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ÖN SÖZ 
 

Yazıçı və zaman  

 
Həsən Seyidbəyli Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq simalarından biridir. O, 

ədəbiyyat tarixində həm nasir, həm ssenarist, həm kinorejissor, həm də ictimai 

xadim kimi şərəfli yerlərdən birini tutur. Ədəbiyyat o  zaman öz zamanından uca 

dayanır ki, milli məfkurəyə xidmət edir, yaradıcı şəxs özünü unudur, vətəndaşına 

xidmət edir. Bu mənada Həsən Seyidbəyli xalqın, ədəbiyyatın milli təəssübkeşi 

olub ömrünü bu yolda şam kimi əridib. Nə yazıqlar olsun, zamanında belə yaradıcı 

insanlara qiymət verə bilməmişik. Cabir Novruzun bu yerdə misalları yada düşür.  

Həsən Seyidbəyli mənalı bir ömür yaşamışdı. O, qayğılı ömründə həm 

qələmlə, həm də sözlə xalqa xidmət etməyə çalışmışdır. Qələm onun silahı olub 

cəmiyyətdəki nöqsanları təmizləməyə, sözsə tribunalardan danışmağa lazım 

olmuşdur. Ikinci bir tərəfdən, müşahidə etdiklərini bədii əsərlərində təsvir etmişdir. 

Bu mənada onun yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Yazıçı, kinossenarist, dramaturq və 

rejissor olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti üçün çalışmışdır.  

Həsən Seyidbəyli ikinci ömür yaşayır. Qədirbilən ziyalı-alim, ədəbiyyatşünas, 

filologiya elmləri üzrə fəlsəfə dokturu Baba Babayev  kimi insanların qələmində. 

Müəllif bu görkəmli sənətkarın yaradıcılığına bütövlükdə ilk dəfə qiymət vermək 

zərurəti qarşısındadır. Sənətkara ilk dəfə qiymət vermək hər cəhətdən cətindir. 

Çətindir o mənada ki, ilk təşəbbüs sənindir. Və sənin verdiyin qiymət gərək 

obyektiv olsun, qınağa çevrilməsin. Ona görə də bir çətinlik də Həsən 

Seyidbəylinin Baba Babayev qələmində yaşamasına təhlil verməkdir. Müəllif çox 

haqlı irad tutur ki, bu cür sənətkar haqqında az yazılmışdır. Ona görə də müəllif 

çalışır ki, yazıçının bütün yaradıcılığına qiymət versin. Ilk növbədə Həsən 

Seyidbəyli gözəl hekayələr və novellalar ustasıdır. B.Babayev də onun 

yaradıcılığını janrlar üzrə təhlil edərkən hekayə və novellaları önə çəkir. Hekayə 

həyat həqiqətlərini göstərmək üçün ən çevik ədəbi yoldur. Bu ədəbi yola keçən 

povest və romanı öz yaradıcılığına daxil edə bilir. Süjet qurmaq məharəti 
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hekayələrindən göründüyü kimi pis alınmır. Onun süjet, obraz yaratma, söz demək 

imkanları hekayələrində az və ya çox dərəcədə görünür. Tədqiqatçı onun 

hekayələrinin bu cəhətinə də diqqət yetirir, “İki müavin”, “Qığılcımlar”, “Qiymətli 

damcılar”, “Vəfalı it və oğru pişik” hekayələrində sənətkarın uğurunu və 

uğursuzluğunu tənqidçi gözü ilə oxucunun nəzərinə çatdırır. B.Babayevin təhlili 

bir tərəfli deyil. Həsən Seyidbəylinin hekayələrinin mövzusu beynəlmiləlçilik 

ruhunda olsa da, obrazlar milli xarakterlidir. Bu cəhəti B.Babayev çox düzgün 

olaraq hiss etmiş, millilikdən doğan bəşəriliyə ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən 

yanaşmışdır.  

H.Seyidbəylinin hekayələrinə nəzər salsaq ilk baxışda konfliktsiz süjet xətti 

təsiri bağışlayır. Lakin bu o demək deyil ki, hekayələr dinamizmindən məhrumdur. 

Hekayələrindəki daxili ziddiyyətlər barışmaz həddə deyil, bu ziddiyyətlər öz 

məcrasında həll oluna bilir. Hekayələrin bu yönünə nəzər yetirən tədqiqatçı 

konflikt məsələsinə toxunarkən bu problemin onun povestləri üçün keçərli 

olduğunu yazır. Xüsusilə “Kənd həkimi” povestində konflikt institutu bitirən 

gənclə onun qarşılaşdığı maneələr arasındadır. Bu povest dərin oxucu rəğbətini 

qazanmışdır. Oxuculardan fərqli olaraq alim bu əsərin nöqsanlarını görə bilir. 

Povestin qəhrəmanı gənc həkim Aydın Zeynalovdur. Yazıçının tanıtdığı kimi, bu 

obraz həm əsl qızdırmaya, həm də cəmiyyətin mənəvi xəstəliyinə qarşı mübarizə 

aparır. Göründüyü kimi, əsərdəki konflikt həll oluna bilir.  

Həsən Seyidbəylinin həyatı və ədəbi-ictimai fəaliyyəti Azərbaycanla sıx 

bağlıdır. O, nədən yazırsa yazsın, xalqın arzu-istəklərini, onun yaşam tərzini 

həmişə önə çəkir. Onun qəhrəmanları xoşbəxt insanlardır. Bu obrazlar 

qalereyasında həkim, neftçi, kolxozçu, telefonçu, qazmaçı daha çoxdur. Bizi bu 

obrazlardan o qədər də böyük tarix ayırmır. B.Babayev H.Seyidbəyli realizmini 

günün obyektiv reallığından doğduğunu qanunauyğun şəkildə görür. XX əsər 

realizmi özünü Azərbaycan ədəbiyyatında da göstərmişdir. Tənqidçi öz fikrini belə 

formulə edir ki, H.Seyidbəylinin ilk hekayələri və povestləri müasirliyi duymaq , 

dərk etmək, ondan sənətkarcasına istifadə etmək hesabına meydana çıxmışdır. 

Müəllif yazıçı kimdir? Sualına cavab axtarır, belə bir cavab da diqqətdən yayınmır: 
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“Konfliktlər fonunda çalışan yazıçıdır”. Təbii ki, buna uyğun olaraq “oxucu 

kimdir?” sualı da fikrimizə gəlir. Qəhrəmanın həyatını, taleyini yaşaya bilən 

oxucudur. Nə qədər poetik səslənsə də, H.Seyidbəylinin qəhrəmanı oxucunun 

zövqünü oxşaya bilir. H.Seyidbəylinin əsərlərindəki dramatizm oxucunu 

gərginlikdə saxlaya bilir. Bu yerdə B.Babayev “Telefonçu qız” povestindəki 

dramatizmi misal göstərir. Bu əsərdəki dramatizm daxili konfliktlə müşayiət 

olunur. Həm də Seyidbəylinin istedadı kəskin dramatizm və ziddiyyətsiz 

konfliktlər yaratmaqda özünü göstərir. “Mən ki gözəl deyildim”, “Söyüdlü arx” 

əsərlərindəki yazıçılıq məharəti də obrazlar arasındakı mübarizənin yaratdığı 

situasiyalardadır. Yazıçılar bilə-bilə öz qəhrəmanlarını çətin vəziyyətlərə salırlar. 

“Telefonçu qız” povestində də yazıçını tənqidçi alim gözəl duymuş, bu surətlərin 

başqa surətlərlə müqayisədə əsl dramatik səciyyəsini açıb göstərmişdir. Onu da 

qeyd etmək olar ki, “Telefonçu qız”ın (Mehribanın) xarakterik cizgilərini bu 

səviyyədə təqdim etmək əsl tənqidçinin işidir.  

Baba Babayev Həsən Seyidbəylinin ədəbi-bədii görüşlərində xüsusi seçilən 

lirik-psixoloji üsluba da öz baxışlarını açıqlayır. Bu üslubun kök saldığı “Çiçək”, 

“Telefonçu qız”, “İllər keçir”, “Tərsanə”, “Cəbhədən-cəbhəyə” əsərlərinə əsasən, 

Həsən Seyidbəylinin psixoloji durum yaratmaq məharəti haqqında səviyyəli 

oxucudan tutmuş mütəxəssis alimə qədər hamıya bəllidir. Ancaq professional 

səviyyədə nəsrdə lirizmdən, onun qabarıq keyfiyyətlərindən layiqincə danışmaq 

həm də yazıçıya olan hörmətdən irəli gəlir. Tənqidçinin Çiçək obrazını məhz belə 

bir səviyyədən görüb müşahidə etməsi qərəzsiz mütailiənin nəticəsidir. Çiçək 

kimdir? Sual ətrafında çoxlu mübahisələr etmək olar. Baba Babayev də Çiçəyə 

olan münasbətində onun həm mənfi xüsusiyyətlərini (bu mənfilik onun 

şəxsiyyətini aşağı salmır), həm də müsbət keyfiyyətlərini görüb qiymətləndirir. O, 

kənd həyatını yaxşı bildiyindən povestindəki kəndlə bağlı yazıçının qeydlərindəki 

səriştəsizliyi yerində tuta bilmişdir.  

Ədəbiyyat qarşısında duran məsələlərdən biri yazıçı və müasirlik problemidir. 

Köhnəlməyən mövzular ədəbiyyatda həmişə yaxşı qarşılanmışdır. Bu məsələ həm 

də bəşəri mahiyyət kəsb edir. Necə əsər yaratmaq lazımdır ki, indi də yaxşı 
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oxunsun, gələcəkdə də yaxşı qarşılansın. Bu sahədə Azərbaycan ədəbiyyatında 

layiqli sənətkarlar özlərini təsdiq etmişlər. Ancaq milli zəminə əsaslanan bədii əsər 

yaratmaq isə Azərbaycan yazıçısının işidir. Bəs milli Azərbaycan yazıçısı ifadəsini 

kimə aid etmək olar? Bu suala cavab tapmaq tənqidçinin işidir. B. Babayevin bu 

məsələyə münasibəti aşağıdakı cümlələrdə daha aydın görsənir. “H.Seyidbəylinin 

yaradıcılığı müasirlik hissinin qabarıqlığı və ideya-mündəricəsinin əhatəliliyi ilə 

diqqəti cəlb edir. Yazıçı yaradıcılığına müasirlik kimi yüksək estetik prinsipləri 

baxımından yanaşdığı üçün oxucusunu yormur. Yaratdığı obrazların daxili aləminə 

nüfuz etməsi əsərlərinin ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətlərini və həll etmək istədiyi 

problem dairəsini düzgün müəyyənləşdirir”. Bu fikirlərin struktur təhlilini 

verməklə müasirliyə olan münasibəti aydınlaşdırmış olarıq.  

- Hansı yazıçı müasirdir? – Yaratdığı obrazların daxili aləminə nüfuz 

etməyi bacaran yazıçı. 

- Hansı mövzu müasirdir? – Həll etmək istədiyi problemin dairəsini 

düzgün müəyyənləşdirən mövzu. 

Bu iki hökmün nəticəsi kimi aşağıdakı cümlə fikrimizi tam əsaslandıra bilir. 

“Tərsanə” romanını oxuduqdan sonra müəyyən etmək çətin deyil ki,  o fəhlə 

mövzusu ilə qəlbən, ürəkdən bağlı olan bir sənətkar olmuşdur”. Buradan təbii bir 

sual yaranır: “Tərsanə” romanı müasirdirmi? Bu sualın B.Babayevin düşüncəsində 

cavabı belədir: “Uzaq sahillərdə”, “Telefonçu qız”, “İllər keçir”, “Cəbhədən-

cəbhəyə”, “Çiçək”, “Tərsanə” roman-povestlərinin yaranma tarixindən 50 ildən 

çox vaxt keçdiyinə baxmayaraq, aktuallığını və estetik dəyərini bu gün də qoruyub 

saxlayan, hətta bu gün də insanları düşündürən, özünə cəlb edən yaradıcılıq 

nümunələridir”.  

Müasirlik həm də insanı yaxın tarixi keçmişimizə bağlamalıdır. Yəni oxucu 

yaxın və ya uzaq keçmişdə yaşamağı da mütaliə zamanı bacarmalıdır. Bu isə 

yazıçının sənətkarlığından birbaşa asılıdır. Hətta oxucunu keçmişə aparıb gətirə 

bilərsə, əsər onda müasirliyə daha yaxşı xidmət edə bilər. B.Babayevin əsərdən 

verdiyi retrospektiv çözüm yaddaşda oxucunu 70-ci illərə qaytara bilir. “Bu otağın 

mebeli açıq-qəhvəyi rəngdə idi. Artıq hər şey yerbəyer olmuşdursa da, burada 18-
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19 yaşlı oğlan uşağının yaşadığı o dəqiqə hiss olunurdu. Stulların söykənəcəyində, 

çarpayının üstündə idman paltarı, cürbəcür qalstuklar, əzilmiş cib yaylığı, “Vokruq 

sveta” və “Texnika molodyoji”, yazı stolunun siyirtməsində sınmış pərgar, 

rəsmxətt ləvazimatı, jurnallardan kəsilib şifonerin içəri  üzünə yapışdırılmış 

şəkillər, çiyinlərinin, qollarının və qılçalarının əzələləri əfsanəvi bir tərzdə 

qabarmış idmançıdır.  

“Yeniyetmələr” filimindən ərəb aktrisası Maqdanın şəkli, Andrey Bolkonski 

rolunda Vyaçeslav Tixonovun yorğun, ağıllı sifəti, aktrisa Svetliçnayanın rəngini 

itirmiş iri, süzgün gözləri. Bridjit Bardonun açıq dodaqları və yuxarıda ayrıca bir 

guşədə tahir Salahovun çəkdiyi Qara Qarayevin şəkli”.  

Bu və ya digər təsvirlər bizə yaşadığımız post-sovet məkanındakı mənzərəni 

xatırladır. Qısaca belə demək olar ki, “Tərsanə” müasir romandır. Bizi 

“Tərsanə”dəki hadisələrdən olsa-olsa 20-30 il ayırır. Bunu nəzərə alıb demək olar 

ki, “Tərsanə” romanının ikinci hissəsi bizim zamanımızda həyatımıza qayıdacaq.  

B.Babayev H.Seyidbəylinin heç bir əsərinə gözgörəlik etmir. O, yazıçının 

povest və romanlarını həm tərifləyir, həm də tənqid etməkdən çəkinmir. Bunu cap 

olunmamış “Tərsanə”nin ikinci hissəsinə də aid etmək olar. O, əsərdə obrazların 

taleyindən narahatdır. Lalənin, Tutunun, Ələsgərin sevgi macəraları, Əyyub 

Qəriblinin gəmi təmiri zavodunda rəhbərliyindəki perspektivlər dumanlı qalır.  

Baba Babayevin təqdimində Həsən Seyidbəyli müharibə tarixi mövzusunda 

əsərlər yazan sənətkar kimi də öz qiymətini alır. “Ürək”, “Qardaş qəbri”, “Fəryad”, 

“Medalyon”, “Yaşıdlarını”, “Müharibə”, “Səadət mübarizləri”, “Ağır günün 

dostları”, “Uzaq sahillərdə”, “Cəbhədən-cəhəyə”, “Mübahisəli şəhər”, “General”, 

“Burada insan yaşamışdır” kimi povest və romanlarda faşistlərə qarşı xalqımızın 

cəbhədə və arxada mübarizəsindən, müharibə dövrünün insanlarının 

fədakarlığından bəhs edilir. Onun müharibə tarixi mövzusunda yazdığı povest və 

romanlar çoxdan ekran həllini də tapmışdır. “Cəbhədən-cəbhəyə”, “Uzaq 

sahillərdə”  həm maraqlı bədii əsərlər, həm də kinomuzun şedevrləri kimi 

hafizələrdən silinməyib. Ədəbiyyatçılar deyirlər ki, hansı yazıçı ölümündən sonra 
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da oxunur, deməli, o ölməyib. Həsən Seyidbəyli də o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, 

əsərləri həm oxunur, həm də maraqla tamaşa olunur.  

 

 

R.Əliyev, filologiya elmləri doktoru, professor 
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G İ R İ Ş 
 

 

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının müstəqillik qazandıqdan (1991) sonra 

inkişafı ilə əlaqədər problemləri daha dərindən və müasirlik ruhunda işıqlandırmaq 

ədəbiyyatşünaslarımızın qarşısında duran vacib vəzifələrdəndir. Ən yeni bədii 

yaradıcılarla yanaşı ötən əsrin (XX) Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələrinin həyat və yaradıcılıqlarının mövcud ədəbi proseslə üzvi əlaqədə 

əhatəli öyrənilməsi aktuallıq kəsb edən məsələlərdəndir. Bu gün sözügedən vacib 

problemi özəlliklə yüksək elmi – nəzəri səviyyədə həll etmək üçün zəruri vaxtdır, 

bəlkə də mərhələdir. Keçid dövrü deyilən 1990-cı illərdə həyatın bütün sahələrində 

olduğu kimi ədəbiyytın da bostanına daş atanlar, hətta klassiklərimizi inkar etməyə 

cəhd göstərənlər oldu. Bir ictimai formasiyanın digəri – yenisi ilə əvəzlənməsi, 

əlbəttə, yüksələn xəttilə labüd idi. Və deyək ki, bu prinsipin özündə çaş düşənlər, 

tərəddüd edənlər, dərk etməyənlər az olmamışdır. (1920-ci ildə kapitalizmdən 

sosializmə keçid – B.B) 1990-cı illərin qeyri – adiliyi onda oldu ki, ictimai–siyasi 

formasiya biri digərini əvəzləyərkən irəli yox, geri – sosializmdən kapitalizmə 

keçid oldu. Cəmiyyətdə yaranan xaos bəzi ciğırdaş yazarları sözün həqiqi 

mənasında çaş–baş saldı. Təəssüflər olsun ki, onlar klassiklərimizə də qara eynək 

arxasından baxası oldular. Bilərəkdən, bilməyərəkdən, bəlkə də nadanlıqdan, 

xəbislikdən və s. Halbuki, Azərbaycan ədəbiyyatı xalqımızın ən böyük mədəni 

nailiyyətlərindən, meyarını, əhəmiyyət və vüsətini heç cürə itirməyəcək qiymətli 

mənəvi  sərvətlərindəndir. Bu mənəvi sərvətlər bütün dövrlərdə öyrənilməli, tədqiq 

olunmalı və qorunub saxlanılaraq gələcək nəsillərə ötürülməlidir. Altmış illik 

ömrünün otuz ildən çoxunu ədəbiyyata, sənətə həsr etmiş Həsən Seyidbəylinin adı 

bu ədəbiyyatın, mədəniyyətin yaranması və inkişafı ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Həsən Seyidbəyli çox geniş diapazonlu yaradıcı sənətkar olmuşdur.  Etiraf 

edək ki, onun zəngin yaradıcılığı haqqında indiyədək az yazılmışdır. Ədibin kino 

yaradıcılığı və nəsri ayrı-ayrılıqda tədqiqat obyekti olası idi. Həyat və yaradıcılığı 

haqqında monoqrafiyalar çap olunmamış, müxtəlif problemli tədqiqatlarda onun 

əsərlərinə münasibət bildirilməmiş və ya az nəzər yetirilmişdir. Xalq yazıçısı, 
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professor Elçin haqlı olaraq yazır: “Bu gün, sovet zamanı ədəbiyyata gəlmiş və 

artıq haqq dünyasına köçmüş yazıçı və şairlərin biri az, o biri çox, o biri isə tamam 

unudulmaq üzrədir, onların adı istehza və təkəbbür hədəfinə çevrilir, bir qisminin 

əsərləri bir kənarda qalır, özləri isə Sovet ideologiyasının tələbləri və təltifləri 

çərçivəsində yazdıqları üçün kin-küdurət obyekti olurlar.  

Əlbəttə, istedadsız yazıçı unudulacaq, bu, sənətin sərt, amansız və mütləq 

qanunudur və heç kim heç kimi uzun müddət süni surətdə, zorla ədəbiyyatda, 

sənətdə saxlaya bilməz, amma bu o demək deyil ki, əsərlərini təhlil etmədən, 

fəaliyyətlərini öyrənmədən Sovet zamanı yaşayıb, sosializm-realizmi 

çərçivələrində yaradıblarsa, bir küll halında onların hamısının  üzərindən xətt 

çəkilməlidir. Onların arasında elə böyük yazıçı və şairlər var ki, XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında böyük də rol oynamışlar 

və Sovet dövründə yazıb-yaratmış qələm sahiblərinə küll halında yox, təbii ki, 

diferensial yanaşmaq lazımdır. Ancaq eyni zamanda, onların bir küll halında 

gördükləri iş də böyük əhəmiyyətə malikdir və böyük də hörmətə layiqdir
1
”. Həsən 

Seyidbəyli də unudulması qəbahət sayılan, əsərləri bu gün də aktuallığını itrməyən 

“XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında böyük rol 

oynamış” sənətkarlardandır.  

 XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatından bəhs edən dərsliklərdə və 

monoqrafiyalarda da Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığı unudulmuş, icmallarda 

azacıq xatırlanmışdır. Qəzet və jurnal səhifələrində müxtəlif münasibətlərlə 

əlaqədar olaraq görkəmli sənətkar haqqında az məqalələr dərc olunmuşdur. 

Monoqrafiya yazıçı haqqında ilk sistemli tədqiqat əsəridir. “Həsən Seyidbəylinin 

bədii nəsri” adlı monoqrafiyada yazıçının nəsr əsərlərinin  sənətkarlıq məsələlərinə 

diqqət yetiriləcək. Ədəbiyyatşünaslıq baxımından bu çox əhəmiyyətli məsələdir. 

Bir məqamı xüsusi vurğulayaq ki, hər hansı bir sənətkarın poetikasını, söz 

qüdrətini şərh etmədən onun janrından asılı olmayaraq yaradıcılığını obyektiv 

qiymətləndirmək mümkünsüz bir işdir. Nasir kimi H.Seyidbəylinin öz əsərlərində 

nədən bəhs etdiyini, fikrini, deyə bilmək istədiyi idealları söyləməkdən əlavə öz 

istəklərini necə deyə bilmək məharətini, ustalığını da açmaq, nəzəri təhlil 
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süzgəcindən keçirmək çox vacibdir. Doğrusu bunların birini digərsiz xəyalə 

gətirmək müşkül məsələdir. Çünki əsərin (əlbəttə, janrından asılı olmayaraq – 

B.B.) ideya-mövzu məsələlərini şərh etmədən oradakı poetik ustalıqdan söhbət 

açmaq mümkün olmadığı kimi, sırf sənət problemlərini açmadan təkcə məzmun və 

mövzudan bəhs etmək də çox natamam təsəvvür yaradır. Artıq XXI əsrdir. Bu 

əsrin təbii ki, oxucuları da, onların zövqləri də, yaranan ədəbi və nəzəri əsərlər də  

vətəndaşlarının stilinə uyğun yazılmalı, təhlil olunaraq münasibət bildirilməlidir. 

Deməli, nəzəri fikrin  müasir səviyyəsi bilavasitə poetika məsələlərinin dərin və 

dəqiq şərhini, forma və məzmun vəhdəti prinsipinin, ideyalılıq  və bədiilik 

kriteriyalarının kompleks şərh olunmasını tələb edir. Bircə bu metodla hər hansı bir 

yazıçının və ya şairin özünəməxsus fərdi, orijinal, sənətkar siması, portreti, nəhayət 

ədəbi aləmdəki mövqeyi inanılmış halda, düzgün strukturda müəyyənləşdirilə 

bilər. H.Seyidbəylinin nəsr əsərlərinin sənətkarlıq məsələləri haqqında yazılmış bu 

kitabda isə onun zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığının (hekayə, povest, romanları) 

səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs etməyə çalışacağıq.  

H.Seyidbəyli öz xətti ilə yazdığı avtobioqrafiyasında göstərir ki, “1943-cü 

ildən ilk hekayə və novellalarımı yazmışam. 1944-cü ildən Azərbaycanda nəşr 

olunan qəzet və jurnallarda və İttifaqın mətbuatında nəşr olunmağa başlamışam”. 

Yazıçı-dramaturqu təkcə doğma Azərbaycanımızda deyil, keçmiş Sovetlər 

İttifaqında və digər xarici ölkələrdə də tanıyırdılar. Onun “Kənd həkimi”, “Uzaq 

sahillərdə” (İ.Qasımovla birlikdə), “Telefonçu qız”, “Cəbhədən-cəbhəyə”, “Çiçək”, 

“İllər keçir” (İ.Qasımovla birlikdə), “Tərsanə” və s. povest və romanları nəsrimizin 

ən dəyərli nümunələrindəndir. “Sınaq”, “Dəniz cəsurları sevir”, “ Sən nə üçün 

yaşayırsan?”, “Qızıl axtaranlar”, “Bağlı qapılar” dram əsərləri nəinki Azərbaycan 

teatrlarında, hətta xarici ölkələrin nüfuzlu teatrlarında səhnəyə qoyulmuşdur.  

Kino–rejissor kimi də uzun illər fəaliyyət göstərən sənətkar aşağıdakı 

filmlərin ssenarı müəllifi və yaxud rejissoru olmuşdur.  

1. Doğma xalqımıza -  ssenari müəllifi (1954) 

2. Qızmar günəş altında - ssenari müəllifi (1956) 

3. Uzaq sahillərdə - ssenari müəllifi (1958) 
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4. Telefonçu qız – rejissor və ssenari müəllifi (1962) 

5. Kimi daha çox sevirik - rejissor və ssenari müəllifi (1964) 

6. Möcüzələr adası - rejissor və ssenari müəllifi (1965) 

7. Sən niyə susursan - rejissor və ssenari müəllifi (1966) 

8. Bizim Cəbiş müəllim - rejissor (1969) (Ssenari müəllifi M.İbrahimbəyov) 

9. O qızı tapın - rejissor və ssenari müəllifi (1970) 

10.    Nəsimi -  rejissor (1974) (Ssenari müəllifi İsa Hüseynov) 

11.    Xoşbəxtlik qayğıları - rejissor və ssenari müəllifi (1976) 

Həsən Seyidbəyli dəfələrlə ümumdünya kino sənətkarları məclisinin 

iştirakçısı olmuş və Amerika, Kanada, Yaponiya, Hindistan və başqa ölkələrdə 

Sovet kino sənəti xadimlərini təmsil etmişdir. Hər halda azərbaycanlı kimi. 

Azərbaycan incəsənət tarixində misli-bərabəri olmayan işlər görmək də onun alın 

yazısı, Tale qisməti imiş. “Uzaq sahillərdə”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “O, qızı 

tapın”, “Nəsimi” kimi bədii filmləri kino tariximizin qızıl səhifələrinə düşən 

əsərlərdir. Bütövlükdə, uğurlu ekran həllini tapan bu filmlər vasitəsilə böyük bir 

kino-aktyor nəslinin yetişib formalaşması da (xalq artistləri Rasim Balayev, Şəfiqə 

Məmmədova, Nodar Şaşıqoğlu) və b. onun əməyinin bəhrəsi kimi 

qiymətləndirilməlidir.     

Həsən Seyidbəylinin 40 ilə yaxın sənət həyatı olduqca rəngarəng və zəngindir. 

Sənətkarın çoxşaxəli, istedadlı yaradıcılığı bədii nəsri ilə yanaşı milli kinomuzun 

inkişafına yönəlmişdir. Onun filmlərindəki həyatı konfliktlər, təmiz, ülvi, həm də 

ehtirasların çarpışması, yüksək emosionallıq tamaşaçını gərgin vəziyyətdə saxlayır. 

Fərq etməz, istər bədii, istərsə də sənədli filmləri olsun, onun heç bir əsərində 

yorucu məqamlar və yaxud çatışmayan, səthi səhnələrə rast gəlinmir. Bu filmlər, 

nəsrində olduğu kimi insanın hissinə, duyğusuna və şüuruna situasiyadan asılı 

olmayaraq eyni dərəcədə təsir göstərir. Akademiyanın müxbir üzvü Nizami 

Cəfərovun təbirincə desək: “Çünki bu filmlərdə ağılla emosiya, beyinlə ürək 

qırılmaz vəhdət təşkil edir”
1
. XX əsrin ikinci yarısının kino mədəniyyəti 

tariximizin nə qədər zəngin olduğu təbii ki, içində olduğumuz – XXI əsrin hələ 

1
Cəfərov Nizami. 50 ilini sənətə verən sənətkarın portreti. “Ədəbiyyat qəzeti”, 3 aprel, 2009-cu il  
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neçə gələcək onillikləri zamanında daha aydın görünəcəkdir. Fəqət bu gün – XXI 

əsrin birinci on illiyi ərəfəsində çevrilib geri, ötən dövrə baxanda tarixin və taleyin 

bu ədəbiyyata və mədəniyyətə münasibətində necə də səxavətli olduğunu 

görəcəyik.  

Həsən Seyidbəyli keçmiş Sovetlər birliyində olan nüfuzundan istifadə edib 

vətəndaş yanğısı ilə Azərbaycan incəsənətini təbliğ etmək üçün çox böyük işlər 

görmüşdür. Ona öz şöhrəti üçün heç nə lazım deyildi, o illər görkəmli sənətkar bizə 

Azərbaycanın şöhrəti üçün lazım idi.  

Filmləri Ümumittifaq Kino Festivallarında Priz və diplomlara layiq 

görülmüşdür. 1976-cı ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adını alan H.Seyidbəyli 

bir çox orden və medallarla təltif olunubdur. Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığı 

ədəbi tənqidin diqqətində olan mövzulardan olmuş, onun nəsr əsərlərindən, 

dramaturgiyasından və filmlərindən bəhs etmişlər. (Az da olsa) Akademik 

Məmməd Arif Dadaşzadə, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev, akademik Bəkir Nəbiyev, 

professorlar Q.Əlibəyova, Həbib Babayev, Yaşar Qarayev, Qasım Qasımzadə, 

Məsud Əlioğlu, Orucəli Həsənov, şair S.Rüstəmxanlı və başqa alim, tənqidçi və 

sənətkarlar onun yaradıcılığından bəhs etmişlər. 

1960-cı illərdən sonra ədibin kino və nəsr yaradıcılığı rus yazıçı və 

tənqidçilərinin də nəzərini cəlb etmiş, onun yaradıcılığı haqqında maraqlı fikirlər 

söylənilmiş, ayrı-ayrı əsərlərini təhlil etmişlər.  

Bu məqalələrdə Həsən Seyidbəylinin yaradıcılıq xüsusiyyətləri, sənətkarlığı, 

müəllifin ədəbiyyatda, incəsənətdə mövqeyi, özəlliklə ayrı-ayrı əsərlərinin ideya-

bədii keyfiyyətləri haqqında bu gün də öz dəyərini saxlayan düzgün elmi fikirlər 

çoxdur. Həmin fikir və mülahizələr monoqrafiyanın hazırlanmasında bizə xeyli 

kömək etmişdir.  

“Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri” monoqrafiyası ədibin yaradıcılığının inkişaf 

yolunu göstərmək, nəsr əsərlərini bir küll halında təhlil etmək sahəsində yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi ilk təşəbbüslərdəndir. 
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Həsən Seyidbəyli yaradıcılığının ən kamil dövründə vəfat etdi. Ədibin 

yaradıcılığını dərindən və hərtərəfli tədqiq üçün təbii ki, gələcəkdə çox işlər 

görüləcəkdir.  

Anadan olmasının 90 illiyinin fərəh və iftixar hissi ilə, qürurla qeyd etdiyimiz, 

Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafına yorulmaq bilmədən ömrünü  

həsr edən  bir sənətkarın nəsr yaradıcılığını bu monoqrafiyada əhatə etmək çox 

çətindir. Onun kino yaradıcılığı, dramaturgiyası və publisistikası ayrı-ayrılıqda 

tədqiq olunası mövzulardır. Azərbaycan kino tarixinin səhifələrinə qızıl hərflərlə 

düşmüş “Uzaq sahillərdə”, həmçinin “Telefonçu qız”, “O qızı tapın” və rejissoru 

olduğu “Nəsimi”, “Bizim Cəbiş müəllim” və s. bədii filmləri könülləri elə fəth 

etmişdi ki, onilliklər bir-birini əvəz edib nəsillər dəyişsə də bu sənət əsərlərinə 

məhəbbət və mənəvi ehtiyac daima olacaqdır. Oxucular üçün maraqlı olacağını 

nəzərə alıb S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və 

İnzəsənət arxivində (Fond 143, siyahı 1, iş 20) müxtəlif illərdə yazıçıya 

ünvanlanmış teleqramların içərisində böyük Türk şairi Nazim Hikmətin  (Ələkbər 

Babayevlə birlikdə) 1957-ci ildə Moskvada Bakıya - Həsən Seyidbəyliyə 

göndərdiyi teleqramı təqdim edirik. Bu kiçik mətndə Nazim Hikmətin xahişindən 

əlavə Seyidbəylinin xüsusi nüfuzu da vurğulanmışdır. Teleqramın məzmunundan 

Türk dünyasının böyük oğlu Nazim Hikmətin “Uzaq sahillərdə” əsəri və onun 

ekranlaşdırılması haqqında məlumatı olması aydın görünür. Teleqramda deyilir: 

“sizin filmdə Anjelika roluna dostumuz, istedadlı aktrisa Neçayevanın təsdiq 

olunmasına nüfuzlu müdaxilənizi xahiş edirik. Xoş xəbərlər ümüdi ilə”. Москва, 

2-АЯ Песчаная. 6, квартира 112 целнем = Назим Хикмет,Алекпер Бабаев. 

Lakin hansı səbəblərdənsə “Uzaq sahillərdə” filminin rejissoru H.Seyidbəyli 

Nazim Hikmətin xahişini yerinə yetirə bilməmişdir. Anjelika roluna A.Yelikayeva 

adlı bir aktrisanı çəkəsi olmuşdur. İnsaf naminə deyək ki, bu istedadlı aktrisanın 

rolu çox uğurlu alınmışdır. Filmin çəkilişindən əlli ildən çox vaxt ötməsinə 

baxmayaraq Anjelika bu gün də tamaşaçılar tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır və 

sevilir. Həsən Seyidbəylinin filmlərinə tamaşa edəndə, povest və romanlarını, sənət 

haqqında düşüncələrini, məqalələrini, yol qeydlərini oxuyanda görürsən ki, bu 
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yalnız bir sənətkarın yaradıcılıq yolu deyil, vətəndaş, sənətkar qəlbinin 

çırpıntılarıdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının mövcud mərhələsində elmi-

nəzəri prinsiplərin yeni konstruktiv dəyərlərlə zənginləşdirilməsi dövründə 

H.Seyidbəylinin yaradıcılığı, əsasən, onun nəsr əsərlərinin tədqiqi elmi maraq 

doğurur.  

“Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri” əsəri ilkin olduğu üçün nöqsanlardan da 

xali deyildir. Oxuyanlara və zəhmətə qatlaşıb nöqsan cəhətlərimizi göstərənlərə 

müəllif əvvəlcədən təşəkkür edərək minnətdarlıq bildirir. Bu kitabı böyük 

sənətkarın ölməz ruhuna həsr etməklə gənclərimizi zəngin mənəviyyat tariximizə, 

mədəniyyətimizin və özəlliklə ədəbiyyatımızın sirlərini öyrənməyə dəvət edirik. 

Axı, bu mənada tarix bir ibrət dərsidir. 
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I FƏSİL  

Həsən Seyidbəylinin həyatı və ədəbi – ictimai fəaliyyəti 

 

Milli azadlıq və müstəqillik dövründə müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünas-

lığının qarşısında bir çox vacib problem məsələlər durur. İlk növbədə ötən illərdə 

siyasi-ideoloji meyarlarla tədqiq olunmuş ayrı-ayrı əsərlər, şəxsiyyətlər, dövr 

vahidləri yenidən öyrənilməlidir. Obyektiv və subyektiv səbəblərə görə 

alimlərimizin diqqətindən kənarda qalmış aktual əhəmiyyət kəsb edən problemlər 

araşdırılmalı, ön plana çəkilməlidir. Biz “Həsən Seyidbəylinin bədii nəsri” 

mövzusunda əsərini yazmaqla az da olsa bu sahədə mövcud olan boşluğu 

doldurmaq istəyində olmuşuq. Bəzi sanballı məqalələr istisna olmaqla istedadlı 

nasir, publisist, dramaturq, kinorejissor Həsən Seyidbəylinin həyat və yaradıcılığı 

haqqında bu günə qədər xüsusi tədqiqat əsəri yazılmayıbdır. Halbuki onun 

yaradıcılığı XX əsr Azərbaycan nəsrinin, dramaturgiyasının inkişafında mühüm rol 

oynamışdır. Hələ kino yaradıcılığını demirik. Monoqrafiyada yazıçının nəsr 

əsərlərindən bəhs edilibdir. Bütövlükdə, ədəbiyyatın, o cümlədən Azərbaycan 

ədəbiyyatının tarixi səciyyəvi cəhətlərindən biri əsərlərdə fikrin, məqsədin 

ifadəsinə kömək edən hissiyata, emosionallığa üstünlük verilməsi olmuşdur. Bu isə 

epik və dramatik növlərin də xarakterik cəhətlərinə çevrilmişdir (lirik növ də bura 

daxildir). XX əsrin ortalarından etibarən liriklik artıq epik növdə ayrıca status 

qazandı. Yəni H.Seyidbəylinin nəsr əsərlərində lirik üslubun təzahürləri yox 

deyildir. Onun bütün nəsr əsərlərini hissiz, həyəcansız oxumaq mümkün olmur. 

Biz bu kontekstdə H.Seyidbəylinin nəsr əsərlərinin özünəməxsus təzahürlərini 

öyrənməyə cəhd edəcəyik.  

1950-80-cı illərin ədəbi-mədəni həyatında həm şəxsiyyəti, həm də istedadı ilə 

mühüm rol oynamış istedadlı yazıçılardan, böyük sənətkarlardan biri də Həsən 

Seyidbəylidir. Lakin 80-cı illərdən sonra yazıçı ədəbi tənqid tərəfindən demək olar 

ki, unudulubdur. Bunun subyektiv səbəbləri vardır. Bu gün H.Seyidbəyli irsini 

sistemli tədqiq etməyə zəruri ehtiyac vardır. O, XX əsr milli ədəbi mühitində bədii 
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yaradıcılığının özünəməxsusluğu ilə yadda qalıbdır. Milli söz sənəti qarşısında 

borcumuz varsa, onlardan biri də  bilavasitə H.Seyidbəyliyə olan borcumuzdur. Bir 

sözlə yaşayaraq onu qorumaq, dönə-dönə söz sənətinə, o cümlədən H.Seyidbəyli 

yaradıcılığına müraciət etmək hər daim lazımdır.  

Həsən Mehdi oğlu Seyidbəyli 22 dekabr 1920-ci ildə Bakı şəhərində 

doğulmuşdur. Yazıçı öz dəsti xətti ilə yazdığı tərcümeyi halda göztərir:  

Hələ məktəb yaşıma yetişməmiş bir uşaqkən kinoya qarşı böyük həvəs 

göstərirdim. Kino mənim üçün böyük, həm də sirli bir aləm idi. Mən bu sirri açıb, 

ona sahib olmaq istəyirdim. Bəzən, ata-anamdan gizlin kinoya qaçıb üç seansa 

dalbadal baxardım. Valideynlərim nigaran qalıb məni axtarırdılar. Yaşa dolduqca, 

bütün məşhur kino-artistləri tanımağa, onların tərcümeyi halını öyrənməyə 

başlamışdım. Hətta mənim və böyük qardaşım Kamilin kinolentləri olan 

albomumuz var idi. Bu albomlar indi də durur. Yeri gəlmişkən qeyd etmək 

lazımdır ki, mənim incəsənətə qarşı get-gedə artan həvəsimin səbəblərindən biri də 

böyük qardaşım Kamilin hər axşam özündən uydurub mənə və kiçik qardaşım 

Adilə  danışdığı nağıllar olmuşdur. Daha doğrusu bu nəhayətsiz və son dərəcə 

maraqlı süjetin hər anı təkcə bir nağıl idi. Valideynlərimiz axşamlar kinoya, teatra, 

yaxud sadəcə qonaq gedəndə mən və kiçik qardaşım şıltaqlıq edib bizi də özləri ilə 

aparmalarını təkid edər və ancaq böyük qardaşımız Kamilin  “sizə nağıl 

danışacam” – vədini eşidib, evdə qalmağa razılaşırdıq. Bu nağıl bir neçə il davam 

etdi. Bu son dərəcə maraqlı nağıl, qəribə əfsanələr əsasında qurulmuş olsa da 

gördüyümüz sərgüzəştli, bəzən melodrama xarakterli, bəzən də qəhrəmanlıq 

pafosu ilə çəkilmiş kinofilmlərin təsirindən azad deyildi. Bəzən, Kamil  hissə 

qapılıb bizim sevimli qəhrəmanlarımızı öldürür və bizim ancaq o “qəhrəman” 

haqqında nağıl eşitmək istədiyimizi görüb, onu yenidən, özü də inandırıcı bir 

şəkildə dirildir və bu bizə daha maraqlı görünürdü. Biz uşaq olsaydıq da, qəribə bir 

sövqi-təbii hiss edirdik ki, belə bir nağıl olmamışdır, bu nağıl Kamilin tükənməz 

fantaziyasının məhsuludur. Biz bunu bir də ona görə başa düşürdük ki, bəzən nağıl 

son dərəcə müasirləşdirilirdi. Hər dəfə nağıl bitəndə, mən onu öz xəyalımda davam 
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etdirirdim. Yəqin ki, bu da mənim uşaq aləmimin bir qədər zənginləşməsinə 

kömək etmişdir.  

Məktəbdə  oxuduğum ilk illər o qədər də xatirəmdə qalmamışdır. Bircə onu 

bilirəm ki, özfəaliyyət dərnəyində iştirak edirdim. Bəzən şeir də yazırdım. 

Müəllimim yazdığım şeirlərlə maraqlanıb məni pionerlər evinin şeir dərnəyinə 

yazdırmışdır. İllər ötdükcə kinoya qarşı artan həvəsim get-gedə möhkəmlənir və ən 

ümdə bir məqsədə çevrilirdi. Oxuduğum 40 nömrəli məktəbdən bizi 48 nömrəli 

məktəbə köçürdülər. Burda mən təzə-təzə yoldaşlara isinməyə, onların 

xarakterlərini öyrənməyə başladım. Sonra məni 14 nömrəli təzə açılmış onillik 

məktəbə (indiki 132-li məktəb) keçirdilər.  

Əvvəllər biz şəhərin ucqar məhəllələrindən birində olurduq, bu illərdə təzə 

məktəbimizin yaxınlığına, Lermontov küçəsinə köçdük. Həyətimiz böyük və 

qonşularımızın çoxu rus idi. Mən burda rus dilini mükəmməl öyrənməyə başladım.  

1936-cı ildə məni komsomola qəbul etdilər. 1938-ci ildə məktəbi əlaçı kimi 

qurtarıb, Moskvaya kino institutuna getmək istədim. Lakin, o vaxt kino-institutuna 

getmək, kino akademiyası adlanan  məktəbə ancaq ali təhsilli, həm də kino, yaxud 

teatr sahəsində işləmiş adamları, ümumiyyətlə, incəsənət sahəsində fəaliyyət 

göstərmiş nümayəndələri qəbul edirdilər. Buna görə də, mən, sənədlərimi 

Leninqradın kino-mühəndisləri hazırlayan institutuna göndərdim ki, oranı bitirib 

Moskva kino-akademiyasının rejissor fakultəsinə daxil ola bilim. 

1939-cu ildə Moskvada oxuduğum Bakı yoldaşlarımdam məlumat aldım ki, 

Kino akademiyası kino institut olmuşdur və orta məktəbi bitirənlər də qəbul 

olunur. Odur ki, sənədlərimi Leninqraddan Moskvaya göndərib, qəbul 

imtahanlarımı verdikdən sonra rejissor fakultəsinə daxil oldum.  

Böyük sənətkarların, artist, teatr və kinorejissorların maraqlı söhbətləri, 

mükəmməl dərsləri mənim dünya görüşümü genişləndirdi, dünya şöhrəti qazanmış 

incəsənət ustalarından institut illərində aldığım tərbiyə zövqümü də tərbiyələndirdi. 

Müharibə illərində, (Moskva Hitlerçilər tərəfindən mühasirəyə alındığı 

aylarda) institutumuzun damında tələbə yoldaşlarımla keşik çəkirdik. 
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1941-ci ilin oktyabrında institutumuzu Alma-ata şəhərinə köçürdülər. 

Müəllimlərimdən biri, məşhur kinorejissor Q.M.Koznitsov, məni və yodaşlarımı 

tez-tez bədii lövhələr yazmağa (“Bürkü”, “Şaxta”, “Aclıq” və i.a.) ədəbi etüdlər 

yaratmağa məcbur edir, beləliklə, biz nəinki aktyorla işləməyə, kino çəkməyə, 

hətta yazmağa da adət edirdik.  

Mənim çəkdiyim ilk təcrübə filmi öz yazdığım “33” adlı novella olmuşdur. 

Sonralar institutda O.Henrinin “Son yarpaq” adlı məşhur novellasını və Səməd 

Vurğunun “Vaqif” pyesindən mantaj olunmuş filmləri çəkmişəm. (“Vaqif” mənim 

diplom işim olmuşdur). 1943-cü ildə institutu əla qiymətlə bitirib Bakıya, 

kinostudiyada işləməyə gəlmişəm. Bu vaxt böyük qardaşım Vətən müharibəsi 

cəbhələrində idi.  

Kinostudiyada işlədiyim illər ərzində, respublikamızda ilk rəngli kinooçerk 

“Bakıdan Göy-gölə” filmini, sonralar neftayırma zavodunun gənc fəhlələrinin 

həyatından bəhs edən kino oçerki  çəkmişəm. Lakin o illər kino sahəsində olan 

durğunluq məni qane etmədiyi üçün, tez-tez xırda hekayələr, mənsur şeirlər yazır, 

ancaq tanış və dostlarıma oxuyurdum. Sonra qəzetlərdə çıxış etməyə başladım. 

Yazıçı 70-ci illərin ortalarında müsahibinə verdiyi (A.Hacıyevə) cavabda deyir ki, 

ilk hekayəm 1946-cı ildə “Xilaskar” adlı ilə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində dərc 

olunubdur. (25 aprel, 1975, “Bilik” qəzeti). (Bu faktlar Sevinc Kazımovanın 

“Ömrün iki qolu” monoqrafiyasından  götürülübdür. B., Elm və Təhsil”, 2010. – 

B.B.) 

1945-46-cı illərdə şair Rəsul Rzanın “Qızıl üzük” ssenarisi əsasında kino-

komediya çəkməyə başladım. Biz aylarla Astara, Lənkəran şəhərlərində, talış 

dağları qoynunda işləməli olduq. Sonralar mən sadə adamların qüdrətli əlləri ilə 

dəyişdirilmiş zəngin çay, sitrus bitkiləri olan gözəl mənzərəli bu rayonlara tez-tez 

gəldim. Odur ki, təbii olaraq, bu yerlərin adamları haqqında bir əsər yazmaq 

həvəsinə düşdüm. 1949-cu ildə “Kənd həkimi” povestini yazdım. Bu povest əvvəl 

“İnqilab və mədəniyyət” məcmuəsində, sonralar Moskvada “Bizim astarada” adı 

ilə “Drujba narodov” almanaxında və “Molodoya qvardiya” nəşriyyatında kitab 

şəklində çıxdı.  



 20 

1949-1951-ci illərdə Moskvada aspirantura tipli xüsusi ssenari şöbəsini və 

1952-ci ildə Marksizm-Leninizm (Bakıda) məktəbini bitirdim. 1952-53 cü illərdə 

yazıçı İ.Qasımovla birlikdə “Uzaq sahillərdə” povestini, 1954-cü ildə “Dəniz 

cəsurları sevir” pyesini yazdım. 1954-cü ildə mənim ssenarim üzrə 

çəkilmiş”Doğma xalqımıza” adlı rəngli film vətənimizin və xarici ölkələrin 

ekranlarında nümayiş etdirildi. Hal-hazırda “Qızmar günəş altında” adlı ssenarim 

əsasında çəkilmiş bədii film ekrana buraxılacaq.  

İ.Qasımovla birlikdə yazdığım “Uzaq sahillərdə” romanı xarici dillərə 

tərcümə olunur. Macarıstandan bu kitabın iki tomluğunu bizə göndərmişlər. Bu 

povest əsasında yazdığımız eyni adlı pyes Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı 

səhnəsində ikinci ildir ki, göstərilir. İndi “Uzaq sahillərdə” kino filmi də istehsalata 

buraxılmışdır.  

1956-57-ci illərdə yazıb qurtardığımız “Qızıl axtaranlar” adlı Musiqili 

komediyanın librettosu teatrın kollektivi və mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qəbul 

olunmuşdur. Bu əsərin musiqisini kompozitor Tofiq Quliyev yazır: “Telefonçu 

qız” adlı povest üzərində işləyirəm.  

Bütün bunlara əlavə “Правда”, “Известия”, “Литературная газета”, 

“Komсомолская правда, “Kommuнист”, “Бакинский рабочий”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Молодой Азербайджан”,“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərində oçerk, 

məqalə və tənqidi məqalələrimlə iştirak edirəm. 

Bu illər ərzində “Kənd həkimi” (“Bizim astarada”) povesti, “Qiymətli 

damcılar” hekayələr kitabı, “Kür sahillərində” oçerklər kitabı, “Uzaq sahillərdə” 

povest (bir neçə dildə) kitablarım çıxmışdır”.  

60-cı illərdə yazıb oxucu kütləsinə təqdim etdiyi “Telefonçu qız” povestini 

H.Seyidbəyli ssenariləşdirərək 1962-ci ildə eyni adla - “Telefonçu qız” başlığı ilə 

ona ekran həyatı verir. Kino sahəsində ardıcıl fəaliyyət göstərən sənətkar bu illərdə 

daha məhsuldar işləyir. 1956-cı ildə “Qızmar günəş altında” və “Uzaq sahillərdə” 

(1958) filmləri (İ.Qasımovla birlikdə) az müddət ərzində ona böyük şöhrət 

qazandırır. “Belə ada da vardı” (1965), “Cazibə qüvvəsi” (1966), “Sən nə üçün 

susursan?” (1966), “Bizim Cəbiş müəllim”(1970), “O qızı tapın” (1971), “Səadət 
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qayğıları” (1976) filmlərində mühüm ictimai, sosial və mənəvi problemlərə 

toxunulur. “Səadət qayğıları” filmi 1977-ci ildə Ümumittifaq kino festivalının 

diplomuna layiq görülür. O, Azərbaycan kino sənətindəki xidmətlərinə görə 1960-

cı ildə Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülür. Klassik şairimiz İ.Nəsiminin 

1973-cü ildə keçirilən 600 illik yubiley tədbirlərində bütün sənətkarlar kimi 

rejissorlarımız da bu yubileyə öz töhfələrini verdilər. 1973-cü ildə ekran həllini 

tapan “Nəsimi” bədii filmi 7-ci Ümumittifaq Kino festivalında “Ən yaxşı tarixi 

film üçün” (1974) mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan kino dramaturqu, 

rejissor, yazıçı H.Seyidbəyli uğurlu ədəbi fəaliyyətinə və kino sahəsindəki 

yaradıcılığına görə 1976-cı ildə Azərbaycan SSR xalq artisti fəxri adına layiq 

görüldü. İstedadlı rejissor  1963-1980-ci illərdə SSRİ Kinomotoqrafçılar İttifaqı 

İdarə Heyətinin katibi vəzifəsində çalışmışdır. Görkəmli sənətkarın əlli illik 

yubileyi və ordenlə təltif olunması münasibəti ilə müasirləri, qələm dostları ona 

təbrik teleqramları göndərmişlər və bu teleqram müəllifləri arasında – o vaxtlar 

gənc yazıçılar olan – Anar və Elçin bu gün nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, hətta 

Avropada, Şərqdə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi olan ölkələrdə çox nüfuz qazanmış, 

Azərbaycanı şöhrətləndirmiş, bu gün də ləyaqətlə təmsil edən, sağlıqlarında 

klassikləşmiş, çağdaş ədəbiyyatımızı vicdanla çiyinlərində daşıyan ziyalı şəxslər, 

xalq yazıçılarıdır.  

Həmçinin teleqram müəllifləri arasında böyük Türk şairi Nazim Hikmət, xalq 

yazıçıları İlyas Əfəndiyev, Süleyman Rəhimov, İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov 

(Muğanna), xalq şairi Qabil, xalq artisti Nəsibə Zeynalova, akademik Məmməd 

Arif və başqaları da vardır.  

Həsən Seyidbəyli yaradıcılığı haqqında müəyyən qənaətlərə gəlmək 

baxımından oxucularımız üçün maraqlı olacağını nəzərə alıb həmin teleqramların 

bir neçəsini olduğu kimi, vergülünə, nöqtəsinə belə əl vurmadan kitaba daxil 

edirik.  

Əzizimiz Həsən! Anadan olmağınızın 50 illiyi münasibətilə səni ürəkdən 

təbrik edirik! Sənin bədii yaradıcılığın  və kinomatoqrafdakı fəaliyyətin, hər bir 
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müvəffəqiyyətin bizi sevindirmişdir. Sənə uzun ömür, yeni-yeni yaradıcılıq 

nailiyyətləri arzulayırıq! 

İlyas və Elçin Əfəndiyevlər 

 

 Hörmətli Həsən müəllim! Əlli yaşınız və təltif olunmağınız münasibətilə 

səni ürəkdən təbrik edirəm. İşində yaradıcılıq müvəffəqiyyəti, özünə can sağlığı, 

ailənə səadət arzulayıram! 

Anar 

 

Əziz Həsən! Yüksək mükafatla Qırmızı Əmək Bayrağı ordenilə təltif 

edilməniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edir, sizə can sağlığı, böyük-böyük 

yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayıram!  

Məmməd Arif 

 

H.Seyidbəylinin yaratdığı nəsr nümunələri bu gün də oxucular tərəfindən 

sevilə-sevilə oxunur. İstər “Çiçək” povesti olsun, istərsə də “Cəbhədən cəbhəyə” 

və yaxud “Uzaq sahillərdə” əsərləri o illər əlbəəl gəzmiş, yazıçı özünə böyük 

oxucu auditoriyası qazanmışdır. Bir məsələyə aydınlıq gətirək ki, ədibin əsərlərinin  

nəşri mənbələrdə ayrı-ayrı illərdə göstərilib. Yazılma tarixi, jurnal-qəzetlərdə çap 

olunması, nəhayət, kitab halında nəşri. Hətta bəzi əsərləri rus dilində nəşr 

edildikdən sonra Azərbaycan dilində işıq üzü görmüşdür. “Kür sahillərində” 

(1953), “Kənd həkimi” və ya  “Bizim Astarada” (1952) (rus dilində), “Telefonçu 

qız” (1960), “Çiçək” (1978) povestləri, “Cəbhədən cəbhəyə” (1960), “İllər keçir” 

(1973) (İ.Qasımovla birlikdə), “Tərsanə” (1975) romanları, “Dəniz cəsurları sevir” 

(1954), “Sən nə üçün yaşayırsan?” (1959) (hər iki əsər İ.Qasımovla birlikdə 

yazılıb) pyesləri müasirlərimizin əməyindən, mənəvi-əxlaqi saflığından bəhs edir. 

Tanınmış yazıçı 9-10-cu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı 

seçilmişdir. “Şərəf nişanı” (1960), “Qırmızı Əmək Bayrağı” (1970) ordenləri və 

digər medallarla təltif olunmuşdur. 
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Həsən Mehdi oğlu Seyidbəyli 25 iyun 1980-ci ildə Bakı şəhərində vəfat 

etmişdir.  

Problemin çox cəhətliliyi, müxtəlif qəhrəmanların xarakterik aləmlərinin 

açılması və janrların müxtəlif yönlərdə həlli H.Seyidbəyli yaradıcılığında 

diqqətəlayiq yer tutur. Onun bütün əsərləri janrından və formasından asılı 

olmayaraq günümüzün, zəmanəmizin ən aktual, ən müasir məsələləri ilə bağlıdır. 

Hərbi vətənpərvərlik, yaradıcı əmək, saf məhəbbət, gənclərin tərbiyəsi, şəhər və 

kənd həyatı, sülh uğrunda mübarizə, neftçilərimizin fədakarlığı və s. yazıçının 

maraqlandığı, meyl göstərdiyi, müraciət etdiyi mövzular olmuşdur. İnstitutu 

bitirdikdən sonra o nasir kimi fəaliyyət göstərmişdir. Yazıçının bütün əsərlərində - 

hekayələrində, povestlərində və romanlarında sözün həqiqi mənasında kinoya 

məxsus olan hərəkət, dinamiklik özünü biruzə vermişdir. Maraqlıdır ki, sonralar 

yazıçının bəzi əsərləri doğrudan da ekrana köçdü. Ədibin “İmtahan”, 

“Qızılaxtaranlar”, “Bağlı qapılar” kimi dram əsərləri hələ o illər keçmiş SSRİ-nin, 

eləcə də başqa xarici ölkələrin teatr səhnələrini gəzmişdir. Əsərləri rus, gürcü, latış, 

eston və macar dillərində nəşr olunmuşdur. H.Seyidbəylinin “Kənd həkimi”, 

“Telefonçu qız”, “Çiçək” povestləri, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi 

Hüseynzadənin taleyindən bəhs edən “Uzaq sahillərdə”, “İllər keçir”  (İ.Qasımovla 

birlikdə yazılıb), “Cəbhədən-cəbhəyə” detektiv əsərləri, neft mədənlərində çalışan 

gənclərin həyatından söhbət açan “Möcüzələr adası” hekayəsi, dənizlə əlaqədar 

zəhmət adamlarının fəaliyyətinə həsr olunmuş “Tərsanə” romanı ədəbi 

ictimaiyyətin və oxucuların diqqətini cəlb etmiş, tez bir zamanda onu 

şöhrətləndirmişdir. “İyirmi gün Amerikada” adlı yol qeydləri 1974-cü ildə 

“Gənclik” nəşriyyatında, “On bir gün Yaponiyada” (Aznəşr, 1966), “Gördüyüm 

yerlər” (“Gənclik”, 1980) səfər təəssüratları publisistikanın dəyərli nümunələri 

kimi ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. Lakin yaradıcılığının ən kamil 

dövründə, yaşı 60-a çatmamış bədxahlarının ona qarşı olan təsirləri nəticəsiz 

qalmadı. 

Eşitdiklərimiz, oxuduqlarımız bizə deməyə əsas verir ki, böyük sənətkar ona  

qarşı olan etinasızlığın (əlbəttə ətrafındakıların – B.B.), mənəvi təsirinin 
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nəticəsində dünyasını dəyişmişdi. Sözügedən məsələ ilə əlaqədar professor Gülrux 

Əlibəylinin “Düşünən dünyamız” kitabında (Bakı -1998) bəzi faktlara rast gəlinir. 

G.Əlibəyli yazır: “Vəfatından bir neçə gün əvvəl “Yaşıl bağ”da rastlaşdım 

onunla. Gərgin və əsəbi idi. O illərdə Mərkəzi Komitənin mədəniyyət şöbəsinin 

işçiləri respublikamızdakı bütün hadisələrə, mədəniyyət sahəsindəki böyük və 

kiçik tədbirlərə bilavasitə rəhbərlik edir, xırda himayəçiliklə məşğul olurdular. 

“Babək” filminin ssenarisinin qəbulunda aktyorların seçilməsində iştirak edir, 

son söz kimi təkliflər edirdilər. Filmin rejissorluğunu Seyidbəylinin əlindən alıb 

Eldar Quliyevə tapşırdılar. Misli görünməyən kobud müdaxilə nə dərəcədə filmin 

xeyrinə oldu. Tamaşaçı canlı şahid oldu! Əslində 60 yaşını hələ adlamamış 

görkəmli yazıçımız, ictimai xadim, kino sənətinin təşkilatçısı və rejissoru – 

Seyidbəylinin faciəvi vəfatının əsl səbəbinə çevrildi. Əslində bu açıq təhqir idi! Və 

yazıçı qəlbi buna dözmədi”. 

“Kənd həkimi” və ya“Astaraya gedən yol” əsərində yazıçı yeni söz, yeni 

üslub, yeni nəsr haqqında orijinal fikirlər söylədi. S.Mümtaz adına Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində saxlanılan sənədlərin 

içərisində yazıçı öz dəsti-xətti ilə yazdığı tərcümeyi halında yazır: “... 1945-ci 

illərdə şair Rəsul Rzanın “Qızıl üzük” ssenarisi əsasında kinokomediya çəkməyə 

başladım. Biz aylarla Astara, Lənkəran şəhərlərində, Talış dağları qoynunda 

işləməli olduq. Sonralar mən, sadə adamların qüdrətli əlləri ilə dəyişdirilmiş zəngin 

çay, sitrus bitkiləri olan gözəl, gəzməli bu rayonlara tez-tez gəldim. Odur ki, təbii 

olaraq, bu yerlərin adamları haqqında bir əsər yazmaq fikrinə düşdüm.1949-cu ildə 

“Kənd həkimi” povestini yazdım. Bu povest əvvəl “İnqilab və mədəniyyət” 

məcmüəsində, sonralar Moskvada “Bizim Astarada” adı ilə “Дружба народов” 

Almanaxında və “Молодая гвардия” nəşriyyatında kitab şəklində çıxdı”
1
. 

(Sonralar ədəbi prosesdə povest haqqında danışılarkən “Bizim Astarada”, 

“Astaraya gedən yol” kimi təqdim edilibdir. Oxucuları çaş-baş salmamaq üçün 

bildiririk ki, povest H.Seyidbəyli tərəfindən ilk dəfə “Kənd həkimi” adı ilə təqdim 

1
 S.Mümtaz adına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivi Fondu. 

H.Seyidbəylinin Arxivi, fond 143, iş 40. 
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edilib. Biz də kitabda sözügedən əsərdən bəhs edərkən “Kənd həkimi” sərlövhəsini 

işlədəcəyik. – B.B. ) 

 Bu povestindən başlayaraq bütün əsərlərində yüksək amal, iradə, romantik 

vüsət, fəlsəfi dərinliklə seçilir. Nəsrimizdə istehsalat sahəsinin təsviri 

H.Seyidbəylinin ciddi düşündürən məsələlərdən idi. Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev 

əsərin qəhrəmanları, bu qəhrəmanların duyğu və xəyalları sosialist istehsalatından 

ayrı təsəvvür edilmirdi deyərək yazır: “Son illər ərzində yaranmış və bilavasitə 

müasir həyatımızdan bəhs edən görkəmli nəsr əsərlərimizin, məsələn, 

“Abşeron”un, “Gülşən”in, “Böyük günlər”in, “Ağ bulaq dağlarında” romanının, 

“İradə”, “Bizim Astarada”, “Bizim qızlar”, “Gənclik” povestlərinin, Mir Cəlalın 

gözəl hekayələrinin qəhrəmanlarını, bu qəhrəmanların duyğu və xəyallarını 

sosialist istehsalatından ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil”
2
. 

Aydın məsələdir ki, nəsr əsərində istehsalat sahələrinin az və ya çox 

göstərilməsi barədə hədd qoymaq mümkün deyil. Burada yazıçılıq hissi vardır və 

istedad iş görür. Lakin bir həqiqət də vardır ki, təsvir olunan istehsalat sahəsi gərək 

həyatdakı kimi canlı olsun, qəhrəmanların xarakteri ilə, emosional hissləri ilə, 

həyat və taleləri ilə qırılmaz surətdə bağlı olsun. Nə üçün istehsalat sahələri bəzi 

nəsr əsərlərimizdə poetik bir obyekt kimi, qəhrəmanın daxili aləmini meydana 

çıxaran, onda emosional hisslər doğuran bir amil, bir mənbə kimi göstərilə bilmir? 

Bunun əsas səbəbi bizcə, yazıçı, obrazın və ya qəhrəmanın öz əməyinə olan 

psixoloji münasibətini dərindən duyub hiss edə bilmir. Sənətkar hər hansı istehsalat 

sahəsini sənətdə poetik bir yüksəkliyə qaldırmalıdır. Onu həmin istehsalatın öz 

adamları qədər dərindən duyub sevməlidir. Yazıçı qəhrəmanların daxili aləmi ilə, 

taleyi ilə, yaşadığı, işlədiyi anlarla, məqamlarla, ən əsası da situasiyalarla nə qədər 

dərindən bağlı olduğunu, onlarda nə kimi duyğular əmələ gəldiyini, onların bir-biri 

ilə münasibətlərinə necə təsir etdiyini hiss etməlidir.  

   H.Seyidbəylinin yaradıcılığından, ədəbiyyatda mövqeyindən danışarkən 

məlum olur ki, o, nasir, dramaturq, publisist, kinorejissor kimi yaradıcılıq 

sahələrində xüsüsi mövqeyi olan, qələm sahibi, ictimai xadim olmuşdur. “Həzin 

2
 Əfəndiyev İ. Nəsrimizdə istehsalat sahələrinin təsviri. Ədəbiyyat və incəsənət, 1954, 4 dekabr 
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ürək sahibi olan” sənətkar (atası haqqında bu sözləri qızı, tarix elmləri namizədi 

Məryəm xanım söyləyib – B.B.) kəskin, bəzən də ziddiyyətli xarakterlər 

yaratmışdır. Təkcə “Nəsimi” bədii filmi ilə o, kino tarixində qalmağa layiqdir. 

Nəsimi insan təfəkkürünün, insan qəlbinin, insan zəkasının ən yüksək zirvəsidir. 

Nəsiminin həyatı, fəaliyyəti, ideyaları əvvəldən axıra fəlsəfədir. Seyidbəyli 

Nəsimini poeziyada necə varsa eləcə də ekrana gətirmiş, daha da ucaltmağa 

müvəffəq olmuşdur. Klassiklərimizi mütaliyə edə-edə bir-birindən gözəl, oxunaqlı, 

lirik-psixoloji üslubda, müasirlərinin həyatından bəhs edən bədii nümunələr 

yazırdısa, rus kinosuna istinadən, onların təcrübəsini öyrənə-öyrənə ən nümunəvi 

bədii filmləri çəkdi. Yazıçı-dramaturq bu barədə yazır: “A.Dovjenkonun və 

İ.Saçenkovun lentə aldıqları mövzuların, yaratdıqları obrazların dərinliyi, siyasi və 

fəlsəfi əhəmiyyəti onların çəkdikləri əsərləri dünya miqyasında yaranmış ən yaxşı 

filmlərin sırasına salmışdır. (“Torpaq”, “Arsenal”, “Şors”, “A.Dovjenko”, “Boqdan 

Xmelnitski”, “İ.Savçenko”). Bu rejissorların filmləri bizim üçün, o cümlədən 

mənim üçün bir növ dərslik olmuşdur ” (H.Seyidbəyli “Qırılmaz tellər”). Yazıçının 

qəlbi həmişə həyatla qaynayıb-qarışaraq insanlardan bir gün belə uzaqlaşmazdı. 

Xalqına, sənətinə vurğun idi. 

Zəngin xarakterlər müəllifi, ziyalı vətəndaş, ictimai xadim, əla təşkilatçı, 

mahir rejissor kimi o, XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ictimai-bədii, ədəbi-

mədəni fikir tarixində ən yüksək zirvəyə qalxmışdır.  

H.Seyidbəyli Moskva, Sankt-Peterburq, Kiyev və başqa böyük şəhərlərdə 

keçirilən simpoziumlarda, elmi-yaradıcı konfranslarda, kino festivallarında iştirak 

edir, maraqlı məruzələrlə çıxış edərək Azərbaycanı təmsil edirdi. Ukraynanın 

yazıçıları və kinomatoqrafçıları ilə yaradıcılıq əlaqələrinin möhkəmlənməsində 

onun əməyi danılmazdır. Bu barədə H.Seyidbəyli yazırdı: “Bir neçə dəfə Ukrayna 

Yazıçılar İttifaqının qurultayının qonağı, orada keçirilən kino festivallarının 

iştirakçısı olmuşam. İmran Qasımovla birlikdə yazdığım “Uzaq sahillərdə” povesti 

Ukrayna dilində tərcümə edilmişdir. Nəhayət “Telefonçu qız” povestim bizi daha 

da yaxınlaşdırıb, doğmalaşdırıb”.  
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Bu sənət və ədəbi əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişafını biz daha sonralar 

müşahidə etdik. “Telefonçu qız”ı ekranlaşdırmaq istəyən tanınmış kino rejissoru 

İsidor Annenski Mehriban rolunda çəkilmək üçün gənc Ukrayna aktrisası Raisa 

Nedaşkovskayanı dəvət etmişdi. Sadəcə vəziyyət dəyişmiş, sonra başqa bir 

ukraynalı qızı “Möcüzələr adası” filmində (Zoya Nedvay) Məryəm roluna çəkildi. 

Ukraynada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti günlərində H.Seyidbəyli 

bir təşkilatçı kimi iştirak etmişdir. Zaparojyedə yazıçılarla tələbələrin görüşü 

zamanı təşkil olunmuş kitab sərgisində Ukrayna dilində çap olunmuş “Telefonçu 

qız” povesti Azərbaycan-Ukrayna ədəbi əlaqələri ilə yanaşı H.Seyidbəylinin 

yaradıcılığına verilən yüksək qiymət kimi, ona bəslənən rəğbət kimi başa düşülür. 

“Yazıçı-dramaturq İ.Əfəndiyev bir sıra əsərlərə, obrazlara, konflikt və xarakterlərə 

qiymət verərkən “Tamaşa qarının nəvələri”, “Mən ki, gözəl deyildim” povestləri 

ilə yanaşı “Telefonçu qız” povestinin də təravətini, onları oxuculara sevdirən 

cəhəti, ən əvvəl sadə adamların, böyük bir cəmiyyətin kiçik üzvləri olan İkramın, 

Mehriban və Qəndabın duyularaq yaradılan, həqiqi zəhmətlə bağlanan canlı 

surətlərində görürdü”.
1
 Nəsrdə, dramaturgiyada, poeziyada da yüksək ideyalı, 

yüksək bədii səviyyəli əsərlər uğrunda tənqidçilər ardıcıl mübarizə aparmışlar. 

Tənqid heç vaxt kaloritsiz, sönük, səthi və bəsit əsərlərin yazılmasına imkan 

verməyib. Çünki intellektual səviyyəsi günbəgün artan, mənəviyyatı getdikcə 

zənginləşən müasirlərimizin dolğun surətini ancaq ideya-bədii səviyyəcə kamil 

əsərlərlə yaratmaq olar. Real sənət yazıçıdan böyük məsuliyyət, həssaslıq, geniş 

erudisiya, milli təəssübkeşlik, sağlam ideya mövqeyi tələb edir. Sənətkar 

müşahidəsi yalnız kənd və şəhər həyatını və ya hər hansı bir istehsalat həyatını 

bilməkdən ibarət deyildir. Həm də insanın daxili aləminə nüfuz etməyi, qəlbləri 

görməyi bacarmaqdan ibarətdir. Bu tələblə H.Seyidbəyli yaradıcılığına qiymət 

verən yazıçı həmkarı İlyas Əfəndiyev yazırdı: “Onlar (İ.Qasımovu, B.Bayramovu, 

İ.Şıxlı, İ.Hüseynovu və başqalarını da nəzərdə tuturdu – B.B.) öz əsərlərində 

süjetin mümkün qədər yığcam və lakonik olmasına, hadisələrin sürətlə inkişaf 

etməsinə, insanların daxili aləminə daha çox fikir verir, uzunçuluqdan, əhvalat-

1
 İsmayılov Y.M. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılıq yolu. Bakı, “Elm”, 1991, səh 237-238. 
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çılıqdan qaçırlar, yeni ifadə formaları axtarırlar, qardaş sovet xalqlarının və eləcə 

də mütərəqqi dünya ədəbiyyatının təcrübəsindən öyrənməyə can atırlar”.
1
  

Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində xüsusi əməyi olan, xalq artisti 

H.Seyidbəyli ədəbiyyat və sənət məsələləri, əsasən də kinomuzun vəziyyəti, 

mövcud problemlər, onların aradan qaldırılması yolları, görkəmli sənətkarların 

həyatı, fəaliyyəti, xidmətləri haqqında öz sözünü deyir, cəmiyyətdə nüfuzlu bir 

ziyalı, fədakar kino işçisi, istedadlı nasir kimi şöhrətlənirdi. Xalq artisti, görkəmli 

rejissor Əjdər İbrahimovun anadan olmasının 60 illiyilə əlaqədar yazdığı məqalə 

bu cəhətdən maraq doğurur. 

Ayrı-ayrı kino filmləri, yazdığı bədii nəsr nümunələri ilə əlaqədar verdiyi 

müsahibələr də onun yaradıcılığının tərkib hissəsi kimi bütün vaxtlarda maraqla 

qarşılanmışdır. H.Seyidbəylinin yaradıcılığı dediyimiz kimi rəngarəng olmuşdur. 

Onun səfər təəssüratları xüsusi qeyd olunmalıdır. 70-ci illər xarici ölkələrə səfərləri 

əsasında qələmə alınmış yol qeydləri onun ən gözəl publisistik əsərləri sayılır. Bu 

əsərlər xüsusi tədqiqata cəlb olunası çox maraqlı səyahətnamələrdir. 

H.Seyidbəylinin ədəbiyyatda tutduğu mövqedən danışarkən onun publisistikasının 

üstündən sükutla keçmək bizcə insafsızlıq olardı. Amerika, Yaponiya təəssüratları 

bu gün də diqqətəlayiq publisistik nümunələr kimi oxunur. İstər kino xadimləri, 

istər ədəbi tənqidçilər və ya jurnalistlər görkəmli kinorejissorun, nasirin Azər-

baycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində mövqeyi və əsərləri haqqında fikir və 

mülahizələrini xəsisliklə də olsa bildirmişlər. 

1979-cu ildə mavi ekranlarımızda ölkəmizin müxtəlif studiyalarında istehsal 

olunmuş televiziya filmlərinə böyük maraqla baxılırdı. Bu filmlər Bakıda keçirilən 

VIII Ümumittifaq festivalı münasibətilə nümayiş etdirilirdi. Janr və mövzu 

cəhətdən rəngarəng filmlərin yaradıcılarını bir məqsəd düşündürürdü. Sosialist 

gerçəkliyini, Vətənimizin ictimai-siyasi, mədəni həyatını, sovet xalqlarının  

dünənini, bu gününü bütün dolğunluğu ilə  göstərmək. 

Festival ərəfəsi H.Seyidbəyli demişdir: 

1
 Əfəndiyev İ. Yüksək bədiilik və müasirlik. Kommunist, 1965, 14 noyabr. 
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“–İstər bundan əvvəl keçirilmiş festivallar, istərsə də kinomatoqrafiyaçıların 

hazırki ali məclisi televiziya filmlərin kinoda müstəqil sahəyə çevrildiyini bir daha 

göstərir və qısa müddət ərzində bu sənətin belə sürətli inkişafı ekran ustalarımızın 

bacarıqlarından, istedadından xəbər verir. Mövzunun dairəsi genişlənmiş, janrın 

hüdudları böyümüşdür. Biz bu gün televiziya üçün çəkilmiş bir çox musiqili filmə, 

bədii kino əsərinə, sənədli lentə eyni maraqla baxırıq. Mən televiziya sözünü 

xüsusi vurğu ilə ona görə işlətdim ki, həmin filmlər məhz mavi ekranda əsl 

dəyərini tapır. Axı, televiziya filmlərinin öz xüsusiyyətləri, estetik təbiəti vardır. 

Təsadüfi deyil ki, münsiflər heyətləri də festival üçün ayrılmış əsərlərə kiçik 

ekranda baxıb qərar çıxarmışlar.  

Festival repertuarının yaxşı cəhəti bir də ondadır ki, onun proqramına, 

kinostudiyalarda lentə alınmış filmlərlə yanaşı, televiziyada çəkilmiş əsərlər də 

daxildir. Bu cəhətdən Azərbaycan televiziya komitəsi festivalda fəal iştirak etdi. 

“Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir”, “Uzunömürlülər diyarı” sənədli filmləri, 

“Üç eskiz” musiqili filmi və “Möcüzələr adası” multiplikasiya lenti respublika  

televiziyasında istehsal olunmuşdur.  

“Mən mahnı bəstələyirəm” bədii televiziya filmi isə “Azərbaycan-film” 

kinostudiyasında çevrilmişdir”. 

Göründüyü kimi sənətkar bütün vaxtlarda intellektual potensialını ədəbiyyata, 

incəsənətə, ən nəhayəti xalqa xidmətdə görürdü. Və bu ruh yüksəkliyi ilə, 

peşəkarlıqla işinin öhdəsindən məharətlə gəlirdi. H.Seyidbəylinin yaradıcılığında 

olan bu orijinal peşə ustalığı haradan gəlir? Bu suala cavab vermək üçün onun 

dünya kinomatoqrafiyasının zirvələrindən sayılan “Potyomkin zirehlisi”, “İvan 

Qroznı” filmlərinin yaradıcısı, böyük sovet kinorejissoru Sergey Mixayloviç 

Eyzenşteynin anadan olmasının 80 illiyi münasibəti ilə yazdığı “Əlçatmaz zirvə” 

məqaləsinə diqqət yetirmək kifayətdir. Çünki H.Seyidbəyli belə bir dünya şöhrətli 

sənətçidən dərs almışdır. Eyzenşteynin sənətə gəlişi isə Blok, Mayakovski, 

Meyerxold, Çaplin, Dovjenko, Rudokvin, Verşov kimi nəhəng ustaların dövrünə 

düşür. “O, bu nəhənglərə tay sənətkar idi” (H.Seyidbəyli). Maraqlıdır ki, tələbəlik 

illəri bir təsadüf nəticəsində H.Seyidbəyli də bu ünlü sənətkardan dərs alıb. 
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Deməli, nəticə aydındır ki, dünya şöhrətli bir sənətkardan dərs alan şəxs məhz 

Seyidbəyli kimi sənətkar olmalı idi. Və oldu da... 

Qeyd etdiyimiz kimi H.Seyidbəyli iki çağırış Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin 

deputatı olub. İşinin gərgin olmasına baxmayaraq, ədibin ictimai-siyasi fəallığı da 

onun cəmiyyətdə mövqeyini müəyyən edən səciyyəvi cəhətlərdəndir. Azərbaycan 

Kinomatoqrafiyaçılar İttifaqı İdarə Heyətinin birinci katibi kimi çətin, yaradıcı, 

məsul bir vəzifəni necə ləyaqətlə yerinə yetirdiyini o dövrki mətbuat səhifələrində 

görmək olar. Aldığı dövlət mükafatları, orden və medallar da bir daha 

dediklərimizi təsdiq edən amillərdir. H.Seyidbəylini ədəbiyyatımızın, 

mədəniyyətimizin bu günü və sabahı daima düşündürmüşdür. Sənətə bu 

tendensiyadan yanaşan ədib, şübhəsiz daimi axtarışda olmuş, düşünmüş, mövcud 

olan və ola biləcək problemlərin həlli üçün bütün gücünü və qüvvəsini sərf 

etmişdir. Hətta az qala o problemlərin həlli üçün bütün cəmiyyətə, ziyalılara, 

sənətkarlara müraciət edirdi. Azərbaycan kino dramaturgiyasında yaranan 

boşluğun yaranması səbəbini ədib “Kinomuzun bu günü və sabahı” adlı sənətşünas 

İlham Rəhimliyə verdiyi müsahibəsində belə şərh edir: “...Vaxtı ilə C.Cabbarlı, 

daha sonralar İ.Qasımov, M.Hüseyn, Ə.Məmmədxanlı, M.İbrahimov kimi 

sənətkarlar kino üçün əsərlər yazmış və onların ekran taleyi də uğurlu olmuşdur. 

Ancaq bu müəlliflərin bəziləri kinodan uzaqlaşmış, yaradıcılıqlarını nəsr və 

dramaturgiya sahəsində davam etdirmişdir. Buna görə də Azərbaycan kino 

dramaturgiyasında bir növ boşluq yaranmışdır”. Komediya janrında filmin 

yaranmaması onu narahat edir və səbəbini “kino işçilərində və yazıçılarda” 

görürdü. Kino aktyorlarının yetişməsi də sənətkarı düşündürən məsələlərdən 

olmuşdur. “Nəsimi” filminin baş qəhrəmanı Rasim Balayevi təsadüfü görmüş, ilk 

baxışda onu bəyənmiş və bu rolu ona oynamağı təhrik etmişdir. 

Mədəniyyət tariximizdə göstərdiyi xidmətlərdən biri kino aktyorlarının seçilib 

yetişdirilməsi, formalaşdırılması, istedadlı gənclərin C.Cabbarlı adına 

“Azərbaycanfilm” studiyasına cəlb olunması, onlara xüsusi qayğının göstərilməsi 

və daha mükəmməl təhsil almaqları üçün Sankt-Peterburqa, Moskvaya ali ssenari 

kurslarına oxumağa göndərməsi olmuşdur. Maraqlıdır ki, H.Seyidbəyli Rusiyanın 
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sözügedən şəhərlərində bu və ya digər tədbirlərdə iştirak edərkən həmin gənclərlə 

görüşür, orada da onlara diqqət yetirirdi. 1970-ci illərdə yazdığı məqalələrdə, etdiyi 

çıxışlarda, verdiyi müsahibələrdə dəfələrlə bildirib ki, “yeni gənc istedadlar 

nəslinin yetişəcəyinə böyük ümidlər vardır”. M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət  

Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət  Mədəniyyət və 

İncəsənət Universiteti) ayrıca kino aktyorluğu fakültəsinin açılmasında 

H.Seyidbəylinin də əməyinin olması xüsusi qeyd olunmalıdır. Bütün bunlarla 

kifayətlənməyən yazıçı, ziyalı, vətən təəssübünü çəkən sənətkar yazırdı: 

“..Təsəvvür edin ki, Moskva dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun aktyorluq 

fakültəsində bir nəfər də azərbaycanlı oxumur. Halbuki, bu institut ayrı-ayrı 

respublikalar üçün aktyorlar hazırlamışdır. Bu məsələ ciddi narahatçılıq doğurmalı, 

azərbaycanlı gənclərin Moskvada təhsil almaqları üçün respublika 

Kinomatoqrafiya Komitəsi, Kinomatoqrafçılar İttifaqı və kino studiya əməli 

tədbirlər görüb, həyata keçirməlidir”. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi H.Seyidbəyli 

yazıçı, publisist kimi də, kinomatoqrafçılara rəhbərlik edən bir şəxs kimi də, millət 

vəkili kimi də həyatının bütün tərkib hissələrinə çevrilən bu yaradıcılıq işləri ilə 

ədəbiyyatımızda və mədəniyyətimizdə, həmçinin ictimai-siyasi aləmdə də xeyli 

fəaliyyət göstərmiş, sayı-hesabı olmayan işlər görmüşdür.  

H.Seyidbəylinin Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində xidmətlərinin 

kriteriyası əsərlərinin meyarları ilə ölçülməlidir. “Kənd həkimi”, “Çiçək”, “Uzaq 

sahillərdə”, “Tərsanə”, “Cəbhədən cəbhəyə”, “İllər keçir” bədii nəsr əsərləri onu 

yazıçı kimi, “O qızı tapın”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Uzaq sahillərdə”, “Telefonçu 

qız”, “Nəsimi” və s. bədii filmləri rejissor kimi, İ.Qasımovla müştərək yazdığı 

“Dəniz cəsurları sevir”, “Sən nə üçün yaşayırsan” pyesləri dramaturq, səyahət və 

yol qeydləri publisist, elmi-nəzəri yazıları isə sənətşünas kimi şöhrətləndirmiş və 

ədəbi-elmi-mədəni yaradıcılıq sahəsində mövqeyini müəyyənləşdirmişdir. Bir 

məsələyə də münasibət bildirmək istəyirik. Əlbəttə, bəlkə də bu alimlərimizin və 

tədqiqatçılarımızın işidir, sadəcə monoqrafiyanı yazarkən görkəmli sənətkarın 

yaradıcılığını, əsasən də iri həcmli nəsr əsərlərini şərh edərkən aşkarladıq ki, onun 

nəsr əsərləri tənqidçilərimiz tərəfindən lazımi qiymətini almamışdır. Publisistikası 
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bu günkü  yazarlara ən dəyərli nümunə kimi təqdim edilməmişdir. H.Seyidbəyli 

kimi böyük sənətkarın ədəbi irsinin  bu günkü gənclərə  çatdırılması vacib və 

zəruri işlərimizdən biri olmalıdır. Birinci fəsli ədibin öz sözləri ilə  yekunlaşdırmaq 

istəyirik: “Yaradıcılıq, hər şeydən əvvəl, zəhmətdir. Dərin, maraqlı müşahidələr, 

yuxusuz gecələr, tez-tez təəssüflənmək, azca sevinmək deməkdir... Sonra yenə 

axtarışlar, gərgin, əzablı axtarışlardır əsl yaradıcılıq”. H.Seyidbəylinin sözlərinə 

qüvvət, axı hansısa müdrik bir klassik filosof da deyib ki, “yazıçılar Tanrı cəzasını 

çəkənlərdir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

II FƏSİL 

Yaradıcılıq axtarışları. İlk nəsr əsərləri. 
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H.Seyidbəylinin nəsri bütövlükdə Azərbaycan bədii nəsrini mövzu, janr, 

problematika baxımından zənginləşdirmiş, milli epik ənənənin, bədii təhkiyənin 

istiqamətinə və inkişafına təkan vermişdir. Fəaliyyətə başladığı ilk vaxtlardan 

ədəbi-elmi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olmuşdur. Onun əsərlərinin 

öyrənilməsinə XX əsrin ortalarından başlanmışdır. O vaxtdan indiyə kimi nasirin 

nəsr yaradıcılığı haqqında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında müəyyən fikir və 

münasibətlər bildirilmişdir. Təbii ki, bədii yaradıcılığın janrından asılı olmayaraq 

özünəməxsus çətinlikləri də yox deyildir. Yaradıcılıq mübahisələri, axtarışlar 

olmasa, nəzəri və bədii fikrin inkişafı mümkünsüz bir işdir.    

Ədib kiçik həcmli ilk nəsr əsərlərini (hekayə və novellalar) özünün 

avtobioqrafiyasında yazdığına istinadən 1943-cü ildə yazmışdır. Əsərləri 1944-cü 

ildən Azərbaycanda nəşr olunan qəzet-jurnallarda və İttifaqın (keçmiş Sovet 

Sosialist Respublikaları – B.B.) mətbuatında çap olunmuşdur. Bu başlanğıc öz 

mənbəyini haradan alıb, haraya istiqamətlənib? Bünövrə – ilkin  yaradıcılıq 

axtarışları, təşəkkülü, formalaşması – nəyin üzərində pərvəriş tapıb ucalacaq? Gənc 

yazıçı özündən əvvəlki ədəbi onilliklərdən daha uzaqlara, özünəməxsus cizgilərlə, 

yeni ab-havada məkan-zaman fövqündə duraraq müdaxilə edə bilibmi? Əlbəttə, 

Azərbaycan nəsrinin diqqət mərkəzində duran problemlər hər şeydən əvvəl hekayə 

janrında öz bədii əksini tapır. Professor Vilayət Quliyev yazır: “...hekayələr bir 

daha göstərir ki, ədəbiyyat həyat problemlərinin iriliyindən, yaxud xırdalığından 

asılı olmayaraq, janrlar üzrə bölünür, böyük problemlər yalnız iri həcmli janrların 

“inhisarı” deyil, sürətlə yeniləşən, mürəkkəb, ziddiyyətli varlığı təsvir və təhlil 

etmək üçün kiçik həcmli əsərlər də böyük imkanlara malikdir”
1
. Yaradıcılığın ilk 

dövrlərində kiçik həcmli hekayələr yazması bizcə təbii qəbul olunmalıdır. Yazıçı 

bir məntiqi yaxşı düşünmüşdür ki, hekayə sadədən mürəkkəbə doğru yüksələn 

xətlə getmənin ən dürüst və vacib şərtlərindən biridir. Maraqlı hekayələr yazan 

Seyidbəyli çox keçmədi ki, nəsrin aparıcı janrına çevrilən povest və romanlar yazıb 

ədəbi ictimaiyyətə təqdim etdi. Həm də özünü aparıcı nasirlərimizdən biri kimi 

təsdiq etdi.   

1
 Ədəbi proses 81-82. Bakı, Elm, 1987, səh.13 
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H.Seyidbəyli ilk hekayələrini yazarkən, sözün düzü, hələ formalaşmış üsluba, 

təhkiyə tərzinə malik deyildi. Lakin onun müraciət etdiyi mövzular həyatidir, 

inandırıcıdır. Yaratdığı obrazlar bəzən zəif olsalar da, əksərən real və orijinaldır. 

Amma bu hekayələrdə janr əlvanlığı, demək olar ki, az nəzərə çarpır. Gənc 

müəllifin hekayələrində olan bu çatışmazlıqlar müşahidələrinin azlığından, bədii 

təxəyyülünün tam formalaşmamasından irəli gəlir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi 

yazıçı müsahibələrinin birində (1975) göstərib ki, ilk əsərim 1946-cı ildə yazıb 

“Azərbaycan gəncləri” qəzetində çap etdirdiyim müharibə mövzusuna həsr 

olunmuş “Xilaskar” hekayəsidir. “Xilaskar” hekayəsi 1946-cı il “Azərbaycan 

gəncləri” qəzetinin 25 iyul tarixli nömrəsində çap olunub.  

Hekayə balaca litvalı Genyusun xarici görkəminin təqdimatı ilə başlayır. 

Genyusun maraq dünyası, xarakterinin ciddiliyi, əlbəttə 8 yaşı olsa da, rəsm 

çəkməsi inandırıcı boyalarla təsvir edilibdir. O, kilsənin önündə durub altdan 

yuxarı baxmağı sevər, hətta, əlvan şəfəqləri, mavi səmaları seçməkdən əl 

çəkməzdi. Balaca litvalı şəhərdəki möhtəşəm kilsənin  qəhvə rənginə çalan 

daşlarını, nəqşlərini də sevirdi. “Elə bil ki, kilsənin qüllələri əyilib öz balaca 

ziyarətçisini salamlayırdı. Ancaq Genyus göyü, mavi səmanı daha çox sevirdi”. 

Onun həyata maraqlı bir münasibəti, baxışı vardı. Faşitlər uşağın ata-anasını zorla 

Almaniyaya aparmışlar. Balaca tifil gecə-gündüz Allaha dua edən qoca nənəsinin 

ümidinə qalmışdı. Genyas hey şəkil çəkər, yoldaşlarına göstərərdi. Hamı onun fitri 

istedadına heyran olurdu. Genyas döngələrdə gizlənib alman keşikçilərinin iyrənc 

sifətlərini çəkərdi. O, uşaq ürəyinin saflığı ilə bu şəkillərdə almanların bütün 

murdarlığını göstərə bilirdi. Kilsənin üstündə sovet kəşfiyyat təyyarəsinin 

vurulması, təyyarəçinin yaralansa da meşədə gizlənməsi, almanların onu axtarması, 

Genyusun ona köməyə gəlməsi hekayədə çox təsirli, inandırıcı lövhələrlə 

verilmişdir. (Hekayə elə böyük səriştə və sənətkarlıqla yazılmışdı ki, onun 

yazıçının ilk əsəri olması bizdə şübhə doğurdu – B.B.). Balaca – səkkiz yaşlı 

uşağın köynəyini əynindən çıxarıb parçalaması, təyyarəçinin başını sarıyıb 

qucaqlayaraq meşənin içərilərinə doğru çox çətinliklə sürüməsi, öz otağına aparıb 

axşam yeməyini çardaqda yaralıya yedirtməsi səhnələri təsirlidir. Hekayə maraqlı 
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sonluqla tamamlanır. Azərbaycanlı təyyarəçi Ramizin nənə və nəvə tərəfindən 

ölümdən belə qorxmadan almanlardan qorunub gizli saxlanılması, təyyarəçinin 

sağalıb getməsi, uşağın ata-anasının şəklini də özü ilə götürməsi, qələbədən sonra 

üçünün də geri dönməsi, Genyusun Moskvada gənc rəssamların sərgisində rəsm 

əsərlərinin ən görkəmli yerdə asılması, daha çox bəyənilən bir lövhənin “Xilaskar” 

adlandırılması (bu lövhədə ata-anası və Ramizin müharibə qurtardıqdan sonra qapı 

ağzında dayandıqları andır) düşündürücü olmaqla insanda xoş ovqat yaradır, pis 

günün ömrü az olar fikrinin gerçəkliyinə inam və nikbinliyə səbəb olan 

məsələlərdir. Nənənin dualarının səbəbsiz qalmaması da təbii təsir bağışlayır. 

Hekayə hiss və həyəcanla oxunur, dili sadə, anlaşıqlı olmaqla heç bir fikir 

dolaşıqlığına rast gəlinmir. Bu hekayə müharibə və H.Seyidbəyli yaradıcılığında 

deyil, ümumən, o dövrki nəsrimizdə hadisə sayıla bilən bədii nəsr 

nümunələrindəndir. 

“Qızıl meydanda” (1949) adlı çox kiçik, amma mövzu etibarı ilə dəyərli olan 

əsəri müəllif etüd adlandırıb. Nazim Moskvada Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda 

oxuyur. Bakıdan pionerlər evindən məktub alır. Ondan təvəqqe edirdilər ki, Qızıl 

meydan mövzusunda bir söhbət hazırlasın və Bakıya gələndən sonra pioner evində, 

düşərgələrdə bu barədə söhbət etsin. Sən demə Nazimin qarşılaşdığı adam Lenin 

movzoleyinin qorucularından biri imiş və bu şəxs vətəndaşlıq nümunəsi  

göstərərək Nazimə bütün məlumatları verir. Əsər dövrün ideoloji xəttini, onun 

siyasətinin təbliği üçün vaxtında işlənmiş, sosrealizmə və ya onu özündə əks 

etdirən bir oçerk kimi tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.  

“Ədəbiyyat həyatı məhz canlı obrazlar vasitəsilə inikas etdirir. Buna görə də 

insanın mənəvi aləmi həmişə onun diqqət mərkəzində durmuş, məhz müasirlərinin 

mənəviyyatını daha dərindən, realist planda, ictimai-psixoloji cəhətdən əsaslı əks 

etdirən sənətkarlar uzun ömürlü əsərlər yarada bilmişlər”
1
.    

1951-ci ilin iyun ayında nəşr etdirdiyi “İki müavin” hekayəsində də yadda 

qalan, mükəmməl bir surət yoxdur. Adil, Qalya, Xalid kimi surətlər öz fərdi 

xüsusiyyətləri ilə bir-birindən seçilmirlər. Onların yüksək mənəvi aləmi əmək 

1
 Yəhya Seyidov. Axtarış yollarında. Bakı, Yazıçı, 1983, səh.209 
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prosesində oxucunun gözü önündə canlanmır. H.Seyidbəyli “İki müavin” 

hekayəsini Ədəbiyyat qəzetinin 15 iyun 1951-ci il nömrəsində çap etdirmişdir. 

Qırx ilə yaxın yaradıcılıq dövründə həyatını ədəbiyyat və incəsənətimizin 

inkişafına sərf edən H.Seyidbəyli, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə üzvi surətdə 

bağlanmış və qiymətli əsərləri ilə nəsrimizdə və kino sənətimizdə yeni səhifələr 

açmışdır. Onun ədəbi fəaliyyəti ötən əsrin ortalarından (1943) başlayıb, XX əsr 

şəraitində inkişaf etsə də, öz həqiqi yüksəlişinə 60-cı illərdə nail ola bilmişdir. Bu 

heç də təsadüfi deyildir. Çünki “XX əsrdə dünyanın siyasi xəritəsi bir neçə dəfə 

dəyişib... XX əsr vətəndaş müharibəsinin, iki dünya müharibəsinin şahidi olub. Bu 

əsrə texniki tərəqqi, atom əsri də deyirlər” (Sabir Bəşirov). 1950-ci illərin sonu, 60-

cı illərin əvvəlində ədəbiyyatda yeni bir mərhələ başlayır. Bu yeni mərhələ bütün 

sahələrlə yanaşı ədəbiyyatda və incəsənətdə də özünü göstərdi. Doğrudur, 60-cı 

illərdə nəsrə, poeziyaya və dramaturgiyaya gələn nəsl gənc, aparıcı olsa da, demək 

olmaz ki, yaşlı nəsil bu yeniləşmə prosesindən kənarda qalıb. Həsən Seyidbəyli də 

müasirləri İlyas Əfəndiyev, İmran Qasımov, Bayram Bayramov, İsmayıl Şıxlı, İsa 

Muğanna və başqaları ilə bu ədəbi prosesin önündə olanlardandır. H.Seyidbəyli 

hələ 60-cılardan əvvəl yazdığı hekayələrində müsbət-mənfi qəhrəmanlar 

yaratmadı. O, hekayələrində peşə və sənət sahiblərinin həyatına, iş şəraitinə, 

xarakterlərinin açılmasına müraciət edirdi. Əsasən də əməkçi, maarifçi, ziyalı 

gəncləri əsərlərinin qəhrəmanı edirdi. Ki, bunların qaynaqları XIX əsrə təsadüf 

edir. Çünki klassik nəsrimizdə həyatın, zamanın ümumi inkişafı və mütərəqqi 

məsələləri ilə bağlı olan güclü bir fikir cərəyanı yaranmışdır. Bu cərəyan XIX əsrin 

sonlarından başlayaraq yetişən, formalaşan və tarixi inkişafın  gedişində 

möhkəmlənib, müəyyən bir aparıcı qüvvə halına düşən maarifçi Azərbaycan 

gəncliyinin arzu, məqsəd və ideallarının ifadəsi idi. İctimai fikir sahəsinə və 

məişətə yeni, qüvvətli, dönməz bir nəsil gəlirdi. Bu formalaşma XX əsrin 

əvvəllərində bütün janrlarda bu və ya digər dərəcədə özünü göstərdi. 1920-ci ildən 

sonra isə onlar ideologiyaya uyğun olaraq sosializm realizm metodunun qəlibinə 

pərçimləndilər. 60-cı illər nəsli isə bu qəlibdən yarı üsyan edib çıxdılar. Bunların 

cızdıqları konturlar sən demə 90-cı illərə zəmin imiş. Xalqın oyanışı XX əsrdə 
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ikinci dəfə (1991) müstəqilliklə sonunclandı. Tənqidçi Məsud Əlioğlu yazır: 

“Tarixi hadisələrin gedişi, siyasi həyatın mənzərəsi təsdiq edirdi ki, inqilab mütləq 

olmalıdır. Həm də təkcə ölkə daxilində, cəmiyyət içərisində deyil, şüurlarda, 

zövqlərdə, adət və ənənələrdə, vərdiş və münasibətlərdə, əhval-ruhiyyə və 

fikirlərdə də güclü bir inqilab gözlənilirdi”
1
. 

“İki köməkçi” hekayəsini müəllif 1951-ci ildə iyul ayında yazmışdır. (Bəzi 

mənbələrdə bu hekayə “İki müavin” adı ilə təqdim edilibdir – B.B.) “İki köməkçi” 

hekayəsi H.Seyidbəylinin 1952-ildə Uşaqgəncnəşrdə çap olunan “Qiymətli 

damcılar” kitabına daxil edilmişdir. Qeyd edək ki, bu kitaba “Qiymətli damcılar”, 

“Qığılcımlar”, “Qızıl meydanda”, “Sülh estafetası” və “Okeanın o tayında” 

hekayələri də daxil edilibdir. “İki köməkçi”də xam nefti qurğuda isidib borularla 

başqa mürəkkəb qurğulara verilməsindən, orada neftdən lazımi məhsulların 

alınmasından bəhs olunur. Hekayənin əvvəlində işin gedişindən narahat olan 

mühəndis Adil operator Qayaya tapşırır ki, Xalidəni tap, de ki, peçlərə pis baxır, 

diqqətli olsun. Bu sözləri Qalya təəccüblə qarşılayır. Çünki Xalidə də Qaya  kimi 

operator köməkçisi idi. Çox ciddi, həm də işlək bir vicdanlı gəncdir. Əsərdə söhbət 

neft istehsalında olan hadisələrdən gedir və hər şey də “Qurğuya xam neft verən 

nasos bir az yağ buraxırdı” cümləsindən başlanır. Ayrı-ayrı vaxtlarda hekayə 

haqqında deyilən iradlarla razılaşa bilmərik. Yığcam, sadə süjet xətti olan, 

hadisələri məntiqi ardıcıllıqla cərəyan edən, uzunçuluqdan, söz yığımından uzaq 

olan hekayə müəyyən bir ideyanı inikas etdirir. Adillə qızlar arasında olan 

dialoqlarda heç bir sünilik, qondarmaçılıq yoxdur. Başa düşüləndir, hər bir işçi, hər 

bir gənc yüksəlmək, irəli getmək arzusu ilə çalışır. Bu isə normal bir hal kimi 

qəbul edilməlidir. Axı karyera qurmaq gənclik illərindən başlanır. Adil isə, 

əvvəlcə, tək özünü düşünür. Sovet qurğusuna gedib orada işləmək istəyir. Bu 

arzuya çatmaq üçün Qalya və Xalidə də ciddi-cəhdlə, həm də bu işə mənəvi haqları 

olan gənclər kimi çalışırlar. İşgüzarlıq, prinsipiallıq, işi bilmək, vicdanlılıq bu iki 

köməkçiyə də xas olan keyfiyyətlərdir. Hekayənin sonunda Adil rəhbərlik 

tərəfindən ona təklif olunan işə etiraz edir və əldə olunan uğurlarda hər iki köməkçi 

1
 Məsud Əlioğlu. Ədəbiyyatda yeni insan. Bakı, Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1961, səh.135. 

                                                 



 38 

operatorun çox böyük əməyi var deyib, - onlar da yeni qurğuya keçməlidir fikrində 

israrlı olub nəticədə istəyinə nail olur.  

 Dialoqlarda yığcamlıq, gənclərin psixoloji hissləri, duyumlar təsirlidir. 

Qurğuların yeniləşməsi, işçilərə ciddi nəzarət, köhnə qurğuların yeni Sovet 

гурьулары иля явязлянмяси, эянълик щисси вя дуйьусу, Адилин ишдя уьуру олса да 

гызларын ондан сойумасы, достлуьун итмясиnin она чох йер etməsi təsirli 

lövhələrdir. Yazıçının təlqin etdiyi məziyyətlər budur ki, истещсалатда бирлийин, 

язмкарлыьын, файдалы иш ямсалынын чохлуьу цчцн сямимилик, достлуг, бир дя 

бярабярлк олмалыдыр.  

“Гыьылъымлар” щекайяsini Щ.Сeyidbəyli 26 сентйабр, 1951-ъи илdə  

“Ядябиййат” гязетиndə nəşr etdirmişdir. Hadisələr гаyнагчы Камилин ətrafında 

cərəyan edir. О, Москвада tikintidя эеъя нювбясиндя ишляйир. Mцxtəlif xalqlarыn 

nцmayаndяlяri olan bu gənclяr щцндцр мяртябяли биналар тикирляр. 

 Ишдян сонра Серйожа Kamili  баьа дявят ется дя, бу эцн мян Третйаковкайа 

эедяъяyям, -  дейир.  Hekayяdя иш ащянэинин сцрятля эетмясиni yazıçı хцсуси бир 

хятт кими эюстярир. Диалогларın чохluğu hekayənin dilini ağırlaşdırmır. Əksinə daha 

oxunaqlı edir.    

Tikintidə çalışan gənclər qürur duyaraq фяхр едирляр ки, “Вятян цчцн тикилян 

дарцлфцнунун гайнагчысы олмаг шярфиня щяр адам наил олмур”. О илляр бу доьрудан 

да беляйди. Дарцлфцнунун тикилиши иля бцтцн юлкя марагланырды. Тикинтинин qabaqcıl 

бянналары вя гайнагчыларынын шякилляри Москва гязетляриnin üz səhifələrini 

bəzəyirdi. Мцхбирляр, йазычылар, ряссамлаr, алимляр иншаатчылар аилясинин бир цзвцnя 

чevrilmiшdilиr. Камилин дя шякли дяфялярля гязетлярдя чап олунмушдур (щекайя 

бязян очерки хаырладыр). Камил йорьун вахтларында музейя эедярди. Ирина иля дя 

орада таныш олмушду. Музейдя сюhбят едяркян  Ирина Камилин шяклини гязетлярдя 

эюрдцйцйнц билдирди. Камил 20-ъи мяртябядя гайнаг апармаьын чятинлийиндян 

сющбят ачды. Мuзейдя Сталинин бюйцк лювщядя верилмиш чох ъанлы шякли онлары, 

ясасян дя  Иринаны дящшятя эятирди. Ирина Камилdян чох хащиш, тявягге едир ки, 

ишляйяркян белиня кямяр баьласын. Камил гызын инадындан дюнмядийини эюрцб, 

буну сяня ким дейиб ки, бу чох горхулудур? Бир гайнагчы, - дейя, Ирина билдирди.  



 39 

- Йягин сизин о танышыныз тязя ишлямяйя башлайыб, 23-ъц мяртябяйя чатанда 

горху щисси тамамиля силиниб эедир.  

- Камил… о да 23-ъц мяртябядя ишляйир… 

- Бу ола билмяз!  

Ирина ня едяъяйини билмирди. О дайаныб дик Камилин эюзляринин ичиня бахды… 

- Сизин юзцнцздян дцзялтдийиниз гайнагчынын ады нядир? Бялкя мян ешитмиш 

олам… 

Ирина бир аз инъик щалда Камили сцзdц вя: 

- Онун ады Иринадыр, - деди.  

- Неъя? 

- Бяли… Щяр эеъя сизинля узагдан-узаьа гыьылъымларla саламлашан, сизинля 

мцгавилясиз йарышан мяням. Тук…,тук…,тук… Бу сизя танышдырмы? 

- Ирина! 

Камилин Иринаны Бакыйа дявят етмясинi гыз гябул етмир. Мяктублашырлар. Sonra 

Ирина да Бакыйа эялиб нефт буругларында гайнагчы ишляйир. Йеня дя эеъя 

нювбясиндя. Москвада олдуьу кими гыьылчымларла саламлашыб эюрцшцрляр. 

Qəhrəmanların görüşü, tanışlığı, biri-birinə münasibəti maraqlı süjet xətti ətrafında, 

həm də məhz qığılcımlarla verilməsi düşündürücü, orijinal ədəbi priyomdur.  

Ədəbiyyatşünas alim Şirindil Alışanlı yazır: “Müasir ictimai və milli fikirdən 

mövcud demokratik prinsiplər ideya-mənəvi sərvətlərə münasibətdə yeni 

metodoloji mövqedən, rasional təhlil və qiymətləndirmə üsullarından istifadə 

etməyi tələb edir. Milli, rasional və dünya bədii fikrinin inkişafındakı fərdi və 

tipoloji məqamları, onları şərtləndirən ictimai-fəlsəfi və estetik amillərin rolunu 

müəyyənləşdirməkdə və bu zaman “sosial” və “estetik” başlanğıcın yerini düzgün 

təyin etməkdə müasir tənqid və ədəbiyyatşünaslıqdakı konsepsiyaların, o cümlədən 

tarixi poetika sahəsindəki təcrübənin xüsusi əhəmiyyəti vardır"
1
. 

H.Seyidbəylinin “Qiymətlli damcılar” (1951) hekayəsi vətənimizi bol 

yanacaqla təmin edən Bakı neftçilərinin əməyinə həsr edilmişdir. Hekayənin 

qəhrəmanı neftayıran zavodun sex rəisi Züleyxadır. O, mütərəqqi fikirlidir. İşə 

ciddi və məsuliyyətlə yanaşır. Sex işçilərinin ancaq öz aylıq planlarını yerinə 

1
 Şirindil Alışanlı. Sözün estetik yaddaşı. Bakı, Elm, 1994, səh.3 
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yetirmələri onu qane etmir. Köhnə normaları necə olursa-olsun ötüb keçmək üçün 

yollar axtarır. Çünki, sexi qəbul etdiyi gün ümumzavod iclasında çıxış edərək 

sexdə istehsalı artırmağa söz vermişdi. İşçilərdən bəziləri ümidsizliklə 

fikirləşmişdilər ki, indiyə qədər plandan artıq məhsul verməyən bu sex bundan 

sonra da belə iş görə bilməz. Züleyxanın möhkəm iradəsi, işə cəsarətlə girişməsi 

bu fikirləri alt-üst edir. Mühəndis Mustafa, Zeynal və başqalarının işə səhlənkar 

münasibəti nəticəsində yüzlərlə borunun kranlarından axan neft damcıları kimsənin 

diqqətini cəlb etmir, bu isə ümumilikdə tonlarla yanacağın itməsinə səbəb olur. Bu 

kimi qüsurlar Züleyxanın təkidli təşəbbüsləri ilə vicdanlı fəhlələrin – ocaqçıların, 

operatorların köməyi sayəsində aradan qaldırılır. “Züleyxanın işgüzarlığı əsərdə 

yaxşı təsvir edilmişdir. Vətən uğrunda gedən döyüşlərdə sovet qadınları müharibə 

və onun doğurduğu dəhşətlərə nifrət edir. O, öz əməyi ilə bu yolda çalışır. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, H.Seyidbəylinin bu hekayəsində bəzi nöqsanlar 

da vardır. Züleyxa istisna edilərsə cəsarətlə demək olar ki, hekayədə yadda qalan, 

mükəmməl bir surət yoxdu”
1
. Hekayədə Şəfiqə ilə Zeynalın münasibəti süjet 

xəttinin ümumi inkişafı ilə bağlanmadığından onların görüş səhnələrinin təsviri 

havadan asılı qalmışdır, hətta bəzi məqamlarda bu iki gəncin bir-birinə olan 

məhəbbətini ifadə etmək xatirinə süjet xəttinin inkişafına mane olan səhnələr 

verilir. Bütün bu kimi nöqsanlar müəllifin təsvir etdiyi həyatı yaxşı 

öyrənməməsindən irəli gəlir.  

 “Sülh, demokratiya uğrunda, imperializmə qarşı mübarizə mövzusunda nəsrlə 

yazılan əsərlər içərisində ən çox diqqəti cəlb edən “Gələcək gün” romanı, 

“Çandranın üsyanı” (M.İbrahimov), “Zəncinin arzurarı” (S.Vurğun), “Sülh 

estafetası” (1951) (H.Seyidbəyli), “Mister Qreyin köpəyi” (1927) (S.S.Axundov) 

və s. hekayələri, dramaturgiya sahəsində isə “Od içində pyesi”  (Ə.Məmmədxanlı) 

idi”
2
.  

Müharibən sonrakı Azərbaycan nəsrində beynəlxalq mövzunun xəritəsi daha 

da genişlənmişdir. M.İbrahimov, H.Seyidbəyli, S.Vəliyev kimi yazıçılar hind, 

yunan, ərəb və başqa xalqların həyatından aldıqları lövhələrdə azadlıq və 

1
 Bəkir Nəbiyev. “Dama-dama göl olar...”. Ədəbiyyat qəzeti, 4 noyabr, 1951-ci il  

2
 Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatı tarixi. 2 cilddə, ikinci cild. Bakı, Elm, 1967, səh.23. 
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istiqlaliyyət uğrunda gedən mübarizəyə dərin rəğbət hissi təbliğ etmişdir. “Sülh 

estafetası” (1951, noyabr) hekayəsi haqqında göstərilən mənbədəki fikirlə 

razılaşmaq olmaz. Çünki bu əsər “Sülh, demokratiya uğrunda, imperializmə qarşı 

mübarizə mövzusunda” yazılmış əsər deyildir. Sözügedən mövzu  -  imperializmə 

qarşı mübarizə mövzusunda yazılan hekayə “Okeanın o tayında” (1949) əsəridir. 

Zəncilərə tutulan divanlar, irqi ayrı seçkilik, onların hüquqsuzluğu Amerika 

Birləşmiş Ştatlarının  hakim dairələri tərəfindən elə həddə gəlib çatmışdır ki, 

azadlıq arzusu ilə yaşayan, insanlıq ləyaqətləri ayaqlar altında tapdalanan qaralar 

azadlıq arzusu ilə yaşayır. Bu ümidlərlə ölümün gözünə belə dik baxırlar. 

Hekayədə Cou adlı bir zəncinin faciəli həyatından bəhs olunur. Cou ağ irqə 

mənsub olan qızı sevdiyi üçün tikanlı məftillər arasındadır. O, məftillər arasından 

okeanın o tayına qibtə ilə baxır. O tayda həyat da, zəhmət də azaddır... Couya 400 

metr məsafəni qaçmağa icazə verirlər. Açılan atəşlər ona dəymir. Zabit bundan 

hirslənir və verdiyi sözə əməl etməyib avtomatla ona atəş açıb yerə sərir. Qoca 

yoldaşına bel verib dostu Counu basdırmağı əmr edirlər. Qoca zənci Counun başını 

qucağına alıb, niyə belə etdin, axı mən sənə dedim ki, qocayam, öldürsələr də zərər 

yoxdur, qoy mən qaçım, məni vursunlar.  

“Cou can verə-verə gülürdü. O, son qüvvəsini toplayıb sözünə davam etdi: 

 Heç bilirsənmi, dostum, nə oldu? Mən iki dəqiqə azadlıqda oldum.  

İki dəqiqə!.. O, əbədi olaraq gözlərini yumdu.  

Qoy hamı bilsin: - Onun adı Cou idi.  

Amerika! Mən onu həm sevirəm, həm də ona nifrət edirəm. Sevirəm, çünki 

burada doğulmuşam, nifrət edirəm, çünki Counu burada öldürdülər”
1
. 

Göründüyü kimi hekayədə ədib zəncilərin vətəndə vətənsiz kimi Amerika 

imperialistlərinin irqi ayrı seçkilik siyasətinə qarşı etirazından, mübarizəsindən 

bəhs edir. Cou Amerikada yaşayan mülyonlarla zəncilərin ümumiləşdirilmiş obrazı 

kimi yadda qalır. Zahirən çox kiçik, əslində imperialistlərin vəhşiliyini nümayiş 

etdirən bir hadisənin göstərilməsi, ümumən, çox mətləblərdən xəbər verir. Counun 

öldürülməsi səhnəsindən aydın olur ki, yazıçı irqi ayrı seçkiliyi göstərmək üçün 

olduqca təsirli bir vasitə tapmışdır. Bu “qaçış” səhnəsi H.Seyidbəylinin 
1
 H.Seyidbəyli. Qiymətli damçılar. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1952, səh. 79 
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fantaziyasının məhsulu deyil. Amerikanlıların zəncilərə etdiyi zülmün real 

epizodlarındandır. Vicdanını, insani keyfiyyətlərini itirmiş zabit verdiyi sözə əməl 

etmir, yazıçı Cou surətinin təqdimində yaradıcılıq  imkanlarından ustalıqla istifadə 

etmişdir. 

“Sülh estafetası” hekayəsinin qayəsini uşaq evindən Bakı şəhərinə sənəd 

məktəbinə oxumağa gələn gənclərin  necə tərbiyə olunmaları, yarışlarda əzmkarlıq 

göstərmələri, nümunəvi olmaları nəticəsində mükafatlandırılaraq Stalininqrada 

səyahətə göndərilmələri təşkil edir. 12 il böyüyüb başa çatdıqları, tərbiyə aldıqları 

uzaq dağ rayonundakı uşaq evindən ayrılmaq Həsənə, Lətifə, Məmmədə ağır gəlir. 

Onlara neçə illər analıq etmiş Fatma xala uşaqları yola salarkən onlara xeyir-dua 

verir. “Fatma xala  Lətiflə Həsəni bağrına basıb öpdü. Gedin, - dedi, - yaxşı yol, 

böyük sənətkar olun. Fatma xalanızı unutmayın, - o, ləçəyinin  ucu ilə gözlərinin 

yaşını sildi”.  

Şəhərdəki sənət məktəbi rəhbərliyinin uşaqlara qayğısı, çalışqan, nümunəvi 

uşaqların onlara ciddi təsiri, komsomol təşkilat katibi Mərdanovanın himayəsi 

altında bu uşaqlar az müddət ərzində kollektivin sevimlisinə çevrilirlər. Lətifin 

haqsız və yersiz hərəkətləri uşaq evində olanların hamısını təngə gətirmişdir. 

Dodağındakı çapıq da uşaq evində Məmmədlə yersiz davadan ona “hədiyyə” 

qalmışdı.  

Bütün bu kin-kidurətlərə məhz peşəkar müəllimlərin ustalığı ilə son qoyulur. 

Qabaqcıl müəllimlərin təlim-tərbiyə prosesində pedaqogikanın səmərəli 

üsullarından istifadəsi nəticəsində bu kimi şagirdlərdə mərifət, ədəb-ərkan, vətəni 

sevmək kimi müsbət xüsusiyyətlər formalaşdırılır. Belə mövzuların o illər sovet 

ədəbiyyatı üçün əhəmiyyəti son dərəcə böyük idi. Hekayənin ideyası hadisələrin 

inkişafından, surətlərin təsvirindən, onların uşaq və yeniyetmə xarakterindən, 

təbiətindən doğur. Burada yetkin – ataları müharibədə ölmüş uşaqlara qayğı, onları 

qorumaq məsələsi əsas qayədir. Bu fikir hekayənin heç bir sətirində, cümləsində 

söylənməmişdir. Lakin yazıçının əks etdirdiyi həyatdan, canlandırdığı səhnələrdən, 

təsvir etdiyi qəhrəmanların səciyyələrindən və xarakterlərindən doğan ideya 

belədir. “Həyatda bir çox tipik hadisələrə rast gələ bilərik. Yazıçı bu hadiisələrin 
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hamısına təbii olaraq eyni dərəcədə maraq göstərə bilməz. Yazıçının bu və ya 

başqa bir mövzunu seçməsi üçün, onun bu mövzuya qarşı ictimai marağı olmalıdır. 

Yazıçı elə mövzu seçir ki, bu onun üçün həyat məsələsi olsun, onun nəzərində 

ictimai bir əhəmiyyət qazansın. Yəni, o, başa düşsün ki, bu mövzu onun xalqa, 

dövrü, sinfi üçün qiymətli və lazımdır”
1
. Bu fikirlər “Sülh estafetası”nın müəllifinə 

də şamil olunası arqumentlərdir. Söylədiklərimizdən aydın olur ki, hekayənin 

mövzusu nasir üçün təsadüfi bir məsələ deyil, dövrün zəruri tələblərindən irəli 

gəlmişdir.  

“İnqilab və mədəniyyət” jurnalının  1951-ci il iyul ayında elan etdiyi 

hekayələr müsabiqəsinə göndərilmiş əsərlərə baxılarkən müsabiqəyə 36 hekayə 

təqdim edilmişdir. Münsiflər heyətinin qərarına görə H.Seyidbəylinin “Sülh 

estafetası” hekayəsi üçüncü mükafata layiq görülmüşdür. (“Ədəbiyyat qəzeti”, 15 

dekabr, 1951)   

Müharibənin (1941-1945) vurduğu zərərlər nəinki döyüş meydanına çevrilən 

respublikaların ərazisində, həmçinin arxada, cəbhədən uzaqlarda da aydın hiss 

olunurdu. Faşizm üzərində tarixi qələbədən sonra ölkənin qarşısında duran (o 

vaxtlar Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı adlanırdı – B.B.) ən vacib vəzifə - 

müharibə zamanı dağılan xalq təsərrüfatını bərpa və inkişaf etdirməkdən, xalqın 

maddi-rifah halını yaxşılaşdırmaqdan ibarət idi. Müharibə zamanı Avropanı görüb 

gəlmiş əsgərin quruculuq işindəki əzmi, mədəni səviyyəsi, texnikaya 

yiyələnmələri, elektrik stansiyalarının tikilməsində onun xaraktercə formalaşması 

prosesini açmaq sahəsində yazıçılar öz qələmlərini sınayırdılar. 

1946-1953-cü illərdə publisistikanın mövzu dairəsi xeyli genişlənmişdir. 

Digər müasirləri kimi H.Seyidbəyli də bu illərdə “Kür sahillərində” oçerk kitabını 

çap etdirmişdir. Müharibədən sonra nəsrə bir çox istedadlı gənclər gəldi. Klassik 

Azərbaycan ədəbiyyatı, rus və dünya ədəbiyyatı ilə tanış olan bu gənclərin bəziləri 

İkinci dünya müharibəsində iştirak etmiş, çətin sınaqlardan çıxmış mətin insanlar 

idi. Onlar janrından asılı olmayaraq ədəbiyyata özlərinin yeni həyat müşahidələri 

əsasında bir sıra təzə mövzu və orijinal obrazlar gətirdilər. İlk hekayə və povestləri 

1
 M.Rəfili. ədəbiyyat nəzəriyyəsinə giriş. Bakı, APİ nəşriyyatı, 1958, səh.86 
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ilə çıxış edən İsa Hüseynov, H.Seyidbəyli,  İsmayıl Şıxlı, Bayram Bayramov, 

Salam Qədirzadə kimi sonralar məşhurlaşan bu sənətkarlar, həqiqətən də, 

ədəbiyyata təsadüfi gəlməmişdilər. “Xidməti lift” hekayəsi “Bakinski raboçiy” 

qəzetinin 21-24 may 1961-ci il nömrələrində çap olunub. (Bundan əvvəl yazıçı 

1960-cı ildə “Nigaran” hekayəsini də yazmışdır – B.B.) “Xidməti lift”də Lyuba 

adlı qızın taleyi haqqında danışılır. Lyubanın valideyinləri, qardaşı, gözəl ailəsi 

var, lakin o, özünü tənha hiss edir. O, zahirən çirkindi və buna görə də onu “Siçan” 

deyə çağırırdılar. Məktəbi bitirəndən sonra o, rəfiqələrindən uzaqlaşıb, özünə 

qapanıb öz dünyasında yaşayırdı. Bu dünya onun oxuduğu kitablar əsasında 

qurulmuşdur. Sonralar Lyuba böyük bir mehmanxanada liftçi işləyir. Gənc qız 

liftdə yuxarı-aşağı gedən sərnişinləri oxuduğu kitabların qəhrəmanlarına 

bənzədirdi. Bəzən bu iş onu çox darıxdırırdı, lakin baş verən bir hadisə onun 

həyatını tamamilə dəyişdi. O, rəfiqəsini əvəz etmək üçün ön liftdə bir neçə gün 

işləməli olur. Burada  Lyuba Modest Aleksandroviç adlı bir rəssamla tanış olur. 

Rəssam Lyubanın portretini çəkməyi qərara alır və Lyuba da etiraz etmir. Bir neçə 

gündən sonra portret hazır olur. Lyuba ona baxıb həyəcanını gizlədə bilməyib 

ağlayır. Qarşısında dayanan qız həm o idi, həm də  yox. Bunu görən Lyuba başa 

düşdü ki, onun yaşadığı həyat çox balaca və cılız imiş. Ona böyük, geniş, bir dünya 

lazımdı. O, dərk etdi ki, incəsənət nəinki insanı yenidən həyata qaytara bilər, hətta 

yarada bilər.  

Yazıçının Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində (Fond 143, №1, iş 20) 

saxlanılan makina yazısı ilə yazılmış “Diyircəklər üzərində ev”, “С новым годом 

Сусен” hekayəsini gördük. 86 səhifəlik bu əsər rus dilindədir.  

Yazıçının nəşr olunmuş kitablarında  bu hekayə nəzərimizi cəlb etmədi. Lakin 

Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatı tarixinin 2-ci cildini 284-cü səhifəsində hekayə 

haqqında qısa məlumata rast gəldik: “H.Seyidbəylinin “Təkərli ev” (1962) əsərində 

Bakı-Tbilisi qaz kəmərini çəkən kollektivin həyatından kiçik bir epizod 

canlandırılmış, xarakterləri, arzuları ilə bir-birinə zidd iki tip qarşılaşdırılmışdır.  

Sadə adamlara həsr olunmuş hekayələrdə (Kitabda göstərilir ki, insana, onun 

psixoloji aləminə, mənəvi tələblərinə diqqətin artması yalnız qocaman sənətkatrları 
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deyil, gənc nəsillərə də bəsdir. Ş.Fərzəliyev “İnsan yaşayır” (1964), Ə.Babayeva 

“İnsana insan gərəkdir” (1964) hekayəsində göstərirlər ki, insan nəinki yaşayır, 

ünsiyyətə ehtiyac duyur, həm də yaradır, mübarizə edir. Bərkə düşənə kömək əli 

uzatmaq qayəsi bir sıra hekayələrdə ilk planda durur”. Bu fikirlər sözügedən 

hekayəyə də aiddir. – B.B.) əmək, faydalı iş görmək insanı xəbis hisslərdən 

təmizləyən amil kimi mənalandırılmış, rəngarəng boyalarla təsvir olunmuşdur. 

Həmin hekayələrin əsasında müasirlərimizin arzu və əməlləri durur, obrazların 

taleyi mühitlə sıx əlaqədə götürülür, ancaq əsas diqqət onların insani 

keyfiyyətlərinin açılmasına verilir. Müsbət qəhrəmanlar qabaqcıl sovet adamına 

xas nəsib sifətlərin daşıyıcıları kimi göstərilir”. Göründüyü kimi sovet gənclərinin 

şirin, fərəhli arzularından bəhs edən “Təkərli ev” əsəri yazıçının  digər hekayələri 

ilə ideya-bədii xüsusiyyətlərinə görə üst-üstə düşür.  

Yazıçı öz fikrini çatdırmaqdan ötrü xüsusi bədii ustalığa, sənətkarlığa malik 

olmalıdır. Bu sənətkarlıq surətlərin, hadisələrin aydın, düzgün təsviri, dilin 

bədiiliyi, obrazlılığı və əsərin ölçülüb biçilmiş kompozisiyası ilə müəyyən edilir. 

Bütün bunlarda həyatilik və ümumiləşdirmə əsas yeri tutmalıdır.  

Uşaqlar üçün yazmağın çətin və məsuliyyətli olmasına baxmayaraq, Həsən 

Seyidbəyli bu mövzuda da qələmini sınamış, onların xoşuna gələn, qulaqlarını 

qıdıqlayan, düşündürməyə sövq edən, maraqlarını çəkən bədii nümunələr 

yaratmışdır. Halbuki yazıçının hazırlıq səviyyəsi, istedadı elmi biliklərə sahib 

olması ilə yanaşı, uşaq dünyasını dərindən  öyrənməyi də tələb edir. Kiçikyaşlıların 

ətrafdakılara marağını, anlaq səviyyələrində estetik zövqlərini öyrənmədən onların 

fərdi meylini inkişaf etdirmək çətindir. Ən əsası da uşaq əsərləri onların yaş 

səviyyələrinə uyğun bir tərzdə yazılmalıdır. Kiçikyaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsində 

əyanilik daha çox vacibdir. H.Seyidbəylinin “Vəfalı it və oğru pişik” hekayəsinə 

maraqlı, cəzbedici illüstrasiyaların rəssam tərəfindən rəngbərəng çəkilməsi o qədər 

cazibədar, göz oxşardır ki, mətn ahəngə uyğun tamamlanır ki, balalarımızın üzü 

gülür. Yaranan təbii vəhdət düşündürür. Diqqəti çəkən əhvalatlar pərakəndə 

olmayan süjet xətti ətrafında elə cərəyan edir ki, uşaqlar bu maraqlı əhvalatı 

yorulmadan birnəfəsə oxuyur və sonda həzlə, estetik zövqlə yanaşı, ədalətli, 
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doğruçu, düzgün olmağın vacibliyini də özləri üçün ehtiva edirlər. Xalq yazıçısı, 

professor Elçin Əfəndiyev yazır: “İllər bir-birini əvəz etdikcə, cəmiyyətin maddi, 

iqtisadi, mənəvi problemləri daha qlobal miqyas aldıqca, daha da 

mürəkkəbləşdikcə ədəbiyyatın qaldırdığı mövzular, aşıladığı hisslər və istifadə 

etdiyi bədii estetik vasitələr də yeniləşir, püxtələşir, kamilləşir və deməliyik ki, 

Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrində biz bu keyfiyyətləri 

kifayət qədər müşahidə edirik. Kiçik oxuculara vətəndaş ləyaqəti, mətinlik, ictimai 

mənafeyə bağlılıq hisslərini aşılamaq subyektivizm, eqoizm , öz “mən”inin maraq 

dairəsi ilə kifayətlənmək, meşşanlıq, ətalət kimi keyfiyyətlərin bədii inkarı bu 

nümunələrdə bir ana xətt təşkil edir”
1
.  

Əlbəttə, uşaq ədəbiyyatı professor Qara Namazovun təbirincə desək, 

“bəşəriyyətin yaratmış olduğu bütün maddi və mənəvi sərvətləri yeni nəslə 

öyrətməli, onları bu sərvətin əsl varisi kimi tərbiyə etməlidir”.
2
     

“Vəfalı it və oğru pişik” (Bakı, Gənclik, 1986) hekayəsi kiçikyaşlı uşaqların 

yaş səviyyəsinə uyğun yazılmış yığcam bir əsərdir.  

Meşə gözətçisi Kamran babaya çobanlar bir küçük bağışlayırlar. Küçüyün 

təsviri onu uşaqlara sevdirir. Amma qulaqlarının kəsilmə səbəbi uşaqlara daha çox 

bilgilər verir: “Qulaqlarını lap körpə vaxtlarından kəsmişdilər. Çünki sallaqqulaq it 

yatanda pis eşidir, qulağı kəsik it isə ayıq yatır, hər xırda xışıltını tez alır”. Kamran 

baba küçüyün adını Vəfalı qoyur. Müəllif tərəfindən bu ad qoyma küçüyün 

gələcəyindən, etibarlılığından xəbər verir.  

İlk sətirlərdən uşaqların sevimlisi olan qoca bağban bir gün kənddən dönərkən 

küçədə tir-tir əsən, arıq bir pişiyi evə gətirib ona qulluq edir. Adını da Fağır qoyur. 

Hekayə çox sadə, oxunaqlı dildə yazılıb. Heyvanların tanışlığı, dostluğu, 

böyümələri, Fağırın tənbəlliyi, Vəfalının diribaşlılığı, səhərdən axşama qədər 

həyəti dolanıb keşik çəkməsi inandırıcı, uşaqların anladığı səviyyədə təsvir edilib. 

Pişiyin oğurluğu – bağbanın nimçədəki yeməyini dəfələrlə xəlvəti yeməsi Vəfalını 

qəzəbləndirir.  

1
 Elçin. Klassiklər və müasirlər. Bakı, Yazıçı, 1987, səh.71 

2
 Qara Namazov. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Bakı, Bakı Universiteti  nəşriyyatı, 2007, səh.4 
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Növbəti dəfə qoca bağban xörəyinin Vəfalı tərəfindən yeyildiyini güman edib 

ona acıqlanır və həyətdən qovur. Fağır isə hasarın üstündə oturub itə açıq verir. 

Oğru pişik xəcalət çəkmək əvəzinə sanki gördüyü işdən fəxr edir. Vəfalı pişiyi 

qovarkən meşədə azır. Vəfalının meşədə gecələməsi və səhər açılanda ağacdələnin, 

dovşan və balalarının, dələnin ona maraqla tamaşa etməsi səhnələri təbii, 

inandırıcı, həm də uşaqları düşündürən üslubda işlənmişdir. Təsvirdə heç bir 

artıqlıq, yoruculuq çıxma yoxdur. Vəfalının dağ kəli ilə dialoqu, heyvanların 

birləşərək itə koma düzəltmələri səhnələri tərbiyəvi cəhətdən xoş təsir bağışlayır. 

Ayıların Kamran babanın arı pətəklərini oğurlamaq istəmələri, heyvanların, əsasən 

də Vəfalının bunun qarşısını alması, bağbanın ayılara tüfəng atması, itin 

yaralanması, pişiyin oğurluğunun üstünün açılması, nəhayət haqq-ədalətin öz 

yerini tapması uşaqların böyük sevincinə səbəb olur. Yazıçı bu hekayədə uşaqla 

onun başa düşdüyü sadə dildə danışır. Onlara həyatlarında, əməllərində haqqı 

nahaqqa verməməyi tövsiyə edir. Yazıçı uşaqların gələcəyə vicdanlı, prinsipial 

hazırlığının ciddi məsələ olduğunu bilərək belə düşündürücü səhnələr yaratmışdır. 

M.Qorki öyrədirdi ki, böyüklər sabahkı dünyamızın əsl sahibi olacaq uşaqlar 

qarşısında çox ciddi məsuliyyət daşımalıdırlar. Başqa yazıçılarımız kimi 

H.Seyidbəyli də bax bu missiyadan çıxış edərək dəyərli uşaq nümunələri 

yaratmışdır. Akademik Bəkir Nəbiyev “Uşaq ədəbiyyatımız müasir mərhələdə” 

adlı məqaləsində yazır: “Uşaqlar yaxşını təqlid etməyi, ona oxşamağı çox sevir və 

buna səy göstərirlər. Onlar mübarizə ehtirası güclü, ədalətli və cəsur 

qəhrəmanlardan nümunə götürməyə həmişə hazırdırlar” 
1
. Alimin sözügedən 

fikirlərinin bu və ya digər dərəcədə “Vəfalı it və oğru pişik” hekayəsindən hasil 

olunan qənaətlərdə üst-üstə düşməklə böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır.   

“Qaraca toyuğun balaları” hekayəsi ilk baxışdan yaxşı təsir bağışlayır. 

Kiçikyaşlıların maraqla oxuduğu bu hekayədə sünilik və sxematiklik yox 

dərəcəsindədir. Yazıçı hekayədə surətlərin hərəkət və münasibətlərindəki 

ardıcıllığa, mətləbin konkret, aydın və yığcam ifadəsində kifayət qədər istəyinə 

nail ola bilmişdir. Burada yazıçının məqsədi vardır. Təlqin etmək istədiyi fikirlər  

1
 Bəkir Nəbiyev. Söz ürəkdən gələndə. Bakı, yazıçı, 1984, səh.193 
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asan başa düşülən bir dillə uşaqlara çatdıra bilmişdir. Professor Abbas Hacıyev 

yazır: Uşaq ədəbiyyatının öz səciyyəsi, mürəkkəb xüsusiyyətləri vardır. Burada 

surətin reallıq və canlılığı, hadisələrin təbiilik və axarlılığı, təsvirin oynaqlıq və 

şirinliliyi, mükalimələrin yığcamlığı, nəinki sözlərin, səslərin belə qulağı oxşaması, 

durğu işarələrinin belə yerli-yerində işlənməsi əsas və başlıca şərtlərdəndir. Çünki 

uşaqlar bədii ədəbiyyatda nəsihəti, şüarçılıq və yersiz haşiyələri sevmir, onlar 

yazıçıdan nəticə və sübut  tələb etmirlər; onlara  “surət, boya və səs lazımdır” 

Belinski”
1
. Kiçikyaşlıların diqqətini çəkən hekayədə təsvir olunan hadisələr 

maraqlı bir məkanda – Xəzər dənizinin cənubunda olan bir adada baş verir. Dörd 

bir tərəfi su olan bu adada balıqçılar yaşıyır. Balaca Nazimin ata-anası da burada 

yaşayır və işləyirlər. Ata balıqçı, anası isə uşaq bağçasında tərbiyəçidir. Nazim 

məktəbdə oxuyur. Payız aylarında bu adanın sahillərinə uzaq ölkələrdən gələn 

çoxlu quşlar Nazimin diqqətini cəlb edir. Yazıçı sadə bir dildə bu qəribə yer 

haqqında kiçik oxucularına  təbiət mənzərələri, quşlar haqında bilgilər verməklə 

onları məlumatlandırır. Ördəklərin, qızıl qazın, turacın, turağayın xarici görünüşü, 

həyat tərzi, hətta tükləri, turacın yumurtaları, xoruz, çil, ağ, qara toyuq haqda 

verilən məlumatlar, təsvirlər inandırıcıdır. Qaraca toyuğun uçmaq istəyi çil və ağ 

toyuq tərəfindən gülüşlə qarşılansa da hekayənin  sonunda qaraca toyuğun 

balalarının uçduğunun şahidi olur və utanırlar. Amma bu balalar Nazimin gətirdiyi 

turac yumurtalarından çıxmışdır. Tərbiyəvi əhəmiyyəti çox olan hekayədə 

çalışqanlıq, paxıllıq, xəbislik, təbiətin qorunması, quşlara qayğı və s. məsələlər 

balaca oxucuları düşündürür və maraq dünyalarını zənginləşdirir. Bu mənada 

mərhum tənqidçi İ.Mustafayevin aşağıdakı fikirləri yerində işlədilmişdir: 

“...janrından asılı olmayaraq, nəsrin problemlərini müəyyənləşdirən zamandır, 

cəmiyyətin sosial, siyasi, mənəvi məzmun və tələbləridir. Bu məqsəd yolunda , 

əlbəttə, hekayə daha estetik və həssas janr kimi özünü göstərir. Epik düşüncə 

böyük yürüşlərə, qəti sıçrayışlara özünün “strateji” hazırlıq planını, bir qayda 

olaraq, məhz hekayənin ideya-bədii mətnində işləyib hazırlayırlar. Bu mənada 

1
 Abbas Hacıyev. Yazıçı şəxsiyyəti və bədii qanunauyğunluq. Bakı, Yazıçı, 1986, səh.260 
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hekayəyə bədii nəsrin “kəşfiyyat və desant qüvvəsi” kimi baxanlara müəyyən 

dərəcədə haqq qazandırmaq mümkündür”
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III FƏSİL 

H.Seyidbəylinin nəsr əsərlərinin ideya-bədii xüsusiyyətləri 
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Bədii xarakter sənətin elə kateqoriyasıdır ki, onun vasitəsilə həyatın müəyyən 

həqiqətləri dərk olunur. Xarakter sənətkarın həyat və insanlar üzərində apardığı 

müşahidənin müəyyən, konkret bədii nəticəsidir. Xarakter insanın təsadüfi təzahür 

cizgiləri deyil, şəxsiyyətin inkişafı zamanı konkret ictimai-tarixi şəraitdən əxz 

etdiyi sifətlərdir. İnsanın daxili aləmi hər şeydən əvvəl başqalarına, həyata, təbiət 

və cəmiyyətə, fakt və hadisələrə münasibətində açılır. İnsanın xarakteri müəyyən 

dövrün məhsulu olduğu üçün konkret şəraitdə formalaşır. Ədəbiyyat və sənət insan 

xarakterləri vasitəsilə “həyatın dərk edilməsinə” kömək edir və “həyat dərsliyi” 

kimi böyük məna daşıyır. Əlbəttə, ədəbi xarakterlə həyatda olan xarakterləri 

qarşılaşdırmaq doğru olmazdı. V.Q.Belinski demişdir ki, qüvvətli xarakterlər 

yaratmaq istedad və dahilik əlamətidir. Xarakter yaratmaqda ictimai məzmunlu 

konfliktlərin əhəmiyyəti böyükdür. Konflikt məsələsi əsərin ideya və fəlsəfi 

məzmunu ilə bağlıdır. Ona görə də bir çox sənət əsərlərində mərkəzi yeri konflikt 

və onun inkişafı tutur. Konflikt keçici və yaxud tarixi kateqoriya deyildir. O, daim 

inkişafda olan həyatın atributudur və şaraitdən asılı olaraq müxtəlif məna daşıyır. 

Buna görə də həyatı ciddi öyrənən sənətkarın əsəri faktları heç zaman bəzəmir, 

belə yazıçı realizmin sadiq ifadəçisi kimi çıxış edir.  

XX əsrdə rus ədəbiyyatının geniş masştablı, dünya ədəbiyyatının ən gözəl 

nümunələrindən bəhrələnərək yazdıqları əsərlərə Azərbaycan yazıçıları da istinad 

edirdilər. Həmin ənənələrdən kifayət qədər bəhrələnirdilər. 1930-cu illərin bədnam 

hadisələri (1937) arxada qalmışdır. Onilliklərdən asılı olmayaraq Azərbaycan 

yazarları (əlbəttə, əsas yaradıcıları –B.B.) rus ədəbiyyatının böyük, mütərəqqi 

ənənələrindən daha çox istifadə edir, idealogiyaya sadiq qalaraq inadla 

yaradıcılıqlarını davam etdirirdilər. Yazıçılarımız klassik rus realizminin ən 

qüvvətli cəhətlərindən – onun demokratikliyindən, həyat həqiqətlərinə maksimum 

dərəcədə sadiq qalmalarından, öz qarşısında qlobal ictimai vəzifələr qoymaq 

cəhdindən, yüksək ideyalılığından öyrənmişlər. 

H.Seyidbəyli  qəhrəmanlarının ömür yolunu yaşadığı cəmiyyət həyatının 

konfliktləri fonunda  əks etdirməyə çalışan yazıçıdır. O, şəxsiyyətlə mühit 

arasındakı əlaqələrə daha həssas yanaşır, bu bağlantıları müxtəlifliyi ilə qələmə 
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almağa çalışır. Ən yaxşı povest-romanlarında nəinki insanın cəmiyyət qarşısındakı 

borcundan və məsuliyyət hissindən, həm də cəmiyyətin ona qayğısından, 

zəruriliyindən söhbət açır və hər iki cəhətin qarşılıqlı bağlılığı ədəbiyyatımızda 

vətəndaşlıq pafosunun, demokratizmin dərinləşməsinin etibarlı yolları kimi 

mənalandırır. O illər bədii nəsrimizin əldə etdiyi ən yaxşı nailiyyətlərdən biri də 

onun iri formalı əsərlərinin hesabına zənginləşməsidir. Artıq dövrün tələbinə 

uyğun iri həcmli əsərlər (povest və roman) yazmağa böyük meyl əmələ gəlmişdir. 

Xüsusilə, povest janrı daha çox yayılmış və bu janrda bir sıra dəyərli nümunələr 

yaranmışdır. Bu müsbət məziyyətlər nasirlərimizin müasir həyatla, canlı insanlarla 

yaxınlığının, böyük hadisələri təsvir etməyə ciddi cəhdlə çalışmalarının nəticəsi 

idi. H.Seyidbəylinin ilk hekayələri və povestləri deməyə əsas verdi ki, gənc 

yazıçıda müasirliyi duymaq, dərk etmək qabiliyyəti yetərincədir. Həm də bu 

qabiliyyət əsasən həyatı bilmək, sənətkarlığa yiyələnmək hesabına meydana 

çıxmışdır. “Telefonçu qız” povesti bir daha sübut edir ki, yazar müasir ədəbiyyatın 

tələblərinə cavab verən realizm yolunu düzgün başa düşən yazıçı kimi 

yetişməkdədir. “Kiçik hekayədən povestə keçmək meylinin özü də müəllifdə 

yazıçılıq vərdişinin, zəhmət həvəsinin və həyat hadisələrinə fəal münasibətinin 

olduğunu göstərir”
1
. 

Yuxarıda konfliktləri fonunda çalışan yazıçıdır fikrini işlətdik. Əlbəttə, 

konflikt anlayışını müxtəlif mənada başa düşmək lazımdır. Yazıçı ziddiyyətlərin 

vəhdətini göstərməklə onun ürəklərdə doğurduğu təsiri, əks-sədanı da təsvir 

etməlidir. Belə olmayanda, ictimai çətinliklər dərindən açılmır, xarakterlər 

sxematikləşir, yazıçı əsas ziddiyyətlərə göz yumur. Yeknəsək və oçerkvari üslubda 

nağıl olunan hadisələr, fərdi aləmləri ilə bir-birindən seçilməyən insanlar yüksək 

bədiilikdən uzaq olduqlarına görə, estetik hisslər aşılamaqdan da uzaqdırlar. 

Əlbəttə, biz hər əsərdən kəskin, amansız konflikt tələb etmək fikrində deyilik. 

Lakin bu da doğrudur ki, maneəsiz həqiqi qələbə yoxdur. Çətinlik və ziddiyyət 

olan yerdə isə dramatizm vardır. B.Q.Belinskli demişdir: “Dramatizm təkcə 

mükalimədən ibarət olmayıb, mükalimə edənlərin bir-birinə canlı təsir 

1
 Əlioğlu M.V. Amal və sənət. Bakı, Yazıçı, 1980, səh.5. 
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etmələrindən ibarətdir. Məsələn, iki adam bir məsələ üzərində mübahisə edirsə, 

burada nəinki dram, heç dramatik ünsür də yoxdur. Lakin mübahisə edənlər bir-

birinə üstün gəlmək üçün bir-birinin səciyyəsinin hər hansı bir tərəfinə toxunmağa 

və ya ruhlarının zəif tellərini dilləndirməyə çalışarlarsa və mübahisə vasitəsilə 

onların səciyyələri təzahür edərsə və mübahisənin nəticə olaraq yeni bir münasibət 

bəsləməyə gətirib çıxararsa, -  bu, artıq, bir növ, dramdır”
1
. 

Zahirən “Mən ki gözəl deyildim”, “Söyüdlü arx”, “Telefonçu qız” 

povestlərində konflikt yoxdur. Lakin bunlarda daxili konflikt və kəskin dramatizm 

vardır. Bu konflikt isə həyatın doğurduğu çətinliklərlə surətlərin apardığı 

mübarizənin fonunda təzahür edir.  

“Kənd həkimi” (1949) povestində institutu qurtarıb kəndə gələn gəncin 

qarşılaşdığı maneələr göstərilmişdir. 1951-ci il 5 mayda Azərbaycan Yazıçılarının 

ümumi yığıncağı keçirilir. Toplantıda Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının Sədri 

Mirzə İbrahimov “Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatının 1950-ci ildə yazılmış əsərləri 

və yazıçıların növbəti vəzifələri haqqında” məruzə etmişdir. H.Seyidbəylinin 

“Kənd həkimi” əsəri ədəbiyyatımızda sosialist əməyi mövzusunun geniş əks 

etdirilməsi nöqteyi nəzərindən xüsusi qeyd edilibdir. Müasirləri kimi H.Seyidbəyli 

1950-ci ildə müasir mövzuların işlənilməsinə diqqəti olduqca artırmış, xalqımızın 

çox cəhətli həyatını daha geniş  və daha dərin təsvir etməyə başlamışdır. 1950-ci 

ildə ədəbiyyatımız mövzu müxtəlifliyi ilə fərqlənmişdir”. Yazıçı cəmiyyətdəki 

ümumi problemi orijinal həyat materialı əsasında özünəməxsus yolla 

işıqlandırmışdır. Sadəcə, ədəbiyyatda geniş yayılan konflikt məsələsi bu povest 

üçün də səciyyəvidir. H.Seyidbəyli 1943-cü ildən yaradıcılığa başlasa da, “Kənd 

həkimi” povesti onun ilk yaradıcılıq uğuru oldu. Əsər həyat materialının təzəliyi, 

dil-üslubunun sadəliyi, lirizmi ilə diqqəti cəlb etsə də, süjet xətti mürəkkəb 

deyildir. Povestin ilk səhifələrindən bədii təsvir vasitələrindən məharətlə, ustad 

sənətkar kimi istifadə etməsi deməyə əsas verir ki, bu əsər püxtələşmiş, müəyyən 

yaradıcılıq təcrübəsi olan bir yazıçının qələminin məhsuludur. H.Seyidbəyli 

hekayələrində olduğu kimi janr etibarı ilə ilk böyük əsəri sayılan “Kənd həkimi” 

povestində də zamanın , yaşadığı sosializm cəmiyyətinin aparıcı ideoloji xəttinii, 
1
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sosrealizmi çox böyük bir vüsətlə göstərməyə müvəffəqiyyətlə nail olmuşdur. 

Bütün bunlar həm də nasirin dünya ədəbiyyatında, əsasəndə rus ədəbiyyatından 

daha çox məlumatılı olması, ardıcıl mütaliəsi, fitri istedadı ilə əlaqəli idi. 

Yaradıcılığının çoxşaxəliliyi deməyə əsas verir ki, o geniş erudisiyaya malik bir 

insan olub. Sonrakı yaradıcılığına diqqət yetirdikdə yazı manerasının, bədii 

düşüncəsinin əsərdən-əsərə formalaşmasını, genişlənməsini görmək çətin deyildir.  

Ədəbiyyatşünas H.Orucəli “Böyük qüvvə” (“Ədəbiyyat qəzeti” 25 mart 1951-

ci il) adlı məqaləsində yeni yaranan nəsr əsərləri haqqında danışarkən yazır: 

“H.Seyidbəylinin “Kənd həkimi” nəsrimizdə yeni, müvəffəqiyyətli bir əsəridir. 

Povestin qəhrəmanı, Astarada həkimlik edən Aydın – vətənpərvər gənc Sovet 

ziyalılarının bir sıra gözəl xüsusiyyətlərini özündə ümumiləşdirən bir surətdir. 

Müəllif vətənin, xalqın mənafeyini hər şeydən yüksək tutan Sovet adamlarının 

kommunizm quruculuğunu ümumən doğru canlandırır”.  

Povest oxucunu intizarda saxlayan bir kompozisiyaya malikdir. Əsər 

qüsurlardan da xalıi deyildir. Məsələn, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi o, povestin 

kompozisiyasını nə qədər maraqlı qursa da, “Qara ayna” gölü ətrafındakı hadisələri 

əsərin əsas süjet xətti ilə üzvi surətdə bağlaya bilməmiş, finala çatdırmamışdır. 

Povestin son hissələrində yazıçının sanki tələskənliyi duyulur. Sovxozda baş verən 

hadisələr və yeniliklərin sayı şişirdilir. H.Seyidbəyli povestdə qəhrəmanlarının 

daxili aləmini açmağa səy göstərməmişdir. Sovet yazıçılarının İkinci Ümumittifaq 

qurultayı qarşısında yazılan “Kolxoz kəndimizin təsviri məsələsi” baş məqaləsində 

(müəllif: xalq yazıçısı Əli Vəliyev) H.Seyidbəylinin “Kənd həkimi” povesti də 

yaxşı bədii əsərlər sırasında xatırlanmışdır. (Ədəbiyyat və incəsənət, 11 sentyabr, 

1954). 

Povestdə müharibədən sonrakı ilk illərdə daha çox çay yarpağı toplamaq 

uğrunda fədəkarlıqla çalışan sovxoz işçilərinin arzu və əməlləri təsvir olunmuşdur. 

Əsərdə diqqəti çəkən dialoqlar, məntiqli epizodlar çoxdur. 18 yaşlı Güllünün 

nəbzini yoxlayarkən Aydının onun gözlərinə baxıb həyəcanlanması və aralarındakı 

söhbət (səh.71-75), Aydınla manqa başçısı Səkinənin çay kolları arasındakı 
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söhbətləri də təbii təsir bağışlayır, oxucunu inandlırır (səh. 146-147) və s. (“Kənd 

həkimi”. Bakı, Uşaqgəncnəşr, 1950) 

 Azad əməyin pafosu, onun doğurduğu ruh yüksəkliyi, tarlaya çıxan adamların 

sevinci, Astaranın payızı və yayı, gözəl təbii mənzərələri qibtə edici bir 

məftunluqla qələmə alınmışdır. Professor Q.Əlibəyli yazır: “Sənətkar hadisələri 

seçərək, açaraq oxucuların öz ətraflarındakı  mühiti anlamalarına və bu mühiti öz 

böyük ideallarına uyğun şəkildə dəyişdirmələrinə yardım göstərir. Yazıçı 

insanların adi gözlə görə bilmədiyi xarakterləri, münasibətləri, ictimai hadisələri 

aydınlaşdırır. Amma bunları o, ideologiyanın başqa formalarından – tarix, 

psixologiya və fəlsəfə elmindən fərqli şəkildə, bədii surətlər vasitəsilə 

canlandırır”
1
. Təbii ki, alim bədiilik haqqında fikirlərində haqlıdır. Çünki obrazlılıq 

ədəbiyyatın, elə incəsənətin də məxsusi, spesifik cəhətlərindən biridir. Belə isə 

“Poetika” müəllifi haqlı yazır: “Şair ilə tarixçinin fərqi budur ki, biri həyatda olmuş 

vaqeəni nəql edir, o biri isə nələr ola biləcəyini əks etdirir”
2
. Deməli, bədiilik təkcə 

formaya, əsərin yüksək poetik mətninə aid bir cəhət deyildir. O, həqiqətin dərin 

ümumiləşdirilməsi, obrazlı əksi və estetik ifadəsidir.   

Əsərin qəhrəmanı Aydın Zeynalov Böyük Vətən müharibəsindən sonra 

həyata, əmək fəaliyyətinə ilk qədəm qoyan, çətinliklərdən qorxmadan uzaq kəndə 

işləməyə gedən gənclərdəndir. Tibb institutunu yenicə bitirmiş iyirmi üç yaşlı 

gəncin təbiətin bu gözəl guşəsinə gəlməkdə məqsədi burada yaşayan, namuslu 

əməyi ilə xarüqələr yaradan adamları qızdırma xəstəliyindən xilas etməkdir. Aydın 

çətin işə girişdiyini bilir, ancaq daha mürəkkəb hallarla qarşılaşır. Elə birinci 

gündən o, “məhəbbət, qısqanclıq, əzabla”, küçədən keçən məktəblilərin səsini 

həsrətlə dinləyən xəstə uşağın yalvarıcı baxışları ilə, ondan ümid diləyən gözlərlə 

qarşılaşır. Gələndən az sonra “Qara güzgü” deyilən göl ilə tanış olanda başa düşür 

ki, ətrafa qızdırma  yayan əsas yer mənbə buradır. O, komsomolçuları bataqlığı və 

gölü qurutmağa təhrik edir, həvəsləndirir. Lakin maneələrlə də üzləşəsi olur. 

Sovxoz direktoru Kərimovla toqquşur, üz-üzə gələsi olur. Təbii ki, əlli yaşlarında 

1
 Q.Əlibəyova. Bədiilik haqqında. (Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri) Bakı, Aznəşr, 1964, səh.32 

2
 Aристотель. Поэтика, M, 1957, стр..67 
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olan, təcrübəli bir rəhbərlə 23 yaşlı gəncin toqquşması çətin başa gələn bir 

mübarizədir.  

Kərimov böyük xidmətləri olan, yumşaq qəlbli, mehriban, namuslu adamdır. 

Ancaq həmin illərdə bir çox təsərrüfatçılar kimi onda da belə təsəvvür yaranmışdır 

ki, planı nəyin bahasına olursa-olsun yerinə yetirmək lazımdır. Belə işçilər sabahın, 

beş ya on il sonranın perspektivi haqqında fikirləşmədən, bir sıra hallarda 

təsəvvürün əsasını baltalayaraq  “planı doldururdular”. (Mirzə İbrahimovun 

“Böyük dayaq” romanındakı Rüstəm obrazı kimi) Aydının təklifi işçi qüvvəsi tələb 

etdiyindən Kərimovun niyyətini poza bilərdi. Sovxoz direktoru həkimin fikrinin 

əhəmiyyətini başa düşür, ancaq “hökumət lazım bilsə, özü qurudar”, -  deyə 

yaxasını kənara çəkir. 

Müəllif Aydını inkişafda vermişdir. Təkbaşına işə başlayan gənc həkim 

raykom katibi ilə görüşündən sonra səhvini başa düşüb adamları ayağa qaldırır, 

özü də onlardan çox şey öyrənir. Necə deyərlər, “El bir olsa, dağ oynadar 

yerindən” və yaxud “Birləşəndə el gücü, çatmaz ona sel gücü”. Povest gərgin 

situasiyalarla – Səkinə ilə Güllünün arasındakı üstüörtülü, dolaşıq macəralar 

Səkinənin olaylardan baş çıxarmaması, Güllünün  ona ürək-dirək verib Aydının 

yanına göndərməsi ilə - nikbin bir sonluqla qurtarır. Güllü Aydınla aralarındakı 

münasibəti açıb Səkinəyə deməsi və bəlkə də, qəlbinin dərinliklərində olan 

sevgisini cilovlayıb, yaxud qurban verib rəqibinə güzəştə getməsi onu oxucu 

gözündə daha da ucaldır.      

H.Seyidbəyli “Telefonçu qız”da adi, yoxsul və bir çox məhrumiyyətlər 

görmüş Mehribanın nəcib duyğularını, keçdiyi həyat yolunu elə təsirli və dramatik 

göstərmişdir ki, oxucu həyatın doğurduğu ağrıları aydın hiss edir. Bu atalı yetim 

qızın  işə girməsi, oxuması, çalışqanlığı, Zakirlə sevişməsi mənalı və səmimi təsir 

bağışlayır. Povestin yarısına qədər adama elə gəlir ki, burada ciddi bir münaqişə, 

konflikt yoxdur. Lakin birdən vəziyyət dəyişir: Mehriban nə qədər ki, nəzərə 

çarpmırdı, rəqibi də yox idi. Ancaq o oxuyur, sevir, sevilir, böyük hörmət qazanır, 

yeni təşəbbüslər irəli sürür, hamının diqqətini cəlb edir. Bu zaman onun rəqibi də 

meydana çıxır. Belə bir adam Mehribanın rəqibi, ehtirasdan alışıb-yanan Zərəngiz 
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olur. Yazıçı oxucunun əsas nifrətini də Zərəngizə, Zakirin yaramaz hərəkətlərinə 

qarşı çevirir. Zərəngiz Mehribanla müqayisədə gözəldir, yaraşıqlı və boylu-

buxunludur. Zərəngiz Zakiri ələ almaq, toruna keçirmək üçün bütün vasitələrdən 

istifadə edir. Mehriban isə öz sadəliyi, təmizliyi, yüksək insani keyfiyyətləri ilə 

məsum qızcığaz kimi Zərəngizə qalib gəlir. H.Seyidbəyli gənclərdə, əsasən də, 

sevən gəncdə məfkurə zənginliyinin, mənəvi təmizliyin gücünü inandırıcı 

boyalarla vermişdir.  

 Burada sxematik, tələsik işlənmiş səhnələr, xarakteri məlum olmayan bir sıra 

adamlar da vardır. Buna baxmayaraq, müəllif Mehribanın nəcib qəlbini açıb onu 

sevdirir. Povestdə bircə dəfə görünüb tamam yaddan çıxan Nisəbəyim, qaraqabaq 

və qayğıkeş Simuzər, Sürəyya kimi epizodik surətlər də Mehribanın xarakterinin 

açılmasında müəyyən rol oynayırlar. Zakir isə nə tam mənfi, nə də ideal insandır. 

O, tənqidlə düzələ bilər. Burada barışmaz konfliktdən fərqli olaraq, məsələ tamam 

dəyişir. 

Barışdırılması mümkün olmayan ixtilaflarda yeniliyin qələbəsi amansız, 

prinsipial mübarizə şəraitində gedir. Burada heç bir güzəşt ola bilməz və yenilik 

hökmən qalib gəlməlidir, çünki bunu cəmiyyətimizin, həyatımızın inkişaf məntiqi 

tələb edir.  

Əlbəttə, konflikt xatirinə konflikt uydurmaq da lazım deyildir. Konflikt həyatı 

dərindən əks etdirmək, ehtirasları, xarakterləri açmaq, həqiqətin, yeniliyin hansı 

yollarla, çətinliklərlə qalib gəldiyini göstərmək üçün lazımdır. Adamları süni 

surətdə bir-birinə salışdırıb sonra da saxta yollarla barışdırmaq həqiqi realist 

sənətin prinsiplərinə ziddir. Bütün bunlar H.Seyidbəylinin yaradıcılığına xas 

olmayan sənətkarlıq məsələləridir. 1954-cü il 17 aprel nömrəsində “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəzetində “Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatının vəziyyəti və onun 

qarşısında duran vəzifələr haqqında” məruzəsində Yazıçılar İttifaqının sədri, xalq 

yazıçısı Süleyman Rəhimov deyir: “...Qurultayımız qarşısında gənc nasir nəslindən 

olan “Uzaq sahillərdə” povestinin müəllifləri İmran Qasımovun və Həsən 

Seyidbəylini ayrıca olaraq qeyd etmək istəyirəm...” 
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 Məhz “Telefonçu qız” əsəri dediklərimizə sübutdur. Görkəmli tənqidçi 

M.Hüseyn “Sovet ədəbiyyatının yeni qələbələri” məqaləsində yazırdı: “Nəsr 

sahəsinə yenicə gəlmiş Hüseyn Abbaszadənin “General” romanı, ömrünün son 

illərində gözəl bir addım atmış Əyyub Abbasovun “Zəngəzur” romanı, “Uzaq 

sahillərdə” əsərinin müəlliflərindən biri olan H.Seyidbəylinin “Telefonçu qız” 

povesti xüsusi geniş təhlilə layiq əsərlərdir”. Müasir həyatdan bəhs edən bu əsər 

adamlarımızın əmək cəbhələrində qazandıqları nailiyyətlər, onların xarakterində 

yaranan yeni sifətlər, həyatda mövcud olan bir sıra nöqsanlar sənətkarlıqla qələmə 

alınmışdır. Povest 1959-cu ildə “Drujba Narodov” jurnalının 5-ci nömrəsində 

müəllifin tərcüməsində rus oxucularına təqdim edilib. 1962-ci ildə isə “Советский 

писатель” (Moskva) nəşriyyatında çap olunub. Əsərin müsbət məziyyətləri, 

qəhrəmanın səciyyələndirilməsi rus tənqidçisi Z.Kedrinanın diqqətini cəlb etmiş və 

əsər haqqında demişdir: “Telefonçu qız” atası tərəfindən atılmış kimsəsiz qızın 

həyatda öz yerini tapması haqqında hekayədir, onun tarixçəsidir. Mehribanın 

xarakterinin əməkdə formalaşmasını, onun öz mühitində verilməsi müəllif 

H.Seyidbəylinin uğurudur”
1
. 

Müsbət qəhrəmanın zəif yaranmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, 

yazıçılar həyatda bu qəhrəmanı yaxşı tanımırlar, yaxud onun səviyyəsində 

durmurlar. Diqqət edək ki, həqiqətən də, fiziologiya alimi üçün canlı orqanizmi 

mütəmadi müşahidə etmək nə qədər vacibdirsə, realist yazıçı üçün də öz 

qəhrəmanını öyrənmək bir o qədər zəruridir. 1950-ci illərin Azərbaycan romanında 

müsbət qəhrəmanın necə yarandığını izləsək, bu romanın ən yaxşı nümunələrində 

yazıçıların bir-birinə bənzəməyən üsullardan istifadə etdiklərini və müasirlərimizin 

təsvirini rəngarəng, səmərəli üsullarla verdiklərini hiss etmək olar. Mehdi Hüseyn 

yazırdı: “...gözəl nəticələr əldə etmiş yazıçıları nəzərdə tuturam. Məsələn, 

Süleyman Rəhimovun, Mirzə İbrahimovun  və yaxud daha gənc ədəbi nəsli təmsil 

edən H.Seyidbəyli və İ.Qasımovun romanlarında müsbət qəhrəmanlar əksəriyyətlə 

inkişafda göstərilir və əsasən müvəffəqiyyətli çıxır”
2
. İstedadlı Azərbaycan 

yazıçısı, tənqidçi Mehdi Hüseynin  uzaqgörənliklə, həm də müdrikcəsinə dediyi 

1
 З.Кедрина. Труд и характер. «Знамя», 1960, №3, стр.208 

2
 M.Hüseyn. Ədəbiyyat və həyat. Bakı. Yazıçı, 1989, səh.17. 
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yuxarıdakı sözlərinin, əlbəttə, təsdiqi, özünü doğrultması üçün uzun zamana 

ehtiyac vardı. Nəhayət, 1958-ci ilin dekabrında müasirlik və sənətkarlıq problemi 

altında keçən Azərbaycan yazıçılarının 3-cü qurultayı doğma respublikamızın 

ədəbi həyatında perspektiv üçün mühüm hadisə oldu. Qurultay materialları ilə 

tanışlıqdan aldığımız bilgilər, özəlliklə göstərir ki, burada (qurultayda – B.B.) 

ədəbiyyatın bütün janrlarında yaranan yeni əsərlərin diqqətəlayiq cəhətlərindən biri 

də bədii nailiyyətlərin ətraflı təhlili olub. Qurultayda vurğulandi ki, insanların 

həyatında, xarakterində baş verən, orijinal keyfiyyətləri ayırd etmə, quruculuq 

işlərində həlledici rol oynayan amilləri geniş lövhələrlə canlandırmaq təcrübəsi 

yaşlı nasirlərlə yanaşı gənc yazarlara da şamil olunası haldır. H.Seyidbəylinin 

“Telefonçu qız” povesti də qurultayın tribunasından yüksək qiymətləndirildi: 

Dövrün ədəbi təsərrüfatının ən nümunəvi əsərləri (M.İbrahimovun “Böyük dayaq”, 

M.Hüseynin “Qara daşlar”, Ə.Vəliyevin “Turaclıya gedən yol”, İ.Şıxlının “Ayrılan 

yollar”, B.Bayramovun “Yarpaqlar”, İ.Əfəndiyevin “Söyüdlü arx”, H.Abbaszadə-

nin “General”, S.Qədirzadənin “Qış gecəsi”, İ.Hüseynovun “Yanar ürək” və s.) ilə 

bir sırada adı çəkildi, məziyyətlərindən bəhs olundu.  

Ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin təbirincə “şairanə, lirik və psixoloji povest 

“Telefonçu qız” nəsrimizin çiçəklənməsi əlamətidir”. Bu çiçəklənmə “Söyüdlü 

arx”, “Körpüsalanlar” (İ.Əfəndiyev), “Sərinlik” (B.Bayramov), “Teleqram” 

(İ.Hüseynov) və s. bədii nəsr nümunələrində də duyulurdu. Bu əsərlərdəki müsbət 

qadın qəhrəmanları eyni taleyi yaşayırlar və onları səciyyələndirən ümumi bir 

cəhət var ki, hamısı əməkçilər idi. Biri paçtalyondursa (Qəndab) (“Mən ki gözəl 

deyildim” B.Bayramov), digəri telefonçudur (Mehriban).  

“Hər iki yazıçı – H.Seyidbəyli də, B.Bayramov da müasir əxlaqı əks 

etdirərkən bu əxlaqı doğuran və formalaşdıran zəmini ön planda verir, ictimai və 

əxlaqi problemin vəhdətini gözləməyə diqqət yetirir. Qəndabın yüksəlişi kəndin 

gözəlləşməsi və yüksəlişi ilə simvolik şəkildə bağlandığı kimi, Mehribanın da 

mənəvi təkamülü zavodun, kollektivin əmək həyatı və zəhmət dünyası ilə vəhdət 

təşkil edir...”
1
. Ümumən, “Telefonçu qız” povestindəki məhəbbət süjeti bədii 

həqiqəti ifadə edir. Sünilik, qondarmaçılıq, nəyinsə xatirinə müsbət qəhrəman 
1
 Qarayev Y.Poeziya və nəsr. Bakı, Yazıçı, 1979, səh.161 
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yaratmaq meyli burada yazıçıya yad olan xüsusiyyətdir.  Ümumiyyətlə, povestin 

böyük uğur qazanması, tanınmış sənətkarların əsər haqqında yüksək fikir 

söyləməsi, nəhayətdə, ekran həllini tapmasının əsas səbəblərindən biri, bizcə 

yazıçının Mehribanı canlı insan kimi ön plana çəkməsi, özünün hiss və 

duyğularının, obraza məhəbbət və rəğbətini oxuculara çatdıra bilməsi ilə 

əlaqədardır.  

Bir məsələni də etiraf edək ki, sözügedən qurultayda dramaturgiya 

sahəsindəki uğurlardan danışılarkən xalqımızın keçmişdə və müasir zəmanədə 

göstərdiyi fədakarlıqdan bəhs olunan əsərlərdən nümunə olaraq  M.Hüseynin 

“Cavanşir”, İ.Qasımov və H.Seyidbəylinin “Uzaq sahillərdə”, “Dəniz cəsurları 

sevir”, C.Məcidovun “İldırım” və “İliç buxtası”, İ.Əfəndiyevin “Atayevlər 

ailəsində”, Ə.Məmmədxanlının “Şirvan gözəli”, İ.Səfərlinin “Göz həkimi” pyesləri 

haqqında dəyərli fikirlər söylənilib. Bu illərdə yaşanan yeni dövrün ədəbiyyata 

gətirdiyi yeniliklərdən biri hadisə və insan xarakterlərinin təsvirində şablonçuluğa, 

bəlkə də ştampa çevrilmiş dekorativlikdən təbii duyğuların, insani sifətlərin ətraflı 

təsvir və tərənnümünə doğru yüz iyirmi dərəcə bucaq altında dönüşüdür. Vaxtı ilə 

məhəbbət lirikası, məişət təsvirləri poeziyada az qala qadağa qoyulmuş halda idi. 

Xatırlasaq ki, ayrı-ayrı poeziya nümunələri də daxil olmaqla, nəhayət, böyük, 

Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun “Aygün”  poemasında bu situasiyalara vida 

edildi: 1958-ci il dekabr qurultayında ailə-məişət, tərbiyə məsələləri də “son 

dövrün nəsri və dramaturgiyasında da geniş planda qələmə alınmışdır” – deyə 

vurğulanıb. 

“Mədinənin ürəyi”, “Kəndçi qız”, “Yaxşı adam” (M.İbrahimov), “Tamaşa 

qarının nəvələri”, “Hələ gec deyil” (Ə.Əbülhəsən), “Əliqulu evlənir”, “Yalan” 

(S.Rəhman), “Körpüsalanlar”, “Sən həmişə mənimləsən”, (İ.Əfəndiyev), “Mən ki 

gözəl deyildim”, “Gördüyüm günlər” (B.Bayramov), “Doğma və yad adamlar”, 

“Teleqram” (İ.Hüseynov), “Sən nə üçün yaşayırsan?” (İ.Qasımov və 

H.Seyidbəyli), “Görünməz dalğa” (S.Əhmədov), “Ana ürəyi” (İ.Səfərli), 

“Qaynana” (M.Şamxalov) əsərləri nümunə kimi göstərilib. Bu əsərlərdə müəlliflər 

ailədə, məişətdə baş verən yeniliyi müasr həyatın ümümi inkişaf meyillərindən 
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təcrid olunmuş şəkildə deyil, həmin meyillərin konkret təzahürü kimi 

canlandırırlar. 

Burada cəmiyyət həyatının, insan fəaliyyətinin, təfəkkür və mənəviyyatının 

inkişafı ilə əlaqədə yeni keyfiyyətlər görürük. Bədii düşüncə qarşısında geniş 

fəaliyyət meydanı açan, onu aydın və böyük yaradıcılıq ideallarına doğru 

istiqamətləndirən belə münasibət bizim üçün həm də ona görə səciyyəvidir ki, 

sənət haqqında təsəvvürlərimizdən irəli gəlir, yəni ondan irəli gəlir ki, realizmin 

estetikası, nəcib, humanist ideallar naminə sənətin varlığa təsir etmək, gerçəkliyi 

dəyişdirmək qüdrətini, təlqinedici gücünü, bədii fikrin fəal və yaradıcı xarakterini 

təsdiq edir və yüksək qiymətləndirir. Buna görə də ədəbiyyatın cəmiyyətimizdə, 

müasirlərimizin mənəvi həyatında, ideya tərbiyəsində oynadığı rolu artırmaq - 

hazırda qarşıda duran, zərurət hiss olunan başlıca vəzifələrdəndir. Bunun üçün ilk 

növbədə bədii fikrin xalq həyatı, zəhmət adamlarının qayğıları ilə bağlılığını, 

ictimai siqlətlərin və fəallığını qüvvətləndirmək lazımdır. Real aləmlə qırılmaz 

təmas, cəmiyyətdəki ictimai, etik, psixoloji və s. həyat həqiqəti bədii inikasın 

inandırıcılığının, obyektivliyinin əsas meyarını təşkil edir, həm də ona görə 

zəruridir ki, əsl sənət müasirlik keyfiyyəti, dövrünün sosial-əxlaqi simasını, ideya-

mənəvi axtarışlarını nə dərəcədə dolğun ifadə edə bilməsi ilə tarixi-estetik dəyərə 

malik olur. Məlumdur ki, sosialist sənəti bədii fikrin üzərində təşəkkül tapmış və 

yüksəlmişdir. Keçmiş sovet ədəbiyyatının yaradıcıları sənətkar kimi talelərini 

cəmiyyətimizin ideallar uğrunda adamlarımızın gərgin mübarizələri ilə 

bağladıqlarına görədir ki, milli bədii mədəniyyəti cəmiyyət, yeni dünya 

quruculuğunun həm də fəal iştirakçısı, yaradıcısı kimi çıxış etmişlər. İndi vəzifə bu 

sahədəki, yəni xalqımızın həyatı ilə bədii fikrin sıx bağlanması yolundakı 

tükənməz təcrübə və ənənələri daha dərindən mənimsəməkdən, daha həssaslıqla 

yaşatmaqdan ibarətdir. Şübhəsiz, keçmiş sovet ədəbiyyatının həmin yüksəliş 

yoluna əsaslı istinad bu gün poeziyamızı, nəsr və dramaturgiyamızı onlara mühüm 

ictimai mündəricə, bədii dolğunluq verə biləcək geniş inikas miqyaslarına 

çıxartmağa qadirdir, çünki belə halda bütövlükdə xalq, cəmiyyət həyatı ilə bağlı 

mətləblərə nüfuz etmək, geniş ümumiləşdirmələr yolu ilə romanın həqiqətin, 
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psixoloji təhlilin tamlığını təmin etmək üçün sənətkarlar qarşısında əsl yaradıcılıq 

üfüqləri açılır.  

Gördüyümüz kimi, ədəbiyyatımızın elə müəyyənedici məziyyətləri var ki, bu 

gün də sənətin yüksəlişi onları bütün barizliyi ilə yaşatmaq sayəsində mümkündür. 

Lakin ənənələrə həssas yanaşma və sədaqət onları bədii prosesin müasir tələbləri 

baxımından inkişaf etdirmək qayğısı və bacarığı ilə birləşdirmişdir. Burada vurğu 

hər iki cəhətin üzərinə düşməlidir. Və yalnız bunların vəhdəti ənənəyə səmərəli 

yaradıcı münasibətləri təmin edə bilər. Zənnimizcə, müasir nəsrimiz belə bir 

münasibətlə qüvvətlidir və maraq doğurur. Odur ki, əsrin ədəbi nümunələrini hər 

iki cəhətin işığında qiymətləndirmək lazımdır. Əlbəttə, söhbət 60-cı illərdən üzü 

bəri yaranan nəsr əsərlərindən gedir. Yazıçının lirik-psixoloji üslubda yazdığı 

1978-ci il “Azərbaycan” jurnalında çap olan “Çiçək” povesti də 

özünəməxsusluqları ilə seçilən bədii nəsr nümunəsidir. Azərbaycan ədəbiyyatının 

yazılma, yaranma tarixindən asılı olmayaraq səciyyəvi cəhətlərindən biri bədii 

əsərlərdə fikrin, məqsədin təqdimində, münasibət bildirmədə ifadəsinə yardımçı 

olan hissə, duyğuya, emosionallığa geniş yer verilməsi olmuşdur. Deyilənlər 

sadəcə lirik növün deyil, həm də epik və dramtik növlərin də xarakterik cəhətlərinə 

çevrilmişdir, - desək, səhv etmiş olmarıq. “XX əsrin ortalarından etibarən liriklik 

artıq epik növdə ayrıca status qazandı, tədricən lirik üslub, onun təzahürü olan lirik 

hekayə, povest, roman, dram yarandı. Nəsrdə lirizmin xüsusi təzahürünün  

obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Bəzi hallarda lirizm fərdi yaradıcılıq üslubu 

kimi təzahür edirdisə, digər hallarda sənətkarın dövrün taleyüklü problemlərinə, 

ümumiyyətlə, gerçəkliyə özünəməxsus münasibətlərinin məntiqi nəticəsi idi”. 

(B.Nəbiyev) Lirik-psixoloji üslubda nəsr əsərləri yazan ədiblər o illər daha çox 

tanınıb seçilsələr də, bu üslub H.Seyidbəyli nəsrində az və ya çox dərəcədə sezilir. 

“Çiçək”,  “Telefonçu qız”, “İllər keçir”, “Tərsanə” və “Cəbhədən cəbhəyə” 

əsərlərində dediklərimizin  nümunələrinin ən azı elementlərini görmək olar. 

Tənqidçi, proifessor Akif Hüseynov yazır: “... müasir nəsrin inkişaf istiqamətini 

məhz həmin amil – sadə adamların real qayğılarına, məişətinə, insani sevinc və 

kədərinə həssas münasibətin qüvvətlənməsi səciyyələndirmişdir. Hazırda yaşlı 
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yazıçılarımız kimi, İ.Əfəndiyev, İ.Şıxlı, İ.Qasımov, H.Abbaszadə, S.Əhmədov, 

C.Hüseynov, H.Seyidbəyli, B.Bayramov kimi sənətkarlarımızın, həmçinin yeni 

ədəbi nəslin nailiyyətlərini də ilk növbədə, həmin məziyyət şərtləndirmişdir”
1
. 

“Çiçək”dən çox-çox əvvəl (20 il) yazdığı “Telefonçu qız” povesti (1955) artıq 

onun bir nasir kimi öz üslubunu tapdığını göstərmişdir.  

“Çiçək” həyati povestdir. Biz əsərdə Çiçəyin timsalında onun əhatəsində baş 

vermiş ailə-məişət məsələləri, neqativ hallar, mənəviyyatsızlıq və s. haqqında 

bigilər alırıq. Sadəcə, zaman daxilində öz-özlüyündə dəyərli və ya dəyərsiz olan 

hadisələr H.Seyidbəylini obrazların xarakterinə təsir nöqteyi-nəzərindən 

maraqlandırdığı üçündür ki, bunlar ayrı-ayrı fərdlərin bioqrafiyasından keçərək 

canlandırılır. H.Seyidbəyli “Çiçək” povestini yazana qədər “Uzaq sahillərdə”, 

“Telefonçu qız”, “Cəbhədən-cəbhəyə” kimi ədəbi ictimaiyyət arasında əks-səda 

doğuran bədii nəsr nümunələrini yaratmışdır. “Çiçək”də maraqlı surətlər, bədii 

səhnələr yaratmaqla o, sanki yardıcılığında irəliyə doğru bir addım atmışdır. Çünki 

povestdə cərəyan edən hadisələr, bəlkə, onun şahidi olduğu, müşahidə etdiyi 

olayların inikasıdır. Təbii ki, məsələ yalnız şahidi olduğu, müşahidə etdiyi 

hadisələri situasiyalardan asılı olaraq oxucuya bədii surətdə, inandırıcı, səmimi 

təqdim etmədədir. Bu cəhətdən əsər qüsursuz deyildir. Yazıçı ictimai hadisələrdən 

geniş ictimai lövhələr yarada bilmir. Qəhrəmanı da mübariz deyildir. Qorxu xofu, 

gücsüzlük və daha nələr-nələr bəzi vaxtlarda Çiçəyi mütiləşdirir. İdealına çatmaq 

üçün var gücü, gənclik potensialı ilə mübarizə aparmır. Əsərdə konfliktlər 

yaratmamaq, tipikləşdirmə aparmamaq və yaxud yumordan istifadə etməmə də 

nəzəri cəhətdən əsəri cılız, çılpaq göstərir. Lakin bədii dil, süjet inkişafı, 

kompozisiya kimi məsələlərdən istifadə qənaətləndiricidir. Sənətkarlığın mühüm 

cəhətlərindən olan bədii dil məsələsi, ümumən, ədəbiyyatın inkişafında müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. 

Povestdə gənc bir qızın keşməkeşli həyatından bəhs olunur. Çiçəyin atası 

Şirağa, anası isə Müslimədir. Ana yazıq, qorxaq, hüquqi olmayan, ata isə əzazil, 

qəddar, kürən bir kişidir. Yazıçının kürən ifadəsi Şirağanın naqis, nadan bir insan 

olacağını xəbər verir. Şirağa  İsabala adlı birisinin atını oğurlayıb uzaq bir kəndə 
1
 Akif Hüseynov. Nəsr və zaman. Bakı, Yazıçı, 1980, səh.17-18  
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satmağa aparıb, o hələ qayıtmamış İsabala onun arvadını – Müsliməni qaçırmışdır. 

Yazıçı atın oğurlanmasını ən böyük qəbahət, namusa sataşmaq kimi 

səciyyələndirib. Azərbaycanlılarda yazılmamış qanunlar vardır. İstər dağ, istərsə də 

aran kəndlərində atın oğurlanması, yalının, quyruğunun qırxılması və yaxud 

yəhərinin oğurlanması çox pis, qana bərabər bir işdir. Bunun əvəzində oğrunun və 

ya səbəbkarın ailəsinə sataşarlar. Povestdə arvadının qaçırıldığını eşidən Şirağa bir 

daha kəndə qayıtmır, baş götürüb ölkənin Şimalına gedir. Sonralar kim isə onu 

Uralın ucqar kəndlərindən birində gördüyünü xəbər vermişdir. Çiçəyin ata babası 

Abuzərlə nənəsi Pərizad fağır, zəhmətkeş qocalardır. Ailənin müsibəti qocalara pis 

təsir edir. Abuzər naxıra gedir, ya da arıçılıqla məşğul olurdu. Pərizad isə 

quşçuluqla  çörək pulu qazanırdı. Oğlanları Şirağa da naxıra gedirmiş. Müslimə 

kənddə ən gözəl-göyçək gəlinlərdən olduğu üçün çoban əri onu evdən çölə 

buraxmazmış. Atı oğurlanan İsabala da Şirağadan başqa cür intiqam almayıb, 

məhz evin gözəlini qaçırmışdır. Bir məqama aydınlıq gətirmək istəyirik ki, yazıçı 

bəzən kənd mühitinin özünəməxsusluqlarını bilmədiyi üçün hadisələrin cərəyan 

etdiyi bir dağ kəndində, bir ailənin timsalında baş verən faciəni təsvirdə qeyri-

müəyyənliyə yol verir. Abuzərin qışda naxıra getməsi, yayda arıçılıqla məşğul 

olması, dağ ətəyində yerləşən kənd evinin təsviri və s. belə məqamlardandır. 

Çiçək  bu hadisələr baş verəndə çox kiçik idi. Lakin böyüdükdən sonra, 

yeniyetmə bir qız olduğu vaxtda atası ilə İsabalanın hərəkətlərinə qiymət verdi. 

Nadanlıq, avamlıq, nəfis olmasaydı sözügedən hadisə də baş verməzdi. Povestin 

maraqlı, həyəcanlı məqamlarından biri də iki il anasını görməyən Çiçəyin babası 

və nənəsi ilə üç günlük yol qət etdikdən sonra anasının qaçırıldığı kəndə gəlməsi, 

İsabalanı, digər qonşu kəndçiləri və “Çiçəyin gözlərinin sol tərəfdəki təzə evin 

astanasına çıxmış boy-buxunlu qadına – anası Müsliməyə sataşması” səhnəsidir. 

Qan düşmənçiliyi qədər qorxulu olan bu hadisənin çözülməsi üçün Abuzər kişi 

düşmən qarşısında duz-çörək kəsdiyi an dediyi ağsaqqal sözləri təsirli və 

düşündürücüdür. Abuzərin qabağına çay qoydular, Çiçəyə şəkərçörəyi verdilər. 

Söhbət çox qısa oldu. 

Abuzər dedi: 
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-Ailən böyükdür İsabala. 

İsabala dedi: 

- Allah verib. 

- Deyirəm, Şirağa bir qələt elədi.... O gedəndi, çıxıb gedib kənddən, nə ölüsü 

bəllidir, nə dirisi.. sən də bizə elə şapalaq çəkdin ki, sədası bütün Laçın dağlarına 

yayıldı. İki ildir ananı baladan ayırıbsan, bu körpə quzunu mələr qoymusan. Bəs 

deyilmi zülm elədiyin? 

 - İsabalanın iri ala gözləri bulandı. 

- Sözünün canını de, a kişi! 

Ev yiyəsinin zəhmi qocanı basmışdı. 

- Deyirəm ... Bəlkə, daha bəsdi bizim gəlini dustaqlıqda saxladın. 

Bəlkə, verəsən, aparım evinə. 

- Dustaq niyə olur? Müslimə bu evin xanımıdı, oğlumun anasıdı. 

Məsələ qəlizləşdi. Müslimə bu iki ildə onun üçün oğul da bəxş etmişdir.      

Xalası Salatın Çiçəyi şəhərə gətirib ona analıq edir. Tənha yaşayan, heç vaxt 

ərə getməyən Salatın qızı özünə isindirmək üçün nə lazımdı etdi. Salatın şəhərin 

böyük kitabxanalarının birində şöbə müdiri işləyirdi. Çiçək Tibb İnstitutuna daxil 

oldu. Salatının xəstəlikdən vəfat etməsi qızın taleyinə qəfil vurulan zərbə oldu. 

Dəfnə nənə ilə baba da gəlmişdi. Bu əsərdə mühakimə deyil, canlı həyat lövhələri 

üstündür, yazıçının diqqət mərkəzində real insanlar, onların taleyi durur.  

Çiçək institutu fərqlənmə diplomu ilə qurtardıqdan sonra Moskvada qiyabi 

kursda oxudu. Mənəvi cəhətdən yetkin olan gənc qız mətinlik edərək, hətta pəhriz 

yeməkxanasında pulsuz işləyir. Povestdə pəhriz yeməkxanasının müdiri Təvəkkül 

Talıbov mənfi tip kimi verilmişdir.  

İsabalanın Bakıya Çiçəyin dalınca pəhriz yeməkxanasına gəlməsi, aralarında 

olan dialoq təsirlidir. Gənc həkim qızın İsabalaya dediyi sərrast, ölçülü-biçili sözlər 

mənəviyyatsız bir insana tuşlanmış və hədəfə dəymiş güllə kimi səslənir. Povesti 

hissiz-həyəcansız oxumaq olmur. H.Seyidbəylinin qəhrəmanlarında açıq-saçıqlıq 

yoxdur. Təqdim etdiyi personajların xarici görkəmini yazıçı  ustalıqla təqdim edir. 

Detallar obrazın iç üzünün açılması üçün əhəmiyyətli ədəbi üsuldur. Nazirliyin 



 65 

şöbə müdiri Suğra xanımın ilk görünüşdə təqdimi, İsabalanın və Təvəkkülün xarici 

görkəmlərinin təsviri də onların xarakterinin açılmasına, gələcək fəaliyyətlərinə 

zəmin yaradan ustalıqla verilmiş ədəbi priyomlardır.  

Povestdə təmizlərlə rüşvətxorlar üz-üzə dayanır. Antipodların böhtan dolu 

məktubları Çiçəyi sarsıtsa da, ətrafıında olan yaxşı insanlar onu kimsəsiz qoymur, 

o, tənha qalmır. Vicdanlı adamlar, nəzarət işçiləri birlikdə nazirliyə məktub yazıb  

Çiçəyi qoruyur, müdafiə edirlər. H.Seyidbəylinin Çiçəyi də, Xalidi də çox abırlı və 

həyalı gənclərdir. Xalid Çiçəyə sevirəm sözünü sanki etinasız deyir. Bu sevgililər 

arasında alışıb-yanma, dəli-divanəlilik yoxdur. Çiçəyin Xalidin elçilərini uzaq dağ 

rayonuna, Laçına, anası Müslimənin yanına xeyir-dua almağa göndərməsi qızın 

halal süd əmdiyindən, məfkurə zənginliyindən, milli adət-ənənələrimizə əməl 

etməsindən xəbər verir. Bu məqamlarda İsabalanın peşmançılığı da qəbul edilmir.  

Xalidin Zeynəbin sevgisinə qarşı laqeydliyi qəbulediləndir. Çünki, Zeynəb 

uşaq idi. Yazıçı Xalidi ilk vaxtlardan elə təqdim etdi ki, sonda bu macəraları ondan 

gözləmək olmazdı. Çiçək yetimçiliklə, kimsəsiz böyüsə də, yazıçı onu elə 

məharətlə işləyib ki, əsl azərbaycanlı qızlara məxsus keyfiyyətlər onda 

cəmlənmişdir. Əsərin qəhrəmanı bərkiyib, çox ciddi sınaqlardan çıxıb. Oxucu onu  

saf, sevgidə səmimi və sərt bir ali təhsilli qız kimi görür, uğurlarına sevinir, hətta 

anası Müslimənin toy ərəfəsi iki oğlu ilə qəfildən qızının evinə gəlməsi və 

qarşılaşma səhnəsi də Çiçəyi kövrəldə bilmir.  

Bütün məqamlarda o hisslərini cilovlaya bilir. Çiçək nəsrimizda yadda qalan, 

kaloritli, ümumiləşdirilmiş azərbaycanlı qızı surəti kimi sevilir və həmişə qəlbləri 

oxşayacaqdır. Çiçəyin xarakterindəki dönməzlik, ciddilik, uşaqlıqdan başına gələn 

müsibətlər onun dağlar qoynunda keçən və dağlar qədər sərt olan uşaqlıq illərinin 

yadigarı kimi başa düşülür. Tale ona qəribə ömür payı bəxş etmişdi. Atası sağ ola-

ola atasız, anası da ölməmişdən – anasız qalmışdı. Çiçəklə oxucunun ilk tanışlığı 

pəhriz yeməkxanasından başlayır. Az sonra keçdiyi əzablı günləri eşitdikdə bu 

məsum, kimsəsiz, çox da gözəl olmayan, uşaqlıqdan ona “yadigar” qalan çilləri ilə 

həmişə insanlardan bir az utanıb-çəkinən, sıxılan gəncə rəhimdillik yaranır. 

Akademiyanın müxbir üzvü Kamal Abdulla yazır ki: “...Çiçəkdə, bu zərif və üzü 
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çilli qızda, qəribə kişilik var. Yeməkxananın müştəriləri arasında nə zamansa uzaq 

keçmişində onun üçün dəhşətli bir “yox”a çevrilmiş məxluqa rast gəlir. Anasını 

ondan ayıran, indi isə atalıq borcundan danışan İsabalaya. Çiçək rədd edir, qovur 

və bu hərəkəti adi qisas təsiri bağışlamır”.  

  Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi davranış-hərəkətində olan ciddilik, kişi 

qeyrəti ona doğma torpağından, qayaların sərt üzündən sızıb gəlmədisə, daha bir 

təsiri isə keçirdiyi acınacaqlı yetimliklə, boz, həyasız üzlərlə rastlaşması səbəb 

olub. Çiçək savadlıdır, bacarıqlıdır, vicdanlıdır. Moskvada qiyabi yolla təhsilini 

davam etdirmiş inadkar bir gəncdir. Paradoksallıq notları görünməkdədir. 

Kimsəsiz, maddi imkanı olmayan bir qızın pulsuz - əmək haqqı almadan işləməsi 

onu oxucunun gözləri önündə daha da ideallaşdırır. Biz bu zərif, amma sərt, 

inadkar qızı pəhrizxanada döyüşən görürük. Və bu döyüşdə qələbə onunladır. 

Çiçək etdiyi hərəkətləri ilə öz hüququna, bir də ona arxa olacaq təmiz, namuslu  

insanlara güvənir (İstər İsabalaya qarşı olan hərəkətlərdə, istərsə də pəhriz 

yeməkxanasını restorana çevirmək istəyənlərə). H.Seyidbəyli bu zərif surətlə heç 

də mübariz bir obraz yaratmaq istəyində olmayıb. Sadəcə, Çiçək bəzi məqamlarda 

əliəyri, əyyaş, rüşvətxorlarla rastlaşanda mübarizəyə girişməli olub. İsabalaya qarşı 

olan mübarizə yeməkxana müdirinə olan mübarizədən fərqlidir. Biri mənəviyyat, 

digəri isə maddiyyat məsələsidir. Çiçək həmişə bağışlamağa qadir deyil: “Mən sizi 

ömrüm boyu bağışlamayacağam. Siz insan deyilsiniz... siz eybəcər, heybətli 

vəhşisiniz. Bir də buralara ayaq basmayın, siz adam oğrususunuz. Ananı baladan, 

balanı anadan ayıran qəddar canisiniz. Qoy hamı xəcalət çəksin, utansın ki, sizin 

kimilərin kökünü hələ kəsə bilməyiblər”. Bu monoloq bütün namussuz və 

vicdansızlara qarşı çevrilmiş ittihamdir. Çətin situasiyalarda Çiçəyin köməyinə 

gələnlər namuslu və mərd insanlar olur. Bütün zamanlarda həyatın qara üzü olub 

və bundan sonra min illər keçsə yenə də  olacaqdır. Yazıçı bu qara, sərt üzləri bizə 

cəsarətlə, azaltmadan reallığı ilə göstərirsə, o biri tərəfini – ağ üzünü də eyni 

dərəcədə, obyektivliklə qələmə almışdır. Çiçəyin sevgisi də özünəməxsusdur. 

Keçirdiyi məşəqqətli günləri onun sevgisini də sərtləşdirmişdir, həm də insanlara 

olan inam-ümid hisslərini, duyğularını dəyişdirmişdir. Xalidlə bütün qarşıdurma 
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səhnələrində Çiçəyi məğrur, dözümlü, lazım gələrsə, ölümün də üzünə dik baxa 

bilən cəsur qız kimi görürük. Bütün məqamlarda o, öz hisslərini saxlaya bilir. 

həssas və ehtiyatlı hərəkət edir. Əsərin sonunda həyat yoldaşını tək qoyub 

(Zeynəbə tapşıraraq), uzaq bir yerə - sanatoriyaya işə getməsi onun sevgisinə, 

Xalidə inamından xəbər verir. Cavab olaraq bəzi məqamlarda Xalid-Zeynəb 

münasibətlərinin alovlanması baş versə də, nəticədə hadisələr Xalidin Çiçəyin 

məhəbbətində sadiqliyini və ona layiqli yar olmasi ilə sonunclanır. Hisslərə 

qapılmayan Xalid də, Çiçək də səadətlərini itirmirlər. Çiçəyin xasiyyətində 

qızlarımıza məxsus əsl təmkin, ləyaqət onun qələbəsinə zəmin yaradır və müsbət 

obraz  kimi oxucunun gözlərində ucaldır, sevimli, yadda qalan edir. Yazıçının bu 

povestdəki realizmi ən canlı və əsaslı yaradıcılıq üsuludur, onun hərəkət dairəsi və 

inkişaf perspektivi çox genişdir. Məhz bu üslubun prinsipləri əsasında o, öz 

sənətkarlığını artırmaq, fərdi üslubunu zənginləşdirmək, təzə bədii vasitələr axtarıb 

tapmaq, onları tətbiq etmək imkanına malik olmuşdur. Ümumiyyətlə, 

H.Seyidbəylinin müsbət bədii surətlərinin məqsədi aydın və nikbindir. Hərçənd 

onlar bu amala mübarizə apara-apara, çətinliklərlə, min bir əzablara qatlaşaraq 

çatsalar da, arzularına çatmaq naminə tərəddüd etmədən (bəzən gah-gir etsələr də) 

irəliləyirlər. Birincilik, qəhrəmanlıq əhvalı bu insanlarda ötəri, gəlişi gözəl, necə 

deyərlər zahiri bir keyfiyyət olmayıb, məqsəd aydınlığından, əqidə mətinliyindən, 

insanlıq şərəfini, ən nəhayəti vətəndaşlıq vəzifəsini dərk etməkdən irəli gələn daxili 

bir keyfiyyətdir.  

 H.Seyidbəylinin yaradıcılığı müasirlik hissinin qabarıqlılığı və ideya – 

mündəricəsinin əhatəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Yazıçı yaradıcılığına müasirlik kimi 

yüksək estetik prinsiplər baxımından yanaşdığı üçün oxucusunu yormur. Yaratdığı 

obrazların daxili aləminə nüfuz etməsi əsərlərinin ideya - sənətkarlıq xüsusiy-

yətlərini və həll etmək istədiyi problem dairəsini düzgün müəyyənləşdirir. Ədəbi 

fəaliyyəti zamanı H.Seyidbəylini müşahidə etdiyi insanların, əsasən, gənclərin 

mənəvi zənginliyi, ideya mətinliyi, yüksək əxlaqi keyfiyyətləri cəlb etmişdir, yəni 

insan xarakterinin vüsətli, cazibədar bədii təcəssümü üçün o, istedadının bütün 
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imkanlarından detalına – kiçik məqamlarına qədər istifadə etməyə müvəffəq 

olmuşdur.  

 “Tərsanə” romanını oxuduqdan sonra müəyyən etmək çətin deyil ki, o, fəhlə 

mövzusu ilə qəlbən, ürəkdən bağlı olan bir sənətkar olmuşdur; Fəhlə obrazını 

yazıçı geniş miqyasda mənalandırırdı. Yaşadığı cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi 

nəsrin səhifələrinə gətirərdi (əlbəttə, istəsə də, istəməsə də, kommunist 

idealogiyasının yolu və tapşırığı bu idi), kino ekranlarına çıxarardı, onun simasında 

böyük səmimiyyət və məhəbbətlə arzu,  istək, ideallarımızı, aktiv, fəal, həm də 

dinamik həyat mövqeyimizi, dövlət miqyasında fikir - düşüncələrimizi bədii 

vasitələrlə ifadə edərdi. İkinci Dünya müharibəsi dövrü (1941-1945) 

qəhrəmanlarının da bədii surətinin kifayət qədər məhəbbət və ləyaqətlə 

təcəssümündə yazıçının (İmran Qasımovla müştərək yazdığı “Uzaq sahillərdə” 

romanında) uğurları özəlliklə  diqqətəlayiq hal kimi qiymətləndirilməlidir. Yazıçı  

həyata dərin və hərtərəfli nüfuzu ilə, inkişafımızın irəli sürdüyü sosial-mənəvi 

məsələlərə həssas, qayğıkeş, narahat sənətkar düşüncələri ilə maraq göstərirdi. 

İctimai-sosial məzmunlu, analitik, bədii təfəkkürün məhsulu olan, təsirli, zəngin 

xarakter və obrazlar silsiləsinə malik əsərlər içərisində “Uzaq sahillərdə”, 

“Tərsanə”, “İllər keçir”, “Cəbhədən-cəbhəyə” və s. xüsusilə fərqlənir. Sözügedən 

bədii nümunələr dövrün ədəbi hadisəsinə çevrilərək diqqəti cəlb edir, nümunəvi 

ədəbi-bədii fakt kimi tənqidin, ədəbi mühitin müzakirə obyektinə çevrilir, müxtəlif 

düşüncələrdən təhlil və tədqiq olunur. Səbəbi aydındır, bu əsərlərdə H.Seyidbəyli 

müraciət etdiyi mövzuların bütövlükdə fərqli və orijinal bədii şərhini tapmışdır. 

Yazıçının tapındığı ən böyük və müqəddəs mehrab doğma Azərbaycan və oradakı 

həqiqətlər olmuşdur. Yaşadığı mühitin gerçəklliyi, müasirlərinin həyatı, qayğıları, 

əxlaq və düşüncəsini ən çox maraqlandıran və məşğul edən sahə idi. H.Seyidbəyli 

yaradıcılığa başladığı XX əsrin ortaları Azərbaycan ədəbiyyatında bəlkə də heç bir 

ədəbi növ roman janrı qədər geniş hadisəyə çevrilməmiş, ciddi müzakirə obyekti 

olmamışdır. “Bəşəriyyətin bədii təfəkkürünün böyük nailiyyətlərindən olan roman 

janrı XVIII əsrin axırlarından başlayaraq mövcud ədəbi növləri (məsələn dram  və 

şeiri) tədricən sıxışdırıb hakim mövqe qazanmış və iki əsrə yaxındır ki, bu 
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üstünlüyü saxlamaqdadır”.
1
 Belə bir vaxtda H.Seyidbəyli kimi gənc və istedadlı bir 

şəxsin sözügedən janra müraciət etməsi təbii qəbul edilməlidir. Tarixi və ədəbi 

faktlar göstərir ki, bir az  gec yaranan nəsr – roman janrı (həm də povest – B.B.) 

digər ədəbi növləri sıxışdırıb aradan çıxarmamış, əksinə sözügedən həmin 

növlərdən (şeir, dramaturgiya) bəhrələnmış, lazımi, seçilən, gözəl ənənələrini 

sözün gücü ilə, bədii ifadə və təsvir vasitələri ilə daha da cilalayaraq 

zənginləşdirmişdir. Bədii yaradıcılığın bütün janrlarına nəzər yetirdikcə görməmək 

mümkün deyil ki, digər ədəbi növ tarixi, yaşanan cəmiyyətin təzadları – 

paradoksallılığı, ictimai – siyasi –mənəvi həyatın mürəkkəbliklərini, həm də ehtiras 

və pafosunu nəsrin iri həcmli “nümayəndələri”- roman, povest qədər əhatəli, geniş 

vüsəti ilə, konfliktlərlə inikas etdirmək gücünə malik deyildir.  

 Müharibədən sonra (1941-1945), daha doğrusu, 50-60-cı illərdə kalxoz 

kəndi mövzusu yazıçılarımızı ciddi düşündürürdü və bu sahəyə aid ardıcıl olaraq 

iri həcmli əsərlər həsr edildi. H.Seyidbəyli keçmiş  sovet əsgərlərinin vətənimizdən 

çox-çox uzaqlardakı şücaətinə dair “Uzaq sahillərdə” (1953) (İ.Qasımovla 

müştərək), yeni quruculuq işlərində insanların nəcib, xeyirxah işlərindən danışan 

“Telefonçu qız” (1955), sözügedən mövzuda ədəbiyyatımızda “Sabahı yaradanlar” 

(1949), “Təzə şəhər” (1952), “Yer altında” (1953), “Körpüsalanlar” (1960), “Həyat 

bizi sınayır” (1962), “İnam” (1964), və s. əsərlər də yazılmışdır.  “Uzaq sahillərdə” 

povesti müharibə mövzusunun işlənməsində bir çox yeni spesifik cəhətləri ilə 

diqqəti cəlb edir. “Bu əsərə qədər yazıçılarımız həmin mövzuya müraciət edərkən, 

əsasən, Sovet Ordusunun qalibiyyətini, Avropa xalqlarını faşizm əsarətindən xilas 

etdiyi son mərhələni təsvirlə kifayətlənirdilər, bir sıra məsələlərə toxunulmurdu. 

Bu həqiqətdir ki, şəraitdən asılı olaraq əsir alınan sovet əsgər və zabitlərinin böyük 

əksəriyyəti düşmən qabağında diz çökməmiş, hər cür məhrumiyyətlərə dözmüş, 

insani ləyaqətlərini saxlamış, sərhədlərimizdən uzaqlarda da faşizmə qarşı 

müqavimət hərəkatının təşkilatçısı və başçısı olmuşdur”. (Azərbaycan Sovet 

Ədəbiyyatı tarixi, 2 cild, Bakı, Elm, 1967, səh.99) 

1
 Xəlilov Q. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən. Bakı, “Elm”,  1973, səh.3 
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Çekistlərimizin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən “Cəbhədən-cəbhəyə” 

(1960) povesti bu illərdə yazıldı. Bu, o illər idi ki, sözügedən mövzuya həsr 

olunmuş əsərlər əl-əl gəzir, bir nəfəsə oxunurdu. (“Sahil əməliyyatı” (1956), 

“Sərhədçilər” (1961), “Brilyant məsələsi” (1963), “Müstəndiq Cəbrayılov” (1963) 

və s.). Bir nüansı  da vurğulamaq yerinə düşərdi ki, xronoloji ardıcıllıq və tarixi 

nöqteyi-nəzərdən “Cəbhədən-cəbhəyə” povesti, “Uzaq sahillərdə” əsərinin davamı 

kimi qiymətləndirilməlidir. Sözün həqiqi mənasında, ön və arxa cəbhənin 

özünəməxsus çətinlikləri müharibənin törətdiyi fəsadlar və s. yəni müharibə 

dövrünün real qəhrəmanlarının ümumiləşdirilmiş bədii obrazını yaratmaq 

sahəsində “Uzaq sahillərdə” əsəri ilə başladığı axtarış ruhunu “Cəbhədən-cəbhəyə” 

povestində davam etdirmişdir.  

Müharibə hər bir xalqın həyatında müstəsna hadisələrdəndir. Belə hadisələr 

zamanı insanlar, xalqlar qeyri - adi şəraitdə yaşayır, itgi və faciələrə məruz qalırlar. 

Azərbaycan xalqı da XX əsrin ortalarında belə bir vəziyyətlə üzləşdi. (Baxmayaraq 

ki, Sovetlər İttifaqınınn tərkibində on beş respublikadan biri idi – B.B.). 1941-

1945-ci illərin müharibə ədəbiyyatı da belə bir zəruri ehtiyacdan yarandı. 

“Müharibə - qan-qadadır, dərddir, fəryaddı... 

 Müharibə – ölümdü, ocağı qaralan, çırağı sönən yurd-yuvadır.... 

Müharibə həm də söz döyüşüdü. Söz, təkcə söznən döyüşmür. Söz 

döyüşənlərin silahı olur, onların inamını ovxarlayır, döyüşənlərin yoluna göz 

dikənlərin, onların həsrətini çəkənlərin ürəyinə toxtaxlıq gətirir. Əli silah tutanları 

ön cəbhəyə, digərlərini müharibəyə səfərbər edən söz bu mənada silahdır”
1
. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra ədəbiyyatın yeni yüksəlişi şeir, 

dramaturgiya ilə yanaşı bədii nəsr sahəsində də özünü aydın göstərirdi. Müharibə 

1945-ci ildə rəsmən qurtardı. Bundan sonra bədii nəsrin mövzu dairəsi xeyli 

genişləndi. Azərbaycan yazıçıları respublikamızda gedən böyük quruculuq işlərini, 

insanların yaradıcı əməyini təsvir etməklə yanaşı, böyük Vətən müharibəsi 

illərində qəhrəmanlıq göstərən döyüşçülərin bədii surətini yaratdılar. 

Azərbaycanlıların o vaxtlar keçmiş ittifaqın qardaş xalqları nümayəndələri ilə 

1
 Elçin Mehrəliyev. Müharibə və ədəbiyyat. Bakı, Azərnəşr, 2000, səh.173 
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çiyin-çiyinə cəbhədə partizan dəstələrində göstərdikləri qəhrəmanlıq nümunələri 

H.Seyidbəylinin “Uzaq sahillərdə” (İmran Qasımovla müştərək) povestində də 

bədii ifadəsini tapmışdır. Povestin qəhrəmanı Bakıda doğulub, boya-başa çatmış, 

Leninqradda (Sankt-Peterburq) təhsili almış, istedadlı bir gəncin – Mehdi 

Hüseynzadənin əfsanəvi qəhrəmanlığından bəhs olunur. Povestdə adı dillər əzbəri 

olan, məşhur Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin İtaliyada – Adriatik 

dənizi sahillərində Triest adlı şəhərdə faşistlərə qarşı mübarizədə göstərdiyi 

əfsanəvi rəşadət süjetin əsasını təşkil edir. Burada süjet gərgin hadisələr və ehtiraslı 

mübarizələr üzərində qurulmuşdur. Döyüşün dəhşəti, müharibənin taun kimi bütün 

Avropanı bürüməsi bir yana, hadisələrin baş verdiyi məkan daha qorxuludur. 

Partizanlar dağlardakı meşələrin dərinliyinə çəkilib faşistlərlə mübarizə aparır, bir 

çətinlik də buradakı insanların ayrı-ayrı xalqların, dili bir, dini bir olmayan 

nümayəndələrin olmasıdır. Təbii ki, belə qarışıqlıqda ayıq-sayıqlıq daha çox 

lazımdır, çünki cəsuslar da fəaliyyət göstərir. Deməli, hər saat, hər an partizanlar 

üçün qorxuludur.  

Əsərin baş qəhrəmanı Mehdidir. Vasya, Anjelika onun dostları və ən yaxın 

sirdaşlarıdır. Realizm tipik surətləri tipik şəraitdə verməyi tələb edir, sadəcə 

xarakter özünü, əlbəttə ki, bu halda hərtərəfliliyi və dərinliyi ilə göstərə bilir, ancaq 

bu halda onun hərəkətləri inandırıcı və əsaslandırılmış ola. H.Seyidbəyli bu cəhətə 

xüsusi diqqət yetirən ədiblərdən olmuşdur. O bilməmiş deyildi ki, hər hansı bir 

dövr üçün tipik şəxsiyyət məhz həmin cəmiyyət üçün tipik olan içtimai prosesdə 

formalaşır. Yazıçı sözügedən şəraiti ifadə üçün bir çox vasitələrə (bəlkə də ədəbi 

priyomlara – B.B.) əl atır. Qəhrəmanı - Mehdinin xarakterini açmaq üçün onu 

təsvir-təqdimdə də, hərəkətdə də, dil bilmə, rəsm çəkmədə də qabaqcadan hazırlıq 

görür. Mehdi partizanların içərisinə düşəndə ağzından süd iyi gələn ana uşağı 

deyildir. Bakıda orta məktəbi, rəssamlıq texnikomunu qurtarmış, mənzərəçi - 

rəssam işləmiş, Leninqradda xarici dillər institutunu oxumuş, inistitutu qurtaran 

ərəfədə isə müharibə başlamışdır. İntellektual səviyyəli, zabit kursunu bitirmiş bir 

şəxs idi. Sonralar bu işlər (təhlili və təcrübəsi) onun harayına gəlir.  
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“Uzaq sahillərdə” əsərinin yaranma tarixi haqqında müəlliflərdən İmran 

Qasımovun və akademik Bəkir Nəbiyevin dürüst məlumatları vardır. Tənqidçi 

alim, akademik Bəkir Nəbiyev “Kamalın təntənəsi” adlı kitabında yazıçı İmran 

Qasımova istinadən yazır: “1951-ci ildə Azərbaycan komsomolunun mərkəzi 

komitəsində müəllifləri (İmran Qasımov, H.Seyidbəyli) Böyük Vətən müharibəsi 

partizanlarının hərəkatlarını əlaqələndirən idarədən göndərilmiş müxtəsər bir 

arayışla tanış etmişlər. Həmin arayışda İtaliya və Yuqosloviyada beynəlmiləl 

partizan birləşmələri sırasında fövqəladə qəhrəmanlıq göstərmiş Mehdi 

Hüseynzadə haqqında xəbər verilirdi. Məqsəd qürbətdə vaxtsız həlak olmuş bu 

qəhrəman haqqında Azərbaycan mətbuatı üçün oçerk yazdırmaq idi. Hadisələri, 

adamları nəinki yaxından görməyən, hətta heç uzaqdan da müşahidə etməyən 

müəlliflər, sənətin spesifikası nöqteyi-nəzərindən müəyyən tərəddüdlər göstərsələr 

də, bu qısaca məktubdakı faktlar hər iki yazıçını həyəcanlandırır və onlar həmin 

mövzuda birlikdə çıxış etməyə razılıq verirlər. Lakin işlə tanış olduqda bu mətləbi 

oçerkə sığışdırmağın mümkün olmadığını yəqinlik hasil etdikdə müəlliflər povest 

yazmaq qərarına gəlirlər”.
1
 Müştərək yazılan “Uzaq sahillərdə” povesti, doğrudan 

da, təkcə o vaxtkı Sovetlər birliyində deyil, bütün dünya oxucularında maraq 

doğurmuşdur. Etiraf edək ki, müharibə mövzusu o vaxtlar (XX əsrin ortaları - 

B.B.) sovet ədəbiyyatı üçün yeni mövzu deyildi. Keçmiş tarixi döyüşlərdən – 

klassik ənənələrdən savayı, vətəndaş müharibəsi dövrünə aid rus ədəbiyyatında 

çoxlu sayda qiymətli bədii əsərlər yazılmışdı. Artıq yaradıcılar üçün tarixi bir 

təcrübə vardır. Belə isə “Böyük Vətən müharibəsinin bədii dərki və inikası 

tamamilə yeni boyalar istəyirdi. Sosializm cəmiyyəti qurucularının nəyə qadir 

olduqlarını nümayiş etdirməli, ictimai motivlərlə zəngin olmalı idi. Ədəbiyyat bu 

istiqamətdə intensiv axtarışlar aparır və alman faşizmi üzərində qələbə çalmış 

Sovet Ordusu haqqında, qələbəmizdən sonrakı dövrün həqiqətləri – müharibənin 

vurduğu yaraları sağaldan, qəsbkarların dağıdıb viranə qoyduqları yerləri bərpa 

edən, ölkəmizin qüdrətini daha da artırmaq üçün qeyri-adi fədakarlıqla çalışan 

sovet adamları haqqında layiqli əsərlər yaranırdı. Özü də müharibə illəri arxada 

1
 Nəbiyev B.Ə. Kamalın təntənəsi. Bakı, Yazıçı, 1981. 
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qaldıqca, bu mövzuya diqqət daha da artır”
1
.  Belə mövzuların işlənməsi qayğısına 

dövlət və hökümət orqanları da qalır, xüsusi qərar və göstərişlər verilirdi. “Uzaq 

sahillərdə” əsəri də məhz  belə bir zərurətdən yarandı. İ.Qasımov Xəzər dənizçiləri 

ilə görüşü zamanı öz həmyaşıdı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə 

haqqında belə məlumat vermişdi: “Uzaq sahillərdə” povesti sənədli əsər deyil, 

bədii əsərdir, burada real faktlarla yanaşı çoxlu müəllif xəyalı, təxəyyülü vardır.  

 Bununla belə, Adriatik dənizi sahillərində fəaliyyət göstərən, İtaliya –

Yuqoslaviya partizan birləşməsinin tərkibinə daxil olan və “Mixaylo” təxəllüsü 

gəzdirən partizan kəşfiyyatçının, dilçi və Bakılı rəssamın tərcümeyi-halına, döyüş 

fəaliyyətinə dair əsas real faktlar povestdə demək olar ki, tamamilə saxlanılmışdır. 

Mehdi Hüseynzadə 1918-ci ildə Bakıda, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 

qurulandan sonra milis orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışan qocaman bir 

kommunistin ailəsində doğulmuşdur. Mehdi Bakıda orta məktəbi bitirdikdən sonra 

rəssamlıq texnikomuna daxil olmuşdur. Buranı qurtardıqdan sonra bir müddət 

mənzərəçi – rəssam işləmiş, sonra isə Leninqrada (indiki Sankt- Peterburq) getmiş 

və orada Xarici dillər institutuna daxil olmuşdur. İnstitutu qurtaran ərəfədə Böyük 

Vətən müharibəsi başlamışdır. Mehdi orduya səfərbər olmuş, “Atıcılıq” zabiti 

kursunu bitirmiş, sonra isə Stalinqrada (indiki Volqaqrad) göndərilmişdir. 

Satalinqrad altında alman faşist qəsbkarları  ilə döyüşdə ağır yaralanmış  və huşsuz 

halda əsir alınmışdır”
2
. Bu qısa tərcümeyi – haldan sonra “Mixaylo”nun döyüş 

fəaliyyəti başlayır.  

 Əsəri təhlilə keçməzdən  öncə dövrün panoramına ekskurs etsək, bir daha 

aydın olar ki, hələ də müharibənin vurduğu yaralar sağalmamış, barıt qoxusu,  

yanan kəndlərin, şəhərlərin tüstü qoxusu burunlardan getməmiş, isti-isti yazılan 

əsərlər 1950-ci illərin əvvəllərində də yazılmaqda davam edirdi. Xatirələrdə, 

ürəklərdə yaşayan İkinci Dünya müharibəsi qəhrəmanları sənətin gücü ilə həyata 

qayatarılır, bədii sözün ecazkar vüsəti ilə gələcək nəsillərə ibrət dərsi verə biləcək 

bir səviyyədə tərənnüm edilirdi. Bu qəhrəmanlar rus yazıçıları K.Simonovun 

1
 Qiyasbəyli Z.N. İmran Qasımov. Bakı, Yazıçı, 1983, s.144. 

 
2
 Касумов И. Герой Азербайджанского народа, «Каспиец», 11 мая, 1958 г. 
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“Ölülər və dirilər”, A.Çakovskinin “Blokada”, A.İmanovun “Ədəbi çağırış” və 

başqalarının real müşahidələri əsasında yaradılmışdır. Müharibənin başladığı 

(1941) ilk günlərdən marşlar, şeirlər, oçerklər, miniatür hekayələr yarandı. 

“Müharibə dövrü nəsrinin maraqlı cəhətlərindən biri kimi miniatür hekayəyə geniş 

meydan verildiyini qeyd etmək lazımdır. Bu hekayələrdə həyat həqiqətinin kiçik 

bir parçasının bədii inikası, gah simvolika, gah da xitab yolu ilə nasirlər öz 

fikirlərini ifadə edirdilər. Mir Cəlalın, Mehdi  Hüseynin, Yusif Şirvanın, 

Şəmsəddin Abbasovun, Seyfəddin Dağlının, xüsusən, Yusif Əzimzadənin bir sıra 

hekayələri buna misaldır”
1
. Bir faktı da qeyd edək ki, İkinci Dünya müharibəsi 

mövzusunda ilk Azərbaycan povesti “Medalyon”u xalq yazıçısı Süleyman 

Rəhimov yazmış və 1942-ci ildə çap etdirmişdir. Bu illərdə (1942-1943) rus 

ədəbiyyatında da müharibə mövzusunda ilk povestlər yazılmışdır. (A.Bek 

“Volokolam şossesi”, V.Qrossman “Xalq ölməzdir”, B.Qorbatov “Yenilməzlər”, 

V.Vasilyevskaya “Göy qurşağı” və s.) “Uzaq sahillərdə” isə bu əsərlərdən on il 

sonra yazılmışdır. Müharibə dövrünün maraqlı povestlərindən biri də tanınmış 

nasir Əbülhəsənin “Oğullar və atalar” əsəridir. Mehdi Hüseynin “Fəryad” (1941) 

povesti də o vaxtadək iri həcmli əsərlərdə işlənməmiş bir mövzudan – müvəqqəti 

işğala məruz qalmış torpaqlardakı partizan mübarizəsindən, xalq intiqamçılarının 

qəhrəmanlığından bəhs edir. Dövrün həqiqətlərinin epik təsviri təkcə bu əsərlər 

deyil, yəni 1941-45-ci illər arsında yazılmış iri həcmli nəsr əsərləri sonrakı on 

illiklər üçün nasirlərimizə təsir etməmiş deyildi. Anatoli Zöhrabbəyovun “Odlu 

diyar” romanı, S.Rəhimovun “Aynalı”, Mehdi Hüseynin “Komissar” povestləri, 

Mir Cəlalın “Açıq kitab” romanı və s. (Görkəmli nasir M.S.Ordubadi “Gizli Bakı”, 

“Döyüşən şəhər”, “Dumanlı Təbriz” romanlarını müharibədən əvvəl çap 

etdirmişdir. Müharibə illərində isə “Qılınc və qələm” romanı üzərində işləmişdir – 

B.B.). Professor Q.Xəlilov yazır: “1940-cı ilə qədər, eləcə də ondan sonra 

Azərbaycan romanı, povesti, əsasən, iki istiqamətdə inkişaf etdi. Yazıçılarımız bir 

tərəfdən fəhlə sinfinin inkişaf tarixinin müxtəlif mərhələlərini əks etdirən bir çox 

əsərlər yazdılar: “Şamo” (1930), “Dünya qopur” (1933), “Studentlər” (1914,1935), 

1
 Nəbiyev Bəkir. Süngiyə çevrilmiş qələm. Bakı, Aznəşr, 1970, s.142 
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“1917-ci ildə” (1935), “Döyüşən şəhər” (1933), “Daşqın” (1933-1935), “Araz” 

(1933), “Gizli Bakı” (1940), “Bir gəncin manifesti” (1939), “Dirilən adam” (1934-

1935), “Komissar” (1940), “Nina” (1949), “Səhər” 1950), “Zəngəzur” (1955-

1956), “İradə” (1957), “Turaclıya gedən yol” (1958), “Şimal küləyi” (1953) və s. 

Digər tərəfdən isə xalqın yeni həyat uğrunda gedən mübarizəsinə dair roman və 

povestlər”.
1
 Göstərdiyimiz ilk Azərbaycan nəsrinin nümunələrində, əsasən, feodal 

qayda-qanunları, adət-ənənəsi, haqsızlıq, zülmkarlıq, maarifin, mədəniyyətin 

təbliği, qolçomaqlara qarşı mübarizə və s. motivlər təsvir edilmişdir.  

 1941-1945-ci illər müharibəsində sovet adamlarının faşist işğalçılarına qarşı 

qüdrətli mübarizəsindən, arxa cəbhədə ana-bacılarımızın, qocaların və 

yeniyetmələrin mətinliyindən, cəbhədəkilər üçün bütün var-yoxlarından 

keçmələrindən, hətta nişan üzüyünü, gəlinlik paltarını belə əsirgəməmələrindən, 

məhrumiyyətlərdən, bütün xalqın hünər, mərdlik və qələbəsindən epik lövhələr 

verən “Fəryad” (1941), “Medalyon”, “Ürək” (1946), “Qardaş qəbri” (1945), 

(1942), “Yaşıdlarım” (1947), “Müharibə” (1947-1955), “Səadət mübarizələri” 

(1952), “Ağır günün dostları” (1953), “Uzaq sahillərdə” (1953), “Mübahisəli 

şəhər” (1957-1958), “General” (1958), “Burada insan yaşamışdır” (1962) və s. 

roman və povestlər yazılmışdır.  

 Mehdi müharibədə Avropanın ayrı-ayrı şəhərlərində olan hərbi əsir 

düşərgələrində olarkən bir neçə dəfə qaçmaq iştəmişdir, bəxti gətirmədiyindən bu 

cəhdlərin heç biri baş tutmamışdır. Ona işgəncə verirlər. İnadından dönməyən 

mübariz azərbaycanlı oğlu dördüncü dəfə məqsədinə nail olur. Nəhayət, Adriatik 

dənizi sahillərində fəaliyyət göstərən partizanlara qoşulur. Bu partizan dəstəsində 

əsir düşmüş digər sovet döyüşçüləri də vardır. Yuqoslaviya və Şimali İtaliya 

partizan dəstəsindəki batalyonlardan birinnin adı Mehdi ilə bağlıdır. İti zəkası, 

fəhmi, nəticə çıxarmaq qabiliyyəti, mühakiməsi, dəqiq və gözüaçıqlılığı, dilləri 

yaxşı bilməsi, artistlik məharəti, ən nəhayəti qorxmazlığı partizan qərərgahının və 

digər üzvlərin diqqətini cəlb edir. Komandanlıq bu cəsur döyüşçüdən düşmən 

1
 Qulu Xəlilov. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən. Bakı , Elm, 1973, s.104-105.  
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arxasında kəşfiyyatçı kimi istifadə edir. Partizanlar arasında nüfuz qazanır, ona 

“Mixaylo” təxəllüsü verirlər. 

 Mehdi Hüseynzadəyə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilməsi ilə bağlı 1957-

ci ilin mətbuatını nəzərdən keçirdik ki, indi, monoqrafiyanı yazdığımız 2009-cu 

illə müqayisədə o illərin mənbələri, xatirələri daha dürüst olar. Qəhrəman haqqında 

gələcək nəsillərə obyektiv, faktları təhrif etmədən bilgi vermək üçün həmin illərin 

məlumatı aşağıda göstərildiyi kimidir.  

 “Kommunist” qəzetinin 12 aprel 1957-ci il tarixli nömrəsində “Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı” adlı baş məqaləsində yazılır: “Bu gün qəzetimizdə Böyük Vətən 

müharibəsi illərində faşist işğalçılarına qarşı mübarizədə göstərdiyi qəhrəmanlığa 

görə Mehdi Hüseynzadəyə şərəfli ölümündən sonra Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı 

verilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı dərc olunur”. 

Azərbaycan xalqı bu fərmanı böyük sevinc və iftixar hissi ilə qarşılayır.  O, öz 

qəhrəman oğlu Mehdi Hüseynzadə ilə fəxr edir”. 

 Qəzetin birinci səhifəsində Mehdinin şəkli və fərman verilmişdir.  

 

 

 

Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadəyə 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət 

Heyətinin Fərmanı 

 

Böyük Vətən müharibəsi illərində faşist işğalçılarına qarşı mübarizədə 

göstərdiyi qəhrəmanlığa görə  Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadəyə ölümündən sonra  

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilsin.  

 SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri   K.Voroşilov 

 SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Katibi  M.Georqadze 

 Moskva, Kreml, 11 aprel, 1957-ci il 

 “Kommunist” qəzetinin baş məqaləsində oxuyuruq: 
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 Mehdi Hüseynzadə 1918-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1932-ci ildə o, 

Azərbaycan dövlət rəssamlıq məktəbinə daxil olmuş və 4 ildən sonra bu məktəbi 

bitirmişdir. 1937-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Leninqrada (indiki Sankt-

Peterburq) getmişdir. O, üç il Leninqrad Dövlət Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunda 

oxuduqdan sonra Bakıya gəlmiş və burada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir.  

 Böyük Vətən müharibəsi başlanan zaman Mehdi Hüseynzadə Sovet 

Ordusuna çağırılmış və minaatanlar məktəbinə göndərilmişdir. Bir il Tbilisidə 

həmin məktəbdə oxuduqdan sonra o, leytenant rütbəsi ilə Stalinqrad (indiki 

Volqaqrad) cəbhəsinə yola düşmüşdür. Gənc Sovet zabiti Stalinqrad uğrunda 

vuruşmalarda böyük mərdlik və igidliklə iştirak etmişdir. O, Kalac rayonundakı 

vuruşmalarda ağır yaralanaraq, 1942-ci ildə almanlar tərəfindən əsir alınmışdır. 

Lakin ağır əsirlik həyatı mərd sovet zabitinin iradəsini sarsıda bilməmişdir. Çox 

əzablar çəkmiş Mehdi Hüseynzadə 1944-cü ilin əvvəlində bir neçə yoldaşı ilə 

birlikdə qaçıb Sloveniyada faşist quldur dəstələrinə qarşı vuruşan Yuqoslaviya 

partizanlarına qoşulmuşdur.  

 M.Hüseynzadə qəhrəmanlıqla dolu böyük həyatı buradan başlayır. O, 9-cu 

partizan korpusu komandanlığının tapşırığı ilə Qradnikov adına 31-ci diviziyanın 

qərərgahı yanında diversiya qrupu yaratmış və ona başçılıq etmişdir. Həmin ildə 

M.Hüseynzadənin rəhbərliyi altında faşistlərə qarşı bir sıra böyük diversiya işləri 

görülmüşdür.  Mehdi Triestdə faşist qəzeti “İl pikallonun” redaksiya və mətbəəsini 

partlatmışdır. O, Triestin yaxınlığında Opçine qəsəbəsində kino filmi nümayiş 

etdirilərkən kino teatrın binasını partlatmışdır. Bunun nəticəsində 80 nəfər faşist 

əsgəri və zabiti ölmüş, 111 nəfər faşist yaralanmışdır. Mehdi Triestdə alman hərbi 

xidmətçilərinin aşxanasını partlatmışdır ki, bunun  nəticəsində də 450 faşist zabiti 

ölmüş və yaralanmışdır.  

 Bunlardan başqa, M.Hüseynzadənin rəhbərlik etdiyi partizan qrupu dəfələrlə 

dəmir yollarını minalamış, alman avtomobillərini partlatmış, faşist zabitlərini əsir 

tutmuşdur. Onun rəhbərlik etdiyi partizan qrupu minə yaxın alman əsgəri və 

zabitini öldürmüşdür. Bu zaman bütün İtaliyada Mehdi Hüseynzadənin - 
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“Mixaylonun” adı dillərdə gəzirdi. Bu dönməz və cəsur sovet partizanını tutmaq 

üçün alman komandanlığı əvvəlcə yüz min lirə, sonra isə 300 min lirə mükafat vəd 

etmişdir.  

 1944-cü ilin axırında Vinava vadisindəki kəndlərin birində əməliyyat 

apardığı zaman M.Hüseynzadə öz yoldaşları ilə birlikdə alman faşistləri tərəfindən 

mühasirəyə alınmış və həlak olmuşdur. M.Hüseynzadənin cənazəsi yerli əhali 

tərəfindən tapılıb basdırılmışdır. Lakin partizan birləşməsinin komandanlığının 

göstərişi ilə sonradan cənazə partizanların nəzarəti altında olan yerə gətirilmiş və 

Çepovanı qəsəbəsindəki qəbristanlıqda basdırılmışdır. İtaliya vətənpərvərləri 

M.Hüseynzadənin qəbri üzərində, onun baş daşında bu sözləri yazmışlar: “Rahat 

yat, bizim əsgərimiz Mehdi! Azərbaycan xalqının qəhrəmanı, sənin azadlıq 

uğrunda göstərdiyin igidlik dostlarının qəlbində həmişə yaşayacaqdır”. 

 “Kommunist” qəzetinin həmin nömrəsinin 3-cü səhifəsi də bütöv Mehdiyə 

həsr olunmuşdur. Şair Adil Babayevin “Ədəbiyyat nəğməsi” sərlövhəli təzə 

yazılmış (Bakı, 11 aprel 1957-ci il) orijinal şeiri, rəssam Hüseyn Kərimovun 

“Mehdi Triest küçələrində” diqqəti çəkən maraqlı rəsmi, heykəltəraş Tokay 

Məmmədovun mərmərdən yonulmuş heykəlinin şəkli, İmran Qasımov və Həsən 

Seyidbəylinin “Uzaq sahillərdə” adlı povest əsasında yazılan ssenaridən parçalar 

(film o il Bakı kinostudiyasında çəkilib qurtarmaq üzrə idi. Film Bakı, Moskva, 

Tallin və Yalta şəhərlərində çəkiləcəkdir. Filmin rejissoru Tofiq Hacızadə, 

operatoru Ə.S.Atakişiyevdir. Quruluşun bədii rəhbəri B.V.Barnetdir – B.B.). 

M.Hüseynzadənin bacısı, tibb elmləri namizədi Bikə Əlizadənin “Qardaşım 

haqqında xatirələr”, Azərbaycanın xalq artisti Möhsün Sənaninin “Unudulmaz 

qəhrəmanın obrazı”, Mürsəl Nəcəfovun “Mənim tələbə yoldaşım”, rəssam Kazım 

Kazımzadənin “Adın ürəyimizdədir”, Azərbaycan SSR əməkdar müəllimi Ağabala 

İsgəndərovun “Məktəbimizin yetişdirməsi”, podpolkovnik Nazim Babayevin  

“Xalqımızın fəxri”, rəssam Oqtay Sadıqzadənin “Uzaq sahillərdə” povestinə 

çəkdiyi rəngli illustrasiyalar verilmişdir. M.Hüseynzadənin bacısı Bikə Əlizadənin 

yazdığı xatirəsinin qəhrəmanın xarakterinə daha yaxından bələd olmaq üçün xüsusi 
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önəm təşkil etdiyinə onu bütöv şəkildə, heç bir sözünə, cümləsinə əl vurmadan 

kitabımıza daxil edirik.  

 Qardaşım haqqında xatirələr. 

- Qəm yeməyin, mən sizin başınızı aşağı etməyəcəyəm. Biz hökmən qalib 

gələcəyik! 

Biz, 1941-ci ilin isti bir avqust günündə qardaşım Mehdi Hüseynzadəni Bakı 

vağzalından cəbhəyə yola salarkən, bu onun son sözü oldu.  

Həmişə olduğu kimi Vətən müharibəsi cəbhələrində də Mehdi özünü 

xalqımızın qəhrəman bir oğlu kimi göstərdi. O, azğın alman façistləri ilə vuruşa-

vuruşa Volqa sahillərindən Adriatik dənizi sahillərinə qədər şərəfli və mübariz bir 

yol keçdi.  

 Qardaşım Mehdinin mehriban xasiyyəti, iti qartal baxışları elə bil indi də 

gözümün qarşısındadır. Mehdi sənəti və ədəbiyyatı çox sevirdi. O, çəkdiyi rəsm 

əsərləri üzərində həmişə böyük həvəslə işləyərdi. Hərdən bir şeir də yazardı.  

 Mehdini dəfn edərkən yoldaşları onun cibindən çıxan bir şeiri və gümüş 

üzüyünü mənə göndərmişdilər. Mən şeiri oxuyan kimi Mehdinin xəttini o saat 

tanıdım, gözlərim yaşardı. Mehdinin  Azərbaycan haqqında yazdığı  şeir  belə 

başlayırdı:  

 

 

“Nə ola bir sarı yarpaq olaydım, 

Ey xəzan yelləri, alaydın məni, 

Uca dağlar aşıb, dərələr keçib, 

Vətən torpağına salaydın məni” 

 

 Partiya və hökümətimiz Mehdinin böyük Vətən müharibəsi illərində 

göstərdiyi qəhrəmanlıqları yüksək qiymətləndirərək, ona Sovet İttifaqı Qəhəmanı 

kimi şərəfli bir ad vermişdir. Ona verilən bu yüksək ad Mehdinin qohumlarını və 

Mehdini tanıyanları ürəkdən sevindirir. Biz doğma  partiyamıza və hökümətimizə 

ürəkdən təşəkkür edirik.  
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             Bikə Əlizadə  

                                          Tibb elmləri namizədi. 

 

Mehdinin sinif yoldaşları (rəssamlıq məktəbi nəzərdə tutulur) Mürsəl 

Nəcəfov, Kazım Kazımzadə, Ağabala İsgəndərov onun xasiyyəti haqqında eyni 

fikirdədirlər. “Mehdi çox şən, zirək və qabiliyyətli oğlan idi. O, şəkil çəkməklə 

bərabər şeir yazar, eyni zamanda çox gözəl şeir oxuyardı. O, Vaqifin, Aşıq 

Ələsgərin şeirlərini əzbər bilərdi. Mehdinin şən zarafatları, sədaqəti, rəftarı, 

əliaçıqlığı onu hamıya sevdirərdi” (Xalq rəssamı M.Nəcəfov). “..Orta boylu, şən 

simalı, gözlərinin üstü bir qədər ətli, qarayanız, təbii yumora malik, özünün 

yumşaq və mehriban xasiyyəti ilə başqalarından daha çox fərqlənən bir oğlandı. 

Sinifdə hamı onu ürəkdən sevir və hörmət edirdi. Onun ağıllı, gülməli sözləri, 

özünəməxsus orijinal hərəkətləri daim gözümün qabağındadır. Mehdi üzdən acıqlı 

göründüyü bir vaxtda elə gülməli söz söylərdi ki, hamını güldürər, özü isə 

tamamilə acıqlı halda durub baxardı. O, zarafatı cox sevirdi. Deyib gülən idi. Bu 

zarafatçılığı ilə bərabər Mehdi dərslərində ciddi və çalışqan idi... Sinif işləri və 

kompozisiyaları çox ciddi mövzulardan olardı. Onun “Çobanlar qəzet oxuyarkən”, 

“Kənddə radio” və s. kompozisiyalarini buna misal göstərmək olar. Mən bu 

şəkilləri unuda bilmirəm. 1936-cı ildə biz rəssamlıq məktəbini bitirəndə bir neçə 

tələbə bir yerə yığışıb gələcək arzumuzu bir-birimizə söyləyirdik. Mehdi dedi: 

 Mən arzu edirəm ki, yaxşı əsərlər yaradam və xalqıma namusla xidmət edəm! 

(Xalq rəssamı Kazım Kazımzadə)  

“Uzaq sahillərdə” povesti haqqında ilk dəfə fikir söyləyən sənətkarlardan biri 

də  xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev olmuşdur. Yazıçı yazırdı: 

“Uzaq sahillərdə” povesti bədii macəra əsərləri ruhunda yazılmışdır. 

Müəlliflər bəzən hadisələrin maraqlı və cəlbedici olmasına uyaraq, xarakterlərin 

dərindən açılmasına, psixoloji anlara az fikir vermişlər. Bunun nəticəsində də bəzi 

partizan surətləri arzu olunan dərəcədə tamamlanmamışdır. Buna baxmayaraq, 

“Uzaq sahillərdə” dəyərli bir əsərdir və ədəbiyyatımızda müsbət bir hadisədir. 

Əsəri oxuyarkən, doğrudan da, İtaliyanın gözəl və mənzərəli, İtaliya şəhərlərinin, 



 81 

kəndlərinin quruluşu, oradakı binaların arxitekturası gözlərimiz qarşısından gəlib 

keçir. Müəlliflər hər bir detalin belə düzgün və həqiqətə uyğun olmasına diqqət 

etmişlər
1
.  

2009-cu il 9 may Qələbə gününün ildönümü – 64 illiyi münasibəti ilə 

Azərbaycan mətbuatında, televiziya kanallarında Mehdi Hüseynzadə haqqında 

yeni məlumatlar verildi. Mehdinin bacısı oğlu, tanınmış bəstəkar Aqşin Əlizadənin 

də televiziyadakı çıxışı çox maraqlı məlumatlar oldu. Tarix elmləri namizədi 

Məmməd Cəfərlinin “Mehdi Hüseynzadə haqqında açılmayan səhifələr məqaləsi 

(Dirçəliş – XXI əsr) bütün tərəfləri ilə qaranlıq səhifələrə işıq saldı. Bu mötəbər 

mənbəni ixtisarlar etmədən gələcək nəsillərə aydın olsun deyə kitaba daxil etməyi 

özümüzə borc bildik
2
 (Əlbəttə, alim həmkarımız M.Cəfərliyə minnətdarlıq hissi 

ilə). 

“İkinci dünya müharibəsi illəri Azərbaycan tarixşünaslığı baxımından  bu 

günə kimi heç də tam araşdırılmayıb. Bu müharibə ilə bağlı elə həqiqətlər var ki, 

onları sonadək aşkarlamadan tariximizin qaranlıq səhifələrinə işıq salınması 

mümkün deyil. Çünki bu qaranlıq həqiqətlər tariximizin tale yüklü bir dövrünü 

əhatə edir. Belə həqiqətlərin açıqlanması üçün müharibədə iştirak edən ölkələrin 

arxivlərində saxlanılan Azərbaycanla bağlı olan sənədlərin dərindən öyrənilməsi 

zəruridir. Alman ordusunun Cənubi Qafqaza daxil olacağı təqdirdə Bakının neft 

obyektlərinin tam məhv edilməsi və əhalinin Abşerondan Orta Asiyaya deportasiya 

olunması barədə Stalinin xarici arxivlərdə  aşkar olunmuş əmrinə hansı 

azərbaycanlı soyuqqanlıqla yanaşa bilər? Belə bir dəhşətli planın həyata 

keçirilməsi Azərbaycanın məhvi demək deyildimi? Tariximizlə bağlı başqa 

qaranlıq səhifə Azərbaycan Demokratik Respublikasının mühacirətdə olan yüksək 

rütbəli zabitlərinin SSRİ-yə qarşı mübarizəsi ilə bağlıdır. Həmən vətənpərvər, 

fədakar  insanlar  arasında Gəncə üsyanının hərbi rəhbəri polkovnik Cahangirbəy 

Kazımbəyovun, general Mehmandarovun adyutantı olmuş, Azərbaycan legionunun 

1
 İ.Əfəndiyev. Qiymətli əsər. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1954, 13 fevral 

2
 M.Cəfərli. Mehdi Hüseynzadə haqqında açılmayan səhifələr. Dirçəliş – XXI əsr, Bakı, 2009, səh.387-

396  
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qərargahının hərbi məsələlər üzrə müavini polkovnik İsrafilbəy İsrafilovun və 

neçə-neçə başqalarının adlarını çəkmək olar.  

Azərbaycanın bolşevik liderlərindən biri Əliheydər Qarayevin qardaşı Sadiq 

Qarayevin taleyi də  bu baxımdan az maraq doğurmur. Almaniyanın neft 

şirkətlərinin birində işləyən  Sadiq 1942-ci ildə Azərbaycan bolşeviklərdən 

təmizləndikdən sonra Vermaxtın qoşunları ilə birgə Bakıya daxil olmalı, burada 

neft sənayesinin qorunub saxlanması sahəsində fəaliyyət göstərməli idi.  

Ümumiyyətlə, Berlində yerləşən Vermaxtın Azərbaycan Qərargahının 

fəaliyyəti, Vermaxt tərəfində döyüşmüş keçmiş azərbaycanlı hərbi əsirlərin taleyi 

Azərbaycan tarixşünaslığına  məlum olmayan  mövzudur. Onların arasında 

vətənini sevən, onun milli müstəqilliyi uğrunda  vuruşanlar az deyildi. Vətəni, 

milləti yolunda canını fəda eytməyə hazır olmuş həmin insanların və Sovetlər 

Birliyinə qarşı döyüşmüş legionların on minlərlə digər azərbaycanlı üzvlərinin 

taleyinin öyrənilməsi ilk növbədə vətəndaşlıq borcumuzdur.  

Bu məqalədə hamının “Mixaylo” kimi tanıdığı Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

Mehdi Hüseynzadənin  həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı uzun illər Azərbaycan 

ictimaiyyətinə məlum olmayan bir çox məqamları açmağa çalışmışıq. Bu məqsədlə 

onun həyatının alman əsirliyindəki dövrü, Vermaxtın təşkil etdiyi milli 

legionlardakı hərbi xidməti, Piostdam şəhərində kəşfiyyat və təbliğat məktəbində 

oxuması, Azərbaycan legionu arasında SSRİ-yə qarşı təbliğat işi aparması barədə 

yeni faktlar və nəhayət, Almaniyada yazdığı şeirlər oxuculara təqdim edilir.  

Mehdi Hüseynzadənin atası Hənifə Hüseyn oğlu Hüseynzadə 1881-ci ildə 

Bakıda anadan olmuş, 1922-ci ilə qədər sovet inzibati orqanlarında müxtəlif 

vəzifələrdə çalışmışdı (1, s.4). 1918-ci ildə Bakıda andan olan və valideynlərini 

erkən yaşlarında itirən Mehdinin, bacıları Bikənin və Hürriyyətin tərbiyəsi ilə 

1953-cü ildə dünyasını dəyişmiş bibisi Sənəm Hüseynova məşğul olmuşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatını və mədəniyyətini sevə-sevə öyrənən M.Hüseynzadə uşaq 

yaşlarından rəsm çəkməyə də xüsusi maraq göstərir. Elə bu maraq 1932-ci ildə 

Mehdini Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbinə gətirir. 

1936-cı ildə məktəbi bitirən, o, 1 il sonra təhsilini Rəssamlıq Akademiyasında 
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davam etdirmək niyyəti ilə Leninqrada gedir. Ancaq Akademiyaya  qəbul olmaq 

ona nəsib olmur. Həmin ildə Mehdi, 1-ci Leninqrad Dövlət Pedaqoji Dillər 

İnstitutunun  faransız dili fakultəsinə daxil olur. 1940-cı ildə maddi çətinliklərlə 

əlaqədar Mehdi Bakı şəhərinə qayıtmağa məcbur olur və həmin institutun 3-cü 

kursundan Azərbaycan Pedaqoji İnstitutun 2-ci kursuna dəyişir. Ancaq yüzlərlə 

gənc azərbaycanlı kimi ali təhsilini başa vurmaq ona nəsib olmur. Müharibə 

başladığından M.Hüseynzadə 1941-ci ilin avqust ayının 5-də Bakı şəhəri 

Dzerjinski rayon hərbi komissarlığından orduya çagırılır və minomyot məktəbində 

oxumaq üçün Tbilisi şəhərinə göndərilir. Bu məktəbi bitirən gənc minomyotçu 

1942-ci ilin əvvəlində leytenant hərbi rütbəsi ilə Stalinqrad cəbhəsinə göndərilir. 

Mehdinin həyatının ən keşməkeşli, ən gərgin illəri başlanır. Altı aya yaxın bir 

müddətdə döyüşlərdə iştirak edən gənc 1942-ci ilin iyununda Kalaçs şəhəri 

yaxınlığında yaralı vəziyyətdə almanlar tərəfindən əsir götürülür. (1, s.9) 

Almaniya komandanlığı düşərgələrdə hərbi əsirləri milli mənsubiyyətlərinə 

görə bölürdü. Həmin əsirlərlə işi Şərqi Torpaqlar Nazirliyi həyata keçirirdi. 

M.Hüseynzadə düşərgədə azərbaycanlılar olan qrupa düşür. Berlindən Şərqi 

Torpaqlar Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Qafqaz işləri üzrə İdarənin 

Azərbaycan bölməsinin əməkdaşları, o cümlədən Azərbaycan siyasi mühacirətinin 

nümayəndələri həmin düşərgəyə gəlib azərbaycanlı əsirlərin arasından bir neçəsini 

seçirlər. Bunlardan biri Mehdi Hüseynzadə idi. Bu azərbaycanlılar Poltava 

vilayəttinin Mirqorad şəhərinədə yerləşən Vermaxtın  Azərbaycan  və orta Asiya 

türklərindən təşkil olunmuş 162-ci Türk diviziyasının bir batalyonuna daxil 

edilirlər. Həmin hərbi hissə Şərqin adət-ənənələrini yaxşı bilən alman generalı 

Nadermayerin rəhbərliyi altında təşkil olunmuşdu.  

Bu legionda o, azərbaycanlılar arasında nüfuz sahibi olan Cavad Həkimli  ilə 

birlikdə xidmət edir. 1942-ci ilin sonlarında Mehdi Hüseynzadə və Cavad Həkimli 

Potsdamda 3 aylıq kurslara ezam olunurlar. Kursda Mehdi Vermaxtın digər 

hissələrindən və düşərgələrindən gəlmiş legionerlərlə, o cümlədən tanınmış 

Azərbaycan tənqidçisi Əli Nazimin qardaşı Ələsgər Mahmudzadə ilə tanış olur.  
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Postdamda Mehdi yalnız alman dilini öyrənmir. Almaniyanın bu şəhərində üç 

aylıq həyat ona bu ölkə ilə yaxından tanış olmağa imkan verir. Təhsil vaxtı 

dinləyicilər ölkənin tarixi və mədəniyyəti, sənaye obyektləri, zavodlar, fabriklər və 

kənd təsərrüfatı ilə tanış olurdular. Onlara almanların əmək şəraitini göstərir, 

fəhlələrin və mühəndislərin mənzillərinə, kəndli evlərinə aparırdılar. Berlinə 

ekskursiyalar, şəhərin görkəmli yerləri ilə tanışlıq bolşevik ordusuna hərbi çağırışa 

qədər müharibə qabağı sovet gerçəkliyinin dağıntı və yoxsulluğunu görmüş 

həmvətənlərimizdə unudulmaz təəssürat yaradır.  

Kursları btirdikdən sonra dinləyiciləri 3 qrupa ayırırdılar: tədris fənlərini yaxşı 

mənimsəyib 1-ci qrupa düşənləri həmin məktəbdə müəllim saxlayır və yaxud 

legion hissələrinin qərargahına göndərirdilər. Biliyi məqbul qiymətləndirənlər 2-ci 

qrupa salınır, legionun şəxsi heyəti arasında təbliğatçı kimi istifadə edilirdilər. 3-cü 

qrupa daxil edilənlər – fənləri qeyri-məqbul mənimsəyənlər isə düşərgələrə 

qaytarılırdılar.  

Mehdi Hüseynzadə kursları bitirdikdən sonra yenidən Almaniyanın Ştans 

şəhərində yerləşən 162-ci diviziyasına geri qaytarılır. Ştransda  olarkən Mehdi 

alman komandanlığı qarşısında hərbi andı qəbul edir. Andı qəbul edən legionerlərə 

Vermaxtın hərbi geyimi və silah verilirdi. Mehdi 162-ci diviziyanın 314-cü 

alayının qərargahında “1-S” xidmətində qeydə alınır. Onunla bərabər Potsdam 

kurslarında oxumuş yoldaşı Cavad Həkimli də eyni diviziyanın eyni alayının 

qərargahında yerləşən “1-S” xidmətinə qəbul olunur. Ələsgər Mahmudzadə isə 

tərcüməçi kimi 314-cü alayın rota qərargahına təyin edilir.  

“1-S”şöbəsinin nə ilə məşğul olduğunu biz alman kəşfiyyat məktəbi tarixinin 

məşhur fiqurlarından biri – Raynhard Gelenin “Xidmət” kitabından öyrənə bilərik. 

Gelen müharibə illərində Şərq cəbhəsində məhz düşmən qoşunlarının öyrənilməsi 

məqsədilə əməliyyat kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatla məşğul olan bu şöbəyə başçılıq 

etmişdir.  Bu xidmət başqa xidmətlərlə qarşılıqlı şəkildə Şərqi Avropa dövlətlərinin 

hərbi və hərbi-sənaye potensialını, həmçinin silahlı qüvvələrinin hansı vəziyyətdə 

olduğunun dəqiq mənzərəsini müəyyənləşdirirdi. Xidmətin vəzifələrinə, həmçinin 

döyüş əməliyyatları keçiriləcək regionların coğrafi, təbii iqlim şəraiti barədə 
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informasiyalar əldə etmək də daxil idi. Düşmənin döyüş ruhu barədə məlumatlar 

toplanmasına xüsusi əhəmiyyət verilirdi. İnformasiya əldə etməyin kanallarından 

biri əsir düşmüş sovet hərbi qulluqçuları idi. “1-S” bölməsi legionlarda bu tipli 

informasiyaların toplanmasını gücləndirdi. “1-S”-in əməkdaşlarına qarşı 

tələbkarlıq maksimum səviyyədə idi. Gelen öz memuarlarında xatırlayır: “burada 

zabitdən geniş və qeyri-standart düşüncə tələb edilirdi”. 

Mehdinin xidmətə başlaması bu idarədə yenidənqurma ilə üst-üstə düşür. “1-

S” xidmətin əhəmiyyəti artır, onun məlumatlarına böyük diqqət yetirilir. Və bu 

xidmətin zabitlərinin fikirlərini ciddi qiymətləndirirdilər.  

Bu orqan eyni vaxtda təbliğat işi ilə də məşğul olurdu. Milli legionların alay 

və batalyonlarında “1-S” şöbəsi yox idi. Yalnız təbliğatçılar arasından seçilən 

alman zabitlərinin rəhbərliyi altında olan bir-iki nəfərlik köməkçilər legionun alay 

və batalyonlarında, eyni zamanda əks-kəşfiyyat işini aparırdılır. Onların bölük və 

taqımlarda etibarlı şəxsləri olrdu ki, bunlar vasitəsilə əməliyyat məlumatları əldə 

edirdilər.  

Əks-kəşfiyyat işinin obyektləri arasında sovetlərə meyilli olan legionçular da 

vardı. Belələri aşkar edildiyi halda diviziyanın “1-S” şöbəsinin, yaxud alay və 

batalyon komandirlərinin təqdimatı ilə cərimə düşərgələrinə göndərilirdilər.  

Legiondakı xidmət yoldaşlarının xatirələrinə görə, M.Hüseynzadə xüsusi 

intelligenti ilə seçilən, yaxşı natiqlik qabiliyyətinə malik olan bir şəxs idi. Onun 

bacarığını nəzərə alan alman komandanlığının məsləhəti ilə Mehdi sistematik 

olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökümətinin tezliklə yıxılacağına inanan 

M.Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi 

dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif 

hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan 

legionerlərinə tərcümə etmişdi.  

Legionçular arasındakı çıxışlarında o, bolşevizm idealogiyasının insanlıq üçün 

təhlükəli olamasını xüsusi qeyd edirdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı 

gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Onlardan bir 

neçəsi imanoiayda Azərbaycan dilində nəşr olunan qəzetlərdə də dərc edilmişdi. 
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Mehdi həmin şeirləri “Qürbətzadə” imzası ilə çap etdirmişdir. Qeyd edək ki, 

legionerlər üçün  “Vətən” anlayışı SSRİ yox, sovet imperiyasının tərkibində olan 

Azərbaycan demək idi.  

Mehdinin Almaniyada 1943-1944-cü illərdə yazdığı həmin şeirlərdən birini 

oxuculara təqdim etmək istəyirəm.  

 

       Yar gəlir dedim 

 

Əsincə sabahın sərin yelləri,  

Baxıb uzaqlara yar gəlir, dedim!... 

Töküb gərdəninə qara telləri,  

Bəlkə bir məqsədi var  gəlir, dedim!... 

 

Bəyaz üfüq al qana bulananda 

Pərvanələr başıma dolananda,  

Könül həyəcanından coşub yananda 

Yaxın uzaqlardan yar  gəlir, dedim!... 

 

Nə edim aldanıb, oldum naşı mən,  

Fərhad tək qopardım hər bir daşı mən,  

Nə olar görəydim qara daşı mən, 

 Mənə mehman olub, yar gəlir, dedim!... 

 

Neylərəm nəşəni o nazlı yarsız,  

Sevginiz olarsa, bunu duyarsız,  

Baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız! 

Bələ uzaqlardan yar gəlir, dedim!... 

 

(Almaniya, 1943-cü il) 

   (2, s.169) 
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İtaliyanın məğlub olmasından sonra 1943-cü ilin 8 sentyabrında badalyo 

qoşunları müttəfiqləri tərəfinə keçir. Bu hadisələrdən narahat olan alman 

komandanlığı həmin hərəkatı yatırmaq üçün öz qoşunlarının İtaliya ərazisinə daxil 

olması barədə qərar qəbul edir. Bir tərəfdən alman hərbi hissələri ilə ingilis-

amerikan qoşunları arasında, digər tərəfdən isə yuqoslav və italiyalı partizanlarla 

döyüşlər aparılır. 1943-cü il sentyabrın ortalarında Mehdinin xidmət etdiyi 162-ci 

diviziya Ştransdan partizan hərakatını əzmək üçün İtaliyaya  göndərilir. Legionun 

həssələri İtaliyada, Adriatik sahillərində yerləşdirilir. 162-ci diviziyanın mənzil-

qərargahı Seqanda (İtaliya), 314-cü alayın qərargahı isə Triyest şəhəri yaxınlığında 

– Villa – Opiçinada  (İtaliya) yerləşir.  

Məhz diviziyanın İtaliyada dəyişdirilməsindən sonra Mehdi Hüseynzadə və 

onun xidmət yoldaşları yerli partizan dəstələri ilə əlaqə yaradırlar. Digər 

legionerlərlə birlikdə Mehdi 314-cü alaydan bir neçə legionçunun qaçırılmasının 

təşkilində  iştirak edir. Legionçuların  qaçmasına görə alman komandanlığı 

tərəfindən represiyalar həyata keçirilir. 1944-cü ilin yanvar ayının sonunda belə 

qaçışlardan biri zamanı, 3-cü batalyonun Məmmədov soyadlı komandiri həmin 

batalyonin Triyest yaxınlığında Kontevolloda yerləşmiş 3-cü rotasının şəxsi heyəti 

ilə birlikdə italyan partizanları tərəfinə keçməyi planlaşdırmışdır. Ancaq 

azərbaycanlıların planları haqqında xəbər alman komandanlığına çatdırılır. Bundan 

sonra 15 dəqiqə ərzində bu batalyon mühasirəyə alınır, şəxsi heyət həbs edilir, 

batalyon komandiri və iki nəfər başqa təşkilatçılar növbəti gün şəxsi heyətin gözü 

qarşısında güllələnir.  

Qəti tədbirlərə baxmayaraq, partizanlar tərəfinə keçmə prosesi günbəgün 

artırdı. 1944-cü il fevral ayının 6-da Mehdi Hüseynzadə, Cavad Həkimli xidmət 

yoldaşlarından ibarət qrupla birlikdə qaçış təşkil edir və Slovensk sahillərində 

fəaliyyət göstərən Yuqoslav partizanlarına qoşulurlar. Mehdinin legiondan getməsi 

hərbi komandanlıq arasında təşvişə səbəb olur. Legionda qalan Mikayıl Qulubəyov 

Rottenabor kəndində gizli şəkildə Mehdi ilə əlaqə saxlayır, legionun fəaliyyəti və 

legiondan qaçanların sayının artırılması istiqamətində gördüyü işlərlə bağlı 
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göstərişlər alırdı. Keçmiş legionçu, müharibə qurtarqıqdan sonra SSRİ-yə qayıtmış 

və sovet orqanlarına həmin hadisələr barədə məlumat vermiş  Novruz Novruzov 

deyir: “1944-cü ilin oktyabrında Mehdi bir nəfər legionçu ilə əlaqəyə girərək onun 

vasitəsilə bizə, legionçuları qaçmağa çağıran məktub göndərmişdi. Məktub 

Azərbaycan dilində köhnə latın əlifbası ilə yazılmışdı. Bu məktubu oxuyub biz 

gecə bilərəkdən düşərgədə işığı sıradan çıxardıq. Silah və döyüş sursatı götürüb 

partizanlar tərəfə keçdik”. Arxiv materiallarında legiondan qaçanlar arasında 

Ağarza Ağazadə, Əkbər Babayev, Firudin Hüseynovun adları da vardır. (1, s.91). 

Bu dövrdə Adriatik sahillərində IX Qaribaldi korpusu fəaliyyət göstərirdi. 

162-ci diviziyadan qaçan legionerlər iki diviziyadan ibarət olan bu korpusun 

heyətinə daxil olrudular. 31-ci diviziya Triyestin yaxınlığında, Çepovan kəndində, 

32-ci diviziya isə İtaliya-Yuqoslaviya sərhəddində dayanmışdı. Az qala bütün 

legionerlər 31-ci diviziyanın tərkibində idilər. Bu diviziyada 4 briqada vardı: 16-cı 

“Qaribaldi” briqadası, 17-ci “Qradnikov” briqadası, 19-cu zərbəçi “Prişernev”  

briqadası. Azərbaycanlılardan başqa partizan hissələrində keçmiş legionçulardan 

ruslar, ukraynalılar, qazaxlar, özbəklər, gürcülər və digər millətlərin nümayəndələri 

vardır.  

18-ci “Bazovşik” briqadasının tərkibində xüsusi – yalnız keçmiş sovet 

vətəndaşlarından ibarət ikinci rus batalyonu yaradılmışdır. 1944-cü ilin  sonunda 

batalyonun döyüşçülərinin sayı 500 nəfərə çatmışdı. Batalyonun komandiri 

ukraynalı Dyaçenko Anatoli İqnatyeviç idi. Batalyonun tərkibinə keçmiş 

Azərbaycan  legionçuları da daxil idilər.  

9-cu partizan korpusu komandirinin tapşırığı ilə 31-ci diviziyanın qərargahı 

yanında xüsusi təxribat qrupu yaradılmışdır. Alman dilini, nizamnaməni və 

Vermaxt əsgərləri və zabitləri  arasında qarşılıqlı münasibətləri bilməsi nəzərə 

alınaraq, M.Hüseynzadə qrupun rəhbəri təyin olundu. Xidmət yoldaşlarından 

birinin sonralar xatırlamasına görə, onun rəhbər təyin edilməsi belə bir cəhətlə 

bağlı idi ki, Mehdi qaçıb partizanlara qoşulan legionçular arasında “öz inkişafına 

görə başqalarından yüksəkdə dururdu və yaradıcılıq qabiliyyəti ilə seçilirdi”. 

Qrupa həmçinin Tağı Əliyev (partizan təxəllüsü “Tolik”), Ənvər Məmmədov, 
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milliyyətçə alman olan Frits və partizanlar tərəfinə keçən başqa şəxslər daxildirlər. 

Qrupda yerli sakinlər arsında azərbaycanlı oğlanlara vurulmuş Slovin və İtalyanlı 

qızlar da vardılar.  

Qrup M.Hüseynzadənin  başçılığı altında bir neçə iri təxribat aksiyası həyata 

keçirmişdir. 

Qrup tərəfindən başqa təxribatlar da həyata keçirilmişdir: dəmir yollarının 

minalanması, avtomobillərin, qatarların, körpülərin, yüksək voltlu xətt dirəkləri 

partladılımış, zabitlər əsir götürülmüşdür. 

İri aksiyalar azərbaycanlı partizan “Mixaylonun” adını məhşurlaşdırmışdır. 

Qəzetlər “Mixaylonun” başı üçün 300 min marka miqdarında mükafat elan 

etmişdilər, lakin o, partizanları müdafiə edən yerli italiyalı əhali arasında məşhur 

və xüsusi hörmətə malik idi.  

1944-cü ilin axırında, Vinav valisinin Vitovle kəndində gecələmə vaxtı kənd 

alman batalyonu tərəfindən mühasirəyə alındı. (“Hansı yollasa onlara qəflətən 

Mixaylonun kənddə olması məlum olmuşdur). Əhaliyə ultimatum verildi. Belə 

vəziyyəti görüb Mehdi atəş vasitəsilə yerləşdiyi evi nişan verdi. Ev mühasirəyə 

alındı. Atışma zamanı  o sonuncu gülləsi ilə özünü vurdu. 

Onun meyiti yerli sakinlər tərəfindən ayırd edilərək kənd qəbirstanlığında 

dəfn olundu. 7 gündən sonra partizan birləşməsi komandanlığının göstərişi ilə 

cənazə partizanlar tərəfindən nəzarət edilən əraziyə gətirildi və həmin vaxt 9-cu 

korpusun qərargahı yerləşən Çekovani kəndinin (Horatsi yaxınlığı altında) 

qəbirstanlığında təntənəli surətdə dəfn olundu. 1944-cü il 23 oktyabrda keçirilən 

dəfn mərasimindən Anatoli Daçenko, batalyonun qərargah həkimi Cavad Həkimli, 

18-ci briqadanın komandiri Slovakiyalı bir şəxs və Mixayıl Qulubəyov çıxış 

etdilər. Məzar üzərinə üstündə: “Yat, rahat yat azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu 

Mixaylo, vətən sənin xidmətlərini hər zaman yad edəcək” sözləri yazılmış xatirə 

lövhəsi vuruldu. Hüseynzadənin dəfn günü korpusda matəm günü elan olundu.  

Keçmiş hərbi əsir, legionçu, partizan Mehdi Hüseynzadənin bəxti onda gətirdi 

ki, başqa legionçular və hərbi əsirlər kimi ailəsi onun barəsində məlumatı çox 

gözləməli olmadı. Müharibədən sonra vətənə dönən hərbi əsirlər onun haqqında 
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bildiklərinin bir hissəsi barədə məlumat verdilər və xalq uzun müddət Mehdini 

partizan hərəkatının iştirakçılarından biri kimi tanıdı. Legionçu Mehdi  “Vətənə 

dönüşünü isə” Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik qazandığı günə qədər 

gözləməli oldu. Çünki Mehdi Hüseynzadə müharibə illərindəki tam fəaliyyəti 

SSRİ dövləti yaşadıqca əslində olduğu kimi tanıtdırıla bilməzdi. Mehdinin də 

ikinci, həqiqi ömrü azərbaycanın yenidən müstəqillik əldə etməsindən sonra 

başlandı. Ancaq hələ neçə-neçə vətən oğlunun taleyinə çökmüş qara pərdələr 

qaldırılmayıb. Nəinki geniş ictimaiyyət, hətta doğmaları da onlar barəsindəki 

həqiqətlərdən çox az xəbərdardılar” (Dirçəliş – XXI əsr, Bakı, 2009, səh.387-396). 

Onları həyatlarını təhlükəyə atmağa, qeyri-adi, misli-bərabəri olmayan 

qəhrəmanlıq göstərməyə sövq edən, Vətənə məhəbbət və sədaqətdir. Mehdi obrazı 

yazıçı fantaziyasının məhsulu deyildir. Bəzi epizodlar macəra şəklində təsvir edilsə 

də əsərin qəhrəmanları macəraçılıqdan uzaq insanlardır. 1941-1945-ci il 

müharibəsində yüzlərlə qəhrəmanlıq göstərənlər olub. Özü də hamısı qeyri-adi, bir-

birindən fərqli. Mehdi də bu əfsanəvi qəhrəmanlardan biri kimi partizanların 

işlərində ən ağır, təhlükəli və məsul tapşırıqları yerinə yetirir. Cəbhədə ağır yara-

lanaraq huşunu itirmiş Mehdi alman faşistləri tərəfindən əsir alınmışdır. Lakin 

çətinliklə də olsa, əsirlikdən qaçmağa müvəffəq olur və İtaliya partizanlarına 

qoşulur. Yazıçılar partizan mübarizəsinin səciyyəsini inandırıcı hadisələr fonunda 

açırlar. Faşizmə qarşı ümumxalq nifrəti Triyest kəndlərinin partizanlara 

münasibətində özünü aydın göstərir. Əsərin bir səciyyəvi xüsusiyyəti də dərin 

lirizmlə yazılmasıdır. Hiss, həyəcan, qorxu xofu oxucunu çulğalasa da, nə isə 

qəhrəmana olan məhəbbət əsərin nikbin sonluqla qurtaracağına, qəhrəmanın qələbə 

çalacağına ümid verir. Xöşbəxtlikdən bu povestin ekran həlli də uğurlu alınıb. 

Təsadüflərdi ki, bədii əsərlə ekran arasında tarazlıq pozulmasın. “Uzaq sahillərdə” 

povestində partizan hərəkatını dağıdıb məhv etməyə çalışan Amerikan 

imperializminin fitnəkarlığı Karantin və onun həmməsləklərinin simasında verilir. 

Karantin xaindir. Lakin bu xaini tapıb ifşa etmək olduqca çətindir. Mehdinin 

vurulması səhnəsi ustalıqla işlənib. Casus Karantinin xarakterini layiqincə açmaq 

üçün müəlliflər orijinal boyalar tapmışlar. Dedektivlər üçün qəbul olunmuş ədəbi 
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priyomlardan istifadə etmişlər. Lakin povestdə oxucunu intizarda qoyan gərgin, 

dramatik, dinamik hadisələrlə yanaşı, xəyali, yəni, macəra səciyyəsi daşıyan, bədii 

inandırıcılıqdan uzaq olan səhnələr də yox deyildir. Bütün bunlara baxmayaraq, 

povest ədəbiyyatımızda rəğbətlə qarşılanan əsərlər içərisində ən seçmələrindən 

oldu. Bu gün də əsərin oxucu rəğbəti qazanması isbatsızdır. Müharibə başlanarkən 

realist azərbaycan nəsri təqribən bir əsirlik tarixə malik idi. Xüsusən, ötən 

əsrimizin (XX) əvvəllərində, 1905-ci il inqilabının təsiri sayəsində ictimai fikrin 

başqa sahələri kimi, Azərbaycan nəsri də yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoymuşdu. İnqilabdan əvvəlki həyatın tipik lövhələrini əks etdirən nəsrdə, xüsusən 

hekayə, povest janrında bir sıra klassik nümunələr yaranmışdır. Bir az sonralar, 30-

cu illərdə Azərbaycan nəsrində roman janrı sürətlə inkişaf etməyə başlamışdısa da, 

müharibə illərində sanki bu janr müvəqqəti olaraq geriyə çəkildi, nəsrdə əsas 

aparıcı forma hekayə və povest oldu. Etiraf edək ki, ən çoxu hekayələr yazıldı. Bu 

isə yazıçılarımızın xırda formalı nəsr əsərlərinə tez-tez müraciət etmələrinin 

səbəbini onları yazmağın, guya, asan olduğunda axtarmaq, bizcə, doğru deyil. 

Hekayə və povest bədii yaradıcılığın yazıçıdan fövqəladə ustalıq və lakonizm tələb 

edən çətin növlərindəndir. Ünlü sənətkarlarımız müharibənin vacib tələblərinə 

vaxtında cavab vermək üçün bu janrlardan müvəffəqiyyətlə istifadə edirdilər. Bu 

ənənə müharibədən sonrakı onillərdə də davam etdi. Bir-birindən maraqlı və 

məzmunlu povestlər müharibənin dəhşətlərini, isti-isti, barıt qoxusu ilə təsvirlə 

oxuculara çatdırırdı. “Uzaq sahillərdə” povesti də belə bir zərurətdən iki istedadlı 

Azərbaycan nasirinin gərgin əməyi nəticəsində yazıldı. Bu povest ədibin bədii 

yaradıcılıq istedadını, sənətkarlıq məharətini parlaq şəkildə nümayiş etdirir. 

Müharibədən sonra nəsrimiz bir ağır yükün altına girdi. Bu bədii nəsrin ən aparıcı 

qollarından olan povest idi. Elə povestlər yazıldı ki, tutumuna, kəsb etdiyi 

məzmuna görə cild-cild romanlara bərabər əsərlər idi.   

Bir vacib məsələni də qeyd edək ki, “Uzaq sahillərdə” əsərindəki təsvirlərin, 

həyat materialı və problemlərin bir çoxu, ən əsası da Mehdinin əfsanəvi 

qəhrəmanlığı ədəbiyyatımız üçün bəlkə də, yeni hadisə idi. Povestin baş qəhrəmanı 

Mehdi uzaq, çətin bir şəraitdə o zaman üçün müasir olan çoxşaxəli partizan 
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əməliyyatlarını bilavasitə hazırlayıb həyata keçirməyi, mövqe və hərəkətlərini saat 

mexanizmi kimi, zərgər dəqiqliyi ilə əlaqələndirib düzgün  istiqamətləndirməyi 

məharətlə bacaran hərbçi kimi məhz H.Seyidbəylinin və İ.Qasımovun bədii 

tapıntıları kimi qiymətləndirilməlidir. 

 “Kənd həkimi”, “Uzaq sahillərdə”, “Telefonçu qız”, “İllər keçir”, 

“Cəbhədən-cəbhəyə”, “Çiçək”, “Tərsanə” və b. roman-povestlərinin yaranma 

tarixindən 50 ildən çox vaxt keçdiyinə baxmayaraq bu əsərlər aktuallığını və 

estetik dəyərini bu gün də qoruyub saxlayan, hətta bu gün də insanları düşündürən, 

özünə cəlb edən bədii yaradıcılıq nümunələridir. Əfsanəvi partizan Mehdi 

Hüseynzadənin ölümündən çox onilliklər keçsə də, nəinki Azərbaycanda, ona həsr 

olunmuş bədii filmdə o bütün keçmiş Sovetlər İttifaqında, Avropa ölkələrində 

sevilmiş, dönə-dönə tamaşalarına baxılımışdır.  

H.Seyidbəylinin hekayə, povest və romanlarında, özəlliklə, “Kənd həkimi”, 

“Telefonçu qız”, “Çiçək”, “Uzaq sahillərdə” əsərlərində təsvir olunan həyati 

problemlərə və çeşidli, həm də müxtəlif insan talelərinə laqeyd qalmaq mümkün 

deyil. Sadəcə ədibin əsərləri arasında söhbət açdığımız əsərin baş qəhrəmanı 

Mehdinin taleyindəki çox məqamlar oxucunun sinirlərini tarımda saxlayır. 

Ümumiyyətlə, müharibə dövründəki hadisələrin bəşəri mənası və beynəlxalq 

mövqeyi müharibədən sonrakı ədəbiyyatın bədii cəhətdən həll etdiyi 

problemlərdəndir. Azərbaycan ədəbiyyatında artıq bu təcrübə vardı. Təbii ki, 1945-

ci ildən sonrakı ilk illərin ədəbiyyatında müharibə mövzusu bütün Sovetlər 

məkanında geniş yer tuturdu. Kiçikli-böyüklü yeni yaranan əsərlərin çoxunda 

alman faşizminə qarşı birgə mübarizədə sovet xalqının (əlbəttə, keçmiş) 

qəhrəmanlıq və qeyri-adi şücaətləri təsvir və tərənnüm olunurdu. Artıq “Gənc 

qvardiya” (A.Fadayev), “Alay oğlu” (V.Katayev), “Rus məsələsi” (K.Simonov), 

“Xoşbəxtlik” (P.Pavlenko), “Ağcaqayın” (M.Bubennov), “Oderdə bahar” 

(E.Kazakeviç), “Əsil insan haqqında povest” (B.Polevoy), “Moskvadan uzaqlarda” 

(V.Ajayev) və başqa əsərlər bu dövrdə yaranmış ən seçimli bədii nümunələrdən 

sayılırdı. Bu müəlliflərin əksəriyyəti müharibədə iştirak edən şəxslər idi.  
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“Azərbaycanın yazıçı-şairlərindən cəbhədə iştirak edənlər, məsələn, o illərdə 

bir çox qiymətli əsərlər yazan Əbülhəsən Ələkbərzadə, sözügedən mövzunu daha 

koloritli, inandırıcı, özünəməxsus şəkildə əhatə etməklə nəinki Azərbaycan, hətta 

Sovet ədəbiyyatının seçimli bədii nümunələrindən hesab olunan “Müharibə” 

romanını yazdı. (Daha sonralar “Dostluq qalası” adı ilə çıxan, çox istedadla yazılan 

həmin roman 1947-ci ildə hissə-hissə çap olunmağa başlamışdır – B.B.). Müharibə 

mövzusu poeziya sahəsində də əhatəli işlənmişdir. Zeynal Xəlilinn  «İki dost» 

(1947), M.Rahimin “Leninqrad göylərində” (1948), S.Rüstəmin “Qafurun qəlbi” 

(1950) poemaları nəinki mövzunun yüksək bədii səviyyəyə qaldırılmasında, 

həmçinin janrın inkişafında da əhəmiyyətli rol oynayan əsərlərdəndir”
1
. 

V.Q.Belinski 1935-ci ildə çap etdirdiyi “Rus povesti və Cənab Qoqolun 

povestləri haqqında” adlı məqaləsində yazmışdır: “Elə hadisələr, elə əhvalatlar var 

ki... roman üçün azlıq edir, lakin əslində dərin olan bu hadisə və əhvalatların bircə 

anında əsrlərcə davam edə bilən böyük bir həyat əhatə olunur; povest bu hadisələri 

tutur və onları özünün darısqal çərçivəsinə sığışdırır. Qısa və oynaq, yüngül, eyni 

zamanda dərin bir janr olan povest bir şeydən başqasına qonaraq həyatı 

xırdaca hissələrə бöлür. Bu həyatın böyük kitabından vərəqlər qoparır. Həmin 

vərəqləri bir cilddə birləşdirsəydiniz ondan qalın bir kitab, böyük bir roman, 

çoxplanlı, mürəkkəb bir poema əmələ gələrdi... həmin kitaba çox gözəl yaraşardı: 

“İnsan və həyat”. Böyük tənqidçinin bu sözləri санки мцщарибя илляринин щекайяляри 

вя повестляри щаггында дейилмишди. Белинскинин «Инсан вя щяйат» deyə 

şərəfləndirdiyi sərlövhə мцщарибя дюврцнцн тялябиня uyğun сурятдя мцяййян 

тясщищя мяруз галмыш «Инсан вя щяйат», «Совет Адамы вя Бюйцк вятян 

мцщарибяси» шяклини алмышдыр. (Б.Нябийев «Сцнэцйя чеврилмиш гялям» 

Б.1970.сящ.126) 

Бюйцк Вятян мцщарибяси мювзусунда илк Азярбайъан повести - «Медалйон»у 

Сцлейман Рящимов йазмыш вя 1942-ъи илдя чап етдирмишдир. Ябцлщясянин «Оьуллар 

вя аталар» (1942-1943) повести ися мцщарибя мювзусунда йазылмыш ян мараглы няср 

ясяри кими башгаларыны кюлэядя гойду, - десяк, сящв етмиш олмарыг. Бялкя дя, бу 

цстцнлцк ики ъящятля даща чох ялагядардыр.  Биринъи, Мещдинин Совет Иттифагы 
1
 Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi. İki cilddə, II cild. Bakı, Elm, 1967, səh.19  
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Гящряманы адына лайиг эюрцлмяси, щяйатда прототипинин олмасы, танынмасы, икинъи 

ися ясярин екран щялли тапмасыдыр. Йухарыда гейд етмишдик ки, екран щялли уьурлу 

алыныб вя нечя иллярдир ки, тамашачылар бюйцк истякля бу филмя тамаша едирляр. Артыг 

ХХЫ ясрин алтынъы дюняминдяйик (2006), йеня дя бу филм екранлардан дцшмцр, 

севилир, тягдир олунур. Демяли, мцщарибя дюврц нясриндя епик зяминин 

гцввятлянмяси мейли юзцнц ашкар эюстярян бир яламят иди. Епик зяминин 

гцввятлянмяси дедикдя биз, щяр шейдян яввял щяйатын иряли сцрдцйц вя иникасыны 

тяляб етдийи щадисялярин инсан мцнасибятляринин тясвириндяки дяринлийи нязярдя 

тутуruq. Бу дяринлик ися биринъи нювбядя сырави Азярбайъан вятяндашынын, (эянъ 

Мещди Щцсейнзадянин) талейи иля ъямиййятин вя цмумян мцщарибянин талейи 

арасындакы вящдятин тясвириндяки реализмдя юзцнц эюстярирди. “Узаг сащиллярдя” 

повестинин бцтцн мязиййятляри иля йанашы нязяря чарпан гиймятли кейфиййятлярдян 

бири дя йыьъамлыг вя конкретлилик иди. Йазычы ниййятляринин бядии тяъяссцмц 

бахымындан “Узаг сащилляrдя” ясяриндя ифадя васитяляринин ялванлыьы мцшащидя 

едилир. Шцбщя йохдур ки, бядии ясярлярдя еля сюзцэедян повестдя дя мцяллиф 

мювгейинин фяаллашмасы вя бу фяаллыьын даща артыг естетик реаллашма кейфиййяти кяшф 

етмяси ядяби просесин идрака вя сяняткарлыг сявиййясинин артмасынa, фикри-фялсяфи 

мащиййятинин дяринляшмясиня сямяряли тясир эюстярмишдир. Щямин тенденсийа 

həyatda yeni estetik münasibətlə şərtləşdiyinə görədir ki, sənətdə həyat həqiqətinin 

təqdimi və mənalandırılmasında, xarakterlərin (Mehdi, Anjelika, Veselin və s.) 

təcəssümü üsullarında problem və münaqişələrin səviyyəsində yeni-yeni cizgilər 

nəzərə çarpır. Nəhayət, haqqında danışdığımız “Uzaq sahillərdə” povestində biz 

hiss etdirməyə çalışdıq ki, hadisələrin, süjetin əhatə dairəsi, obrazların daxili-

mənəvi dünyası, məsələlər, münaqişələrin inkişafı və həlli yazıçı niyyəti ilə 

bilavasitə və çox bariz surətdə şərtlənir, müəllifin bizə - oxucuya təqdim etmək 

istədiyi hisslər, fikirlər mətnə dərindən hopur. Bütün bu süjet xətləri əsərdə təbii 

surətdə meydana çıxıb inkişaf edir, bir-birini davam etdirərək tamamlayır. Bu 

mərd, qorxmaz qəhrəmanlar bir-birinə möhkəm bağlandıqlarından hadisələrin 

gərginliyi situasiyadan asılı olaraq getdikcə artır, konfliktlər partizanlar – almanlar 

arasında ciddiləşdikcə oxucu diqqətinin yayınmasına hadisələrin gedişində, 

marağın zəifləməsinə yol verilmir. Mövzusu və əhatə etdiyi hadisələrin 
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dəyişkənliyi, qorxulu anlar insan əsəblərini tarımda saxlayır. Qəhrəmanın taleyi 

onu narahat edir. 

 Povestin süjeti və kompozisiyası arasında tam bir uyğunluq vardır. 

Kompozisiya cəhətdən əsər elə qurulmuşdur ki, hadisələr məntiqi ardıcıllıqla, 

yüksələn xətt üzrə inkişaf edir, tədricən vəziyyətdən asılı olaraq şaxələnir. 

Müəlliflər kamil sənətkar ustalığı göstərmiş və əsərin kompozisiyasını onun süjeti 

ilə möhkəm əlaqələndirə bilmişlər. 

Biz indi XXI əsrin birinci onilliyini yaşayan insanlarıq. Dövr, zaman дяйишиб. 

Бяшяриййятдя глобаллашма эедир. Инсанларын дцнйаэюрцшляриндя, щяйата 

бахышларында, бир-бириня мцнасибятляриндя зиддиййятляр ямяля эялиб. Йашанан 

ъямиййятдя нялярин неъя баш вермясиндян асылы олмайараг йарым ясрдян чохдур ки, 

“Узаг сащиллярдя” ясяри охунур, филминя тамаша едилир. Йаш фяргиндян асылы 

олмайараг бцтцн нясилляр бу филмя щявясля бахыр, ибрят эютцрцрляр. Бу мянадя 

сюзцэедян ясярин тимсалында ядябиййатын ъямиййятя, инсанларын талеляринин 

формалашмасына тясири эюз гаршысындадыр. Демяли, базар игтисадййаты дейилян 

йшадыьымыз ъяиййятдя тящси攻ин, Ђярбмйянин уьурларындан сющбят ачаркян 

биз, хцщусиляЬ жанрындан сылыолмайараг я萴ябиййатым зын н䐰илиййятляридян 

бящс едирик, етмялийик дя, ччнки ұ изим Хᐥ Ы ясѠ ящсилимиз, глобаллашма эеᐴян 

ъямиййятин анлайышларына, адятляриня, яняняляриня, Инсан кими бяшяри дяйярляри 

юзцндя ещтива етмясиня милли ядябиййатымызын эюстярдийи бирбаша тясирдир. 

Ядябиййатымыз йашадыьымыз ъямиййятин адятлярини йаратмышдыр, бир-бириндян кяскин 

шякилдя фярглянян бир нечя нясли тярбийя етмишдир, тябягяляшмянин – варлы-

касыбларын дахилян бир-бириня йахынлашмасынын ясасыны гоймушдур; иътимаи ряйи 

формалашдырмышдыр. “Узаг сащиллярдя” бир мягсяди, “Ъябщядян-ъябщяйя” вя “Илляр 

кечир” дя башга проблемляря мцнасибят, “Чичяк” вя “Телефончу гыз”да ися 

тамамиля айры мясяляляр охуъуйа бирбаша тясир эюстярян, щятта, щяйатларыны 

прогнозлашдырмаьа васитячи олуб йол эюстярян бядии нцмунялярдир. Бу эцн 

Азярбайъан эерчяклийиндя тящсил йалныз ядябиййата мящяббятля баьлыдыр. 

Ядябиййатымызын йашыдыьымыз ъямиййятя эюстярдийи тясири баша дцшмяк, 

дяйярляндирмяк истяйирикся, юнъя онун мцхтялиф ясярляринин нцмайяндяляриня 
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бахмалыйыг. Низами, Фцзули, Нясими, М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя, 

Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун, Рясул Рза, Илйас Яфяндийев вя башгалары иля “сющбят” едяси 

олсаг, щятта, онлары бир-бири иля эюрцшдцрцб данышдырасы олсаг, Инсанлыьын фювгцндя 

йалныз ядяби ясярлярин дайандыьыны, мисилсиз гиймятя лайиг олдуьуну эюрярик. 

Бцтцн нясилляр варлыглары иля бу классиклярин гящряманларына садигдирляр, онларын 

рущу иля йашайыр, дуйур вя дцшцнцрляр. Айры-айры ясярлярин бу нцмайяндяляриня 

диггятля нязяр йетирсяк, онлары даща йахшы динлясяк, ня эюрярик? Онларын ядяби вя 

щяйати анлайышлары вя етигад ямялляри арасында бу вя йа диэяр дяряъядя  ъанлы 

ялагяляри эюрмяйя билмярик. Бу ялагяляр, сюзсцз ки, бцтцн параметрляри иля 

Щ.Сейидбяйли йарадыъылыьында  да якс олунмушдур. Бу ясярляр ъямиййятимиз цчцн, 

щятта ямяли яхлаги идейаларын ъанлы мянбяйи олмушдур.  

XX əsrin ortalarında heç bir ədəbi növ roman janrı qədər geniş müzakirə 

obyektinə çevrilməmişdir. Bəşəriyyətin bədii təfəkkürünün böyük nailiyyətlərindən 

olan roman janri XVIII əsrin axırlarından başlayaraq mövcud ədəbi növləri 

(məsələn, dram və şeiri) tədricən sıxışdırıb hakim mövqe qazanmış və iki əsrə 

yaxındır ki, bu üstünlüyü saxlamaqdadır. Bu janr öz məzmunu və həyata  təsiri 

etibarilə təkcə bədii-estetik (nəzəri-elmi) məna daşımır, həm də siyasi mündəricəyə 

malikdir. “... Çünki bəşəriyyətin mədəni hissəsinin həyatında iştirak etməyə 

başlayan bir xalq heç bir ümumi fikri hərəkata yad ola bilməz” (V.Q.Belinski 

“Seçilmiş əsərləri” Bakı, 1948, s.36). 

1930-1960-cı illər arasında iri həcmli, əsasən də fəhlə sinfinin inkişaf tarixinin 

müxtəlif mərhələlərinin əks etdirən əsərlər yazıldı. Müharibədən əvvəl xalqın yeni 

həyat qurmaq yolunda qarşıya çıxan çətinliklərin, kollektivləşmə uğrunda gedən 

mübarizənin real mənzərəsinin  verən “Yoxuşlar” (1930), “Tərlan” (1936-1940), 

“Açıq kitab” (1941), “Saçlı” (1940-1941) kimi romanlar yarandı. 1950-60-cı illər 

kolxoz, kənd mövzusu yazıçılarımızı ciddi düşündürdü və bu sahəyə mütəmadi 

əsərlər həsr edildi. “Çiçəkli” (1951), “Gülşən” (1955), “Ayrılan yollarla” (1956), 

“Böyük dayaq” (1957)), “Yanar ürək” (1957-1958), “Söyüdlü arx” (1958), “Dağlar 

arxasında üç dost” (1963) və s. H.Seyidbəyli digər nasirlər kimi bu illərdə 

adamlarımızın nəcib sifətlərindən danışan, əli əyrilərə, antipodlara qarşı mübarizə 
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aparan Mehriban və Çiçək obrazlarını  (“Telefonçu qız” və “Çiçək” povestləri) 

yaratdı. “Tərsanə” romanı bir az sonralar yarandı və roman haqqında ədəbi 

tənqiddə mübahisəli, fərqli münasibətlər olsa da, oxucular da öz sözünü dedi. 

(“Tərsanə” romanı 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında çap olundu). 

Çünki bu o illər idi ki, yazıçı oxuculara çoxdan tanış idi. Kino sahəsində 

məşhurlaşmış nasir bir sıra hekayə və povestləri, romanları, “Telefonçu qız” 

povesti, İ.Qasımovla birlikdə yazdığı “Uzaq sahillərdə” əsəri oxucular tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanmışdır. “Tərsanə” romanında 1970-ci illər həyatının bir sıra zahiri 

tərəfləri otağın mebelindən başlamış,  intellektual söhbətlərə qədər bütün təfərrüatı 

ilə canlandırılır. Romanı oxuduqca bəzi qaranlıq, anlaşılmayan təsvirlərə də rast 

gəlinir. Əsərin bir məqamına diqqət yetirək: “Bu otağın mebeli açıq qəhvəyi 

rəngdə idi. Artıq hər şey yerbəyer olmuşdursa da, burada 18-19 yaşlı oğlan 

uşağının yaşadığı o dəqiqə hiss olunurdu. Stulların söykənəcəyində, çarpayının 

üstündə idman paltarı, çürbəcür qalstuklar, əzilmiş cib yaylığı. “Vokruq sveta” və 

“Texnika molodyoji”... yazı stolunun siyirtməsində sınmış pərgar, rəsmxətt 

ləvazimatı, jurnallardan kəsilib şifonerin içəri üzünə yapışdırılmış şəkillər, 

çiyinlərinin, qollarının və qılçalarının əzələləri əfsanəvi bir tərzdə qabarmış 

idmançılar.  

“Yeniyetmələr” filmindən ərəb aktrisası Maqdanın şəkli, Andrey Bolkonski 

rolunda Vyaçeslav Tixonovun yorğun, ağıllı sifəti, aktrisa Svetliçnayanın rəngini 

itirmiş iri, süzgün gözləri. Bridjit Bardonun açıq dodaqları və yuxarıda ayrıca bir 

guşədə Tahir Salahovun çəkdiyi Qara Qarayevin şəkli.  

Burada müasir otağın və “müasir geniş dünya baxışın”ın bütün aksesuarları 

vardır. Romanda təsvir olunan otaqların hamısı müasirdir. Qəhrəmanların 

söhbətləri, mübahisələri də aktualdır. Əsərdə nədən və kimdən danışmırlar! Çaplin, 

Albert Eynşteyn, Romeo və Cülyetta, Sofokl, Evripit, İrlandiyadakı subaylar adası, 

antik heykəllər, intibah dövrünün rəssamları, “Zərdüşt” gəmisi, fiziqonomistika 

elmi, insan tiplərinin qruplaşdırılması, ellinizm “dini panteizm”, gözəllik kultu, 

İsgəndər Zülqərin, Denisov Hermes, Xəzərin quruması, yupiter, Göte və s. və i. 
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“Tərsanə” romanında gəmi inşaatı ilə əlaqədar böyük quruculuq işlərinin bədii 

təsviri mərkəzi yer tutur. 1970-ъи илляриня орталары нясрини тящлил едян 

ядябиййатшцнас, профессор Ариф Щцсейнов йазыр: “Мцасир нясримиздя ян чох разылыг 

доьуран, заманын тяляби иля шяртлянян башлыъа хцсусиййят бурасындадыр ки, инсана 

гайьы вя щяссаслыг, онун щяйаты вя талейи наминя мяняви фяаллыг дуйьусу 

эцълянмиш, бу щцманист гайя йарадыъылыг пафосуна, бядии фикри дахилян щярякятя 

эятирян вя сяфярбяр едян гцввяйя чеврилмишдир. Юзц дя инсана ряьбятли, ещтирамлы 

мцнасибят, ону баша дцшмяк истяйи принсипиаллыгла, мяняви максимализмля 

бирляшмишдир, беля ки, мцасирляримизин арзу вя ямялляри, йашайыш тярзи, гянаятляри 

тядриъян вя ардыъыл сурятдя йцксяк яхлаги сифятляр ишыьынды тящлил сцзэяъиндян 

кечирилир вя йа бариз кейфиййяти сайясиндя дя ядяби просес дюврцмцзцн ваъиб 

мятлябляриня тохуна билир”1
. 

Yüksək, müasir texnika əsasında, yeni elmi nailiyyətlərin köməyi ilə yaranan 

tərsanə əzəmətli bir sənaye ocağıdır. Zavoddakı intizam, səliqə-səhman, gözəl 

əmək şəraiti oxucunu həyatımızın  maraqlı bir sahəsi ilə - işgüzar tornaçılar, 

qaynaqçılar, mexaniklər və mühəndislər mühiti ilə tanış olmağa hazırlayır. Bu 

təsvir üsulu bütün detallarına qədər elə verilir ki, oxucu istər-istəməz sözügedən 

obyektdə yaxşı, normal bir mühitdə müsbət işlərin görüləcəyinə inanır. A.P.Çexov 

yazırdı ki, “səhnənin əvvəlində divarda asılan tüfəng sonda açılmalıdır”. 

Romandakı ilkin hazırlıq işləri də (təsvir, təqdim) Çexovun sözlərinə qüvvət, 

nələrinsə görüləcəyinə, ediləcəyinə hazırlıq kimi başa düşülür. Tərsanədə yeni tipli  

gəmilər hazırlanır. Lakin bu inşaat işi ilə birlikdə ciddi elmi-tədqiqat işləri də 

aparılır. Elm və texnika üçün, xüsusilə, gəmiçiliklə əlaqədar yeni gəmi 

hazırlanmışdır. Dənizin dibini, oradakı məlum olmayan sərvətləri öyrənmək üçün 

hazırlanan, həm də spesifik yanacaqla hərəkət edəcək gəmi sınaqdan keçirilir. 

Gəminin quruluş özünəməxsusluğu, elmi əhəmiyyəti oxucuya deməyə əsas verir 

ki, elmin və texnikanın inkişafı xalqların həyatında mühüm inkişaf amillərindən 

birinə çevrilmişdir. H.Seyidbəylinin bütün əsərlərini oxuduqdan sonra bir qənaətə 

gəlirsən ki, hər bir əsərin mövzusu, qəhrəmanı, məkanı başqa-başqadır. Çiçək, 

Mehriban, Mehdi, sonralarsa “Cəbhədən-cəbhəyə” əsəri haqqında da 
1
 Акиф Щцсейнов. Сянят мейары. Бакы, Йазычы, 1986, сящ.14 
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münasibətimizi bildirməyə çalışacağıq. “Tərsanə”də problemin qoyuluşu, 

qaldırılan məsələlər yazıçının digər əsərlərindən fərqlidir. Sözümüzün canı odur ki, 

bu roman təkcə istehsalat əsəri deyildir. Roman oxucunun diqqətini gəmiçilik 

prosesindən, onun bir sıra özünəməxsusluqlarından daha çox, müasirlərimizin 

həyatına, taleyinə, insanların bir-birinə münasibətinə sövq edir, diqqətimizə hakim 

kəsilir. Ən başlıcası yazıçının insan taleyi maraqlandırır. Müasirlərimizin 

xarakterinin mürəkkəbliyi və zənginliyi, talelərindəki oxşarlıq (Ə.Əylisli nəsrində 

olduğu kimi) və müxtəliflik ön plana çəkilməklə onu düşündürən səciyyəvi 

əlamətlərdir. Нясрин истедадалы тядгигатчыларындан бири олан, профессор Акиф 

Щцсейнов “Заманын вя нясрин щярякяти” мягалясиндя дюврцн нясрини характеризя 

едяркян азыр: “Йени мярщялядя йашлы нясил дя иътимаи мащиййяти, типик ъизэиляри иля 

йанашы, шяхсиййяти фярди дольунлуьунда, характеринин щяйати хцсусиййятляриндя якс 

етдирмяйя диггятлярини артырырлар. Я.Ябдцлщясянiн “Тамаша гарынын нявяляри” 

йахуд “Sədaqət” ясярлярини, М.Ибращимовун  “Tərsanə”, Mir Cəlalın “Yolumuz 

hayanadır”, Ə.Vəliyevin “Budağın xatirələri” romanlarını, S.Rəhimovun 

“Məhtəban” повестини хатырлайа билярик. Сонракы нясиллярин истедадлы нцмайяндяляри 

цчцн щямин тенденсийа даща сяъиййявидир. И. Шыхлынын “Dəli Kür”, İ.Əfəndiyevin 

“Dağlar arxasında üç dost”, H.Seyidbəylinin “Tərsanə”, B.Bayramovun “Sərinlik”, 

S.Əhmədovun “Görünməz dalğa”, Ə.Əylislinin “Adamlar və ağaclar”, 

İ.Məlikzadənin “Quyu”, Anarın “Dantenin yubileyi”, Elçinin “Beş qəpiklik 

motosikil” M.İbrahimbəyovun “Ondan yaxşı qardaş yox idi” вя бир сыра ясярлярдя 

гейд етдийимиз ъящят иникас тярзинин мцяййянедиъи амилляриндяндир”1. 

Əsərin qəhrəmanlarından biri olan yazıçı Həbibulla Səmədzadəni düşündürən 

“bədii mövzunun da müasirliyinə şübhəmiz yoxdur” fikridir. “Biri-birilə barışa 

bilməyən adamlar, səadətləri qəzaya uğramış qızlar, insan heysiyyatını tapdalamaq 

istəyən daş ürəkli qəddarlar, səadət, bağışlamaq üçün zəhmət çəkən müdrik, mənən 

gözəl fəhlələr, alimlər, əyilməyən, sınmayan, zəngin təbiətli mürəkkəb xasiyyətli 

“müasirlər”. Bir sözlə, müasirliyin zahiri əlamətləri romanda istənilən qədər əks 

olunmuşdur.  

1
 Акиф Щцсейнов. Няср вя заман. Бакы, Йазычы, 1980, сящ.19 
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Bu nəhəng obyekt – Tərsanə böyük bir əmək, iş meydanı kimi insanların 

həyatında, fəaliyyətində, ən ümdəsi taleyində xeyli rol oynayır. Fəhlələrin 

fəaliyyətini müəyyənləşdirir və istiqamətləndirir, məfkurə zənginliklərini 

formalaşdırır. Çox böyük, nəhəng bir tikinti-quraşdırma meydanını xatırladan 

Tərsanədə işləyənlər sanki xoşbəxt insanlardır. Buradakıların sevinc və kədərləri 

birdir. Roman haqqında hələ vaxtı ilə ədəbi tənqiddə bir çox fərqli fikirlər  

söylənilmişdir. Akademik Məmməd Arif, filosof tənqidçi Asif Ata (Əfəndiyev) və 

başqaları romanı yüksək dəyərləndirmiş, fəqət bəzi məqamlarda iradlarını da 

söyləmişlər. Bizcə, əsər haqqında ən dəyərli, obyektiv fikri akademik M.Arif 

“Tərsanə romanı haqqında” yazdığı məqalədə bildirmişdir. Akademik əsər 

haqqında yazılan digər resenziyalara da münasibətini bildirmişdir. Romanı oxuyub 

barəsində deyilən fikirləri paralel şəkildə müqayisə etdikdə bəzi hallarda Asif 

Əfəndiyevin iradları ilə razılaşmalı olursan. Tənqidçi “obrazların səciyyələnməsi” 

haqqında yazıçı ilə razılaşmır və tutarlı da arqumentlər gətirir. Bu romanın baş 

qəhrəmanı Ələsgər Adalının təqdimilə əlaqədardır. Əsərdə bir-birindən maraqlı 

surətlərlə qarşılaşırsan. Səmədzadə, onun qızı Lalə, Səlimə, Qəzənfər diqqəti 

çəkən, yadda qalan obrazlardır və onlar Tərsanədə fəaliyyət göstərirlər. Hadisələrin 

mərkəzində əsərin qəhrəmanı Adalı durur. Əsərdə ziddiyyətli, təzadlı məqamlar da  

yox deyildir. Ələsgər Adalı müxtəlif fərdi xüsusiyyətləri özündə elə əxz edib ki, 

bəzən oxucu, sözün həqiqi mənasında, onu tanıya bilmir. Körpəlikdən ata-anadan 

yetim qalan Ələsgəri çilingər Qəzənfər oğulluğa götürür. Olduqca çətin bir  həyat 

yolu keçir. Fitri istedada malik gənc atalığı Qəzənfərin səyi nəticəsində təlim-

tərbiyə alır. Ədəbli, zirək, çalışqan bir gənc kimi böyüyür. Tale qisməti imiş kimi  

uşaqlıqdan Tərsanəyə bağlanır. Erkən vaxtlardan əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 

(atalığı ilə birlikdə çilingər sexində işləyir) gənc orta məktəbi qurtardıqdan sonra 

Sankt-Peterburqda (o vaxt Leninqrad adlanırdı) gəmiçilik üzrə inşaat institutunda 

təhsil alır. Ələsgərə institutda qalmağı təklif etsələr də o, Bakıya – doğma şəhərinə 

qayıdır, Tərsanədə gəmi mühəndisi işləyir. Bacarıqlı, işgüzar bir mühəndis və 

ixtiraçı kimi hörmət qazanır. Elmi-nəzəri fəaliyyətini gücləndirmək üçün çoxlu 

mütaliə edir. Ələsgər Adalı rəhbər kimi bütün insana xas olan mənəvi keyfiyyətlərə 



 101 

malikdir. Vəzifəsinin öhdəsindən bacarıqla gəlir, vətənpərvərdir, artıq danışmağı 

sevmir, qara-qabaqlığı onu soyuq və qapalı adama oxşadır. Lalənin Ələsgərə baxışı 

belədir; Adalı adi, sıravi, zəkalı, güclü bir insandır. Adalı – Əyyub Qəribli 

qarşıdurmasında baş qəhrəmanın səbirli, təmkinli olduğunu görürük. Əyyub əsəb 

gərginliyi keçirib, çirkin yollara əl atır. Doğrudur, bir daha Adalı sakit görünsə də, 

baş verən hadisələr onu daxilən narahat edir. Adalı özünə, iş prinsipinə, gördüyü, 

tutduğu əməllərə çox arxayındır. Bu arxayınlıq isə onu fiziki və mənəvi cəhətdən 

qüvvətli edir. Nəticədə, Əyyub Qəribli kimilər onun qarşısında olduqca aciz və 

bədbəxt görünürlər. Adalı Qəzənfər adlı vicdanlı, obyektiv, işgüzar bir 

zəhmətkeşin çörəyini yeyib, suyunu içmişdir. Belə bir bulaqdan su içmiş gənc təbii 

ki, yaramaz sifətlərə malik ola bilməzdi. Həsən Seyidbəyli Qəzənfər surətini – 

bütün şüurlu həyatını sədaqətlə xalqına xidmət edən yaşlı çilingəri – məhəbbətlə, 

nurlu sima kimi işləmişdir. Tərsanədə ağsaqqal kimi hörmət-izzətə malik olan şəxs 

bütün fəhlələrə atalıq qayğısı göstərir, baş verən qüsür-nöqsanları aradan 

qaldırmağa çalışır. Hətta, ölüm  yatağında olanda belə Qəzənfər ona narahatlıq 

verən sözləri söyləməyə özündə qüvvə tapır və doğma oğlu Əyyubun necə 

qəbahətlər etdiyini də biruzə verir. Bütün bunlarsa onu müsbət xarakter kimi daha 

da gücləndirir. Bütün pərdə arxası vasitələrə əl atan “Səlimə vasitəsilə Nəcəfə və 

oradan da Adalıya qayıdan “kəşfiyyat” baş tutmur. Obrazların daxili aləmini və 

hərəkətlərini aydın təsəvvür etmək üçün burada nə qədər həyat materialı vardır. 

Lövhə və vəziyyət necə də sadə və aydındır! Obrazların mənəvi aləmi göz 

qarşısındadır. Burada obrazın  təbiiliyini poza biləcək heç nə yoxdur. Obraz necə 

düşünür, necə danışır, necə hərəkət edirsə, eləcə də bütün əzəməti ilə görünür. Hər 

kəs öz vəziyyətinə və dünyagörüşünə, təfəkkür səviyyəsinə uyğun bir tərzdə 

danışır, fikir, düşüncələrini özünə xas ifadələrlə əks etdirir. Dialoqlarda artıq söz 

olmadığı kimi, yersiz, lüzumsuz ifadəyə də təsadüf edilmir. H.Seyidbəyli 

oxucusunun diqqətini əsas əhvalatdan ayırmamaq üçün bədii sözə qənaət etməyə 

nail olmuş, sadəcə zəruri olan, surətlərin səciyyəsinin açılmasına kömək edən söz 

və ifadələri işlətmişdir. Bədii nəsrində obrazların təsvirində H.Seyidbəyli həmişə 

ardıcıllığa, təbiiliyə, surətin təbiətindən doğan fərdi keyfiyyətləri göstərməyə 
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diqqət yetirir, onun dinamikasını, zahiri vəziyyətini, danışarkən nəinki nitqindəki, 

hətta tələffüzündəki xüsusiyyəti nəzərə almaqla bunları oxucusuna çatdırmağa nail 

olur. Hər bir surət öz məişətinə, əqidə və düşüncəsinə uyğun bir tərzdə danışır. 

Yazıçının əksər dialoqlarında biz təkcə zahiri fərqləri yox, həm də surətlərin daxili 

aləmini, məntiqini, arzu və ideallarını, düşdüyü şəraitdə keçirdikləri hisslərin 

ifadəsini də görürük. Sənətkar məharətlə psixoloji anları dialoqlarında mahiranə 

surətdə əks etdirə bilmişdir. Ümumən, bu illərdə romanlarımızda psixoloji təhlil 

qüvvətlənmiş, konflikt daha dərin həyati qüvvə kəsb etmiş, ideya ilə bədiiliyin 

uğurlu imtiyazı sayəsində epik formanın şüurlara və duyğulara bədii təsir imkanları  

artmış, qəhrəmanın mənəvi aləminin ən incə nöqtələrinə, məqamlarına nüfuz 

güclənmişdir.  

Şöhrətpərəst və paxıllıq əsiri olan Qəribli təmkinli və dəyanətli Adalıya təslim 

olur. Adalı da insandır, sevə, sevilə bilər. Buna onun mənəvi haqqı da vardır. İntim 

həyatı barədə əsərdə kifayət qədər epizodlara rast gəlinir. Bunlar Səlimə və 

Lalədir. Səlimə ilə Adalı Tərsanədə rastlaşırlar və ilk görüşdən Adalının Səlimədən 

xoşu gəlir. Səliməninsə həyatı qəribə keçib, tale bu gözəl qızın üzünə gülməyib. 

Gənc vaxtları bu gözəl Nəcəf adlı bir sürücüyə rast gəlir və onun toruna düşür. Nə 

qədər cəhd etsə də, bu heyvana bənzərin əlindən xilas ola bilmir. Sadəcə sonralar 

mühit, kollektiv onun gözü qarşısında olan qəflət pərdəsini açır, qız dəyişir, 

mübariz olur. Acizliyi mübarizliklə əvəzlənsə də, Nəcəfdən bir dəfəlik yoxsa 

qurtara uzaqlaşa bilmir. Yazıçı bir tərəfdən  Nəcəfi kobud, vəhşi kimi təqdim 

edirsə, digər tərəfdən Səlimənin vurğunu, dəlicəsinə sevən bir insan kimi göstərir. 

Bax bu paradoksallıq Adalını Səlimə ilə maraqlanmaqdan çəkindirir. Bizcə, bunlar 

olmasaydı Səlimə Adalıya istədiyi bir həyatı bəxş edə bilərdi.  

Adalı yazıçı Səmədzadənin qızı ilə rastlaşır. Bu rastlaşma təsadüfü deyildir. O 

Laləyə fizikadan dərs deyir. Onu hazırlaşdırır. Yaş fərqlərinə baxmayaraq, bir-

birini dərk edir, gözlər və ürəklər vasitəsilə sükutla sevişirlər. Lalə açıq fikirli 

gəncdir. Onların arasında mənəvi bir yaxınlıq yaranmışdır. Ancaq əxlaqi cəhətdən 

Adalı hisslərini cilovlaya bilir, yaş fərqi də onu geri qayıtmaq zorunda qoyur. 

Romanda yadda qalan, maraqlı obrazlardan Səmədzadə və Zümrüd də oxucu 
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diqqətindən kənarda qalmır. Əsərdə baş qəhrəman Adalı olmasına baxmayaraq, 

Səmədzadə ikinci surət kimi görünür. 

Ailə həyatı ilə tanışlıq göstərir ki, o qayğıkeş ailə başçısıdır. Yazıçı, jurnalist, 

ziyalı kimi fəaldır, fəhmlidir, münasibət bildirmədə seçiləndir. Ətrafındakıların 

həyatını öyrənməyə həvəslidir. Zümrüdə münasibəti, onunla ünsiyyət qurmaq 

istəyi nəzərdən qaçmır. Sadəcə özü də hiss edir ki, Zümrüdə belə münasibəti - 

ünsiyyət qurmaq istəyi mənasız deyildir. Sənətkarın həyata dərindən müdaxiləsini 

göstərən dediyimiz isti yaxınlaşmalar onun gələcək əsəri üçün zəmin yaradır. Axı 

Səmədzadə “Tərsanə” adlı bir roman yazmaq istəyirdi. Lakin əhval-ruhiyyəsi buna 

imkan vermir. Qızı Lalənin Adalıya münasibətini bilməsi və ürəyində bu işə “hə” 

deməsini qəbul etmək olmur. Bir növ bu məqamda o, oxucunun gözündən düşür, 

halbuki, Adalı yaş fərqinə görə bu işə yox dedi. Stenoqrafçı Zümrüd bütöv, 

işgüzar, səliqəli-səhmanlı, bir obraz kimi qəbul olunandır. Oxucunun Zümrüdlə 

maraqlanması, qəbul edib sevməsinin bir səbəbi də onun Əyyub Qəriblinin Adalıya 

qarşı edəcəyi təxribatlarla rastlaşmamasıdır. Akademik M.Arif yazır: “Tərsanə” 

romanının quruluşu elədir ki, hər bir personajın öz taleyi, öz mühiti və hərəkət 

məhvəri vardır. Onları öz mühitlərində, öz məhvərləri ətrafında tədqiq etmək 

lazımdır”. (M.Arif “Sənətkar qocalmır” 1980, s.301) 1970-ci illər nəsri üçün 

xarakterik xüsusiyyətlərdən biri kommunist ideologiyasına xidmət, əksər hallarda 

o, çərçivədən çıxmamaq idi. Təbii ki, ədəbiyyatın digər janrlarında olduğu kimi 

sosrealizmə uyğun romanlarda da zəhmətkeşlər, fəhlə və kəndli obrazları üstünlük 

təşkil edirdi. Tənqidçilərin bir fikri ilə razılaşmamaq lazımdır ki, “Tərsanə” 

romanında əsas qəhrəmanlar zəhmətkeş ziyalılardır, fəhlə həyatı nisbətən zəif 

işıqlandırılmışdır. Çilingər Qəzənfərin bədii surəti əhatəli, yəni təfərrüatı ilə 

göstərilməmişdir. Burda xələflər, sələflər məsələsi də yox deyildir. Hadisələr 70-ci 

illərdə baş verirsə və əksər surətlər də gənclərdisə,  Qəzənfər fəhlə sinfinin yaşlı 

nəslinə mənsub olanlardır. Ümumiyyətlə, əsərdə fəhlələrin bir çox 

nümayəndələrinin dolğun bədii obrazı tam həllini tapa bilməmişdirsə də, “Tərsanə” 

romanı H.Seyidbəylinin yaradıcılığında, əhəmiyyətli bir hadisə kimi dəyərləndiril-

məyə layiq əsərdir. Щяйаты кянардан сейрчи нязярля мцшащидя етмяк йазычы цчцн 
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гейри-гянаət бяхшдир, онун астарыны, цзцнц, мцряккябликляринин сябяблярини фящмля 

дуйуб дярк етмяйи, щям дя щягиги сянят дили иля тясвир етмяйи дя баъармаг 

эярякдир. Мцасир инсанын фикир, дцшцнъя, дуйьулары, щяйата мящяббяти, шювги, 

ещтираслары чох зянэин, чаларлы вя дяриндир. Ялбяття, бцтювлцкдя бунларын тясвири дя 

рянэарянэ олмалыдыр. Цнлц сяняткарымыз С.Вурьунун тябиринъя десяк, “тарихин щеч 

бир дöврцндя ещтираслар, характерляр мцбаризяси бизим дюврцмцздя олдуьу гядяр 

гцввятли олмамышдыр”. Халг шаиринин фикирляринин ачылышы белядир ки, сосиализмин 

адамы бцтцн кечмиш ъямиййятлярин инсанынын даща мядяни, даща савадлы, алиъянаб, 

гящряман, дахилян зянэин, щяртяряфли инкишаф etmiş бир адамдыр. Бу инсанлар 

“Tərsanə”də olduğu kimi hər cür mənfiliklərə qaршы амансыз вя барышмаздыр. 

“Tərsanə”нин мцсбят гящряманлары апардыглары мцбаризясинин, эюрдцкляри ишин 

мащиййятини, нятиъясини билир, дярк едирляр. Ян цмдяси бцтцн язаб- язиййятляря 

гятлашламалары да бир амала – халга вя вятяня хидмят едир. Демяли, инсанын 

характериндяки эюзял кейфиййятляр анъаг о заман пярвяриш тапыр, орталыьа чыхыр 

ки, о, мянян бюйцк бир мяслякля, бюйцк бир ещтирасла йашамыш олсун. 

Гящряманын вя йа мцсбят бир образын мяфкуряси, щисс-dуйьулары вя фикри мящз 

беля бир мяркязя табе олмалыдыр. Сюзцэедян бу мянбя – мяркяздян инсан юз 

щяйат вя фяалиййяти нaминя илщам, илщамла бярабяр эцъ, гцввя алмалыдыр. 

Академик М.Арифин дедийи кими, «… Анъаг бу ъцр фикир вя щисс, шцур вя дуйьу, 

гялб вя бейин вящдяти олдуьу заман вя бу вящдят инсанын сцрятля мягсядя 

доьру эетмясиня кюмяк етдийи заман, онун бцтюв характери мейдана чыхыр. Бу 

фикир вя щисс вящдяти инсанын мяняви симасыны, онун характеринин тамлыьыны, 

щяйатынын ясас рущуну, эюзяллийини тяйин едир». Ялбяття, йухарыда эюстярдийимиз 

кими биз еля иддиада дейилик ки, «Тярсаня»дя вя йахуд Щ.Сейидбяйлинин башга 

ясярляриндя мцсбят гящряман бцтцн гцсурлардан халидир. Щяйат да 

мцряккябдир, инсанлар да. Йяни конфликтляр вя тязадларла долу олан дцнйамызда 

тябии ки, мцряккяб просесдя фяалиййят эюстярян гящряманын бцдрямяси, 

нюгсанлара йол вермяси лабцддцр, гябул едиляндир. Академик Бякир Нябийев 

йазыр: «Романларымызын гцсуру кими бязи ясярлярдя юзцнц эюстярян щадисячилийи, 

лцзумсуз тясяррцфатчылыьы гейд етмяк ваъибдир. Ялбяття, щадисялярсиз, 

тяфяррцатсыз роман тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Лакин бунлар сурятлярин 
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дахили алямини тяшрищ етмяйя хидмят эюстярмяйиб эялиши эюзял сяъиййя дашыдыгда 

ясярин бядиилийиня хялял эялир, психоложи тящлил зяифляйир»1 . 

 

“Tərsanə”nin ikinci hissəsi işıq üzü görəcək 

 

Qarşımızda iki hissəli bir roman var. Biri 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatında “Tərsanə” adı ilə çap olunub. Digəri isə qovluq arasında çoxlu 

düzəlişlər edilmiş, saralıb xəzan yarpaqlarına dönmüş 226 maşinka səhifəsi ilə 

yazılıb. Mənə - “Tərsanə”nin ikinci hissəsinin maşinka çapını təqdim edən nasirin 

oğlu Ziya olmuşdur. Səhv etmirəmsə, 2003, yaxud 2004 –cü ildə. Əsərin ikinci  

hissəsini müəllif – H.Seyidbəyli sağlığında redaktə edib və hansısa obyektiv, 

subyektiv səbəblər ucbatından çap etdirə bilməmişdir. Müəllifi isə ağır zəhmət 

tələb etsə də, əsər üzərində yenidən işləyəsi olmuşdur, (“Литературный 

Азердбайджан” jurnalında dərc edilmiş rusca tərcüməsində müəllif romana əl 

gəzdirmişdir) hətta bəzi dəyişikliklər də etmişdi. Bu, o illər idi ki, ədəbi prosesə 

nəzarət vardı, hər şeir, hekayə ciddi izlənir, ən ucqar kəndlərdə belə nəinki 

kitablardan, ədəbi jurnallardan bütün nəzm, nəsr və publisistik – dramatik əsərlər 

oxunurdu. Bəzi rus dilində yazan müəlliflər istisna olmaqla böyük əksəriyyətin 

əsərləri rus dilinə tərcümə olunaraq Moskvada, Sankt-Peterburqda və s. şəhərlərdə, 

hətta Avropada nəşr olunurdu. Həmin illərdə deyilmiş maraqlı bir fakta diqqət 

yetirsək,  ədəbi prosesdə məsuliyyətin ciddiliyini təsdiq etmiş olarıq. Rus yazıçısı 

Yuri Libedinski yazırdı: “Sovet ədəbiyyatı ilə maraqlanan xarici yazıçılardan biri 

mənə müraciət edib soruşdu ki, Rus ədəbiyyatından başqa, sovet ölkəsində milli 

ədəbiyyatların inkişafının ən xarakterik xüsusiyyətləri haqqında müəyyən 

təsəvvürə malik olmaq üçün hansı xalqın ədəbiyyatını öyrənməyim məsləhətdir? 

Hər bir xalqın ədəbiyyat tarixinin maraqlı və orijinal olduğuna baxmayaraq, mən 

tərəddüd etmədən ona Azərbaycan ədəbiyyatını xatırlatdım”
2
. İstedadının 

dərəcəsindən asılı olaraq hər yazıçı əsərini bəyənib qəbul edənə və çapa layiq 

görənə qədər dəfələrlə üzərində işləyə bilər. Amma elə ki, çap etdirdi, oxucuların 

1 Б.Нябийев. Роман вя мцасир гящряман. Бакы, йазычы, 1987, сящ.142 
2
 Azərbaycan jurnalı № 1.1974 
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ixtiyarına verdi, qəlblərə hopub “zehinlərə yerimiş əsəri söküb təzədən qurmaq” o 

qədər də asan, sərfəli və səmərəli deyil.  

H.Seyidbəyli nəşrdən sonra əsərləri üzərində işləməyi bacaran yazıçılardan 

olmuşdur. Onun “Tərsanə”si bütövlükdə uğurlu əsər idi. Oxucuları qane edir, 

müəllif haqqında xoş təəssürat oyadır və dəyərli fikir, mülahizə söyləməyə zərurət 

yaradırdı. Başlıca xətt, ümumi ruh və istiqamət, əsasən qorunub saxlansa da, yeni 

baxış, müasir təfəkkür istər-istəməz öz təsirini göstərir. “Tərsanə” üzərində 

yenidən işləməsini belə dəyərləndirmək olar; hədsiz tələbkarlığı, ciddi məsuliyyəti, 

ictimai, bədii şüur səviyyəsi, görünür, müəllifi belə bir əzablı-əziyyətli yaradıcılıq 

işinə sövq etmişdir.  

H.Seyidbəylinin yazıçı kimi yaxşı cəhətlərindən biri budur ki, qələmə almaq 

istədiyi mövzunu mükəmməl öyrənir, axtarışlar aparır, tədqiqatçı, yaradıcı insan 

kimi araşdırmalarla məşğul olur, hadisələrin içində olub müşahidələr edir, 

prototipləri görür, duyur, dərk edir, ümumiləşdirərək içindən keçirib bütöv 

qavradıqdan sonra yazıya başlayır. Biz bunu “Telefonçu qız”, “İllər keçir”, 

“Çiçək”, “Cəbhədən-cəbhəyə” və “Tərsanə” kimi əsərlərin timsalında görürük. 

H.Seyidbəylinin bədii əsərlərində həyat bütün rəngarəngliyi ilə sanki, Xəzərin 

suları kimi coşub qaynayır. Bu nəsr nümunələrinin qəhrəmanları əsasən  

gənclərdir. Sözün həqiqi mənasında, quran, yaradan, sevən, sevilən, nəhayətsiz 

gənclik arzuları ilə, xəyalları ilə yaşayan qızlar, oğlanlardır.  

“Tərsanə” romanının birinci hissəsində bütün qələbələr vicdanlı gənclərin 

fədakarlığı nəticəsində əldə olunur. H.Seyidbəylinin çəkdiyi filmlərə tamaşa 

etdikdən, povest və romanlarını oxuyandan sonra rahat nəfəs alırsan, hadisələrə 

asanlıqla inanırsan, canına xoş bir hərarət yayılır. Mənən yüksəldiyini aydın 

duyursan, müəllifə min rəhmət oxuyursan, xəyalən xatırlayırsan, sevirsən. 

Yığcamlıq, təsvir vasitələrinə yaxşı mənada qənaət, obrazlılıq, fikir və məqsəd 

aydınlığı, rəngarəng söz ehtiyatı ilə zəngin bədii dil, süjetlə, surətlərlə vəhdətdə 

verilən təbiət lövhələri və s. əsl yaradıcılıq məktəbidir. Məhz bu cəhətdən 

H.Seyidbəylin bizim müasirlərimizdəndir. 
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Романын икинъи щисясинин илк сящифяляриндя Хязярин дцшдцйц аьыр вязиййят, 

цзляшдийи проблемляр щаггында тящкийячинин дили иля монолог сюйляnilир. Бу сятирляр 

монолог олмагла бярабяр щяйяъан тябилиня бянзяйир. Бу монолог щарайдыр, 

имдаддыр, цсйандыр, милляти йолундан чякиндирмяйя чаьырышыдыр. Хязярин чиркабдан 

горунмасы уьрунда мцбаризя, сян демя, щяля 70-ъи иллярдя Щ.Сeyidbəyli  кими 

йазычы зийалылaр тяряфиндян башлайыбмыш. Axı, yazıçı təxəyyülü alim düşüncəsini çox 

zaman qabaqlamışdır.  

“Тярсаня”йя Яййуб Гярибли йени директор тяйин олунуб. Илк эцндян ишляри 

йахшы эетмир. Щяр сехдя бир-ики мцтяхяссис чатышмыр. Тярсанядя баш верян 

щадисяляр щяйатын юзц кими тясвир олунур. Мцяллиф тясадцф вя йа зярурятдян 

йаранан щадисялярин, мцнасибятлярин, диалогларын, эюрцшлярин бир чох гайьылы, 

кювряк гялб адамларынын – щяссас дуйьулу инсанларын талейиндя, бялкя дя, алын 

йазысында, щяйатларынын мараглы гисмятлярля цзляшяъяйини мцхтялиф ъизэилярля 

эюстяря билир. Охуъу севдийи гящяряманынын дцшдцйц изтираблардан тезликля гуртара 

биляъяйиня инаныр. Xошбяхтлик гящряманы аддымбааддым изляйир. Щ.Сeyidbəyli 

ядяби цнсиййятя эирдийи охуъусуну мянтигля инандырмаьа чалышыр вя наил дя олур. 

Эялинян гянаят будур ки, бу эиди  дцнйада ня пислик, ня дя йахшылыг унудулан 

дейил. Юзцня гисмят олмаса да, ня вахтса ювладларына туш эяляъяк.  

 Романда бязи мягамлар охуcuнu разы салмыр, щадисяляр тябии ахарындан 

чыхыр. Яййубун отагда кичик мцшавиря сайаьы йыьынъагда Тутунун сярт сюзляри иля 

гаршылашмасы, эуйа, эяляъяк гощумлуьа эюря буна ъаваб вермямяси, щяйат 

йолдашы Лятифяниn сяссиз-сямирсиз гапы архасындан бу мянзяряни сейр етмяси, 

(Лятифя яринин идарясиня ушаг арабасы  алмаг цчцн чатышмайан пулу аlмаьа 

эялмишди) пиллякянляри еняркян онун суалларына Яййубун етинасызлыьы вя с. 

епизодлар инандырыъы эюрцнмцр. Ясярин гящяряманы Яййуб инамлы вя цмидлидир. 

Бцтцн щяйаты Тярсанядя кечдийиндян бурада ona qaranlıq qalan, билмядийи бир 

мясяля йохдур. O, бцтцн ишчилярля сямими цнсиййят йаратмышды. Щятта ъящд едир ки, 

мцавинляри вя сех ряисляри дя бцтцн инсани, мяняви тяряфлярдя, ишчилярля онун кими 

ряфтар етсинляр. Директор ъидди ъящд едирди ки, эями тямири заводунда – бцтцн 

Тярсанядя эедян ишлярин позулмуш ритмини гайдайа салсын. Аилядя дя Яййубун бу 

никбинлийи, дахили сяфярбярлийи  юзцнц бирузя верир. Кюрпя оьлу Гязянфярля 
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“ойнайанда” да хяйалы ишдя олурду. Яййуб Гярибли  баш идарядя, гоншу Тярсаня 

рящбяринин йанында бюйцк щюрмятя лайиг, ишини билян, виъданлы рящбяр кими таныныр. 

Амма сосиализм идеолоgiлйасынын принсипляриня риайят етмяməк дя мцшкцл мясяля 

иди. План, сосиализм йарышы, эями  тямири завoдунда да  “тятбиг” олунурду. 

Директору чятин вязиййятдя гойан мясялялярдян бири бу иди. Тюкмя сехинин ики 

виъданлы мцщяндисинин заводдан эетмяйя вадар едян ъящятлярдян бири дязэащларын 

кющнялиб сырадан чыхмасы, мящсулун чох щисsясинин брак – чыхдаш, йарарсыз олмасы 

иля барышмамалары иди. Дцзцня галса мадди вя мяняви тяряфдян дя фящля вя 

мцщяндисляр ямялли башлы тямин олнмурдулар. Садяъя, dövrün идеолоэийасына 

вурьунлуг, инам, цмид о инсанлары шювгля ишлямяйя “вадар” едирди. Яййуб 

Гяриблиni заводda ишчиляри гаршысында чыхылмаз вязиййятдя гойан, юзцндян асылы 

олмайан, рящбярлийя – назирлийя аид олан мясялялярдир. Мцраъият едяндя ъаваблары 

беля олурду ки, илин ортасыдыр, щеч ня едя билмярик, илин сонуна вясаит айрылаъаг. 

Рящбярликдя шюбя мцдири ишляйян Шабанов Яййуб Гяриблийя ня гядяр йахындырса, 

дахилян бир о гядяр дя узагдыр. Партийа хофу цз, щярякят эюрцнтцляриндя ону ня 

гядяр тяяссцбкеш, гайьыкеш, ишя ъан йандыран эюстярирся, ич дцнйасында тамащ, 

рцшвятя мейlлилик дя мягамында, юзцндян асылы олмайараг бирузя верилир. Биринъи 

фяслин сонунда Яййуб Гярибли иля диалогу фикримизи тясдигляйян мягамлардыр. 

Бцроктаризми, антиподлуьу щямин диалогда ашкар эюрцнцр. Азярбайъан тарихиндя 

еля щадисяляр олуб ки, (ялбяття, айры-айры дюврлярдя) онлар ютцб кечдикдян çоx-чох 

сонралар да йазычылар вя шаирляр, лап еля тарихчиляр дя щямин щадисяляря дюня-дюня 

мцраъият едибляр, мцхтялиф буъаг алтында о мягамлара ишыг саlараг бахыблар. 

Ясрлярин, иътимаи гурулушларын йениляшмяляри, ялбяття, нязяря алынмaгла. Хязяр, 

нефт дашлары, нефтчи щяйаты, Тярсаня щаггында да Азярбайъан ядябиййатында чох 

ясярляр йазылды.  

“Тярсаня” романы да сюзцэедян мювзуда йазылмыш няср ясярляринин бири 

олмагла бурадакы характерляр бир чох юзцнямяхсуслуглары иля йадда галыр. Щяр бир 

ясрин тарихиндя мцхтялиф ярмаьанлары олур. Поезийа, няср, ряссамлыг вя саир сянят 

сащяlərиндя. Бизъя, ХХ ясрdə Щ.Сeyidbəyli йарадыъылыьында тарихя дцшмцш “Узаг 

сащилляр” ясяридир. “Лакин зирвядян-зирвяйя, йцз илдян-йцз иля халгын овгатыны, 

дилимизин ятрини, миллятин бюйцк ювладларынын кюнцл щарайына чатдырыр, йцз-йцз, мин-
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мин йазынын цстцндян бир-бириня салам вериб ядябиййат аьаъынын шащ будаглары кими 

заман рцзэарында йанашы сяслянир вя ушагдан бюйцйя щамынын дилинин язбяри 

олурлар. Бунлар милли ядябиййатын “ана лайласы”, нягаряти, ялифбасы, мящяк дашлары, 

сюзцн ясл мянасында инъиси олан Танры сечмяляридир”.1 Йухарыда гейд етдийимиз 

кими Щясян Сейидбяйлинин дя Танры сечмяляри ичярисиндя пайы вар. Щяр щалда сянят 

ясярини йазмаг язаб тяляб едир. Мцяллиф бу язаба гатлашараг бир-бириндян эюзял 

няср нцмуняляри йарадыб, бязи чатышмазлыглар олмасына бахмайараг “Тярсаня” дя 

бу язаблардан йоьрулараг йарадылмышдыр.  

Икинъи фясил Лaлянин Ələsgərlə təsadüfən görüşməsi ilə başlayır. Lalə tələbə 

yoldaşları ilə içəri şəhərdə ötən əsrdən qalan abidələrin rəsmini çəkirdilər. Ələsgər 

təsadüfən iki yoldaşı ilə buradan keçərkən Laləni gördü. İldən çox olardı ki, onlar 

heç bir əlaqə saxlamamışdılar. Son telefon söhbətində Ələsgərin danışığında bir 

biganəlik, soyuqluq sezilmişdi. İndi bu görüşdə Lalənin əlləri titrəyirdi, Ələsgər 

üçünsə adı, tanış bir şəxslə görüşü xatırladırdı. Qızın əllərinin titrədiyini, 

yanaqlarının qızardığını görən, kababxanadan çıxan Ələsgər tez əlini çəkdi, 

Lalənin çəkdiyi rəsm əsəri haqqında bir neçə xoş söz deyib getməsi Laləni narahat 

etdi, heç özü də görüşün necə qurtaracağını bilmirdi. Zavallı qız qeyri-müəyyən 

vəziyyətdə qaldı. İçi alışıb yanırdı. Görünməz od qalxırdı içindən. Bu epizodlar 

nasirin insan psixologiyasını dərindən bildiyini, ən əsası sevən gənclərin keçirdiyi 

hissləri, əzabları dərindən duyduğunu göstərir. Ələsgərin Laləyə qarşı olan 

biganəliyi  nə ilə  əlaqədardır? Oxucu suala cavab axtarışında  olarkən təbii ki, 

Tutu da gözünün qarşısında canlanır. Lakin Ələsgərin ona münasibətində bu 

ehtimal  da heçə çıxır. Əsərdə bir epizoda diqqət yetirək: “...Leninqradlılar sabah  

səhər yola düşməli idilər. Ona görə də bu axşam  süfrəsi başında, onlar bir növ 

vidalaşmaq üçün yığışmışdılar. Məclisdə Tutu da iştirak edirdi. Onu  Andrey dəvət 

etmişdi. Tutunun məclisdən sonra vaxtını onunla keçirəcəyinə Andreyin heç bir 

ümidi yox idi. Sadəcə qızın ürəyindən nə keçəcəyini, Ələsgər ilə bir yerdə  olmaq 

həvəsini hiss edib ərk eliyərkən onu öz tərəfindən bura dəvət etmişdi”
2
.  

1
 Рцстямли Сабир. Танры сечмяляриндян бири. Ядябиййат гязети, 2006, 11 август. 

2
 Seyidbəyli H. “Tərsanə” II hissə (əlyazma), səh.77-78. 
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Tutunun bu görüşdə iştirak etməsi Ələsgərin heç xoşuna gəlməmişdi. Düzdür, 

üst-başında, geyimində, səliqəsində bir əyər-əskiklik yox idi. Əynindəki tünd  

zümrüd rəngli paltarın biçimindən tutmuş, bəzək taxmalarına qədər hər şeydə 

incəlik, zövq və zəriflik duyulurdu. Ələsgər onun sırğalarını və barmağındakı tək 

qaş üzüyü görüb fikirləşmişdi ki, bu qız özünə əməlli-başlı maya qoyub. Özü də, 

zahiri görünüşündəki bütün incəliklər yerli yerində, düşünülmüşdü. İrad tutmaq 

çətin idi. Bir sözlə özünü hər cəhətdən bütün parlaqlığı ilə nümayiş etdirirdi. Həm 

zövqünü, həm inkanlarını, həm də gözəlliyini ona bəxş edən təbiət heç nədə 

xəsislik etməmişdi. Lalənin təqdimində gözəllərə xas xüsusiyyətləri onda 

cəmləşdirmək üçün  bütün bədii təsvir vasitələrindən məharətlə istifadə edən ədib 

sanki bu qızı Ələsgərin əhatəsində olanların fövqündə görmək istəyir. Gündən-

günə dəyişən, hər yeni anda gözəlliyinin  yeni-yeni sirləri qönçə kimi açılan Lalə 

bakirəliyi, məlahəti, gənclik təravəti, saflığı və kövrəkliyi ilə insanı valeh edirdi. 

Onu heç kəsə, heç bir gözələ bənzətmək olmur. Lalə Ələsgərə tərəf ilk addım atıb 

yaxınlaşmaq istəmişdi. Ələsgərsə uzaqlaşmışdı. Əksinə, Ələsgər yaxınlaşmağa 

cəhd göstərəndə Lalə sanki  gözə görünməz bir qüvvə tərəfindən ondan 

uzaqlaşmışdı. Sevgililər eyni bir dövrdə əsrin, ilin, ayın, fəslin eyni vaxtında 

yaşadıqları halda, həm də hərəsi  öz dövründə, öz yaşının aləmində, deməli başqa-

başqa aləmdə yaşayırlar. Lalə ömrünün əvvəlini, həyatının gənclik illərini, 

Ələsgərsə həyatının ən məsuliyyətli illərini yaşayırdı. Romanın III fəslinin sonunda 

Ziyanın göygöz Seyfulla ilə Şamaxı səfərinin təsviri yorucu təsiri bağışlayır, 

təfərrüata çox yer verilib.  Maraqlı, diqqəti çəkən məqamlar həmin epizodda azlıq 

təşkil edir. Ümumən, təsvirçilik bu fəsildə əndazədən çıxıb. Əsərin güclü redaktəyə 

zəruri ehtiyacı vardır. Əlbəttə, ötən əsrin 70-ci illərinin oxucuları ilə bu günün 

oxucuları arasındakı zövq fərqi haqqında danışmağa dəyməz. Rusiya mətbuatında 

gedən sosioloji sorğularda bildirilirdi ki, müasir dövrdə oxucu mütaliəsi 22 faiz 

təşkil edir. Əgər azərbaycanlı oxucular arasında sorğu keçirəsi olsaq, təbii ki, bu 

göstərici daha aşağı olacaqdır. Бах  бу призмадан  “Тярсаня”nин икинъи щиссясинин 

пешякар редaктяйя ещтийаъы vardır.  
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 Цчцнъц фясилдə охуъуну разы салан мягамлардан бири, Хязярин кечмиши иля бу 

эцнцнün мцгайисясидир. Хязярин чирклянмясиnin гаршысынын алынмасы вя нанкорлара 

гаршы мцбаризя апарылмасы ъидди ъящдля вурьуланыр. Щ.Сейидбяйлинин гящряманлары 

ясл севян, севилян вятяндашлардыр. Вятяндашлыг пафосу, вятяндашын щяраряти 

йазычынын йарадыъылыьы цчцн сяъиййявидир. Йазычы Йусиф Язимзадя йазыр: “… Щясян 

Сейидбяйлинин бцтцн ясярляри, жанрындан вя формасындан асылы олмайараг, 

эцнцмцзцн, зяманямизин əн актуал, əн мцасир мясяляляри иля баьлыдыр. Щярби 

вятянпярвярлик, йарадыъы ямяк, саф мящяббят, эянълийин тярбийяси, шящяр вя кянд 

щяйаты, сцлщ уьрунда мцбаризя, нефтчиляримизин фядакарлыьы, асайишимизи горуйан 

милис ишчиляримизин суrятляри Щясянин марагландыьы, мейл gюстярдийи вя усталыгла 

гялямя алдыьы мювзулардыр”1. Хязярин кечмиши щаггында Щябибулла гызы Лаляйя 

мараглы ящвалатлар данышыр. Бу билэиляр ола билсин ки, эянъ охуъулар цчцн мараглы 

олсун, лакин фящмлиляря ади, олмуш ящвалатлары хатырладыр. 

“Тярсаня”нин икинъи щиссясиндя бядиилик зяиф олмагла bəzi характерлярин талейи 

гейри-мцяййян вязиййятдя галыр. Няъяфин юлцмц эюзляниляндир. Бяс, Лалянин, 

Тутунун, Ялясэярин севэи маъяралары щансы сонлугла тамамланды? Щеч олмазsа 

мцяллиф Ялясэяри йа Лаля, йа да Туту иля узун щиърандан сонра вцсала 

говушдурайды. Яййуб Гяриблинин эями тямири заводуна рящбярлийиндя перспектив 

цчцн айдын цфцгляр думанлы галыр. Мцяlлифин щяйат материалыны йахшы билмяси 

«Тярсаня»нин мцвяффягиййятиндя мцщцм амиллярдян бири олмушдур. Инадлы 

йарадыъылыг ахтарышлары эюзял бящря вермишди. Дедийимиз бязи xırda гцсурлара 

бахмайараг Щ.Сейидбяйли ясяри йазмаг цчцн ъидди щазырлыг işləri апармыш, санки 

дəфялярля эями тямири заводунда олмуш, материалы дяриндян vя щяртяряфли 

юйрянмишдир. Академик М.Ариф щяля вaхtиля “Тярсаня”нин биринъи щиссясини 

охуйаркян йазырды: “ “Тярсаня” садяъя истеhсалат романы дейиlдир. Ясəр бизим 

диггятимизи эяmичилик ишляринин дахили аляминдян, исtещсалат просесинин 

тяфяррцатындан чох мцасирляримизин щяйатына, талейиня, iнсанлар арасындакы 

мцнасибятляря ъялб едир. Мцяллифи инсан характерляринин мцряккяблийи, талеляринин 

мцхтялифлийи даща чох марагландырыр»2. 

1 Язимзадя Йусиф. Щямишя борълуйуг. Бакы, 1980, сяh. 242. 
2 Ариф М. Сяняткар гоъалмыр. Б., 1980, сящ.296. 
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Цмумиййятля, романын икинъи щиссяси щявясля охунан, дцшцндцрян, бязи 

мягамларда инсаны щяйатда, истещсалатда айыг-сайыг олмаьа çağıran, gələcəyə  

щазырлайан бир ясярдир.  

Neft Bakısının şanlı tarixindən bəhs edən, bir-birindən maraqlı povest-

romanların yazılması 1970-ci illərdə yazıçılarımızı düşündürən məsələlərdən idi. 

Bu mövzuya XX əsrin əvvəllərindən başlanmışdı. A. Şaiqin “Araz” romanı (1933),  

Medi Hüseynin “Abşeron” (1947), “Qara daşlar” (1957-1958) və s. əsərləri 

oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Neftçilərin problemləri, məişəti, iş 

üslubu, həyat tərzi, sevgisi, nisgili H.Seyidbəylini də düşündürən mövzulardan 

olduğuna görə “Tərsanə” və “İllər keçir” romanlarını qələmə aldı. (İllər keçir 

romanını İ.Qasımovla birlikdə yazmışdır). H.Seyidbəyli “Uzaq sahillərdə” əsərini 

də İ.Qasımovla müştərək yazmışdı və hər iki əsər o illər ədəbi ictimaiyyətin, 

əsasən də, gənclərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Müəlliflərin əsərlərinin həyat 

materiallarının sənədliliyi, qəhrəmanlarını şövq və məhəbbətlə tərənnüm etmələri 

bu romanları bütün poetik xüsusiyyətlərinə görə, təsvir, təhkiyə, monoloq, dioloq, 

detal, təfərrüat – cəzbedici, oxunaqlı etmişdir. Hər halda hər iki əsər o dövr üçün 

ən dolğun həyatı faktlara əsaslanaraq yazılmış nəsr nümunələri oldu. Sözsüz ki, hər 

iki roman bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir. “İllər keçir” romanının təhlilinə 

keçməzdən əvvəl bir nüansa diqqət yetirməyi zəruri hesab etdik ki, yazıçının 

əsərlərinin qəhrəmanları ağıllı, fəhmli, qorxmaz, mübariz, sevilən və sevən 

insanlardır (Çiçək, Mehriban, Mehdi, Qəzənfər, Ələsgər və s.). Neft bütün 

dövrlərdə ölkənin ən qiymətli sərvəti olub. “Qara qızıl” kimi tarix boyu əsrlərlə, bu 

gün də şahları-kralları üz-üzə qoyub. Romanda da dövrün tələblərindən doğan 

mühüm bir məsələ dayanmışdır: az müddət ərzində neft sənayesini bərpa etmək, 

ölkəyə imkan daxilində çoxlu duru yanacaq vermək. Fəhlələr mütəxəssislərin 

nəzəriyyəsi əsasında  olduqca çətin və şərəfli işin öhdəsindən ləyaqətlə gəlirlər. 

Dağılmış, köhnəlib sıradan çıxmış mədənləri bərpa edir, sahələrini genişləndirir, 

texnikanın ən yeni nailiyyətləri ilə, müasir avadanlıqlarla təchiz edirlər. Dünya 

təcrübəsindən istifadə - neftçıxarma sənayesinə turbin üsulu ilə quyu qazmaq işini 

ilk dəfə tətbiq edərək həyata keçirirdilər. Əsərin aparıcı xəttini təşkil edən yuxarıda 
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dediklərimiz, yəni, görünən real həyat həqiqəti “İllər keçir” əsərinin əsas məğzini 

təşkil edir və süjetə inkişaf boyu dramatiklik gətirir. Romanda müxtəlif xarakterli, 

qəribə taleli obrazlar (Bobrov, Nikolay, Mərdan, Məryəm, Səlim, Niyazov, Polina, 

Zərifə) vardır. Kəşfiyyat, məxfi məsələlər bu və ya digər dərəcədə yazıçının “Uzaq 

sahillərdə”, “Cəbhədən-cəbhəyə” və “İllər keçir” əsərlərində özünə mühüm yer 

tutur. H.Seyidbəylinin yaradıcılığı həmişə ümum ədəbi proseslə sıx rabitədə inkişaf 

etmişdir. Bəlkə də buna səbəb kino idi.  

Doğrudur, bütün bunlar dövrün özünəməxusluqları ilə əlaqədar izah 

olunmalıdır. Mehdinin düşdüyü məkan və düşmənlə ölüm-dirim mübarizəsi, “İllər 

keçir” də isə hakim siniflərin tör-töküntüləri, gizli düşmənlər, habelə xarici 

imperializm xəfiyyələrinin sosializm quruluşuna qarşı azğın hərəkətlərini, 

“Cəbhədən-cəbhəyə” əsərində isə adından da məlum olduğu kimi müharibədən 

sonra Bakıda gizli xəfiyyələrin quruculuq işləri ilə məşğul olanları yolundan 

sapdırmaq, gənc respublikanı sarsıtmaq, gənclərin təfəkkürünü zəhərləmək, nə 

yolla olursa-olsun, inkişafa maneələr yaratmaq üçün sarsıdıcı zərbələr endirmək 

kimi mənfur ideyaları həyata keçirmək məqsədləri durur.  

“İllər keçir” romanı 1955-ci ildə hissə-hissə “Azərbaycan” jurnalının 9-12-ci 

saylarında çap olunmuşdur. 1973-cü ildə isə Moskvada “Sovetskiy pisatel” 

nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.   

Yeni ictimai-siyasi formasiyanın az qala on ili arxada qalmışdır (söhbət 1920-

ci ildə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qələbəsindən gedir – B.B.). 1928-1930-

cu illərdir. Əsrin əvvəllərində Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, İran İslam 

respublikasından, qonşu respublikalardan və başqa ölkələrdən neft sənayesində 

işləmək üçün Bakıya gələnlər, sözün həqiqi mənasında, şəhərdə ümumi, 

özünəməxsus bir oyanış, dirçəliş əmələ gətirmişdilər. Neft sənayesinin inkişafı, 

yüksəlişi uğrunda çox gərgin, ciddi mübarizə gedirdi. Ədəbiyyat, mədəniyyət, 

incəsənətdə, ümumən, mənəviyyat və ideyaların sınaqdan çıxması illəri idi. Yeni 

həyat qurulurdu. Əyalətlərlə müqayisədə, əsasən, Bakının ictimai həyatında 

qaynarlıq daha çox hiss olunurdu. Hakim keçmişin qalıqları ilə mübarizə də 

qaçılmazdı. Elə situasiyalar olur ki, bədii əsər tarixi həqiqəti, hətta tarixin özündən 
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real əks etdirir. “Müəyyən bədii lövhələrlə dövrün hərəkətverici qüvvələri, 

insanların xarakterində, taleyində baş verən yeniliklər göstərilir. Konkret adamlar 

və hadisələr həmin dövr üçün bütün xalqın həyatını ifadə edir. Bu cəhətdən uzaq, 

yaxud yaxın keçmişimizdən bəhs edən əsərlərin məziyyətləri təkcə ədəbi dəyərlə 

məhdudlaşdırıla bilməz. Belə əsər həm də xalqın tarixi həqiqətlərinin nümayiş 

etdiricisi, qoruyucusu və müdafiəçisi olur”
1
. Yaşanan gerçəkliklər – inqilabdan 

sonrakı illərdə baş vermiş hadisələr sənətkarlar üçün zəngin material verir. Həmin 

illərdə əyalətlərdə baş verən hadisələrə nəsrdə və dramaturgiyada xeyli yer verirsə 

də, (söhbət sinfi mübarizədən, köhnəliyin ləğvindən, maskalanmışlara qarşı 

mübarizədən gedir – B.B.), həmin dövr şəhər həyatına, ən əsası da  paytaxt Bakıda 

baş verən mürəkkəb olaylara ithaf olunmuş bədii nümunələr azlıq təşkil edirdi. Bu 

konteksdən yanaşdıqda sözü gedən roman nəzəri cəlb edirdi.  İ.Qasımov  və 

H.Seyidbəyli romanda istehsalat məsələlərinə toxunaraq həmin illərdə Bakı neft 

sənayesində ixtiraçı, yenilikçi mühəndislərin zəhmətkeş əməklərini göstərməyə 

müvəffəq olmuşlar. “İllər keçir” romanı jurnalda nəşr olunandan sonra ciddi söz-

söhbətə - tənqidçilərin haqlı-haqsız iradlarına hədəf oldu. Obyektiv, subyektiv 

mülahizələr mətbuatda geniş yer aldı. Sosrealizmin tələblərinə əməl etməmədə, 

macəraçılıqda, bədii cəhətdən əsaslandırmamada, süni təsvir bağışlamada, milli 

koloritin azlığında, insan surətlərinin hərtərəfli təsvirinə, fərdiləşdirməyə 

əhəmiyyət verilməmədə və s. sözügedən məsələlərə görə müəlliflər ədəbi 

ictimaiyyət arasında suçlandılar. “Romandakı adamlar və həyat hadisələri iki 

şəkildə, - real və macəra şəklində təsvir edilmişdir. Lakin macəraçılıq meyli güclü 

olduğu üçün əsərdə real hadisələrin təsvirinə az yer verilmişdir. Əsər macəra 

romanına çevrilmişdir”
2
. Tənqidi fikirlə əlaqədar yenə həmin məqalədə oxuyuruq: 

“Ümumiyyətlə - ciddi   bir mövzuda yazılmış bu romanda həyat həqiqəti ilə heç bir 

əlaqəsi olmayan hadisələrin təsvirinə geniş yer verilməsi əsərin siyasi dəyərini və 

tərbiyəvi əhəmiyyətini azaldır. Çox yerdə isə əsas mövzu ilə bilavasitə bağlı 

olmayan süni, sxematik əhvalatlarla, təsadüflərlə məşğul olmağın nəticəsidir ki, 

1
 Sabir Rüstəmxanlı, Səyavüş Sərxanlı. “İllər keçir əməl qalır”.  Ədəbiyyat və incəsənət, 3 avqust, 1968. 

2
 Məsud Əliyev, Həmdulla Məmmədov. “İllər keçir” romanı haqqında. “Kommunist” qəzeti, 19 aprel, 

1957 

                                                 



 115 

əsərdə bir sıra əhəmiyyətli, lazımi məsələlər xırdalanmış, yüngül xarakter daşıyan 

qeyri-səciyyəvi bir vəziyyət almışdır”
1
. Həmin tənqidi qeydlərlə tanış olduqda 

məlum oldu ki, məqalə yazıb fikir, mülahizə bildirənlər deyilən nöqsanları şərh 

edib həlli yolunu göstərməyiblər. İ.Qasımov isə əsərin jurnal çapından sonra 

göstərilən iradları nəzərə alaraq roman üzərində yenidən işləmiş, düzəlişlər 

etdikdən sonra “Gənclik” nəşriyyatında kitab halında nəşr etdirmişdi. Mehdi 

Hüseyn yazır: “Son illərdə Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı müasir varlığa daha 

dərindən nüfuz etmək şüarı altında yüksəlir. Bunun da nəticəsində istər bədii nəsr, 

istərsə də poeziya sahəsində  dövrümüzün insanlarını əks etdirən ciddi və dəyərli 

əsərlər meydana çıxmışdır. Bu əsərlərin müəllifləri respublikamızda baş vərən 

böyük prosesləri göstərməyə və mənalandırmağa çalışırlar. Bir neçə il əvvəl gənc 

adlandırdığımız H.Seyidbəyli və İmran Qasımov bu gün  respublikamızdan çox-

çox uzaqlarda tanınırlar”.
2
 Romanda real şəxslərdən biri turboburun ixtiraçısı 

Bobrovdur. Əsərdə  köhnəliklə yenilik arasında mübarizə iki cəbhə üzrə cərəyan 

edir. Birincisi istehsalat mühiti (ixtiranın tətbiqi), ikincisi obrazların şəxsi həyatı 

(burada arvadının xəyanətindən xəbər tutan Nikolayın faciəsi, usta Mərdanın qızı 

Məryəm ilə Səlimin eşqbazlığı). Əsəri oxuduqca həm istehsalatda baş verən 

hadisələr, həm eşq macəraları, həm də yeniliyin qarşısını  almaq üçün törədilən 

fitnə-fəsadlarla rastlaşırsan. Heç vaxt ислащатларын, новаторлуьун тятбиги мяхмяри 

парча цзяриндя сыьалланараг aparılmır. Йенилик сынагдан кечирилярkən буругда 

гяза баш верир. Амма турбинин модели елми шурада мцзакиря олунаркян сярт цзлярля 

гаршылашмышдыр. Алынлар гырышмыш, эюзляр щядягядян чыхмышдыр. Бунлар кечмишдя 

олмушду. Инди истещсалатда чалышан аиляляр арасында охуъу турбобурун ялейщиня сюз 

дейимляри eşitmir, елми наилиййятляр гябул олунур, гиймятляндирилир, чцнки ихтираны 

академик Кубкин дя бяйяниб. Ихтиранын тятбиги цчцн сынаг гуйусунун газылмасы 

пешякар бир шяхся – уста Мярдана тапшырылмышды. Тябии ки, сынаг цчцн истянилян 

шяраит дя йарадылмышды. Беля бир мягамда щадисялярин инкишаф хятти юз мяърасындан 

чыхыр, мядяни йандырырлар, елми йенилийин тятбигинин гаршысына сядд чякирляр. Бу сядд 
1
 Yenə orada. 
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 Mehdi Hüseyn. Xalq həyatına daha dərindən nüfuz etməli. (“Ədəbiyyat və həyat”, Bakı, Yazıçı, 1989, 
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ися микро мцщитдян дейил, даща бюйцк – эюзлянилян тяряфдян чякилир. Сющбят енержи 

ещтийатларынын чохалмасындан, ондан истифадядян эедир. Бу ъидди, dövlət təəssüblü 

мясяля тябии ки, дахили вя хариъи дцшмянлямизи наращат едян бир ишдир. Turboбурун 

йолуну кясмяк ъящди – капиталист фитнякарларын эянъ, о вахтки кечмиш ССРИ-нин 

зящмятинин гцввяси иля инам вя цмидля ирялиляйян енержи мянбяляриня гаршы 

щазырладыьы онларла фитня-фясадларын бири иди. Романын бу щиссялярини щиссиз-

щяйяъансыз охумаг олмур. “Чичяк” повестиндя Чичяйин аьыр анлары олан сящифяляр 

охуъунун эюз йашлары иля бир-бирини явяз едирди. Михайлонун алманларла цзбяцз 

эялмя сящняляриндя цряк санки йериндян чыхыб ъаны тярк едяъякдир, бу ясярдя ися 

охуъу щиссини ъиловлайа билмир. Щ.Сейидбяйли гящряманларынын ардынъа ъясарятля 

эетмиш, онларын зянэин дахили алямини, тямиз дуйьуларыны ифадя цчцн йени бойалар 

тапмаьа мцвяффяг олмушдур. Реалист йазычы щяр ики фяргли гящяряманларынын  анъаг 

защирини дейил, даxили алямини, психолоэийасыны да дцрцст, щягигятя уйьун ачmаьа 

мяхсуси диггят yetirmişdir.  

Ингилабмы дейяк, мцщарибяmи дейяк, щяр щансыдырса мцбаризя давам едир. Ики 

груп цзбяцз дуруб. Ихтиранıн тяряфдарлары, бир дя якс – дцшмян qцввяляр, хариъи 

дцшмян гцввяляр гиданы дахили дцшмянлярдян – сапы юзцмцздян олан балталардан 

алырлар. Н.Бобровун Америкайа езамиййятя эетмяси  вя баш верян щадисяляр охуъу 

мараьыны эцъляндириr. Щадисялярин dинамик инкишафы ясябляри тарымда саxлайыр. 

Америка компанийасынын нцмайяндяляри ихтираны пулла Бобровдан алмаг 

истяйирляр. Лакин мətin коммуниsт Николай дцшмянлярин арзусуну цряйиндя гойур. 

Нятиъядя Николайы юлдцрмяк цчцн план гурулур. Бу план да баш тутмур вя ихтирачы 

Бакыйа гайыдыр. Заводда фяалиййят эюстярян (онлар хариъи вятяндашлар иди вя 

мцгавиля иля ишляйирдиляр) монтажчылар ихтиранын тятбигиня мане oлурду. Инди дя уста 

Мярдана суи – гясд щазырламышдылар. Ян нящайяти “Азнефт”дя эизли фяалиййят 

эюстярян синфи дцшмянлярин кюмяйи иля мядяндя йаньын тюрядилир вя бу мягамда 

да (йаньын заманы) Боброву юлдцрмяйя икинъи дяфя ъящд едирляр. Бялкя дя, бu 

сящифяляр кимясə маъяраны хатырладыр. Амма bцтцн бунлар щяйат щягигятляридир. 

Бурада идейа-щяйат щадисяляри, инсан, тябият, яшйа вя с. щаггында инсанларын 

тясяввцрлярини  вя бунлара инсанларын мцнасибятини якс етдирян фикир идеаллашыр. 

Идеаллыг ися йазычынын дцнйаэюрцшцнцн дцзэцнлцйц вя дяринлийи иля ялагядар олан 
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вя əсярин ящямиййятини тяйин едян идейа истигамяти, идейа хцсусиййяти иля 

сонуnъланыр.  Щ.Сейидбяйли щяйаты ня гядяр мцтярягги идейа мювгейиндян тясвир 

едиб гиймятляндирибся, йаратдыьы роман да бир о гядяр ящямиййятли, тябии, 

инандырыъы вя дярин мязмунлу олмушдур.  Заман вя мякан конкретлилийиня мейл, 

пяракяндя – даьыныг сцжет хяттиндян имтина бу ясярдя юн пландадыр. Бизъя, 

защири ящатяликдян узаглашмаг, бядии нцфузу гцввятляндирмяк маневри 

Щ.Сейидбяйлинин истяр мцщарибя, истярся дя башга мювзуда гялямя алдыьы 

ясярляринин ясас гайясини сяъиййяляндирир. Тясвирин ящатя даирясинин кичилмямяси, 

тящкийянин, бядии тяфяккцрцн характериндя  нязяря чарпан дяйишикликляри «Илляр 

кечир»дя мцшащидя едирик. Бу  фикирляр  «Узаг сащиллярдя» ясяриня дя шамил 

олунасы мязиййятлярдир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси дюврцнцн танынмыш, даща чох 

мярдлик, яфсаняви гящряманлыг эюстярмиш шяхсляринин цмумиляшдирилмиш бядии 

образыны йаратмаг сащясиндя «Узаг сащиллярдя» ясяри иля башланан ахтарыш 

ниййятлярини мцяллифлярдян бири олан И.Гасымовун «Ъейран» повестиндя давам 

етдирдийини мцшащидя етдик.   

Ядябиййатымызда эцндяликля, мяктубла башланан няср вя поезийа нцмуняляри 

олмушдур. «Илляр кечир» романы  да бир мяктубла башлайыр. Бялкя дя, бу, ядяби 

прийомдур. Щяр щалда сябяб варса, нятиъя дя лабцддцр.  

Мяктуб 17 йашлы Зярифяйя цнванланыб. Беля йашда оланлар, адятян, фяргли 

эянълярдир. Онларын щяйата мцнасибяти, дцнйайа бахышы, тяхяййцлц, емосионаlлыьы, 

принсипиаллыьы виъданлылыьы ъидди олур. Бах беля йашда олан мясум гызъыьаза щяmин 

мяктуб васитяси иля кечмишинdяn, дядя-бабасындан билэиляр верилир. Зярифяниn 

характериндя зярифликля йанашы ъошгунлуг, юзц дя романтик ъошгунлуг, тяrавят дя, 

чыльынлыг да вардыр. Дейирляр, романтик хятт щямин мякандакы маъяра иля цзви 

шякилдя баьлыдыр. Диэяр зяриф психолоэизмя гарышмыш романтик хятт ися устанын гызы 

Мярйямля сцрцъц Сялимин мящяббят маъярасыдыр. İndi Məryəm gözlərini güzgüyə 

dikib donmuşdu; Səlim gah yola, gah da qıza baxırdı. Elə bil Məryəm Səlimi 

ovsunlamışdı.  

Сялимя еля эялди ки, Мярйяm она эцлдц. 

Мярйям она бахмырды, лакин гяшянэ додагларынын уъунда эизли бир тябяссцм 

варды. Мярйям ня дцшцнцрдц? Щеч бир шей вя щяр шей; щеч бир шей она эюря ки, 
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гялбян, о щяля лап ушаг иди; щяр шей она эюря ки, ъисмян бюйцк гыз олмушду, дцнйа 

она чох сирли эюрцнцрдц. Мярйямин бейниня гарышыг, зиддиййятли дцшцнъяляр щаким 

кясилир, эащ ону дяъял ушаг кими щярякят етмяйя чаьырыр, эащ да горхурду.  

Ясярдя уста Мярдан мцряккяб характерли, зиддиййятли шяхсиййят кими тягдим 

олунур. Lakin bu keyfiyyətlərinə baxmayaraq, müəlliflər onun timsalında orijinal, 

ümumiləşdirilmiş fəhlə surəti yaratmağa müvəffəq olmuşlar. Usta Mərdan tipik 

Azərbaycan kişisidir. Həm də inqilab tufanlarından çıxmış, necə deyərlər, 

dünyanın hər üzünü, astarını görmüş, zəngin təcrübəyə malik peşəkar fəhlə-ustadır. 

Qeyrət, xeyirxahlıq mücəssəməsi olan Mərdan vaxtında silaha sarılıb fəhlə 

hökümətini qorumuşdusa, bu gün onun nəinki iqtisadiyyatını yüksəltmək istəyir, 

hətta mədənləri təmin etmək, yeni mexanizmlərlə işlətmək arzusundadır. Mərdan 

iki quruluşun şahidi olmuş və bu quruluşların  hər икисиндя азярбайъанлы кишисиня 

мяхсус олан бцтцн мцсбят кейфиййятляри юзцндя biruzə vermişdir. Гянаятъилlik, 

ишэцзарлыг, принсипиаллыг, тяшяббцскарлыг, вятянини севмяк, бейнялмиlяlчилик онун 

характерик хцсусиййятляридир. Мярдан йашлы олмасына бахмайараг, йенилийя биэаня 

дейил, сямяряляшдириъи тяклифляря, ихтиралара диггят эюстярян, щеч нядян горхмайан 

вя бцтцн бунлара эюря дя ону турbобурун тятбигиня ъан атан эюрцрцк. Нясримиздя 

фящля образы айры-айры вахтларда йазычыларымыз тяряфиндян чох мящяббятля, калоритли, 

мцсбят образ кими ишлянмиш вя бу сурятляр узун илляр ядябиййатымызда 

тянгиdчиляримиз тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишдир. Бизъя бцтцн мцсбят вя 

мянфи кейфиййятляриня (аилядя, адамларла ряфтарда кобуддур, ифрат тялябкардыр, 

гуру, инсанлара йовушмайан, щятта кобуд) бахмайараг, уста Мярдан Азярбайъан 

нясриндя юзцнямяхсус хцсусиййяти olan бир образ кими йадда галыр. Мцяллифляр 

цмумиляшдирилмиш мцкяммял бир фящля образы йаратмağa uğurla nail ola 

bilmişlər. Романын айры-айры щиссяляриндя, ясасян аиля зямининдя устаны дяйишян, 

танынмаз адам кими эюрцрцк. Бу нюгсанлары она баьышламаг олармы? Суала ъаваб 

ахтармаьа щеч бир лцзум йоxдур. Садяъя, гоъа устанын щяйатыны юйрянмяк 

gярякдир ки, бу мцнасибятляр онда щардан гайнагланыр. Мярщум йазычымыз Янвяр 

Мяммядханлыдан ящвалыны сордугда дейирмиш ки, щяйатым аьрыйыр. Уста Мярдан да 

аилядя  о щярякятляри етмяйя vadar edən bizcə həyatının ağrıması deyildimi? Usta 

ömrü boyu mübarizədə olub. O inqilab, bu inqilab, işin çoxluğu, yorğunluq. 
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Yaşadığı mühit ailəsində də onu kobud və qəddar edib. Usta sevib evlənməyib. 

Arvadı ona itaətkarcasına təzim edir, qulluq göstərir. Bircə ciyərparəsi olan qızı 

Məryəmin gələcək taleyi onun iç dünyasında proqramlaşdırılıb, institutda oxumaq, 

aspiranturanı qurtarmaq, elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq. Məsəl var, deyir: “sən 

saydığını say, gör fələk nə sayır”. Qoca bu ümidlərlə yaşadığı halda qızı Məryəmin 

sürücü Səlimlə eşq macərası başlanır. Мярйям бцтцн вязиййятлярдян истифадя едиб 

Сялимин йанында олмаг, онунла сющбят етмяк, хяйалларынын эерчякляшмясини бу 

оьланын шяхсиндя эюрмяк арзусу иля йашайыр, йенийетмя эянъ гыз кими шылтаглыглар 

едир. «Нардаран баьлары дяниздян узаг олдуьундан  дянизя чиммяйя надир 

щалларда aдам эялирди сащилдя кимся йох иди. Бяс сяс щардан  эялирди?  

Сялим башыны галдырыб ирялийя бахды. Щеч кяс йох иди. Лакин сяс даща айдын 

ешидилирди.  

- Щаъы, бяри бах, Щаъы, бəри бах… Ай бяри бах, бяри бах… 

Бащар горхду. Сялим диксинди. Дюнцб архасына бахды. Онларын дурдуьу йердян 

йцз-йцз ялли аддым узагда, ляпялярин кюпцкляниб сащили йаладыьы йердя кичик 

гайанын цстцндя бир гыз отуруб чийинляриня сяпялянмиш узун сачларыны дарайырды. 

Гайа сащилин лап йахынлыьында иди. Бащар гуруйуб галмышды. Эюзлярини гыйыб, гызын 

неъя адам олдуьуну тяйин етмяк истяйирди. Бирдян цряйиня ня ися дамды.  

- Сялим, о, Мярйям олмайа? 

Сялим ялини йуйуб гайайа сары эетди.  

Гыз гящгящя иля эцлцрдц. Сялим бир аз да йахынлашыб, айаг сахлады. Гайа 

цстцндя отуран  Мярйям иди. Сялим гыза йахынлашыб, сещирлянмиш кими, онун 

гаршысында дайанды. Данышмаг истяди, баъармады. Боьазы гурумуш, дили тутулмушду. 

Мярйям онун эюзляриндя щямишя эюзял олмушду. Лакин бу гядяр йох. Пяракяндя 

щалда чийниня сяпялянмиш узун, шабалыды сачлары, тязя ачмыш эцл кими саф чющряси, 

узун кирпикляри иля кюлэялянмиш азъа йашыла чалан ири хумар эюзляри , сясиндяки 

мусиги, бядянинин тярпянишиндяки ъялдлик, ойнаглыг Сялими мяст едирди.  

- Мярйям, сян щардан эялиб чыхдын? 

Мярйям гящягящя чякди.  

- Дяниздян… Йахын эялмя. Мян су пярисийям!.. 
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О, йалын айагларыны дянизин ачыг  эюйцмтцл рянэя чалан шяффаф суларына 

шаппылдадырды»1.  

Yuxarıda dedik ki, ustad Mərdan sevmədən ailə qurub, sevginin ləzzətini, 

həzzini, nəşəsini o duymayıb və təbii ki, bu qoca vaxtında da bu hisslərdən 

məhrumdur. Belə olduğu təqdirdə görəsən qızının eşq macərası ona təsir edə 

biləcəkmi? Yoxsa belə-belə işlərə usta mənasız bir şey kimi baxır? Bəlkə də qoca 

düşündüyü kimi  hərəkət edir. Nəticə isə onun istəyi ilə üst-üstə düşməyəndə – 

Məryəm evdən qaçanda usta əsəbiləşir, yerə-göyə sığmır, bu boyda cahanda özünə 

yer tapa bilmir və Azərbaycan kişilərinə məxsus hərəkət edərək, qızını bağışlamır. 

İllər keçəcək, vaxt gələcək biz görəciyik ki, usta Mərdan qız nəvəsi Zərifə ilə 

rəftarında belə sinəsində qaysaq bağlamış yara qövr edəcək, keçmişdəkiləri 

xatırlayaraq unutmayacaq. Əsər barədə resenziya yazan E.Ağayevin bir fikri ilə 

şərikik: “qazma ustası Mərdan da, onun dostu dülgər Babrovun da, dağ yolunda 

maşın güzgüsü oyunundan doğan çılğın məhəbbəti ürəklərdə yaşadan Məryəm və 

Səlimin də surətləri İ.Qasımov və H.Seyidbəyli tərəfindən ustalıqla 

yaradılımışdır”.  

Romanda maraqlı, dinamik, həyati, ibrətamiz hadisələrlə dolu, yadda qalan 

səhifələr çoxdur. Usta Mərdanın öz qızına və onun sevgilisi, sürücü Səlimə 

mürəkkəb münasibəti olduqca inandırıcı şəkildə və sənətkarlıqla işlənmişdir. 

Əsərin gənclərin mənəvi cəhətdən zənginləşməsində, məfkurə dolğunluğunda, 

misilsiz xidmətləri vardır, - desək səhv etmiş olmarıq. Ustanın nəvəsi Zərifənin 

babasının yolu ilə getməsi heç olmazsa oxucuda təskinlik yaradır. Zavallı qoca az 

da olsa istəyinə nail olur. Amma, unutmayaq ki, onun və Bobrovun məqsədyönlü 

həyat yolu gənclər üçün bir örnəkdir, necə deyərlər, onların həyatını öyrənməklə öz 

həyatını qurmaq sənə nə qədər asan olacaqdır. İstehsalatda əsl həyat məktəbi, əsl 

fəhlə məktəbi yaratmaq, ancaq usta Mərdanlara və Bobrovlara məxsusdur. 

Məktəbsə öyrəniləsi, təzim ediləsi мябяд, бир elmi мякандыр.   Йазычылар о гядяр 

эениш щяйат лювщяляри, мцхтялиф характерли инсан образлары, конфликтлярля долу зянэин 

щадисяляри тясвир едир ки, оxуъу романын щяля битмядийини, бир чох характерлярин 

ачылмадыьыны эюрцр. Санки романын ардынын йазылаъаьыны эюзляйирляр. 
1 И.Гасымов, Щ.Сейидбяйли. Илляр кечир. Бакы, «Эянълик», 1969, сящ.94 
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Щ.Сейидбяйлинин йарадыъылыьында реализм чох гцввятлидир. Онун щадисялярин 

тясвириндяки инандырыъылыг гцввясиня инанмайа билмирсян. Бу тясвир – тягдимлярдя 

охуъунун тясяввцр етмядийи инъя деталлар да диггятля ишлянилиб. Бу фикирляри 

«Ъябщядян-ъябщяйя», «Телефончу гыз»а да яминликля шамил етмяк олар.  

«Илляр кечир» никбин бир сонлугла битир : «Айлы эеъялярдя Хязярин синяси эцмцш 

кими парылдайыр, сащил бойу уъалан биналарын гаралтысы эюрцнцрдц. 

Защирян шящярдя щяйат яламяти эюрцнмяся дя диггятля бахдыгда онун щяр 

эушясиндя эярэин бир ямяк ъошьунлуьу нязярə чарпырды. Пянъяряляриня пярдя 

чякилмиш сехлярдя гцдрятли техника щазырланырды, кющня буругларын манъанаглары 

ъырылдайыр, тязя газылмыш гуйулара компрессорлар гойулур, стансийалардан йанаъагла 

долу гатарлар йола дцшцрдц. 

Сяни дя, Зярифя, бюйцк, мцряккяб ишляр, бюйцк эяляъяк эюзляйир. Арзу едирик 

ки, йолун уьурлу олсун».  

Ədəbiyyatşünas Ə.Hüseynov yazır: “Romanda Səlimlə Məryəmin 

məhəbbətinə həsr olunmuş fəsillər maraqla oxunur. Bu fəsillərdə dərin səmimiyyət 

duyulur, müəlliflər hazır xarakteristikadan daha çox obrazların özlərini 

göstərməyə, xarakter yaratmağa çalışmış və buna müvəffəq olmuşdur. Məhəbbət 

səhnələrinin təsvirində ürəyə yatan sadəlik, dialoqlarda canlılıq, təhkiyədə lirik 

ahəng hiss olunur. Dərin eşqlə Səlimi sevən Məryəmin narahatlığı da, sevinci də 

Səlimə nisbətən “daha fəal və sabitqədəm” olması da təbii təsir bağışlayır”. Qeyd 

edək ki, əsərdə Amerikalıların təsvirində müəlliflər əhvalatçılığa çox uymuşlar və 

ya meyl göstərmişlər. Məsələn, mədəndə partlayışı da, usta Mərdanın sıradan 

çıxarılması planını da iki-üç fəsildə sona yetirməyə cəhd etmişlər. Təbii ki, bütün 

bunlar da əsərdə natamamlıq təsiri bağışlayır. Obrazların bir tərəfliliyi məsələsi 

əsərin ikinci hissəsində fəhmli oxucu nəzərindən yayınmır. Haqqında söhbət 

açdığımız “İllər keçir” romanında neft mədənlərinin görkəmi, daxili və xarici 

görünüşü, əməkçi insanları əhatə edən mövcud sosial şərait, fəhlə qəsəbələrindəki 

həyat tərzi, gənclərin şən əhval-ruhiyyəsi, Bakı bağlarının özünəməxsusluğu və s. 

təsvir üsulları canlı təəssürat yaradır, uzun müddət silinmir.  
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Нясримиз тарихи кечмишимизи йени мювгедян, щазырки тясəvвцрляримиз 

бахымындан ишыгландырмаьа чалышыр, дюврцн йени ъящятляриня, щаггында яввялляр 

сющбят ачылмамыш проблемляриня диггяти йюнялтмякля баш верян бир сыра мцасир 

проблем-мясяляляри дя ядябиййата эятирирди. Динъ гуруъулуг илляриндя хариъи 

дцшмянлярля йанашы дахилдяки тюр-тюкцнтцляр дя ишляри янэяллямяйя ъящд едирдиляр. 

Мцхтялиф тяклифдя олан бу оьрулар, дялядузлар, ъасуслугла мяшьул оланларын 

образлары артыг нясря эятирилмишдир. Ъямшид Ямировун бир-биринин ардынъа няшр 

олунан “Сащил ямялиййаты” (1958), “Брилйант мясяляси” (1958), “Гара Волга” 

(1966) ясярляри сонра йаранаъаг повест вя романлара зямин йаратды. “Ъябщядян-

ъябщяйя” ясяри дя Ъ.Ямировун дедективляри кими ял-ял эязди, столцстц йох, 

академик Камал Талыбзадя демишкян, балышалты китаба чеврилди. “Ъябщядян-

ъябщяйя” ясяриндян яввял йазылан “Илляр кечир” romanında əks-kəşfiyyatla 

əlaqədar bəzi məqamlardan söhbət getdiyindən H.Seyidbəyli üçün bu mövzu yeni 

deyildi. Povest müxtəlif vaxtlarda (“Gənclik” (1969), “Yazıçı” (1979), “Gənclik”, 

(1988) ayrıca kitab halında çap olunubdur. 

“Cəbhədən-cəbhəyə” maraqlı bir təsvirlə başlanır. Müharibədən çıxmış Bakı 

nə isə nigarandır. Vətəndaşları da gecə-gündüz çalışan, hələ də gözləri yol çəkən, 

oğul gözləyən kim, bu ağır vəziyyətdən istifadə edərək nə isə pis işlər görməyə 

hazırlaşanları kim. Bakının elə vaxtıdır ki, xəbis, çirkin ünsürləri baş qaldırmağa, 

dövləti içəridən sarsıtmağa məqam gözləyirlər. Roman Teymurun müharibədə 

yaralanaraq qayıdarkən onun Bakı dalanlarının birində - İçəri Şəhərdə soyğunçu – 

cinayətlər tərəfindən, küt alətlə - doppuzla vurularaq, camadanının aparılması və 

ölümcül vəziyyətə salınması ilə başlayır. H.Seyidbəyli nəsr aləminə tanış olan 

ədəbi priyomlardan məharətlə istifadə edərək elə situasiyalar yaratmışdır ki, sanki 

hər bir səhifəsi ilə oxucusunu intizarda qoymağa müvəffəq olmuşdur. Hər bir obraz 

- Teymur, Seymur, çapıq Şəmsi, Zeynalabidin Namazov, rəssam - tələbə Ləman 

Əşrəfzadə,  onun məktəbinin direktor mavini, qarajdakı sürücülər, müstəntiq, 

kapitan Tərlanov, Güldəstə Şahsuvarova və başqalarını təqdim edərkən yaxın 

keçmişləri və xarakterləri haqqında oxucusuna müfəssəl məlumat verir. Hadisələr 

elə dinamik cərəyan edir ki, bütün bu informasiyalar həqiqətən də oxucuya lazım 
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olası olur. Oxucu hadisələrin baş verdiyi keçmiş Bakı dalanlarını, burada 

yaşayanların həyat tərzini, adət-ənənələrini, məişətlərini xırdalıqlarına kimi, hətta 

danışıqlarına, dialekt-şivələrinə, tələffüzlərinə qədər inandırıcı qələmə alması onu 

bu mühitdən daha çox xəbərdar olmasından xəbər verir. Bir nüansa da diqqət 

yetirək ki, Teymurun milis şöbəsində əməliyyatçı kimi işə başlaması, aparılan 

əməliyyatlar, keçirilən sorğu-sualları H.Seyidbəyli elə ustalıqla təqdim edir ki, 

onun vaxtı ilə hüquqşünas ixtisasını oxumasına və bu işdə çalışmasına şübhə yeri 

qalmır. 1950-ci illər zamanca çox da uzaq olmayan bir tarixdir. O illər barəsində 

müasir yazıçılarımız şahidi olduqları hadisələr barəsində bədii əsərlərində dəfələrlə 

söhbət açmış, Bakının o qorxulu illəri haqqında insanın təsəvvüründə müəyyən bir 

qorxu xofu, nə isə qarışıq təsəvvürlər yaratmışlar 

Yuxarıda “Qara Volqa”, “Brilyant məsələsi”, “Sahil əməliyyatı” əsərlərinin 

adını çəkdik. Deməli, 1950-ci illər Bakısı bizə bu əsərlərdən tanışdır.  

“Cəbhədən-cəbhəyə” əsərini oxuduqca, səhifələr bir-birini əvəz etdikcə, hər 

bir hadisə, olay fəhmli oxucuya tanış gəlir. Çox asanlıqla əsərin daxilinə nüfuz 

edir, hadisələri, insanları göz qabağına gətirə bilir, təsvir olunan Bakı həyatının 

içərisində yaxşı və pis cəhətləri, uğurlu və nöqsan tərəfləri təsəvvür etməkdə 

çətinlik çəkmirsən. Povestin inandırıcı olmayan səhnələri yoxdur. Düzdür, əsərdə 

bəzi məqamlarda publisistik ruh da özünü biruzə verir. Lakin hadisələrin maraqlı, 

ardıcıl düzümü elə məharətlə təsvir edilir ki, oxucu heç nəyin fərqinə varmır, 

nəticənin nə ilə qurtaracağını səbirsizliklə gözləyir. Ядибин романында щяйат (Бакы 

эерчяклийи – Б.Б.) динамик щалда, иътимаи мцбаризя конфликти, йенинин кющня иля 

мцбаризяси эярэин шяктлдя тясвир олундуьундан тябии ки, ясярдя мцсбят образларла 

бир сырада (няинки бир сырада, цзбяцз дюйцшян) бир чох мянфи типляр дя 

йарадылмышдыр. Сюзцэедян мянфи типлярин  щям дахили, щям дя хариъи портрети 

сяняткарлыгла ишляндийиндян охуъу онларын бцтцн варлыьы , «идеаллары» иля таныш олур. 

Насир инандырыъы бир гялямля, онларын чцрцк мянявиййатларыны ачыб эюстярдийиндян, 

охуъу бу йарамазлыгларын, вятян хаинляринин эеъ-тез сырадан чыхаъагларына – щябс 

вя йа ифша олунаъагларына инаныр. Истяр «Илляр кечир»дя, истярся дя «Ъябщядян 
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ъябщяйя» ясярляриндяки бу инандырыъылыг принсипинин ясас сябябляриндян бири дя 

чатышмазлыглара кечмиш сосиалист щяйатынын фювгцндян бахмасы, олайлары йенилийин 

мцтляг галиб эяляъяйи фонунда тясвир етмясидир. Дюврцн идеолоэийасынын иъярисиндя 

олан вя щяр шейи биляряк дярк етдийиндяндир ки, Щ.Сейидбяйли бу типляри, цмумян, 

мцъярряд анламда мянфи олдуглары цчцн дейил, ишыглы, инамлы щяйатымызда гара 

лякяляря бянзядикляри цчцн (ялбяття, бу типляр ъямиййят цчцн горхулу мяхлуглар 

иди) ифша едир.  

İlk səhifələrdən cəbhədə qəhrəmanlıq göstərib, yaralanmış, qolunun biri 

gipsdə geri dönmüş Teymurun daxili düşmənlərdən – quldurlardan aldığı yaralar 

ona daha çox təsir edir. Ясярин сонунда гулдур дястяляри йахаланаркян Эцлдястянин 

дилинин ачылмасына сябяб (ня гядяр инадкарлыг ется дя – Б.Б.) Сеймурун мейидини 

эюрмяси олур. Мящз бундан сонра «башчылары»нын цнванына эедир. Бурада 

Теймурун мцстянтиг йох, ади ъябщячи кими Эцлдястя иля диалогу заманы кечирдийи 

щиссляри дуймамаг олмур. Охуъу щяйяъанлы анлар йашайыр:  

«ГАЗ-69» маркалы машынын дал отураъаьында Теймурла Эцлдястя икиликдя 

галмышдылар. Теймур Эцлдястяйя бахмадан деди: 

- Бу кишинин сяси мяня чох таныш эялир. 

Эцлдястя сорушду: 

- Щансы кишинин? 

- Ширящмядин. 

- Сян ону щеч вахт, щеч йе-дя эю-мямисян.  

- Амма сясини ешитмишям. Йадына эялир, бир пайыз эеъяси 1943-ъц илин пайызы 

иди. Архадан мяня йетишиб хащиш елядин ки, сяни ютцрцм.  

Эцлдястя üзцнц дюндяриб щейрятля Теймура бахды, амма динмяди. Теймур 

сюзцня давам еляди:  

- Мян дя ютцрдцм. Сян бу йахшылыьымын явязиндя апарыб мяни юз адамларына 

тящвил вердин. Мяним йолуму кясянлярин башчысы Ширящмяд иди. 

Эцлдястя ейни щясрятля Теймурa бахды. Теймур ися она сары бахмады. 

Дейясян щеч бахмаг да истямирди. 
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- Йадына эялмир? – дейя астадан сорушду.  

Эцлдястя чийинлярини ойнатды: 

- О гядя-еля ишля-олуб ки, ща-дан йадыма эялсин!.. 

Амма Теймур истяйирди ки, Эцлдястя щюкмян о эеъяни хатырласын.  

- О вахт мяним бир голум эипсдя иди. Ъябщядян эялирдим. Мяня дейяндя ки, 

«сойун», мян сойунмадым. Биринизи тяпикля вуруб йыхдым. Сянин адамларын мяни 

архадан вурдулар. Сонра сян чыьырдын ки, мяни бир дя вурсунлар. Чцнки мян щяля 

юлмямишдим. Инди йадына эялди? 

- Йох дейя Эцлдястя цзцнц гырышдырды.  

- Мяним чамаданымда бир нечя мин манат пул вар иди. Анам цчцн, гардашым 

цчцн палтарлыг эятирмишдим. Бир дя чамаданымда алман ясэяринин йадиэар вердийи 

алышган вар иди.  

- Алышган? 

- Бяли… 

Эцлдястя хяйала далды. 

- Мян о алышганы Сейму-а баьышладым. – О, цзцнц дюндяриб бир дя Теймура 

бахды. 

- Мяни танымырсан? – дейя Теймур сорушду. 

- Билирям ки, Сейму-ун га-дашысан. Йахшы били-ям. Мяни би-дяфя тутмушдун. 

Амма билми-дим ки, сяни дя соймушуг. Демяли, о сян идин. Демяли, о эеъя 

юлсяйдин, бизим башымыза бу ойунла-ы эяти-я билмяздиля...” 

 Teymurun hüquq fakültəsində qiyabi təhsil alması da, qarajdan çıxıb milis 

şöbəsində işə girməsi də maskalanmış canilərə qarşı mübarizə aparmaq istəyindən 

irəli gəlir. Taleyin alın yazısı imiş kimi Teymur cəbhədən-cəbhəyə, yəni hər iki 

cəbhədə mübarizə aparmalı olur. Bu mübarizəyə müəllif onu ilk təqdimində, xarici 

görkəmini xarakterizə edərkən hazırlamış, gələcək fəaliyyətinə zəmin yaratmışdır. 

Ölkədə hələ də qarışıqlıqdır. Teymur 1944-cü ildə ordudan təxris olunur. 

Aradan 4-5 il keçib. Vətənin Teymur kimi oğullara ehtiyacı çoxdur. Onun 

dostları vicdanlı, qeyrətli əməliyyat işçiləri olmaqla, qanunun aliliyi də onun 

arxasındadır. Məqamında kələfin ucu açılır. Güldəsdə Şahsuvarovanın pulunu 

maqazində dəyişərkən onun nəzərindən qaçmaması, açılmayan cinayətlərin 
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başlanğıcı hesab etmək olarmı? Gözləyək, hadisələrin dinamik, ardıcıl hərəkəti hər 

şeyi öz məcrasına qoyacaqdır. Teymurun bir əməliyyatçı kimi milis idarəsində 

nüfuzu artıq görəcəyi işləri də çoxaltmaqla mürəkkəbləşir. Romanın maraqlı 

səhnələrindən biri də Lütfi ilə Teymurun dialoqudur. Bu dialoqda Lütfi dilemma 

qarşısında qalır. Rayon Komsomol İdarəsi onu vicdanlı bir komsomolçu kimi 

istintaqa, özü də çox ağır bir cinayətkar dəstənin tutulmasına kömək üçün məsləhət 

görür. Səbəbi, cinayətkar dəstənin bələdçisi Güldəstə Şahsuvarova ilə Lütfinin bir 

binada yaşaması, ikinci mərtəbədə pəncərələrinin üz-üzə olmasıdır. Sən demə 

məsələ başqa cür imiş. Lütfi Güldəstəni sevirmiş, baxmayaraq qız ona heç 

əhəmiyyət də vermirmiş. İndi isə komsomol tapşırığı,  hökümətin ona etimadı 

Lütfini çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Romanda yoruculuq yoxdur. Yersiz təsvirlərə, 

təkrarçılığa yol verilməyib. Hadisələr o qədər canlı, inandırıcı, düşündürücü və 

səmimi verilir ki, müəllif sanki o hadisələrin içində olan əsas qəhrəmanlardan biri 

olmuşdur. Əlbəttə, bütün bunlar bizim subyektiv düşüncələrimizdir.  

Щ.Сейидбяйли Эцлдястянин Салйанда – Банкя гясябясиндя, Кцрцн сащилиндя 

эязинтисиni, ону фящля палтары эейиб тракторларын арасындан оьрун-оьрун изляйян 

мцстянтиг Теймурун “бу гызын щеч бир эцнащы йохдур, ону бу йола дцшмяйя вадар 

едян мцщарибя олду” ифадясини pıçıldaması баш верян олайларда мцщарибяни 

сучлайыр. Ахы, мцщарибя инсанларын щамысыны ейни силащла мящв етмир. Унутмамаг 

лазымдыр ки, бу дюврдя дя хцсуси мцлкиййятчилийя мейли оланлар, вятяни 

севмяйянляр вар иди. Йазычы билирди ки, щяйатымызы бцтюв мцбаризя эярэинлийи иля 

реал вязиййятлярдя якс етдирмяк, негатив щаллары ифша вя тянгид атяшиня тутмаг 

лазымдыр. Йашанан щяйаты бцтцн щягигятляри, дольунлуьу иля якс етдирмяк истяйян 

Щ.Сeyidbəyli реалист сяняткар кими йаратдыьы, тясвир етдийи лювщяляри сахта, 

тябиятдян узаг цсулларла ъилаламаз. Digər janrlarda, məsələn, dramaturgiyada 

olduğu kimi nəsr əsərlərində də həyatdakı ziddiyyətləri obyektiv, çəkinmədən 

göstərmək üçün əsas poetik komponentlərdən biri də təbii, real konfliktlərdir. 

“Cəbhədən-cəbhəyə” əsərindəki hadisələr bilavasitə təzadlar müstəvisində cərəyan 

edir. İstəsən də, istəməsən də konflikt əsərin özündən, hadisələrin gedişindən 

doğur, təbii  yaranır. Heç bir əllaməçiliyə ehtiyac qalmır. Nəzəri cəhətdən konflikt 
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bədii əsərdə obrazlar arasında (təkcə qəhrəmanlar yox – B.B.) gedən, məkandan, 

zamandan asılı olmayan ciddi mübarizədir. Bu əsərdə mübarizə, gizlin savaş, bir-

birinə zidd ideyalar, görüşlər, məqsədlər, nəhayət bunların doğurduğu xətt-

hərəkətlər, tərəflərin verdiyi qərarlar arasında gedir. Yazıçı içində yaşadığı 

cəmiyyətdə görüb müşahidə etdiyi hadisələri, yəni ictimai quruluşun doğurduğu 

ziddiyyətləri bədii cəhətdən ümumiləşdirərək, dinamik, həm də sanki dramatik 

konfliktlər şəklində bədiiləşdirməyə müvəffəq olmuşdur. XX əsrin ortalarında 

yazılan roman, povest, dram əsərlərində sənətkar ədiblərin bu sahədə əldə etdikləri 

yaradıcılıq təcrübəsi, onun uğurları olduqca zəngindir. Həmin əsərlərə (əlbəttə 

ciddi) nəzər yetirdikdə məlum olur ki, bədii əsərlərdə janrından asılı olmayaraq 

konflikt süni və ya formal ola bilməz. “Hər bir bədii nəsr əsərində dövr – yaşanan 

cəmiyyət təkcə reallıq kimi təqdim olunmur, təhlil, şərh etmə ilə təqdim olunur, 

personajların vasitəsilə bir süjet ətrafında araşdırılır, insan, onun xarakteri, 

psixologiyası, ayrı-ayrı tipləri açılaraq dəyərini almaq üçün oxucunun ixtiyarına 

verilir. Yazıçının fərdi mövzu dairəsi, yaşadığı mühitin, ən başlıcası cəmiyyətin 

olaylarını, şəxslərini qiymətləndirmə meyarı olur. Bütün əsər boyu həmin meyar 

onun surətlər sistemini müəyyənləşdirir
1
. 

Haşiyəyə çıxıb nəsrimizin XX əsrin ortalarındakı özünəməxsusluqları 

haqqında bəzi məqamlara toxunmaq istərdik ki, bütün bunlar haqqında bəhs 

etdiyimiz “Cəbhədən-cəbhəyə” əsərinə də şamil olunasıdır. Nəsrimizin vaxtilə 

böyük epik formalara doğru axını zəruri idi və təsadüfi deyil ki, qardaş xalqlar 

ədəbiyyatında olduğu kimi, bizdə də keçmiş Sovet nəsri ilk təşəkkülündən epik 

vüsətlə meydana çıxdı. Bu sahədə ənənələrimiz zəngin olmasa da monumental 

formalar sürətlə inkişaf edirdi. Çünki bunlar zamanın ideya – bədii tələbindən 

doğurdu. Bu inqilabi mübarizələr tarixini, yəni cəmiyyət quruculuğunu epik 

dolğunluğu ilə dərk etmək, ictimai-siyasi, psixoloji dəyişikliklərin cəmiyyət, xalq 

həyatı miqyasındakı vüsətini, tarixi şərtlənməsini açıb göstərmək ehtiyacından irəli 

gəlirdi. 1930-cu illərdə, istərsə sonrakı dövrlərdə nəsrimizdə böyük epik formaların 

bir sıra əlamətdar növləri yaranır. 1950-ci illərin axırlarından başlayan janr ölçüləri 

1
 Babayev B.M. Azərbaycan realıst nəsrində satira. Bakı, Elm, 2008, s.242. 
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və vərdişləri nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmiş, yığcam romanlar, psixoloji-

dramatik povestlər müvəffəqiyyət qazanmışdır. Həmin forma dəyişikliklərini 

təsəvvür etmək üçün “Söyüdlü arx”, “Mən ki gözəl deyildim”, “Sərinlik”, 

“Telefonçu qız”, “Teleqram”, “Körpüsalanlar”, bir az zaman fərqi ilə C.Əmirovun 

“Qara volqa”, “Brilyant məsələsi”, “Sahil əməliyyatı” və H.Seyidbəylinin 

“Cəbhədən-cəbhəyə” və s. əsərlərini xatırlamaq kifayətdir.  

Romandakı hadisələrdən əlavə ümumi gedişat ssenarini xatırladır. Bu isə 

əsərin yığcamlığına gətirib çıxardır. Əsərin finalına doğru hadisələr dramatikləşir. 

Seymurun ölümü Teymuru çox sarsıdır. Cinayətkar dəstənin nə qədər böyük bir 

qüvvə olması, Güldəstənin yoxa çıxması, başqa ad altında 11 ildən sonra peyda 

olaması, təsadüfən Teymurun onu gül mağazasında görməsi, izləyib Seymurla 

görüşməsini müşahidə etməsi, çapıq Şəmsinin Teymura çox mühüm, bu gecə baş 

verəcək əməliyyatın  sirrini açması, oğruların Güldəstə də olamq şərtilə böyük 

qüvvə ilə tutulmasıı peşəkarlıqla işlənmiş səhənələrdəndir. Əsər nikbin sonluqla 

qurtarır. Cəmiyyətdə baş verən qlobal dəyişiklikləri həyata keçirən müsbət 

qəhrəmanlar oxucuda fərəh hissi doğurur. Bütün tərəflərdə, elə mənəviyyatın  

özündə olan dəyişikliklər insanların gələcək xoşbəxtliklərindən xəbər verir. Yeni, 

uca mərtəbəli binaların tikilməsi, əyri-üyrü, alçaq, yüz illərin evlərinin sökülməsi 

də həyatın yeniləşməsindən xəbər verir. Biz əsəri müharibə illərindən bəhs edən 

dəyərli roman kimi qiymətləndiririk (baxmayaraq, hadisələr daha sonralar, 1950-ci 

illərin ortalarına qədər gedib çıxır). 

Burada insanın böyüklüyündən, qüdrətindən, əzəmətindən, onun 

mənəviyyatının, ləyaqətinin, dözümünün ən ağır və sərt şəkildə  sınağa çəkdiyi 

müharibə dövründə fədakarlığından söhbət açılmışdır. Bizcə H.Seyidbəylinin 

“Cəbhədən-cəbhəyə” əsəri bu baxımdan daha səciyyəvidir. Yazıçının “Telefonçu 

qız”, “Çiçək”, “İllər keçir”, “Tərsanə” əsərlərində və haqqında söhbət açdığımız 

“Cəbhədən-cəbhəyə” əsərində də bədii ictimai və mənəvi, əxlaqi dəyərə malik 

ümumiləşdirmələrə meyl güclüdür. Nəsrin poetikasının ayrı-ayrı komponenetlə-

rindən bacarıqla və ustalıqla istifadə  məhz H.Seyidbəyli əsərlərini oxunaqlı etmiş, 

müəllifinə doğru olaraq şöhrət qazandırmışdır. «Ъябщядян-ъябщяйя» реалист нясрин 
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эюзял нцмунясидир. Йазычы гялямя алдыьы дюврцн иътимаи-сийаси вязиййятини, 

тоггушан, цз-цзя эялян тяряфлярин мювгейини дяриндян, щяртяряфли юйряниб, 

бунларын ифадясиня мцвафиг бядии ифадя васитяляри тапмагла йанашы, образларын 

гялбиня дя, бейниня дя нязяр салмагдан, щадися вя характерляря хас обйектив вя 

субйектив зиддиййятляри арашдырмаг зящмятиндян чякинмямишдир.  

Keçmiş sosrealizm realizmin aparıcı mərhələsi olduğu üçün həyatı  və canlı 

konfliktlər yaratmağı, xarici aləmi real əks etdirmənin əsas şərtlərindən biri hesab 

edir. XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi ortalarında da yaranan nəsr əsrələrində bu 

metod şedeverlik edirdi.  Тябии ки, Щ.Сейидбяйли кими истедадлы бир йарадыъы шяхс 

кинода олдуьу кими няср ясярляриндя дя бу метода садиг галырды. “Ъябщядян-

ъябщяйя” йазылдыьы (1960) вахт ял-ял эязир, китаб магазинляриндя тапылмырды. Сирр 

дейил ки, о илляр Ъямшид Ямировун “Брилйант мясяляси”, “Гара волга”, “Сащил 

ямялиййаты” кими мараглы, орижнал ясярляри иля йанашы Щ.Сейидбяйлинин повест-

романлары да böyük якс-сяда доьурмушду. Щ.Сeyidbəyli иътимаи инкишафа уйьун 

олан реал щяйатда  инандырыъы, тязадлы, эярэин ситуасийалар йарада билирди ки, юз 

йарадыъылыг ишинин ясас, щям дя мцщцм бир щиссясини йериня йетирмиш олурду. Чцнки 

йазычынын узун мцддят мцшащидя алтына алдыьы реал характерляр онун кяшф етдийи, 

бяли, беля демяк мцмкцнся, анъаг кяшф етдийи динамик, аьыр зиддиййятляр 

ятрафында (хяйала эялмяз гаршылашмалар-эюзлянилмязликlər – bu gün dünya şöhrətli 

yazıçımız Çingiz Abdullayevin dedektiv romanları kimi - Б.Б.) даща да 

эюзячарпан, диггяти чякян олаъагдыр. Бу ясярдяки мющкям ирaдяйя малик Мещди 

вя достлары, маддиййат цстцндя мягсяд адамларыдыр. Онларын гярарлары криминал 

алямдяки кими тядриъи инкишафда верилдийи анларда беля ъидди, дюнмяз, гардашдан 

беля кечмяз мцбариз, дюйцшкян хасиййят дашыйыр. Бу типик, конфликт ятрафына 

йыьышан (ялбяття, дцшцнцлмцш вя билярякдян – Б.Б.), характерляр хейли эцъя, 

инанылмыш, эюзяэюрцнмяз гцввяйя малик инсанлардыр.  

Йазы йазмаьын ян биринъи шярти, “йазымызы ъамаат чятин баша дцшмясин”, асан, 

айдын, садя дилдя йазаг (Ъ.М.) – дейя дилин тябиилийи, ряванлыьы щаггында мцхтялиф 

дюврлярдя сяняткарларымыз фикирлярини билдирмишляр.  Вя онлар еля бир дил йаратмаьа 

чалышмышлар ки, о дил бцтювлцкдя щям дя бцтцн елементляри иля халга, охуъуйа 

анлашылан вя доьма олсун,  сющбят садяъя кялмялярдян дейил, тяркиб, ибаря вя 
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ифадялярдян, щямчинин дилин тябият вя гулурушундан эедир. Диэяр повест-

романларында олдуьу кими Щ.Сeyidbəylinin щаггында данышдыьымыз повестиндя дя 

диалогдан йериндя, ситуасийалара зямин йараdанда истифадяйя уьурла мцвяффяг 

олunмушдур. Бядии дилдя диалог классикляримизин ян чох истифадя етдийи цсуллардан 

иди, чцнки тябии, ширин, лаконик йазан реалист йазычылар цчцн диалог нясрин поетик 

компонентляриндян бири кими дяйярли васитядир. Онлар диалогларын характериня, 

тябиилийиня даща чох диггят йетирилмясинин ваъиблийини вя зярурилийини билирдиляр. 

Щ.Сeyidbəyli дя йаратдыьы бядии няср ясярляриндя инсан характерлярини ачан вя 

мянтигlи, дольун мяна кясб едян мараглы диалоглара мцтямади олараг дил 

сяняткарлыьынын зярури шярти кими баxмышдыр. Б.Бабайев “Азярбайъан реалист 

нясриндя сатира” монографийасында йазыр: “Дцшцндцrцъц диалоглар васитяси иля 

охуъуну эцлдцрмяк (пйеслярдя тамашачыны) дя, аьлатмаг да олар. Фялсяфи фикри дя, 

дахили-психоложи щаlлары да, лириканы да диалоглар васитясиля тягдим етмяк олар; 

сатираны да, йумору да”1.  

“Ъябщядян-ъябщяйя” ясяринин йаранмасындан йарым ясрdən çox вахт кечиб. 

Инди ХХЫ ясрин биринъи он иллийидир. Дцнйанын зяманяси дя дяйишиб, инсанлары, 

охуъулары да. Инди охуъуну щейрятляндирмяк чятиндир. Санкт-Петербурглу профессор 

Марийа Семйоноvа демишкян “…Йазычынын дяйярсиз сяняти аьыр зящмятля, 

щявяссиз охуъуларла, лагейд тянгидчилярля, чап олунмамыш китабларла вя популйар 

жанрлара шцбщяли йанашан насирлярля ящатя олунур”. Щяр шейдян яввял инсанлыьын 

яхлаги дяйярляриня хидмят едян бу ясяр дцнйасындан, зяманясиндян асылы 

олмайараг бу эцн дя чох охунур. Юз юлкясинин эяляъяйиня инам вя ядалятля 

гуллуг етмиш орган ишчисинин аьлаэялмяз рискли гящряманлыьы вя дуйьулары тябии вя 

инандырыъы олдуьу цчцн охуъунун севимлисиня чеврилир.     

 Mövzunun aktuallığı, dinamik, dramatik konfliktin gərginliyi və əsas 

obrazların orijinallığı ilə bu əsər nəsrimizdə müsbət hadisə sayılmalıdır. Əsərin 

bədii keyfiyyəti  mövzunun aktuallığına əsaslanır. Professor Q.Xəlilov yazırdı: “... 

Doğrudur, əsasən, bu üslubda yazılmış “Uzaq sahillərdə”, “Cəbhədən-cəbhəyə” 

əsərləri, ümumi, ədəbi ictimaiyyətdə yaxşı rəy doğurmuşdur”
2
. Alim bu fikri 

əhvalat və macəra üslubunda yaradan yazıçılar haqqında danışarkən demişdir. 
1
 B.Babayev. Azərbaycan realist nəsrində satira. Bakı, Elm, 2008 

2
 Xəlilov Q. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən. Bakı, Elm, 1973, s.343. 
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Ümumən, H.Seyidbəyli İ.Qasımovla müştərək yazdıqları “Uzaq sahillərə” və 

müstəqil yazdığı “Cəbhədən-cəbhəyə” romanlarında macəraçı, “Telefonçu qız”da 

lirik, yenə də İ.Qasımovla şərikli yazdığı “İllər keçir”də epik-lirik-publisitik üslub 

müəllifi kimi çıxış etmişdir.  

Монографийада Щ.Сейидбяйлинин щаггында сющбят  ачдыьымыз ясярляри – «Узаг 

сащиллярдя», «Ъябщядян ъябщяйя», «Илляр кечир», «Чичяк» бу эцн дя юз 

актуаллыьыны, мцасирлийини сахлайа билибми? Суалын гяти ъавабы будур: Щя, бу ясярляр 

юз тяри, тяравяти, зянэин характерляри, дил-цслуб хцсусиййятляри, тящкийяси, бядии 

ифадя васитяляри иля бу эцн дя мцасирдир. Беля йазычынын щяр щансы халга мянсуб 

олмасы, ону тямсил етмяси, о халгын адыны шяртляндирир. Онун йаратдыьы ясярлярин 

истяр кино, истяр бядии нясриндя гялбимизин сясини ешидир, арзуларымызын 

эерчякляшмясини дуйуруг. Филолоэийа елмляри доктору, профессор Тяййар Саламоьлу 

йазыр: «Щансы ясярляр йашары олур? Щансы сяняткар Шекспир достларынын тябиринъя 

десяк, «бир ясрин йох, бцтцн заманларын сяняткары» олур? Фикримизъя, милли щяйат 

эерчякликлярини дцзэцн якс етдирян вə она бяшяри мязмун, дяйяр веря билян 

ясярляр»1. Йухарыда адларыnı чякдийимиз бядии ясярлярдя милли эерчяклийин, милли 

щяйатын, сюзцн щягиги мянасында бядии ифадяси вардыр.  

H.Seyidbəylinin romanlarının dil və üslubunun emosional tutumu söz və 

anlayışlarla yüklənməsi, zahiri təmtəraqa yox, ilk növbədə surətlərinin psixoloji 

ovqatlarının ifadəsinə xidmət edir. Dil ancaq məlumat vermir, dil eyni zamanda 

kokret bir şərait kontekstində aşkarlanan obrazın sevinc və kədərləri, sevgi və 

nifrətləri, əzab və iztirabları haqqında əyani təsəvvür yaradır. H.Seyidbəyli 

əsərlərində xalq ifadələrindən, atalar sözü və məsəllərdən, ibrətamiz parçalardan 

əsərin ideya məzmun siqlətini, bədii məziyyətlərini artırmaq üçün məhatərlə 

istifadə etmişdir. O, ümumxalq dilinin zənginliklərinə dərindən bələd olan, söz və 

ifadələri yerində işlətməyi bacaran, bədii dildə realizmin saxlanmasına çalışan bir 

sənətkar idi. Sənətkarın yaradıcılığında aydın nəzərə çarpan güclü ictimai pafos, 

publisistika ünsürləri onu eyni üslubi təmayülün nümayəndəsi hesab etməyə əsas 

1
 Тяййар Саламоьлу. Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Бакы, «Е.Л.» Няшриййат вя 

Полиграфийа ширкяти, 2009, сящ.8 
1
 Vilayət Quliyev. Fərdi üslub. Azərbaycan SSR EA. Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 

1980, №4, səh.6 
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verir. Amma, bir məsələni də unutmaq olmaz ki, hər hansı təmayülə daxil olan 

yazıçı öz fərdi simasını saxlayır, üslubi təmayül yalnız əsas dominant əlamətlər 

üzrə müəyyənləşdirilir. Əlbəttə, bir qənaəti də etiraf edək ki, yazıçının fərdi 

üslubunun formalaşmasında bədii təsvir vasitələrinin, dilin milli ədəbi və mədəni 

ənənələrin xüsusi rolu vardır.  

Professor Vilayət Quliyev yazır: “Fərdi üslub, hər şeydən əvvəl məqsədyönlü 

yaradıcılıq axtarışlarının, klassik irslə və müasir ədəbi proseslə hərtərəfli tanışlığın, 

həyat hadisələrini dərindən-dərinə təqib edib öyrənməyin nəticəsində yaranır”
1
. 

Deməli, Həsən Seyidbəyli öz fərdi üslubunu yaradan sənətkar kimi, həm də nəsrdə, 

əlbəttə, o illərin nəsrində, müəyyən bir novator meylin ifadəçisi kimi çıxış 

etmişdir. Təbii ki, onun müasirlərində də bu meyl (İ.Əfəndiyev, İ.Şıxlı, 

B.Bayramov və b.) görünməkdəydi. Tənqidçi ədəbiyyatşünas V.Quliyev bir 

fikrində də haqlı idi ki, “üslub sənətkarın şəxsiyyətini təyin edən amillərdən – onun 

intellektual inkişaf səviyyəsindən, varlığa emosional münasibətdən, etik və əxlaqi 

fikirlərindən kənarda ola bilməz”.          

Bizcə onun kino yaradıcılığı kimi bədii nəsri də Azərbaycan ədəbiyyatının 

parlaq  səhifələrindəndir. Onun nəsr əsərləri ideya-məzmunu və bədii sənətkarlıq 

məziyyətləri ilə səciyyələnir. Çəkinmədən deyə bilərik ki, bunlar bütövlükdə 

müasir Azərbaycan nəsrinin inkişaf rolunu müəyyənləşdirən əsərlərdir.  

H.Seyidbəylinin nəsr yaradıcılığının təhlili göstərir ki, bəzi bədii qüsurlara, 

nöqsanlara-hadisəçiliyə, utopiya-macəraya baxmayaraq, onun povest və romanları 

sənətkarlıq baxımından Azərbaycan ədəbiyyatının orijinal hadisələrindəndir və 

milli nəsrimizin, o cümlədən, ədəbiyyatımızın ideya və sənətkarlıq baxımından 

inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu illər aydın surətdə göstərdi ki, yüksələn 

xəttlə sosialist realizmi yaradıcılıq metoduna yiyələnən, həyatla əlaqəsini 

möhkəmləndirən H.Seyidbəyli istedadlı, ağır zəhmətlərə qatlaşan təkcə 

kinorejissor deyil, həm də özünəməxsus üslubu, dəsti-xətti olan bir yazıçıdır. 

Yaradıcı şəxsiyyət kamillik dövrünə çatdıqda, bu keyfiyyət sıçrayışı onun yalnız 

yaradıcılığında deyil, həmçinin ömrünün, bioqrafiyasının digər tərəflərində də, 

1
 Vilayət Quliyev. Fərdi üslub. Azərbaycan SSR EA. Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 

1980, №4, səh.6 
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özünü biruzə verir. Fəqət, H.Seyidbəyli nə yaşamışdı ki, ... Amma onun ömrünün 

son illəri gərgin zəhmət, zəka və kamillik işığına qərq olaraq keçmişdi. Bu kamillik 

isə ona asan başa gəlməmişdi.   

  

 

 

NƏTİCƏ 

 

 Bədii ədəbiyyatın əsas mövzusu insan və onun təkrarolunmaz mənəvi 

dünyasıdır. İnsanın sevinci və kədəri, səadəti və faciəsi, həyat və həyatın ədəbi 

problemləri haqqında narahatlıqları və düşüncələri, yaşına və düşdüyü şəraitə 

psixoloji, sosial duruma uyğun dəyişkən hiss və duyğuları tarixən söz sənətinin 

mahiyyətini, xarakterini, məramını müəyyənləşdiribdir. Buna görə də bədii 

ədəbiyyatda insan emosiyalarının, hiss və həyəcanlarının təsviri tarixi, söz 

sənətinin yarandığı ilk dövrlərə təsadüf edir. Birinci fəsildə H.Seyidbəylinin həyatı, 

yaradıcılığı və Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində mövqeyi barədə 

danışılıbdır. İkinci fəsildə yazıçının yaradıcılıq axtarışlarından, ilk nəsr 

əsərlərindən, üçüncü fəsildə isə “Kənd həkimi” “Çiçək”, “Telefonçu qız”, “İllər 

keçir”, “Tərsanə” və “Cəbhədən-cəbhəyə” roman-povestlərinin ideya-bədii 

xüsusiyyətlərindən danışılıbdır. Çalışmışıq ki, ədibin bir nasir kimi özünəməxsus 

məziyyətlərini üzə çıxarmağa çalışaq. Surətlərin orijinal xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmiş, bu barədə mülahizələrimizi bildirmişik.  Görkəmli sənətkarın 

povest və romanlarını milli ədəbiyyatşünaslığın uğurları, nailiyyətləri baxımından 

ədəbi-tarixi və elmi-nəzəri aspektdə araşdırmağa cəhd göstərilibdir. Janr 

məsələsinə toxunulmayıb. H.Seyidbəyli əsərlərini nəşr etdirərkən necə təqdim 

edibsə biz də o adla əsərləri qəbul etmişik. Sadəcə bir əsərin sərlövhəsi haqqında 

münasibət bildirmək istəyirik ki, oxucular çaş-baş düşməsinlər. 1950-ci ildə 

“Azərbaycan” jurnalında “Astaraya gedən yol” başlığı ilə nəşr olunan povest daha 

çox mənbələrdə “Bizim Astarada” kimi təqdim edilibdir. Halbuki bu əsər ilk dəfə 

müəllif tərəfindən “Kənd həkimi” adı ilə təqdim edilib. M.F.Axundov adına 
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kitabxanada yazıçının kataloqunda kitabların nəşr tarixinin düzülüşü belədir: 

“Telefonçu qız” povesti (1960), “İllər keçir” romanı (1967), “Uzaq sahillərdə” 

povesti (1974), “Tərsanə” romanı (1975), (Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Vaqif Yusifli 

söhbət zamanı bizə bildirdi ki, “Tərsanə”nin II hissəsini “Azərbaycan” jurnalına 

təqdim ediblər – B.B.) “Çiçək” povesti (1978), “Cəbhədən-cəbhəyə” povesti 

(1979). (Amma söhbət kitab nəşrlərinin tarixindən gedir. Çünki əsərlərin yazılması 

və ya jurnal, qəzet çapı başqa tarixlərdədir.) Adlarını çəkdiyimiz povest-romanların 

bədii məziyyətlərinə toxunmuş, bu və ya digər dərəcədə mülahizələrimizi 

söyləmişik. Hər halda monoqrafiya ədəbiyyatşünaslıqda H.Seyidbəyli nəsrinin 

təhlilinə həsr edilmiş ilk  sistemli tədqiqatdır.  Щясян Сейидбяйлинин бядии няср 

нцмуняляри чох йахын кечмишимизи (тяяссцфляр олсун ки, бизим истяйимиздян асылы 

олмайараг, ня гядяр аьыр олса да, артыг онун юлцмцндян бизи отуз иллик бир заман 

айырыр вя бу да ясрин цчдя бири демякдир. – Б.Б.) юйрянмяк, ХХЫ ясри – буэцнки 

щяйатымызы севмяк, даща инамлы, парлаг, юзцллц эяляъяк, мящз эяляъяк гурмаг 

ишиндя мцасирляриизин, ясасян дя эяnclərin милли рущда тярбийя олунмасына, 

нагисляря, бядхащлара гаршы мцбаризядя юнямли рол ойнайаъагдыр. Nəticə olaraq 

bildirmək istəyirik ki,  H.Seyidbəyli yaradıcılığı mükəmməl tədqiqatını nə vaxtsa 

tapacaqdır. Çünki onun bütöv yaradıcılığı yeni-yeni əsərlərin -  namizədlik və 

doktorluq işlərinin yazılması üçün mühüm mənbədir. 
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