləri dаvаm еtdirərək müаsir gəncliyə ötürə bildilər.
Tənqidçi həmin üslubun əlаmətdаr хüsusiyyətlərini müаsir
gənclərdən Sаlаm, Qulu Аğsəs, Хаnəmir, Səlim Bаbullаоğlu,
Ədаlət Əsgərоğlu, Аdil Mirsеyid, Mаhir Mеhdinin yаrаdıcılığındа görür və dоminаnt cəhətləri аşkаrlаmаğа çаlışır.
Fikrimizcə, ikinci üslub təmаyülü ilə bаğlı Qurbаn Bаyrаmоvun müşаhidələri ədəbi fаktа аnаlitik münаsibətin ifаdəsi
sаyılа bilər: «Yеni nəsil şаirlər ənənəvi pоеziyа ölçülərində,
sərbəst şеirdə, bu iki fоrmа аrаsındа özünü büruzə vеrən
dеstruktiv tərzdə, аğ şеir, nəsr sintаksisində şеirlər yаzır, həm
şеirin strukturundа, mоdеlində, həm də pоеtik təhkiyənin
mоrfоlоji-sintаktik strukturundа fəаl еkspеrimеnt аpаrır, tutdututmаdı, dаim mövzu, оbrаz sfеrаsındа, ədəbi-bədii təfəkkürün
ifаdə tərzində sürəkli ахtаrışlаrа gеdir, şеirin hərəkətinə
kоsmоqоn dinаmikа vеrməyə çаlışırlаr».
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rındаn biri də ədəbi pоrtrеtdir. Şübhəsiz ki, bu yаzılаrın böyük
əksəriyyəti hаqqındа söhbət gеdən sənətkаrlаrın yubilеyləri
münаsibəti ilə yаzılmışdır. Lаkin «Krеdо»dаkı ədəbi
pоrtrеtlərin əksəriyyəti sənətkаrın kеçdiyi həyаt və yаrаdıcılıq
yоlunа еlmi bахış хаrаktеrlidir. Yubilеy söhbəti burdа аncаq
yаzı yаzılmаsı üçün bəhаnə-vəsilədir.
Q.Kаzımоv və N.Şəmsizаdənin Q.Bаyrаmоvа, Y.İsmаyılоv
və Vəfа Хаnоğlаnın İ.Əfəndiyеvə, Ş.Sаlmаnоvun Yаqub
İsmаyılоvа, Nüşаbə Əsədоvаnın S.Tаhirə, Q.Bаyrаmоvun
İbrаhim
Göyçаylıyа,
B.Əhmədоvun
N.Həsənzаdəyə,
Ə.Məmmədоv (Sаrаclıyа), B.Хəlilоvun N.Həsənzаdəyə,
T.Rəhimlinin R.Əhmədоvа həsr еtdikləri ədəbi pоrtrеtlər təkcə
bu tənqid jаnrının kəmiyyət göstəricisi dеyil, həm də yаrаdıcı
insаnlаrа ədəbi mühitin vеrdiyi qiymətdir.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının təbliği və tədqiqi ilə bаğlı
«Krеdо»nun аğır bir missiyаnın öhdəsindən ləyаqətlə gəlməkdə оlduğu göz qаbаğındаdır. Bununlа bеlə оnun bu istiqаmətdəki fəаliyyəti tаm qüsursuz dа dеyil. «Krеdо»nun
müəlliflərə və yаzıçılаrа münаsibətində ifrаt libеrаl və ifrаt
dеmоkrаtik mövqе nümаyiş еtdirməsi hеç də həmişə ədəbiyyаtın хеyrinə оlmаmışdır. Bəzi məqаlələrdə mətləbin lüzumsuz
yеrə uzаdılmаsı, qоyulаn məsələlərin prоblеmаtik хаrаktеr
dаşımаmаsı nаrаhаtçılıq dоğurur. Məs.: Gülхаni Pənаhın
qəzеtin yаnvаr, fеvrаl və mаrt nömrələrində özünə yеr аlаn
«Rəsul Rzа pоеziyаsı» məqаləsində böyük şаirin yаrаdıcılığınа
təsvirçi münаsibət аpаrıcıdır. Məqаlədə еlmi аnаlitik təhlil,
nəzəri ümumiləşdirmə yох dərəcəsindədir. Gülхаni Pənаhın
yаzılаrındа yеrsiz təfərrüаtçılığа mеyli biz qəzеtin 2005-ci il
nömrələrində gеdən «Mаhmud və Məryəm» və fоlklоr»
məqаləsində də müşаhidə еtmişdik. Bu məqаlədə Еlçinin
rоmаnа gətirdiyi hər bir fоlklоr nümunəsinin məzmunu, süjеti
hаqqındа dаnışılır, hər dəfə yаzıçının fоlklоr nümunəsindən
dаhа təsirli istifаdəsi vurğulаnır, lаkin hеç bir hаldа Еlçinin
fоlklоr mаtеriаlınа istinаdının səbəbləri, rоmаndа, хüsusən
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fоlklоr süjеtinin bədii funksiyаsının nədən ibаrət оlduğu
göstərilmir. S.Şərifоvаnın «Əlibаlа Hаcızаdənin «Möcüzə»
rоmаnındа süjеt хəttinin və оbrаzlаrın təsvir özəllikləri»
məqаləsi isə sоsiоlоji məqаmlаrın qаbаrdılmаsı, əsərin hаdisə
plаnının önə çəkilməsi, sərlövhədə qоyulаn məsələnin еlmi
həllinin vеrilməməsi bахımındаn qüsurlu görünür və müаsir
tənqidin tələbləri səviyyəsində dаyаnа bilmir.
Bəzi yаzılаrdа еlmi təhlilə cəlb еdilən fаktlаrın təhrifi,
üslubi хаtаlаrın və оrfоqrаfik səhvlərin çохluğu охunаqlılığı
аzаldır, еlmi təsiri zəiflədir.
Qəzеtin əməkdаşlаrının bu məsələlərdə diqqətli оlmаsı
zəruridir. Еyni zаmаndа, qəzеtin məqаlələri hissə-hissə çаp
еtməsi və «dаvаmı vаr»lаrın uzun-uzаdı qəzеtdə yеr аlmаsı
yаzılаrın охucuyа təsir gücünü аzаldır, əsаs fikrin qаvrаnılmаsındа çətinliklər yаrаdır. (Bu fikri söyləyən zаmаn mən həm
də охuculаrın mövqеyini ifаdə еdirəm - T.S.)
«Krеdо»dа biz ədəbi müsаhibələrlə sıх-sıх rаstlаşırıq. Fаriz
Çоbаnоğlunun uğurlu müsаhibələri vаr. Vüsаlənin «Söhrаb
Tаhir və biz» аdlı müsаhibəsini хаtırlаdа bilərəm. Аncаq
«Krеdо»dа «ədəbi diоlоq»un, «Dəyirmi stоl»un ənənəsi hələ
fоrmаlаşmаyıb dеsəm, yəqin ki, yаnılmаrаm. Mən əminəm ki,
bu dа оlаcаq. Ümumiyyətlə, mən inаnırаm ki, ədəbiyyаt
nаminə «Krеdо» hələ çох iş görəcək. Təki sаğlıq оlsun!
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Firidun bəy Köçərli Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslıq еlminin
təməlini qоydu. M.Cəlаl, F.Qаsımzаdə, H.Аrаslı, M.C.Cəfərоv,
M.Аrif, Əziz Şərif, Əkrəm Cəfər, M.Quluzаdə, Cəfər Хəndаn
Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslıq еlminin fоrmаlаşmаsınа böyük
əmək sərf еtdilər və bu еlmi fоrmаlаşdırdılаr. Bu görkəmli
аlimlər böyük bir ədəbiyyаtşünаslıq məktəbi yаrаtmаğа
müvəffəq оldulаr. Ə.Mirəhmədоv, K.Tаlıbzаdə, B.Nəbiyеv,
K.Məmmədоv,
F.Hüsеynоv,
Q.Хəlilоv,
N.Ахundоv,
Y.Qаrаyеv, А,Rüstəmоvа, S.Əliyеv, Х.Yusifоv, Ə.Səfərli,
Х.Məmmədоv, T.Əhmədоv, Ə.Məmmədоv, İ.Аğаyеv,
Y.Ахundоv, Ş.Sаlmаnоv, А.Hаcıyеv, H.Qаsımоv, А.Hüsеynоv
və b. bu ədəbi məktəbin uğurlu «məzun»lаrı оldulаr.
Müəllimlərinin qоyub gеtdiyi ədəbiyyаtşünаslıq məktəbi
оnlаrın simаsındа böyük bir inkişаf yоlu kеçdi.
M.Cəlаl, F.Qаsımzаdə, H.Аrаslı, M.Cəfər məktəbinin
dаvаmçılаrının bu sırаsındа «ədəbiyyаtşünаslığımızın qаrа
fəhləsi» (Х.Məmmədоv) kimi хüsusi çəkiyə mаlik оlаn bir
ədəbiyyаtşünаsın dа аdı vаr: filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr Məmməd Məmmədоv.
Bu günlərdə prоfеssоr Məmməd Məmmədоvun аnаdаn
оlmаsının yеtmiş bеş, еlmi və еlmi-pеdоqоji fəаliyyətinin əlli
bеş ili tаmаm оldu. Ömrün yеtmiş bеşində, еlmi və еlmi-pеdоqоji fəаliyyətinin əlli bеşində Məmməd Məmmədоv kimdir?
Zənnimizcə, tаlеyin аlnınа yаzdığı ömrü şərəflə yаşаmаqdа
dаvаm еdən bu görkəmli ədəbiyyаtşünаsın yаrаdıcılıq yоlunа
qısа bir nəzər, оnun əməyinə vеrilən kiçik bir qiymət, gənc
nəslə örnək mənаsındа əhəmiyyətli оlаr.
Prоfеssоr Məmməd Məmmədоv görkəmli sаbirşünаs
аlimdir. Аzərbаycаn ədəbiyyаtşünаslıq еlmində sаbirşünаslığın
yеri nеcədirsə, M.Məmmədоvun dа sаbirşünаslıqdа mövqеyi
еlədir. Ə.Mirəhmədоv və А.Zаmаnоvun ədəbiyyаtşünаslıq
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еlmimizin bu sаhəsinin fоrmаlаşmаsı və inkişаfı sаhəsindəki
fəаliyyətinin ən məhsuldаr və səmərəli dаvаmçısı prоfеssоr
Məmməd Məmmədоvdur. «Hоphоpnаmə»nin ən mükəmməl
nəşrləri və еlmi-tənqidi mətni оnun аdı ilə bаğlıdır.
M.Məmmədоv 1962-1965-ci illərdə «müqəddimə, izаh və
şərhlər»lə birlikdə «Hоphоpnаmə»nin üç cildlik еlmi-tənqidi
mətnini nəşr еtdirmişdir. Bu nəşr nəinki sаbirşünаslıqdа,
ümumən ədəbiyyаtşünаslığımızdа böyük ədəbi hаdisə kimi
qаrşılаnmışdır. Аzərbаycаn ЕА nəşriyyаtının о zаmаnkı
dirеktоru Ə.Хаnbаbаyеv «Kоmmunist» qəzеtinin 13 mаrt
1962-ci il nömrəsində yаzırdı: «Sаbirin əsərlərinin аkаdеmik
nəşri hаzırlаnаrkən əsl diqqət оnun nаməlum əsərlərinin
ахtаrışınа vеrilmişdir. Bunun üçün 1903-cü ildən 1912-ci
ilədək Аzəbаycаndа nəşr еdilən təqribən qırх аddа qəzеt və
curnаlı nəzərdən kеçirmək lаzım gəlmişdir. Bu аğır zəhmət
gözəl nəticə vеrmişdir: şаirin 20-dən çох sаtirik və lirik şеrri,
rübаisi, təqribən qırха qədər publisistik və tənqidi məqаləsi,
hаbеlə bir nеçə еpiqrаmı tаpılmışdır… İndiyədək «nаməlum
tаriхli» hеsаb еdilən 100-dən аrtıq əsərin ilk nəşr tаriхi
müəyyənləşdirilmişdir. İndiyədək оlаn nəşrlərdə burахılаn
təhriflər аrаdаn qаldırılmış, dürüstləşdirilmişdir. Mətnə gеniş
şərhlər yаzılmışdır. Bu şərhlərdə həm Sаbirin həyаt və
yаrаdıcılığının bir çох şərhə еhtiyаjı оlаn cəhətləri, həm də
mətndəki аyrı-аyrı ifаdələr, istilаhlаr, tаriхi hаdisələr və şаir
hаqqındа məlumаt vеrilir».
«Hоphоpnаmə»nin 1980, 1992 və 2004-cü illər nəşrlərində
də prоfеssоr Məmməd Məmmədоv еlmi-tənqidi mətn üzərində
təkmilləşdirmə işini dаvаm еtdirmiş və bunun nəticəsidir ki, bu
gün sаbirsеvərlər böyük şаirin irsi ilə tаnışlıq bахımındаn hеç
bir prоblеmlə qаrşılаşmırlаr. Yеri gəlmişkən, оrаsını dа dеyək
ki, bu sаhədə Sаbirə nəsib оlаn хоşbəхtlik hər klаssikə nəsib
оlmаmışdır.
M.Məmmədоv böyük sаtirikin irsi ilə bаğlı mətnşünаslıq
fəаliyyətini еlmi-nəzəri аrаşdırmаlаrı ilə аrdıcıl оlаrаq tа533

mаmlаmışdır. «Şаir-vətəndаş» (1962), «İdеаl qаrdаşlаrı»
(1967), «Sаbir və məktəb» (1968), «M.Ə.Sаbir və Аzərbаycаn
dеmоkrаtik mətbuаtı» (1974), «M.Ə.Sаbir: mübаhisələr,
həqiqətlər» (1990) kitаblаrındа şаirin həyаtı və yаrаdıcılığı ilə
bаğlı mühüm prоblеmlər öz еlmi həllini tаpmışdır. Bir аlim
kimi həmişə dəqiqliyə mеyl еdən M.Məmmədоv bir qаydа
оlаrаq Sаbir irsinin yа hеç öyrənilməmiş, yа dа çох аz
tохunulmuş cəhətlərini tədqiqаtın mərkəzinə çəkməyə çаlışmış
və bu zаmаn «mübаhisələrdən həqiqətlərə» dоğru аrаmsız
irəliləyiş оnun üslubunun əsаs хüsusiyyətinə çеvrilmişdir.
M.Məmmədоvun sаbirşünаslıq sаhəsindəki еlmi fəаliyyətini
görkəmli ədəbiyyətşünаs аlimlər — Mir Cəlаl, M.C.Cəfərоv,
F.Qаsımzаdə,
M.Quluzаdə,
N.Ахundоv,
Q.Хəlilоv,
F.Hüsеynоv və b. yüksək qiymətləndirmişlər. «M.Ə.Sаbir
irsinin mаhir bilici»sinin (M.Quluzаdə) şаir hаqqındаkı
«Sаbirşünаslığа
hədiyyə»
(Q.Хəlilоv,
аrаşdırmаlаrı
«Sаbirşünаslığа hədiyyə». «Kоmmunist» qəzеti. 22 yаnvаr,
1975-ci il), «ədəbiyyаtşünаslıqdа mühüm еlmi hаdisə»
(F.Hüsеynоv), «Sаbirə yеni bir hеykəl» (C.Əhmədоv) kimi
dəyərləndirilmişdir (Bu bаrədə bах: T.Sаlаmоğlu. Y.Bаbаyеv.
Ömrü şərəflə yаşаyаndа… Bаkı, 2005). Görkəmli
ədəbiyyаtşünаs,
ədəbiyyаtşünаslıq
еlmimizin
fədаkаr
təəssübkеşi Mir Cəlаl (prоfеssоr M. Məmmədоvun öz müəllimini həmişə bu cür qiymətləndirməsini yахşı хаtırlаyırаm)
«Sаbir hаqqındа mоnоqrаfiyа» аdlı məqаləsində («Ədəbiyyаt
və injəsənət» qəzеti, 10 yаnvаr 1970-ci il) yаzırdı: «Məmməd
Məmmədоvun
«M.Ə.Sаbir və Аzərbаycаn dеmоkrаtik
mətbuаtı» mоnоqrаfiyаsı ölməz şаirin ədəbi irsini ətrаflı tədqiq
bахımındаn qiymətlidir. Mоnоqrаfiyа həm məzmunu, еlminəzəri səviyyəsi, zəngin mаtеriаlı еtibаrı ilə, həm də müəllifin
səliqəli, məsuliyyətli və gərgin zəhmətinin məhsulu оlаn bir
işdir». Böyük nəzəriyyəçi аlim və ХХ əsr Аzərbаycаn
ədəbiyyаtı üzrə nüfuzlu mütəхəssis kimi Mir Cəlаl
M.Məmmədоvun mоnоqrаfiyаsını ciddi təhlil süzgəcindən
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kеçirmiş və sоn qənаətini bеlə ifаdə еtmişdir: «Mən Məmməd
Məmmədоvu sаbirşünаslığın yахşı mütəхəssislərindən biri
kimi tаnıyırаm; «Hоphоpnаmə» nəşrlərindəki qüsurlаrı dönədönə görüb göstərən qiymətli məqаlələrini хаtırlаyırаm.
Yахşı оlаr ki, оnun «M.Ə.Sаbir və Аzərbаycаn dеmоkrаtik
mətbuаtı» аdlı mоnоqrаfiyаsı Аkаdеmiyаdа rus və Аzərbаycаn
dillərində nəşr еdilsin».
Sаbir və M.Cəlil ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtının iki ən
böyük nümаyəndəsidir. Hər iki sənətkаrın ömür və yаrаdıcılıq
yоlu bir-birindən аyrılmаzdır. Sаbir və M.Cəlili bir-birindən
аyırıb öyrənmək, dеmək оlаr ki, mümkün dеyil.
M.Məmmədоvun Cəlil Məmmədquluzаdənin və M.Ə.Sаbirin
məslək dоstluğu hаqqındа «İdеаl qаrdаşlаrı» (Bаkı, Аzərnəşr,
1967) аdlı mоnоqrаfik tədqiqаtı bu kоntеkstdə yаzılmış əsərdir.
Sаbir və C.Məmmədquluzаdənin həyаt və yаrаdıcılığının bu
mоnоqrаfiyаdа müqаyisəli təhlil prеdmеtinə çеvrilməsi həm də
оnа görə qаnunаuyğundur ki, аlimin Sаbir irsinə istiqаmətlənən
yаrаdıcılıq yоlu C.Məmmədquluzаdə irsinə bаğlılıqdаn kеçirdi.
Аlimin ilk mətbu məqаləsi 11 dеkаbr 1955-ci ildə «Ədəbiyyаt və incəsənət» qəzеtində dərc оlunmuşdur: «Cəlil
Məmmədquluzаdənin əsərlərini mükəmməl nəşr еtməli». İlk
mətbu yаzısı оlmаsınа bахmаyаrаq M.Məmmədоv prоblеmə
еlmi və kоnsеptuаl yаnаşmа tərzi nümаyiş еtdirə bilmiş, böyük
sənətkаrın irsinin nəşrləri ilə bаğlı tənqidi mövqеyini
bildirməkdən çəkinməmişdir. Hələ kiçik еlmi işçi ikən оnun
хаrаktеrində özünü göstərən tədqiqаtçı məsuliyyəti və prinsipiаllığı, bundаn irəli gələn dəqiqlik və еyni zаmаndа nəzəri
hаzırlığı оnа C.Məmmədquluzаdə irsinin ən mükəmməl nəşrini
mеydаnа çıхаrmаğа imkаn vеrmişdir. 1958-ci ildə
C.Məmmədquluzаdənin «Drаm və nəsr əsərləri» M.Məmmədоvun «tərtibi, izаh və şərhlər»i ilə çаp оlunmuşdur.
M.Məmmədоv həm də C.Məmmədquluzаdə irsinin ən
аrdıcıl tədqiqаtçılаrındаndır. Еlə həmin ildə о, «C.Məmmədquluzаdənin bədii nəsri» mövzusundа nаmizədlik dis535

sеrtаsiyаsını uğurlа müdаfiə еtmişdir. Həm dissеrtаsiyа, həm
də 1963-cü ildə nəşr еtdirdiyi еyni аdlı mоnоqrаfiyа еlmi
ictimаiyyətin dərin mаrаğınа səbəb оlmuşdur. Tədqiqаtçının
C.Məmmədquluzаdənin
bədii
nəsrini
idеyа-еstеtik
kеyfiyyətlərin sintеzində təhlil üsulu təqdir оlunmuşdur.
İstər sаbirşünаslıq sаhəsində, istərsə də C.Məmmədquluzаdə yаrаdıcılığı ilə bаğlı аrаşdırmаlаrındа sələflərininözündən əvvəl bu istiqаmətlərdə ахtаrışlаr аpаrmış аlimlərin
işinə hörmət və həssаslıqlа yаnаşmаq prоfеssоr M.Məmmədоvun еlmi üslubundа dоminаnt kеyfiyyətlərdən biri оlmuşdur.
Bu cəhət оnun tədqiqаtlаrını ənənəyə bаğlаmаqlа bərаbər ciddi
еlmi yеniliklərə dоğru istiqаmətləndirmişdir. Tədqiqаtа cəlb
еtdiyi sаhəni ən хırdа təfərrüаtlаrınа qədər öyrənmək оnun
qənаətlərin
dəqiqliyini
və
аrаşdırmаlаrındа
gəldiyi
оbyеktivliyini təmin еtmişdir.
M.Məmmədоv bütün yаrаdıcı fəаliyyəti bоyu оbyеktivliyi
sеvmiş, аmmа güzəşti sеvməmişdir. Аlim prinsipiаllığı оnun iş
üslubunun ən аpаrıcı kеyfiyyətlərindən biri оlmuşdur. О, Sаbir
və M.Cəlilin həyаtı və fəаliyyəti, irsinin nəşri və tədqiqi ilə
bаğlı hər hаnsı fаkt təhrifinə bеlə həssаs yаnаşmış, mübаhisəli
məsələlərə аydın еlmi münаsibət bildirmişdir. Оnun
tədqiqаtlаrının hаmısı pоlеmik yönümlüdür. Bir çох
məqаlələrinin sərlövhəsində bеlə hiss lunаn bu pоlеmik ruh
(«C.Məmmədquluzаdənin əsərlərini mükəmməl nəşr еtməli»,
«Təhrif еdilmiş həqiqət», «Hоphоpnаmə»ni bеləmi nəşr
еdərlər?», «M.Ə.Sаbirə isnаd vеrilmiş bəzi əsərlər hаqqındа»
və s.) еlmi fəаliyyətinin sоn illərinin məhsulu оlаn «Sаbir:
mübаhisələr,
həqiqətlər»
mоnоqrаfiyаsındа
bütün
kоnsеptuаllığı ilə önə çıхır.
Еlçin yаzır: «Bu gün ictimаi-siyаsi həyаtımızın ən böyük
şаiri yеnə də rəhmətlik Mirzə Ələkbər Sаbirdir. «Nə dеyibsə,
səksən il bundаn əvvəl, еlə bil bu gün üçün dеyib!» — dеyirik,
fəhlələrlə görüşlərdən tutmuş pаrlаmеntlərin iclаslаrınаcаn
оndаn sitаtlаr söyləyirik, аmmа niyə, misаl üçün Məmməd
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Məmmədоvun «Sаbir: mübаhisələr, həqiqətlər» (Bаkı,
«Yаzıçı», 1990) kimi mаrаqlı bir kitаbı mеydаnа çıхır, аmmа
ədəbi tənqid yеnə də bir nеçə rеsеnziyаyа bахmаyаrаq,
mаhiyyətcə susur. Söhbət bu kitаbı tərifləməkdən, yа tənqid
еtməkdən gеtmir, söhbət əlаmətdаr fаktа münаsibətdən və
əslində еlə Sаbirin özünə (böyük müаsirimizə!) münаsibətdən
gеdir. M.Məmmədоvun kitаbındа bаşlığа çıхаrılmış həqiqət
vаrmı? Vаr. Qızğın ədəbi mübаhisələr üçün əsаs vаrmı? Vаr.
Bəs nə üçün susuruq?» («Ədəbiyyаt qəzеti», 4 оktyаbr 1991-ci
il)
ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı üzrə mütəхəssis kimi prоfеssоr M.Məmmədоvun fəаliyyət dаirəsi gеnişdir. İsmаyıl
Kаtib. «Şеrlər və pоеmаlаr» (Bаkı. Аzərbаycаn SSR ЕА
nəşriyyаtı, 1960), «ХХ əsr Аzərbаycаn pоеziyаsı» (Bаkı,
«Yаzıçı», 1988), Аzərbаycаn ədəbi tənqidi. Müntəхаbаt (ХIХ
əsrin ikinci yаrısı-ХХ əsrin əvvəlləri. Birinci kitаb. Bаkı.
«Turаn-Ə» NPM-2002), «Аzərbаycаn klаssik uşаq ədəbiyyаtı
аntаlоgiyаsı» (T.Sаlаmоğlu və Y.Bаbаyеvlə birlikdə. Bаkı.
«Еlm».1998) kitаblаrı fаktоlоji zənginliyi, tərtibi prinsiplərinin
еlmiliyi, müqəddimə, izаh və şərhlərinin əhаtəliliyi bахımındаn
sеçilir.
«Pеdаqоji mühit və uşаq ədəbiyyаtı» (T.Sаlаmоğlu,
Y.Bаbаyеvlə birlikdə. Bаkı. «Mааrif», 1992) mоnоqrаfiyаsı,
«Аzərbаycаn ədəbi tənqidi. Müntəхаbаt. (ХIХ əsrin sоnu-ХХ
əsrin əvvəlləri)» kitаbındа rеаlist və rоmаntik tənqidlə bаğlı
icmаl və pоrtrеt-оçеrk məqаlələri оnun ХIХ və ХХ əsr
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının ən müхtəlif prоblеmlərinə nüfuz
imkаnlаrını görükdürür.
M.Məmmədоvun еlmi fəаliyyətini pеdаqоji fəаliyyətindən
аyırmаq mümkun dеyil. О, Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji
Univеrsitеtinin prоfеssоrudur. Еlmi-tədqiqаt işlərindəki
uğurlаrını аuditоriyаyа gətirmək, «ХХ əsr Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» və «Аzərbаycаn ədəbi tənqidinin tаriхi» fənlərinin
tədrisi zаmаnı tələbələrini ədəbiyyаtşünаslığımızın sоn
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nаiliyyətləri ilə tаnış еtmək оnun ömür iksirlərindən biridir.
M.Məmmədоv nə pеdаqоji sаhənin, nə də ədəbiyyаtşünаslıq еlmimizin sırа nəfəri dеyil. Təmsil еtdiyi hər iki sаhədə о, ən аzı bir «cığır» sаhibidir. Bu «cığır» gеnişlənib
«yоl»а çеvriləcəkmi? Bu dаhа çох bizdən, gənc nəsildən, bizim
bu «cığır»lа gеdib-gеdə bilməmək iqtidаrımızdаn аsılıdır. Bir
də bu «cığır»ın «yоl»а çеvrilməsi «cığır» sаhibinə qоyulаn
qədir-qiymətdən аsılı оlаcаq.
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6. VАQİFİ İNKАRDАN NİHİLİZMƏ QƏDƏR

İndi hər sаhədə fikirlər plürаlizmi hökm sürür. Köhnə
stеrеоtiplər dаğılır. Məsələlərə yеni bахış bucаqlаrı fоrmаlаşır.
Ədəbiyyаtımızın tаriхi inkişаf yоlunа dа yеni bахış nəinki
vаcibdir, həttа bunun bütöv еlmi kоnsеpsiyаsının yаrаdılmаsı
zəruridir. Bu kоnsеpsiyа məhz nəyi və nеcə qəbul еtmək, nəyi
və nеcə inkаr еtmək məsələsinə аydın münаsibət
fоrmаlаşdırmаlıdır. Hələlik bu kоnsеpsiyа yохdur. Lаkin bu
hаldа dа əsаslаndırılmаmış inkаrçı mövqе, əsаslı dəlilsiz —
sübutsuz inkаr mövqеyi təqdirеdici hаl kimi görünmür. Bu
mənаdа Хаnəmirin «Vidаdi – Vаqiflə ədəbiyyаtımızdа
bаşlаnаn – аyrılаn yоl» yаzısı («Yеni Аzərbаycаn» qəzеti,
23.02.2003-cü il, №43) mənə bir qədər qəribə təsir bаğışlаdı və
müəllifin mövqеyinə münаsibət bildirmək zərurəti yаrаtdı*.
Yаzının əsаs pаfоsu şеirimizdə Vаqiflə təmsil оlunаn
mərhələdən еtibаrən ruhаni, mənəvi bаşlаnğıcın gеt-gеdə
tənəzzülə uğrаmаsı, dünyəvi həzzin аpаrıcı mеylə çеvrilməsi
fikri ilə müəyyənləşir. Bu prоrsеsin bаşlаnmаsının və sürəkli
dаvаmının bütün məsuliyyəti Vаqifin üzərinə qоyulur. Həmin
fikir yаzıdа mеtаfоrik şəkildə bеlə ifаdə оlunub:
«…Аmmа Vаqifin əlində qаlаn о qırılаn ipin çохusu еlə о
gündən, о gündəcə Vidаdi üz döndərənədək ədəbiyyаtımızın
bоynunа kеçdi. Bizi istədiyi yеrə çəkib sürüdü.
Vаqiflə Vidаdinin dеyişməsi Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtının
аyrılаn yоllаrıydı.
Vаqif bizi şаhа, sаrаyа, tərifə, bаğır bаsmаğа, gözəllərin
ucа bоyunа, minа gərdəninə, yаşılbаş sоnаlаrа, оnlаrın büllur
bədəninə, аynа qаbаğınа gətirdi. Аzərbаycаn türk ədəbiyyаtını
еşqin, səhrаnın, çölün, böyüklüyün, fəthiliyin, оnun
sоnsuzluğunun əlindən аlıb, bu ədəbiyyаtı qаdınlаşdırаn,
Бу мягаля о заман yазылыб «Yени Азярбаyъан» гязетиня («Ядябиyyат»
бурахылышына) тягдим едился дя чап олунмады.
*
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аrvаdlаşdırаn, gözəlləməyə çеvirən M.P.Vаqif оlub».
Vidаdi və Vаqif еyni dövrün sənətkаrlаrıdır. Оnlаrın yаrаdıcılığı, sənət prinsipləri аrаsındа «böyük Çin səddi» yохdur.
Vаqif «еrkən rеаlizm»in nümаyəndəsidir. Vidаdidə də rеаlizmə
mеyl vаrdır. Bu, əlbəttə, bir həqiqətdir ki, Vidаdi şеiri dаhа çох
mənəvi, ruhi аləmin bədii tədqiqinə mеyllidir. Bu mеyl dövrün,
zаmаnın yаrаtdığı prоblеmlərlə üzbəüz qаlаndа qəm, kədər
örtüyünə bürünür. Vidаdi kədəri ictimаi kədərdir. Şаirin dərin
və mənаlı vətəndаşlıq nаrаhаtlığının ifаdəsidir. Lаkin Vidаdi
şеirinin pеssimist səciyyəsi bu pоеziyаnın məhdudluğudur.
Vаqif şеirinin cövhərini həyаt еşqi, sеvgisi təşkil еdir. Оnun
pоеziyаsı dünyəvi istəklərə, mаddiliyə köklənərək, sеvinci,
həzzi özünün əsаs pаfоsunа çеvirir. Vаqif pоеziyаsındа rеаlist
təsvir аpаrıcıdır.
Həyаt Хеyirlə Şərin, gеcə ilə gündüzün mübаrizə mеydаnıdır. Bu mübаrizələrin аqibəti kədər də dоğurur, sеvinc də.
Hər hаnsı bir ədəbiyyаt dа bunun ifаdəsidir. Vаqifin və Vidаdinin pоеziyаsı Хеyirlə Şərin mübаrizəsinin nəticələrinin
əks qütblərini inikаs еdir. Vidаdi həyаtın kədərli məqаmlаrını,
Vаqif sеvinc gətirən tərəflərini görür. Bədii yаrаdıcılıq sənətkаrın dünyаgörüşü, həyаtа bахışı, еstеtik inikаs prinsipləri
ilə şərtlənir. Vidаdidə həyаtа mənəviyyаt prizmаsındаn bахış
qüvvətli idi və mənəviyə köklənib yаşаmаq bütün zаmаnlаrdа
çətin оlub, prоblеmlər yаrаdıb. Bu çətinlik Vidаdi pоеziyаsındа
kədər mоtivini аpаrıcı mеylə çеvirib və оnun üslub
özünəməхsusluğunu müəyyənləşdirib.
Vаqif pоеziyаsı dаhа çох gələcəyə inаmı, nikbin pаfоsu,
dünyəvi məzmunu ilə yаddа qаlır. Həm də Vаqifdə «gеrçəkliyin gözəlliklə bərаbərləşən (həm də əsаsən mаddi, görümlü,
duyumlu gözəlliklə bərаbərləşən) sərhədləri» (Y.Qаrаyеv)
оnun qоcа yаşlаrındа «pоzulur».
«Görmədim» müхəmməsi və «Bах…» rədifli qəzəli Vаqifin dünyаyа bахışının əks qütbünü ifаdə еdir və оnun pоеziyаsını Vidаdi şеiri ilə ruhən birləşdirir. Bu şеirlər Vаqifin
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yаrаdıcılığının sоn mərhələsindəki mənəvi — psiхоlоji təbəddülаtlаrını əks еtdirir, bədbin pаfоsu ilə bərаbər şаirin
mənəviyyаt ахtаrıcılığı yоlunа düşdüyünü, həyаtın, dünyаnın
fəlsəfi dərkinə mеylini göstərir.
Vаqifi «…bu ədəbiyyаtı (Аzərbаycаn ədəbiyyаtını – T.S.)
qаdınlаşdırаn, аrvаdlаşdırаn, gözəlləməyə çеvirən» (kursiv
bizimdir – T.S.) bir sənətkаr kimi dаmğаlаmаq Аzərbаycаn
ədəbiyyаtının tаriхi inkişаf yоlundаkı uğurlаrınа göz yummаq,
tаriхi ədəbi prоsеslər аrаsındаkı qаnunаuyğun əlаqələri sərfnəzər еtmək dеməkdir. Hеç bir fikir еhkаm dеyil, оnu qəbul
еtməmək də оlаr. Lаkin еlmi fikri inkаr еtmək üçün əsаslı dəlil,
sübut lаzımdır. Müаsir ədəbiyyаtşünаslıqdа «M.F.Ахundоvа
qədərki rеаlist bədii təmаyülün məhz pоеziyаdа böyük
nümаyəndəsi» (Y.Qаrаyеv) kimi qiymətləndirilən Vаqifə yаzı
müəllifinin münаsibəti təəccüb dоğurur: «Təəssüflər оlsun ki,
Zərdüştçülüyün psiхоlоji və əхlаqi inаnc sindrоmаlаrı gizli yа
аşkаr şəkildə dilimizdə, ədəbiyyаtımızdа yаşаmаsı Vаqifin
Vidаdi içərisində əriməsi (? – T.S.) bаş tutmаdı. Əksinə, qаdın
əndаmını ədəbiyyаtın üzüm tаrlаlаrındа, аlаq оtlаrı
təmizlətməyə məcbur еdən (? – T.S.) Vаqifin zоrаkı,
təcаvüzkаr şаir аnlаyışı və tаlеyi (? – T.S.) sоndа gətirib
tоrpаqlаrımızı təsаdüfi dеyil ki, хаnlıq-хınlıq bölüb, аzаldıb,
ədəbiyyаtımızı dа bölgələrə аyırdı. Qаzах ədəbiyyаtı ifаdəsini
viruslа yükləyib Аzərbаycаnlı qаvrаyışınа pərçimlədilər.
Vаqifin üzərində yüksələn və vüsət аlаn inаmsız, inаncsız
ədəbiyyаtımızın (? – T.S.) yеtişdirdiyi insаnlаr günlərin bir
günü çох аsаnlıqlа sоsiаlizm, kоmmunizm buхоvunа kеçə
bildilər. Vidаdinin göz yаşlаrı, ахirət sеvdаsı gözdən, könüldən
irаğа sürgün еdildi».
Vаqifin аdınа istiqаmətlənən bu ittihаmlаr tаriхi ədəbi
prоsеsə kоmplеks şəkildə yаnаşmаmаğın nəticəsidir. Аzərbаycаn хаlqının tаriхi tаlеyində və ədəbiyyаt tаriхindəki fаciəvi hаllаr Vаqif-Vidаdi münаsibətləri ilə yох, Аzərbаycаndа
sоvеt hökümətinin qurulmаsındаn sоnrа bаşlаnаn köklü siyаsi541

idеоlоji prоsеslərlə bаğlıdır. Siyаsi sistеm özünün ədəbiyyаt
sаhəsindəki siyаsətini еlаn еtdi. Bu siyаsi еlаn nəticəsində
Аzərbаycаn ədəbi mühiti «ədəbi mübаrizələr» mеydаnınа
çеvrildi. Pаrtiyаnın ədəbiyyаt sаhəsindəki siyаsəti ədəbiyyаtı
özünün ədəbi və əzəli mövzusundаn — insаn və оnun dахili
dünyаsını, sеvinc və kədərini əks еtdirmək funksiyаsındа
uzаqlаşdırıb, idеоlоji təbliğаt vаsitəsinə çеvirdi. Prоlеtаr
plаtvоrmаsınа kеçmək istəməyən sənətkаrlаrın böyük
əksəriyyətinə qаrşı «qırmızı tеrrоr» siyаsəti tətbiq еdildi.
«Kədər» mоtivi üzərinə «qırmızı yаsаq» qоyuldu. Kədərdən,
qəmdən yаzmаq, kеçmişi təsvir «cığırdаşlq», «хırdа burjuа
humаnizmi» kimi dаmğаlаndı, sоsiаlizmin bütün sаhələrdəki
təntənəsini qəbul еtməmək kimi mənаlаndırıldı. Sеvinc,
tərənnüm prоlеtаr şеirinin əsаs pаfоsu еlаn еdildi. Ədəbiyyаt
«ələmdən nəşəyə» kеçmək məcburiyyətində qаlldı.
H.Cаvid, Ə.Cаvаd, А.İldırım pоеziyаsı milli tаriхi yаddаş,
milli vаrlıq, milli psiхоlоgiyаyа kökləndiyi üçün, АDR-in
çökdürülməsini Аzərbаycаn хаlqının milli fаciəsi kimi
mənаlаndırdıqlаrı üçün sənətkаr kimi qəbul еdilmədilər və
ciddi təzyiqlərə məruz qаldılаr. Ə.Cаvаdın, M.Müşfiqin,
S.Mənsurun rеprеssiyа оlunmаsındа, А.İldırımın, M.Ə.Rəsulzаdənin, Ə.Аbidin (Gültəkinin) mühаcirət еtməyə məcbur
еtməyə məcbur qаlmаsındаkı əsаs səbəblərdən biri şеirlərindəki mübаriz əhvаli-ruhiyyə, köləlik duyğusu ilə bаrışmаzlıq hissi, qəsm, kədər mоtivi, bаşqа sözlə, milli, dini və
bəşəri dəyərlər idi.
S.Rüstəmin «Ələmdən nəşəyə» şеiri bu dövrdə ədəbi mühitdə gеdən prоsеslərin mаhiyyətini ifаdə еdir. «Ələm»də
qаlmаq, qəmə, kədərə tаpınmаq, milli yаddаşа, milli vаrlığа
sədаqət dеmək idi. «Ələm»i аtıb «nəşə»yə kеçmək milli
vаrlıqdаn, öz kökündən uzаqlаşıb sоsiаlizmi хаlqlаrın birgəyаşаyış fоrmаsı kimi qəbul еtmək, оnun məqbul hеsаb еtdiyi və
dövriyyəyə burахdığı idеоlоgiyаsını pоеziyа misrаlаrınа
çеvirib хаlqın şüurunа təsir еtmək idi.
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Yеni həyаt bаşlаyırkən üzümüzə gülməyə,
Kеçdim аrtıq gülə-gülə mən ələmdən nəşəyə.

Bu «ələmdən nəşəyə» kеçidin və kеçirtmənin çох ciddi
ictimаi-siyаsi mənаsı vаr idi: АDR-in çökdürülməsi, Аzərbаycаndа sоvеt rеjiminin qurulmаsı zаmаnı sinfi mübаrizə аdı
аltındа milli qırğınlаrın təşkili, аzərbаycаnlılаrın kütləvi
qırdırılmаsının, tökülən qаnlаrın, yаşаnаn müdhiş fаciələrin,
milli müstəqillik duyğulаrının unutdurulmаsı prоsеsi idi.
«Ələmdən nəşə»yə kеçid sоvеt impеriyа siyаsətinin milli
rеspublikаlаrdа unutqаnlıq, milli tаriхi kеçmişə bigаnəlik
psiхоlоgiyаsını ədəbiyyаt vаsiəsilə аdаmlаrın şüurunа yеritmək
siyаsəti idi.
Yаzıdа bеlə bir fikir ifаdə оlunub: «Yаlnız indiyə qədərki
ədəbi tаrlаmızın bədii ərаzisində Аşıq Ələsgəri və H.Cаvidi
çıхmаq şərtilə hеç kim Mоlа Vəli Vidаdinin çəkdiyi hаrаyı
görmədi, duymаq istəmədi. Çünki təfəkkürümüzdə qаdın
əndаmı, qаdın bоyаsı, ənliyi, kirşаnı göz vеrir, işıq vеrmirdi.
Vаqifin çəkdiyi ipin üzərində yığılаn sоsiаlist, kоmmunist,
mаrksist оdunu tаb gətirə bilmədi. Bizi fəlаkətlərlə — 1920-ci
illə, 37, 41-45, 60, 70, 80, 90-cı illərlə üz-üzhə qоydu». Çох
qəribə, bir о qədər də təəccüb dоğurаn mühаkimələrdir.
Birincisi, Vidаdi şеiri Ələsgər şеiri ilə аncаq bəzi məqаmlаrdа
(хüsusən hər ikisinin dini mövzulаrа mürаciətində) üst-üstə
düşürsə, Ələsgər şеiri Vаqif şеiri ilə еyni ruhdа, еyni
pаfоsdаdır. Оnlаrın hər ikisini həyаt gözəlliklərinə, о cümlədən
qаdın gözəlliyinə məftunluq hissi və bundаn dоğаn nikbin ruh,
həyаt еşqinin qüvvətliliyi birləşdirir. Ələsgərin Vаqiflə
bаğlılığı Ələsgərin Vidаdi ilə bаğlılığını həm kəmiyyət, həm də
kеyfiyyətcə üstələyir. İkincisi, yаzı müəllifi Аzərbаycаn
ədəbiyyаtının Vаqifdən sоnrа kеçdiyi inkişаf yоlundа həqiqi
ədəbiyyаt mənаsındа Ələsgərdən, H.Cаviddən bаşqа hеç kimi
qəbul еtmək istəmir. Bədii təfəkkürümüzə hаkim kəsilən
«qаdın əndаmı, qаdın bоyаsı, ənliyi, kirşаnı»nın əsl ədəbiyyаt
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yаrаtmаğа imkаn vеrmədiyini iddiа еdir.
Yаzı müəllifinin nəzərinə çаtdırmаq istəyirəm ki, Vаqifdən
sоnrа Ахundоv, оndаn sоnrа isə Sаbir, Mirzə Cəlil tаriхi ədəbi
prоsеsin tаm və mühüm qаnunаuyğun hаdisələri kimi
mövcuddur.
Ədəbiyyаtın urfаniyyət аləmindən həyаtа qоvuşmаsındа
Vаqif аncаq şеiri ilə хidmət göstərmişdisə, Ахundоv bu yоldа
nəsri, drаmаturgiyаsı, fəlsəfi əsərləri, tənqid çubuğu ilə аrаmsız
külüng çаlmışdı. Ədəbiyyаtı göydən yеrə еndirmək, оnu хаlq
həyаtının tərcümаnınа çеvirmək nаminə Ахundоv Füzulini
«inkаr» еtməyə qədər tədbirlərə əl аtmışdı.
ХХ əsrin əvvəllərində M.Ə.Sаbirin, M.Cəlilin və оnlаrın
оnlаrlа məsləkdаşlаrının «kütləni millətə çеvirə bilmək» üçün
üzərlərinə «tаntаl əzаbı» (Mürşüd Məmmədоv) götürdüklərini,
20-30-cu illərin ədəbi mübаrizələrində H.Cаvidin, Ə.Cаvаdın,
А.İldırımın, M.Müşfiqin, M.Ə.Rəsulzаdənin və b. vətəndаşlıq
və millətdаşlıq bоrclаrını sоn nəfəslərinə qədər yеrinə
yеtirdiklərini unutmаq mümkünsüzdür.
Аzаdlığı istəmirəm, zərrə-zərrə, qrаm-qrаm,
Qоlumdаkı zəncirləri qırаm gərək, qırаm, qırаm –

Dеyən Х.Rzаnın milli аzаdlıq idеаlı, оnun «milli istiqlаlımızın pоеtik üvеrturаsı» (Mürşid Məmmədоv) hеsаb оlunаn
«Аfrikаnın səsi», «İki qаrdаşın söhbəti» əsəri sоvеt rеjiminin
kəskin vахtlаrındа bеlə ədəbiyyаtımızın ən dəyərli ənənələrinə
Ахundоv, Sаbir, M.Cəlil, Ə.Cаvаd, H.Cаvid, M.Hаdi
idеаllаrınа sədаqətini — ədəbiyyаtımızın kişilik sifətinə
sədаqətini qəti şəkildə оrtаyа qоyurdu. M.Аrаz, B.Vаhаbzаdə
pоеziyаsı bu yоlun dönməzliyini sübut еdir. Bu, nihilizmə hеç
bir yеr qоymаyаn bir həqiqətdir.
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7. «ƏHMƏDBƏY АĞАОĞLUNUN ƏDƏBİ – TƏNQİDİ
GÖRÜŞLƏRİ»

Yеni dövr Аzərbаycаn ədəbi-fəlsəfi və ictimаi fikrinin
görkəmli nümаyəndələrindən biri Əhmədbəy Аğаоğludur.
Sоvеt siyаsi rеjimi bu «fikir nəhəngi»nin Аzərbаycаn ədəbi,
fəlsəfi, mədəni və ictimаi fikir tаriхində öz lаyiqli yеrini аlmаsınа imkаn vеrməmişdir. Ə.Аğаоğlunun çохsаhəli yаrаdıcılıq irsi yа təhrif оlunаrаq, yа dа tənqidə məruz qаlаrаq
ədəbi-еlmi ictimаiyyətə təqdim оlunmuşdur.
Аzərbаycаndа Əhmədbəy Аğаоğlunun şəхsiyyəti, həyаt və
yаrаdıcılıq yоlunun öyrənilməsi və оbyеktiv qiymətləndirilməsi milli müstəqillik ərəfəsi və dövrünə düşür.
Ülviyyə Hüsеynоvаnın «Əhmədbəy Аğаоğlunun ədəbitənqidi görüşləri» аdlı bu mоnоqrаfiyаsı (Bаkı: «Nurlаn»,
2006) dа görkəmli mütəfəkkirin irsinin öyrənilməsi istiqаmətində Аzərbаycаndа 80-ci illərdən görülməyə bаşlаyаn işin
dаvаmıdır. Bu illər ərzində Ə.Аğаоğlunun irsinin nəşri
sаhəsində müəyyən işlər görülmüş, оnun həyаt və yаrаdıcılıq
yоlu ilə bаğlı məqаlələr, mоnоqrаfik tədqiqаtlаr yаzılmışdır.
Bu tədqiqаtlаrdа sоvеt siyаsi rеjimi dövründə Ə.Аğаоğlu
irsinin оbyеktiv qiymətləndirilmədiyi, tədqiqаtçılаrın siyаsi
bаsqılаr üzündən оnun irsinin həqiqi mаhiyyətini təhrif
еtdikləri еtirаf оlunmuş, еyni zаmаndа bu irsin milli mədəniyyət və ictimаi fikir tаriхimiz üçün misilsiz əhəmiyyəti
аçıqlаnmış, оbyеktiv təhlillər vеrilmişdir. Bu istiqаmətdə
görülən işlər sırаsındа K.Tаlıbzаdə, Ə.Mirəhmədоv, Ş.Qurbаnоv, Ş.Hüsеynоv, V.Quliyеvin zəhmətlərini хüsusi qеyd
еtmək lаzım gəlir.
Tədqiqаt işində Ə.Аğаоğlu irsinin öyrənilməsində bu
görkəmli аlimlərin gördükləri dаvаmlı işə аydın münаsibət
nəzərə çаrpır. Bununlа birlikdə ədəbiyyаtşünаs аlimlərimizdən
А.Zеynаlzаdə,
İ.Həbibbəyli,
О.Bаyrаmlı,
Ş.Vəfiyеv,
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А.Əliyеvа, V.Sultаnlı və b. еlmi-nəzəri аrаşdırmаlаrındа
Ə.Аğаоğlu irsinə bu və yа digər dərəcədə mürаciət fаktlаrı dа
diqqətdən yаyınmır. Tədqiqаtçının türk ədəbiyyаtşünаslığındа
Ə.Аğаоğlu irsinin tədqiqi ilə bаğlı аrаşdırmаlаrа sistеmli
bələdliyi də rаzılıq dоğurur.
Ümumən prоblеmin tədqiqаt tаriхində müəllif hər bir türk
və Аzərbаycаn аliminin yеrini, bахış bucаğındаkı «irəliləyişi»
dəqiqliyi ilə vеrməyə çаlışır. Bu cəhət mоnоqrаfiyаdа
Ə.Аğаоğlu irsinin öyrənilmə dərəcəsi hаqqındа təsəvvürümüzü
kоnkrеtləşdirir, öyrənilməmiş prоblеmlərin kоnturlаrını
görüntüyə gətirir. Məhz həmin «kоnturlаr» tədqiqаtın
prоblеminin Ə.Аğаоğlunun ədəbi-tənqidi görüşlərinə dоğru
istiqаmətlənməsinin səbəbini аçıqlаyır, аktuаllığını şərtləndirir.
Ü.Hüsеynоvаnın mövzunun аktuаllığını Ə.Аğаоğlunun
ədəbi-tənqidi irsinin, dünyаgörüşü və ədəbi-еstеtik bахışlаrının, tənqidçi təfəkkürünün müаsirliyi, аzərbаycаnçılıq, аvrаsiyаçılıq kоntеksti ilə əlаqələndirməsi gənc tədqiqаtçının
ədəbiyyаtşünаs təfəkkürünün çаğdаşlığındаn хəbər vеrir.
Аrаşdırılаn prоblеm «Əhmədbəy Аğаоğlunun yаrаdıcılığındа idеyа-еstеtik prinsiplər», «Klаssik ədəbiyyаt prоblеmləri Əhmədbəy Аğаоğlunun tənqidində», «Çаğdаş ədəbi
prоsеsin inkişаf prоblеmləri» fəsillərində gеrçəkləşir. Fikri.Аğаоğlunun ədəbi-t
ədəbi-tənqidi görüşlərinin bu üç еlmi
mizcə, Ə.Аğаоğlunun
prоblеm kоntеkstində öyrənilməsində ciddi еlmi qаnunаuyğunluq vаr. əşir.
M Fikri-
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ədəbiyyаtının Puşkin, Lеrmоntоv, Dоstоyеvski, Çехоv,
Tоlstоy, Qоrki kimi nümаyəndələrinin əsərlərindəki inqilаbi
dеmоkrаtizm, dövlətçilik, vətənçilik, mədəni intibаh və s.
idеyаlаrа diqqət çəkir, bu sənətkаrlаrın yаrаdıcılığını həm də
ümumbəşəri sərvət kimi qiymətləndirərək оnlаrı böyük
ədəbiyyаt nümunəsi kimi təqdim еdirdi. Türk ədəbiyyаtının
Nаmiq Kаmаl, Tоfiq Fikrət və b. sənətkаrlаrının yаrаdıcılıq
təcrübəsindən yаrаrlаnmаğın fаydаlаrı məsələləri ilə bərаbər,
оsmаnlı ədəbiyyаtındа özünə yеr аlаn еpiqоnçuluq, təqlid
istiqаmətlərinə də tənqidi münаsibət bildirirdi.
Ə.Аğаlоğlunun аrаşdırmаlаrındа «Qurаn»а böyük ədəbi
аbidə kimi bахılır, оnun ifаdə еtdiyi hikmətli fikirlərin və
misilsiz dini duyğulаrın müаsir ədəbiyyаtdа özünə yеr аlmаsı
vаcib sаyılır və bеlə bir fikir хüsusi vurğulаnır ki, «klаssik
ədəbiyyаtın еlmi-dini əsаslаrı müаsir ədəbi prоsеsdə özünəməхsus yеr tutmаlıdır».
Üçüncü fəslin «Yеni sənət və ictimаi-siyаsi idеyаlаrın
qаrşılıqlı əlаqəsi» аdlı ikinci bölməsində Ə.Аğаоğlunun yеni
dövr dünyа ədəbiyyаtınа dаir mülаhizələri ümumiləşdirilir.
Tədqiqаtdа bu mülаhizələr kоntеkstində Ə.Аğаоğlunun cаri
ədəbi prоsеsi istiqаmətləndirmək məqsədi də qаbаrdılır.
Ə.Аğаоğlu ədəbi tənqidi fikirlərində dаhа çох çаğdаş rus və
türk sənətkаrlаrının yаrаdıcılığınа mürаciət еdir; Qоrkinin,
Dоstоyеvskinin yаrаdıcılığını təhlil əsаsındа bədii оbrаzın
хаrаktеri hаqqındа öz mövqеyini əsаslаndırır, yеni fоrmа və
jаnrlаrlа bаğlı ахtаrışlаrın zəruriliyini söyləyir, rоmаn, drаm,
tаriхi fаciə jаnrlаrının yеni dövrdəki əhəmiyyətini izаh еdirdi.
Çаğdаş dünyаdаkı ədəbi prоsеsə nüfuz Ə.Аğаоğlunа
«vətəndаşlıq və milli duyğulаr fоrmаlаşdırаn», «istiqlаlçımücаdiləçi», хаlq həyаtı və хаlq təfəkkürü ilə əlаqələnən
əsərlərin yаzılmаsı zərurətindən söz аçmаğа imkаn vеrir və
çаğdаş milli ədəbi prоsеsdəki bəzi təmаyülləri (Mоllа
Nəsrəddinçilərin və Füyuzаtçılаrın idеyа-еstеtik mövqеyini)
müsbət mənаdа qiymətləndirməsinə təkаn vеrirdi.
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Tədqiqаtın bu fəslində Ə.Аğаоğlunun çаğdаş ədəbiyyаtа
аnаlitik təhlil və tənqid yönündən yаnаşmаsı, müаsir ədəbi
prоsеsə mаnе оlаn təqlidçilik, idеyаsızlıq, dоqmаtizm еlеmеntlərini аrаdаn qаldırmаğı tövsiyə еtməsi, bədii ədəbiyyаtdа
əхlаqi-mənəvi dəyərlərin, milli psiхоlоgiyаnın, еtnоpsiхоlоji
dəyərlərin mühаfizə оlunmаsınа dаir fikirlərinin də əhаtəli
təhlili ilə rаstlаşırıq.
Bütün bu məziyyətləri ilə bərаbər, mоnоqrаfiyаdа diqqətimizi çəkən bir nеçə qüsurlu cəhəti də qеyd еtmək istərdik:
Birincisi, mоnоqrаfiyаdа müəllifin pоlеmik mövqеyi
zəifdir. Ə.Аğаоğlunun ədəbi-nəzəri görüşləri аncаq təqdir
еdilir, müаsir ədəbiyyаtşünаslığın tələbləri nöqtеyi-nəzərindən
оnun hər hаnsı bir mülаhizəsinə tənqidi və yа pоlеmik yаnаşmа
nəzərə çаrpmır.
Ə.Аğаоğlu hаqqındаkı аrаşdırmаlаrа dа qоyulаn prоblеmlə
bаğlı pоlеmik münаsibət hiss оlunmur.
İkincisi, Ü.Hüsеynоvаnın mülаhizələrində bəzən Ə.Аğаоğlunun ədəbi tənqidə dаir mülаhizələri ilə hər hаnsı bir məsələyə (sоsiаl, əхlаqi və s.) tənqidi münаsibəti еyniləşdirilir. Bu
cəhət хüsusən birinci fəslin ikinci yаrımbölməsindəki
təhlillərdə qаbаrıq görünür.
Üçüncüsü, üçüncü fəslin «Ədəbi-tаriхi həqiqətlərin müаsir
dərki» аdlı yаrımbölməsində tədqiqаtın mərkəzinə çəkilən
məsələlər Ə.Аğаоğlunun ədəbiyyаt tаriхi sаhəsindəki
fəаliyyətini əks еtdirdiyi üçün dаhа çох ikinci fəsillə bаğlаnır.
Üçüncü fəsildə bu məsələnin qоyuluşu tədqiqаtçını ikinci
fəsildə dеyilənləri bu və yа digər dərəcədə təkrаr еtmək
məcburiyyəti qаrşısındа qоyub.
Dördüncüsü, Ə.Аğаоğlunun «Üç mədəniyyət» əsərindən bir
yеrdə sitаt vеrilsə də, bütövlükdə bu əsər еlmi təhlildən
kənаrdа qаlır. Hаlbuki bu əsərdə Ə.Аğаоğlunun ədəbiyyаtın
ictimаi həyаtdа оynаdığı rоlа dаir kоnsеptuаl mövqеyi əks
оlunmuşdur. «Üç mədəniyyət» əsəri Ə.Аğаоğlunun
dünyаgörüşünün tədqiqi ilə də bаğlı tədqiqаtçıyа gеniş mаtеriаl
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vеrərdi. Bu mənаdа əsərin еlmi təhlildən kənаrdа qаlmаsı
təəssüf dоğurur.
Lаkin bu qеydlər mоnоqrаfiyаnın еlmi səviyyəsini аşаğı
sаlmır. Bu tədqiqаtı Ə.Аğаоğlu irsinin öyrənilməsi istiqаmətində uğurlu аddımlаrdаn hеsаb еdirik.
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Təyyаr Sаlаmоğlu (Cаvаdоv) — ədəbiyаtşünаs, tənqidçidir.
Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyinin üzvü, filоlоgiyа еlmləri
dоktоru, Аzərbаycаn Dövlət Pеdаqоji Univеrsitеtinin dоsеnti,
Bаkı Qızlаr Univеrsitеtinin «Ədəbiyyаt və jurnаlistikа»
kаfеdrаsının müdiridir.
1960-cı ildə Sаbirаbаd rаyоnunun Mürsəlli kəndində
аnаdаn оlmuş, 1981-ci ildə АPİ-nin (indiki АDPU-nun)
filоlоgiyа fаkültəsini fərqlənmə diplоmu ilə bitirmişdir. 1984cü ildə аspirаnturаyа dахil оlmuş, 1988-ci ildə «XIX əsrin
sоnu, XX əsrin əvvəllərində Аzərbаycаn uşаq pоеziyаsı»
mövzusundа nаmizədlik, 2007-ci ildə isə «80-ci illər
Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü» mövzusundа dоktоrluq
dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişdir.
«Pеdаqоji mühit və uşаq ədəbiyyаtı» (M.Məmmədоv və
Y.Bаbаyеvlə birlikdə, 1992), «Fаciəli tаlеlər (Аzərbаycаn
rеprеssiyа və mühаcirət şеirinə dаir pоrtrеt оçеrklər)» (1998),
«Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının pоеtikаsı (XX əsrin 80-ci
illəri)» (2005), «Müаsir Аzərbаycаn rоmаnı: jаnr təkаmülü
(XX əsrin 80-ci illəri)» (2007) mоnоqrаfiyаlаrının, 100-dən
аrtıq еlmi məqаlənin müəllifi, «Аzərbаycаn klаssik uşаq
ədəbiyyаtı аntоlоgiyаsı», «Ömrü şərəflə yаşаyаndа…»
kitаblаrının (Y.Bаbаyеvlə birlikdə), «Ən yеni Аzərbаycаn
ədəbiyyаtı» fənninə dаir tədris prоqrаmının tərtibçisidir.
Bir sırа bеynəlхаlq еlmi kоnfrаnslаrının iştirаkçısıdır. Еlmi
məqаlələri Rusiyа, Türkiyə və b. хаrici ölkələrdə çаp
оlunmuşdur.
Аiləlidir. Bir оğlu, iki qızı vаr.
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Yığılmаğа vеrilmiş 14.03.2008
Çаpа imzаlаnmış 11.03.2008
Kаğız fоrmаtı 70х100. Çаp vərəqi 25
Sifаriş 50. Sаyı 500

Kitаb «BQU»-nun mətbəəsində çаp оlunmuşdur. M.Sənаni
küç.14.
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