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ÖN SÖZ

Bəlli olduğu kimi, son illərdə Azərbaycan romanının araş-
dı rıl ması istiqamətində bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Yazı-
lan tədqiqatlarda roman janrının mövzu, problem və janr 
özəl likləri, ideya-estetik aspektləri fərqli yanaşmalarla diqqət 
mərkəzinə çəkilmiş, bu sahədə qazanılan uğurlar elmi-nəzəri 
müstəvidə ümu mi ləşdirilmişdir. Bu da təbiidir, çünki roman 
ədəbi janrlar içərisində daha çox oxunmaqda, müzakirə ob-
yektinə çevrilməkdə, çe  şidli ölçülərlə dəyərləndirilməkdədir. 
Bu səpkili tədqiqatlar içə  ri sində Misir ədəbiyyatşünası, gənc 
türkoloq Əhməd Saminin «Müstəqillik dövrü Azərbaycan ro-
manı» monoqrafi yası maraq doğurur. 

Monoqrafi ya müəllifi nin Azərbaycan ədəbiyyatına, mədə-
niyyətinə və bütövlükdə adət-ənənələrinə yetərincə bələd ol-
ması əsərin məna və məzmununa təsirsiz qalmamışdır. İstər 
Azərbaycanın ağrılı problemlərinə yanaşma tərzində, istər ay-
rı-ayrı yazıçıların yaradıcılığına münasibətdə, istərsə də möv-
cud bədii faktların təhlili prosesində bu bələdliyin gətirdiyi 
çalarlar aşkar duyulmaqdadır. 

Ciddi yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi olan monoqrafi ya-
da təxminən on beş illik dövrün ədəbiyyatı araşdırma obyek-
tinə çevrilmişdir. Belə ki, burada İsmayıl Şıxlının «Ölən dün-
yam», Əzizə Cəfərzadənin «Zərrintac-Tahirə», «Eşq sulta-
nı», «Xəzərin göz yaş ları», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», Sabir 
Əhmədlinin «Axirət sevdası», «Kef», «Ömür urası», İsa 
Muğannanın «İsahəq, Mu sahəq», «Cəhənnəm», Əkrəm Əylis-
linin «Ətirşah Masan», Möv lud Süleymanlının «Günah dua-
sı», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Afaq Məsudun «Azadlıq», 
Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma», Elçin Hüseynbəylinin 
«Yovşan qağayılar», «On üçüncü həvari və ya 141-ci Don Juan» 
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və bir sıra digər romanlar təhlil olunaraq mövcud ədəbi proses 
kontekstində dəyərləndirilmişdir. 

Əlbəttə, adıçəkilən əsərlərin mühüm bir qismi indiyədək 
bir sıra araşdırmalarda təhlil obyektinə çevrilmiş, fərqli priz-
malardan səciyyələndirilmiş, onların bədii-estetik məziyyətlə-
rinin çözümünə çalışılmışdır. Lakin bəhs olunan monoqrafi -
yada bütövlükdə Azərbaycan romanının müstəqillik mərhələsi 
çərçivəsində tədqiqata cəlb olunması mövcud bədii örnəklə-
rin janr təkamülünü daha geniş və əhatəli sferada izləməyə və 
ümumiləşdirməyə imkan vermişdir. 

Kitabda yeri gəldikcə çağdaş Azərbaycan romanı ilə bağ-
lı yazılmış müxtəlif səpkili araşdırmalardan bəhrələnilmiş, 
müəyyən məqamlarda onlara tənqidi münasibət bildirilmişdir. 
Bu isə nəticə etibarilə tədqiqatın elmi-nəzəri tutumunu xeyli 
dərə cədə artırmışdır. 

Monoqrafi yada müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı həm-
çinin Misirdə yaranmış eyni illərin müvafi q örnəkləri ilə müqa-
yisəli şəkildə araşdırılmış, bu da tədqiqatın elmi dəyərini xeyli 
dərəcədə artırmışdır. Bu mənada Misir ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələri Nəcib Məhfuz, Yusif İssibayi, Əbdürrəhman 
Nasif, Yusif Əl Qaid və başqa yazıçıların yaradıcılığı fonunda 
müasir ərəb romanları ilə analoji təhlillər aparılması diqqəti 
çəkir. Bu tipli müqayisəli təhlillər hər iki ədəbiyyatın bəlli jan-
rlar çərçivəsində oxşar və fərqli dəyərlərini səciyyəndirməyə 
imkan verdiyindən elmi əhəmiyyət kəsr edir. 

Monoqrafi yada Azərbaycan romanının sənətkarlıq məsələ-
lərinə, estetik problemlərinə xeyli dərəcədə yer verən araşdırı-
cı müstəqillik illərində janrın əldə etdiyi bədii uğurları səciy-
yələndirməyə çalışmışdır. 

İnanırıq ki, Əhməd Saminin monoqrafi yası ədəbi mühitdə 
maraqla qarşılanacaq, istər elmi-nəzəri tutumu, istərsə də me-
todoloji yönü ilə aktuallığını qoruyub saxlayacaqdır. 

Prof. dr. Vaqif Sultanlı
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ÇAĞDAŞ DÖVRÜN NƏSRİ 
YENİ PARADİQMALAR MÜSTƏVİSİNDƏ

Rolan Barta görə, «roman» anlayışı dram və poema dialek-
tindən doğurdu. Bunlardan biri – poema həyat hadisələrinə se-
yirçi münasibəti təmsil edirdisə, digəri – dram həyata hadisələ-
rin içindən baxmağı təmin edirdi. O, bu prosesi belə izah edir-
di: «Drama və poemanı iki körpə kimi təsəvvürümüzə gətir-
sək, onlardan biri ana döşündən əmdiyi süddən imtina edərək, 
ağız da büzə bilər. İkinci körpə (poema) həmin südü şirin həyat 
şərbəti kimi qəbul edib içər, doymayanda birincinin payından 
da mənimsəyər və bu ona qüsur sayılmaz, təbii qəbul olunar». 
Müəllif təhkiyəçilikdəki bu vacib məqamı özü üçün müəyyən-
ləşdirdikdən sonra bu fərqliliyi janr baxımından roman adlan-
dırır. Ümumiyyətlə isə, maraqlı hesab etdiyimiz bu yanaşma 
dünya ədəbi-nəzəri fi krindəki mövcud hadisə ilə bağlı çoxsaylı 
mövqelərdən sadəcə, biridir. Beləliklə, roman tarixi nəql etmə 
funksiyasını daha da inkişaf etdirərək, hərəkilik xarakteri-
ni yeni keyfi yyət kimi əxz edir ki, bu da ona geniş imkanlar 
açaraq yeni mərhələyə daşıyır, qarşısında geniş sərhədlər açır. 
Bu mənada, zaman keçdikcə roman janrının ifadə dairəsi də 
genişlənir, daha böyük mətləblərin ifadəçisinə və iştirakçısına 
çevrilir. Ədəbiyyatda gedən bu struktur və ideoloji dəyişiklik-
lər həm də, təmsil etdiyi zamanın ruhundan doğur, onun dina-
mikasını artırır. Bu baxımdan çağdaş Azərbaycan nəsrindəki 
maraqlı meyillər və diqqəti çəkən eksperimentlər bu prosesin 
bariz nümunəsi kimi ortaya çıxır. Fikrimizcə, istənilən bədii 
mətnə həm də daxil olduğu epoxa, dövr kontekstində baxmaq 
və dəyərləndirmək daha aydınlaşdırıcı mövqe ola bilər. Çünki 
baş verən ictimai-siyasi proseslər, kataklizmlər birbaşa bədii 
nəsr faktına təsir edir və hətta, bu sahədə ciddi dəyişikliklə-
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rin də əsasını qoya bilir. Azəbaycan xalqının həyatında tarixi 
tale ilə bədii yaddaşın bu şəkildə üst-üstə düşməsi hadisəsi 
tariximizin iki ayrı mərhələsində baş verib. Bunlardan ilki – 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bərqərarı zamanı (1918-1920), 
digəri isə həmin cümhuriyyətin yenidən bərpası (1991) kimi 
tarixi yolayrıcında öz təsdiqini tapdı. Hər iki mərhələ milli bə-
dii düşüncəmizə ədəbi anlamda bir sıra üstünlüklər qazandır-
dı. Əgər əsrin əvvəllərində bədii təfəkkür özünəqədərki ədəbi 
ənənələri özündə birləşdirərək, forma və məzmun baxımından 
tamamilə yeni keyfi yyət qazandısa, müstəqillik dövründə bu, 
ideya, struktur, ruh baxımından fərqli axtarışların, eksperi-
mentlərin izlənməsi ilə əlamətdar oldu. Bəhs edilən mərhələdə 
mövcud tarixi gerçəkliyin təzahürü kimi ortaya çıxan roman-
lar bütün mənalarda müxtəlifl ik baxımından mozaikanı xatır-
ladır və ciddi araşdırma üçün çox sayda material verir. Müasir 
ədəbi müstəvidə mövcud olan diqqətəlayiq roman təcrübələri 
bu sahəyə panoramik və sistemli baxışı tələb edir. Bu məna-
da tədqiqatçı-alim Əhməd Sami Elaydinin «Müstəqillik dövrü 
Azərbaycan romanı» (1991-2005) monoqrafi yası bu sahədə-
ki boşluğu doldurur. Qeyd edək ki, ədəbi-elmi fi kirdə müasir 
roman nümunələri ilə bağlı davamlı olaraq çıxışlar edilsə də, 
bu, sistemli olmayıb, fraqmental təsir bağışlayır. Müəllif ilk 
dəfə olaraq, müstəqillik dövrü roman faktının xarakterik nü-
munələrini mövzu, problematika, sənətkarlıq məsələləri kon-
tekstində araşdıraraq konseptual şəkildə qruplaşdırır, təsnif və 
təhlil edir. Onun yüksək erudisiya və təhlil etmə qabiliyyəti, 
eyni zamanda, bədii mətnin sirlərinə bələdliyi seçilmiş nü-
munələri hərtərəfl i araşdırmağa və maraqlı nəticələrə gəlməyə 
imkan verir. Bu məqamda Əhməd bəy haqqında bir neçə söz 
deməyə ehtiyac duyuram. Əhməd Sami Elaydi Misir Ərəb 
Respublikasının vətəndaşı, əslən ərəbdir. Onu Bakı Dövlət 
Üniversitetinin doktorantura şöbəsində təhsil aldığı müddət-
dən tanıyıram. Biz onunla eyni mühitin yetirmələriyik və təx-
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minən eyni illərdə fərqli sahələrdə araşdırma aparmışıq. Bu 
səbəbdən Əhməd bəyin yüksək zəhmətsevərliyinin, tükən-
məyən öyrənmə enerjisinin yaxın şahidlərindənəm. Əgər belə 
olmasaydı, o, Azərbaycan dilini bu qədər dərindən mənimsəyə 
bilməz və məhz bu dildə bitkin elmi iş hazırlayıb ortaya qoy-
mazdı. Qeyd edim ki, o, həm də Azərbaycan sevgisini özündə 
daşıyan biridir. Bu nüans onun bədii mətnlərə münasibətin-
də açıq şəkildə özünü göstərir. Nəzərə alsaq ki, bədii mətnlər 
mənsub olduğu millətin həm də ruhunu sirayət etdirir və on-
ları mütləq şəkildə düzgün oxumaq lazımdır, mətləbimiz ay-
dın olar. Eyni zamanda, onun Misir Mədəniyyət Mərkəzinin 
rəhbəri kimi davamlı fəaliyyəti hər iki ölkə arasındakı mədə-
ni və elmi əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edir. Əhməd 
Saminin mütəmadi olaraq ədəbi mühitlə təması ədəbi prosesdə 
baş verən xüsusi dəyişiklikləri yaxından izləməsini təmin edir. 
Bu da təbii olaraq, onun bu sahədəki elmi qənaətlərinə müsbət 
təsir göstərir. Monoqrafi ya ilə yaxından tanışlıq bu fi kri oxu-
cuda daha da möhkəmləndirir. Ümumiyyətlə, müəllif roman 
janrı çərçivəsində elə bir mərhələni araşdırır ki, həmin dövr 
meydan hadisələrindən başlayaraq, müstəqilliyin yenidən bər-
pasına qədərki və ondan sonrakı zaman kəsimini əhatə edir, 
müxtəlif paradoksal və mürəkkəb hadisələrin varlığı ilə müşa-
yiət olunur. Təbii ki bütün bunlar sosial sferada da hiss olunur, 
insanların mənəvi-əxlaqi keyfi yyətlərinə təsirsiz ötüşmürdü. 
Əhməd bəy roman mətnlərini müxtəlif istiqamətdə, o cümlə-
dən ideoloji istiqamətdə də izləyir. Zənnimcə, «Tarixi yaddaş, 
dövrün həqiqətləri və roman» sərlövhəsi və «Tarixi dövr şəx-
siyyətlərinin bədii obrazı», «Yaxın dövrün faciələri yaddaş və 
xatirə işığında» kimi yarımbaşlıqlar bu baxış tərzinin məhsu-
ludur. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bir sıra xüsusiyyətlər 
müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını əvvəlki mərhələ-
dən kəskin şəkildə ayırır. Ümumiyyətlə, bu, elə bir mərhələydi 
ki, 70 ilə yaxın zaman məsafəsindən millət itirdiyi “mən”inə, 
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ruhuna, tarixi yaddaşına qovuşmağa çalışırdı. Aydın hiss olu-
nan bir bərpa prosesi var idi və bu, özünün cətin və ziddiyyətli 
tərəfl əriylə ortaya çıxırdı. Həmçinin, millət ona unutdurulmuş 
tarixi şəxsiyyətlərinə qovuşur, onları yenidən araşdırıb-öy-
rənmə imkanı əldə edirdi. Digər tərəfdən, milli ədəbiyyatın 
60-70-cilər dalğasında əxz etdiyi, 80-cı illərdə uzaqlaşdırıldığı 
bədii həqiqət axtarışındakı ənənələrinə qayıdılır, insana – onun 
daxilinə, xarakterinə, gizlinlərinə, ruh dünyasına doğru üfüqi, 
səthi hərəkətdən şaquli, alt qatlara hərəkətə doğrü keçid baş ve-
rirdi. Lakin ilkin mərhələdə bu məsələlər epizodik şəkildə özü-
nü göstərirdi. Bu sirr deyil ki, həmin dövrdə ədəbi prosesdə də 
elə bir canlanma müşahidə edilmirdi və bu, bədii nümunələrin 
varlığından daha çox tənqidin onlara münasibəti məsələsində 
hiss olunurdu. Yəni az da olsa, bəzi nümunələr vardı, amma 
tənqid susurdu və reaksiya vermirdi. Bu da müəyyən mənada 
anlaşılandır. Ölkə müharibə şəraitində yaşayırdı, sosial rifah 
səviyyəsi aşağı idi və təbii olaraq, hər zamankı kimi bu böh-
randan öz nəsibini alan yenə də ədəbiyyat olurdu. Lakin buna 
rəğmən, mövcud olan nümunələr müstəqillik dövrü ədəbiyya-
tının gələcəyi ilə bağlı müsbət inam aşılayırdı. Anar, Seyran 
Səxavət, Afaq Məsud, Elçin Hüseynbəyli kimi yazarların bədii 
mətnləri bu qəbildəndir. 

Əhməd bəyin araşdırıcılığı ilə bağlı diqqəti çəkən üstün 
cəhətlərindən biri də Misir ədəbiyyatına yaxından bələdliyi-
dir. Bu da ona təhlilə cəlb etdiyi nümunələri müqayisəli təh-
lil metoduna tabe etməyə imkan vermişdir. O, Nəcib Məhfuz, 
Yusif İssibayi, Əbdürrəhman Nasif, Yusif Əl Qaid və başqa 
yazarların yaradıcılığı fonunda milli bədii nümunələrlə analoji 
təhlillər aparır ki, bu da tədqiqatın əhatə və ifadə dairəsini ge-
nişləndirir, elmi yeniliyini şərtləndirirdi. 

Müəllif müharibə, qadın azadlığı kimi məsələlərdə Misir 
ədəbi nümunələrilə Azərbaycan bədii mətnləri arasında ortaq 
mövqeni müəyyən edir və bu istiqamətdə müqayisəli təhlil ma-
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nerasını davam etdirir. Həmçinin, bəlli mövzu və problemlərə 
fərqli baxış tərzlərini ortaya qoyur. Bu məqamda Misir ədəbiy-
yatı üçün vacib simalardan-islam dünyasında ilk Nobel müka-
fatçısı, ölümünə qədər bir dəfə də olsun (hətta Nobel mükafatını 
almaq üçün belə!) Qahirədən ayrılmayan, dünya miqyasında ge-
niş oxucu kütləsi olan Nəcib Məfhuz və tədqiqatçının onun ya-
radıcı kimliyinə münasibəti məsələsinə toxunmaq yerinə düşər. 
Nəcib Məhfuz ağrı-acıları olan ölkədə, müharibə şəraitində ya-
şayırdı. Bu həyat tərzi bizə də yad deyil. Əhməd bəy hər iki ölkə-
də bu kontekstdə bədii müstəviyə çıxarılan mövzuları təhlil edir; 
ortaq və fərqli tərəfl ərini göstərir. Məsələn, necə ki, Azərbaycan 
xalqı illərdir, ürəyində «Qarabağ» adlı dərd daşıyır, o cümlədən 
ərəb xalqı da İsrail höküməti tərəfi ndən işğalın ən ağır və fa-
ciəvi tərəfl ərini yaşayıb. Amma fərq ondadır ki, biz bu ağrıyla 
yaşamağı öyrəndiyimiz halda, ərəb xalqı işğalla barışmır, öz tor-
paqlarını yadellilərdən təmizləyir. Bundan əlavə, məlum olduğu 
kimi, Nəcib Məfhuz dünyada öz yaradıcılığı çərçivəsində qadın 
problemlərini davamlı olaraq qaldıran müəllif kimi tanınır. Onun 
«Qahirə», «İlğım», «İki qəsrin arası», «Yol», «Nil çayı üstün-
də pıçıltılar» kimi romanları bu barədə xeyli informasiya verir. 
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında əsərləri vasitəsilə 
bu xətti inkişaf etdirən müəllif Əzizə Cəfərzadədir. Yazıçı bunu 
bilərək yaradıcılıq missiyasına çevirməsə də, onun əsərlərinə 
güclü şəkildə nüfuz edən daxili enerjisi, mətnaltı qatlarda hiss 
olunan analıq və cavabdehlik duyğusu, əsasən, tarixi mövzulu 
romanlar yazan bu istedadlı yazıçının başlıca mövzularına çev-
rilir. O, «Zərrintac-Tahirə», «Xəzərin göz yaşları» və s. roman-
larında qadın azadlığı problemini ortaya qoyur. Tarixi mövzulu 
roman «Zərrintac-Tahirə»də müəllif bu məsələnin sərhədlərini 
bir qədər genişləndirərək, qadın azadlığını vətən azadlığı ilə 
bərabərləşdirir. Babilik hərəkatının başçısı, ömrü boyu azadlıq 
uğrunda mübarizə aparan, həyatı həbslərdə keçən, yenə də qa-
dın vüqarını itirməyən Tahirə Qürrətüleyn son nəfəsinə qədər 
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bütün insanların bərabərhüquqlu yaşaya biləcəyi bir cəmiyyət 
arzu edirdi. Müəllif «Xəzərin göz yaşları» romanında da qadın-
ların faciələrlə keçən ağır həyatlarının səbəbini hüquqsuzluqda 
görür. Ondan fərqli olaraq, Nəcib Məfhuz səbəb kimi qadınların 
savadsızlığını göstərir. Həmçinin, tədqiqatçı bənzər mövzuların 
üstünlük təşkil etdiyi Misir ədəbiyyatının digər nümunələrini də 
tədqiqata cəlb edir. Bu mənada müharibə həqiqətlərini özündə 
əks etdirən Məhəmməd Abdulla Əl-Hadinin «Gələcək günlə-
rin mahnısı», Camal Əl Gitanının «Əl Rifai», Yusif Əl Qaidin 
«Misir diyarında döyüş», Mahmud Əl Vardaninin «Qayıdış» və 
s. romanları bədii səciyyəsi və məzmunu ilə diqqəti cəlb edir. 

Qeyd edək ki, müəllif bu kitabda «Tarixi dövrün və şəxsiyyət-
lərinin bədii obrazı» çərçivəsində Kamal Abdullanın «Yarımçıq 
əlyazma» romanına geniş yer ayırır. Bu da təsadüfi  deyil. Şərti-
metoforik üslubun maraqlı nümunəsi kimi meydana çıxan roman 
ədəbi ictimaiyyətə təqdim olunandan ətrafında gedən müzakirələr 
və mübahisələr səngimək bilmir. İtalyancaya da tərcümə edilərək 
İtaliyada işıq üzü görən roman haqqında istər yerli, istərsə də 
Türkiyə mətbuatında yetərincə yazılıb. Milli ədəbi mühitdə post-
modern roman (hətta bəziləri ilk postmodern roman kimi qiy-
mətləndirirlər!) kimi qiymətləndirilən bu əsərə münasibət heç 
də birmənalı olmamışdır. Kamal Abdulla bu roman çərçivəsində 
ənənəvi süjet və obraz yaradıcılığı ənənələrini demək olar ki, alt-
üst edərək, həm struktur, həm də ideya baxımından yeni nəsr faktı 
ərsəyə gətirir. Yəni çıxış nöqtəsi kimi ənənəvi və tarixi mövzuya 
müraciət edir, lakin tamamilə yeni baxış tərzini ortaya qoyur, ta-
rixə dekonstruksiya bucağından baxmaqla onun ədəbiyyatdan gö-
rünən obrazını zənginləşdirir və mübahisə yaradır. Ədəbi proses 
məhz belə bir “mübahisə məqamlarında” yenidən doğulur, özünə 
qarşı çıxır, hər şeyi bir daha ələkdən keçirir. İki hissədən ibarət 
romanda yazıçı iki alternativ hekayəyə müraciət edir. Əhməd bəy 
bu nüansa diqqət yetirərək «Yarımçıq əlyazma» romanında tarixi-
liyin müasirliyə xidmət etdiyini qeyd edir. Əsərdə birinci əlyaz-
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ma «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanından, ikinci əlyazma isə Şah 
İsmayıl Xətainin taleyindən bəhs edir. Birinci hissə həcm etiba-
rilə daha əhatəli olsa da, ikinci hissə hadisələrinin dinamizmi ilə 
seçilir və birinci hissədə “susan dilləri” danışdırır. Əslində tarixi 
hadisə və şəxsiyyətlərə müraciət yazıçı idealına xidmət edən ədə-
bi priyom və vasitədən başqa bir şey deyil. Bunun doğru anlaşıl-
madığındandır ki, romanın mətn daxilində bilinən tarixi hadisə və 
şəxsiyyətlərin dəyişdirilmiş, fərqli təqdimatı kəskin reaksiyalara 
səbəb oldu. Lakin tədqiqatçının da qeyd etdiyi kimi, burada ya-
zıçı türk birliyi, sosial ədalət, mənəvi dəyərlərə nəyin hesabına 
olursa-olsun sadiq qalınmasının vacibliyini əsərin əsas qayəsinə 
çevirir. Tədqiqatçı romanın mündəricəsi, strukturu ilə bağlı etiraz 
doğuran digər məqama - bəhs edilən tarixi əhvalatların dəyişdi-
rilmiş süjetdə təqdimi məsələsinə toxunaraq, tarixi abidə və das-
tanların vahid nüsxəyə tabe olmadan müxtəlif variantlarda günü-
müzə gəlib çatan versiyalarını əsas gətirərək, romandakı müəllif 
yozumuna və yanaşmasına haqq qazandırır. Ənənəvi süjet anla-
yışına “mətnaltı etiraz” bədii mətnin fərqli oxunuş variantlarının 
meydana çıxmasını şərtləndirir. Beləliklə, müəllif insanın daim 
dəyişən duyğularını təhkiyə axarında gücləndirməklə, bəzən də 
“təhkiyə axınının” altında gizlətməklə gerçəkliyi kəsib-doğrayan 
paradiqmalar yaradır. 

Monoqrafi yada İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam», Əzizə 
Cəfərzadənin «Xəzərin göz yaşları», «Vətənə qayıt», «Eldən-
elə» və s. özünəməxsus mövzuları ilə seçilən romanları «Yaxın 
dövrün faciələri yaddaş və xatirə işığında» bölməsində konsep-
tual şəkildə təhlilə cəlb edilir. Ümumiyyətlə, elə tarixi və ədəbi 
materiallar var ki, onlar üzə çıxmaq və ədəbi mühitə “çaxnaş-
ma” salmaq üçün öz məqamını gözləyir. Yuxarıda adları çəkilən 
romanları bu baxımdan oxumaq xeyli maraqlı suallar doğurur. 
Bu mənada Əhməd Sami roman janrını araşdırdığı mərhələ-
də məsələyə bir də bu tərəfdən baxır, özü də yeni prizmadan... 
Həqiqətən də, elə tarixi həqiqətlər var ki, onların bədii fokus 
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nöqtəsində tam görünməsi zamandan asılı olur, yəni uzaqlaşdıq-
ca görünən hadisə konsepti bu roman mətnlərində də ifadəsini 
tapır. Əlbəttə, bunun obyektiv və subyektiv tərəfl əri var. 

İsmayıl Şıxlının ömrünün son dəmlərində yazdığı “Ölən 
dünyam” romanı bu baxımdan xarakterik səciyyə daşıyır. 
Müəllifi n özünün də qeyd etdiyi kimi, daha əvvəllər bu əsəri 
«Qanlı təpə» adı altında qələmə almaq istəsə də, sonra ictimai- 
siyası rejim ucbatından bu fi krindən daşınıb. Cünki anlayıb ki, 
həmin şəraitdə bu əsəri yazsa, tarix qarşısında sadiqlik duy-
ğusunu itirəcək, digər tərəfdən roman öz məramına çatmamış 
olacaq. Lakin istiqlaliyyət dövründə qadağalar aradan götürül-
dükdən sonra müəllif bu əsəri yazmaq qərarına gəlir və «Ölən 
dünyam» romanını yazır. Bu anlar artıq ömrünün son çağları 
idi, o, yaxınlarının da köməyi ilə son missiyasını yerinə yeti-
rib məramını tamamlayır. Tədqiqatçının da qeyd etdiyi kimi, 
yazıçı «Ölən dünyam» romanında cümhuriyyət dövrünün ağ-
rı-acılarını, bu yoldakı məhrumiyyətləri, faciələri tarixi faktlar 
əsasında canlı boyalarla ifadə edə bilmişdir. Digər əsərlərin-
dən fərqli olaraq, konkret süjet xətti və baş obrazı olmayan 
bu əsər yazıçının xəstəliyi səbəbilə bitkinlik qazanmasa da, 
cümhuriyyət tariximizin əsl həqiqətlərini özündə əks etdirən 
dəyərli mənbə mahiyyətini hər zaman qoruyub saxlayacaqdır. 

Tədqiqatçı kitabın «Sosial-siyasi və fəlsəfi -psixoloji prob-
lemlər bədii düşüncə aynasında» başlıqlı fəslində müstəqillik 
dövründə yaranan müasir ruhlu romanları qoyulan problemlə-
rin daha çox sosial-psixoloji mahiyyətinə diqqəti çəkərək təhlil 
edir. Demək lazımdır ki, bir zamanlar milli ədəbiyyatda möv-
cud olan insanın psixoloji dünyasına nüfuz, problemlərə fəlsə-
fi  yöndə baxış, metafi zik dəyərlərin üstünlük təşkil etdiyi mət-
nlərə meyil 90-cı illər ədəbiyyatında yenidən baş qaldırmışdır. 
Bu cəhdlərin nəticəsi olaraq Sabir Əhmədlinin «Axirət sev-
dası», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», Əkrəm Əylislinin «Ətirşah 
Masan», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Vaqif Sultanlının 
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«İnsan dənizi», Afaq Məsudun «Azadlıq», Səfər Alışarlının 
«Maestro», Elçin Mehrəliyevin «Doxsanıncı illər», Elçin 
Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» kimi məna və əhatə da-
irəsi baxımından eyni qatda birləşə biləcək romanlar meydana 
gəldi. Təbii ki, həmin dövrdə baş verən ictimai-siyasi olaylar 
və onların insan ruhuna təsiri-mənəvi aşınmalar, inamsızlıq, 
tənhalıq, itirilmişlik duyğusu və s. kimi mövzular bu əsərlərin 
baş leytmotivinə çevrilir. 

Vaqif Sultanlı «İnsan dənizi» romanında ən ali mənəvi 
dəyərlərə sahib insanı cəmiyyətin necə bir canavar xislətli var-
lığa çevirdiyi prosesi addım-addım anladır. Bu elə bir sosial 
sferadır ki, burada insanlığın ali qanunları cəmiyyətin yırtıcı 
maşınında üyüdülür. Və insan bütün varlığı ilə ən acınacaqlı 
şəkildə anlayır ki, yüksək mənəvi dəyərləri onu məhvə apa-
rır. Bu, bilinən şeylərin əksinə döndüyü, tarazlıqların tərsinə 
işlədiyi məqamdır. Bu, ruhi mənada həm yerdən, həm də göy-
dən üzülmə anıdır. Bu, həm yoxolma, həm də sıfır nöqtəsin-
dən geriyə hərəkət – yenidən doğuluşdur. Əhməd Saminin də 
geniş analizlərindən göründüyü kimi, yazıçı qəhrəmanının bu 
təbəddülatlarında onu daban-dabana izləmə istedadını nüma-
yiş etdirir. Göstərir ki, sosial mühitin ağır fəsadları insanın iz-
diham içindəki təkliyi kimi ağır mənəvi ifl asını şərtləndirir. Bu 
mənada yazıçı Anarın şərti-metoforik üslubda qələmə aldığı 
«Ağ qoç, qara qoç» romanında bəhs edilən problemlərin bədii 
həlli inkişaf etdirilmiş formada qarşımıza çıxır. Bilindiyi kimi, 
roman «Məlikməmməd» nağılının bəzi motivlərindən istifadə 
olunaraq yazılmışdır. Bir-birinə alternativ iki nağıldan ibarət 
əsərdə folklor elementlərinin istifadəsi yazıçı məramının ifa-
dəsindən uzağa gedən məqsədə xidmət eləmir. Hər iki nağılın 
əvvəlindəki xarakterik epiqraf əsərin bütün ruhunu ifadə edir. 
Romanın ikinci hissəsi birinci hissənin alternativi olduğu qə-
dər həm də məntiqi davamıdır. Bir-biri ilə kəsişən süjet və və-
ziyyətlər bunun isbatıdır. Birinci nağılda qəhrəmana ağ qoçu 
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yaxud qara qoçu seçmək imkanı verilir. Bu hissədə qəhrəman-
lar öz seçdikləri, arzuladıqları həyatı yaşayırlar, normal mən-
tiqlə mümkünsüz deyilənlər burada asanlıqla reallaşır. Utopik 
cəmiyyət atmosferi bura hakimdir. Məlik arzuladığı ölkədə 
yaşayan, hər şeydən nəsibini almış qəhrəman kimidir. Lakin 
mətnin alt qatlarında yazıçı Məliklə bağlı bəzi sirləri də pıçıl-
dayır, zahiri təminat effektinin altında dayanan mənəvi təklik, 
yoxluq, heçlik duyğusunun siqnallarını verir. İkinci hissədə 
isə artıq seçim şansı yoxdur- ağ, ya da qara qoçu seçməsin-
dən asılı olmayaraq, qəhrəmanın nəsibi qara qoç, yəni qaranlıq 
dünyadır. Bu hissədə hadisələrin axarı Məliyi qaranlıq dün-
yaya aparmağa hesablanıb; həm də onun tutduğu mövqedən 
asılı olmayaraq... Romanın əvvəlində qurulan utopik cəmiyyət 
modeli reallığın sərt divarlarına çırpılaraq dağılır. Əhməd bəy 
bu qurğunu özünəməxsus şəkildə mənalandırır, mənanın açıl-
masında detalların vacibliyini vurğulayır. Qeyd edək ki, «Ağ 
qoç, qara qoç» romanındakı bir roman iki hekayə prinsipindən 
istedadlı yazıçı Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» əsə-
rində bir qədər fərqli istiqamətdə istifadə olunmuşdur. 

Müharibə gerçəkləri, mühacirlik taleyi («Nekroloq»), in-
san, ruh, ölüm və nəhayət, şəhidlik qisməti ilə bağlı metafi zik 
axtarışlar («Axirət sevdası») gərgin hadisələrin məngənəsində 
sıxılan insanın dərin ruhi böhranının xəbərçisidir. Tədqiqatçı 
Sabir Əhmədlinin timsalında bəhs etdiyi ağrıları sadəcə müşa-
hidəçi, təhkiyəçi kimi deyil, şəhid atası kimi min qat öz için-
dən keçirib yazma məqamına diqqəti yönəldir. Ümumiyyətlə, 
o, öz araşdırması çərçivəsində Sabir Əhmədli və onun son dövr 
yaradıcılığına geniş yer ayırır. Bu da təsadüfi  deyil. Əvvəla, 
Sabir Əhmədli yaradıcılığının bütün mərhələlərində aktual 
problemləri qaldıraraq ədəbi tənqidin diqqətini çəkməyi ba-
carmışdır. Digər tərəfdən yazdığı mətnlərin mündəricəsi, bəhs 
etdiyi sosial-siyasi hadisələrin birbaşa öz taleyinə təsiri və 
yazıçının bunu təsvirə çalışması onu maraqlı edirdi. Xüsusilə 
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fanilik duyğusu, «Qurani-Kərim» motivlərindən geniş istifadə 
onun son dövr yaradıcılığını ifadə edir. Lakin Əhməd Sami 
«Qurani-Kərim»in izahıyla bağlı hissələrdə yazıçı yanaşma-
sını qüsurlu hesab edir, bunu onun müqəddəs kitaba dərindən 
bələd olmaması ilə izah edir. Eləcə də, müəllif müasir roman 
yaradıcılığında fəlsəfi -psixoloji problemlərin məqbul şəkildə 
öz əksini tapdığı Mövlud Süleymanlının «Günah duası» ro-
manını yüksək qiymətləndirir və geniş təhlilə cəlb edir. Qeyd 
edək ki, yazıçı əvvəlki illərdə bu romanı «Səs» adlandırmış, 
sonrakı illərdə təkmilləşdirərək «Günah duası» kimi oxuculara 
təqdim etmişdir. Romanda bir-birinə zidd qütb və anlayışlar 
orijinal obrazlar vasitəsilə ifadə olunur. Tədqiqatçı istiqlaliy-
yət dövründə tez- tez rast gəlinən yuxu faktorundan şərti-me-
toforik elementlərin işlənmə tezliyi yüksək olan bu romanda 
da istifadə olunmasına diqqəti yönəldir və eyni motivin üs-
tünlük təşkil etdiyi Əzizə Cəfərzadənin «Eşq sultanı», Kamal 
Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» və Vaqif Sultanlının «İnsan 
dənizi» romanları ilə analoji müqayisələr aparır. 

Monoqrafi yada xalqımız üçün vaciblik qazanan milli 
özünəqayıdış problemi kontekstində İsa Muğannanın «İsahəqq, 
Musahəqq, yaxud Anadil ötən yerdə», Elçin Hüseynbəylinin 
«Tut ağacı boyunca», «Balıq adam», «Metro vadisi», «Yovşan 
qağayılar» romanlarını təhlil edir. Hər iki yazıçının yaradıcılı-
ğının ortaq cəhəti kimi mövcud məsələnin bədii həllini vermək 
yolunda milli elementlər, motivlərdən geniş istifadə göstərilir. 
Xüsusilə qeyd edir ki, Elçin Hüseynbəylinin son dövr yara-
dıcılığı milli özünəqayıdış problemi üzərində qurulmuşdur. 
Onun «Yovşan qağayılar» romanında milli yaddaş məsələsinə 
fantaziya üslubu ilə yanaşmasını maraqlı manevr hesab edir. 
Həmçinin, tədqiq olunan nümunələr içərisində Afaq Məsudun 
«Azadlıq» romanı ilə bağlı bəzi fi kirləri ifadə etməyi özümüzə 
borc bilirik. Orijinal üslubu ilə fərqlənən yazarın «Azadlıq» 
romanı Qabrial Qarsia Markesin «Patriarxın payızı» romanı 
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ilə müəyyən paralelliklər təşkil edir. Özünəməxsus axıcı təh-
kiyə dili ilə seçilən Afaq Məsud bu roman çərçivəsində də 
dilin imkanlarından geniş istifadə edir. Onun burada konkret 
bir qəhrəmanın izinə düşmək kimi məcburiyyətinin olmaması, 
romanın süjetsizliyi bu imkanı yaradır. 

Müəllif məzmun-ideya baxımından təsnif etdiyi müstəqillik 
dövrü romanlarının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini, estetik çərçi-
vəsini, süjet yaradıcılığı stixiyasını müəyyən etməyə çalışır. 
Əslində tədqiqatın bu hissəsi daha ağır məsuliyyət və nəzəri 
hazırlıq tələb edir. Y. M. Lotman mətn-yazıçı münasibətləri ilə 
bağlı deyir: «... bütün sistemin dəyəri mətnin hansı dərəcədə 
itkisiz və təhrif olunmadan təhkiyəçidən adresata nəql olun-
ması ilə müəyyən olunur. Deməli, bütün sistem maksimum 
anlama istiqamətlənmişdir, danışanın və qulaq asanın kodu 
arasında hər bir uyğunsuzluq – anlaşılmazlığın mənbəyi – küy 
hesab olunacaq. Bu halda mətn içində yerləşdirilmiş mənanın 
passiv daşıyıcısı qismində özünəməxsus qab rolunu oynaya-
raq mücərrəd şəkildə mətnə qədər mövcud olması ehtimal olu-
nan hər hansı bir mənanı itkisiz dəyişikliyə uğramadan (hər 
bir dəyişiklik itkidir) funksiyasını yerinə yetirir. Özünün bu 
aspektində mətn struktur baxımından dilin maddiləşməsidir: 
dil üçün relevant olmayan hər bir şey mətndə təsadüfi dir və 
məna daşıyıcısı ola bilməz. « Lakin istənilən halda dil bu «də-
yişikliyə» və «itirilməyə» məruz qalır. Bu proses biraz da tər-
cümə mətnlərilə tərcüməçi münasibətlərinə bənzəyir. Burada 
mətnin ötürülməsi prosesinin səviyyəsinin nisbi xarakterini 
nəzərə alsaq, ən mükəmməl mətnlərdə belə «itirilmə» faktının 
aydın izlərini görərik. Eləcə də, mətn-yazıçı münasibətlərində 
də vəziyyət oxşardır. Təhkiyəçinin fi krində qurduğu qurğu ən 
yüksək dəqiqliklə ifadə edilsə belə, orada məna itirir. Çünki 
tərcüməçi mətni oxuduğu kimi, təhkiyəçi də özünü oxuyur və 
heç bir oxuma halı, enerjisi orijinaldakı kimi deyil. Bu həqiqə-
tin fərqinə vararaq yazılan mətnlərə qiymət vermək ən qənaət-
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bəxş çıxış yoludur. Bu mənada Əhməd bəyin də üzərinə ağır 
məsuliyyət düşür. Yuxarıda qeyd etdik ki, tədqiqatçı doğma 
dilimizi sonradan mənimsəyib. Bunu nəzərə alsaq, sənətkarlıq 
məsələləri ilə bağlı bəhs edilən bölmə daha çox maraq doğu-
rur və vaciblik qazanır. Lakin «Bədii sənətkarlıq xüsusiyyət-
ləri» fəsliylə tanışlıq bu nigarançılığa müəyyən mənada son 
qoyur. Onun mövzu seçimi, süjet və bədii konfl ikt, eləcə də 
bədii obraz, xarakter, tip və tipiklik problemi ilə bağlı yürütdü-
yü mühakimələr və mövcud romanları bu istiqamətdə təsnif-
ləndirməyi bizdə yaxşı mənada ümidlər oyandırır. Həmçinin, 
struktur, süjet quruculuğu qədər dilin axıcılığının önəmini də 
vurğulayır və konkret misallar əsasında bunu sübuta yetirir. İsa 
Hüseynov (Muğanna), Əzizə Cəfərzadə, Anar, Əkrəm Əylisli, 
Afaq Məsud, Vaqif Sultanlının xüsusi, axıcı dil xüsusiyyətlərini 
vurğulayır. Amma qeyd etmək lazımdır ki, əgər fi kir dili üstə-
ləmirsə, gözəl yazı dili də cox vaxt həlledici olmaya bilər. Bu 
mənada son zamanlarda bədii mətnlərlə bağlı maraq doğuran in-
tertekstuallıq məsələləri aktuallıq qazanır. Bütün bu məsələləri 
nəzərə alaraq inanırıq ki, Əhməd Sami Elaydinin «Müstəqillik 
dövrü Azərbaycan romanı» monoqrafi yası ədəbiyyatşünaslıq 
elmi miqyasında dəyərli mənbə mahiyyətindədir. 

Sonda bir cəhəti qeyd edək: Əhməd Sami Elaydinin mo-
noqrafi yası müəyyən mənada ədəbi prosesə kənardan və daxil-
dən baxışın vəhdəti olmaqla gələcəkdə aparılacaq araşdırmalar 
üçün də müəyyən mənada yol açır, çünki fərqli dünyagörüş 
və dünyaduyumun sərgilədiyi münasibət həmişə “mübahisəli-
dir”, həmişə düşünməyə sövq edir. 

Samirə Məmmədli,
fi lologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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GİRİŞ

Azərbaycan ədəbiyyatında roman janrı özünəməxsus inki-
şaf və təkamül tarixi keçmişdir. Bəzi ədəbiyyatşünasların qə-
naətincə, bu janrın ilk nümunələri XII yüzildə Xaqani Şirvani 
və Nizami Gəncəvinin mənzum şəkildə qələmə aldıqları ro-
manlarla başlasa da, əslində bu tarix XIX əsrdən başlayır. 

Azərbaycan nəsrində roman janrının ən kamil örnəklə-
ri XX yüzildə yaranmışdır. Əsrin birinci yarısında Məmməd 
Səid Ordubadinin «Dumanlı Təbriz», «Gizli Bakı», «Döyüşən 
şəhər», «Qılınc və qələm», Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin «İki 
od arasında», «Qızlar bulağı», Əbülhəsən Ələkbərzadənin 
«Yoxuşlar», Süleyman Rəhimovun «Şamo», «Saçlı», Mehdi 
Hüseynin «Səhər», Əli Vəliyevin «Qəhrəman» və digər ro-
manlar tarixi mövzuda qələmə alınmışdır. 

XX əsrin altmışıncı illərində ictimai-siyasi mühitdə yara-
nan mülayimləşmə prosesi insana qayıdış problemini aktiv 
şəkildə gündəmə gətirmiş və bu amil roman janrının inkişa-
fına, məzmunca yeniləşməsinə səbəb olmuşdur. İsmayıl Şıxlı, 
İsa Hüseynov (Muğanna), Əzizə Cəfərzadə, İlyas Əfəndiyev, 
Sabir Əhmədli və başqa yazıçılar bu dövrdə yazdıqları roman-
larla insanın daxili aləmini bütün zənginliyi ilə əks etdirməyə 
çalışmışlar. 

Yetmiş-səksəninci illərdə yaranan tarixi romanlarda (Ənvər 
Məmmədxanlı, Fərman Kərimzadə, Əzizə Cəfərzadə, İsa 
Hüseynov (Muğanna), Əlisa Nicat və başqa yazıçıların yara-
dıcılığında) Azərbaycan xalqının indiyədək araşdırılmamış ta-
rixi keçmişinə nəzər salınmışdır. Həmin dövrdə yaranan müa-
sir mövzulu romanlarda isə (Anarın «Beşmərtəbəli evin altıncı 
mərtəbəsi», Sabir Əhmədlinin «Toğana», «Yasamal gölündə 
qayıqlar üzürdü», Sabir Azərinin «Dalanda», İsi Məlikzadənin 
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«Gümüşgöl əfsanəsi», Əkrəm Əylislinin «Ağ dərə», Yusif 
Səmədoğlunun «Qətl günü», İsa Hüseynovun (Muğanna) 
«İdeal», Elçinin «Ölüm hökmü») cəmiyyətin sosial-siyasi və 
mənəvi-əxlaqi problemləri bədii təcəssümünü tapmışdır. 

Azərbaycan romanının inkişafında yeni bir mərhələ isə 
müstəqillik dövrü ilə bağlıdır. 

İyirminci yüzilin sonlarında Sovetlər Birliyinin çöküşü və 
Azərbaycanın yenidən istiqlaliyyət əldə etməsi cəmiyyətin ic-
timai-siyasi həyatında olduğu kimi, ədəbi-mədəni sferada da 
köklü, əsaslı dəyişikliklərin təməlini qoymuş oldu. Qeyd edək 
ki, sovet siyasi rejiminin çöküşü ilə uzun illər boyu ədəbiy-
yata hakim olan vahid yaradıcılıq metoduna – sosialist rea-
lizminə son qoyulması ədəbi-estetik fi kirdə çoxmetodluluğun 
inkişafına təkan verdi. Son illərdə meydana gələn araşdırma-
larda Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məmməd Səid Ordubadi, 
Süleyman Rəhimov, Mehdi Hüseyn, Ənvər Məmmədxanlı, 
İsmayıl Şıxlı, İlyas Əfəndiyev, Əzizə Cəfərzadə, Fərman 
Kərimzadə, İsi Məlikzadə, İsa Hüseynov (Muğanna), Anar, 
Sabir Əhmədli, Elçin, Əlisa Nicat, Əkrəm Əylisli, Sabir 
Azəri, Mövlud Süleymanlı və başqa sənətkarların yaradıcılı-
ğının təhlil obyektinə çevrilməsi bu baxımdan maraq doğurur. 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran ən mü-
hüm problemlərdən biri müstəqillik dövrü romanlarının təhlil 
və tədqiq obyektinə çevrilməsidir. Qarşınızdakı bu monoqra-
fi yaAzərbaycan ədəbiyyatşünaslığındakı bu boşluğu aradan 
qaldırmaq məramına xidmət edir. 

 Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanının (1991-2005-ci 
illər) ayrıca tədqiqat obyektinə çevrilməsi çağdaş ədəbiyyat-
şünaslığın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. 

Məlum olduğu kimi, müstəqillik dövründə Azərbaycan ədə-
biyyatı özünəməxsus inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 
Bu özünəməxsusluq ədəbiyyatın digər janrları ilə müqayisədə 
roman janrında daha qabarıq təcəssümünü tapmaqdadır. Bu da 
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təsadüfi  deyildir, çünki dövrün ictimai problemlərini əks etdir-
mək baxımından roman bədii nəsrin digər janrlarından daha 
çox imkanlara malikdir. Ona görə də təbii olaraq roman janrını 
araşdırmadan bədii nəsr haqqında dolğun və hərtərəfl i müla-
hizə yürüdülməsi mümkün deyildir. Lakin əvvəlki dövrlər-
dən fərqli olaraq müstəqillik illərində yaranan romanlar ədəbi 
tənqid və ədəbiyyatşünaslıq tərəfi ndən ciddi, sistemli şəkildə 
araşdırılmamışdır. Bu da, şübhəsiz ki, ədəbi-nəzəri fi krin ro-
man janrına yönəlik tədqiqatlarında müəyyən boşluqların ya-
ranmasına gətirib çıxarmışdır. 

Tədqiqatın aktuallığını şərtləndirən amillərdən biri də çağ-
daş Azərbaycan romanlarının sovet dövründə yaranan mövcud 
bədii örnəklərlə müqayisəli təhlil olunmasıdır. 

Bilindiyi kimi, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanla-
rı müəyyən qədər araşdırılmış, ayrı-ayrı müəllifl ərin əsərləri 
haqqında müxtəlif səpkili məqalələr yazılmışdır. Lakin indiyə 
qədər 1991-2005-ci illərdə yaranmış Azərbaycan romanları 
müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilməmiş, bu və ya digər kon-
tekstdə sistemli təhlilini tapmamışdır. Məhz bu cəhət tədqiqa-
tın elmi yeniliyini şərtləndirən amillərdəndir. Belə ki, ilk dəfə 
olaraq Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında müstəqillik illərində 
yaranan romanlar müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Tədqiqat işində 1991-2005-ci illərdə yaranmış Azərbaycan 
romanları əvvəlki onilliklərdə meydana gələn eyni janrda qə-
lə mə alınmış bədii örnəklərlə müqayisəli şəkildə təhlil olun-
muşdur. 

Araşdırmanın elmi yeniliyini şərtləndirən amillərdən biri də 
burada çağdaş Azərbaycan romanlarının müxtəlif ərəb ölkələ-
rində yaranan romanlarla müqayisəli şəkildə tədqiq olunması, 
bu kontekstdə oxşar və fərqli cəhətlərin, xüsusiyyətlərin üzə 
çıxarılmasıdır. 

Monoqrafi yada qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün əsas 
etibarilə aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsinə çalışılmışdır:
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– 1991-2005-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatında yaranmış 
roman janrı nümunələrini mövzu, ideya, problem, konfl ikt və 
xarakter yaradıcılığı baxımından təhlil obyektinə çevirmək;

– Müstəqillik dövründə yaranmış romanların janr 
özünəməxsusluğunu səciyyələndirmək;

– Müstəqillik dövründə yaranan romanları əvvəlki dövrlər-
də yaranan romanlarla müqayisəli təhlilə cəlb etmək;

– Müstəqillik dövründə yaranan Azərbaycan romanlarını 
müasir ərəb romanları ilə müqayisəli şəkildə təhlil obyektinə 
çevirmək; 

– Romanlarda mənəvi-əxlaqi problemlərin bədii təcəssü-
münə diqqəti yönəltmək;

– Romanlarda çağdaş Azərbaycan cəmiyyətinin sosial həya-
tının və problemlərinin bədii əksini təhlil obyektinə çevirmək;

– Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının poetik xüsu-
siyyətlərini səciyyələndirmək;

– Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları ilə bağlı yazıl-
mış tədqiqatların qüsur və nöqsanlarını üzə çıxarmaq. 

Monoqrafi yanın tədqiqat obyektini müstəqillik dövrü (1991-
2005-ci illər) Azərbaycan romanları təşkil edir. Tədqiqatın ayrı-ayrı 
fəsillərində İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam», Əzizə Cəfərzadənin 
«Zərrintac-Tahirə», «Eşq sultanı», «Xəzərin göz yaşları», Anarın 
«Ağ qoç, qara qoç», Sabir Əhmədlinin «Axirət sevdası», «Kef», 
«Ömür urası», Çingiz Hüseynovun «Doktor N», «Merac», İsa 
Hüseynovun (Muğanna) «İsahəq, Musahəq», «Cəhənnəm», 
Əkrəm Əylislinin «Ətirşah Masan», Mövlud Süleymanlının 
«Günah duası», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Afaq Məsudun 
«Azadlıq», Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi», Kamal Abdullanın 
«Yarımçıq əlyazma», Ağarəhim Rəhimovun «Ovlaq keçidi», 
Hüseynbala Mirələmovun «Gəlinlik paltarı», Elçin Mehrəliyevin 
«Doxsanıncı illər», Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar», 
«On üçüncü həvari və ya 141-ci Don Juan» və bir sıra digər ro-
manlar təhlil olunmuşdur. Burada həmçinin müasir ərəb roman-
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ları ilə (Nəcib Məhfuz, Yusif İssibayi, Əbdürrəhman Nasif, Yusif 
Əl Qaid və başqa yazıçıların yaradıcılığı fonunda) analoji təhlillər 
aparılmış, roman haqqında yaranan elmi-nəzəri qaynaqlara bu və 
ya başqa formada istinad olunmuşdur (167; 170; 171). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları haqqında bu və 
ya digər səpkidə tədqiqat aparılmışdır. Azərbaycanın tənqid-
çi və ədəbiyyatşünaslarından Yaşar Qarayev, Bəkir Nəbiyev, 
Yavuz Axundlu, Akif Hüseynov, Himalay Ənvəroğlu, Cəlal 
Abdullayev, Tofi q Hüseynoğlu, Vaqif Yusifl i, Təyyar Salam-
oğ lu, Almaz Əliqızı, Tehran Əlişanoğlu, Nərgiz Cabbarlı və 
başqaları bu illərdə yaranan romanlar haqqında mətbuatda 
məqa lələrlə çıxış etmiş, yaxud müasir dövrün nəsrinə həsr 
olun muş monoqrafi k səpkili tədqiqatlarında yeri gəldikcə hə-
min romanlara münasibət bildirmişlər. 

AMEA-nın müxbir üzvü, fi lologiya elmləri doktoru, 
professor Yaşar Qarayevin «Tarix: yaxından və uzaqdan», 
«Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX-XX əsrlər» adlı tədqiqatlarında 
müstəqillik dövrü ədəbiyyatı səciyyələndirilərkən roman jan-
rına da münasibət bildirilmişdir (83; 81). 

Akademik Bəkir Nəbiyevin araşdırmalarında çağdaş Azər-
bay can romanları mövzu-məzmun, problem, dil-üslub kon-
tekstində təhlilini tapmışdır (115; 116). 

Filologiya elmləri doktoru, professor Yavuz Axundlunun 
ayrı-ayrı monoqrafi k tədqiqatlarında və məqalələrində müs tə-
qil lik dövründə qələmə alınmış tarixi romanlar təhlil olunmuş-
dur (6; 7; 8; 9; 10). 

Filologiya elmləri doktoru, professor Himalay Ənvəroğ-
lu nun «Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri» 
(2004), «Azərbaycan romanının inkişaf problemləri» (2008) 
kimi tədqiqatlarında çağdaş Azərbaycan romanlarının poetika-
sına da müəyyən qədər toxunulmuşdur (49; 50; 85). 

Filologiya elmləri doktoru, professor Təyyar Salamoğlunun 
«Müasir Azərbaycan romanının poetikası» (2005), «Müasir 
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Azərbaycan romanı: janr təkamülü» (2007), «Ən yeni 
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri» (2008) araşdırmalarında 
XX əsrin sonları, XXI əsrin əvvəllərində yaranan bədii nəsrin 
tədqiqi fonunda müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları da 
təhlilə cəlb olunmuşdur (127; 126; 125). 

Filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusifl inin bədii nəsrlə bağlı 
araşdırmalarında müstəqillik dövrü romanları ilə bağlı bəzi ro-
manlar təhlil obyektinə çevrilmişdir (149; 154; 155; 156, 157). 

Filologiya elmləri doktoru Salidə Şərifovanın «Ədəbi pro-
sesə nəzəri baxış» (2006) və «Müasir Azərbaycan romanla-
rında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri» (2007) adlı 
monoqrafi k tədqiqatlarında müstəqillik dövrü Azərbaycan ro-
manlarının bir qismi mövzu, ideya-problem baxımından təhlil 
olunmuşdur (135; 136). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi nəzə-
ri xüsusiyyətlərini səciyyələndirən tədqiqatlarda yeri gəldikcə 
roman janrına da münasibət bildirilmişdir (4; 5; 26, 31; 47; 89; 
97; 98; 145; 146; 147). 

Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı yazıçıların yaradıcılığı-
na, həmçinin çağdaş ədəbiyyatın müxtəlif problemlərinə həsr 
olunmuş tədqiqatlarda roman janrı ilə bağlı bu və ya digər mü-
lahizələrə təsadüf olunmaqdadır (1; 42; 60; 67; 73; 76; 80; 87; 
96; 105; 129; 131). 

Ali məktəblər üçün hazırlanan dərsliklərdə, həmçinin ədəbiy-
yat tarixinə həsr olunmuş tədqiqatlarda müstəqillik illərində yara-
nan romanlara da yeri gəldikcə münasibət bildirilmişdir. Xüsusilə, 
professor Cəlal Abdullayev, professor Tofi q Hüseynoğlu və pro-
fessor Vaqif Sultanlının elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan ikicild-
lik «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı» dərsliyində müstəqillik döv-
ründə yaranan romanlar təhlil olunmuşdur (114). 

Türkiyədə nəşr olunan bir sıra tədqiqatlarda da yeri gəldik-
cə müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları təhlil obyektinə 
çevrilmişdir (162). Xüsusilə, bu tədqiqatlarda Anarın «Ağ qoç, 
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qara qoç» romanı daha əhatəli şəkildə araşdırılmışdır (163; 
164; 165). Həmçinin, internet səhifələrində, ayrı-ayrı ədəbiy-
yat saytlarında müstəqillik dövrü romanları ilə bağlı araşdır-
malara təsadüf olunmaqdadır (181; 182; 183). 

Lakin 1991-2005-ci illər Azərbaycan romanları haqqında 
yazılan tədqiqatların say etibarı ilə çoxluğuna baxmayaraq, 
yara nan əsərlər indiyədək müasir nəzəri fi kir müstəvisin-
də müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Bu mənada 
mü da fi əyə təqdim olunan dissertasiya işində ilk dəfə olaraq 
müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları bütöv, sistemli şəkil-
də araşdırılır. 

Monoqrafi yadan bədii nəsr, roman janrı, poetika məsələlə-
ri, ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq və s. mövzularda yazıl-
mış tədqiqatlarda qaynaq kimi istifadə oluna bilər. Əsər təhlil 
istiqamətləri, nəzəri yanaşma və araşdırma formulları ba xı-
mın dan gələcəkdə bu sahədə aparılacaq tədqiqatlar üçün el-
mi-nəzəri əhəmiyyət daşıyır. 

Monoqrafi yadan həmçinin ali məktəblərin fi lologiya fa-
kültələrində ümumi və xüsusi kursların tədrisində yardımçı 
vəsait kimi istifadə edilə bilər. 

Monoqrafi ya ədəbi-elmi irsə münasibətdə tarixilik prinsi-
pinə ardıcıl şəkildə riayət olunması əsasında həyata keçirilmiş, 
bu zaman müqayisəli təhlil metoduna üstünlük verilmişdir. 
Əsərin yazılmasında müasir Azərbaycan və ərəb ölkələri ədə-
biyyatşünaslığının və bütövlükdə dünya estetik fi krinin nəzəri 
müddəaları başlıca çıxış nöqtəsi olmuş, analoji tədqiqatların 
təcrübə və nəticələrindən istifadə edilmişdir. 
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Bədii nəsrin son dərəcə maraqlı, orijinal, bənzərsiz örnək-
ləri ilə zəngin olan Azərbaycan ədəbiyyatında (17; 19; 20; 21; 
71; 104; 109; 142; 158) istiqlaliyyət dövründə digər janrlarla 
müqayisədə romanlara daha çox müraciət olunmuşdur. Dövrün 
yazıçılarının əksəriyyəti bu və ya digər şəkildə roman janrına 
üz tutmuş, maraqlı, orijinal sənət nümunələri ortaya çıxar-
mışdır. Roman janrına əvvəlki illərlə müqayisədə müstəqil-
lik dövründə intensiv şəkildə müraciət olunması bir tərəfdən 
ənənə ilə, digər tərəfdən onun ifadə imkanlarının genişliyi ilə 
bağlıdır. Son illərdə Əzizə Cəfərzadə, Anar, Sabir Əhmədli, 
İsa Muğanna, Seyran Səxavət, Çingiz Abdullayev, Sabir 
Rüstəmxanlı, Afaq Məsud, Vaqif Sultanlı, Kamal Abdulla, 
Hüseynbala Mirələmov, Ağarəhim Rəhimov, Səfər Alışarlı, 
Elçin Hüseynbəyli və başqa yazıçıların roman janrının imkan-
larından bəhrələnməsi bu baxımdan səciyyəvidir. 

Müasir Azərbaycan nəsrinin mühüm bir qolunu da tarixi 
mövzuda yazılmış romanlar təşkil edir. Məlum olduğu kimi, 
tarixi romanların yaranması bir sıra amillərlə bağlıdır. Hər şey-
dən əvvəl, roman janrının bu tipi tarixin qaranlıq, öyrənilmə-
miş səhifələrinin aşkarlanmasına xidmət edir. Bir çox hallarda 
isə tarixin müəyyən dövr, şəxsiyyət və problemlərinin öyrə-
nilməsinə siyasi-ideoloji yasaqlar qoyulduğu dövrlərdə tarixin 
canlandırılması missiyası bədii nəsrin üzərinə düşür. Bütün 
bunlarla yanaşı, tarixi roman janrının yaranmasını və işləkliyi-
ni şərtləndirən ən mühüm amil çağdaş dövrün problemlərinin 
tarixə söykənərək əks olunması zərurətidir. 

Qeyd edək ki, «Azərbaycan tarixi romanı son onillikdə 
özünəməxsus inkişaf yolu keçmiş, yeni mövzu, problematika 
və sənətkarlıq məziyyətləri ilə zənginləşmişdir. Xüsusən nəsri-
mizin son vaxtlaradək diqqət yetirmədiyi bir sıra mövzular son 
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dövrün ədəbi prosesində önəmli yer tutmuşdur. Sovet dövrün-
də ədəbiyyatımızda toxunulması bir növ yasaq olan ayrı-ayrı 
mərhələlərin mühüm hadisələri və görkəmli şəxsiyyətləri indi 
artıq diqqət mərkəzinə çəkilmişdir» (6, s. 521). 

Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi, Misir ədəbiyyatın-
da da tarixi roman janrı özünəməxsus, spesifi k inkişaf yolu keç-
mişdir. Qeyd edək ki, Misirdə müasir səpkili romanın yaran-
ması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Burada roman janrının 
təşəkkülü əsas etibarilə romantik (Məhəmməd Həsən Hikalın 
1914-cü ildə qələmə alınmış, Misir ədəbiyyatında yaranmış ilk 
roman hesab edilən «Zeynəb» romanı) (179) və realist (Nobel 
mükafatı laureatı Nəcib Məhfuzun romanları) istiqamətlərdə 
gerçəkləşmişdir. Bu istiqamətlərlə yanaşı, özünəməxsus tərzdə 
yaranan tarixi romanlar çox keçmədən bədii nəsrin əsas, aparı-
cı janrlarından birinə çevrilmişdir (166; 169; 174). Bu mənada 
görkəmli Misir nasirləri Əli Əl-Cərminin və Əli Bikasirin ro-
manları xüsusilə diqqəti cəlb edir (168, s. 122). Hər iki yazı-
çının qələmə aldığı romanlar Misir xalqının uzaq keçmişinə 
üz tutduğu və milli mücadilə tarixini hərtərəfl i şəkildə canlan-
dırdığı üçün tez bir zamanda populyarlıq qazanmışdır. Onu da 
qeyd edək ki, «Yeni dönəm ərəb ədəbiyyatında roman janrı, 
onun müxtəlif növləri ilk mərhələdə Avropa xalqları ədəbiyya-
tından, özəlliklə də fransız və qismən də ingilis ədəbiyyatından 
müvafi q əsərlərin təqlidi yolu ilə yaranmışdır. Ərəb ədəbiyyatı 
tarixini tədqiq edən bütün araşdırıcılar - ərəb, rus, Azərbaycan, 
Avropa şərqşünasları bu gerçəkliyi birmənalı şəkildə təsdiqlə-
mişlər» (54, s, 48-49). 

Müasir dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan tarixi 
romanlar içərisində Əzizə Cəfərzadənin «Gülüstandan öncə», 
«Zərrintac-Tahirə», «İşığa doğru», «Xəzərin göz yaşları», 
«Eşq sultanı», Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» və 
başqa bədii nümunələr diqqəti çəkir. Tədqiqat işində bu tarixi 
romanlar sistemli təhlil obyektinə çevrilmişdir. 
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Kitabda müstəqillik dövrü Azərbaycan tarixi romanları iki 
istiqamətdə təhlil olunmuşdur:

a) Tarixi dövrün və şəxsiyyətlərin bədii obrazları;
b) Yaxın dövrün faciələri yaddaş və xatirə işığında. 
Əlbəttə, tarixi roman janrının bu istiqamətdə təhlil edilməsi 

sırf şərti səciyyə daşıyır, əsas etibarı ilə tədqiqata aydınlıq gə-
tirmək məramına söykənir. 

1.1. Tarixi dövrün və şəxsiyyətlərin bədii obrazları

Azərbaycanda müstəqillik dövründə yaranmış tarixi ro-
manlar özünəməxsus mövzu, problematika yeniliyi, janr ça-
larları ilə diqqəti çəkməkdədir. Bu cəhət tarixi roman haqqında 
yazılan tədqiqatlarda bu və ya digər şəkildə elmi-nəzəri şərhini 
tapmışdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə yaranmış 
əksər tarixi romanlar ədəbi tənqid tərəfi ndən sistemli şəkil-
də araşdırılmamışdır. Araşdırmaya cəlb olunan dövrdə Əzizə 
Cəfərzadənin «Gülüstan»dan öncə», «Zərrintac-Tahirə», 
«İşığa doğru», «Xəzərin göz yaşları», «Eşq sultanı», Kamal 
Abdullanın «Yarımçıq əlyazma», Elçin Hüseynbəylinin «On 
üçüncü həvari və ya 141-ci Don Juan» romanları diqqəti cəlb 
edir. Əvvəlki dövrlərdə yaranmış romanlardan fərqli olaraq bu 
əsərlər tarixi fakt və hadisələrə qeyri-ənənəvi yanaşma tərzi ilə 
seçilirlər. 

İstiqlaliyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında yara-
nan tarixi romanlar içərisində Kamal Abdullanın «Yarımçıq 
əlyazma» əsəri diqqəti çəkməkdədir. İki fərqli tarixi zama-
nı əhatə edən bu romanda yazıçı şərti-metaforik üsluba söy-
kənərək orijinal formada qənaətlərini əks etdirməyə çalışmış-
dır. Romanın süjet xətlərinin əsasında guya müəllif tərəfi ndən 
Milli Əlyazmalar İnstitutunda tapılmış «yarımçıq bir əlyaz-
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ma» dayanmaqdadır. Şərti aspektdə düşünülmüş bu əlyazma 
iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə «Kitabi-Dədə Qorqud» 
dastanından, ikinci hissə isə Şah İsmayıl Xətainin taleyindən 
bəhs edir. Lakin yarımçıq əlyazma iki müxtəlif hissədən ibarət 
olmasına baxmayaraq, bir-birini tamamlayan istiqamətlərin 
qovuşuğu kimi diqqəti çəkir. 

Romanın birinci hissəsində Oğuz cəmiyyətinin daxilin-
də baş vermiş ekstraordinar bir hadisə ilə bağlı Bayandır xan 
tərəfi ndən (Dədə Qorqudun katibliyi ilə) aparılan istintaq pro-
sesi qələmə alınmışdır. Burada həmçinin müəllifi n - yəni Dədə 
Qorqudun xüsusi qeydləri və müşahidələri də verilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Kamal Abdullanın bəhs olunan 
romanındakı «Yarımçıq əlyazma» mətnində «... cərəyan edən 
hadisələr və bu hadisələrin iştirakçısı olan obrazlar «Kitabi-
Dədə Qorqud» dastanındakı zamanın hadisələri və iştirakçı-
ları deyildir. «Yarımçıq əlyazma»dakı Bayandır xan, Dədə 
Qorqud, Qazan xan, Beyrək, Bəkil, Burla Xatun, Alp Aruz və 
s. obrazlar «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanından tanıdığımız 
mifi k obrazların adını daşıyan çağdaş insanların obrazıdır» 
(125, s. 417). 

Xatırladaq ki, «Yarımçıq əlyazma» romanının mətbuat-
da müəyyən tənqidlərə hədəf olmasının əsas səbəbi əsərə 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı arasındakı fərqlər kontekstində 
yanaşılmasıdır. Belə ki, tənqidçi-publisist Əli Rza Xələfl inin 
qənaətincə, «Tarixə saxta münasibət və ideyaca antibəşəri, 
antiinsani münasibət, bir sözlə, əgər belə demək mümkündür-
sə, ideyaca bu qədər ziddiyyətli və zərərli motivlər üstündə 
qurulmuş, qələmə alınmış əsər yaşarlılıq qazana bilməz, bədii 
cəhətdən nə qədər güclü olursa-olsun» (66). 

«Yarımçıq əlyazma» romanında təsvir olunan mifi k əhva-
latlar xalqın əski düşüncə tarixinə aydınlıq gətirməkdən daha 
çox, yaşanılan dövrdə cəmiyyət həyatının qaranlıq qatlarına 
işıq tutmaq baxımından səciyyəvi məqamlarla müşayiət olu-
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nur. Tarixə bu cür yanaşma romanın müasirliyini təmin edən 
bədii komponent kimi çıxış etdiyindən onun bu yönümdə 
dəyərləndirilməsi bir sıra ideya-estetik məqamların üzə çıxa-
rılmasına imkan verir. Bəzi tədqiqatlarda əsərə bu prizmadan 
yanaşılması da nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Romanda təsvir olunan birinci əlyazma Bayandır xan ilə 
Dədə Qorqud arasında olan söhbətlə başlayır. Söhbətin məz-
munundan məlum olur ki, Bayandır xan Oğuz elində işlərin 
qarışıq düşdüyündən narahatdır. Bu qarışıqlığa səbəb isə ölkə-
də gizli fəaliyyət göstərən bir casusun olmasıdır. Əvvəlcə, 
zindana salınan bu casusun hansı yollasa azadlığa buraxılması 
onun narahatlığını daha da artırmışdır. 

Süjetin gedişindən məlum olur ki, Bayandır xan öz əlaltısı, 
«kölgəsi, nəfəsi, canı, zehni» olan Qılbaşa və Qorquda əmr 
edir ki, casus məsələsinə aydınlıq gətirsinlər. Casusun kimli-
yini aşkarlamaq üçün Bayandır xan istintaq aparır, Qorqud isə 
bu istintaqın gedişatını qələmə alır. 

Göründüyü kimi, romanın süjet xəttində casusluq əsas prob-
lem kimi bədii təsvir obyektinə çevrilmişdir. Bu problemin 
Azərbaycan ədəbiyyatında yeni olmadığı nəzəri-estetik fi krə 
bəllidir. Bu gün Qarabağ müharibəsini yaşayan Azərbaycan 
üçün problemin aktuallığı sirr deyildir. Güman ki, bunu icti-
mai bir problem kimi diqqətə çatdırmaq romanın əsas qayələ-
rindən biridir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, romanın birinci əlyazma-
sında süjet xəttini Bayandır xanın apardığı istintaq təşkil edir. 
İstintaq prosesində məlum olur ki, bəylər məşvərətə getmə-
mişdən qabaq casusun anası onların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda 
görüşüb söhbət aparmışdır. Söhbət zamanı qadın hər bir bəyə 
casusun onun oğlu olduğunu söyləmişdir. Nəhayət, casusun 
buraxılmasına səbəb onun anasının bəyləri çıxılmaz vəziyyət-
də qoyması olur. Romanda təsvir olunan bu hadisə fonunda 
belə bir ideya təlqin olunur ki, daxildən kömək olmasa, heç 
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bir xarici qüvvə ölkənin içərilərinə müdaxilə edə bilməz. 
İstintaqın başlanğıcında casusun varlığını ölkə üçün böyük 
təhlükə hesab edən oğuz bəyləri sonda onun «günahsız» ol-
ması ilə barışırlar. «Çünki casus Boğazca Fatmanın oğludur və 
Boğazca Fatma hər bir Oğuz bəyinə sübut edə bilir ki, bu, elə 
sənin oğlundur. Qırx oynaşlı Fatma ilə Oğuz bəylərinin intim 
münasibətlərini cəmiyyətin məişət əxlaqının pozulması kimi 
qiymətləndirmək olar. Lakin Oğuz bəylərinin öz şəxsi taleləri-
ni bütün Oğuzun mənafeyindən üstün tutmaları və casusu azad 
edərkən qətiyyən tərəddüd etməmələri sosial-əxlaqı pozulmuş 
cəmiyyəti görüntüyə gətirir» (125, s. 418). 

Yazıçı romanda ciddi problemlər qarşısında qalan Oğuz 
bəylərinin çətin məqamda öz şəxsi talelərini düşünmələrini 
incə, zərif detallarla əks etdirmişdir. Çünki «İstintaq prosesin-
də - ağır sınaq qarşısında qalan Oğuz bəyləri ancaq öz şəxsi 
taleləri üçün narahatlıq hissi keçirir, sıravi bəylərdən tutmuş 
«Oğuzun dirəyi» Qazana qədər ən alçaq hərəkətləri belə öz-
lərinə rəva görürlər. Təki canlarını ölümdən qurtarsınlar, təki 
tutduqları mövqedən məhrum olmasınlar» (125, s. 418). 

«Yarımçıq əlyazma» romanında müəllifi n diqqət yetirmək 
istədiyi məqamlardan biri sosial ədalət problemidir. Yazıçı bu 
problemi əks etdirmək üçün bir sıra bədii üsul və vasitələrdən 
istifadə etmişdir. Xüsusilə ədalət axtarışları və onun üzə çıxarıl-
ması əsər boyu müəllifi  düşündürür. Ümumiyyətlə, «Yarımçıq 
əlyazma»da «... ədalətin istintaq şəklində üzə çıxması məsələsi 
ilə millətin, dövlətin bütövlük məsələsi önə çıxır. Danışılanlar, 
yuxugörmələr, Nur daşı ilə söhbətlər, bəzi insanların sirlərini 
Qorquda danışması bir xəttə - İç və Dış Oğuzun bütövlüyünü 
qorumağa, həmçinin ikitirəliyin, bölücülüyün əsasının qoyul-
masına «yardım» olanların üzə çıxmasına səbəb olur. Əslində 
casusun kimlər tərəfi ndən qaçırılması ətrafında başlanmış is-
tintaq daha böyük məsələləri aydınlaşdırır» (40, s. 197). Qeyd 
edək ki, romanda sosial ədalət probleminin qoyuluşu və onun 
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bədii həllinin ənənəvi səpkidə canlandırılmaması mətnin oxu-
naqlılığını təmin etmişdir. 

Müəllif romanda bir sıra əsas və epizodik obrazlar yarat-
mışdır. Bunların içərisində Bayandır xan, Dədə Qorqud, Qazan 
xan, Beyrək, Bəkil, Burla xatun, Alp Aruz, Basat, Boğazca 
Fatma, Casus və başqaları daha çox diqqəti cəlb edir. 

Romandakı obrazlar içərisində Dədə Qorqud xüsusi yerlər-
dən birini tutur. Bu obraz vasitəsilə müəllif bir sıra ideya-es-
tetik funksiyanın gerçəkləşdirilməsinə çalışmışdır. Hər şeydən 
əvvəl, yazıçı bu obrazdan romandakı hadisələri və əhvalatları 
birləşdirən bədii vasitə kimi istifadə etmişdir. Bundan əlavə, 
Dədə Qorqud romanda yazıçının qaldırmış olduğu problemlə-
rin ideya ruporu kimi çıxış edir; belə ki, müəllifi  düşündürən 
ən mühüm məsələlər bu obrazın timsalında gerçəkləşir. Dədə 
Qorqud obrazı romanda mühüm yerlərdən birini tutmaqla 
yanaşı, müəllifi n onu canlı, inandırıcı şəkildə təqdim etməsi 
diqqətdən yayınmamalıdır. «Əsərdə Dədə Qorqud kifayət qə-
dər cavan, hətta gənc təqdim olunur... Və həm də heç o qədər 
də müdrik deyil, sadəcə, hiyləgərdir. Süni şəkildə intriqalar 
qurmağı, münaqişələr yaratmağı bacarır və eyni zamanda, hə-
min münaqişə və intriqaları həll etməyin yolunu da əla bilir» 
(66). Əslində isə romanda Dədə Qorqudun fi kirləri ilə yaşı ara-
sında ciddi uyğunsuzluğun nəzərə çarpmadığı qeyd olunmalı-
dır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar obrazın canlılığına, təbiiliyinə 
ciddi xələl gətirməməkdədir. 

Romanda o qədər də yer tutmayan Basat obrazı vasitəsilə 
yazıçı azadlığın, hürriyyətin necə qiymətli olduğunu göstərmək 
istəmişdir. Basatın meşədə heyvanların arasında təsvir olunması 
ilə müəllif dolayısı ilə belə bir fi kri təlqin etməyə çalışır ki, insan 
hansı mühitdə, hansı şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq ömrü 
boyu yalnız bir amal – azadlıq uğrunda mübarizə aparmalıdır. 

Romanda real surətlərlə yanaşı, mifi k obrazlar da vardır. 
Bunların içərisində Nur daşı və Sehrli tük səciyyəvi element-



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 33

ləri ilə diqqəti çəkir. Bu obrazlar vasitəsilə müəllif bir tərəf-
dən məkan məhdudiyyətini aradan qaldırır, digər tərəfdən 
müxtəlif zamanlar arasında əlaqə yaratmaq məramını izlə-
yir. Bütövlükdə, simvolik xarakter daşıyan və qeyri-adi ilahi 
gücə malik olan Nur daşı süjet boyu Dədə Qorquda kömək 
edir, onun vasitəsilə hadisələrin gedişatına təsir göstərir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu obraz türk təfəkkürü üçün o qə-
dər də yeni deyildir. Belə ki, bir sıra nağıl və dastanlarda 
Xızır İlyas, Xızır Nəbi, Zümrüd quşu və s. adlar altında ila-
hi qüvvənin nağıl, dastan qəhrəmanına kömək etməsi faktı 
mövcuddur. Lakin fi krimizcə, yazıçı bu metoddan ustalıqla 
istifadə edə bilmiş, elə buna görə də, əsər uğur qazanmışdır. 
Şübhəsiz ki, yazıçı bu obrazı təsvir etməklə qələmə aldığı 
dövrün mifi k dünyagörüşünü qabartmaq istəmiş və istəyinə 
nail olmuşdur. 

«Nur daşı işıq içində idi. Belə bir gecədə Nur daşının ürə-
yinə əlimi basdım, soruşdum: 

– Ey Nur daşı, mənim bu gün dəxi bir sirrim artar oldu. 
Eşidərmisən məni? 

Nur daşından cavab əvəzi bir işarət gəlməliydi. Sükut isə 
hər bir yanı bürüyüb durmuşdu. Sükut az qala qulaq deşirdi. 
Mən sorumu bir dəxi təkrar elədim: 

– Ey Nur daşı, daşların gözəli, daşların əqillisi, yatmısan, 
oyaqmısan, söylə mənə, bu gün mənə bir sirr dəxi açdılar. 
Vaqe edimmi səni bu sirdən, yoxsa bu sirri qəlbimdə saxla-
yıb-saxlayıb çərrəyib gəbərimmi?» (3, s. 69). 

Yaxud başqa bir epizoda diqqət yetirək:
«– Nur daşı, … Sabah nolacaq, nolmayacaq - mən bil-

mənəm, Tanrı bilər, sən bilərsən... Bayındır xan ola ki, mənə 
qatı qəzəb etsin. Qəziyyəni bildikdən sonra qəzəb etməyib də 
nə edəcəkmiş?! Bircə sən bilirsən» (3, s. 224). 

Sehrli tük obrazı vasitəsilə də yazıçı eyni bədii-estetik 
missiyanın gerçəkləşdirməyə çalışır. Xalq ədəbiyyatından 
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gələn bu obraz romanda Nur daşı qədər yer tutmasa da, ha-
disə və obrazlar arasında əlaqə və vəhdət yarada bilir. 

«– Bu nə tükqabıdır, ağam Qazan? Beyrək sordu. 
– Bu o tükqabıdır ki, Şöklü Məliyin əsirliyindən sonra bunu 

mənə Qorqud verdi. Dedi al bunu, Qazan! İçində bircə tüküm 
var. Bu sehrli tükdür. Nə zaman dara düşsən, yandır, məni ya-
nında görəcəksən» (3, s. 135). 

«Yarımçıq əlyazma» romanında ikinci süjet xətti Şah 
İsmayılla bağlıdır. Qeyd edək ki, əsərdə Şah İsmayılla bağlı 
süjet Dədə Qorqud xətti ilə müqayisədə həcm etibarilə geniş 
olmasa da, dramatizmi, hadisələrin gözlənilməzliyi ilə diqqəti 
cəlb edir. Buna görə də romanda «Şah İsmayılla bağlı hissələr... 
daha böyük maraq doğurur. Əvvəla, Azərbaycan tarixinin daha 
qədim dövrlərindən birdən-birə Səfəvilər hakimiyyəti illərinə 
düşmək öncə oxucunu bir az çaşdırır. Ancaq müəllif məharətlə 
çıxış yolu tapır. Bütün hadisələrin yuxugörmələr, Nur daşı ilə 
danışmalar vasitəsilə verilməsi, əsərdə gözəgörünməz sirli bir 
qüvvənin də varlığından xəbər verir» (40, s. 197-198). 

Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanının əsas özəl-
liklərindən biri əsərin strukturu ilə bağlıdır. Romanda bir-biri ilə 
əlaqə və rabitəsi olmayan süjetlərin təqdim olunması və biri-digə-
rini tamamlaması maraq doğurur. Belə ki, romanda birinci süjet 
xəttində «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının, ikinci süjet xəttində 
isə Şah İsmayıl Xətai dövrünün əks olunması arasında böyük bir 
za man kəsimi mövcuddur. Buna görə də təsvir olunan hadisələr is-
tər zaman, istərsə də məzmun baxımından kəskin şəkildə fərqlənir. 

 Bu aspekti bədii məziyyət kimi səciyyələndirən profes-
sor Nizami Tağısoy «Etnik milli keçmişimiz və bu günümüz 
«Yarımçıq əlyazma» aynasında» adlı məqaləsində yazır: 
«Nəzərə alaq ki, əksər folklor nümunələrində kontominasiya-
lar vardır. Yəni bu nümunələrdə biz xeyli hallarda heç yerinə 
düşməyən, mətnin mahiyyətindən kənarda qalan hissələrlə 
rastlaşırıq. Bəzən bu tipli ümumi mətn strukturu kompozisiya 
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ideya və məzmun xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən məqamlar 
nəyə görəsə qəbul edilir. Bugünkü yazılı ədəbiyyatda isə ona 
özəl münasibəti qəbul etmək istəmirik» (137, s. 176). 

Şübhəsiz ki, müəllifi n fi kirləri ilə razılaşmamaq mümkün 
deyildir. Çünki istər «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında, istərsə 
də digər şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində kontekst daxi-
li və ya tekstoloji uyğunsuzluğun olması folklor örnəklərinin 
çox variantlı, müəllifsiz olmasından qaynaqlanır; yazılı ədə-
biyyatda bu tipli örnəklər diqqəti çəkir. 

Romandakı süjet uyğunsuzluğu ilə bağlı digər tənqidçilərin 
yazılarında da buna bənzər fi kirlərə rast gəlmək mümkündür. 
«Postmodernist yazıçı kimi Kamal Abdullanın düşüncəsində 
zamanlar arasındakı fərq silinib, buna görə onun romanının di-
lini çıxmaq şərtilə əsərdə ənənəvi tarixi əsərlər üçün səciyyəvi 
olan xüsusi kolorit yoxdur» (30, s. 251). 

Tarixi romanlar üçün mühüm şərtlərdən biri olan dövrün, 
zamanın ruhunu qoruyub saxlamaq, sözün geniş mənasında ta-
rixilik prinsipini gözləmək yazıçıdan bədii materiala ciddi ya-
naşma tərzi tələb edir. «Tarixilik elə bir kateqoriyadır ki, onun 
tələbləri mövzunun inkişafında, ideyanın açılışında, müəyyən 
məsələlərin qoyuluşunda və həllində olduğu kimi, dildə də 
gözlənilməlidir» (63, s, 128). Şübhəsiz ki, «Yarımçıq əlyaz-
ma» romanında bu prinsiplərə kifayət qədər diqqət yetirilməsi 
əsərin bədii məziyyətlərini şərtləndirmişdir. 

Digər məsələlərdən biri müasirlik problemi ilə bağlıdır. 
Məlum olduğu kimi, tarixi romanlarda müasirlik problemi ən 
mühüm məsələlərdən biridir. Tarixi roman yazan müəllifi n 
əsas hədəfl ərindən biri müasirliyə xidmət etməkdir. Məsələn, 
görkəmli Suriya nasiri Əbdülkərim Nasifi n «Oğurlananlar» 
romanında tarixi hadisələr kontekstində ərəb xalqlarının ən 
mühüm problemlərindən olan Fələstin dərdi bədii əksini tap-
mışdır. Müəllif romanda tarixi hadisələrə söykənərək yaşadığı 
dövrün problemlərinə diqqəti yönəltmişdir. (173, s. 20)
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Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında da müasirlik proble-
minə münasibətdə fərqli baxış və mülahizələrə təsadüf olun-
maqdadır. Bu mənada fi lologiya elmləri doktoru, professor 
Tofi q Hüseynoğlunun qənaətləri bəhs olunan problemə aydın-
lıq gətirilməsi baxımından maraq doğurur: «Milli ədəbiyyat-
şünaslığımızın iyirminci illərindən sonrakı dövrlərində müa-
sirlik haqqında təsəvvür, ona verilən tərif və qiymət birmənalı 
olmamışdır. Xüsusilə də otuzuncu illərdə müasirliyi bir çox 
hallarda ancaq müasir həyat materialı əsasında yazılmış əsər-
lərə aid bir keyfi yyət kimi dərk və şərh edirdilər. Belələrinə 
görə guya ancaq materialı müasir həyatdan alınıb, mövzusu 
müasir həyatın aktual məsələləri ilə əlaqədar olan əsərlərdə 
müasirlik varmış, mövzu və materialı, müəyyən hallarda isə 
süjetləri də tarixdən, xalq rəvayətləri və əfsanələrindən alınıb 
yazılan əsərlər isə müasirlikdən uzaqmış. Belə əsərlər yazmaq 
müasirlikdən qaçmaq, müasir həyatı sevmədiyi üçün ondan 
uzaqlaşmaq, keçmişlə müasirliyi, müasir zəmanəni və həyatı 
gizli müqayisə və mübahisəyə çəkərək, üstünlüyü guya keç-
miş o tarixə vermək imiş. Bu isə yolverilməz, ideoloji baxım-
dan zərərli hesab edilirdi» (61, s, 151-152). 

Yazıçı Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanında 
tarixilik müasirliyə xidmət etdiyindən əsər bütövlükdə bə-
dii-estetik qayənin daşıyıcısına çevrilir. 

Araşdırılan dövrdə qələmə alınmış «Eşq sultanı» romanı 
müasir Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən biri 
olan Əzizə Cəfərzadənin sonuncu əsəridir. Tarixi janrda yazıl-
mış bu roman Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin həyat 
və yaradıcılıq yolundan bəhs edir. Xatırladaq ki, Məhəmməd 
Füzulinin həyatı və yaradıcılığı haqqında tarixi qaynaqlarda mə-
lumat o qədər də çox deyildir. Amma bununla belə Azərbaycan 
yazıçıları onun həyat və yaradıcılığı haqqında bir neçə bədii əsər 
yaratmışlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Əzizə Cəfərzadənin 
«Eşq sultanı» romanı Məhəmməd Füzuli haqqında yazılmış ilk 
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tarixi roman deyildir. Bu əsərdən öncə tanınmış yazıçı Oqtay 
Salamzadənin «Sevgi iztirabı» adlı romanı nəşr olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, «Məhəmməd Füzulinin həyatı, şəxsiyyə-
ti haqqında tarixi mənbələrdə məlumat çox azdır. Bu tərcü-
meyi-hal cizgiləri əsasən onun farsca divanının dibaçəsində, 
müxtəlif təzkirələrdə və əsərlərindəki ayrı-ayrı misra və beyt-
lərdəki işarələrdə aşkara çıxır. Ona görə də Məhəmməd Füzuli 
haqqında bədii əsər yazmaq son dərəcə diqqət və məsuliyyət 
tələb edir» (6, s, 402). 

Əzizə Cəfərzadə romanda Füzulinin türklüyü ilə bağlı 
məqamların təsvirinə xüsusi diqqət yetirmiş, əsəri şairin anadan 
olduğu təxmin edilən Şamaxının qədim Bayat kəndinin tarixi 
və təsviri ilə başlamışdır. Çünki bir çox tənqidçilər şairi Füzuli 
Bağdadi kimi tanıyır və doğulduğu yerlə bağlı müxtəlif fərziy-
yələr irəli sürürlər. Məhz buna görə də yazıçı romanda Füzulinin 
Şirvandan İraqa köçüb getməsinin səbəbini qeyd etmişdir. 
Romanda qeyd olunduğu kimi, Füzulinin anası ərə gedəndən 
beş il sonra böyük Allah ona bir oğul bağışlayır. O, əhdinə görə, 
Kərbəlaya köçür ki, oğlunu İmam Hüseyn qulluğuna qoysun. 
Füzulinin ailəsinin Şirvandan Kərbəlaya köçməsinin səbəbi 
bundan qaynaqlanır. Bu məqamda onu qeyd etmək vacibdir ki, 
Füzuli öz vətənindən ayrıldığına baxmayaraq, «Mənim qəlbim 
özümü Məhəmməd Füzuli Şirvani kimi tanıyır. Damarlarımda 
axan Şirvan qanıdır, Bayat qanıdır» (33, s. 71) deyir. 

Yazıçı romanda Füzulinin «Leyli və Məcnun» dastanını əsas 
götürmüş və bu əsəri Füzulinin həyatının inikası kimi təqdim et-
mişdir. Bu dastanda bəhs olunan məhəbbət Füzuliyə məxsus ila-
hi bir sevgidir. Məktəb zamanından başlayan bu sevgi Füzulinin 
ərəb dili müəlliminin qızına olan münasibətinə söykənir. Elə 
buna görə də keçirdiyi hiss və duyğular Füzulinin eşq mülkünün 
padşahı və türkcə qəzəlin sultanı olmasına təkan verir. 

Roman, eyni zamanda, Füzulinin doğum tarixini dəqiqləş-
dirməyə imkan verir. Tarixi qaynaqlara əsasən Füzuli 1494 və 
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ya 1496-cı illərdə doğulmuşdur. Ancaq yazıçıya görə, bu tarix 
düzgün deyildir. Çünki Füzuli ilk məsnəvisi olan «Bəngü ba-
də»ni Səfəvi hökmdarı Şah İsmayıl Xətaiyə ithaf etmişdir. 

Onu da qeyd edək ki, şair bu məsnəvidə Xətainin 1510-cu 
ildə özbək hökmdarı Zeybək üzərində qələbəsindən danışır. 
«Əgər bu həqiqətdirsə və əlbəttə, xəbər həmin gün Füzuliyə 
çata bilməzdi, deməli, məsnəvi heç olmasa 1511-ci ildə ya-
zılmış, hökmdara təqdim olunmuşdur. Bu baxımdan əgər 
Füzulinin 1494 və ya 1496-cı illərdə (bəzi kitablarda hətta 
1501-1503) doğulduğunu qəbul etsək, deməli, bu məsnəvini 
şair hardasa 14-16 yaşlarında yazmışdır. Buna isə məsnəvini 
oxuduqca inanmağı gəlmir adamın» (33, s. 81). 

Nəhayət, yazıçı öz tədqiqat materialına nəzərən belə bir qə-
naətə gəlir ki, Məhəmməd Füzulinin doğum tarixi 1480-1481-
ci illər arasına təsadüf edir. Bütün bunlar göstərir ki, roman 
dəqiq tarixi faktlara və qaynaqlara söykənir. Əlbəttə, bu cəhət 
əsərin dəyərini artırır. 

«Eşq sultanı» romanı tarixi mövzuda yazıldığına görə əsə-
rin əsas qəhrəmanları da tarixi səpkidə yaradılmışdır. Bu mə-
nada Yavuz Sultan Səlim və oğlu Sultan Süleyman daha çox 
diqqəti cəlb edir. Yazıçı romanda Sultan Səlimə tənqidi şəkildə 
yanaşmış, onun oğlu Sultan Süleymanı isə əsas etibarilə müs-
bət planda təqdim etmişdir. 

Əzizə Cəfərzadənin Sultan Səlimi zalım və qanlı hökmdar 
kimi təsvir etməsi bir sıra hallarda tarixi qaynaqlarla uyğun 
gəlmir. Başqa sözlə, yazıçının onun haqqında söylədiyi fi kir-
lərdən heç biri tarixi mənbələrdə təsdiqini tapmır. 

Romana diqqət yetirək:
«Amma Bağdad Yavuz Sultan Səlim kimi qəzəbli, heç nəyi 

bağışlamayan, heç kimi əfv etməyən bir sultan əvəzinə qanun-
lara əsl mənada riayət edən, eyni zamanda şair, alim, zərif bir 
insan olan Muhibbi təxəllüsü ilə şeirlər yazan şairin gəldiyin-
dən xəbərsizdir» (33, s. 91). 
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Yaxud: «Nəslin demək olar ki, qatili olan atasının, babası-
nın, qardaşlarının ölümünə səbəb olan Yavuz kimi bir şəxsdən 
Sultan Süleyman kimi mehriban, nəvazişkar, şeiriyyət, elm 
dolu bir şəxsin – oğulun meydana gəlməsinə inana bilmirsən. 
Elə atadan belə oğul? Şükür cəlalına, ya rəbbim, düşünür-
dü şair. Eşitmişdi əfsanələri, eşitmişdi rəvayətləri, bilirdi ki, 
Səlimin hökmranlığı dövründə törətdiklərini heç bir hökm-
dar edə bilməzdi, etməmişdi, bəlkə də. Və sanki böyük Allah 
Sultan Süleyman kimi bir şəxsi atasının o qanlı fəaliyyətini, 
o qanlı hakimiyyət illərini yuyub paklamaq, xatirələrdən, ha-
fi zələrdən silmək üçün yaratmışdı. Mühibbi sanki bütün təbiəti 
ilə, varlığı ilə buna can atırdı» (33, s. 184). 

Tarixi mövzuda yazılmış bədii əsərdə tarixi faktlara riayət 
olunması zəruri şərtlərdən biridir. Hər şeydən əvvəl ona görə 
ki, «Yazıçı alimdən fərqli olaraq tarixi hadisələri və şəxsiy-
yətləri bütün dəqiqliyi ilə, sənədlər əsasında əks etdirmək və-
zifəsindən azaddır. Bu şərtlə ki, onun yaratdığı bədii lövhələr, 
bədii surətlər tarixin mənasını, ruhunu, ictimai inkişafın qa-
nunauyğunluğunu düzgün əks etdirsin, faktların mahiyyətini 
təhrif etməsin» (16, s. 355). 

Fikrimizcə, akademik Məmməd Arifə məxsus bu müla-
hizələrdə tarixi roman yaradan yazıçının üzərinə düşən vəzifələr 
dəqiq müəyyənləşdirilmişdir. Şübhəsiz ki, tarixi roman müəl-
lifi nin başlıca funksiyası tarixi hadisələri dəqiqliklə canlandır-
maqdan ibarət olmasa da, onun təsvir obyektinə çevirdiyi tarixi 
dövrün ruhunu təhrif etmək haqqı yoxdur. Azərbaycan ədəbiy-
yatşünaslığında buna bənzər mülahizələrə digər tənqidçilərin ya-
radıcılığında da təsadüf olunmaqdadır. Belə ki, professor Tofi q 
Hüseynoğlunun fi krincə, «tarixçi ilə yazıçını, alimlə sənət ada-
mını tarixi fakt və materiala münasibətdə bir-biri ilə eyniləşdir-
mək, onların gördükləri işlər arasında mütləq bərabərlik işarə-
si qoymaq olmaz. Hərçənd ki, bunları bir-birinə qarşı qoymaq, 
bir-birinin inkarı kimi də qəbul etmək düzgün deyil» (61, s. 128). 
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Bu prizmadan yanaşdıqda Əzizə Cəfərzadənin «Eşq sulta-
nı» romanında Sultan Səlimi təhrif etdiyini, tarixdə olduğun-
dan fərqli şəkildə canlandırdığını müşahidə edirik ki, bizcə bu, 
əsərin qüsuru kimi dəyərləndirilməlidir. 

Romanda diqqəti cəlb edən məqamlarından biri Məhəmməd 
Füzuli ilə Sultan Süleyman Qanuni arasında sıx şəkildə əlaqə 
və ünsiyyətin qabarıq təsvir olunmasıdır. Belə ki, biri türk dün-
yasının qanuni və sevilən hökmdarı, o birisi türk dünyasının 
şeir ustadı, sevilən, təqdir olunan, hər bir əsərinə nəzirələr ya-
zılan böyük Məhəmməd Füzuli idi. Romanda onların arasında 
şeir və ilahi eşq haqqında söhbətlər maraq doğurur. 

Yazıçının romanda toxunduğu məsələlərdən biri də dini ay-
rı-seçkilik, təriqətçilik, məzhəbçilik məsələsidir. Bölücülüyə 
apardığı üçün o, təriqətçiliyə, məzhəbçiliyə qarşı çıxır. «Əzizə 
Cəfərzadə nə qədər dinə bağlı olmağından asılı olmayaraq fa-
natizmin əleyhinə idi. Xüsusən də müasir gənclik arasında po-
pulyarlaşan kor fanatizmin düşməni idi» (33, s. 198). 

Ümumiyyətlə, Füzulinin təsəvvüfdən uzaq olduğu və yalnız 
Allahın yaratdığı gözəlliyi tərənnüm etdiyi romanda aşkar şəkil-
də vurğulanır. Yazıçının bu mövzu ilə bağlı qənaəti belədir ki, 
«onu (Füzulini) sufi zmə bağlayanlar, xüsusilə gənclik dövrünü 
səhv edirlər. Füzulinin məhəbbəti böyük Xudavəndi-aləmin ya-
ratdığı möhtəşəm, əvəzolunmaz gözəlliyədir» (33, s. 198). 

Lakin Qahirənin Eyn Şəms Universitetinin professoru, tanın-
mış ərəb türkoloqu Hüseyn Müjib Əl-Misri «Qədim türk şeirinin 
əmiri Füzuli əl-Bağdadi» əsərində Füzulinin «Leyli və Məcnun» 
əsərindən bəhs edərkən qeyd edir ki, «şairin əhvalatı nəzmə çək-
məkdən məqsədi təsəvvüf rəmzini göstərməkdir. Burada Leyli 
hüsn, Məcnun isə eşq kimi təmsil olunmuşdur» (176, s. 481). 

Yazıçı romanın son səhifələrində iki mühüm mövzuya toxu-
nur. Birincisi, Füzuli saray şairi olmamışdır, yalnız sənət na-
minə yazıb-yaratmışdır. Şair bununla bağlı qənaətlərini: «şah-
lar qoltuğuna, sultanlar qoltuğuna baş qoymadım. Şeir yaz-
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maq, şairlik etmək məncə bəşəri hissdir. Şairlik, sənət çörək 
ağacı olmamalıdır. Şair şeiri çörək qazanmaq üçün yazmama-
lıdır. Şeir bədənin, ruhun tələbi olduğu üçün yazılmalıdır» (33, 
s. 188) – şəkilində ifadə edir. 

İkincisi, hələ Füzulinin dövründə rüşvətin geniş yayılma-
sıdır. Sirr deyildir ki, rüşvətin yayılması cəmiyyətdə mənfi  fə-
sadlar yaradır. Bu barədə Füzuli deyir ki, «bil ki, yer üzündə ən 
murdar və xəcalətli işlərdən biri də rüşvətdir. Rüşvətlə dövlət 
qazananlar əli təmiz, əməyi ilə dolanan insanları adam yerinə 
qoymurlar, onları qabiliyyətsiz, bacarıqsız, bu dünyanın yolu 
ilə bu dünyanın tələbilə iş görə bilməməkdə təqsirləndirirlər... 
» (33, s. 189). 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, «Azərbaycan ədəbiyyatında 
yaranan tarixi romanların mühüm bir qismi görkəmli sənətkar-
ların həyatından, taleyindən bəhs edir», lakin hər hansı «bədii 
əsər ədəbi şəxsiyyəti tarixi obraz kimi təqdim etdiyi üçün» ya-
zıçı «onun həyatının ən mühüm anları üzərində dayanır, hə-
min şəxsiyyət barədə təsəvvürü genişləndirir» (6, s. 192-193). 
Əzizə Cəfərzadənin «Eşq sultanı» romanı da bu baxımdan is-
tisna təşkil etmir. 

«Eşq sultanı» romanında müəllif çox uğurlu olaraq qızın 
gözəlliyini mərcanla müqayisə edir. Müqayisə uğurlu olduğu 
qədər də inandırıcıdır. Həmçinin Məhəmmədin məhəbbətlə dolu 
qəlbinə qızın gözəllik işığı salması romanı daha oxunaqlı edir. 

«Eşq sultanı» romanında mövzunun xarakterinə uyğun ola-
raq Məhəmməd Füzulinin bu və ya digər əsərlərinə müraciət 
edilir. Bu əsərlərdən biri alleqorik səpkidə yazılmış «Söhbətül 
əsmar»dır. Ümumiyyətlə, alleqoriya yazıçı və şairlərin çox 
müraciət etdikləri üslub elementidir. Belə ki, burada yazıçı 
güllərin, heyvanların, meyvələrin, daşların dili ilə psixoloji, 
sosial və digər problemləri aça bilir. «Zaman keçəcək, çox 
illər ötəcək, çox sonralar artıq şair, tanınmış hünərmənd şair 
Məhəmməd Füzuli həmin o üç gecədə xəstə balasına danışdığı 
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nağılları «Söhbətül-əsmar», yəni «Meyvələrin bəhsi» adı ilə 
gözəl bir əsərdə cəmləşdirəcək, gələcək nəsil – uşaqlar üçün 
böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan əsər meydana qoya-
caq. Bu sonralar olacaq» (33, s. 56). 

Müstəqillik dövründə yazılmış romanlarda Azərbaycan ta-
rixinin bir çox qaranlıq səhifələri bədii təcəssümünü tapmışdır. 
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın yetmiş ildən artıq Sovet 
hakimiyyəti altında yaşaması bir sıra tarixi mövzuların ədəbiy-
yata gətirilməsinə ciddi qadağalar qoymuşdur. Bu baxımdan 
Azərbaycan yazıçıları uzun müddət tarixi mövzu ilə bağlı bə-
dii düşüncələrini açıq ifadə edə bilməmişlər. Lakin müstəqil-
lik dövründə ədəbiyyat yenidən Azərbaycan tarixinin yasaqlar 
qoyulmuş səhifələrini canlandırmaq imkanı əldə etdi. 

Son illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan romanlar içə-
risində tarixin ruhunu, məfkurəsini əks etdirmək baxımından 
Əzizə Cəfərzadənin «Zərrintac-Tahirə» əsəri aparıcı yerlərdən 
birini tutur. Bu roman indiyədək Azərbaycan elmi-nəzəri fi krin-
də kifayət qədər araşdırılmamış bir mövzuya həsr edilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, yazıçı Əzizə Cəfərzadə ondan artıq tarixi 
romanın müəllifi dir. Bu romanlar Azərbaycan tarixinin bir çox 
qaranlıq səhifələrinə və görkəmli şəxsiyyətlərin taleyinə aydın-
lıq gətirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Bu romanlarda 
«alim-tədqiqatçı dəqiqliyi ilə yazıçı fantaziyası elə üzvi surətdə 
birləşmişdir ki, hər bir epizodun, hər bir dialoqun təbiiliyinə, ta-
rixi həqiqətə mahiyyətcə uyğun olduğuna inanırıq» (102). 

Yazıçının yaradıcılığında xüsusi yer tutan «Zərrintac-Tahirə» 
romanının qəhrəmanı Zərrintac Azərbaycan tarixində Tahirə-
Qürrətüleyn («Qürrətüleyn» sözünün mənası «göz bəbəyi» 
deməkdir) təxəllüsü ilə tanınmışdır. Qeyd edək ki, Tahirə-
Qürrətüleyn XIX əsrin 40-cı illərində İranda şiələr arasında ya-
ranmış dini təriqət olan babilik hərəkatına mənsub olmuşdur. 

Qəzvində doğulmuş Tahirə Qürrətüleyn babilik hərəkatı-
nın görkəmli simalarından biri olmuşdur. O, kiçik yaşlarından 
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hərtərəfl i təhsil almış, ərəb və fars dillərini mükəmməl öy-
rənmişdir. 1848-ci ildə babilik hərəkatına qoşulmuş, çadranı 
ataraq müxtəlif yerlərdə babilik ideyalarını təbliğ etmişdir. 
Əqidəsindən dönmədiyi üçün ruhanilər və dövlət orqanları 
tərəfi ndən təqib olunan Qürrətüleyn Mazandaranda həbs edil-
miş və həbsxanada öldürülmüşdür (18, s, 293). 

Romanı təhlil etməzdən əvvəl babilik hərəkatına qısaca 
nəzər salmağa ehtiyac duyulmaqdadır. Məlum olduğu kimi, 
Babilər hərəkatının əsasını Seyid Əli Məhəmməd adlı bir gənc 
qoymuşdur. O, 1844-cü ildə, İranın cənubundakı Şiraz şəhə-
rində özünü Allah Elçisi elan edərək, «Bab» (ərəbcə «qapı» 
mənasını bildirir) adlandırmışdır. Buna görə də onun təlimi 
babilik adını almışdır (78, s. 5). 

Onu qeyd etmək lazımdır ki, din xadimlərinin nəzərincə, ba-
bilik təriqəti islama tamamilə zidd və onunla heç bir əlaqəsi ol-
madığı, əksinə, bu təriqətin məqsədinin islam dininin əsaslarını 
dağıtmağa yönəldiyindən babilik İranda, eləcə də bütün müsəl-
man Şərqində, əsasən, mürtəce təriqət hesab edilməkdədir. Əzizə 
Cəfərzadə bunu romanda açıq şəkildə bildirməsə də, əsərin qəhrə-
manlarından birinin dili ilə aşkarlamağa çalışmışdır. «Ey qardaş-
lar! Bu binamuslar Allahın, peyğəmbərin adını yalandan çəkirlər. 
Əslində Qurani-Kərimə ziddilər – hicabı danırlar. Arvad kişi do-
lub bir damın altına, hamısı da üzüaçıq. Biədəb. Ana-bacılarımızın 
yoldan çıxmağına səbəb bu lənətə gəlmişlər... 

– Bu dinsizlər oruc tutmur, namaz qılmır, fi trə-zəkat vermir... 
– Bu Allahın lənətinə gəlmişlər müqəddəs kəlamı – 

Qurani-məcidi, Kəlamullahı özlərinin cəfəngiyyatı toplanmış 
«Beyan»la əvəz edirlər. «Beyan»a lənət! » (36, s. 15-16). 

Şübhəsiz ki, Əzizə Cəfərzadə «Zərrintac-Tahirə» roma-
nını yazarkən məqsədi təkcə Tahirə Qürrətüleyn və babilik 
hərəkatının tarixini hərtərəfl i və geniş aspektdə canlandırmaq 
olmamışdır. O, dolayısı ilə Tahirə Qürrətüleynin yaşadığı və 
bağlı olduğu tarixi dövrü, mühiti əks etdirməyə çalışmışdır. 
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Müəllif oxuculara ünvanlanan ricətdə bunu aşkar şəkildə bil-
dirir. «Hörmətli oxucularım! İstəyirəm biləsən ki, məqsədim 
babiliyin tarixi və ya babiliyin islamiyyət, xüsusən şiəliyə qar-
şı mübarizə tarixini göstərmək olmamışdır» (36, s. 4-5). 

Bu mənada «Zərrintac-Tahirə» romanını yalnız bir prob-
lemə həsr olunmuş bədii sənət örnəyi kimi dəyərləndirmək 
doğru deyildir. «Əzizə Cəfərzadə Azərbaycan xalqının tarixini 
onun etnoqrafi yasından, adət-ənənələrindən, məişətindən kə-
narda təsəvvür eləmir. Belə ki, yazıçı tarixi hadisələri əks et-
dirərkən dövrün koloritini, milli xüsusiyyətlərini verməyə can 
atır. Keçmişi yalnız çılpaq hadisələrin fonunda deyil, canlı şəkil-
də təsvir edir» (44, s. 98). Eyni zamanda romanda bəhs olunan 
tarixi dövrün bir sıra məsələləri bu və ya digər şəkildə bədii ifa-
dəsini tapmışdır. Ümumiyyətlə, «romanın süjetinin əsasını geniş 
xalq kütlələrinin, «binəsiblərin» taleyi, onların arzu və diləklə-
rini həyata keçirmək uğrunda aparılan mübarizə, qəhrəmanların 
fəaliyyəti təşkil edir. Bu baxımdan Tahirə-Qürrətüleynin bir bə-
dii obraz kimi formalaşması, babilik hərəkatında onun oynadığı 
rol və ümumiyyətlə, bu qadının tarixdə bir şəxsiyyət kimi qoy-
duğu iz daha çox diqqəti cəlb edir» (10, s. 98). 

Məlum olduğu kimi, babilik hərəkatının əsas prinsiplərindən 
biri geniş mənada qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və qa-
dın azadlığına çağırışdır. Buna görə də Əzizə Cəfərzadə roman 
boyu babilik hərəkatı və Zərrintacın timsalında qadın hüquqları-
nın qorunması uğrunda aparılan mübarizənin tarixinə nəzər salır 
və bəzən bu məsələyə özünün də münasibətini bildirir. Yazıçının 
qənaətincə, «Zərrintacı ilk anda babiliyə doğru çəkən də məhz 
bu bərabərlik, bu qadın azadlığı məsələsiydi. Çünki onu əhatə 
edən mühitdə bir qadının heç bir hüququ yox idi» (36, s. 6). 

Maraqlıdır ki, Misirdə də XX əsrin əvvəllərində qadın azad-
lığı və qadınlarla kişilərin bərabərliyi çağırışı başlanmışdır. 
Amma o zamanlar Misirdə başlanan bu hərəkat dini təriqətə 
bağlanmamışdır. Bu hərəkat Huda Şaravinin rəhbərliyi ilə bir 
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qrup qadın tərəfi ndən yaradılmışdır. Bu çağırışın əsas prinsip-
lərindən biri qadının hicabı çıxarması, qadın və kişilərin hüquq 
bərabərliyi olmuşdur. 

Əzizə Cəfərzadəni roman boyu narahat edən əsas məqam-
lardan biri vətənin taleyi məsələsidir. Qeyd edək ki, vətən sev-
gisi demək olar ki, yazıçının əksər əsərlərində bədii ifadəsini 
tapmışdır. Azərbaycanın tarixən böyük ərazini əhatə etməsi və 
qonşu dövlətlərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində ölkənin ərazi-
sinin böyük əksəriyyətinin itirilməsi yazıçını ciddi narahat et-
mişdir. Romanda yeri gəldikcə, bununla bağlı bir sıra məqam-
lara diqqət yetirilmişdir: 

«Əri acıqlanıb onun sözünü kəsdi:
– Nə danışırsan? Hansı vətəndən danışırsan? Vətənimiz 

İrandı. İranlılar da qardaşımız. 
– Yox!... Vətən Azəristandır. Azərbaycandı! O Azərbaycan 

ki, bir ucu Dərbənddə, bir ucu Həmədandan o yana türk dün-
yasının bir parçasıdır. Türkə «xər» deyənlərdən mənə qardaş 
olmaz. Yalnız və yalnız İNSANDA bir İNSAN görənlər bir-bi-
ri ilə qardaş ola bilərlər... » (36. s, 142-143). 

Romanda yazıçı vətənin taleyi ilə bağlı qənaətlərini əsas eti-
barilə baş qəhrəmanı Zərrintacın dili ilə ifadə edir: «Öyrəndim 
ki, din, əqidə... hər şeyin başı Vətənə bağlıdır. Vətən didilirsə, 
parçalanırsa, oğulları qeyrətini itirib hərəsi bir yana çəkilirsə, 
azad, istiqlal deyilsə – demək heç nə də yoxdur» (36. s, 143). 
Daha sonra Zərrintac vətən məhəbbəti ilə bağlı sözünə davam 
edərək fi kirlərini aşağıdakı kimi yekunlaşdırır: «Ürəyimdə indi 
nə valideyn, nə ər, nə övlad məhəbbətinə yer qalıb. Bircə on-
dan, yurdumun azadlığı diləyindən başqa heç bir hissə yer qal-
mayıb. Deyirlər Məcnunun qoluna neştər vurulanda yerə axan 
qan «Leyli» yazmışdı, nəbzinə əl vuranda «Leyli», «Leyli» 
çırpınmışdı. Mənim yerə tökülən qanım «azadlıq» yazar, çırpı-
nan nəbzim «istiqlal» deyər. Bundan ayrı arzum, bundan özgə 
var-dövlətim yoxdur» (36, s, 144). 
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Göründüyü kimi, bu sətirlərdə yazıçı Zərrintacın fi kirləri ilə 
vətən məhəbbətinin yüksək dəyərini göstərmiş və bu sevgidən 
daha yüksək şey olmadığına diqqəti yönəldə bilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, Sovet hakimiyyəti illərində bu kimi 
tarixi mövzuların işlənilməsinə ciddi qadağalar qoyulmuş-
du. Məhz bu səbəbdən müstəqillik dövründə nəşr olunan 
romanlarda mənəvi dəyərlərə və milli-etnik şüura qayıdış 
motivləri daha intensiv şəkildə bədii təcəssümünü tapmaq-
dadır. «Zərrintac-Tahirə» romanı yazılanda yetmiş ildən 
artıq müstəmləkə həyatı yaşayan Azərbaycan artıq öz is-
tiqlaliyyətini əldə etmişdi. Azərbaycanın tarixi ərazisi olan 
Qarabağın itirilməsi də elə bu illərə təsadüf edirdi. Bizcə, 
Əzizə Cəfərzadə romanda Azərbaycan xalqını birliyə, öz əra-
zilərini bir daha itirməməyə, itirilmiş torpaqları isə nə yolla 
olursa-olsun geri qaytarmağa səsləyir. Yazıçının qənaətincə, 
bütün çətinliklərə baxmayaraq xalq öz azadlığını, istiqlaliy-
yətini, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamalı, bunun üçün hər 
cür maneələrə sinə gərməlidir. 

Yazıçı romanda Azərbaycanın parçalanması ilə yanaşı həm-
çinin müsəlman məzhəblərinin bölünməsi barədə də müla-
hizələrini ifadə etmişdir. Əsərdən hasil olan qənaətə görə, bütün 
sferalarda baş verən bu parçalanmalar milli ruhu zəifl ədir, xalqın 
iradəsini sarsıdır, onun mübarizə əzminə ciddi zərbə vurur. 

«– Hardan olsun, tayfa-tayfa parçalanmışıq, bölgü-böl-
gü olmuşuq. Türkümüz farslaşıb, farsımızdan ya qeyrisindən 
ərəblərə yaxınlaşanımız ərəbləşib. Qeyri millətə yoldaş olan 
tacirlərimiz ... özümüz daxildə ki... bu hürufi , sufi ... yüz bölgü-
yük! İslamda islamlıq qalmayıb. İslam birliyi bir yana, heç bir 
ölkənin içində belə birlik yarada bilmirik» (36, s, 191). 

«Zərrintac-Tahirə» romanının diqqəti çəkən məqamların-
dan biri də əsərin ideyaca müasirliyi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, 
«Əzizə Cəfərzadənin tarixi romanlarını səciyyələndirən ən 
mühüm cəhətlərdən biri onların ideyaca müasirliyi, bu günün 
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problemləri ilə bağlı olmasıdır» (114, s. 88). Romana diqqət 
yetirək: 

 «O bir an susdu, sonra yenidən nədənsə qüvvət almış kimi 
sözünə davam etdi. 

– Dayı, ata bəs siz şimaldan əjdaha kimi ağzını açıb gə-
lən, od püskürən hər davadan sonra İrandan, daha dürüstü 
Azərbaycandan bir parça qoparan o sarı iblisi görmürsüz? Siz 
millətin necə ruhani atalarısız?

Kim isə «İlahi» deyə inlədi. Tahirə bu iniltini tutdu. 
– Bəli, Allahdan başqa çarəsi yoxdur millətin, çünki onun 

ruhani ataları-sizlər yatmısız. Şahı da, xanı da yatıb. Ordusu da 
pərən-pərən» (36, s, 143-144). 

Ümumiyyətlə, Əzizə Cəfərzadənin tarixi mövzulara mü-
raciətinin bir sıra səbəbləri vardır. Yazıçı «tarixi mövzulara 
yalnız ona görə üz tutmur ki, o, tarixi yaxşı bilir, daha çox 
ona görə üz tutur ki, tarixin qoynunda (onun zaman və məkan 
kontekstində) özünü daha sərbəst hiss edir. Bəzən isə yazıçı 
tarixdən bu günün problemlərini vermək üçün körpü kimi isti-
fadə edir. Müəllifi n istənilən əsərini təhlil obyektinə çevirsək, 
görərik ki, tarixi mövzuda yazılmasından asılı olmayaraq, ya-
zıçını qaldırmış olduğu problemin məhz bu günlə bağlılığı və 
aktuallığı düşündürür» (44, s. 90). 

Tənqidçi Vaqif Yusifl inin qənaətləri Əzizə Cəfərzadənin 
yaradıcılıq uğurlarını aşkarlamaq baxımından maraq doğurur. 
«Hökm vermək olmaz ki, bu gün tarixi nəsrimiz susub. Yox 
susmayıb və bir zaman az qala axına çevrilən «tarixi birləşdir-
mək» cərəyanına yeni xətlər qoşulur. Amma o da həqiqətdir ki, 
yazılan tarixi romanların çoxu xronikaçılıqdan uzağa getmir. 
Əzizə xanımın tarixi romanlarında isə tarixi dövr və şəxsiyyət 
bütün ziddiyyətləri və təzadları ilə gözlərimiz qarşısında can-
lanır» (152). 

Bütövlükdə, Əzizə Cəfərzadənin «Zərrintac-Tahirə» roma-
nı Azərbaycan tarixi nəsrinin ən dəyərli bədii örnəklərindən 
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biri kimi diqqəti çəkməkdədir. Roman haqqında bir sıra tə-
dqiqatlar yazılmasına baxmayaraq, onun ideya-estetik aspekt-
ləri kifayət qədər üzə çıxarılmamışdır. 

1.2.  Yaxın dövrün faciələri yaddaş və xatirə işığında

Müasir Azərbaycan nəsrində yaranan tarixi romanların bir 
qismində uzaq keçmişin mənzərəsi canlandırılmışdırsa, digər 
qismində yaxın dövrdə baş verən hadisə və əhvalatlar bədii tə-
cəssümünü tapmışdır. Xüsusilə Sovet hakimiyyəti illərində cərə-
yan edən hadisələr son illərdə qələmə alınan romanların mövzu 
obyektinə çevrilməkdədir. Qeyd edək ki, bəzi tənqidçi və ədə-
biyyatşünaslar yaxın tarixi dövrdə baş verən hadisələrdən bəhs 
edən romanları tarixi kontekstdə dəyərləndirmirlər. Lakin burada 
bir məqama diqqət yetirilməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, Sovet 
dövründə tarixi həqiqətlərin üzərinə pərdə çəkildiyindən, başqa 
sözlə, tarixi obyektiv şəkildə araşdırmaq imkanları olmadığın-
dan həmin dövrün hadisələrinə tarixi yöndə yanaşmağa zərurət 
duyulur. Bu mənada İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam», Əzizə 
Cəfərzadənin «Xəzərin göz yaşları» romanı diqqəti cəlb edir. 

Azərbaycanın xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» 
romanı yaxın tarixi dövrün problemlərinin milli müstəvidə əks 
olunduğu, orijinal ifadə tərzi ilə seçilən bədii örnəklərdən biri 
kimi ədəbi-nəzəri fi kirdə yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Yazıçı romana yazdığı «Müəllifdən» adlı qısa, yığcam 
müqəddimədə əsərin yaranması ilə bağlı qənaətlərini ifadə 
edərkən tarixi dövrün müasir təfəkkür işığında canlandırılma-
sı məsələlərinə də aydınlıq gətirmişdir: «Mən «Dəli Kür» ro-
manını yazdıqdan sonra Azərbaycanda 20-ci illərdə baş verən 
inqilab tariximizdən yazmaq qərarına gəldim, müəyyən ma-
teriallar topladım, hətta əsərin adını da oxuculara çatdırdım. 
«Qanlı təpə» adlanan bu əsər 20-ci illərin mürəkkəb və zid-



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 49

diyyətli həyatını əhatə etməli idi. Lakin mövcud olan qadağa-
lar, arxiv sənədlərinin gizlin saxlanılması, o illərdə baş verən 
əsl həqiqət və ziddiyyətlərin meydana çıxarılıb açıq söylənil-
məsinə qoyulmuş yasaqların nəticəsində tarixi dövrü olduğu 
kimi verməyin qeyri-mümkünlüyü məni fi krimdən daşındır-
dı. Gördüm ki, yazacağım əsər yazılmış əsərlərin («Dünya 
qopur», «Dumanlı Təbriz», «Bir gəncin manifesti», «Səhər», 
«Şamo») təkrarından başqa bir şey olmayacaq. Ona görə də 
romanı yazmamağı qərara aldım. 

Lakin son illərdə baş verən hadisələr, məhdudiyyət və qada-
ğaların götürülməsi, baş vermiş hadisələrin qismən gerçəkliklə 
verilməsi imkanı məni əsər üzərində yenidən işləməyə sövq 
etdi və mən yeni roman üzərində işləməyi qərara aldım. Əsərin 
ruhu və məzmunu tamam yeni oldu, əsərin adı da dəyişdi. Mən 
romanımı «Ölən dünyam» adlandırdım » (137, s. 350). 

İsmayıl Şıxlının əvvəlki romanlarından fərqli olaraq «Ölən 
dünyam»da vahid süjet xətti və baş qəhrəman yoxdur. Burada 
təsvir olunan qəhrəmanların əksəriyyəti epizodik səciyyə daşı-
yır. Lakin yazıçının epizodik səciyyəli qəhrəmanları da daxi-
li-mənəvi dünyasının özünəməxsus cizgiləri ilə yadda qalırlar. 

Romanın süjet xəttinin əsasında Alqazaxlılarla Çıraqlı tay-
faları arasındakı qan düşmənçiliyi geniş yer tutsa da, müəl-
lif bu hadisələrlə kifayətlənməmiş, əsərdə ciddi sosial-siyasi 
problemlərə toxunmuşdur. Lakin yazıçı konfl ikti dərinləşdir-
mək üçün zahiri faktorlara söykənməmiş, münaqişəni başlıca 
olaraq qəhrəmanların daxili dünyasına köçürməyə çalışmışdır. 
«Öz əhatə dairəsinə, miqyasına və kolliziyalarının gərginliyinə 
görə «Ölən dünyam»da təsvir edilən dövr bir roman materia-
lı üçün kifayət qədərdir. Elə müəllif də iki tayfa arasında baş 
verən bu münaqişə ilə kifayətlənmir, diqqətini zamanın daha 
gərgin situasiyalarına yönəldir» (154, s. 113). 

«Ölən dünyam» romanı «tarixi sənədlərin, arxiv material-
larının, hadisələrin iştirakçısı olan adamların Azərbaycanda və 
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xaricdə çap olunmuş xatirə və kitablarının» (137, s. 350) əsa-
sında qələmə alınmışdır. Əsərdə 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Gəncədə rus işğalçılarına 
qarşı üsyan barədə ilk dəfə bədii səpkidə məlumat verilmişdir. 
Lakin tarixi qaynaq və sənədlərə söykənməsinə baxmayaraq, 
romanda cərəyan edən hadisələr əsas etibarilə yazıçının canlı 
müşahidələri əsasında qələmə alınmışdır. 

«Yaşatdığı idealların, arzuların puçluğuna, gələcəyə olan ina-
mının itdiyinə işarə edilən» (7, s. 264) «Ölən dünyam» ro manı 
istər İsmayıl Şıxlının yaradıcılığında, istərsə də Azər baycan bə-
dii nəsrində özünəməxsus yeri olan əsərlərdən biridir. Filologiya 
elmləri doktoru, professor Himalay Qasımov İsmayıl Şıxlının 
yaradıcılığını «Ölən dünyam» romanı kontekstində səciyyələn-
dirərək yazır: «Bir yazıçı kimi İsmayıl Şıxlıya fərəh verən dün-
yanın, necə deyərlər, heç də xali olmaması, inam və etiqadla 
yaşayan, namus və qeyrətlə ömür sürməyi, vətən və millət na-
minə qurbana çevrilməkdən çəkinməyib özünü xalq işi üçün 
fəda edən insanların mövcudluğudur. İsmayıl Şıxlı yalan dünya 
ilə haqq dünyasını, maddiyyat düşkünləri ilə mənəvi paklığı uca 
tutanları, iblislərlə munisləri qarşılaşdırmaqla oxucularını əsl 
mətləblərdən agah edir, onların düşüncə sferasını genişləndirir 
və dərinləşdirir» (84). «Ölən dünyam» romanının ideya-məf-
kurə yükünün, yazıçı idealının dəqiq səciyyələndirildiyi bu mü-
lahizələrlə razılaşmamaq mümkün deyildir. 

 İsmayıl Şıxlının romanında diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri 
1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan son-
ra Gəncədə bolşevik ruslara qarşı baş verən üsyanın bədii təsvi-
ridir. Yazıçı Azərbaycanın tarixində mühüm yer tutan bu hadisə-
nin təsvirində tarixi qaynaqlara və sənədlərə istinad edərək, baş 
vermiş hadisənin dolğun bədii mənzərəsini yaratmağa çalışmış-
dır. Müəllif Gəncə Hərbi qarnizonu vəzifəsini icra edən, general 
Cavad bəy Şıxlinskinin, Gəncə atıcı alayının komandiri, polkov-
nik Cahangir bəy Kazımovun müqavimət hərəkatına başçılıq et-
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məsini, onlara kömək edən vətənpərvər hərbçiləri, qaçaqları, sadə 
insanları canlı, təbii cizgilərlə canlandırmışdır. Əlbəttə, yazıçı təs-
vir etdiyi bütün obrazları əhatəli şəkildə təqdim edə bilməmişdir. 
Bu, hər şeydən əvvəl, əsərin yazıldığı dövrdə Gəncə üsyanı ilə 
bağlı fakt, sənəd və məlumatların son dərəcə azlığı ilə bağlıdır. 
Lakin təsvir olunan hadisələr oxucuda baş verən üsyan haqqında 
canlı təsəvvür yaratdığı üçün roman maraqla oxunur. 

«Ölən dünyam» romanında Ömər Koxa, Həsən ağa, Kabı 
Kəsəmənli, Güllü xanım, Qönçə, Ələddin, Qaratel, Fətullayev, 
Çapıq Əmrah və başqa maraqlı, yaddaqalan obrazlar yaradıl-
mışdır. Müəllif bu obrazların hər birini özünəməxsus fərdi ciz-
giləri ilə canlandırmağa çalışmışdır. 

Romanda diqqəti çəkən obrazlar içərisində «Çeka»nın nü-
mayəndəsi Fətullayev maraq doğurmaqdadır. Yazıçı onun xa-
rakterinə məxsus qəddarlıq, amansızlıq, satqınlıq, riyakarlıq 
kimi mənfi  əxlaqi keyfi yyətləri real, inandırıcı cizgilərlə ifadə 
etmə yə çalışmışdır. Təmiz qəlbli, zəngin mənəviyyatlı, milli 
təfəkkürlü insanlar onun əlilə «sinfi  düşmən» hesab edilərək 
zindanlara salınır, ölüm cəzasına məhkum olunur. Yazıçı Fətul-
la yevin timsalında Sovet hakimiyyətinin ötən əsrin 20-30-cu 
illərində Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi fəlakətləri əks et-
dirmək məramı izləmiş və bu istəyinə nail olmuşdur. Tənqidçi-
ədəbiyyatşünas Təyyar Salamoğlunun qənaətincə, «Sinfi  düş-
mənə kömək edən müzür ünsürlər qırılmalıdı, vəssalam» qənaə-
ti Fətullayevin düşüncəsinə müstəmləkəçi dövlətin qərar və təli-
matlarından gəlir. Siyasi rejimin səciyyəsi birbaşa onun üzərinə 
köçürüldüyü üçün (metaforik obraz olaraq) Fətullayev insanlara 
fərdi münasibət göstərmək iqtidarında deyil» (128, s. 65). 

Romanda İnqilabi Şuranın sədri Kabı Kəsəmənli, qəza fi rqə 
özəyinin sədri Abdal kişi obrazları isə «Çeka»nın nümayən-
dəsi Fətullayevlə eyni cəbhənin insanları olsalar da, onların 
müəyyən qədər milli düşüncəyə sahib olmaları insanlara qarşı 
münasibətlərini tənzim edir. 
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«Ölən dünyam» romanında Sovet hakimiyyətinin «sinfi  
düşmən» adı ilə kütləvi şəkildə Sibirə sürgün etdiyi insanla-
rın acı, kədərli taleləri özünəməxsus şəkildə bədii təzahürü-
nü tapmışdır. Romanın həmin səhifələrini həyəcansız oxumaq 
mümkün deyildir: «Qatar 3 gün, 3 gecə yol getdi. Vaqonun 
havası kəsifl əşdi. Yolboyu içəridən qapını ha döydülər, ha xa-
hiş etdilər onu bir azca açsınlar, ancaq bayırdan bircə cavab 
eşitdilər: «Ne polojeno». Güllü xanım bu sərt sözlərdən başa 
düşdü ki, indi qatarı müşayiət edənlər züllə papaq əsgərlər-
di. Onlar «Ne polojeno» deyə qışqırdıqları zaman vaqonların 
ağzında itlər səs-səsə verib hürüşüb taxtaları cırmaqlayırdılar. 
Qatar hərdən-bir hardasa dayananda belə qapını açmayan əs-
gərlər hirslənib tüfəngin qundağı ilə qapını döyəcləyib hətta 
camaatı qorxutmaq üçün göyə atəş də açırdılar. 

Bir həftədən sonra Güllü xanımgil başa düşdülər ki, heç 
yerdə vaqonlar dayanmayacaq və abır-həya itəcəkdi. 

Vaqonun ortasından pərdə çəkdilər. Uşaqlar, elə böyüklər 
də küncə iri qazan qoyub, utana-utana, hətta ağlaya-ağlaya tə-
bii ehtiyaclarını ödədilər» (137, s. 447). 

Bütövlükdə İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» romanında 
Azərbaycan xalqının iyirminci yüzildə qarşılaşdığı faciə və fə-
lakətlər real, inandırıcı bədii lövhələrlə, canlı, təkrarsız insan 
xarakterləri ilə əks olunmuşdur. 

Azərbaycan ədəbiyyatında son illərdə yaranan bədii nəsr ör-
nəkləri içərisində mövzu yeniliyi, qaldırılan problemin aktual-
lığı, habelə bədii özəlliyi ilə seçilən «Xəzərin göz yaşları» ro-
manında rus sovet müstəmləkəsi dövründə Azərbaycan xalqının 
başına gətirilən faciələr bədii ifadəsini tapmışdır. Tarixi səpkidə 
qələmə alınan romanda 1938-ci ildə Moskvanın təhriki ilə əslən 
Güneydən olan Azərbaycan türklərinin qısa bir zaman kəsiyində 
kütləvi surətdə İrana göndərilməsi təsvir olunmuşdur. 

Tarixi qaynaqlardan bəlli olduğu kimi, İkinci Dünya mü-
haribəsindən bir neçə il öncə imperiyanın sərhədləri boyu so-
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vet hökumətinin təhlükəsizlik orqanları guya gələcəkdə baş 
verə biləcək casusluq fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədilə 
Azərbaycandakı İran vətəndaşları iki-üç gün ərzində qabaq-
cadan xəbərdarlıq edilmədən ölkədən çıxarılmışlar. Lakin 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu faciə sovet tarixşünas-
lığı tərəfi ndən gizlədilmiş, bununla bağlı heç bir tədqiqat əsəri 
çap olunmamışdır. Ona görə də həmin dövrdə baş verən faciə 
yalnız hadisənin şahidi olan insanların yaddaşında yaşamış və 
qoruyub saxlanılmışdır. Həmin hadisənin canlı şahidlərindən 
biri də məhz gələcək yazıçı Əzizə Cəfərzadə olmuşdur. 

«Xəzərin göz yaşları» romanı, bir tərəfdən, tarixi fakt və 
hadisələrə söykənirsə, digər tərəfdən canlı müşahidə və təəs-
süratlar əsasında qələmə alınmışdır. Bu cəhət təsvir olunan ha-
disələrin inandırıcılığını və bütövlükdə əsərin oxunaqlılığını 
təmin etmişdir. 

Yazıçı digər əsərlərində olduğu kimi bu romanın başlanğı-
cında da məqsəd və məramı barədə fi kir və qənaətlərini belə 
ifadə edərək yazır: «... mənim dərdim millətimin dərdi qədər 
böyükdür, oxucum! Mənim millətim öz yurd-yuvasında, isti 
ocağında əbədi qaçqına, köçkünə, mühacirə çevrilib... 

... Sanki millətimin kökünü yer üzündən silmək, nəslini kəs-
mək siyasəti yürüdülür. Bəlkə də, böyük Xaçlı çarpışmaların 
qurbanı olur millətim. Elə həmişə böyük siyasətin qurbanı... 

... Əlindəki kitab həm tarixdir, həm də müasir, oxucum! 
Tarixdir, çünki artıq 1938-ci il özü də tarixə keçib. Müasirdir 
– çünki hələ də o günlərdə bir-birini itirən ata-oğul... bala... 
bacı... qardaş... qohum-əqrəba axtarır bir-birini... Tapır da... 
tapmasa, ümidini də itirmir» (34, s. 4-5). 

Yazıçı mülahizələrini davam etdirərək sovet ideoloji sis-
teminin ayrı-ayrı xalqlara qarşı yürütdüyü müstəmləkəçilik 
siyasətinin gerçək mahiyyətini üzə çıxarır: «millət və türkəm 
sözlərini də bu qədər çox işlətməyimdən incimə, oxucum! 
Yetmiş ilin qüssəsidir bu. Yetmiş il mən, millət və türk kəl-
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mələrini işlətməyə həsrət olmuşam. İndi hər anda min kərə, 
milyon kərə söyləsəm də, yorulmaram, bezmərəm, doymaram. 
Anla məni, duy məni, irad tutma» (34. s. 5) . 

Müəllif eyni zamanda rus müstəmləkəçilik siyasətinin arxa-
sında gizlənən mənfur niyyəti də aşkara çıxarmağa çalışmış-
dır; «Vətənimi bacardıqca parçalayırdılar: Parça-parça bölüb 
Ermənistana, Gürcüstana, İrana ... 

Unutdurmaqçın millətin adını, milli mənliyini, dəyərlərini. 
Unutdurmaqçın xəritəsini, ərazisini, sərhəd xətlərini ... 
Unutdurmaqçın tarixini kim yazdı, necə yazdı, kim yazdır-

dı, hansı mənbələr əsasında yazanlar?» (34, s. 5) . 
Yazıçının qənaətinə görə 1938-ci ildə Güney Azərbaycan 

türklərinin başına gətirilən bu faciəni bir il əvvəl bilavasitə 
Moskvanın göstərişi və təhriki ilə həyata keçirilən və on 
minlərlə ziyalının, düşünən insanın qətli, həbsi və sürgünü 
ilə nəticələnən kütləvi repressiyalarla müqayisə etmək olar. 
Belə ki, 1937-ci ildə həyata keçilən repressiyalar əsas etibarı 
ilə keçmiş Sovetlər Birliyində milli məfkurənin çökdürül-
məsinə, fərqli düşüncə tərzinin məhv edilməsinə yönəlmiş-
disə, bir il sonra həyata keçilən faciəvi hadisələr Azərbaycan 
xalqının birlik, bütövlük amalının sıradan çıxarılmasına xid-
mət edirdi. «Belə, oxucum! Yadından çıxartma, yadından 
çıxartma ki, sənin xalqının taleyində, millətinin taleyində bir 
38-ci il olub. Heç faciəsiylə 37-dən geri qalmayan 38-ci il 
olub millətimizin taleyində... Bölünən millətlər var dünyada. 
Almaniya bölünmüşdü, aşdı o divardan. Koreya bölünmüş-
dü, çırpınır atmaq istəyir çiynindən. Belələri var. Biz onların 
içində ikiqat talesiz millətik. Bir var bölünmüşdük - Araz yar-
mışdı sinəmizi, Arazdan keçmişdik, xəncər yarasından. «Ana 
balasından ayrı düşəndə mələr», demişdik. O mələrtidən bu 
38-in mələrtisi daha faciəli oldu, Millətin doğma torpağında 
vətəndaşlıq hüququ olmadı. Nəticəsində də pənahəndə olub 
qaldı. Və bu faciəni dünyaya çatdıran da yoxdu. Və bu fa-



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 55

ciəyə 38-ci il faciəsinə abidə qoyan da yoxdu, 37-dən çox 
yazılıb, 38-dən yox» (34, s. 120-121) . 

Romanda Azərbaycanın parçalanması tarixinə diqqət ye-
tirilmiş, baş verən faciələrin buradan qaynaqlandığı qeyd 
olunmuşdur. Yazıçı Azərbaycan xalqının köçkün və qaçqın, 
mühacir həyatı yaşamasının, doğma yurdundan ayrı salınaraq 
qürbətə üz tutmasının əsas səbəbini ölkənin İran və Rusiya im-
periyaları arasında parçalanmasında görür. Müəllifi n qənaətin-
cə, vahid dövləti, bütöv ərazisi olmayan xalq sərgərdan həyat 
sürməyə məhkumdur: «Ata o tayda, Araz bayatıları oxuyurdu, 
qanlı Arazın, lilli Arazın iki böldüyü vətənin o tayında dayan-
mışdı. Bunlar isə bu tayda dayanmışdılar. Balaca Həlimə də 
burdaydı; indi özündən də ixtiyarsız heç ağlına da gətirmədi-
yi sözlər pıçıldayır, bu bədbəxtlərin dərdinə Xəzər bayatıları 
yaradırdı; şairlərin, aşıqların, dərdlərin yaratmadıqları Xəzər 
bayatıları. Axı onun göz yaşları Araza deyil, Xəzərə qarışmış-
dı. Axı sürgün həmşərilərin göz yaşları Araza deyil, Xəzərə sü-
zülmüşdü. Deyirlər, Xəzərin suyu qalxmağa başlayıb. Bəs bu 
qədər göz yaşı töküləndən sonra qalxmazmıdı, coşmazmıdı, 
nalələrin, ahların yüksəltdiyi dağlar şahə qalxmazmıdı? Suyu 
çox şordu Xəzərin. Bəs o göz yaşlarından daha da şorlaşmaz-
mıdı?» (34, s. 33). 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, mühacirlik, doğma 
yurdundan ayrı düşərək qürbətin çətinlikləri ilə bağlı yaşanı-
lan problemlər Əzizə Cəfərzadənin digər əsərlərində də tez-tez 
müraciət olunan mövzulardandır. Belə ki, yazıçının «Vətənə 
qayıt» , «Eldən-elə» və digər əsərlərinin mövzusu və əsas qəh-
rəmanların taleyi mühacirliklə bağlıdır. 

«Xəzərin göz yaşları» romanında təsvir olunan faciəvi ha-
disələr fonunda bir sıra maraqlı, yaddaqalan təkrarsız insan 
obrazları yaradılmışdır. Yazıçının yaratmış olduğu obrazlar 
içərisində Səfər və Əsmər daha çox diqqəti cəlb edir. O bu 
obrazlar vasitəsilə rəmzi olaraq Azərbaycanın parçalanma-
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sının sadə insanların taleyində yaratdığı acı, kədərli, dərd və 
faciələrə diqqəti yönəltmək məramı izləmişdir. Romanın sü-
jetindən aydın olur ki, Səfər və Əsmər biri-birini təmiz, saf 
məhəbbətlə sevirlər. Lakın baş verən faciə iki sevən gəncin 
ayrılığına səbəb olur. Bu ayrılığa dözə bilməyən Əsmər özünə 
qəsd edir. Yazıçı yaratdığı əsas qəhrəmanların taleyi ilə əslində 
Azərbaycan xalqının faciəsini verməyə çalışmışdır. Romandan 
hasil olan qənaətə görə Səfər və Əsmər bütövlükdə Azərbaycan 
xalqının imperiya zülmünə məruz qalaraq faciəvi tale yaşayan 
insanlarının ümumiləşdirilmiş obrazıdır. «Səfər də, Əsmər də 
başlarına nə gələcəklərindən xəbərsizdilər. Qara buludlar cəm-
ləşirdi bu iki sevgilinin başı üstündə. Həm də təkcə onların 
deyil, bütün millətin. Cəmi bircə il keçmişdi 37-dən. Səfər ar-
tıq bu tarixdən öncə dünyasını dəyişmiş Sabir və ədiblərimiz 
üçün belə demək caizsə, «şad» idi. Yaxşı ki, öncə ... Yaxşı ki, 
bəla çəkmədilər ... Həbslər, zindanlar, işgəncələr ... görmə-
dilər. Üzüsulu getdilər. Yaxşı ki, millətin ürəyindən, tarixindən 
zorla qoparılmadılar «düşünürdü» Səfər. Bəs özü? Bəs sevgili 
Əsmər? Öz taleləri, gələcəkləri ona parlaq, məhəbbət dolu, gə-
lin-qaynana, nəvə-nəticə dolu bir aləm kimi canlanırdı xəya-
lında. Ulularsa deyib: «Sən saydığını say, gör fələk nə sayır». 
Fələk cildinə girmişlər Əsmərə bir ayrı, Səfərə başqa bir ayrı 
tale hazırlayırdı» (34, s. 50) . 

Romanda təsvir olunan obrazlar içərisində Gülsüm qarının 
faciəvi taleyi təsirli bir dillə qələmə alınmışdır. Ömrünün ix-
tiyar çağında evindən-eşiyindən didərgin salınan Gülsüm qarı 
əziyyətlərə tab gətirməyib gəmidə vəfat edir. Onun meyitini 
dənizə atırlar. Yazıçı bu epizod fonunda vətəndə vətənsiz olan 
insanların acı talelərini real cizgilərlə əks etdirə bilmişdir. 
«Gəmidəkilər gəlib qarını götürdülər. Heç kəsdə etiraz eləmək, 
heç kəsdə səsini ucaltmaq iqtidarı yox idi. Aclıqdan, kimsəsiz-
likdən, dərddən, öz taleyini bilməmək qorxusu... 37-ci il uzaq-
da deyildi. 37-ci il insanların qanında idi, hüceyrələrində idi, 
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bütün varlığında idi. Kimin etiraz eləmək cürəti çatardı? Gəmi 
xidmətçiləri kapitanın razılığı ilə qarını bir palaza və özü-
nün götürdüyü düyünçəsinə bürüdülər, əşyaları ilə birlikdə. 
Gəminin göyərtəsindən birbaşa dənizə endirdilər. «Tulladılar» 
deməyə dilim gəlmir. Dəfn elədilər Xəzərin sularında, dəfn 
elədilər Məşədi Gülsüm nənəni. Nə burda vətəndaş idi, nə orda 
vətəndaş olacaqdı. Doğma torpağında, doğma yurdunda dəfn 
olunmaq üçün bircə qəbir qədər torpağı belə yox idi, bircə qə-
bir üçün də yeri yox idi, heç yerdə. Adamların üstünə elə bil 
su çilənmişdi. Sakitcə dayanıb gəmi ənənələrinə, matrosların 
qarını dəfn etmək mərasiminə baxırdılar» (34, s. 86-87). 

Əzizə Cəfərzadənin «Xəzərin göz yaşları» romanında 
Azərbaycan qadınının ağır, acınacaqlı taleyi real, gerçək ciz-
gilərlə, həyati və inandırıcı detallarla təsvir olunmuşdur. Yazıçı 
digər əsərlərində olduğu kimi, bu romanda da süjet boyu qadın-
ların taleyi ilə bağlı məqamları əhatəli şəkildə əks etdirməyə 
çalışmışdır. Müəllif bir çox məqamlarda yalnız Azərbaycan 
qadınının deyil, bütövlükdə Şərq qadınının dözülməz taleyin-
dən bəhs etmişdir. Qeyd edək ki, məşhur Misir yazıçısı, Nobel 
mükafatı laureatı Nəcib Məhfuzun romanlarında da ərəb və 
ümumən, Şərq qadının hüquqsuzluğu geniş bədii ifadəsini 
tapmışdır. Xüsusilə, onun «Yeni Qahirə», «İlğım», «İki qəsrin 
arası», «Yol», «Nil çayı üstündə pıçıltılar» kimi romanların-
da qadınların taleyi ciddi bədii təhlil obyektinə çevrilmişdir. 
(175) Əgər Əzizə Cəfərzadənin romanlarında qadınların ağır, 
acınacaqlı güzəranının təməlində onların hüquqsuzluğu daya-
nırsa, Nəcib Məhfuzun əsərlərində bunun əsas səbəbi cəhalətə, 
savadsızlığa, mövcud ictimai düşüncənin məhdudluğuna söy-
kənir. 





II FƏSİL

SOSİAL-SİYASİ VƏ 
FƏLSƏFİ-PSİXOLOJİ
PROBLEMLƏR BƏDİİ 

DÜŞÜNCƏ AYNASINDA
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Müstəqillik dövründə yaranmış Azərbaycan romanlarının 
böyük əksəriyyəti müasir mövzuda qələmə alınmışdır. Tarixi 
mövzuda yazılmış romanlardan fərqli olaraq müasir mövzu-
lu əsərlər kəmiyyət və keyfi yyət, həmçinin burada qaldırılmış 
olan problemlərin qloballığı ilə diqqəti çəkir. Onu da qeyd et-
mək lazımdır ki, son illərdə müasir mövzuda qələmə alınmış 
romanlarda sosial-psixoloji   problemlər qabarıq şəkildə bədii 
təzahürünü tapmaqdadır. Bu da hər şeydən əvvəl, yaşanılan 
epoxanın mövcud problemlərinin sosial-psixoloji mahiyyət 
daşımasından qaynaqlanmaqdadır. 

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi hər şeydən öncə, cə-
miyyətin sosial-siyasi həyatında dəyişikliklərə gətirib çıxar-
mışdır. Ona görə də inqilabi dəyişikliklərlə, köklü, sistemli 
islahatlarla müşayiət olunan bu qlobal hadisənin bədii nəsrin, 
o cümlədən, roman janrının aparıcı mövzularından birinə çev-
rilməsi təbii zərurət kimi şərtlənməkdədir. 

Son illərdə yaranmış bədii nəsr örnəkləri içərisində Sabir 
Əhmədlinin «Axirət sevdası», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», Əkrəm 
Əylislinin «Ətirşah Masan», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Vaqif 
Sultanlının «İnsan dənizi», Afaq Məsudun «Azadlıq», Səfər 
Alışarlının «Maestro», Elçin Mehrəliyevin «Doxsanıncı illər», 
Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» romanları məhz sosi-
al-psixoloji mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edirlər. Sadalanan roman-
lar istər mövzu-məzmun, istər qaldırılan problem, istərsə də bə-
dii sənətkarlıq baxımından biri-birindən fərqlənsələr də, onların 
ümumi qayə, ideya-estetik istiqamət baxımından ortaq cəhətləri-
nin olduğu aşkar şəkildə müşahidə edilməkdədir. 

Tədqiqat işində müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları 
bəhs olunan problem işığında aşağıdakı istiqamətlərdə təhlilə 
cəlb olunmuşdur:
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a) Müharibə və insan;
b) Sosial-siyasi məsələlərin bədii ifadə imkanları; 
c) Fəlsəfi -psixoloji problemlərin bədii həlli. 
Zənnimizcə, sadalanan problemlər 1991-2005-ci illərdə ya-

ranmış Azərbaycan romanlarını sosial-siyasi və fəlsəfi -psixo-
loji müstəvidə təhlil obyektinə çevirmək üçün imkanlar verir. 
Ona görə də tədqiqat işində bədii materiala bu kontekstdə ya-
naşılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 

2.1. Müharibə və insan

Bilindiyi kimi, müharibə və insan problemi bədii ədəbiy-
yatın ən çox diqqət yetirdiyi məsələlərdəndir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında bu problem daim diqqət mərkəzində olmuş, 
ayrı-ayrı bədii nümunələrdə ona fərqli mövqelərdən yanaşıl-
mışdır. Xüsusilə, Azərbaycan bədii nəsrində İkinci Dünya mü-
haribəsi fonunda müharibə və insan probleminə xüsusi diqqət 
yetirilmişdir. 

Azərbaycan istiqlaliyyət əldə etdikdən sonra xalqın qarşı-
laşdığı ən böyük problemlərdən biri Dağlıq Qarabağ məsələ-
sidir. Azərbaycanın tarixi torpağı olan bu ərazi zaman-zaman 
düşmən işğalına məruz qalmış, lakin hər dəfə xalqın iradəsi 
nəticəsində yadellilərin hücumu dəf edilmişdir. Yalnız Sovet 
imperiyasının çöküşü ərəfəsində rus-erməni fi tnəkarlarının əli 
ilə bu qədim mədəniyyət mərkəzi işğal olunmuşdur. Ermənilər 
bu torpaqları işğal etməklə kifayətlənməmiş, bölgədəki tarixi 
və mədəniyyət abidələrini yerlə-yeksən etmiş, bir milyondan 
artıq Azərbaycan türkünü əsrlər boyu yaşadığı tarixi torpağın-
dan didərgin salmışlar. 

Son illərdə Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr 
fonunda dəhşətli faciələr yaşanmışdır. Bunların içərisində iyir-
minci yüzilin ən böyük faciələrindən biri olan Xocalı soyqırı-
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mı Azərbaycan xalqının yaşadığı müsibətin acı, kədərli mən-
zərəsini əks etdirməkdədir. 

Dağlıq Qarabağ müharibəsi başlayan gündən Azərbaycan 
yazıçıları bu problemə həssas münasibət göstərmiş, onun 
müxtəlif aspektlərinin işlənilməsinə çalışmışlar. Xüsusilə 
bu mövzuda yaranan romanlar problemə yanaşma tərzinin 
özünəməxsusluğu, bədii ifadə imkanları, obraz və xarakter ya-
radılışı baxımından maraq doğurur. 

Müharibə və yadelli işğalçılara qarşı mübarizə, vətən torpa-
ğının müdafi əsi məsələsi Misir nəsrində də yazıçıların inten-
siv şəkildə müraciət etdiyi mövzulardandır. Xüsusilə Misir və 
İsrail arasında baş verən və 6 oktyabr 1973-cü ildə qələbə ilə 
bitən savaş bu baxımdan diqqəti cəlb etməkdədir. Qeyd edək 
ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq Qarabağı ələ ke-
çirdiyi kimi, İsrail də 1967-ci ilin iyun ayında Misirin ərazisi 
olan Sına yarımadasını işğal etmişdir. Lakin Misir xalqı işğalla 
barışmamış, apardığı gərgin, davamlı mübarizə nəticəsində özü-
nün tarixi torpağı olan bu əraziləri yadellilərdən təmizləmişdir. 
Düşmən üzərində qazanılmış qələbə xalqda böyük ruh yüksək-
liyi və özünə inam yaratdığı kimi, ədəbi prosesdə də canlan-
maya səbəb olmuş, bu mövzuda əsərlərin yaranmasına gətirib 
çıxarmışdır. Yazılan əsərlərin mühüm bir qisminin roman jan-
rında üzə çıxması təsadüfi  deyildir. Çünki baş verən müharibəni 
hərtərəfl i şəkildə əks etdirmək üçün roman janrının ifadə im-
kanlarının böyük olduğu şübhə doğurmur. Bu əsərlər içərisində 
Məhəmməd Abdulla Əl-Hadinin «Gələcək günlərin mahnısı», 
Camal Əl Gitanının «Əl Rifai», Yusif Əl Qaidin «Misir diyarın-
da döyüş», Mahmud Əl Vardaninin «Qayıdış» və s. romanları 
bədii özünəməxsusluğu ilə seçilir (177). Adıçəkilən romanlarda 
müharibə və torpaq itkisinin insanların taleyində yaratdığı fa-
ciələr bütün yönləri ilə bədii ifadəsini tapmışdır. 

İsraillə savaş Misir ədəbiyyatının yeni mövzularla zəngin-
ləşməsinə təkan verdiyi kimi, Dağlıq Qarabağ problemi də 
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Azərbaycan ədəbiyyatına müharibə, qaçqınlıq və köçkünlük 
kimi mövzular gətirmişdir. Son illərdə Qarabağ mövzusunda 
qələmə alınan əsərlər içərisində Sabir Əhmədlinin «Ömür ura-
sı», «Axirət sevdası», Ağarəhim Rəhimovun «Ovlaq keçidi», 
Mövlud Süleymanlının «Erməni adındakı hərfl ər», «İkili dün-
yam», Elçin Mehrəliyevin «90-cı illər», Fazil Güneyin «Qara 
qan», Nigar Qarayevanın «Daş hasar», Zümrüdün «Yarımçıq 
nəğmə» və digər romanlar xüsusi yer tutur. Əlbəttə, adıçəkilən 
romanların hər birini ayrı-ayrılıqda təhlil obyektinə çevirmək 
imkan xaricindədir. Ona görə də tədqiqat işində bir neçə səciy-
yəvi örnəklə kifayətlənməli olduq. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində müharibə və 
in san problemi Sabir Əhmədlinin «Ömür urası» romanında 
özünəməxsus şəkildə bədii təcəssümünü tapmışdır. Roman 
Qarabağ mövzusunda yaradılan ədəbi əsərlər içərisində bəhs 
olunan problemə xüsusi yanaşma tərzi ilə seçilir. Bədii təxəy-
yül məhsulu kimi təqdim olunan romanın süjet xəttinin əsa-
sında ermənilərin işğal etdikləri torpaqlardan çəkilməyə başla-
ması və qaçqınların doğma yurd yerlərinə qayıtması dayanır. 
Romanın qəhrəmanı Kişi də yurd yerini itirənlərdən biridir. O, 
Arazbara, doğma kəndinə dönərkən müharibədən öncə tikdiyi 
evini görməyə can atır. 

Yazıçı doğma yurduna dönən qəhrəmanının düşüncələrini, 
yol boyu keçirdiyi hiss və həyəcanları real, canlı şəkildə təsvir 
etmişdir. 

«Kişi öz həyətinə yaxınlaşmaqda özünə bununla təsəlli verirdi: 
erməni işğalçılarının törətdiyi bütün cinayətlər Nurinberqsayaq 
bir məhkəmədə açılmalı, ifşa edilməlidir. Yalnız qırdığı dinc əhali, 
körpələrin intiqamı yox, qətlə yetirilmiş ağacların da cəzası veril-
məliydi. Bağ-bağçalara amansızcasına divan tutmuş qəsbkarlar-
dan məhv etdikləri bitkilərin də qisası alınmalıdı... » (39, s. 280). 

Uzun illər erməni işğalçılarının əsarətində qalmış doğma 
yurduna yetişən Kişi təsəvvüründə canlandırdığı kənddən 
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əsər-əlamət görmür. Bütün evlər dağıdılmış, yerlə-yeksan edil-
mişdir. Hətta, məzarlıqlar da xaraba qoyulmuşdur. 

«Buyur bax! Gör, qurulu qoyub getdiyin qəbirlər nə kök-
dədir. Öləndən sonra mərhumları yenidən qətlə yetirmişlər. 
Hamısının başı vurulmuşdu... » (39, s. 276). 

Sabir Əhmədlinin «Ömür urası» romanında Qarabağ mü-
haribəsi fonunda diqqət yetirilən əsas məqamlardan biri insan 
taleyi ilə bağlıdır. Yazıçı bu məqamı əsər boyu diqqət mərkə-
zində saxlayır. «Romanda bir leytmotiv var – İnsan! Və bu, 
təkcə əsas personaj – Azərbaycan Kişisinin simasında təcəs-
süm tapmaqla qalmır. Yazıçı təfərrüatları, faktları, epizodları, 
hadisələri danışdırmaqla geniş insan mənzərələri yaradır. Eyni 
zamanda antiinsani səhnələrə vurğu salır. S. Əhmədli insan-
larımıza qarşı erməni vəhşiliyinin konkret, faktiki təsvirini 
verərkən, sakit görünür. Lakin bu, təcrübəli bir qələmin üslu-
budur, müharibəyə öz rəngində yanaşmaq lazım gəlir» (180). 

Bir sıra maraqlı əsərlərin müəllifi  olan Ağarəhim Rəhimovun 
«Ovlaq keçidi» romanında Dağlıq Qarabağda cərəyan edən 
hadisələr fonunda problemin müəyyən aspektləri bədii ifadə-
sini tapmışdır. Qeyd edək ki, yazıçının yalnız adıçəkilən ro-
manında deyil, son illərdə müxtəlif janrlarda qələmə aldığı 
bütün əsərlərində müharibə mövzusu ya əsas problem kimi se-
çilmiş, yaxud da süjet xətlərinin birinin əsasında dayanmışdır. 
Bu məqama diqqət yetirən fi lologiya elmlər doktoru, professor 
Nizami Tağısoy qənaətlərini ümumiləşdirərək yazır:

«Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılığında müharibə möv-
zusu daha önəmli rol oynayır. Onun əsərlərində ön cəbhə, 
arxa cəbhə, əsir düşmüş torpaqlarımızın, insanlarımızın tale-
yi, mənəvi şikəstlik, bütün bunların cəmiyyətin həyatına tə-
siri, vurduğu yara və digər məsələlərə bədii şəkildə yetirincə 
diqqət yetirilmişdir» (140. s, 10). Şübhəsiz ki, ədəbiyyatşünas 
alimin qənaətləri ilə razılaşmamaq mümkün deyildir. Çünki 
çağdaş Azərbaycan nəsrində müharibə mövzusuna öz yaradı-
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cılığında ən çox yer verən yazıçılardan biri məhz Ağarəhim 
Rəhimovdur. Onun «İkili dünyam», «Qoşa qanad» kimi ro-
manlarında, bir sıra povest və hekayələrində Qarabağ müha-
ribəsinin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi faciələr geniş 
və hərtərəfl i bədii ifadəsini tapmışdır. Təsadüfi  deyildir ki, ya-
zıçının «Canavar balası» əsərinin əsasında çəkilmiş eyniadlı 
bədii fi lmin mövzusu da Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı-
dır. Bütövlükdə, Ağarəhim Rəhimovun romanları «... insan 
və cəmiyyət problemi kontekstində daxilən saf və təmiz olan, 
mənəvi dünyası ilə ilkinliyə, milli tarixi kökə, varlığa söy-
kənən insanın tale yolunu əks etdirir» (125, s. 386). 

Başdan-başa vətənpərvərlik ruhunda qələmə alınan, psixo-
loji kontrastlarla zəngin olan, eyni zamanda «psixoloji anali-
zin bədii təsvirin vacib, təbii komponentinə, ideya daşıyıcısına 
çevrilən» (22, s. 62) romanda təsvir olunan hadisələr, yaradı-
lan obrazlar baş verən əhvalatların məğzinin və mahiyyətinin 
aşkarlanması baxımından səciyyəvidir. 

Romanın maraq doğuran cəhətlərindən biri burada Qarabağ 
müharibəsinin canlı, gerçək epik mənzərəsinin yaradılması-
dır. Müəllif canlı müşahidə, fakt və sənədlər əsasında, bir çox 
məqamlarda isə bədii təxəyyülün gücünə söykənərək Azər-
baycan xalqının sürükləndiyi müharibə faciəsini bütün reallığı 
ilə canlandıra bilmişdir. Təsadüfi  deyildir ki, yazıçı «mühari-
bənin dəhşətlərini təsvir edərkən ürəyimizdən qanlı şırımlar 
açılır; yarımçıq, yarımcan vətən, nahaq qanla sulanan ana tor-
pağın fəryad səsi ayaqlarımız altında yeri tərpədir, igid ölənlə-
rimizin ruhu yaxamızdan yapışıb, bizi çağırır» (23, s. 90). 

Müəllif romanda bir sıra yaddaqalan, daxili dünyasının 
özünəməxsusluqları ilə seçilən obrazlar yaratmışdır. Bunların 
içərisində Qafar kişi, Xeyransa qarı, İsgəndər Alışov, Qurban 
Qədiroğlu, Zöhrab Nadirov, Müslüm kişi və başqa obrazlar 
daha çox diqqəti cəlb edir. Yazıçı təsvir etdiyi obrazların hər 
birini fərdi cizgiləri, daxili dünyasının özünəməxsus çalarları 
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ilə canlandırmışdır. Lakin romanda obrazların sayca çoxluğu-
na baxmayaraq əsas süjet xətti Qafar kişi və onun ailəsinin 
cəbhə həyatı fonunda cərəyan edir. 

Qeyd edək ki, romanda bir ailənin timsalında müharibə-
nin faciələri əks etdirilirsə də, yazıçı bütövlükdə baş verən 
hadisələrin sosial-siyasi aspektlərini aşkarlamağa nail ol-
muşdur. Belə ki, əsərdə yalnız Qarabağda baş verən faciələr 
deyil, bu faciələri şərtləndirən amillər də bədii təcəssümünü 
tapmışdır. Maraqlıdır ki, yazıçı Qarabağ müharibəsinin daxi-
li amillərdən qaynaqlanan labüd səbəblərini aşkarlamağa 
çalışmışdır. «Şəhərdə hər kəs öz işindədi. Ölkədə müharibə 
getdiyi də, adamların qırıldığı da, əsir alındığı da bilinmir. 
Azərbaycanın bir tərəfi ndə həyat qaynayır, toy-büsat qu-
rulur, o biri tərəfdə günahsız qanlar tökülür, evlər yıxılır, 
kəndlər, qəsəbələr dağılır, ulu bir xalqın namusuna təcavüz 
olunur. Meydandakı gə də-güdələr, naşılar, ağı-qaradan ayıra 
bilməyənlər vəzifə uğrunda can verirlər, meydan sulayırlar. 
Əlinə vəzifə keçənlər də biabırcasına tutduqları kürsüdən sü-
rüşüb yıxılırlar» (122, s. 475-476). 

Yazıçı həmçinin hakimiyyət uğrunda gedən mübarizənin, 
iqtidar-müxalifət qarşıdurmasının, hədəfi , məramı bəlli olma-
yan siyasi iddiaların müharibə şəraitində olan ölkənin müdafi ə 
qüdrətinin zəifl əməsinə gətirib çıxardığını inandırıcı detallarla 
əks etdirmişdir. 

«Atalar deyib: «Yer yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar», 
oğlum. Rəhbərlər lap başlarını itiriblər. Müharibə gedən ölkə-
nin qanunları olar. Qanun qılıncdan da iti, kəsərli olar. Gündə 
bir yarıtmaz qanun qəbul edirlər. Sonra da onu özləri pozurlar. 
Hər gün meydanlara yığışıb dövlət, torpaq taleyi həll edirlər. 
Bütün sirlər meydanda düşmənə ötürülür. Düşmən də öz işi-
ni görür. Rüsvay xalq olur. İşə bir bax. Meydana çıxan deyir 
ölkənin sahibi mən olacam. Hamısı da naşı, bacarıqsız, əli 
çirkin adamlar. Kimi deyir: «İqtidar mən olmalıyam». Kimi 
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də bildirir: «Mən müxalifətdəyəm». Onlar arasındakı çaxnaş-
malar torpaqları düşmənin murdar ayaqları altına atdı, oğlum» 
(122, s. 465) . 

Yazıçı, eyni zamanda, müharibənin uzanmasına, ədalətli 
sülhə nail olunmamasına gətirib çıxaran bir sıra mühüm xarici 
faktorlara da diqqət yetirmişdir. Romandan hasil olan qənaətə 
görə Qarabağda döyüşən Azərbaycan əsgərlərinin kifayət qə-
dər peşəkarlığına, hazırlıqlı olmasına baxmayaraq ordu rəh-
bərliyindən gələn yanlış göstərişlər onların məğlubiyyətinə 
səbəb olur. Bölgədə strateji maraqları olan İran və Rusiyanın 
xəfi yyəçilik, casusluq fəaliyyətləri ön cəbhədə döyüşən əsgər-
lər arasında ciddi təxribatlar yaradır ki, bu da nəticə etibarilə 
müharibədə Azərbaycanın məğlubiyyətinə gətirib çıxarır. 

«İran dövləti, xalqı niyə belə edir? Bəs iranlılar bizim din, 
məslək, qan qardaşlarımız deyillərmi? Cinayətə yol verdiklərini, 
özgənin malına göz dikdiklərini, görəsən, anlayırlarmı? Məgər 
bunların elədikləri ermənilərin çırağına neft tökmək deyilmi? 
Hər halda rusları da, erməniləri də başa düşmək olar. Bəs İran? 
Bəs iranlılar? Aman Allah, yıxılana balta çalan nə çox olurmuş? 
Qəribədi. Üzdə bir cürə deyirlər... Arxada başqa iş görürlər. Ölü, 
miskin siyasət yeridirlər bu dövlətlər, bu dövlət adamları. Bəs 
indi bizim nicat yolumuz nədədi? Ancaq özümüzdə!.. Ancaq 
birliyimizdə! Ancaq möhkəmliyimizdə! İçərimizdə xəyanət ol-
maya... Gərək belələrinə qarşı amansız olaq. Xəyanətkar əlləri 
kəsək, ataq. Başqa yolumuz yoxdu... » (122, s. 489). 

«Ovlaq keçidi» romanında yazıçı cəbhəyə gedən gənclərin 
yüksək əhval-ruhiyyədə olduğuna diqqəti çəkmişdir. Gənclərin 
bir qismi könüllü olaraq cəbhəyə gedirlər. Onlar vətəni qoru-
mağın, doğma yurdu müdafi ə etməyin hər şeydən vacib ol-
duğunu bildikləri üçün bu addımı atırlar. Yazıçı həm obraz-
ların dili ilə, həm də təhkiyə vasitəsilə gəncliyə hakim olan 
vətənpərvərlik ovqatını canlandırmağa çalışmışdır. Müəllifi n 
fi krincə, hər bir «oğul vətənini, torpağını qorumalıdır, yeri gəl-
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sə, canını da əsirgəməməlidir», «analar ilk öncə oğulu vətən 
üçün doğub böyütməlidir». 

Romanda istər baş qəhrəmanın, istərsə də digər obrazların 
timsalında yazıçının Qarabağ müharibəsi fonunda vətənpər-
vərlik və yurdsevərlik amalına münasibəti özünəməxsus şəkil-
də bədii ifadəsini tapmışdır. Bu, ilk növbədə obrazların daxili 
dünyasının aşkarlanmasında özünü büruzə verir. Lakin bəzi 
tədqiqatçılar bu qənaətdədir ki, son illərdə yaranan bədii ör-
nəklərdə müharibə dövrünün ovqatı obrazların xarakterlərində 
kifayət qədər bədii ifadəsini tapmamışdır. «Bu gün Qarabağla 
bağlı olan hadisələrə və müharibəyə həsr olunan yüzlərlə bədii 
nümunələrdə demək olar ki, həm müharibə haqqında, həm də 
bu müharibənin olayları barədə düşündürücü mətləblər, yad-
daqalan və bizi həmişə o barədə düşünməyə məcbur edən ob-
razlarla çox nadir hallarda qarşılaşırıq» (103, s. 146). Bu müla-
hizələrlə bütünlüklə razılaşmaq mümkün olmasa da, Qarabağ 
mövzusunda yazılan romanlarda ciddi, yaddaqalan obrazlara 
az-az hallarda təsadüf olunur. 

«Ovlaq keçidi» romanında ifadə tərzinin publisistik üslu-
ba daha çox tərk edilməsi müəyyən qədər bədiiliyi zəifl ətsə 
də, yazıçı bilərəkdən düşüncələrinin aydın, yozumsuz təqdimi 
üçün bu yolu seçmişdir. «Torpaq davası başlayan kimi hər ikisi 
ərizə yazıb könüllü getdi müharibəyə. Sonra öz-özünü qınayır-
mış kimi: Deyəsən, lap başımı itirmişəm. Mənimki getməsin, 
səninki getməsin, onunku getməsin, bəs kiminki getsin?! Kim 
qorusun torpaqları? Düşmən də ki, hər cür alçaqlığa əl atır. 
Xalqın, millətin qan düşmənidi bu ermənilər. Budu, gördün 
kəndə, el-obaya hücum çəkdilər. Günahsız qızları, qadınları 
aparıb bişərəf etdilər. Balam, namusu itə atıblar, it yeməyib 
axı... Düzdü, mənə əziyyətdi. Ancaq Sadiq də, Natiq də kişi 
kimi hərəkət etdilər. Məni el-oba içərisində xar etmədilər. 
Fərari-fi lan olmadılar. Allah onları bəd nəzərdən saxlasın... » 
(122, s. 447). 
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Lakin yazıçı romanda cəbhədən yayınmaq üçün müxtəlif 
vasitələrə əl atan, o cümlədən saxta hərbi vəsiqə alan, pulla 
ali məktəblərə qəbul olunan gənclərin də olduğunu göstərir. 
Müəllif vətənpərvər gənclərlə cəbhədən yayınanları qarşılaş-
dırmaqla əsərin bədii konfl iktinin əks tərəfl ərini nümayiş etdi-
rir. Demək olar ki, bütün süjet boyu təsvir olunan hadisələr bu 
konfl ikt fonunda cərəyan edir. 

«Ovlaq keçidi» romanında müəllifi n diqqət yetirdiyi ən mü-
hüm problemlərdən biri ordudakı xəyanət və satqınlıqla bağ-
lıdır. Yazıçının fi krincə, xəyanət və satqınlıq elə bir cinayətdir 
ki, onu törədənləri heç cür bağışlamaq olmaz. Çünki xəyanət 
və satqınlıq bağışlandıqda daha ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. 

Romanın əsas qəhrəmanı olan Qafar kişi təsvir olunan ha-
disələrin mərkəzində dayanır. Bir insan kimi doğma yurdunu 
sevən, torpaqlarının düşmən tapdağında qalmasına dözməyən 
bu obrazın timsalında bir çox müsbət insani keyfi yyətlər ümu-
miləşdirilmişdir. Başqa sözlə, Qafar kişi Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycan xalqının azadlığı, torpaq bütünlüyü uğrunda müba-
rizə aparan vətənpərvər insanların tipik nümayəndəsidir. Onun 
xarakterini səciyyələndirmək üçün müəllif müxtəlif bədii üsullar-
dan istifadə etmişdir. Aşağıdakı epizodda Qafar kişinin vətənpər-
vərliyini şərtləndirən məqamlar real və inandırıcı təsir bağışlayır. 

«Hamının Qafar kişiyə rəhmi gəlirdi. O isə incik halda deyirdi: 
– Məni də bura vətən, torpaq istəyi gətirib. Bu istək nə cava-

na baxır, nə qocaya. Ölsəm də, sizin aranızda öləcəm. Mənim 
istəklilərim, mənə rəhminiz gələndə qəlbim kövrəlir, inanın 
qəhərlənirəm. Çətinliyimiz də, yaxşımız da birlikdə olacaq. 
Onun sözünün müqabilində komandir cavab verirdi: 

– Sizsiz bir günümüz də olmasın, ağsaqqal. Siz burdasız, 
ürəyimizdə dağ təpəri hiss edirik. Elə bilirik ki, bizi arxadan 
böyük bir ordu qoruyur ... » (122, s. 534)

Qafar kişi xəyanət və satqınlığı döyüşən ordunun ən bö-
yük düşməni hesab edir. Yazıçı romanda müxtəlif obrazlarla 
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qarşılıqlı ünsiyyət fonunda Qafar kişinin xarakterinə xas olan 
bu cəhəti – onun satqınlığı, xəyanəti, casusluğu bağışlama-
masını daim diqqət mərkəzində saxlayır. «Allaha mürvətdən 
doğma torpağından, el-obandan, vətənindən qovmaq istəsinlər 
səni. Bəyəm, bunu Allah götürər?! Nə qədər həyasız olasan 
ki, başqasının torpağına göz dikəsən... Yox, arvad, atalar yaxşı 
deyib: «Vətən hər şeydən əzizdir», «Torpaqdan pay olmaz». 
Bu ermənilər baş tutmayan sevdaya girişiblər. Bu xalq, bu mil-
lət bir nəfərədək ölər, ancaq torpağını özgəyə verməz. Torpaq 
namusdu, Vətəndi, qeyrətdi, arvad. Yoxsa, gələcək nəsil tor-
paqlarımızın işğalını bizə bağışlamaz, vallah» (122, s. 451). 

Onun fi krincə, «daxildəki xəyanətkarlar, təxribatçılar ölkədə 
müharibə getdiyi bir vaxtda oğurluqla, quldurluqla, talançılıqla 
məşğul olan, mötəbər yığıncaqlarda vətən, xalq, millət adından 
danışsa da, əməlləri, fi kirləri, düşüncələri öz şəxsi mənafelərinə, 
ambisiyalarına xidmət edən «it südü əmmişlərdir» (93, s. 209). 

Torpağını və vicdanını satanları vəhşi, qaniçən hesab edən 
Qafar kişi məhz satqınlığa, xəyanətə dözmədiyi üçün Bakı şəhə-
rinə, Baş hərbi qərargaha gəlib Qərəzlinin qəbuluna düşərək onu 
qətlə yetirir. Qafar kişi Qərəzlinin köməkçisi tərəfi ndən öldürül-
sə də, bu hadisə qəhrəmanın qələbəsi kimi mənalanır. 

Yazıçı Qafar kişinin xarakterini səciyyələndirərkən onu 
daxili-mənəvi dünyasının bütün incəlikləri ilə canlandıra bil-
diyindən qəhrəmanın bədii obraz kimi bütövlüyünü təmin 
etməyə nail olmuşdur. O, Qarabağ müharibəsinin gedişində 
bütün çətinliklərə baxmayaraq xalqın qələbə çalacağına dərin 
inam bəsləyir. Qafar kişi inanır ki, Azərbaycan xalqı bir gün 
düşmənin bütün həmlələrini dəf edərək düşmən tapdağında 
olan torpaqları azad edəcəkdir. 

«Qafar kişi əmin idi ki, yaz başı torpaqlar azad olunacaq. 
Qaçqınlar, köçkünlər ev-eşiklərinə köçəcəklər. Yenə dağlar, 
dərələr al qumaşa bürünəcək. Büllur, saf bulaqların şırıltısı, 
dağların təmiz havası, otların, çiçəklərin ətri aləmi bürüyə-
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cək. Gələnlərdə hədsiz sevinc, yaşamaq eşqi duyulacaq. Bu 
yerlərin sakinləri bu zirvəsi qarlı möhtəşəm dağların, xınalı 
qayaların sehrinə və sirrinə heyran qalacaq. O, yaxşı bilirdi 
ki, bu umulu-küsülü dağlar nə qədər incik düşsə də, öz doğ-
malarını bağışlayacaqdır. Qoynunda yenə də onlara əvvəlki 
kimi yer verəcək, hamını, hamını fərq qoymadan əzizləyə-
cək» (122, s. 557). 

Romanda təsvir olunan İsgəndər və Qurban obrazları 
özünəməxsus fərdi keyfi yyət cizgiləri ilə seçilir. Sıravi əsgər 
olan bu gənclər bir kənddə doğulmuş, eyni məktəbdə təhsil al-
mış, yaxın dost olmuşlar. Onlar Qarabağ müharibəsi başlayan 
gündən ön cəbhəyə gedərək düşmənlə savaş meydanına atı-
lırlar. Vətəni dərin məhəbbətlə sevən İsgəndər və Qurban dö-
yüşün ən çətin məqamlarında belə ruhdan düşmür, mübarizlik 
əzmini itirmirlər. Yazıçı onların düşmənin işğal etdiyi əraziyə 
keçərək apardığı uğurlu kəşfi yyat əməliyyatını real cizgilərlə 
təsvir etmişdir. İsgəndərlə Qurban əməliyyat zamanı verilmiş 
döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməklə yanaşı, həmçinin bir in-
san, bir dost kimi sınaqdan da çıxmış olurlar. 

«Müasir nəsrdə əxlaqi kataklizmə qarşı mübarizə 80-ci il-
lərdən başlayaraq davamlı bir şəkildə özünü göstərsə də, yeni 
əsrin başlanğıcında Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılığının ən 
aparıcı xəttinə çevrildi... əxlaqi kataklizmə qarşı mübarizə ide-
alı yeni insan tərbiyəsi idealı ilə birləşərək yazıçının əsərlə-
rində dərin bir ümumiləşdirmə, sosial məzmun, fəlsəfi  vüsət 
gətirdi» (125, s. 384). Şübhəsiz ki, tədqiqatçının qənaətləri 
ilə razılaşmamaq mümkün deyildir. Həqiqətən də, Ağarəhim 
Rəhimovun yaradıcılığında bu amil özünü qabarıq şəkildə 
büruzə verməkdədir. Bu da hər şeydən öncə yazıçının mil-
li-mənəvi dəyərlərə ciddi əhəmiyyət verməsindən qaynaqlanır. 

Bütövlükdə Ağarəhim Rəhimovun «Ovlaq keçidi» romanı 
mövzu və problem aktuallığı, özünəməxsus dili, üslubu və ya-
zılış tərzi ilə seçilən bədii örnəklərdən biridir. 
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İstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan nəsrində Qarabağ probleminə 
həsr olunmuş əsərlər içərisində Elçin Mehrəliyevin «Doxsanıncı 
illər» romanı diqqəti çəkən bədii örnəklərdəndir. Əsərdə 
Qarabağ məsələsinin ötən əsrin doxsanıncı illərində cərəyan 
edən hadisə və əhvalatlar fonunda bədii əksini tapması müəl-
lifə dövrün sosial-siyasi mənzərəsini təcəssüm etdirməyə imkan 
vermişdir. Problemin roman janrı kontekstində işlənilməsi ilə 
bağlı yazıçının qənaətləri də maraq doğurur: «Şübhəsiz, nəsr və 
müharibə problemi nöqteyi-nəzərindən ilk növbədə roman janrı 
çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xalq həyatının, məlun mü-
haribə hadisələrinin roman vasitəsi ilə qavranılması həmişə bu 
janra çox mühüm yeniliklər gətirir, romanın janr və poetikasını 
yeni ünsürlərlə zənginləşdirir» (95, s. 115 ). 

Onu da qeyd edək ki, «Qarabağ mövzusunda yaradılan ro-
manlar özəl xüsusiyyətlərinə görə roman janrının yeni bir nö-
vünün – «Qarabağ romanı»nın formalaşmaqda olması haqqın-
da fi kirlərin irəli sürülməsinə əsas verir. Çünki bu tip əsərlər 
nəsr janrının əlamətlərinə görə özünün fərqli xüsusiyyətləri ilə 
seçilir» (135, s. 72). 

«Doxsanıncı illər» romanı əsas etibarilə iki hissədən ibarət-
dir. Birinci hissə Qarabağ münaqişəsi baş verməzdən əvvəl 
Azərbaycanda cərəyan edən hadisələri əhatə edir. Burada 80-
ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanı parça-
lamağa və xarici maraqlara tabe etdirməyə yönələn təhrikçi 
qüvvələrin sayəsində yaranmış böhranlı ictimai-siyasi vəziy-
yətdən və Rusiyanın əlilə törədilmiş İyirmi yanvar hadisələ-
rindən bəhs edilir. İkinci hissədə isə Qarabağ münaqişəsinin 
başlanması və Ermənistan tərəfi ndən Azərbaycan torpaqlarına 
təcavüz edilməsi, Azərbaycan əhalisinin doğma torpaqların-
dan didərgin salınmasından söz açılır. Lakin romanın ayrı-ayrı 
hissələrə bölünməsi şərti səciyyə daşıyır və süjet xəttini əks et-
dirən hadisələrin bütöv təsvir və təqdiminə maneçilik törətmir. 
Belə ki, əsərin süjet xətti birinci hissədə «ailə dramı əsasında 
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qurulub inkişaf etdirilərək ikinci hissədə Azərbaycan torpaq-
larına təcavüz zamanı həmin ailənin hamılıqca məhv edilməsi 
əhvalatı ilə kulminasiya nöqtəsinə çatdırılır» (117, s. 100). 

«Doxsanıncı illər» romanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
başlamamış Azərbaycanda cərəyan edən hadisələrin geniş can-
lı panoramı yaradılmışdır. Yazıçı bununla oxucuya bildirmək 
istəyir ki, başlanan münaqişə təzə deyil və erməni vəhşiliyinin, 
ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına qarşı yönələn təcavüzün ta-
rixi çox-çox əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Müəllif İyirmi yan-
var hadisəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında əlaqə və bağlılığın 
olduğuna da diqqəti yönəldir. «- Azərbaycan erməni təcavüzünə 
qarşı mübarizədə təklənib, bu qırğında da ermənilərin əli var. 
Qorbaçov ermənilərə satılıb. Belə getsə, biz daha böyük fa-
ciələrə məruz qalacıyıq. Azərbaycana qarşı müharibə başlandı, 
əsl müharibə, Allah daha betərindən gözləsin... » (94, s. 53). 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, istiqlaliyyət dövrü Azərbaycan 
nəsrində Qarabağ münaqişəsi haqqında yaranmış əsərlər sayca 
çoxdur. Lakin «Doxsanıncı illər» romanı həmin bədii örnəklər-
dən bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Həmin məqamlardan ən 
mühümü bundan ibarətdir ki, romanda bir elin və obanın dərd-
lərini içində yaşadan və başqalarına nümunə olan Azərbaycan 
qadınının Qarabağ münaqişəsində rolu qabarıq şəkildə göstə-
rilmişdir. Müəllif Qəmzə Abbas qızının obrazı vasitəsi ilə 
Azərbaycan qadınının cəsarətini, dözümlülüyünü, düşmənlərə 
qarşı mübarizəsini təsvir edir: «– Get, get atana de ki, Qəmzə 
Abbas qızı yarağını heç kimə verməyəcək də. Erməni dığaları 
gələndə özüm onlara cavab verəcəm» (94, s. 52). 

Sovet məmurları kəndlilərin ov tüfənglərini müsadirə 
edəndə Qəmzə Abbas qızı babasından qalmış silahı gizlədir 
və onlara verməkdən imtina edir. Bu cəsur qadın oğlu Sarı 
Məhəmmədin öz silahını gizlətdiyinə görə türməyə salındığı-
nı, nəvəsi Kamalın silahı təhvil verərək atasını türmədən çıxar-
dığını biləndə bərk əsəbiləşir. 
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Müəllif romanda öz qəhrəmanı Qəmzə Abbas qızını real 
həyatda nümunəvi qadın kimi təsvir etdiyi kimi, onun ölümü 
ilə də başqalarına örnək olduğunu göstərir. Belə ki, Qəmzə 
Abbas qızı erməni quldurlarının doğma kəndlərinə təcavüzü 
zamanı ailəsi ilə qaçarkən oğullarına yük olmamaq və düşmən 
əlinə keçməmək üçün özünü çaya ataraq həlak olur. Yazıçı öz 
qəhrəmanının ölümqabağı düşüncələrini belə təsvir edir: «Ay 
Allah, keç günahımdan, ... mən bir günah iş eləmirəm, özcə 
canıma qıyıram. Bu belə lazımdı, bunun mənası böyükdür, 
Sən özün bilirsən... Mən balalarıma yük olmaq istəmirəm. 
Yox, iş təkcə yük olmaqda deyil, mən onlara bu çətin məqam-
da nümunə göstərirəm. Dilim-ağzım qurusun, ələ düşüb təhqir 
olunmaq – dansa şərəfl ə, namusla ölməyin yolunu göstərirəm. 
Bir-birlərinin naminə canlarını fəda etməklə kimisə yaşada bil-
məyin mümkünlüyünü göstərirəm. Ay Allah... » (94, s. 138). 

Qeyd etmək lazımdır ki, «Doxsanıncı illər» romanının baş 
qəhrəmanı Qəmzə Abbas qızının fədakarlığının bu romanın 
yaranmasına səbəb olduğunu müəllif özü də etiraf etmişdir: 
«təcavüz zamanı erməni quldurlarının əlindən qaçarkən doğ-
malarına yük olmamaq və yağı əlinə keçməmək üçün özünü 
çaya ataraq həlak olmuş bu qeyrətli ağbirçək qadının fədakar-
lığı mənə bu romanı yazmağa mövzu verdi» (94, s. 230). 

Romanda erməni qəddarlığının nümunəsi kimi Qəmzə 
Abbas qızının ölümündən sonra onun cəsədinin təhqir olun-
ması real, inandırıcı cizgilərlə canlandırılmışdır. « – Ara, gör-
düm e, anan güllə atdı bizə, oğlumu vurdu. Biz də onu çaydan 
çıxardıb gözlərini çıxartdıq, qulaqlarını kəsdik. Qarnını cırıb 
içalatını tökdük... » (94, s. 147). 

«Doxsanıncı illər» romanında Qəmzə Abbas qızının nəvəsi 
Hüsnübanu obrazı da ciddi şəkildə işlənilmişdir. O da nənə-
si kimi namusunu qorumaq üçün düşmən əlinə düşməkdənsə 
ölümə üstünlük verir və Allahdan ölüm arzulayır: «Məbada, 
qurban olduğum, məni əsirə-girova çevirəsən, məbada! Elə 
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niyyətin varsa, bəri başdan canımı al, heç cəsədimə də əli 
toxunmasın erməninin!» (94, s. 163). 

Romanda diqqəti çəkən obrazlardan biri Azərbaycan xalqı 
arasında böyümüş, bu xalqın çörəyini yemiş xain erməni 
Samveldir. «Samvel tarixən baş vermiş hadisələri unuda bil-
məyən, türklərə qarşı dədə-baba kin-küdurəti ilə yaşayan, eyni 
zamanda məharətlə maskalanmış «mehriban», «şirindil», «ya-
zıq görkəmli» tipik erməni surətidir» (135, s. 82). 

Müəllif Samvel obrazının timsalında erməni düşmənliyi-
nin, məkrinin, qaniçənliyinin mahiyyətini üzə çıxarmağa çalış-
mışdır. Bu qəddar insan kənddən çıxan bütün yolları bildiyinə 
görə ermənilərə kömək edərək öz yırtıcı xislətini üzə çıxarmış 
olur. Romanda təsvir olunan epizodların birində Samvel tüfən-
ginin lüləsini vətənini, torpağını, namusunu-qeyrətini qoruyan 
azərbaycanlı Sarı Məhəmmədin alnına dayayır, kinli, nifrətli 
baxışlarla onu süzərək nəfəsi darala-darala deyir: 

« – Ara, eşidirsən məni? Hamınızı gədərdəcəm!.. Kökünüzü 
kəsəcəm!.. Eşidərsən? ... Babam hələ də onun qurğuşununu 
gəzdirir qulağının dibində. Bilirsən bunnarı? Mən də onun 
törəmələrini qıracam. O qəşəng türk balası var ha, sənin oğlun, 
o küçüyü də tutub qulaqlarını kəsəcəm... Burda toxumunuz 
qalmayacax! Sarı Məhəmməd, bura böyük Ermənistan olacaq, 
eşidirsən!?» (94, s. 181). 

Samvelin vəhşiliyini, qaniçənliyini göstərən epizodlardan 
biri onun Kamalı öldürməsi ilə bağlı epizoddur. 

«O, pis-pis söyə-söyə üst-başı qan içində olan Kamala 
ya xınlaşdı, əyilərək kəkilindən yapışıb başını torpağa çırp-
dı, əlindən düşmüş bıçağını yerdən götürüb boğazına dirədi. 
Kamal qurbanlıq qoç kimi Samvelin ayaqları altında dirigözlü 
ölümü görür, dəhşətli ağrı içində çırpınırdı... 

Samvel isə tələsmədi, bıçağı Kamalın hülqumundan götü-
rüb, əvvəlcə qulaqlarını kəsdi, avtomatının qundağıynan vura-
raq dişlərini sındırdı, sonra sinəsinə xaç şəkli çəkdi, gözlərini 



76 Əhməd Sami Elaydi

çıxartdı, lap axırda da soyumaqda olan meyitin basını bədənin-
dən ayırdı... » (94, s. 158). 

Göründüyü kimi, romanın ən təsirli və emosional səhnələ-
rindən biri olan bu epizodda yazıçı Samvel obrazının timsalında 
erməni vandalizminin dəhşətli məqamlarını üzə çıxarmışdır. 

Çağdaş Azərbaycan nəsrində Qarabağ münaqişəsi haqqın-
da yaranan əsərlərdə, o cümlədən Elçin Mehrəliyevin «Doxsa-
nıncı illər» romanında geniş şəkildə obrazların simvolika-
sından istifadə olunur. Bəhs olunan romanda «vətən simvolu 
yaşlı, müdrik Ana obrazı, yaxud pak və müqəddəs təbiət ob-
razında göstərilir. Öz növbəsində Azərbaycan millətinin yeni 
nəsli pak, inkişaf potensialına malik uşaq obrazı ilə əks etdiri-
lir. Maraqlı məqamdır ki, əsərdə «düşmən obrazı» azərbaycan-
lıların arasında böyümüş, Azərbaycan çörəyini yemiş «erməni 
gədəsi» vasitəsilə təsvir edilir» (136, s. 45). 

Bu cür simvolizm romanda qabarıq şəkildə özünü büruzə 
verir və ayrı-ayrı obrazların timsalında gerçəkləşdirilir. Əsərdə 
hərtərəfl i şəkildə təqdim olunan Sarı Məhəmməd və Yədullanın 
obrazları bu baxımdan diqqəti çəkir. Ancaq Azərbaycanın par-
laq və ümid dolu gələcəyinin simvolu kimi canlandırılan az-
yaşlı uşaq Ümid obrazı xüsusilə təqdirəlayiqdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ problemi getdikcə Azər-
bay can nəsrində əsas mövzulardan birinə çevrilməkdədir. Bu 
mövzuda yaranan romanların hamısı bədii cəhətdən kamil ol-
masa da, problemə diqqətin yetirilməsi zəruri faktorlardandır. 

2.2. Sosial-siyasi məsələlərin 
bədii ifadə imkanları

Müasir Azərbaycan romanında sosial-siyasi problemlərin 
müəyyən qədər ağırlıq təşkil etməsi hər şeydən öncə, əvvəlki 
onilliklərdə bu kimi mövzularda əsərlərin yazılmasının ciddi 
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nəzarət altında reallaşması ilə izah oluna bilər. Belə ki, sovet 
siyasi dönəmində sosial-siyasi problemlərin roman janrı üçün 
mövzu obyektinə çevrilməsi bilavasitə hakimiyyətlə bağlı ol-
duğu üçündür ki, məlum səbəblər üzündən burada real ger-
çəkliyin obyektiv təcəssümündən danışmaq mümkün deyildir. 
Lakin müstəqillik dövründə Azərbaycan nəsrində bir çox möv-
zular kimi sosial-siyasi problemlərin işlənilməsində müəyyən 
addımlar atılmışdır. Bu mənada Anarın «Ağ qoç, qara qoç», 
Sabir Əhmədlinin «Kef», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Afaq 
Məsudun «Azadlıq» romanları daha çox diqqəti çəkməkdədir. 

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələ-
rindən biri olan Anarın «Ağ qoç, qara qoç» əsəri son illərdə 
nəşr olunan romanlar içərisində əhəmiyyətli yerlərdən birini 
tutur. Həcmcə o qədər də böyük olmayan bu roman ictimai-si-
yasi mövzuda qələmə alınmışdır. 

«İki hissədən ibarət olan roman «utopik və antiutopik nağıl-
lar» adlandırılmış və hər bir hissəyə «Məlikməmməd» nağılın-
dan gətirilmiş Ağ qoç, qara qoçla bağlı uyğun epiqrafl ar veril-
mişdir. Lakin bütövlükdə roman nağıl üslubuna söykənilərək 
yazılsa da, «Məlikməmməd» nağılının süjeti olduğu kimi tək-
rarlanmamış, sadəcə müəllif adıçəkilən folklor abidəsinin mo-
tivləri fonunda şərti-metaforizmin üslub örtüyünə bürünərək 
cəmiyyətin siyasi həyatının fərqli təzahürlərini bütün dolğun-
luğu ilə canlandırmağa çalışmışdır» (114, s. 490). 

Onu da xatırlatmağa ehtiyac vardır ki, «Ağ qoç, qara qoç» 
romanının «utopik və antiutopik nağıllar» kimi səciyyələndi-
rilməsi təsadüfi  səciyyə daşımır və bu, hər şeydən öncə, «ya-
zıçının dünya utopik və antiutopik fi kir ənənələrini ümumiləş-
dirməsinin göstəricisidir» (29, s. 14). 

Qeyd edək ki, Anar romanın birinci nağılında utopiya anla-
yışında işıqlı dünyanı nəzərdə tutur. Məlum olduğu kimi, «uto-
piya anlayışı heç də həmişə sadəcə xəyal olunan deyil, çox vaxt 
gələcək perspektivləri əks etdirməsi ilə yadda qalır» (75, s. 
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187). Bu anlayışa əsasən Anar peşəkarcasına real Azərbaycanı 
deyil, istədiyi və arzularına uyğun olan Azərbaycanı təsvir edir. 

«Utopiya, nağıllara xas xəyali bir cənnət ölkə dizaynıdır. 
İçində yaşanılan konkret, real cəmiyyət və dövlət nizamından 
məmnun olmama, əskikliklərin və səhvlərin tənqid olunması, 
bundan başqa hər cür xoşbəxtliklərin, gözəlliklərin, yaxşılıq-
ların, bərabərliyin hakim olduğu xəyali, düşsel bir məkan, cə-
miyyət və dövlət modeli təsəvvürüdür» (164, s. 246). Bu kon-
tekstdə yanaşıldıqda Anar məhz utopik və xəyali düşüncələrə 
söykənərək vətənin taleyi ilə bağlı bir sıra məsələlərə aydınlıq 
gətirməyə çalışır. 

Yazıçı romanın ilk hissəsində iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, 
sosial şəraiti inkişaf etmiş bir ölkə kimi Azərbaycanı təsvir 
edir, hətta göstərir ki, ölkəni ən çox narahat edən problem – 
Qarabağ münaqişəsi həll olunmuşdur. Müəllif bu məqamı belə 
təsvir edir: «İndi Azərbaycan əhalisinin rifah səviyyəsinə görə 
ərəb əmirliklərini arxada buraxmış, iqtisadi və mədəni inkişafı 
etibarilə ən qabaqcıl Avropa ölkələrinə çatmışdı. Son iki ildə 
səhiyyə xidməti, orta və ali təhsil, çörək, kommunal xidmət-
lər (mənzil elektrik, qaz, su haqqı), şəhər nəqliyyatı (taksidən 
başqa) pulsuz olmuşdu» (14, s. 309). 

Buna əlavə olaraq göstərilir ki, Azərbaycanın qədim əra-
ziləri qaytarıldı, Şimali və Cənubi Azərbaycan vahid dövlət 
oldu. «Keçmişlərdə Hökumət evi adlanan bina indi Odlar sa-
rayı adlanırdı. Sarayın dörd qülləsinin üstündə dörd tərəfdən 
on altı daimi məşəl yanırdı – bu məşəllər Quzey və Güney 
Azərbaycanın on altı tarixi ərazisini, vaxtilə Xanlıqlar ad-
lanan əraziləri təmsil edirdi – sağ cinahda Bakı, Gəncə, 
Qarabağ, Şirvan, Şəki, Naxçıvan, Lənkəran və Quba, sol ci-
nahda Təbriz, Ərdəbil, Zəncan, Marağa, Urmiya, Qaradağ, 
Maku və Xoy» (14, s. 324). 

 Yazıçı bu hissədə yeni Azərbaycan dövlətinin əsaslarını 
təsvir etməyə davam edir. O, Azərbaycanın yeni vəziyyətini 
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təmin edən konstitusiyaya nəzər salmağı da unutmur: «Milli 
Məclisin iclas salonunda Dövlət bayrağı və gerbiylə bərabər 
Ana Yasanın əsas müddəaları da həkk olunmuşdu: «Birləşmiş 
Azərbaycan Respublikası Azəri türk millətinin vahid, azad, 
müstəqil, demokratik, dünyəvi dövlətidir. Azərbaycan respub-
likasının bütün vətəndaşları irqindən, millətindən, dilindən, di-
nindən, sosial durumundan, sinfi  mənsubiyyətindən, cinsindən 
asılı olmayaraq bərabər hüquqlara malikdirlər. Azərbaycan 
böyük Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır» (14, s. 329-330). 

 Göründüyü kimi, yazıçı bu müddəalarda Azərbaycanın 
uzun müddət münasibəti kəsilmiş olan türk dünyasına qovuş-
masını vurğulayır. 

 Romanın bu hissəsində diqqəti çəkən məqamlardan biri mil-
li özünəqayıdış, kökədönmədir. Belə ki, romanda küçələrin, uni-
versitetlərin, meydanların adları dəyişdirilmiş, Türk dünyasının, 
o cümlədən, Azərbaycanın tarixində mühüm rol oynayan böyük 
şəxsiyyətlərin adlarından istifadə olunmuşdur. Onun təsvir etdi-
yi Azərbaycanın Füzuli universiteti, Mahmud Qaşqarlı universi-
teti, Hunlar, Manas, Orxon meydanları, Boz qurd heykəli, Nuru 
paşa prospekti, Mürsəl paşa prospekti və Ənvər paşa prospektlə-
ri var. Daha mühüm bir məqam yazıçının bu əhvalatları Novruz 
bayramı fonunda təsvir etməsidir. Şübhəsiz ki, bu təsadüfi  deyil. 
«Anarın əsərinin başlanğıcında təsvir etdiyi təntənəli şəkildə ke-
çirilən Novruz bayramı milli-mənəvi dəyərlər üzərində kök at-
mış, şaxələnmiş, boy vermiş, illəri, qərinələri özündə yaşatmış, 
cilalanmış milli xalq bayramıdır» (121, s. 250). 

«Türk millətinin öz həyat fəlsəfəsindən, təbiət düşüncəsin-
dən doğmuş», «tarix boyu etnosun həyatında da bir dönüş və 
təzələnmə nöqtəsi olaraq düşünülmüş» (24, s. 278) Novruz 
bayramı romanda milli-etnik düşüncənin özünəməxsus təza-
hür şəkli kimi şərtlənir. 

Yazıçı bu hissədə istədiyi və arzuladığı yeni Azərbaycanı və 
ölkənin istiqlaliyyətinə nail olunmağını təsvir etdikdən sonra 
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mühüm bir məqama toxunur. Bu məqam istiqlaliyyəti qoru-
yub saxlamağın daha əhəmiyyətli olması ilə bağlıdır. Çünki 
Azərbaycan öz müstəqilliyini bir daha itirərsə, yenidən onu 
qaytarmaq ciddi çətinliklərlə müşayiət oluna bilər. Ona görə 
də yazıçı bu sitatla utopiya ilə əlaqəli birinci nağılı yekunlaş-
dırır: «İlahi, bu günümüz üçün sənə min şükür. Bu xoşbəxtliyi 
xalqıma, dostlarıma, ailəmə çox görmə. Ən pis günümüz bu 
olsun. Tarix boyu çox əzablara, məşəqqətlərə tuş olduq, ağır 
günlər yaşadıq, öldü-qaldıyla üz-üzə durduq. Axır ki, iradə-
mizlə, ağlımızla, halal zəhmətimizlə ağ günə çıxdıq, bu günü-
müzü qazandıq. Bu günümüz sonsuza qədər davam etsin, Uca 
Tanrım, amin» (14, s. 344). 

Romanın ikinci hissəsi də Məlikməmməd nağılından gətirilən 
sitatla başlayır: «Bir də gördü ki, ağ qoçnan, qara qoç budu dö-
yüşə-döyüşə gəlir. Məlikməmməd o saat sıçrayıb ağ qoçun belinə 
mindi. Amma ağ qoç bunu qara qoçun belinə tulladı. Qara qoç da 
Məlikməmədi götürüb qaranlıq dünyaya apardı» (14, s. 345). 

Bu parçaya diqqət yetirdikdə onun təsadüfi  səciyyə daşı-
madığını görməmək mümkün deyildir. Ondan belə bir nəticə 
çıxarmaq olar ki, işıqlı və qaranlıq dünya arasında savaş gedir. 
Əgər işıqlı dünya öz varlığını möhkəm qoruyub saxlamazsa, 
gec-tez sıradan çıxmış olar. 

«Ağ qoç, qara qoç» romanının ikinci nağılı isə birinci 
nağıla tam kontrast təşkil edən hadisə və epizodlarla mü-
şayiət olunmaqdadır. Burada böyük güclərin siyasi-iqtisadi 
maraqlarının kəsişdiyi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 
itirərək müxtəlif zonalara bölünməsi təsvir olunmuşdur» 
(114, s. 491). 

Belə ki, ölkənin paytaxtı Bakı üç hissəyə - zonaya parçalan-
mışdır. Birinci zona Behişti-Badi-Kübə, ikinci zona Bakı kom-
munası, üçüncü zona isə Baku siti adlanır. Zonaların hərəsinin 
öz xüsusiyyətləri var. Hər şeydən əvvəl bu zonaların xüsusiy-
yətlərinə nəzər salaq. 
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Zona 
xüsusiyyəti

I zona II zona III zona

Adı Behişti-
Badi-Kübə

Bakı kommunası Baku siti

Bayraq rəngi Yaşıl Qırmızı Göy
Etiqad Dinçilər Kommunistlər Demokratlar
Dil Fars dili Rus dili İngilis dili
Adlar 
(şəxsiyyət, yer, 
qəzet, küçə) 

Dinə uyğun; 
Mankur, İrşad, 
İnam

Kommunizmə 
uyğun; Marat, 
Marks, İskra

Müasir adlar; 
Fil, Bura, 
First

Göründüyü kimi, yazıçı hər üç zonanı real cizgilərlə təsvir 
etmişdir. 

Romanda təsvir olunur ki, birinci zonada hər şey dinə uy-
ğunlaşdırılmış, adlar dəyişdirilmiş, amma buna baxmayaraq, 
yenə də rüşvət mövcuddur, qadınlar sərhədlərindən çıxan kimi 
hicablarını çıxarırlar. İkinci zonada hər şey kommunizmə uy-
ğunlaşdırılmış, üçüncü zona isə tamamilə müasirləşdirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, «Əsərin əsas canı və qayəsi də elə ikinci 
hissədədir. Söhbət reallıq qatından gedir. Nağıl kimi təqdim 
edilən əsər elə nağıl süjetinin üzərində qurulub və bu iki hissə 
çılpaq həqiqətlərin, bir çox siyasi proseslər, cəmiyyət, dövlət 
və hakimiyyətlə bağlı düşüncələrin, həmçinin mədəniyyətimiz 
haqda fi kirlərin söylənilməsi üçün vasitə rolunu oynayır» (27, 
s. 51-52). 

Yazıçı bu üç zona üzündən Azərbaycanda baş vermiş olan 
ictimai, əxlaqi və mənəvi dəyişiklikləri təsvir edir. Çılpaq şə-
kildə disko şou, göbək rəqsi və s. «Ortada səhnə qurulmuşdu. 
... Qabaq masalarda sinli kişilər, bəziləri cavan qızlarla əyləş-
mişdi. Arxa masaların ətrafında, üstündə, altında oturanlar, 
duranlar, uzananlar cavanlar idi. Uzun saçlı oğlanlar, qısa saç-
lı qızlar. Ayırd eləmək olmurdu ki, hansı oğlan, hansı qızdır. 
Bəzi qızlar oğlanların dizi üstündə oturmuşdu, qol-boyun olub 
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yalaşırdılar. Amma kim bilir hansı qız, hansı oğlandır? Bəlkə, 
oğlan qızın dizi üstündə oturub? Ya ikisi də oğlandır? Ya hər 
ikisi qız? Hamısının da çənələri işləyirdi-saqqız çeynəyirdilər» 
(14, s. 399). 

Romanda təsvir olunan üç zonadakı dəyişikliklərə diqqət-
lə baxsaq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu dəyişikliklər gələ-
cəkdə baş verə biləcək hadisələr kimi yox, real gerçəklik kimi 
təqdim edilmişdir. Bu dəyişikliklər hər sahədə, hətta doğma 
ana dilində də hiss olunmaqdadır. «Gör nə günə qalıb ki, bu 
Azərbaycan balası iki cümləni təmiz ana dilində deyə bilmir» 
(14, s. 360). 

Tənqidçi Nərgiz Cabbarlı bu barədə belə yazır: «Məgər siz-
də qeyri-müəyyən nə vaxtsa ola biləcək bir gələcək təəssüratı 
yarandı? Məndə yox, çünki həmin üç zona artıq mövcuddur. 
Məgər azad respublikamızın paytaxtı olan Bakımızda bu zo-
nalar görünmür? Üç siyasi quruluşun təsiri duyulmur? Daha 
dəqiq desək, bu təsirin nəticəsində dəyişmiş, parçalanmış psixo-
logiyaların mövcudluğuna göz yummaq istəsəniz də, etirafdan 
qaçsanız da bu, reallıqdır. Gözümüzün reallığı. Bir də təbii ki, 
yazıçının öz adı ilə adlandırmaq istəmədiyi reallıq» (28, s. 84). 

Qeyd etmək lazımdır ki, din müasirliyə və mədəniyyətlərin 
bir-birinə inteqrasiyasına zidd deyil, əksinə din bunlara çağırır 
və təşviq edir. Amma dinin qayda-qanunlarını və adət-ənənələ-
ri qoruyub-saxlamaq şərti ilə bu müasirliyi və inteqrasiyanı 
yerinə yetirmək olar. 

Yazıçı göstərir ki, ölkəsi bu vəziyyətə düşməzdən əvvəl qa-
baqcadan xəbərdarlıqlar var idi. Amma heç kəs bunlara əhə-
miyyət vermirdi. Buna görə də müəllif yalnız hökumətin deyil, 
ziyalıların, siyasi şəxsiyyətlərin də məsuliyyət daşıdığını vur-
ğulayır. «Sən ölkənin tanınmış jurnalisti idin, görmürdün ki, 
hadisələr hansı məcrada gedir? Qəzetlərin nə yazdığını oxu-
murdun. ... Bilmirdin ki, bir-birinə ədavət, kin püskürən bü-
tün bu yazılar, çıxışlar, bu qan-qan deyən adamlar cəmiyyətdə 
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elə bir nifrət potensialı yaradır ki, bir gün böyük partlayış baş 
verəcək, hər şey alt-üst olacaq? Oldu da... 

– Amma sən burda olanda qarşısını ala bilmədin... 
– Qarşısını necə alaydım?
– Niyə, ölkənin nüfuzlu ziyalısıydın. Adamları ağıllarını 

başına yığmağa çağıraydın, deyəydin ki, qardaşlar, bunun axı-
rı fəlakətdir, qandır, ölümdür, bir-birinizə qənim kəsilməyin, 
qardaş qanı tökməyin» (14, s. 382). 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəllif romanda kədərli və ümi-
dsizliyə varan pessimizmə baxmayaraq, Azərbaycanın qarşı-
laşdığı və qarşılaşa biləcəyi fəlakətlərdən yalnız millətin ira-
dəsi ilə çıxa bilməsini vurğulayır. «Əvvəla ağ qoçu qara qoç-
dan seçə bilmək lazımdır. Sonra da sıçrayıb ağ qoçun belinə 
minəndə elə möhkəm oturmalısan ki, səni qara qoçun belinə 
ata bilməsin» (14, s. 411). 

«Hər şey üçün gec olmadan tədbir almanın, baş verə bilə-
cək fəlakətlərin fərqinə varmanın lazımlılığını» (163, s. 57) 
bütün mahiyyətilə dərk edən Anarın fi krincə, ölkənin taleyi 
üçün öncə düzgün yol seçmək, sonra seçilmiş yolu qoruyub 
saxlamaq lazımdır. 

«Burada bir məqama toxunmaq lazımdır ki, Anarın qələmə 
aldığı bu üç zonanı və bunlara xidmət edən ideologiyaları hələ 
XX əsrin əvvəllərində qələmə alınmış əsərlərdə də görmək 
mümkündür. Qüdrətli sənətkar Cəlil Məmmədquluzadənin yaz-
mış olduğu «Anamın kitabı» (1920) pyesində öz mədəniyyə-
tindən ayrılaraq başqa dillərdə danışmağı özünə fəxr bilən bir 
ananın üç övladının problemləri Anarın əsərində üç zonaya bö-
lünmüş Bakının dərdləri ilə eyniyyət təşkil edir» (136, s. 26). 

Ümumiyyətlə, «Ağ qoç, qara qoç» romanı bütövlükdə ya-
radıcılıq baxımından uğurlu alınmışdır. Yazıçı Anar qoyduğu 
qayəni və məqsədi orijinal dildə ifadə etmişdir. Roman son il-
lərdə qələmə alınan nəsr nümunələri arasında xüsusi yerlərdən 
birini tutur. 
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Araşdırmaya cəlb edilən dövrdə sosial-siyasi problemlərə 
həsr olunan əsərlər içərisində Sabir Əhmədlinin «Kef» romanı 
diqqəti cəlb edən bədii örnəklərdən biri kimi səciyyələndirilə 
bilər. Romanda təsvir olunan hadisələrin süjet xəttinin əsasın-
da bir yazıçı və onun ailəsinin taleyi ilə bağlı məqamlar dayan-
sa da, müəllif bütövlükdə çağdaş Azərbaycan cəmiyyətinə xas 
olan problemləri ümumiləşdirmişdir. Yazıçının digər əsərləri 
üçün səciyyəvi olan ictimai gerçəkliyə aktiv münasibət və onu 
dəyərləndirmə meyilləri burada da davam etdirilmişdir. Lakin 
müəllif əvvəlki əsərlərində qaldırdığı bir çox sosial məsələlərə 
daha sərt mövqedən münasibət bildirmiş, bədii mətni bu məc-
rada aşkarlamağa çalışmışdır. 

 Romanın özünəxas cəhətlərindən biri burada cəmiyyət hə-
yatı üçün son dərəcə aktual olan sosial problemin bədii-publi-
sistik müstəvidə çözülməsi və bədii həllini tapmasıdır. Müəllif 
yazıçı obrazının timsalında hansı vasitə ilə olursa-olsun, pre-
zident təqaüdü almağa çalışan, məqsədinə çatmaq üçün dəri-
dən-qabıqdan çıxan, bədii yaradıcılığa ailəsini dolandırmaq 
vasitəsi kimi baxan çağdaş qələm sahiblərinin ümumiləşdiril-
miş bədii obrazını yaratmışdır. 

«– Hər halda azı, on nəfər yazıçı olmalıdır, – dedi kişi. – 
Əslində, bu məsələni yazıçılar qaldırıblar, işin himi yazıçılarla 
söhbətdə qoyulub, qurultayda vəd verilmişdir. Azı, onu yazıçı 
olmalıdır. Yazıçıların dolanışığı hamısından ağırdır. Özü də, o 
birilər, rəssamlar, heykəl düzəldənlər bir yolla qazanırlar, ya-
zıçı qalıb Allah umuduna. Nə kitab çıxara bilir, nə qonorar var. 
Gərək sponsor tapasan. Sponsorlar da öz yaxınına, tanışa, qa-
zancla bağlı kömək edir. Azı, on nəfər yazıçı olmalıdır. Onun 
biri də mütləq mən olmalıyam. Amma bilmədim «ömürlük» 
nədir. Bu, yardımdır, yoxsa təqaüd? Nə qədər oldu? 

– Bir milyon! 
– Adambaşına? 
– Bilmədim. 
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– Nədir bu? Təqaüddür, aylıqdır, birdəfəlik yardımdır, yoxsa? 
– Saat on birdə də xəbərləri verirlər. Bəlkə, onda aydın eşidərik. 
– Ona hövsələ çatarmı? Bəlkə, vermədilər» (39, s, 108). 
Sabir Əhmədli roman boyu cərəyan edən hadisələr fonunda 

yazıçının prezident təqaüdü alması problemini müxtəlif priz-
malardan işıqlandırmağa çalışır. Bu məsələ ilə bağlı müxtəlif 
epizodların fərqli formalarda təsvir olunması qaldırılan sosi-
al problemin ayrı-ayrı məqamlarının üzə çıxarılmasına imkan 
verir. Yazıçının taleyi fonunda dolayısı ilə Azərbaycan ziyalı-
larının və bütövlükdə, xalqın sosial problemləri əks olunmuş-
dur. Təsvir olunan hadisələr oxucuda istər-istəməz belə bir 
sual doğurur: Əgər bir yazıçı, yaxud ziyalı öz şəxsi qayğılarını, 
maddi təminatını həll edə bilmirsə, xalqın problemlərini necə 
həll edəcək?! Və istər-istəməz bu suala mənfi  cavab verməli 
olursan. Eyni zamanda, müəllifi n qənaətincə, prezident təqaü-
dü almağı öz idealına çevirən bir ziyalının xalqının problemlə-
rini həll etməsi mümkün deyildir. 

Romanda qaldırılan problemlərdən biri də qaçqınlar və köç-
künlərin taleyi ilə bağlıdır. Yazıçı doğma yurdundan didərgin 
düşən bu insanların taleyi timsalında Azərbaycanın sosial prob-
lemlərinin daha genişmiqyaslı olduğuna diqqət yetirmişdir. 

«– Millət deyilik! – dedi kişi. Biz millət olsaq, bir mil-
yon insanımız çöllərdə, yırtıq-deşik çadırlarda qalmazdı. 
Bakıda, Abşeron bağlarında nə qədər boş mənzil var. Ailə var 
ki, iki nəfər dörd yüz kvadrat mənzildə yaşayır. Nabrandan 
Qobustanadək bütün sanatoriyalar, bağlar boşdur. Yerləşdirə 
idilər qaçqınları o yerlərdə. Həmrəylik, biri-birinə yanmaq 
belə olardı. 

– Təkcə qaçqınlar deyil dərdimiz. Hərki-hərkilik bürüyüb 
ölkəni. Rüşvət, korrupsiya baş alıb gedir... » (39. s, 216). 

Yaxud başqa bir epizoda nəzər salaq: 
«– Ürəyim ağrıyır. Sinoptiklər havanın korlanacağını bildirir-

lər. Gözümün qabağına gəlir, Bərdədə, Ağcabədidə, vaqonetka-
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larda, Biləsuvarda cındır çadırlarda qalmış qaçqınlar. Eşitdiniz, 
qaçqınlara yardım vəsaitindən əlli milyon dollaracan pul ye-
yiblər. Gör bir, nə axtarır ki, ona yardım edib, savab qazansın. 
Bunlar ac-yalavac qoyduqları yoxsulların, evsiz-eşiksiz qalmış 
yazıqların tikəsini boğazdan çıxarırlar... » (39, s, 215). 

Qeyd edək ki, romanda qaçqınlar problemləri həm yazıçının 
təhkiyəsində, həm də müxtəlif obrazların dilində təsvir olunur. 

Sabir Əhmədlinin «Kef» romanı haqqında bir sıra məqalələr 
yazılsa da, bu tədqiqatlarda əsərin ideya-estetik mahiyyəti yetə-
rincə üzə çıxarılmamışdır. Əksinə, bir çox hallarda müəllifi n 
sətiraltı formada ifadə etdiyi fi kirləri, şərti-metaforik üslubun 
imkanlarından bəhrələnərək irəli sürdüyü qənaətləri təhrif olun-
muşdur (98; 99; 100). Lakin romanda təsvir edilən hadisələr 
ciddi sosial-siyasi problemlərlə müşayiət olunduğu üçün onun 
hərtərəfl i şəkildə dəyərləndirilməsinə ehtiyac vardır. 

Çağdaş Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən 
biri olan Seyran Səxavətin «Nekroloq» romanı da sosial-siyasi 
problemlərin bədii təcəssümü baxımından diqqəti çəkməkdə-
dir. Romanda son dövrlərdə Azərbaycanda cərəyan edən icti-
mai-siyasi hadisələr şərti-metaforik üslubun imkanları fonun-
da bədii əksini tapmışdır. 

«Nekroloq» romanı vahid süjet əsasında yazılmış bir əsər 
deyildir. Əsəri ənənəvi romanlardan fərqləndirən cəhətlərdən 
biri də məhz bununla bağlıdır. Belə ki, romanda bir-biri ilə 
uzaq rabitəsi olan fərqli süjetlər verilmiş, dövrün ictimai-si-
yasi və mənəvi-psixoloji ab-havası bu süjetlərin çərçivəsinə 
hopdurulmuşdur. 

Ümumiyyətlə, «Müasir romanda müxtəlif süjet xətlərinin 
fi kri assosiativlik əsasında əlaqələnməsi geniş yayılmışdır. 
«Nekroloq» romanında da ayrı-ayrı süjet xətləri ilk növbədə 
fi kri assosiativliklə bir-birinə bağlanır və kompozisiya yaradır. 
Bu əsəri süjet-kompozisiya tərtibatına görə «hekayələr roma-
nı» da adlandırmaq olar» (127, s. 238). 
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Seyran Səxavəti romanda düşündürən əsas məsələ son illərdə 
xalqın mənəviyyatına yoluxmuş çirkin əxlaqi xüsusiyyətlərdir. 
Romandan hasil olan qənaətə görə, bu mənəviyyatsızlıq o dərə-
cədə güclənmişdir ki, onun islah olunması müşkül və mürəkkəb 
bir prosesə çevrilmişdir. Ona görə də yazıçının təsvirlərində sar-
kazm elementləri çox qabarıq şəkildə hiss olunmaqdadır. 

«Müasir nəsrdə meyil edilən simvollardan qaçış və daha 
çox reallığa üstünlük, postmodern reallığa üstünlük vermək 
istəyindən fərqli olaraq bu nəsrdə simvollar, simvolik obrazlar 
bolluq təşkil edir. Bu yazıçı əsəri bütünlüklə simvola çevril-
miş obrazların taleyi üzərində qurub. Hətta onun əsərində qəb-
rin də anası olur. İnsan beyni də hava kimi açılıb-tutula bilir. 
Əsərdə qəbir daşları da hərəkətə gəlib həkim qəbuluna gedə, 
hətta şikayət də edə bilirlər... » (27, s. 77). 

Qeyd edək ki, «Nekroloq» romanında vahid süjet olmadığı 
kimi, baş qəhrəman da yoxdur. Əsərin qəhrəmanlarının hər biri 
müvafi q süjet çərçivəsində canlandırılmışdır. Lakin bu qəhrə-
manları biri-birinə bağlayan, yaxınlaşdıran ortaq məqamlar da 
mövcuddur. Bu isə hər şeydən əvvəl, obrazların eyni düşün-
cəyə, eyni təfəkkürə malik olması, eyni cəmiyyətin sakinləri 
kimi yaşamaları ilə bağlıdır. 

Romanın əsas qəhrəmanı Xalqdır. Şərti səciyyə daşıyan bu 
obraz əsərdəki bütün süjetləri, hadisə və əhvalatları, obrazla-
rı bir-birinə bağlayan əsas vasitə kimi düşünülmüşdür. Yazıçı 
əvvəllər mövcud olmuş Xalqın ölüm səhnəsini təsvir etməklə 
«romana verilmiş «Nekroloq» adı da hansısa fərdə deyil, məhz 
xalqa aid edilməkdədir» əslində bu ölüm fonunda millətə məx-
sus mənəvi-əxlaqi dəyərlərin məhv olub sıradan çıxmasına 
qarşı etiraz səsini ucaltmış olur. Əlbəttə, real gerçəklikdə hər 
hansı bir xalqın son nəfərinə qədər ölməsi faktı mövcud deyil-
dir, lakin yazıçı belə bir hadisəni təsvir etməklə bir vətəndaş 
kimi həyəcan təbili çalmaq yolunu tutmuş, insanları gözləyə-
cək gələcək faciələrdən çəkindirməyə çalışmışdır. 
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«– Dünya xalqları ... » – «Vaşinqton post» qəzetində öz 
əlimlə sənə elə bir nekroloq yazaram ki, bəşəriyyət gözünün 
yaşını sel kimi axıdar; yazaram ki, dünya xalqlarına ağır itki üz 
vermişdir. Yazaram ki, bu xalq çox zəhmətkeş, qonaqpərvər, is-
tedadlı olmasına baxmayaraq, acından-susundan batdı-qırıldı, 
bu Xalq dünya xalqlarının gözü baxa-baxa dünyasını dəyişdi. 
Yazaram ki, bu Xalq uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünya-
dan getdi. Yazaram ki, bu xalqı sətəlcəm aparmadı – yazaram 
ki, bu Xalq ona görə öldü ki, nə torpağının, nə özünün, nə də 
sözünün sahibi ola bilmədi. Yazaram ki, başı tarix boyu bəlalar 
çəkən, onun-bunun qapazaltısı olan bu Xalq haqlı olaraq tarix 
boyu ilk dəfə ağıllı hərəkət etdi – belə yaşamaqdansa, ölməyi 
üstün tutdu. Yazaram ki, bu Xalq nakam getdi. Heç vaxt öv-
ladlarından yarımadı; çünki bu Xalq çox səbirli, dözümlü, ürə-
yiaçıq idi. Yazaram ki, bu Xalqın qəfi l faciəli ölümü hamımızı 
sarsıtsa da, bir növ canımız da qurtardı; çünki övlad da yazıqdı 
axı, xəstə, ifl ic, ağlını itirmiş valideynə nə qədər baxmaq olar – 
ölməyi məsləhətdi – ölüm haqdı. Yazaram ki, bu Xalqın faciəli 
ölümü münasibətilə bu Xalqın yaxın saysız-hesabsız qohum-
larına: türklərə, tatarlara, türkmənlərə, özbəklərə, qırğızlara, 
qazaxlara, qaqauzlara, kərküklərə və s. dərin hüznlə başsağlığı 
veririk. Yazaram! Yazaram ki, bu Xalqın xatirəsi onu sevənlə-
rin qəlbində əbədi yaşayacaq» (130, s. 89). 

«Nekroloq» romanında əsas hadisələr kimi, qəhrəmanlar 
da iki əks cəbhənin, iki fərqli təfəkkürün daşıyıcıları olan in-
sanlardır. Yazıçı əsər boyu öz qəhrəmanlarının hansının doğru, 
hansının yanlış mövqedə dayandığını sübut etməyə çalışmır, 
sadəcə bu insanların «qəhrəmanların» yaşadığı, məskun oldu-
ğu cəmiyyətin real mənzərəsini yaratmaq məramını izləyir. 

Romanın qəhrəmanlarının çarpaz, ziddiyyətli, uyuşmaz 
fi kir və düşüncələri əsər boyu biri-birini əvəz edərək onların 
mənəvi dünyasının və xarakterinin əsas cizgi və çalarlarını üzə 
çıxarır. 
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Əsərdə baş həkim, xalq düşməni, qaçqın, fahişə, qul, jur-
nalist, şair, heykəllər və başqa şərti-metaforik obrazlar təsvir 
olunan hadisə və süjetlərin məzmunu, qayəsi haqqında canlı 
təsəvvür yaratmağa xidmət edir. Lakin romanda bu obrazlarla 
yanaşı, epizodik səciyyəli adsız qəhrəmanlara da sıx-sıx təsa-
düf olunmaqdadır. 

Yazıçının daha çox üzərində dayandığı qəhrəmanlardan biri 
baş həkimdir. Baş həkim obrazından müəllif simvolik mənada 
istifadə etmişdir. Belə ki, onun vasitəsilə ölkədəki mənəviyyat-
sızlığın aşkarlanmasına çalışılmışdır. Məlum olduğu kimi, hə-
kimin peşə funksiyasına, əsasən, bioloji xəstəliklərin müalicəsi 
daxildir. Lakin Seyran Səxavət romanda baş həkim obrazından 
mənəvi xəstəlikləri üzə çıxarmaq vasitəsi kimi istifadə etmişdir. 

«– Doxtur, analizin cavabına gəlmişəm, diaqnoz qoydunuz?
– Hə. 
– Nə?
– Sənin diaqnozun. ... alçaqlıq. 
– Müalicəsi var?
– Yox. 
– Niyə?
– İrsidi. 
– İrsi nədi?
Həkim əlini stola çırpdı: – İrsi, yəni sən də, sənin atan da, 

baban da, ulu baban da, hamınız alçaqsınız» (130, s. 5). 
Romanda yaradılmış özünü satan qul obrazı da özünəməx-

susluğu ilə diqqəti çəkir. Yazıçının təsvir etdiyi qul bazarı ya-
şanılan dövrün acı, ağır mənzərəsini əks etdirir. Qul bazarına 
özünü satmaq üçün çıxmış zabit müharibə iştirakçısı olmuşdur. 
O bütün ailəsini itirdiyi üçün tənha və ağır maddi çətinliklər 
içərisində yaşamaqdadır. Yaşamaq üçün çıxış yolu tapmayan 
əsgər qul bazarına gələrək özünü satışa çıxarır. 

Qul bazarında üç-dörd gün bundan əvvəl görünməyən bir 
hadisə baş verib. O qədər də arıq olmayan otuz yaşlarında bir 
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kişi, qulların içində oturub sinəsindəki qalın kağıza yazmış-
dı: «Təcili özümü satıram. Qiyməti razılaşma yolu ilə... Yerin 
deşiyindən əli kameralı bir jurnalist çıxıb özünü satan kişiyə 
yaxınlaşdı: 

– Bağışlayın, özünüzü niyə satırsınız? 
– Yaxşı eliyirəm! – Qəzəblə dedi. 
– Yenə də ... – Jurnalist əl çəkmədi. 
– Çünki bu məmləkətdə satmağa bir şey qalmayıb ... 
– Bəs özünüzə heyfi niz gəlmir? 
– Yox ... 
– Niyə? 
– Mənim bir qara qəpiklik qiymətim yoxdu, mən kiməm ki 

... – Son sözünü dedi, – bu gün-sabah səni də alacaqlar» (130, 
s. 54-55). 

Romanda diqqəti çəkən obrazlar sırasında tanınmış şəxsiy-
yətlərin heykəllərinin canlandırılması maraq doğurur. Belə ki, 
Azərbaycan xalqının mənəvi rəmzləri olan Nizami Gəncəvi, 
İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundov, 
Zeynalabdin Tağıyev, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun və 
başqa şəxsiyyətlərin heykəllərinin canlandırılması romanın 
oxunaqlılığını təmin etmiş, süjet xəttini zənginləşdirmişdir. 
Yazıçı bu heykəllərin Azərbaycan tarixindəki xidmətlərinə 
görə müasir dünyaya baxışlarını ifadə etmiş, bununla da döv-
rün ab-havasını real cizgilərlə əks etdirməyə çalışmışdır. 

«İzdiham vəcdə gəlib dalğalandı, «dalğalar» şahə qalxıb 
Mirzə Fətəlinin üz-gözünə və bütün varlığına çırpılandan son-
ra onu öz içinə çəkib udmaq istəyirdi. Ancaq o özünü güclə də 
olsa, saxladı və təmkinlə sözünü belə yekunlaşdırdı: 

– Ey millət, heç vaxt özünü asma – səni bu işə vadar eliyən-
lərin boğazına keçirt kəndiri, qoy dünya onların gözündə 
bərəlsin. Özünü asmağın günahı sənə zülm eliyəni asmağın 
günahından iki dəfə azdı. Günahlarınızı iki dəfə azaldın ki, 
məhşər günündə altından çıxa biləsiniz. Millətimə eşq olsun! 
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İzdiham: – Eşq olsun! 
 Millətə yuxarıdan aşağı baxanlara ölüm olsun! 
 İzdiham: – Ölüm olsun!!! 
 Mirzə Fətəli: – Ölüm olsun!!! Ölüm olsun!!! Ölüm ol-

sun!!!» (130, s. 152). 
Heykəllərin mitinqinin polislər tərəfi ndən dağıdılması və 

onların polis məntəqəsinə aparılması səhnəsi də orijinal şəkil-
də düşünülmüş simvolik epizodlardandır. 

Romanda Qarabağ müharibəsinin gətirdiyi fəlakətlər də 
ciddi təsvirini tapmışdır. Xüsusilə, yazıçı müharibənin doğur-
duğu qaçqınlıq, köçkünlük və mühacirlik həyatını canlı şəkil-
də əks etdirə bilmişdir. Müəllifi n qaçqınlar şəhərciyinin təsviri 
fonunda canlandırdığı uşaq obrazı da maraq doğurur. Erkən 
dünyasını dəyişmiş bu uşağın məzarının canlı şəkildə təsviri 
ilə yazıçı müharibənin gətirdiyi fəlakətləri əks etdirməyə ça-
lışmışdır. 

«Bu əlillər həm də qaçqınlardır, ev-eşikləri, kənd-kəsəkləri 
düşmən tapdağı altındadı. Bu adamları bura gətirib çadır qu-
randa demişdilər ki, bir az dözün, bilirsiniz ki, ölkənin vəziy-
yəti ağırdı, bu yaxınlarda gəlib sizin hamınızı burdan köçür-
düb yaxın kəndlərin birinə aparacağıq. Bu sözü dövlət adamı 
demişdi və o gedən də çıxıb getmişdi ... 

Qaçqın əlillərin özlərinin dəlləyi var; ayda bir-iki dəfə ül-
gücünü bülövləyir düşür bunların canına. Suları var – şəhərə 
gedən böyük su kəmərini bir az deşiblər. Qoelro planının bu 
şəhərciyə heç bir dəxli yoxdu – yəni işığa həsrətdilər. Dədə-
baba qaydasıynan yaşayırlar – neft lampası, kiroqaz və s. 
Çadır şəhərciyində qoyun, keçi, toyuq-cücə də nəzərə çarpır» 
(130, s. 34). 

Romanda yazıçı xalqı düşmən əsarətində olan torpaqların 
azad edilməsi uğrunda mübarizəyə qalxmağa çağırır. 

«Mənim sizin hamınızdan – küll halında bütün xalqı-
mızdan bir xahişim var: dövlətçiliyimizi qoruyun! Od olub 
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bir-birinizi yandırmayın – sizdən od olmaz! İrəvan xanlığı-
nın, Zəngəzurun, Göyçənin, Təbrizin, Dəmirqapı Dərbəndin, 
Qarabağ məmləkətinin sahibi olun! Bir də... Bir də imkan ver-
məyin ki; sizə qurd yağı sürtsünlər! Bir də şəhidlərin qanını 
yerdə qoymayın!» (130, s. 278-279). 

Müharibənin doğurduğu fəlakətlərdən biri də mühacirlik, 
vətənin tərk olunması məsələsidir. Son illərdə bununla bağ-
lı bir çox əsərlərdə bu və ya digər şəkildə bəhs olunmuşdur. 
«Nekroloq» romanında yazıçı mühacirliyin faciəsini tərk olun-
muş, kişiləri qırılmış, övladlarının səsi qürbətdən gələn kəndin 
timsalında verməyə çalışmışdır. 

«Kəndin kişiləri, balalarını dolandırmaq üçün səpələnmiş-
dilər qonşu ölkələrə – qonşu qapısında qalmışdılar. Özləri it gü-
nündə yaşasalar da, ailələrinə bir tikə çörək pulu göndərirdilər. 
Bu çörək pulu yaşamağa çatmasa da, ölməməyə çatırdı. Bu 
minvalla – ölməyə-ölməyə gələcəyə ümid edirdilər və onların 
ümid etdiyi gələcək gəlib çıxmırdı ki, çıxmırdı və gələcəkdən 
çox gedəcəyə oxşayırdı. Gələcək atlı olmuşdu, camaat piyada ... 

Hərdən də kəndə gəlirdilər, bəzən öz ayaqları ilə, bəzən də 
tabutda... Tabutda gələnlər kəndə çatıb uzağı bir gündən sonra 
təzədən axırıncı səfərə gedər-gəlməzə üz tuturdular. Öz ayaq-
ları ilə gələnlər isə bir-iki gündən sonra papaqlarını da götürüb 
çıxıb gedirdilər» (130, s. 162-163). 

Romanda yazıçı mühacirlik faciəsindən sui-istifadə edən, 
bunu şəxsi gəlir mənbəyinə çevirən insanların da olduğuna 
işarə etmiş, onların fəaliyyətini də canlandırmışdır. 

«Hə, maraqlı cəhət ordadır ki, O adam bilirsiniz necə mil-
yonçu olub, hələ on-on beş il bundan qabaq sərhədlər yerində 
olanda, gediş-gəliş qadağası olanda bu, cavan oğlan imiş, xa-
ricə gedib-gəlirmiş ... 

– Alver? 
– Xeyr. O, dünyanın müxtəlif xarici ölkələrində yaşayan bi-

zimkilərə vətən torpağı aparmış ki, öləndə gözlərinə səpsinlər, 
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qəbirlərinin üstünə töksünlər, onlar da vətən havasına torpağı 
ondan baha qiymətə alırmışlar, torpağı deyilənlərə görə, qaşı-
ğınan satırmış» (130, s. 376-377). 

Romanda fahişə obrazının timsalında yazıçı son illərdə əx-
laqsız və mənəviyyatsızlığın baş alıb getməsini ürək ağrısı ilə 
təsvir etmişdir. Universitet məzunu olan bir qız işə düzəlmək 
üçün müraciət etdiyi yerlərdə ondan rüşvət istəyirlər. Lakin 
pulu olmadığı üçün qız öz bədənini təklif edir. Bu yola düşən-
dən sonra isə qız artıq öz əlaqələrini genişləndirir, fahişələrdən 
ibarət bir dəstəyə rəhbərlik edir. 

 «– Çox qapılar döydüm !.. Söhbətlərdən keçdim... Get-gələ 
saldılar. İngiliscə, fransızca bilirəm, rusca öz yerində, ərəb 
dilində də çuxamı sudan çıxarda bilirəm. Dünya ədəbiyyatı, 
tarixi... Təbabətdən də başım çıxır... Yemək yeyəndə ağzımı 
marçıldatmıram... Get-gəl, get-gəl... Kimin də yanına gedir-
dim... Elə bil bir-birinin ağzına tüpürmüşdü, qırılmış... 

– Bəs nə istəyirdilər?
– Nə istəyəcəkdilər ki... 
– Rüşvət?
– Yox! Yox! 
– Bəs nə? ... 
– Sonra girişdi mənə, vəzifəli adam idi, desəm tanıyırsan...» 

(130, s. 247). 
Qeyd etmək lazımdır ki, «Fahişəliyin geniş yayılması ro-

manda cəmiyyətimizin ən bəlalı ictimai yaralarından biri kimi 
təqdim olunur. Sosial bəlaya çevrilən bu «qədim peşə»nin rə-
vac tapmasına səbəb olan amillərin açılıb göstərilməsi roma-
nın maraqlı cəhətlərindəndir» (125, s. 246). 

«Nekroloq» romanında yaradılmış şair obrazı müasir 
Azərbaycan cəmiyyətində yaltaq, ikiüzlü, məddah sənətkar-
ların ümumiləşmiş obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan 
xalqının yaxşı tanıdığı bu şair əslində ikili xarakterə malikdir. 
O, arxada mövcud hakimiyyət, dövrün, mühitin eybəcərlikləri 
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haqqında cəsarətlə danışır. Üzdə isə yaltaqlıq edir, hakimiyyəti 
öyür, dövlət başçılarını yerli-yersiz tərifl əməklə məşğul olur. 
Yazıçı bu kimi qələm sahiblərinin həqiqi üzünü aşkara çıxar-
maq üçün onu jurnalistlə qarşılaşdırır. 

Gördüyümüz kimi, «Nekroloq» romanında «yaşı yüz min il-
ləri çoxdan keçən» Məmləkətin müasir durumu – ictimai-siya-
si, mənəvi-əxlaqi və psixoloji mənzərəsi haqqında gerçək fi kir 
formalaşdırmaq, zamanın obrazını yaratmaq əsas məqsəddir» 
(125, s. 452) və yazıçı da, əsasən, bu məqsədinə nail olmuşdur. 

Romanın dili bir qədər ağırdır, burada publisistik çalarlar 
bədii elementlərə görə üstünlük təşkil edir. Yazıçı çoxlu sayda 
rus və digər əcnəbi sözlərindən istifadə edir. Əsərin süjeti va-
hid xəttə söykənmədiyindən bir çox obrazların daxili dünyası 
aşkarlanmamış qalır. 

Lakin bütövlükdə əsər uğurlu alınmışdır və müstəqillik 
dövrü Azərbaycan romanları içərisində xüsusi yer tutur. 

Müasir Azərbaycan nəsrinin özünəməxsus dəst-xəttə ma-
lik yaradıcılarından biri olan Afaq Məsudun «Azadlıq» ro-
manı sosial-siyasi problemlərin orijinal ifadə tərzi ilə seçilən 
bədii örnəklərindən biri kimi diqqəti çəkir. Romanda sovet 
imperiyasının çöküşü ərəfəsində və onun çöküşündən sonra 
Azərbaycanda cərəyan edən siyasi proseslər bədii təsvirini 
tapmışdır. Lakin yazıçı dövrün siyasi mənzərəsinə aydınlıq 
gətirmək üçün ənənəvi yolla getməmiş, konkret fakt və ha-
disələrdən daha çox ümumi, qlobal məsələlərə diqqəti yönəlt-
məyə çalışmışdır. 

Lakin bununla belə, yazıçının ümumiləşmiş şəkildə təsvir 
etdiyi hadisə və əhvalatlar konkret zaman kəsimi haqqında 
canlı təsəvvür əldə etməyə imkan verir. 

«– Bir ara xəbər yayıldı ki, təzə hökumət hansısa xarici 
dövlətdən xeyli miqdarda un alıb və daha camaat çörək sa-
rıdan əziyyət çəkməyəcək… camaat sevinib dərindən nəfəs 
dərdisə də, çörəklər bişirilib dükanlara paylananda çaşıb qal-
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dılar…Çörəyi ağzına qoymağınla, tikənin sabun kimi sürüşüb 
damağına yapışmağı bir oldu. Sonradan məlum oldu ki, bu 
başıbatmışlardan kimsə, hansısa xarici şirkətlə müqavilə bağ-
layıb, şəhər camaatının qarnını doyurmaq üçün, ucuz başa gəl-
sin deyə, un əvəzinə, mal-qaraya yedirdilən kombikorm alıb» 
(108, s. 18). 

Qeyd etmək lazımdır ki, «Azadlıq» romanında bu kimi so-
sial problemlər əksini tapsa da, yazıçının əsas məqsədi dövrün 
siyasi panoramını canlandırmaq olduğundan hakimiyyət uğ-
runda gedən gizli və aşkar mübarizəni, biri-birini əvəzləyən 
dövlət başçılarının səriştəsiz fəaliyyətinin acı, kədərli nəticələ-
rini inandırıcı detallarla əks etdirmişdir. Romanda hakimiyyət 
uğrunda mübarizə aparanların adları açıqlanmasa da, dərrakəli 
oxucu kimlərdən bəhs olunduğunu fəhmlə anlaya bilir. 

Bu mənada «Azadlıq» romanının yazılmasında yazıçı əsas 
məqsədi «prezident obrazı vasitəsilə müəllifi n baş verən pro-
seslərə münasibətinin açıqlanmasıdır» (25, s. 99). 

Əslində siyasi proseslərin canlandırılmasında belə mövqe-
dən çıxış edilməsi yazıçıya təsvir etdiyi hadisələrin mahiyyəti-
ni çatdırmağa imkan vermişdir. 

Romanın «Azadlıq» adlandırılması təsadüfi  səciyyə daşı-
mır. Yazıçı son dərəcə geniş məzmun ifadə edən bu ad altında 
SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbaycanda cərəyan edən 
qlobal hadisələrin siyasi mənzərəsini yaratmışdır. Lakin ma-
raqlıdır ki, oxucuya təqdim olunan bu mənzərə bir çox hallar-
da obyektiv mahiyyət daşımır, müəllif müdaxiləsi ilə subyek-
tiv məcraya yönəlir. Bu məcrada Azərbaycan xalq hərəkatının 
və onun liderlərinin fəaliyyətinə, Qarabağ uğrunda aparılan 
müharibəyə ironiya ilə yanaşılır, baş verən hadisələrin mahiy-
yətinə kölgə salınır. Elə buna görə yazıçının azadlıq haqqın-
da düşüncələri də bəzən mübahisəli görünür. «Əslinə qalsa, 
fi krimcə, azadlıq deyilən məfhum bu gün hələ ki, bizə lazım 
deyil. Bu gün, bu vəziyyətdə, qarnı ac, ayaqyalın, savadsız bir 
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millətə azadlıq vermək – millətin azadlıq qoynunda acından 
qırılmasından savayı ayrı bir şeyə gətirib çıxarmaz» (48). 

Afaq Məsudun «Azadlıq» romanı dərin ümumiləşdirmələr-
lə müşayiət olunan, yüksək bədii sənətkarlıqla qələmə alınmış 
sənət örnəklərindən biridir. Yazıçının siyasi hadisələrə fəlsəfi  
baxışı təsvir olunan əhvalatların zaman və məkan sərhədlərini 
aradan qaldırır. Bütün bunlar romanın bir sənət əsəri kimi uğu-
runu şərtləndirən amillərdəndir. Bizcə, «Azadlıq» romanının 
əsas qüsuru təsvir olunan siyasi proseslərə birtərəfl i yanaşıl-
ması ilə bağlıdır. Romanı dəyərləndirən tənqidçilər onu məhz 
bu prizmadan təhlil etməyə üstünlük vermişlər (25). 

2. 3. Fəlsəfi -psixoloji problemlərin bədii həlli

Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində diqqəti cəlb edən 
məsələlərdən biri fəlsəfi -psixoloji problemlərin roman çərçivə-
sində bədii mövzu obyektinə çevrilməsidir. Bəhs olunan döv-
rün ədəbi prosesi dərindən incələndikdə aydın olur ki, ayrı-ay-
rı yazıçılar bu məsələyə həssas münasibət bəsləmişlər. Bu da 
təsadüfi  deyildir, çünki «insanın daxili-ruhi təkamülünün ideal 
göstəricisi səviyyəsində bir hadisəyə çevrilmiş» (150, 183) ro-
manın fəlsəfi -psixoloji problemlərin bədii həllinə diqqət yetir-
məsi bilavasitə söz sənətinin mahiyyətindən qaynaqlanır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları içərisində fəlsə-
fi -psixoloji problemlər xalq yazıçısı Mövlud Süleymanlının 
«Günah duası» romanında özünəməxsus şəkildə bədii təcəs-
sümünü tapmışdır. Yazıçının digər əsərlərində olduğu kimi, 
bu romanında da qaldırılan problemlər real hadisələr fonunda 
gerçəkləşsə də, şərti-metaforik üslub örtüyünə bürünərək təq-
dim olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, «Günah duası» yazıçının əvvəllər nəşr olun-
muş «Səs» romanının yenidən işlənmiş, təkmilləşdirilmiş va-
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riantıdır. Belə ki, müəllif əsər üzərində işini davam etdirərkən 
süjet xəttini yeni lövhə və epizodlarla zənginləşdirmiş, nəti-
cədə əsərin daha kamil və dolğun variantını yarada bilmişdir. 

«Günah duası» romanında yazıçı müasir Azərbaycan cə-
miyyətində əyriliklə düzlüyün, təmizliklə eybəcərliyin, halal-
lıqla haramlığın, namusluluqla əxlaqsızlığın toqquşan qütblə-
rini canlandırmış və problemin orijinal formada bədii həllini 
verməyə çalışmışdır. 

«Romanda yazıçı sovet cəmiyyətinin aşağıdan yuxarılara 
qədər çürüdüyünü, insanların mənəviyyatını pozduğunu göstə-
rir. Xalq, millət, cəmiyyət istər kənddə, istərsə də şəhərdə to-
tal olaraq yabançı bir ideologiyanın, yabançı bir mənəviyyatın 
qurbanı olmuşdur» (124, s. 158). 

«Günah duası» romanında bir sıra maraqlı, yaddaqalan, 
daxili-mənəvi dünyasının özünəməxsus cizgiləri ilə seçilən 
obrazlar yaradılmışdır. Bunların içərisində Haley, İskəndər, 
Bahadır, Məsi, Sak Mödü, Kamal Rəhimov, Rüfət, Məleykə, 
Tofi q, Əsəd kimi obrazlar maraq doğurur. Əsərdə müəllifi n 
yaratmış olduğu Haley obrazı Sovet siyasi rejimi dönəmində 
öldürülməyə çalışılan xalqın mənəviyyatının bədii təzahürü 
kimi düşünülmüşdür. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında fəlsəfi -psixo-
loji problemlərin bədii həlli probleminə aydınlıq gətirilməsi 
baxımından çağdaş nəsrin tanınmış nümayəndələrindən olan 
Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» romanı daha çox material ve-
rir. Yazıçı romanda bir obrazın taleyi fonunda insan psixologi-
yasının gizlinlərini aşkarlamağa çalışmışdır. 

Mürəkkəb psixoloji süjetlərlə müşayiət olunan roman pro-
loqla başlayır və yazıçı burada əsərin fi nalından bəzi detallar 
verməklə oxucunun diqqətini özünə cəlb edir. Lakin o, roman 
qəhrəmanının hansısa bir sirrə malik olduğuna işarə etsə də, 
bu sirri açmır. Müəllifi n bu priyomdan çox məharətlə istifadə 
etməsi oxucunun əsəri səylə oxumasına zəmin yaradır. 
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Proloqda göstərilir ki, uzaq, yad bir şəhərdə iyirmi ilə yaxın-
dır ki, bir adam yaşayır. Həmin adam üçün bu şəhər bomboşdur. 
Bu adamın iyirmi il şəhərdə yaşamasına baxmayaraq heç bir 
kimsə onu tanımır, dan yeri ağarmamış qalxır, qaş qaralanadək 
şəhərin küçələri boyunca aşağı-yuxarı gəzir, camaatın gur ye-
rində dayanıb cındır papağını qabağına qoyur. Yoldan ötənlər 
qabağındakı papağın içərisinə ağ-ağ, qara-qara pullar atırlar. 
«İllər ona kim olduğunu, neylədiyini, həyatın məqsədlərini, 
boyun-buxununu belə unutdurmuşdur. Bu şəhərə necə düşdü-
yünü, kimliyini özündən savayı heç kəs bilmir. Vağzallarda, 
xaraba binalarda, dalanlarda – harda düşdü gecələyir. Bir yerə 
tez-tez getməyə qorxur. Qorxur ki, tanıyarlar, bilərlər, qovub 
şəhərdən çıxararlar. Onda hara gedər, kimə əl açar, necə dola-
nar?» (132, s. 5). 

Deməli, əsərin qəhrəmanı öz qismətilə barışmışdır. İndi heç 
bir məqsədi yoxdur, gündəlik dolanmaq üçün adamların gur 
yerində dilənir. İnsan dənizi çalxalanır və öz dalğalarında bu 
adamı yırğalayır. 

Bütün bunlar romanda gərgin psixoloji kontekstdə təq-
dim olunduğundan roman qəhrəmanının taleyini həyəcansız 
izləmək olmur. Ümumiyyətlə, «Müasir Azərbaycan nəsrində 
psixologizmin inkişafını və tədrici dərinləşməsini şərtlən-
dirən, psixologizmi ünsür, element yox, bir prinsip, sistem sə-
viyyəsində araşdırmağa imkan verən cəhətlərdən biri odur ki, 
gerçəkliyi personajların subyektiv qavrayışında əks etdirmək 
meyli güclənir» (74, s. 112). Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» 
romanını səciyyələndirən ən mühüm məqamlardan biri burada 
psixologizmin obraz və xarakterlərin «subyektiv qavrayışın-
da» təqdim olunması ilə bağlıdır ki, bu cəhət qəhrəmanların 
daxili dünyasının gizlinlərini bütün təfərrüatı və incəlikləri ilə 
aşkarlamağa imkan verir. 

Müstəqillik dövründə çap olunmuş romanlarda yuxu fak-
torundan tez-tez istifadə olunur. Qeyd edək ki, «yazıçıların 
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yuxuya yanaşması iki aspektdən mümkündür. Oxucunu həyə-
canda saxlamağa xidmət edən yuxu təsvirlərini əsərində verən 
yazıçıların bəzisi qorxusunu, həyəcanını və kompleksini oxu-
cuya ötürmək üçün bundan istifadə edib, kimisi də əksinə, 
yuxuya genetik münasibətini və hörmətini çatdırmağa çalışır» 
(28, s. 254). 

Məsələn, Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanın-
da, Əzizə Cəfərzadənin «Eşq sultanı» romanında yuxu fakto-
rundan geniş istifadə olunur. Vaqif Sultanlı da «İnsan dənizi» 
romanında bədii priyom kimi yuxudan istifadə etmişdir. Lakin 
burada yuxuya yanaşma tərzi başqadır. Belə ki, roman özü 
psixoloji xarakter daşıdığına görə müəllif yuxuya psixoloji as-
pektdən yanaşmışdır. 

«O, yuxuda görürdü ki, ayda yanğın var. Yanğınsöndürən 
maşınlar yerbəyerdən gəlib dayanmışdılar. Bilmirdilər göy 
üzünü örtən alovu nə yolla söndürsünlər. Alov get-gedə bü-
tün səmanı bürüyürdü. Nə illah eləyirdilərsə, rezin kəmərlər 
aya çatmırdı. Ay gəlib təxminən yerin bir kilometrliyində da-
yanmışdı, amma yenə kəmər çatmırdı. Yanğınsöndürənlər ba-
şılovlu ora-bura vurnuxurdular. Yağış da yağmırdı ki, bəlkə 
yanğın bir qədər öləziyə... » (132, s. 60). 

Göründüyü kimi, yuxuda yanğın təsvir olunur, lakin bu 
yanğın bizim adət etdiyimiz kimi yerdə deyil, göydə baş 
vermişdir. Od yerə yaxınlaşsa da, yanğınsöndürənlər bu odu 
söndürə bilmirlər. Biz buna adi bir şey kimi yanaşmamalıyıq, 
bunun çox böyük fəlsəfi  mənası vardır. Bu, dolayısı ilə yerdə 
baş verən haqsızlıqlara, ədalətsizliklərə tanrının etirazıdır. Bu, 
eyni zamanda oxucunu dərin düşüncələrə qərq edir. Oxucu dü-
şünür: o nə qədər Allaha yaxındır və dərgahda tövbə etməyə 
hazırdırmı? «İnsan dənizi» romanı insanın həm sosial-fəlsəfi  
mahiyyətini, həm də onun bir fərd kimi gücünü və gücsüzlü-
yünü üzə çıxaran təkrarsız əsərlərdən biridir. Müəllif romanda 
insanın və dünyanın taleyinə olan biganə münasibəti qamçı-
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layır. Əsəri oxuduqca belə qənaətə gəlmək olur: nə qədər ki 
dünyada biganəlik baş alıb gedir, fövqəlinsandan danışmaq 
mümkün deyildir. 

Ölüm amili və ölümlə bağlı düşüncələr «İnsan dənizi» ro-
manını bir xətt kimi kəsib keçir. «Yazıçı təxəyyülü və idealına 
mövzu axtarışları ölümün, ayrılığın içərisindən keçən, estetik 
idealına qovuşmağa cəhd edən və bunu məkansızlıqda təsdiqə 
can atan, həyatın sərt həqiqətlərinə məhrəm Vaqif Sultanlının 
qəhrəmanları sanki romantik həqiqətləri ilə real gerçəkliyin 
arasındakı boşluqda çapalamaqdan yorulan, ömrünün qürub 
çağında olan insanlardır» (101, s. 257-268). 

Romanda müəllif üç fərqli məqamda ölümdən bəhs edir. 
Şəhərdə tənha qalan qəhrəman üç dəfə ölümü xatırlayır. Bu 
üç ölümün üçü də fərqlənir. Lakin bunları birləşdirən yeganə 
bir cəhət var ki, o da ölümün qaçılmazlığı və labüdlüyüdür. 
Müəllif ölümə məhz ölüm kimi yanaşır. Lazım gələrsə, ölməyi 
bacarmaq ölümün gözünə dik baxmaq, ölümdən qorxmamaq 
bu hisslərin hər biri müəllif üçün aydındır. Lakin bu gün ölüm 
qəhrəman üçün qorxulu bir varlığa çevrilmişdir. Çünki o, ölü-
mün əsl mahiyyətini bilmir. Qəhrəman ilk dəfə qardaşının ölü-
münü xatırlayır. Müəllif bu epizodu verməklə, ölümlə həyat 
arasındakı məsafənin aydınca qısa olduğunu, heç bir bəndənin 
nə zaman öləcəyini bilmədiyini, deməli, əcəl və həyat, insan 
və zaman məfhumlarının dərk olunmadıqlarını, bunların hamı-
sının yalnız Allaha məxsus olduğunu bildirmək istəyir. 

Allah Qurani-Kərimdə beş şeyin biliyinin ona məxsus ol-
duğunu bildirir:

«Həqiqətən, o saatı (qiyamətin qopacağı vaxtı) ancaq 
Allah bilir. Yağışı (istədiyi vaxt) göydən O yağdırır, bətn-
lərdə olanı (doğulacaq uşağın oğlan, yaxud qız, xəstə və ya 
sağlam, xoşbəxt və ya bədbəxt, yaxşı və ya pis əməl sahibi 
olacağını) O bilir. Heç kəs səhər nə kəsb edəcəyini (savab, 
yaxud günah qazanacağını), heç kəs harada öləcəyini bilməz. 
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Allah isə, şübhəsiz ki, (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbər-
dardır!» (91, s. 413). 

Romanı oxuduqca bizi bir sual düşündürür: həyat və ölüm 
nədir? Bu sualın cavabını Qurani-Kərimin ayəsinə istinadən 
vermək mümkündür. Quran belə buyurur ki, «Hökm (hər şeyin 
ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). 
O, hər şeyə qadirdir! Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu 
sınamaq (bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, 
yenilməz qüvvət sahibidir, (çox) bağışlayandır» (91, s. 561). 

«İnsan dənizi» romanında ölüm baş qəhrəmanı kölgə kimi 
izləyir; əvvəlcə onun qardaşı, daha sonra atası dünyasını də-
yişir. Romanda bu proses mürəkkəb və şəbəkəli təsvir olunur. 
Atasının ölümünün qəhrəmanı nə qədər sarsıtdığı inandırıcı 
bir şəkildə təcəssümünü tapır. Daha sonra qəhrəman ehtiyac 
ucbatından körpə övladını itirir. Yazıçı burada da qəhrəmanın 
keçirdiyi psixoloji sarsıntıları ustalıqla təsvir edir. Ən nəhayət, 
qəhrəman özü adam öldürmüş, ona ölüm hökmü kəsilmişdir. 
Bəs niyə qəhrəman ölümdən qaçır? Niyə bu qədər əzablı həya-
tı ölümdən üstün tutur? Bunların hamısı onun keçirdiyi gərgin-
liklərin, daxili-mənəvi sarsıntıların içərisində itib-batır. Yalnız 
bir fakta nəzər salmaq kifayətdir. Əsərin fi nalına yaxın qəh-
rəman öz kölgəsindən qorxur. Bu kölgəni öldürdüyü adama 
bənzədir və törətdiyi əməl üçün vicdan əzabı çəkir. 

Əsərin ikinci xətti tənhalıqdır. Romanın adı «İnsan dənizi» 
olsa da, qəhrəman gerçək mənada tək və tənhadır. Onun ya-
şadığı «dənizin» sərt və amansız qanunları var. O bu şəhərə 
gəldiyinə peşmandır və meşədə, çöldə-biyabanda yaşamağı 
insanlar arasında yaşamaqdan üstün tutur. 

«Bu şəhərə gəlib çıxdığı üçün özünə lənət oxuyurdu. Fikir-
ləşirdi ki, hardasa – çöldə, düzdə, meşədə yaşasaydı, günü bun-
dan min pay xoş keçərdi. İnsanlardan uzaqda, özüylə, taleyiylə 
təkbətək yaşamaq insan dənizində üzməkdən daha yaxşıydı. 
Onda heç olmasa, insan üçün darıxardı, insan üçün darıxdı-
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ğını bilərdi. Bilərdi ki, ona görə bədbəxtdir ki, insanlardan, 
cəmiyyətdən uzaqdadı, qanunlar yasaq kəsilib ona. Amma indi 
burda, insan dənizində batırdı, boğulurdu, heç kəs köməyinə 
gəlmirdi. Onu görmürdülər, eşitmirdilər. Bu qədər insanın içə-
risində təklənmişdi. Və get-gedə ətrafında şəhər olduğunu, in-
sanlar olduğunu unudurdu» (132, s. 65). 

Vaqif Sultanlı lirik ricət vasitəsilə bir neçə sual verir: «niyə 
həyat insanların istəyi ilə getmir?». Yazıçı insanın istəyiy-
lə həyat arasında böyük bir ziddiyyət, uçurum görür. Əsəri 
oxuduqda bu qənaətə gəlirik ki, insanın arzu və istəkləri bitib 
tükənmir, bu da yaşamaq üçün stimul verir. İnsan çox zaman 
öz arzusuna lazım olan zaman çatmır. Bu da insanın içini bo-
şaldır, onu tənhalıq adlı bir dənizə yuvarlayır. Nədir tənhalıq? 
Tənhalıq insanın özü ilə baş-başa qalmasıdır. Tənhalıq yaxşı-
mıdır, yoxsa pismidir; bu barədə mübahisə etmək olar, lakin 
«İnsan dənizi» romanında yalnız keçmiş xatirələri ilə baş-başa 
qalan qəhrəmanın tənhalığı onun faciəsidir. Romanın bir neçə 
yerində müəllif tənhalığın bu və digər aspektlərini işıqlandırır. 
«Vaxt gələcək gəmi bu limandan sonuncu adamı da alıb apa-
racaq və... sahildə tək-tənha qalacaq. O bunu bütün varlığı ilə 
duyurdu. Duyurdu və hərdən özünü sahildə tənha hiss eləyir-
di» (132, s. 80). 

Vaqif Sultanlı öz qəhrəmanını müxtəlif psixoloji vəziyyət-
lərdə təsvir edir. Bəzən qəhrəman hamıdan qorxur, bəzən də 
hamını özü kimi qəbul edərək əzab çəkir. Məsələn, qəhrəmana 
elə gəlir ki, bu yad şəhərdə heç kəs işləmir, hamı gizlənir, hamı 
bir-birindən qorxur. Bu epizodun sətiraltı mənası var. Bəd 
əməllər törədən insanlar, qorxaqlar, yaltaqlar həmişə baxışla-
rını gizlədirlər. Nə zamansa ifşa olunmaqdan qorxurlar. Yazıçı 
bütün bunları böyük ürək ağrısıyla təsvir edir. Bir yazıçı kimi 
Vaqif Sultanlının ən böyük bacarığı ondadır ki, o, insanı insan 
kimi təsvir edə bilir, başqa sözlə desək, müəllif həyatı düşün-
düyü kimi deyil, gördüyü kimi təsvir edir. 
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«Və nədənsə küçəylə o yan-bu yana keçib gedən adamlara 
baxdıqca fi kirləşirdi ki, bu şəhərin sakinləri böyükdən-kiçiyə 
işləmir, eləcə onun kimi veyil-veyil dolaşırlar. Nə sirrdisə, 
adamların səhər qalxıb işə, axşamüstü evə tələsə biləcəklə-
rinə inanmırdı. Elə bil bu şəhər tamam ayrı adamlar üçün xəlq 
olunmuşdu. Hərdənsə öz-özünə düşünürdü ki, ola bilsin hamı 
onun kimi kimdənsə qaçıb gizlənib, ələ keçməmək üçün ba-
şını girləyir. İnsan dənizində üzərkən qarşılaşdıqları şəxslərin 
üz-gözündəki ifadələri, təbəssümləri qorxu, vahimə, ehtiyat 
bildirirdi. Sanki adamlar bir-birindən baxışlarını gizləyirdilər, 
ələ keçəcəklərindən qorxurdular. Hansısa gizli bir işdə ellikcə 
iştirak eləyiblərmiş kimi bir-birinin törətdiyi əməllərdən xə-
bərdar idilər və məsələnin üstü açılsa, bir yerdəcə faş olacaq-
dılar. İndi qorxu, səksəkə tökülən baxışlarla ona görə bir-birinə 
istiqanlılıq göstərirlər ki, sirr açılmasın, hər şey necə var, eləcə 
gizli, örtülü qalsın» (132, s. 123). 

Diqqətimizi cəlb edən məqamlardan biri həm Azərbaycanda, 
həm də Azərbaycandan kənarda nəşr olunan romanlarda 
tənhalıq mövzusunun bədii təcəssümüdür. Məsələn, Samid 
Ağayevin Moskvada çap olunan «Tənhalığın qaydaları» roma-
nında Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində müasir Rusiyada 
dərhal immiqranta çevrilən sovet vətəndaşlarının həyatın-
dan bəhs edilir. Romanda yaşı qırxı haqlayan, kifayət qədər 
var-dövlət yiyəsi olsa da, zərurət ucbatından Moskvada biznes 
aləminə düşən, acılar öz yerində, ölümlə üzləşən, ailə qurmağa 
macal tapmayan, qürbətə - qəribçiliyə məhkum iş adamı İslam 
Qarayevin ömür yolu və hər yerdə tənha olduğu qələmə alınıb. 

Bu romanı oxuyarkən bu nəticəyə gəlmək olar ki, «müəl-
lif bir neçə məqamda qəhrəmanının faciəsini – tənhalığını qə-
ribçiliklə bağlayır, müsahibini inandırır ki, insanın ən böyük 
faciəsi Vətəndən uzaqlaşdığı andan başlayır. Ancaq bu nəticə 
də dekorasiya təsiri bağışlayır; əslində onun tənhalığı mühitlə 
qaynayıb-qarışa bilməməsindən doğur» (119). 
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Vaqif Sultanlı ilə Samid Ağayevin romanları arasında va-
hid xətt tənhalıq olsa da, bu əsərlər bir-birindən xeyli dərəcədə 
fərqlənir. Buradan belə nəticə çıxara bilərik ki, insan məcburən 
tənhalığa düşməsinə baxmayaraq, var-dövlət ardınca qaçaraq 
çox halda öz iradəsinin əleyhinə olan addımlar ata bilər. 

«İnsan dənizi» romanında qəhrəman əzab çəkir. Əzab 
daha çox psixoloji sarsıntıdır. Dünya hətta yuxularda belə, 
onun gözünə şəbəkələşmiş formada görünür. Bu şəbəkə onu 
hər tərəfdən əhatə edən soyuqluq, biganəlik, laqeydlik kimi 
amillərin simvolu, rəmzidir. Bəzən bir an daxilində bu şəbəkə 
dağılırsa da, lakin bu sevinc uzun sürmür, yenidən şəbəkələr 
onu öz əhatəsinə alır. Beləliklə, ölüm, əzab, tənhalıq «İnsan 
dənizi» romanının fəlsəfi  sütunlarını təşkil edir. «Nə sirrdisə 
yuxularında da şəbəkələrdən açılammırdı. Gecənin bir aləmi 
səksənib oyanır, yuxularını bürüyən o qorxunc şəbəkələr açı-
lıb, qeyb olub. Bundan belə kamerada deyil, azad, asudə, ürəyi 
istəyən kimi yaşayacaq. Amma bu bir anın sevincini axıracan 
yaşamamış təzədən dünya gözlərində özgə rəngdə, özgə bi-
çimdə şəbəkələrə bölünürdü» (132, s. 124-125). 

Vaqif Sultanlı «azad insan» amilini ön plana çəkir; insan nə 
qədər ki, daxilən bir şəxsiyyət kimi azad deyilsə, o əsl insan 
kimi yaşamaq iqtidarına malik deyil. Müstəqillik dövrü roman-
larında azadlıq məsələsinə toxunulur. Lakin daha çox problemə 
siyasi səciyyə verilir. Vaqif Sultanlının azadlıq fəlsəfəsi isə bam-
başqadır. Belə ki, yazıçı azadlıq deyiləndə ilk növbədə mənəvi 
azadlığı, vicdan rahatlığını, şəxsiyyət kimi kamil formalaşma 
prosesini nəzərdə tutur. Müəllifi n fi krincə, əgər bir dövlət siya-
si cəhətdən azaddırsa, lakin orada şəxsiyyət azad deyilsə, geniş 
mənada azadlıqdan danışmaq mümkün deyildir. 

Vaqif Sultanlı «İnsan dənizi» romanında insan xarakterini 
bir neçə cəhətdən səciyyələndirir. Belə ki, onun qəhrəmanı əv-
vəllər ən adi nəzakətsiz sözə dözməyib onu şəxsiyyətinin al-
çalması kimi qəbul etmişdir. Elə buna görə də dəhşətli cinayət 
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törətmiş, qatil olmuşdur. Bəs indi necədir? İndi onu təhqir 
edirlər, alçaldırlar, üzünə tüpürürlər, lakin o dözür. Buradan 
belə nəticəyə gəlmək olur ki, insan zülmə tabedir. Nə qədər 
zülm olursa-olsun, o dözür və öyrəşir. İnsan psixologiyasının 
qərq olunmamış sirlərindən biri də budur. Niyə insan ən adi bir 
şeyi alçaqlıq hesab etdiyi halda sonra daha betər alçaqlıqları 
sükutla qəbul edir?

«... Həyat, ömür ağır yük kimi çiyinlərindən asılmışdısa, 
niyə yaşayır, niyə dözüb dayanır? Axı gözlərinin qabağında-
ca ömrü başdan-başa heç olub gedir, heçliyə sərf olunur... O 
isə qətiyyən belə istəmir, min-milyon kərə istəmir. Bəs nədən 
istəməyə-istəməyə bu cür yaşamağa məcbur olur. Axı o da 
başqaları kimi yaşamaq arzulayırdı, sürünmək, özündən qat-
qat aşağılara əl açmaq istəmirdi. Amma bütün bunları elə-
di, dözdü, dözdü, dözdü... Bəs niyə, niyə? ... Əvvəllər axı 
belə şeylərə qəti dözümü yoxdu. Yoxsa adam öldürərdimi, 
elə dəhşətli cinayətlərə əl atardımı? Bu cinayəti o törətmiş-
disə, deməli, alçaqlığa dözəmməmişdi, söz götürmək istəmə-
mişdi, üzünə deyilən sözləri tüpürcək bilmişdi. Bəs indi niyə 
barışdı dünyanın bundan da betər eybəcərlikləri ilə... İndi 
əzirlər, təhqir edirlər, gözlərinin içinə tüpürürlər, tükləri belə 
qımıldanmır. Elə bil insan deyil, canlı deyil, daşdı, dəmirdi, 
torpaqdı. Ürəyi yoxdu, hissləri yoxdu, laldı, kardı, düşüncə-
sizdi» (132, s. 147). 

«İnsan dənizi» romanında müəllif qəhrəmanın xəyalların-
dan istifadə edərək hadisələrin gedişatına təsir göstərir. Bu xə-
yallarda hadisələr bütün təfərrüatı ilə səhnə kimi qəhrəmanın 
gözü qarşısında canlanır. 

Fakta nəzər salaq: «... İnanmır və dərhal da gözlərinin qaba-
ğında həmin əhvalat təfərrüatınacan səhnə kimi canlanır. 

 Pərdə açılan kimi iri, o qədər də zəngin olmayan otaq gö-
rünür. Axşamdan xeyli keçib. Otağın baş tərəfi ndə qoyulmuş 
televizorda nə isə maraqsız bir veriliş gedir. İki qız uşağı pən-
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cərənin qabağında oturub dərslərinə hazırlaşır. Arvad divanda 
nə isə tikməklə məşğuldu» (132, s. 175). 

Göründüyü kimi, qəhrəmanın xəyalları göydəndüşmə deyil, 
sanki bir rejissor təxəyyülü ilə quraşdırılmış real, canlı səhnə-
dir. Yazıçı bu kimi xəyallar fonunda qəhrəmanı vicdanı ilə üz-
üzə qoyur. Belə ki, qəhrəman öldürdüyü adamla dialoqa girir 
və çəkdiyi bütün psixoloji sarsıntılar gözləri önündə canlanır. 

«Kölgənin ağzını, burnunu, sifətini görmürdü, elə bil bütün 
bunlar yox idi, təkcə gözlərini görürdü və bu Göyüşovun göz-
ləri idi. Qara eynək gizləsə də, Göyüşovun gözləri olduğunu 
bütün varlığı ilə duyurdu. 

– Niyə məni qarabaqara izləyirsən? – Özü öz səsindən sək-
səndi, çünki dili olduğunu, danışa bildiyini unutmuşdu. 

Göyüşov: 
– Səni öldürmək istəyirəm, – dedi. 
İyirmi ilin arxasından gələn bu səs Göyüşovun ağzından 

çıxmadı, Göyüşovun ağzı yox idi, eynəyin altında qara nazik 
bığları tərpənirdi. 

– Niyə? Niyə öldürmək istəyirsən ki məni? – Qorxa-qorxa 
soruşdu və hiss elədi ki, bədəni vahimədən tir-tir titrəyir. 

– Çünki sən ölməlisən. 
– Niyə ölməliyəm mən? Nə günah sahibiyəm? 
– Sən məni öldürmüsən. 
– Axı sən sağsan... 
– Yox mən ölüyəm, səni öldürmək üçün dirilmişəm. Elə bil-

dim güllələnəcəksən, o dünyada haqq-hesab çəkəcəyəm sənin-
lə, amma çox gözlədim, gördüm gəlmirsən, onun üçün dirilib 
gəldim səni öldürməyə» (132, s. 186). 

Bu detallara nəzər salaraq cəsarətlə deyə bilərik ki, Vaqif 
Sultanlının «İnsan dənizi» romanı yüksək bədii sənətkarlıqla 
yazılmışdır. 

Müstəqillik dövründə nəşr olunan romanlarda, o cümlə-
dən «İnsan dənizi» romanında cənab Allahın varlığını şübhə 
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altına alan fi kir və ifadələrə rast gəlmək olar. Fikrimizcə, bu 
kimi qənaətlər Azərbaycanın yetmiş ildən çox Sovetlər Birliyi 
hakimiyyətinin altında olmasından, sovet ideologiyasından 
qaynaqlanır. Məsələn, Vaqif Sultanlının romanında belə fi kir 
var: «... Aman Allah! Allah? Allah vardımı? İlahi sən varsan-
mı? Varsansa, hökmünü, iradəni niyə göstərmirsən? Axı niyə? 
Niyə dayanıb durursan? Sən yaradıb səpməmisənmi yer üzünə 
insanları... Niyə yaratdıqlarını bir-bir qabağında əzirsən, alçal-
dırsan? Niyə onlara qarşı belə amansızsan, ilahi?! Niyə onları 
yarandıqlarına peşman eləyirsən? Bu nə zülümdü çəkdirirsən 
məxluqata?... Axı, yaratdıqlarını dünyaya çılpaq gətirib çılpaq 
aparırsansa, birinin zənginliyi, birinin həqirliyi nədəndi? İnsan 
çörək üçün də əl açmalıdımı?..» (132, s. 147). 

Quran ayələrindən istifadə edərək bunun cavabını verməklə 
kifayətlənirik: «Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət 
etmək üçün yaratdım! Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən on-
lardan Məni (ehtiyacı olan bəndələrimi) yedirtmələrini də istə-
mirəm! Şübhəsiz ki, ruzi verən də, qüvvət sahibi də, yenilməz 
olan da Allahdır!» (91, s. 522). 

 «Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və (qiyamət günü diri-
lib haqq-hesab üçün) hüzurumuza qaytarılmayacağınızı güman 
edirdiniz?» Həqiqi hökmdar olan Allah (hər şeydən) ucadır. 
Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, kərim (uca, qiymətli) olan 
ərşin Rəbbidir! (Allahın rəhməti, xeyir-bərəkəti, peyğəmbərlərə 
gələn vəhy ərşdən nazil olduğu üçün o kərimdir) (91, s. 348). 

«(Ey insanlar!) Verdiyiniz nemətlərlə sınamaq üçün sizi yer 
üzünün varisləri təyin edən, dərəcələrə görə birinizi digəriniz-
dən üstün edən Odur. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin 
(kafi rlərə, müşriklərə, Onun birliyini inkar edənlərə) tezliklə 
cəza verən və şübhəsiz ki, (möminləri) bağışlayan, (onlara) 
rəhm edəndir!» (91, s. 149). 

«Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin in-
sanlar özləri özlərinə zülm edərlər!» (90, s. 213). 
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«Yaxşı iş görənin xeyri özünə, pislik edənin də zərəri özünə 
olar. (Ya Peyğəmbər!) Sənin Rəbbin (haqsız yerə) bəndələrə 
zülm edən deyildir!» (91, s. 480). 

«Hər bir kəs (hər bir canlı) ölümü dadacaqdır. (Dözüb-
dözməyəcəyinizi, şükür edəcəyinizi, yaxud nankor olacağınızı) 
yoxlamaq məqsədilə Biz sizi şər və xeyirlə (xəstəlik, yoxsulluq, 
ehtiyac və sağlamlıq, var-dövlət və cah-cəlalla) imtahana çəkə-
rik. Və siz (qiyamət günü əməllərinizin əvəzini almaq üçün) an-
caq Bizim hüzurumuza qaytarılacaqsınız !» (91, s. 323). 

Yuxarıda sadaladığımız ayələrdən bir neçə qənaətə gəlmək olar:
1. Allahdan başqa heç tanrı yoxdur. 
2. Allah bizi əbəs yerə yaratmadı və (qiyamət günü dirilib 

haqq-hesab üçün) hüzuruna qaytarılmayacağımız güman edilməz. 
3. Allah verdiyi nemətlərlə sınamaq üçün bizi yer üzünün 

varisləri təyin edən, dərəcələrə görə birimizi digərimizdən üs-
tün edəndir. 

4. Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar özləri 
özlərinə zülm edərlər. 

5. Allah, dözüb-dözməyəcəyimizi, şükür edəcəyimizi, 
yaxud nankor olacağımızı yoxlamaq məqsədilə bizi şər və xe-
yirlə imtahana çəkər. 

Bütövlükdə Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» romanı son illərdə 
yaranmış bədii nəsr örnəkləri içərisində xüsusi yer tutur. Burada 
psixologizm elementlərindən sənətkarlıqla istifadə olunması əsə-
rin oxunaqlılığını şərtləndirmişdir. Romanın geniş oxucu auditori-
yasının diqqət və marağını cəlb etməsi də bu amillə bağlıdır. 

Müasir Azərbaycan nəsrində fəlsəfi -psixoloji problemlə-
rin roman janrı müstəvisində bədii həllini tapması, hər şeydən 
əvvəl, bu janrın ifadə imkanlarının genişliyi ilə səciyyələnir. 
Araşdırmaya cəlb olunan bədii örnəklər bir daha göstərir ki, 
fəlsəfi -psixoloji problemlərin işlənilməsi yazıçıdan böyük ya-
radıcılıq məharəti, insanın daxili-mənəvi dünyasına dərindən 
bələdlik tələb edir. 
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Müasir Azərbaycan romanlarının mühüm bir qisminin 
mövzusu mənəvi-etik problemlərin bədii təcəssümünə həsr 
olunmuşdur. Hətta bilavasitə mənəvi-əxlaqi problemlərlə bağlı 
olmayan mövzularda qələmə alınmış romanlarda bəhs olunan 
məsələnin bu və ya digər şəkildə ifadəsinə təsadüf olunmaq-
dadır. Çağdaş bədii nəsrin mənəvi-əxlaqi problemlərinə xüsusi 
diqqət yetirilməsinin səbəbi bir tərəfdən cəmiyyətin mənəvi 
dəyərlərə ağırlıq verməsindən qaynaqlanırsa, digər tərəfdən 
ədəbiyyatın həssas münasibətindən irəli gəlir. Başqa sözlə, cə-
miyyət həyatı kimi bədii düşüncə də mənəvi-əxlaqi dəyərlər-
dən kənar mövcud ola bilməz. 

İstiqlaliyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında yara-
nan romanların əksəriyyətində mənəvi-əxlaqi problemlər 
müxtəlif mövzular kontekstində işlənilmişdir. Bunların içə-
risində Sabir Əhmədlinin «Axirət sevdası», İsa Hüseynovun 
(Muğanna) «İsahəq, Musahəq, yaxud Anadil ötən yerdə», 
Əkrəm Əylislinin «Ətirşah Masan», Hüseynbala Mirələmovun 
«Gəlinlik paltarı», Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» 
romanları daha səciyyəvidir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik dövrü Azər-
baycan romanlarında mənəvi-etik məsələlər ciddi problem 
şəklində qoyulmuş, müxtəlif obrazların timsalında gerçəkləş-
mişdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi, Misir ədəbiyyatın-
da da mənəvi-əxlaqi problemlər roman janrının ən çox müra-
ciət etdiyi mövzulardan biridir. «Ümumiyyətlə, Misir nəsrinin 
tarixini araşdırarkən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əvvəlcə 
roman mənəvi-əxlaqi problemlərə əhəmiyyət verir, daha son-
ra isə işğalçılara qarşı mübarizə ilə bağlı mövzulara, ictimai 
məsələlərə diqqət yetirir» (172, s. 22). 
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Ümumiyyətlə, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları 
mənəvi-etik problemlər kontekstində aşağıdakı istiqamətlərdə 
təhlil obyektinə çevrilə bilər:

a) Bədii gerçəklik mənəvi-əxlaqi dəyərlər müstəvisində;
b) Milli özünəqayıdış problemi. 
Tədqiqat işində bəhs olunan dövrün romanları məhz bu 

müstəvidə təhlil olunmuşdur. 

3.1. Bədii gerçəklik mənəvi-əxlaqi dəyərlər 
müstəvisində

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələ-
rindən biri olan xalq yazıçısı Sabir Əhmədlinin yaradıcılıq 
yolu özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi ilə diqqəti çəkməkdədir. 
Bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş yazıçı həm sovet dövrün-
də, həm də müstəqillik illərində eyni cəsarətlə yazıb-yaratmış, 
zəngin bədii irs qoyub getmişdir. Onun «Aran», «Görünməz 
dalğa», «Toğana», «Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü», 
«Gedənlərin qayıtmağı», «Kütlə», «Kef» və digər romanları 
Azərbaycan ədəbiyyatının təkrarsız bədii örnəklərindəndir. 

Sabir Əhmədlinin yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan məqam-
lardan biri onun əsərlərində ciddi sosial və mənəvi-əxlaqi 
problemlərin qaldırılmasıdır. O, ilk yazılarından başlayaraq, 
böyük cəsarətlə xalqı, milləti narahat edən məsələlərə diqqəti 
yönəltməyə çalışmış, fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş et-
dirmişdir. Yazıçının elə bir əsəri yoxdur ki, yarandığı dövrdə 
əks-səda doğurmasın, ədəbi tənqid tərəfi ndən ona hər hansı 
formada münasibət bildirilməsin. Müəllifi n ədəbi-nəzəri fi krin 
diqqət mərkəzində olmasının digər bir səbəbi isə əsərlərində 
daim aktual məsələlər qaldırması ilə bağlıdır. 

Sabir Əhmədlinin yaradıcılığında publisistik çalar daha qa-
barıq hiss olunmaqdadır. Onu mənsub olduğu nəslin digər nü-
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mayəndələrindən fərqləndirən cəhətlərdən biri məhz bu amillə 
bağlıdır. Digər tərəfdən əsərlərindəki publisistik çalar yazıçıya 
qaldırdığı problemləri daha çox müstəqim şəkildə təqdim et-
məyə imkan verməkdədir. 

Sabir Əhmədlinin yaradıcılığında «Axirət sevdası» romanı 
xüsusi yer tutur. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, Azər-
baycan xalqının öz vətənində olmazın müsibətlərə düçar olması 
və didərginlərə çevrilməsi əsərin əsas mövzusunu təşkil edir. O 
cümlədən Sabir Əhmədlinin 24 yaşlı igid oğlu Məhəmmədin 
vətən sevgisi, o yolda canını belə əsirgəməməsi ədibin bu barə-
də düşüncələri əsərin mövzusuna daxildir (100, s. 58). 

 Əvvəlcədən oxucunun diqqətini çəkək ki, Sabir Əhmədlinin 
böyük qardaşı Cəmil Əhmədov sovet dövründə şəhid oldu və 
ondan 50 il sonra daha bir itki... bu dəfə oğlu Məhəmməd idi. 
Tarixin bu iki məqamı Sabir Əhmədliyə dərd, ağrı və həm 
də ucalıq gətirdi. «Axirət sevdası» tarixin, zamanın Sabir 
Əhmədliyə diqtə etdiyi və kimsənin belə dərd və ağrı ilə yaza 
bilməyəcəyi oğul dağından yarandı (153). 

 Romanın əsas süjet xətti və müəllifi  əsər boyu düşündürən 
problemlərdən biri ölüm və ruhdur. Müəllif ölüm və ruhun 
sirlərini açmağa çalışır. Biz deyə bilərik ki, müəllif iki dəfə 
yaxınlarının ölümə məruz qaldıqlarına görə ölüm onun diqqət 
mərkəzindədir. O, ölümün mahiyyəti, səbəbləri və insanın 
öldükdən sonra nələrə məruz qalacağı ilə maraqlanır. «Ölüm 
kabusu yarandığı gündən bəşər övladını təlaşlandırır. Bütün 
bəşər yoxluğa yürüyür. Doğrudanmı ölüm çarəsizdir? Bu ədə-
bi sualı arayırıq. Guya son anda ömrün axıra çatdığı yerdə bu 
sualın cavabı da tapılacaq» (39, s. 10). 

 Yuxarıdakı sitat göstərir ki, ölüm nə qədər müəllifi  düşün-
dürür və onu bir nəticəyə gəlməyə vadar edir. O nəticə bun-
dan ibarətdir ki, «insan ölümlə barışa bilməz». Müəllif özü bu 
nəticəni belə qeyd edir, «Üstündən üç i1 keçmişdir. ÖLÜM-ü 
ona yaraşdıra bilmirsən. Özünü şəhid atası kimi görməkdən 
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bilmərrə çəkinirsən. Doğrudur, bu, bütün ölümlərin ən şərəfl isi 
olsa da, sən: «bıçaqlanıb ölmədi, bir alçaq iş üstə getmədi, - 
soruşana deyə də bilməyəsən nədən oldu». Yox, qat-qat şərəfl i 
olsa da, onun ölümü ilə barışmaq olmaz» (39, s. 60). 

Bu məqamda qeyd etmək lazımdır ki, şəhid ölmür. Onlar 
Allah dərgahında diridirlər. Şəhidlik rütbəsi yüksək və şərəfl i 
bir rütbədir. Allah Qurani-Kərimdə belə buyurur: «Allah yo-
lunda öldürülənlərə (şəhid olanlara) «ölü» deməyin. Əksinə 
onlar (Allah dərgahında) diridirlər. Lakin siz bunu dərk etmir-
siniz» (91, s. 125). 

Amma buna baxmayaraq, demək olar ki, Sabir Əhmədli «ro-
manını sadəcə müharibə mövzusu üzərində qurmamışdır, müha-
ribə vasitəsi ilə ölüm motivini bədii-metafi zik təhlil müəllifi n ro-
manda qarşısına qoyduğu ən əsas yaradıcılıq problemi və vəzifəsi 
olmuşdur. Bəli, müharibə ölümdür, insanın ölümü» (93, s. 293). 

 Romanda diqqəti çəkən məqamlardan biri ruh məsələsi-
dir. Sabir Əhmədlini ölümlə yanaşı, ruhun mahiyyəti və insan-
dan çıxandan sonra ruhun hara getməsi məsələsi düşündürür. 
Yazıçı ruh haqqında şübhə törədir ki, «bu dünyadan köçən ruh-
dur, yoxsa can-bədən? Oranın təsvirindən belə görünür, canlı 
bədən üçün hər şey, hər nemət hazırlanıb. Belə isə, deməli, 
Quranda canlı maddi bədəndən söhbət gedir. Lakin mən buna 
inanmıram. Mən oraya yalnız insanların ruhunun köçdüyünə 
inanıram və bütün axtarışlarım da bu yöndədir» (39, s. 23). 

Sözsüz ki, bu fi kir tamamilə düzgün deyildir. Əvvəla, Allah 
ruh barədə Qurani-Kərimdə belə buyurur; «(Ya rəsulum) səndən 
ruh (ruhun mahiyyəti və keyfi yyəti) haqqında soruşurlar. De: 
«Ruh Rəbbimin əmrindəndir (Allah əmri ilə yaradılmışdır). Sizə 
(bu barədə) yalnız cüzi (az) bir bilik verilmişdir» (91, s. 319). 

Bu ayəyə fi kir versək, bir nəticəyə gələ bilirik ki, ruhun 
mahiyyətinə ağlımız çatmadığına, bizə onun haqqında az bilik 
verildiyinə görə onun barəsində belə danışmamalıyıq. Onun 
varlığına inanmalıyıq. Bu bir, ikincisi, Allahın Quranda bu-
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yurduğu kimi canlı bədən üçün hər şey, hər nemət hazırlanıb. 
Quranda söhbət canlı maddi bədəndən getdiyi kimi inanma-
lıyıq. Yeri gəlmişkən, Allah təzədən bizi dirildəcəkdir, yəni 
canlı bədəndən söhbət gedir. Quranda belə buyurur: «Məgər 
insan onu nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə 
(Rəbbinə) açıq bir düşmən kəsilərək, öz yaradılışını unudub: 
«Çürümüş sümükləri kim dirildə bilər?!» – deyə bizə bir məsəl 
də çəkdi. (Ya peyğəmbər!) De: «Onları ilk dəfə yoxdan yara-
dan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışdan əvvəl də, 
sonra da) çox gözəl tanıyandır» (91, s. 461). 

İstər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində çap 
olunmuş Azərbaycan romanlarında bu və ya buna bənzər fi kir-
lərə çox təsadüf olunur. Bizcə, bu məsələnin səbəbi sovet ide-
ologiyasının təsiri ilə izah oluna bilər. Sabir Əhmədli özü də 
bu nəticəni təsdiq edir. «O dünyaya (axirətə) inamımız yoxdur. 
Sovet höküməti bizim o dünyamızı əlimizdən alıb» (39, s. 55). 

Romanın diqqəti cəlb edən məqamlarından biri Qarabağ mü-
haribəsi barədə canlı təsəvvür yarada bilməsi ilə bağlıdır. Əsər 
müəllifi  oğluna baş çəkmək üçün cəbhəyə gedərək gördüyü bir 
sıra məsələləri oxuculara çatdıra bilmişdir. Sözsüz ki, «Özləri 
döyüşməyənlər həmişə fi kirləşirlər ki, müharibə elə də qorxulu 
şey deyil. Hətta, aldatmağa dəyməz – bəzən başqalarının apardı-
ğı müharibə bizim xoşumuza gəlir» (28, s. 228). Yəni yazıçı özü 
döyüşəndə və ya qohumlarından biri döyüşəndə döyüş təsviret-
məsini reallıqla səciyyələndirə bilər. Sabir Əhmədli müşahidəçi 
gözü ilə cəbhədə vəziyyəti belə təsvir edir: 

– «Döyüş mövqelərində əsgərlər hər biri altmış kilo yüklə öz-
ləri ayaqla dırmanmalıymışlar. Altı saata çata bilirmişlər zirvədəki 
mövqelərə. – Altı saat qarda-boranda ayaqla dırman! Ermənilərsə 
yüksəkdəki mövqelərinə rahat maşın yolu çəkiblərmiş. Bütün 
hərbi sursat, silah, nəqliyyatla daşınırmış» (39, s. 46). 

 Sabir Əhmədli əsərdə Azərbaycan əsgərlərinin cəbhə-
dəki ağır vəziyyətini real, inandırıcı cizgilərlə təsvir edir: 
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«Cəbrayılda, Xubyarlı altı mövqeyində qrad mərmilərinin qo-
yulduğu uzun qutulardan topçular özlərinə bir əməllicə sığına-
caq, daxma hörmüşdülər. Həmin evcik tabutlardan qurulmuş 
türbəyə də bənzəyirdi. Bəlkə tabut əvəzinə qrad mərmilərinin 
boşalmış qutularını işlədə idilər. Boyu yaxşıydı, amma ensiz-
di. Elementar distrofi yadan ölmüş əsgər yerləşərdi bu qutula-
rın içinə. Onların boyu boy qalsa da, çəkiləri aclıqdan iyirmi, 
otuz kiloya enmiş olur: bir dəri, bir sümük» (39, s. 98). 

Məlum olduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
uzun müddət çəkir. Sabir Əhmədli təsvir edir ki, münaqişənin 
uzun müddət çəkməsinin səbəbləri var. Müəllif qeyd edir ki, 
komandanlar lazımi tədbirlər görmədən döyüşürlər: 

«– Eşitdim belə bir hücum hazırlanır. Getdim qərargaha. 
Avtomatımı, güllə darağımı qoydum maşının üstünə. Dedim- 
«Qışın bu günündə Kəlbəcərə, oraya da Murovdan hücum et-
mək ağılsızlıqdır. Oranı yayın günündə çıxmaq olmur. Başlıca 
yüksəkliklər – beş zirvə ermənilərdədir. Gedən onların şiddətli 
atəşinə tutulacaq». Qulaq asmadılar, getdilər və axırı da bu cür 
fəlakətlə bitdi» (39, s. 55). 

Mənə görə sülh danışıqlarını ləngidən ən mühüm amillər-
dən biri xəyanətdir. Romanda bu məsələyə xüsusi diqqət ye-
tirilir. «İncirli dərəsinin başından qoşun axışıb gedir. Deyirlər 
bəs ermənilərdir. Kəndə çaxnaşma düşür. Bir də baxırlar ki, 
bu gələn öz qoşunumuz, öz tankımız, topumuzdur... Təpili 
otaqlar qaldı, hər cür mebel, gəbə, kilim, servizlər, soyuducu, 
televizor... Kimsə inanmırdı. Axıracan gözləmişdilər. Silahsız 
əhalini çıxmağa da qoymurdular. Özümüzün gözətçilərimiz 
kimin əlində bağlama, düyünçə görürdülər qabağını kəsirdi: 
«hara qaçırsan?» Halbuki bu yolkəsənlərin özləri hamıdan qa-
baq iynə-sapacan daşıyıb, evlərində nə varsa dəyərli-dəyərsiz 
uzaqlaşdırmışdılar. Şəhərlə, torpaqla birlikdə milləti, arvad-u-
şağı da satmışdılar bu namussuzlar. Belə alçaqlıq olarmı?!» 
(39, s. 64). 
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Romanda diqqəti çəkən məqamlardan biri Azərbaycan 
əhalisinin ağır ictimai vəzyyətdə yaşamasıdır. Sabir Əhmədli 
ustalıqla bu məsələyə toxunur. Var-dövlət yiyələri camaatı al-
dadaraq sərvətini talayırdılar. «Azərbaycanda minimum əmək 
haqqı beş mindir. Bu beş minlə necə yaşasın ailə, insan?... 

Milləti yalanla ovundururlar. Bu da bir üsuldur. Əhalini ümid 
eləyən bir vəd verirlər. Bununla iki-üç ay ötüşürlər. Bu yalan 
köhnəldikdə yenisini atırlar ortaya. Kütlənin başını belə qatır-
lar» (39, s. 17). 

Azərbaycan müstəqilliyinə nail olduqdan sonra yeni mər-
hələyə başlayıb. Bu mərhələ «keçid dövrü» adlandırılmaqda-
dır. Bu mərhələdə xalq bir-biri ilə əməkdaşlıq edərək ölkənin 
inkişafını təmin etməlidirlər. 

 Buna baxmayaraq, bəzi namussuz vəzifə sahibləri yaran-
mış vəziyyətdən sui-istifadə edərək ölkəni talayır. Bu məsələ 
əsərdə belə təsvir olunur. «Bəyəm keçid o deməkdir, var-yoxu-
muz talansın?! Rüşvət, oğurluq bürüsün ölkəni?! Bu mərhələ-
ni düzlüklə, adam kimi, vicdanla keçmək olmazmı?! Axı keçid 
dövrü deyib, istər sovet vaxtı, istər sonralar nə qədər aldadıblar 
bu yazıq milləti?!» (39, s. 17). 

Azərbaycan öz müstəqilliyinə qoyuşduqdan sonra istər cə-
miyyətdə, istərsə də bütövlükdə ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
bir sıra dəyişikliklər baş vermişdir. Sözsüz ki, bu dəyişikliklər 
insanların əxlaqına təsir göstərir. Yazıçı həmin məqamları diqqət 
mərkəzinə çəkməyə çalışır. Bunlardan biri ölkədə adam oğur-
luğunun çoxalmasıdır. Oğrular varlıların övladlarını aparır, bir 
miqdar pul istəyir, oğurlanmış övladın valideyni pul verəndə 
övlad qaytarılır. Sözsüz ki, belə hadisələr əhalinin ağır ictimai 
vəziyyətini göstərirdi. Sabir Əhmədli bir hadisədən söz açır: «Bu 
yaxınlarda belə bir hadisə baş vermişdi. Oğlanı oğurlayıb apar-
mış, atasına sifariş göndərmişdilər; Əlli min dollar gətirsin. Kişi 
özündə nə varmış, qohum qardaşdan yığır, borc-xərc toplayır, 
deyilən yerə çatdırır. Oğlunu gətirib verirlər özünə» (39, s. 68). 
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Bu məsələdə maraqlı və heyrəti cəlb edən məqam ondan 
ibarətdir ki, oğrular orduda zabitlərdir. 

«Üstündən iki ay keçmiş oğlanı əsgərliyə aparırlar. Bir gün 
əsgər oğlan kazarmada bir zabit görür, oradaca tanıyır. Atasına 
zəng çalıb bildirir; məni aparan oğruları tapmışam. Həmin za-
biti gətirirlər. Aydın olur ki, özündən başqa iki zabit də belə 
işlərə girişibmişlər» (39, s. 68). 

 Qeyd edək ki, romanda «şərti mənada mühakimə (fi kir) – 
hadisə (hərəkət) əvəzlənməsi uğurlu bədii həllini tapmış, bu isə 
öz növbəsində mətnin başlanğıcı ilə fi nalı arasındaki dialektik 
münasibətlərə də təsir göstərmişdir» (147, s. 175). Şübhəsiz 
ki, bu məqam romanın bədii kamilliyini təmin etmişdir. Lakin 
romanda bir çox hallarda süjet xəttinə kənar hadisələrin əlavə 
edilməsi, bəzən mövzu ilə əlaqəsi olmayan, dünyada baş verən 
hadisələrdən istifadə edərək mətləbdən bəhs olunması oxucu-
nun diqqəti və marağını dağıdır, əsəri zəifl ədir. Əsər vahid bir 
problemin həllinə həsr olunmur, sadəcə müəllif süjet boyu baş 
verən hadisələri izləməklə kifayətlənir. Şübhəsiz, bu hal ordan 
qaynaqlanır ki, yazıçının üslubunda bədiilik azdır, yaradılan 
digər situasiyalarda müəllifi n təhkiyəçi kimi hadisələrə kənar-
dan baxması məntiqi baxımdan qüsurludur. Roman boyu dia-
loqlara rast gəlirik, amma bu dialoqların bir neçəsində kimin 
kiminlə danışması aydın deyil. Bu hal oxucunun diqqətini əsas 
məsələdən yayındırır. 

Romanda maraq doğuran və onun daxili quruluşunda 
diqqəti cəlb eləyən məsələlərdən biri Quran ayələrindən sıx-
sıx istifadə edilməsidir. Müstəqillik dövründə çap olunmuş 
romanlarda çox az-az hallarda bu məqama rast gəlinir. Amma 
onu da qeyd etmək lazımdır ki, müəllif bu barədə qarşısına 
qoyduğu məqsədə bəzən nail ola bilmir. Bizcə, bu, yazıçının 
Quran ayələrini mükəmməl bilməməsindən qaynaqlanır. . 

«Axirət sevdası» romanı yalnız Sabir Əhmədlinin yaradıcı-
lığında deyil, bütövlükdə, çağdaş Azərbaycan nəsrində xüsusi 
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yer tutan əsərlərdən biridir. Lakin təəssüf ki, bir neçə məqalə 
istisna olunmaqla, Azərbaycan ədəbi tənqidi bu əsəri indiyə-
dək ciddi şəkildə dəyərləndirməmişdir (147, 171-174). 

Azərbaycan nəsrində son illərdə mənəvi dəyərlərə qayıdış 
problemi yazıçı Hüseynbala Mirələmovun «Gəlinlik palta-
rı» romanında bədii təcəssümünü tapmışdır. Nəşr olunandan 
sonra romanın yalnız ədəbi tənqidin deyil, geniş ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb etməsi mənəvi-əxlaqi dəyərlərə cəmiyyətin re-
aksiyasını göstərməkdədir (52; 64; 65; 77; 107; 134). 

Professor Nizami Cəfərovun doğru müşahidə etdiyi kimi, 
Hüseynbala Mirələmovun «Gəlinlik paltarı» romanı «... bila-
vasitə mənəviyyat problemlərinə həsr olunmuşdur. Əsərdə bir 
neçə ailənin taleyi timsalında bütövlükdə Azərbaycan cəmiy-
yətində baş verən sosial-psixoloji proseslər təsvir edilmişdir. 
«Gəlinlik paltarı»nın müəllifi  hər şeydən əvvəl belə bir fəlsəfi  
həqiqəti təsdiq edir ki, dərk olunmamış, qeyri məhdud azadlıq, 
volyuntarist, hüdudsuz demokratiya ictimai (və fərdi-insani!) 
mənəviyyat üçün olduqca böyük, bir sıra hallarda isə tamamilə 
qarşısıalınmaz təhlükədir» (52, s. 9). 

«Gəlinlik paltarı» romanında Fənayə, Zinayə, Haris, Fədai, 
Qadir, Faiq, Sərraf, Rəhilə kimi obrazlar yaradılmışdır. 

Romanda baş qəhrəman kimi təqdim olunan Fənayə obra-
zının timsalında son illərdə Azərbaycan cəmiyyətində baş alıb 
gedən mənəvi aşınmaların insanların taleyində oynadığı mənfi  
rol açılıb göstərilmişdir. 

«Bir gecənin içində bir yaş böyümüsən. Qadınsan. Sən hə-
yatının zirvəsini yaşamısan. Elə bu anlarda da həmin zirvə-
dəsən. Bu zirvədə özünü necə hiss edirsən? O insanlar ki, bizə 
qəribə baxırlar, onlar səndən, məndən çox-çox aşağıdadırlar. 
Onlar bizi başa düşə bilməzlər. Onlar qayda-qanun əsiridirlər. 

– Haris, bu məqamda səninlə birgə olduğuma görə çox xoş-
bəxtəm. Özün bilirsən ki, mən heç bir qayda-qanun tanımıram. 

– Fənayə, sən qadınlığını öz azadlığınla qazanmısan. 
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– Azadlıq özü xoşbəxtlikdir. Sən ki, bunu bilirsən. Sənin yaşa-
dığın həyatın özü sənin azadlığının diktəsidir» (57, s. 211-121). 

Azərbaycan ədəbiyyatında «kənd nəsri»nin istedadlı nü-
mayəndələrindən biri olan Əkrəm Əylislinin «Ətirşah Masan» 
romanı mənəvi-əxlaqi problemlərə həsr edilmiş əsərlərdən biri 
kimi maraq doğurur. Romanda bir kəndin timsalında son illərdə 
Azərbaycan xalqının mənəviyyatında özünü büruzə verən əx-
laqi deformasiyalar, milli mentalitetə zidd olan xüsusiyyətlər 
diqqət mərkəzinə çəkilmiş, bədii təhlil obyektinə çevrilmişdir. 

Əkrəm Əylisli təsvir etdiyi hadisələr fonunda əxlaqi dəyər-
lərin dağılmasının sosial-siyasi problemlərdən qaynaqlandığı-
na diqqəti yönəldir. Belə ki, mülkiyyət formasının dəyişmə-
si ilə yaranan yeni iqtisadi münasibətlər, işsizlik, gənclərin 
doğma yurd yerlərini tərk etməsi, korrupsiya, rüşvətxorluq, 
ədalətsizlik və bütün bunların yaratdığı problemlər insanların 
mənəviyyatca başqalaşmasına gətirib çıxarır. Yazıçının təsvir 
etdiyi kənd həm sosial, həm də mənəvi-əxlaqi problemlərdən 
əziyyət çəkməkdədir. 

Müəllifi n qənaətincə, cəmiyyətin hər hansı bir guşəsin-
də baş verən mənəvi-əxlaqi naqisliklər əslində bütün ölkə-
nin problemi kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki mənəvi-əxlaqi 
məsələlər cəmiyyət üçün elə vacib faktordur ki, orda mövcud 
olan hər hansı problem zamanında islah olunmalıdır. 

Yazıçı mənəvi-əxlaqi dəyərlərin sıradan çıxması ilə kənd-
lərdə yaşanan problemlər içərisində seksual məsələlərə xüsusi 
yer ayırır. Qeyri-etik səslənsə də, o, bu məsələni örtülü şəkildə 
deyil, açıq, birbaşa müzakirə obyektinə çevirir. Ümumiyyətlə, 
romanda bütün problemlərə yazıçı münasibəti açıq şəkildə 
özünü büruzə verməkdədir. Qeyd edək ki, bəzi tədqiqatlarda 
bu cəhət yazıçının üslubuna yad çalarlar kimi dəyərləndiril-
məkdədir: «Ətirşah Masan»da müəllifi n sözü birbaşa deməsi, 
«açıq mətnə» meyil etməsi diqqətdən yayınmır. Əlbəttə, bu üs-
lubla da roman yazmaq mümkündür. Ancaq Əkrəm Əylislidə 
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bu, alınmır. Onun öz üslubu buna müqavimət göstərir. O, səmi-
mi yazıçı kimi sözü yaşayıb ifadə etdiyinə görə məna duyulur, 
birbaşa təsvirsiz də predmet göz önündə canlanırdı. «Ətirşah 
Masan»da üslub bu məziyyətini də itirir, hadisələrin, xarakter-
lərin təsvirində canlılıq, əyanilik zəifl əyir. «Açıq mətn» güclü 
analitik düşüncə tələb edir. Əkrəm isə emosional yaşantılar, 
sözünün hissi çalarları ilə güclüdür» (148, s. 156). 

Müəllif, eyni zamanda, əxlaqi baxımdan pozulmuş kənd 
sakinlərinin şəhərdə davam edən həyatlarını təsvir edir. Bu 
mənada romanda Sürəyya obrazı daha səciyyəvidir. O, şəhərə 
gələndən sonra qısa bir müddət ərzində ev-eşik sahibi olur, 
işə düzəlir, millət vəkili «seçilir». «Bakıya gəlməyindən cəmi 
üçcə gün keçmiş orta təhsilli Sülü tanınmış bir qəzetdə necə 
işə düzələ bilərdi və heç yerdə bir pasport qeydiyyatı olma-
yan Sürəyya Ətirşah, kənddən gəlməyindən heç iki il də keç-
məmiş, Bakı şəhərində nə yolla və hansı əsasla mənzil sahibi 
ola bilərdi? ... Və əgər bu bivəfa dünyada təsadüfl ə qanunauy-
ğunluq bir bezin iki qırağı deyildirsə, onda nəyə görə 1991-ci 
ilin ilk baharında Yazıçılar Birliyində, hələ təzəcə təsis olun-
muş, «Sarı dana» mükafatını (ilk dəfə) «525-ci qəzet»də çıxan 
«Çəpiş olmaq istəyirəm» adlı lirik poemanın müəllifi  Sürəyya 
Ətirşah almalıydı?.. Və 1996-cı ilin parlament seçkilərində 
İRREHPE partiyasından deputatlığı qeydə alınan 11 nəfər ir-
rehpeçinin içindən niyə məhz Sürəyya Ətirşah namizədliyi bü-
tün instansiyalardan şıppıltıyla keçməliydi?» (51, s. 33). 

Romanda diqqəti çəkən məqamlardan biri cəmiyyətin mad-
di yönümdən təbəqələşmə məsələsidir. Bu mühüm problem 
müstəqillik dövründə çap olunan nəsr nümunələrində, o cüm-
lədən romanlarda müxtəlif aspektlərdə qələmə alınır. «Ətirşah 
Masan»da təbəqələşmə probleminə xüsusi diqqət yetirən yazıçı 
məsələnin aktuallığını aşağıdakı kimi səciyyələndirir: «Dükanda 
bir tay unu 5-6 «şirvana» satırlar və bu kənddə neçə-neçə adamın 
maaşı, pensiyası da elə 5-6 «şivran» idi. Camaatın çoxu yandır-
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dığı işığın pulunu da hər ayın başında elə bil balasının ətindən 
kəsib verirdi. Ayağı yer tutan kənddən çıxıb gedir. Kənddə yüz-
dən çox ev başlı-başına qalmışdır. Bu kəndin tarixində belə şey 
heç vaxt olmamışdı. Burada çörək almağa bir «məmməd»pul 
tapmayan adamlar ola-ola, Bakıda on milyon dollar pulu olan o 
«yüz adam» hardan tapılıb çıxmışdı? O adamlar o pulu necə qa-
zanmışdı? Düz yolla bu qədər pul qazanmaq... mümkün deyil-
dir. Əyri yolla qazanırdısa, bəs hökumət hardaydı? O adamları 
niyə tutub dama basmırdılar?» (51, s, 44). 

Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız «Ətirşah Masan» romanında 
deyil, müstəqillik dövründə yaranan bir sıra digər romanlarda da 
cəmiyyətin maddi yönümdən təbəqələşməsi məsələsi bədii ifa-
dəsini tapmışdır. Məsələn, Sabir Əhmədlinin «Axirət sevdası» 
romanında maddi təbəqələşmə məsələsi çağdaş Azərbaycan cə-
miyyətini narahat edən əsas problemlərdən biri kimi mövzu ob-
yektinə çevrilmişdir: «Bir dəstə quldur daraşıb yeyir, yığır, xalq, 
ziyalı qalıb yaman günə. Soyhasoy, götürhagötürdür. Milyonçu, 
milyarder olublar. Əlli cür fırıldaq işlədir, ölkəni talayır, xarici 
banklara toplayırlar. Bir gün bir qəza baş versə, erməni, rus gə-
lib lap Bakını da tutsa, onlara zaval yoxdur. Qaçıb gedib dünya-
nın harasında istəsələr yaşayacaqlar» (39, s. 13-14). 

«Ətirşah Masan» romanında müəllifi n ən çox diqqət yetir-
diyi məsələlərdən biri insanların sosial problemlər üzündən 
doğma yurd yerlərini tərk edərək qürbət ölkələrə üz tutmasıdır. 
Əsərin əsas qəhrəmanlarından olan Ələddin bir zamanlar dola-
nışıq ucundan doğma kəndini tərk edərək Rusiyaya getmişdir. 
Uzun müddət orada işləyən, əlinə pul salan Ələddin nəhayət, 
doğma vətənə qayıdaraq burada məskunlaşmaq, ömrünün son 
günlərini doğma insanlar arasında keçirmək istəyir. O, gətirdi-
yi pulla ev tikməyə başlayır, lakin tikəcəyi binanı başa çatdı-
ra bilmir. Çünki kənd artıq bir zamanlar onu tərk etdiyi yurd 
yeri deyildir. Ələddin öz doğma kəndində özünü qərib kimi 
hiss edir və yenidən qürbətə getmək barədə düşünür. Yazıçı 
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Ələddinin timsalında öz vətənində qəribə çevrilən insanların 
ümumiləşdirilmiş surətini yaratmışdır. «Əylislinin nəsrinə 
əlavə etdiyi bir xüsusiyyət də kəndə məhəbbətin kənddən qa-
çışla əvəzlənməsidir. Safl ığın iyrənc siyasi oyunlarla, sadəliyin 
hiylə ilə, təmizliyin iyrəncliklə əvəz edildiyi kimi» (27, s. 25). 

«Ətirşah Masan» romanında müasir Azərbaycan cəmiyyə-
tini narahat edən mənəvi-əxlaqi problemlərin bir sıra aspektlə-
rinə aydınlıq gətirilmiş, həmin problemlərin sosial qaynaqları 
bədii təhlil obyektinə çevrilmişdir. 

3.2. Milli özünəqayıdış problemi 

İstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan romanının ən çox müraciət 
etdiyi mövzulardan biri milli özünəqayıdış problemi ilə bağlıdır. 
Bu, bəhs olunan problemin çağdaş Azərbaycan cəmiyyəti üçün 
son dərəcə mühüm aktuallıq kəsb etməsindən qaynaqlanır. 

Qeyd edək ki, milli özünəqayıdış problemi bədii nəsrin di-
gər formalarından daha çox roman janrında öz bədii ifadəsini 
tapmaqdadır. Bu da təsadüfi  deyildir. Çünki milli özünəqayı-
dış probleminin bədii təcəssümü üçün roman digər janrlardan 
daha böyük imkanlara malikdir. 

«Roman janrının inkişafı və çiçəklənməsi realizmlə sıx 
bağlıdır. Buna görə də romanın problematikasını realizmdən 
ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Realizm varlığın ob-
yektiv təsvirini tələb edir. Romanda bu tələb özünün daha dol-
ğun ifadəsini tapır» (6, s. 17). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsrində milli özünəqayıdış 
problemi İsa Hüseynovun (Muğanna) «İsahəq, Musahəq», Elçin 
Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» romanlarında əsas mövzu 
obyektinə çevrilmiş və onun bədii həllinə səy göstərilmişdir. 

Milli özünəqayıdış problemi İsa Hüseynovun (Muğanna) 
«İsahəq, Musahəq» romanında özünəməxsus şəkildə işlənil-
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mişdir. Qeyd edək ki, adıçəkilən əsər yazıçının əvvəllər yazmış 
olduğu «Doğma və yad adamlar» romanının əsasında qələmə 
alınmışdır. 

«İsahəq, Musahəq» romanında milli özünəqayıdış problemi 
açıq publisistik səpkidə deyil, bədii müstəvidə qaldırıldığın-
dan yazıçı qarşısına qoyduğu məsələni obrazların taleyi və ha-
disələrin ümumi axarında canlandırmağa çalışmışdır. 

Bəzi tədqiqatlarda «nəsrimizin Nəsimisi» (144) (Yaqub 
Zəlimxan) kimi dəyərləndirilən İsa Hüseynov (Muğanna) 
romanda belə bir həqiqəti təsdiq etməyə çalışır ki, öz soykö-
künü bilməyən, milli-mənəvi dəyərlərinə sahib olmayan xalq 
qloballaşan dünyada digər xalq və toplumların güclü təzyiq 
və təhdidlərinə məruz qalacaqdır. Bütün bunlar romanda şər-
ti-metaforik yazı tərzi ilə təqdim olunduğundan oxucuya qa-
ranlıq qala biləcək məqamların olması labüddür. 

«İsahəq, Musahəq» romanı həcmcə kiçik olsa da, məzmun 
və ideya yükü baxımından dərin və düşündürücü bədii sənət 
örnəyidir. Yazıçıya bələd olanların fi kirlərinə əsasən demək 
olar ki, burada avtobioqrafi k elementlər üstünlük təşkil edir. 
Roman müəllifi n baş qəhrəman kimi təqdim etdiyi gənc yazıçı 
Rəşidin dilindən nəql olunur. Yazıçı öncə Rəşidin uşaqlıq illə-
rinə, daha doğrusu, o illərin konkret bir parçasına nəzər salır. 
Bu parça Rəşid və onun bacılığı Nailə (Nalə) ilə ilk tanışlıq 
səhnəsidir. İlk baxışda sadə kənd həyatını əks etdirən kiçik bir 
epizod – Seyid Əlinin qızı Nailəni gətirib Rəşidin anasına tap-
şırması və müharibəyə getməsi bir qədər ağrılı olsa da, sadə 
görünür. Bu sadəlik isə İsa Muğannanın yazılarına xas olan 
maraqlı bir keyfi yyətdir. Onun yazılarında həmişə sadədən 
başlayıb, mürəkkəbə doğru irəliləmək özünü göstərir. 

Romanda təsvir olunan hadisələr bir-birini əvəzləyir; Rəşi-
din anası rəhmətə gedir və o, bacılığı ilə Taftı nənə, İsa, Musa 
babanın yanında yaşamağa məcbur olur. Bu itki ilə barışa bil-
məyən Rəşidin yeganə təsəllisi cəfalı Nalə bacısı olur. Lakin 
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Rəşid onu da itirir. Yazıçı süjet boyu bir-birini əvəzləyən bu 
əhvalatlarla milli-mənəvi yaddaşın itirilməsi səbəblərinə diq-
qəti çəkməyə çalışır. 

Romanın sonrakı hissələrində hadisələr Bakı mühitində 
Can ba bayevlərin əhatəsində cərəyan edir. Müəllifi n özünəməx-
sus cizgilərlə təqdim etdiyi Qara Canbabayev zahirən orta sə-
viyyəli alimlər siyahısına aid edilə bilər. Lakin onun Rəşidi 
çək-çevirə salması, Nalə ilə bağlı müəyyən gizli məsələləri 
bilməsi, dilimizin, kökümüzün tarixi ilə bağlı bir sıra ciddi su-
allar ətrafında düşünməsi ona qarşı oxucuda diqqət və marağın 
artmasına səbəb olur. 

Romanda təsvir olunur ki, Qara Canbabayev Rəşidi öz şəxsi 
maraqları üçün onun əsərinə yazdığı resenziya ilə satın almaq 
istəyir və bu işdə qohumu Bəkirdən bir vasitə kimi istifadə 
edir. Əsərdə Bəkirlə bağlı məqamlar da düşündürücüdür. Belə 
ki, o, «maşın vurub, şikəst olmuş» Həbibulla müəllimin yalan-
çı ölüm xəbərini yaymış, qəbir qazdıraraq boş tabut sallatmış, 
bundan sonra yerinə də dekan təyin etdirmişdir. 

Yazıçı Həbibulla müəllimi Canbabayev kabusunun qurban-
larından biri kimi təqdim edir. Bu kabusun digər qurbanları 
isə başıbəlalı Saf Ağ elmini əsərlərində yayıb, xalqa çatdırmaq 
istəyən Rəşid, Nalə və onun oğullarıdır. 

Romanda milli-etnik şüurun daşıyıcılarından biri kimi 
təqdim olunan Naləni Vahid Moskvada görüb bəyənmiş, 
onunla əhd-peyman bağlamışdır. Lakin Saf Ağ elmini ru-
hunda gəzdirən Nalə ilə, Canbabayev kabusu arasında bö-
yük bir uçurum mövcuddur. Göhər xanımın məkrli əməlləri, 
bu cütlüyün xoşbəxt olmasına böyük əngəl törədir. Səbəb 
Nalənin kəndli qızı olmasından, yoxsulluğundan, «qara 
dam altında» yaşamasından daha çox mənsub olduğu xalqın 
keçmişini, kökünü bilməsi, bəzi alimlərdən daha savadlı ol-
masıdır. Belə insanlara isə qara kabusla əhatə olunmuş cə-
miyyətdə yer yoxdur. 
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 Romanın birinci variantı olan «Doğma və yad adam-
lar»da olduğu kimi, «İsahəq, Musahəq»də də əsas hadisələr 
Canbabayevin gəlini Aşıq Nalənin taleyi ətrafında cərəyan 
edir. Əsərin birinci hissəsi «Anadil sirri» adlanır. Bu roma-
nın mərkəzində duran, bir növ bədii leytmotiv kimi səslənən 
Anadil əfsanəsindən ibarətdir. Bu əfsanəyə görə, iki cavan 
naxırçı peyğəmbərin naxırını otararkən onun danasını itirirlər. 
Bu «dana» sözü farsca «dana - bilici» sözündən alınmışdır. 
Naxırçılar Allaha yalvarırlar ki, onları quşa çevirsin və gecələr 
qaranlıq meşələrdə uçuşaraq peyğəmbərin «dana»sını axtar-
sınlar. Allah naxırçıların sözünü eşidib, onları İsahəq, Musahəq 
adlandırır. Anadil quşları gecələr meşədə uça-uça səsləşirlər: 
biri soruşur: «tapdınmı?», o biri cavab verir: «tapmadım». 

Ata-anaları dünyalarını erkən dəyişmiş Rəşidlə Nalənin ta-
leyi fonunda təqdim olunan bu əfsanə romanın süjetinə xəlqilik 
gətirən motiv kimi diqqəti çəkir. Bu əfsanə Rəşid Fətullayevin 
zehninə həkk olunur, yazıçılığa başlamasına və «Nalə» adlı po-
vestini yaratmasına təsir göstərir. Romanda Rəşid Fətullayevlə 
sovet ideologiyasının carçılarından Qara Canbabayev arasında 
konfl iktin məzmununda milliliklə sovetizm arasında çarpış-
malar dayanır. 

Romanın «Peyğəmbərin danası» adlanan ikinci hissəsi əsə-
rin əsasında dayanan konfl iktin bir növ davamıdır. Peyğəm-
bərin bilicisi Rəşid bacılığı Aşıq Naləni özündən çox istəyir. 
Romana siyasi məzmun gətirən də elə budur. Rəşid tarixçi və 
yazıçı kimi qədim Azərbaycan, «Midiya», «Bağday» adlanan 
ölkənin mədəniyyətinin istilaçı hərbiyun qreklər tərəfi ndən 
mənimsənildiyini təsvir edir. Qədim Bağdayın məşhur şa-
iri Saf Ağ Əl – «Sofokl» şəklinə salınıb. İkinci məşhur şair 
Ev Ər Bağ Od – «Evripid» şəklinə salınıb. Bunların əsərlə-
ri isə qrekcəyə tərcümə olunub, yəni mənimsənilib: drama 
forması verilib, səhnələşdirilib, çünki hərbiyun qreklər şeirlə 
yazılmış dastan oxumağa vərdiş etməmişdilər. Bütün bunlar 
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Qara Canbabayevin ziyalı nökəri kimi işləyən tənqidçi Bəkir 
Səfquluyev tərəfi ndən rəy – resenziya şəklində yazılıb, «Nalə» 
povestinin çap olunmasına mane olur. 

Romanda siyasi-ictimai konfl ikt Rəşidin öz bacılığının tale-
yi uğrunda mübarizəsi ilə paralel şəkildə gedir. Əsərin fi nalın-
da Qara Canbabayev Naləni zorla maşına basıb, xəstəxanaya 
aparır və zavallı qız da körpəsini itirərək vəfat edir. Rəşid ha-
radansa uzaq məsafədən səslər eşidir: «tapdınmı?», «tapma-
dım». Beləliklə, Peyğəmbərin «danası» – bilicisi tapılmır. 

Romanın belə kədərli sonluqla bitməsinə baxmayaraq, 
Rəşidin əsər boyunca inadlı mübarizəsi hadisələrin ümumi 
ahənginə optimist ruh aşılayır. Yazıçı təsvir etdiyi qəhrəman-
ların təsvirində milli özünəqayıdış probleminin fərqli aspekt-
lərini canlandırmaqla bir növ özünün yaradıcılıq məramını 
açıqlamış olur. 

Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndələrindən 
biri olan Elçin Hüseynbəylinin romanları da milli özünəqayı-
dış probleminin özünəməxsus ifadə tərzi ilə diqqəti cəlb edir. 
Onun son illərdə qələmə aldığı «Tut ağacı boyunca», «Balıq-
adam», «Metro vadisi», «Yovşan qağayılar» kimi romanları bu 
mənada maraq doğurur. Lakin adıçəkilən romanlar içərisində 
«Yovşan qağayılar» əsəri daha çox material verdiyindən onun 
üzərində dayanmaqla kifayətlənirik. 

Qeyd edək ki, «Yovşan qağayılar» romanı real Azərbaycan 
gerçəkliyinə söykənməklə yazıçı fantaziyası əsasında yaradıl-
mışdır. «Romanda Elçin Hüseynbəyli bir neçə milli – mental 
əhəmiyyətli problem qaldırmışdır. Onların arasında ən başlıca-
sı «milli yaddaş» problemidir. Eyni zamanda, ondan rişələnən 
digər problemlər də romanda az əhəmiyyətli deyildir. Kiçik 
vətən problemi, o taylı-bu taylı Azərbaycan problemi, dövlət-
çilik, müstəqillik dövründəki anomaliyalar, torpaqların yağı 
düşmənin tapdağı altında qalması, qaçqınlıq, köçkünlük, mil-
li qürurun sındırılmasına tuşlanmış humanitar yardımlar və s. 
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kimi məsələlər romanın dərin qatlarından baş qaldırıb sanki 
oxucuya əl edir» (139, s. 176). 

Romanın süjet xətti milli yaddaş problemi üzərində qu-
rulmuşdur və əsərin əhəmiyyətini artıran məqamlardan biri 
milli yaddaşdan söz açılmasıdır. Çünki məlum olduğu kimi, 
Azərbaycan yetmiş ildən artıq rus sovet əsarəti altında qaldığı-
na görə xalqın öz milli yaddaşına qayıtması vacib məsələlər-
dəndir. Sözsüz ki, öz keçmişini bilməyən millətin gələcəyi də 
yoxdur. Müəllif roman boyu milli yaddaşın əhəmiyyətini vur-
ğulayır və yaddaşlarına dönük çıxanları və keçmişlərini unut-
maq istəyənləri pisləyir. Yazıçı bu məsələni qaldırmaq üçün 
simvolikadan istifadə edir. «Bu tip adamların gen yaddaşına 
qayıtmaq istəməməsini keçmişin qara günlərini xatırlamamaq, 
bununla da yeni nəsli həmin günlərdən duyuq salmamaq istə-
yiylə bağladım. Lakin onu da bildirdim ki, irəli getmək üçün 
keçmişi yaddan çıxarmaq olmaz, onu hökmən xatırlamaq la-
zımdır. Yovşan qağayılardan da söz açdım və bildirdim ki, hə-
min qağayıları görən adamlar keçmişindən xəbər tutar, gələcə-
yini təxmin edər» (59, s. 218). 

Bu sitatdan aydın şəkildə görünür ki, yazıçı Azərbaycan 
xalqını öz yaddaşına və keçmişinə qayıtmağa çağırır və keç-
mişi unutmaq çağırışı milli yaddaşı oyatmaq üçün düşünülmüş 
vasitədir. Çünki Azərbaycanın gələcəyi onun keçmişi ilə sıx 
bağlıdır və xalqın öz keçmişini yaxşı bilmədən tərəqqi etməsi 
mümkün deyildir. 

Romanda maraq doğuran məqamlardan biri milli yaddaş 
məsələsinə fantaziya üslubu ilə yanaşılmasıdır. Belə ki, müəllif 
babasının yaddaşının kodunu axtarıb taparaq o yaddaşa daxil 
olur və yaddaşın içində babasının mirasını axtarmağa çalışır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yazıçı romanda milli yaddaşla bağ-
lı mühüm məsələyə toxunmuşdur ki, bu da Araz çayı vasitəsilə 
Azərbaycanın iki yerə bölünməsidir. Məlum olduğu kimi, həm 
sovet hakimiyyəti illərində, həm də hazırkı dövrdə bu məsələ 
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çox həssas bir problem kimi xalqı düşündürməkdədir. Bu sə-
bəbdən yazıçı babasının yaddaşına daxil olmaqla fantaziya 
şəklində bu məsələyə yanaşmağı zəruri hesab etmişdir. 

Romanda diqqəti çəkən və xüsusi yer ayrılan məqamlardan 
biri Azərbaycan adət-ənənələrinin təsviri ilə bağlıdır. Məsələn, 
Novruz bayramı, qız qaçırılması, qisas, qan düşmənçiliyi və 
s. məsələlər bu qəbildəndir. Romanda Novruz bayramını qeyd 
etmə mərasimləri təsvir olunur: «İlk Novruz tonqalını da mən 
həmin iki küçənin kəsişdiyi yerdə görmüşdüm... Öncə o mə-
kanın ortasında dilimləri ərşə dirənən alovun qızartısını, sonra 
ocağın özünü və ətrafına toplaşmış insanları görmüşdüm. Bu 
şadyanalığın əzəmətini, mənasını dərk etməsəm də, onun atəş-
fəşanlığını içimdə əziz bir xatirə kimi gəzdirmişdim və yəqin 
ki, həmin gündən sonra mən Novruzun əsrarəngiz bir bayram 
olduğuna inanmışdım. O, təkcə şəkərburaların, paxlavaların, 
yumurta döyüşməyin rəmzi deyildi, Novruz insanların birliyi-
nin təcəssümüydü və onu hamı ilə birgə yaşamaq adama ləzzət 
eləyirdi. Ona görə də hələ Novruza bir həftə qalmış bayramın 
qurtaracağına təəssüfl ənirdim» (59, s. 13-14). 

Göründüyü kimi, Elçin Hüseynbəyli Novruz bayramı 
adət-ənənələrindən danışsa da, mərasimi incəliklərinə qədər təs-
vir etməmişdir. Qeyd edək ki, həm müstəqilik dövründə, həm də 
əvvəlki illərdə Azərbaycan bədii nəsrində Novruz bayramı geniş 
şəkildə qələmə alınmışdır. Məsələn, «İsmayıl Şıxlının müxtəlif 
nəsr əsərlərində Novruz bayramı ilə bağlı etnoqrafi k səpkili epik 
lövhələrə və folklor mətnlərinə də sıx-sıx rast gəlinir. Maraqlıdır 
ki, yazıçı qələmə aldığı üç romanın üçündə də Novruz bayramı-
nın təsvirinə geniş yer vermişdir. Ancaq bu təsvirlərin heç birisi 
digərinin təkrarı deyildir» (161, s. 55). 

Elçin Hüseynbəyli «Yovşan qağayılar» romanında adət-
ənənə mövzusu ilə bağlı olaraq başqa iki maraqlı məsələyə 
toxunmuşdur. Bunlardan birincisi qız qaçırılmasıdır ki, bu 
məsələ Azərbaycan xalqının mentalitetində müəyyən yer tut-
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maqdadır. Yazıçı romanda Fərhad kişinin öldürülmüş oğlunun 
qırxı çıxmadan gəlinin qaçırılmasını və bu işin həmin mühitin 
psixologiyasına zidd olduğunu təsvir edir. 

İkinci məsələ isə namus-qeyrətlə bağlı qisas alınmasıdır. 
Romanda yazıçının qeyd etdiyi kimi «Adam öldürsən, bağış-
lanarsan, namusa toxunsan, doğranarsan» prinsipi Azərbaycan 
xalqın mənəviyyatında namusun nə qədər önəm daşıdığını 
göstərir. Romanda Mahmud bəyin dul qalmış Səlminazı qaçı-
ran şəxsdən qisas alarkən onu yatan yerdə öldürməməsi bu cür 
qisas almağın namərdlik olması, kişiliyə, qeyrətə sığmaması 
anlamını ifadə etməkdədir. 

Maraqlıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatında istər Sovetlər 
Birliyi dövründə, istərsə də müstəqillik dönəmində bir-bi-
rilə bağlı olan bu məsələlərə tez-tez müraciət olunur. Belə ki, 
İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» əsərində çox işlənən motivlər-
dən biri də qız qaçırılmasıdır. Cahandar ağa Mələyi, Şamxal 
Güləsəri, Allahyar isə Salatını qaçırırlar. Lakin sonuncu düş-
mənlik xatirinə – qisas almaq üçün edildiyindən uğursuzluqla, 
yəni Salatının ata yurduna geri dönməsi ilə sonuclanır» (118). 

Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» romanında qür-
bətə, mühacirətə getmək kimi mühüm bir ictimai məsələyə 
toxunulur. Məlum olduğu kimi, son dövrlərdə Azərbaycanda 
bir çoxları daha yaxşı şərait axtarmaq məqsədilə öz doğma 
vətənini tərk edib başqa ölkəyə gedir. Onlar hesab edirlər ki, 
vətəndən kənarda yaşamaq daha rahatdır. Yazıçı romanda həm 
qağayılar obrazından, həm də proyeksiya prosesindən istifadə 
edərək ustalıqla bu məsələni pisləyir: «Mən düşünmüşdüm ki, 
qağayılar insanlardan etibarlı və sədaqətlidirlər, ac olmalarına 
baxmayaraq, uçub başqa dənizlərə getmirlər, öz vətənlərinin 
zibilliyində eşələnməyi, qürbət dənizdə gözəl yaşamaqdan üs-
tün tuturlar» (59, s. 100). 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələyə həm Azərbaycanda, 
həm də Azərbaycandan kənarda çap olunan bəzi romanlar-
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da toxunulmuşdur. Məsələn, son illərdə bir sıra maraqlı 
yazıları ilə diqqəti cəlb edən, istedadlı yazıçı S. Ağayevin 
«Tənhalığın qaydaları» romanında Sovet İttifaqının dağıl-
ması nəticəsində müasir Rusiyada dərhal immiqranta çev-
rilən sovet vətəndaşlarının həyatından bəhs edilir. Romanda 
yaşı qırxı haqlayan, kifayət qədər var-dövlət yiyəsi olsa da, 
zərurət ucbatından Moskvada biznes aləminə düşən, acılar 
öz yerində, ölümlə üzləşən, ailə qurmağa macal tapmayan, 
qürbətə – qəribçiliyə məhkum iş adamı İslam Qarayevin 
ömür yolu fonunda qürbətin və tənhalığın gətirdiyi sarsıntı-
lar qələmə alınmışdır. 

Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» romanında Azər-
baycan folklorunun mühüm incilərindən olan nağıllardan mə-
harətlə yararlanılmışdır. Buna misal olaraq «Nəhlət daşı» və 
«Üç qardaş» nağıllarını göstərmək olar. Yazıçı «Nəhlət daşı» 
nağılından yaradıcı şəkildə bəhrələnmişdir: «Nəhlət daşının 
altında Şeytan yatır. Həmin Şeytan iki kəndi torpaq üstündə 
bir-birilə düşmən edib. Bir kəndin adamları o biri kəndin çoba-
nını öldürüb. O biri kənd də bunun əvəzini çıxıb. Bu qan düş-
mənçiliyinin qarşısını almaq üçün hər iki kəndin ağsaqqalları 
bir yerə toplaşıblar, həmin yeri lənətlənmiş yer sayıblar və ora 
«Nəhlət daşı» qoyublar» (59, s. 240). 

Göründüyü kimi, nağıl da romanda qaldırılmış məsələlər-
dən biri olan qisas və qan düşmənçiliyi motivlərinin tənqidinə 
xidmət edir. 

Ümumiyyətlə, romanda nağıllardan yararlanma əsərin süjet 
xəttində mühüm yer tutan milli yaddaşın qaytarılması məramı-
na uyğun gəlir və problemin açılışına yardım edir. 

«Yovşan qağayılar» romanında yazıçı digər əsərlərində ol-
duğu kimi əsər boyu oxucunu keçmişə aparmağa çalışır, amma 
bu dəfə süjetin gedişatını kəsərək alleqoriya fonunda babası-
nın atı ilə müsahibəni təsvir edir: 

«Atın gözlərinin yaşı və ağzının suyu üstümü isladırdı. 
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 – Mən babanın atıyam – o, sanki qulağıma pıçıldayırdı. 
İndi o danışsa da, təəccüblənməzdim. Hər nəydisə mən onu 
eşidirdim. O təkrar edirdi:

– Mən baban Mahmudun atıyam. 
Başımla təsdiqlədim. 
At:
– Yara yeri onların yadigarıdır, – deyə mənim sığalladığım 

yara yerinə işarə ilə dedi. – Bu çoxdan olub – əlavə elədi. – 
Uzun bir yol gəldim – dərindən nəfəs aldı... » (59, s. 100-101). 

Göründüyü kimi, yazıçı Azərbaycan xalqının milli-et-
nik yaddaşı ilə bağlı müxtəlif simvollardan istifadə etmişdir. 
Xatırladaq ki, at ən qədim dövrlərdən bəri türk soylarının, o 
cümlədən, Azərbaycan xalqının həyatında böyük rol oynamış, 
ondan həm sülh, həm də döyüş zamanı istifadə olunmuşdur. 

Romanda yaddaş haqqında danışılsa da, burada müəyyən 
bir zaman kəsimi, konkret bir dövr göstərilmir ki, bu da əsərin 
özünəməxsus səciyyəvi cəhətlərindən biridir. Ümumiyyətlə, 
«Yeni nəsrin daha bir xüsusiyyəti kimi, zamansızlıq və zaman-
lar arasında əlaqənin pozulmasını qeyd edə bilərik. Burada 
söhbət ənənəvi zaman ardıcıllığının pozulmasından və «ha-
disələr hansı zaman kəsiyini əhatə edir» – sualının oxucu ixti-
yarına buraxılmasından gedir» (27, s. 15). 

Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» romanında qal-
dırılan problemlər bu gün olduğu kimi, gələcəkdə də insanlığı 
düşündürən, narahat edən məsələlərdir. Məhz bu cəhət roma-
nın ictimai siqlətini, bədii tutumunu, ideya-estetik dəyərini tə-
min etməkdədir. Romanın geniş oxucu auditoriyasının diqqət 
və marağını çəkəcəyi şübhə doğurmur. 





IV FƏSİL

BƏDİİ-SƏNƏTKARLIQ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının bədii-estetik 
keyfi yyətlərinin üzə çıxarılması, mövcud bədii örnəklərin bu 
aspektdə təhlilə çəkilməsi, ayrı-ayrı müəllifl ərin fərdi yara-
dıcılıq özünəməxsusluqlarının aşkarlanması olduqca zəruri 
məsələlərdəndir. Çünki nəsrin mühüm janrlarından biri olan, 
«özündə bütün digər janrların daxili təcrübəsini əridərək ümu-
miləşdirən» (120,s. 100) rоmanın bədii potensialını duymaq, 
anlamaq üçün ilk növbədə yaranan əsərlərin bədii-estetik 
məqamlarına diqqət yetirilməlidir. Xatırladaq ki, müstəqil-
lik dövrü Azərbaycan romanlarına həsr olunmuş ayrı-ayrı 
məqalələrdə və müxtəlif səpkili tədqiqatlarda həmin əsərlə-
rin bədii-estetik yönü bu və ya digər formada təhlil obyektinə 
çevrilmişdir. Lakin bunlar yarımçıq və pərakəndə səciyyə da-
şıdığından mövcud romanlarının bədii imkanları və poetikası 
haqqında canlı təsəvvür yaradılmamışdır. Dissertasiyada çağ-
daş Azərbaycan romanlarının bədii-estetik keyfi yyətlərinin, 
özünəməxsusluqlarının müstəqil şəkildə araşdırılması məhz 
bu məqamdan irəli gəlir. Əlbəttə, tədqiqatın əvvəlki fəsillərin-
də Azərbaycan romanları digər problemlər işığında nəzərdən 
keçirilərkən də yeri gəldikcə, poetika məsələlərinə yer veril-
mişdir. Lakin roman janrı sənətkarlıq məsələləri müstəvisində 
təhlilə cəlb olunmadan onların bədii özəlliklərini dəyərləndir-
mək mümkün deyildir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarını əvvəlki dövrlər-
dən fərqləndirən bir sıra mühüm bədii-estetik məqamlar möv-
cuddur ki, onları səciyyələndirmədən janrın yaradıcılıq təka-
mülünü izləmək mümkün deyildir. Bu, ilk növbədə yazıçıların 
dövrün şərtlərinə uyğun mövzu seçimi, ideya axtarışları və qal-
dırılan problemin bədii həlli yolları, dil-üslub fərdiyyəti, obraz 
və xarakter yaradılışı məsələsində bədii məharət nümayiş etdir-
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məsi və s. məsələlərlə gerçəkləşməkdədir. Məhz bu baxımdan 
sadalanan məsələlərin müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları 
timsalında nəzərdən keçirilməsi janrın bədii-estetik çalar və ün-
sürlərini aşkarlamağa imkan vermiş olardı. 

Tədqiqat işində bədii sənətkarlıq məsələləri əsas etibarilə 
aşağıdakı məsələlər fonunda nəzərdən keçirilmişdir:

a) Mövzu seçimi, süjet və bədii konfl ikt;
b) Bədii obraz, xarakter, tip və tipiklik problemi;
c) Janr özünəməxsusluğu və dil-üslub fərdiliyi. 
Bizcə, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının bu is-

tiqamətlər işığında izlənilməsi onların bədii sənətkarlıq özəl-
liklərinin üzə çıxarılmasına imkan verir. Lakin bir məsələyə 
diqqət yetirilməlidir ki, təhlil olunan romanlar kontekstində 
1991-2005-ci illərdə yaranan mövcud bədii örnəklərin bə-
dii-estetik xüsusiyyətləri haqqında ümumi mülahizələr söylə-
nilməsi sırf şərti səciyyə daşıyır. Çünki burada hər bir yazıçı-
nın fərdi yaradıcılıq üslubundan doğan özəlliklərə deyil, daha 
çox ortaq cəhətlərə diqqət yetirilmişdir. 

4. 1. Mövzu seçimi, süjet və bədii konfl ikt

Bəlli olduğu kimi, hər bir ədəbi dövrün sənətkarlıq səviy-
yəsini səciyyələndirərkən, ilk növbədə müraciət olunan möv-
zulardan başlamağa ehtiyac duyulmaqdadır. Bu ondan irəli 
gəlir ki, mövzu seçimi yaradıcılıq müşahidəsi ilə bağlıdır ki, 
bu da sənətkarlığın ciddi məsələlərindən hesab olunmaqdadır. 
Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları mövzu yeniliyi, məz-
mun rəngarəngliyi və qaldırılan problemlərin müxtəlifl iyi ilə 
diqqəti cəlb edir. 

Ümumilikdə, bəhs olunan dövrdə qələmə alınan romanlar 
həm tarixi, həm də müasir mövzularda yazılmış bədii örnək-
lərdir. Lakin bu dövrün nəsrində müasir mövzulu əsərlər tarixi 
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mövzulu bədii örnəklərdən daha çox yer tutur. Bədii nəsr üslub 
etibarı ilə daha çox müasir mövzulara meyillidir və əsərlərin 
böyük əksəriyyəti məhz müasir mövzuda qələmə alınmışdır. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan nəsrində istər tarixi, istərsə də 
müasir mövzularda yazılmış romanlarda zamanın ritmi, ahən-
gi tutulmağa çalışılmış, cəmiyyəti narahat edən məsələlərə 
diqqət yetirilmiş, müasirlik mövqeyindən çıxış edilmişdir. 
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Yaşar Qarayevin «Səhnəmiz və 
müasirlərimiz» kitabında doğru qeyd elədiyi kimi, «Müasirlik 
müasir epoxanın inkişaf qanunauyğunluğunu açmağa kömək 
edən hər şey deməkdir. Zəmanənin, dövrün böyük problemlə-
rinə və böyük mübarizələrinə nüfuz etmədən müasirliyə yük-
sək səviyyədə xidmət etmək çətindir» (82, s. 151). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarını mövzu-məzmun 
kontekstində dəyərləndirərkən müasirlik probleminin aparı-
cı mövqeyinə diqqətin yetirilməsi də zəruri məsələlərdəndir. 
Əlbəttə, bədii nəsrin, o cümlədən, roman janrının müasirliyi 
ilk növbədə dövrü, mühiti qavramaqda, həyatın nəbzini tut-
maqda, tarixi dövrün problemlərini dərk etmək imkanları ilə 
səciyyələnir. Bütövlükdə, müstəqillik dövrü Azərbaycan nəsri 
müasirliyə xidmət məramına söykənməkdədir. Yazıçılar han-
sı mövzuya (tarixi və ya müasir) müraciət edir-etsin, yazılan 
və nəşr olunan romanlar hər şeydən əvvəl müasirlik ruhu ilə 
fərqlənməkdədir. 

Bəlli olduğu kimi, sovet hakimiyyəti illərində müasirlik 
anlayışı və müasirlik istilahının ehtiva hüdudları bir çox hal-
larda birtərəfl i, yanlış şəkildə dəyərləndirilmişdir. Şübhəsiz 
ki, bu cəhət sovet ideоlоji sisteminin bədii-estetik məsələləri 
son dərəcə siyasiləşdirməsindən qaynaqlanır. Müstəqillik döv-
rü Azərbaycan romanlarının, xüsusilə tarixi mövzuda qələmə 
alınmış mövcud janr örnəklərinin özünəməxsus cəhətlərindən 
biri məhz burada müasirlik ruhunun qabarıq təsviri ilə bağ-
lıdır. Yaranan romanlar içərisində elə bir nümunə yoxdur ki, 
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оrada müasirlik məsələsi diqqət mərkəzində olmasın, müasir-
liyə xidmət edən amillərə aparıcı yer verilməsin. Bu mənada 
1991-2005-ci illər romanlarının müasirliyinin başqa mühüm 
cəhətlərindən biri dövrü, mühiti qavramasında, həyatın nəbzi-
ni tutmaq məharətindədir. 

«Hər hansı bir yazıçının yaradıcılığından danışarkən, adə-
tən, onun müasir həyatı necə tədqiq etdiyini, bir sənətkar kimi 
onunla hansı tellərlə bağlı olduğunu aydınlaşdırmaq zərurəti 
meydana çıxır. Bəzən yazıçı özü də bu əlaqələrin bütün mürək-
kəbliyini və rəngarəngliyini tam genişliyi ilə təsəvvürünə gə-
tirmir» (88, s. 46). 

Bu mülahizələrə onu da əlavə etmək lazımdır ki, müasirlik 
– müasir mövzuda qələmə alınmış əsərlərdən daha çox tarixi 
hadisələrdən bəhs edən bədii örnəklərdə zəruri amillərdən biri 
kimi çıxış etməlidir. Ona görə ki, tarixi mövzulu əsərlərdə va-
cib olan cəhətlərdən ən mühümü daha çox müasirliklə bağlıdır. 
Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında əksər hallarda ya-
zıçılar qaldırmış olduğu problemin dövrlə, mühitlə bağlılığına, 
aktuallığına diqqət yetirməyə çalışmışlar. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında müasirliklə 
yanaşı, diqqəti çəkən mühüm məsələlərdən biri tarixilik prob-
lemidir. Araşdırmaya cəlb olunan dövrdə əsərlərin bir qismi 
tarixi mövzuda qələmə alındığı üçün yazıçıların yaradıcılığı-
nın bu aspektinə toxunulmasına ciddi ehtiyac duyulur. Bəllidir 
ki, ədəbi-estetik fi kirdə tarixilik problemi ciddi mübahisə və 
müzakirələrə səbəb olan zəruri komponentlərdən biridir. Tarixi 
mövzuda yazmaq – tarixin hər hansı qaranlıq dövrünün, yaxud 
şəxsiyyətinin canlandırılması, xalqın etnoqrafi k yaddaşının 
bərpa edilməsi, bu günün problemlərinin keçmişin işığında əks 
etdirilməsi məramına söykənir. Müstəqillik dövrü Azərbaycan 
tarixi romanlarında bu amillər aşkar şəkildə özünü büruzə ver-
məkdədir. Ona görə də mövcud romanlar tarixilik baxımından 
araşdırılarkən, bu cəhət nəzərdən qaçırılmamalıdır. 
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Lakin tarixi mövzuda yazılan romanlarda da müasirlik amili 
qabarıq şəkildə bədii ifadəsini tapmalıdır. Bu baxımdan Əzizə 
Cəfərzadənin yaradıcılığını təhlil obyektinə çevirən fi lologiya 
elmləri doktoru, professor İfrat Əliyevanın mülahizələri maraq 
doğurmaqdadır: «Əzizə Cəfərzadənin bir yazıçı kimi tarixə 
bu günün mövqeyindən yanaşmasının nəticəsidir ki, fantastik 
fi lmlərdə olduğu kimi, tarix doğrudan da bu günə çevrilir və 
bu günün problemlərinə xidmət etməyə başlayır» (45, s. 54). 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında tarixi mövzuların işlə-
nilməsi ilə bağlı başqa mülahizələr də mövcuddur. Məsələn, 
gənc tədqiqatçı Cəmilə Abbasovanın «Zamanla üz-üzə» adlı 
məqaləsində bununla bağlı oxuyuruq: «Bir çox tanınmış ya-
zıçılar üçün tarixə, fakt və hadisələrə müraciət keçmişin öyrə-
nilməmiş, tədqiq edilməmiş səhifələrinin və şəxsiyyətlərinin 
canlandırılmasına xidmət edirsə» bir çox hallarda «bu cəhət 
aparıcı keyfi yyət kimi özünü göstərmir». Çünki yazıçıların 
böyük əksəriyyətini «tarixin qaranlıq, öyrənilməmiş, yaxud 
yanlış təqdim olunmuş səhifələrinin və şəxsiyyətlərinin can-
landırılması ilə yanaşı, həm də yaşadığı epoxanın ruhunu 
əks etdirmək missiyası və müasirlik məsələsi düşündürür». 
Başqa sözlə, ... tarixilik müasirliyə xidmət edən faktor kimi 
özünü büruzə verir» (2, s. 186-187). 

Göründüyü kimi, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanların-
da tarixilik və müasirlik problemi bir-biri ilə əlaqəli qarşılıqlı 
vəhdətdədir. Bu da yaranan romanların janr özünəməxsusluğu-
nu, bədii özəlliyini, mükəmməlliyini şərtləndirən cə hətl ərdəndir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında tarixi mövzu-
nun işlənilməsi problemindən bəhs olunarkən yazıçıların tarixi 
fakt və hadisələrə münasibəti, ondan nə şəkildə bəhrələnməsi 
məsələsinə də toxunulmasına ehtiyac vardır. Məlum olduğu 
kimi, tarixi roman müəllifi  dərin mütaliəyə malik olmalı, hansı 
mövzuda yazırsa-yazsın, həmin mövzunu elmi şəkildə araşdır-
malıdır. Məsələn, bəhs olunan dövrdə daha çox tarixi roman 
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nəşr etdirmiş yazıçı Əzizə Cəfərzadənin romanlarında qaldır-
mış olduğu problem və hadisələrin elmi variantı da mövcud-
dur. Bu o deməkdir ki, yazıçı yalnız elmi şəkildə araşdırdığı və 
dərindən bələd olduğu mövzularda yazır. Tarixi hadisələrə də-
rindən bələd olduğu üçün Əzizə Cəfərzadənin romanları canlı 
və real təsir bağışlayır. Onun əksər romanlarında tarixi qay-
naqlar və faktlar bədiiliyin içərisində məharətlə əridildiyindən 
inandırıcı təsir bağışlayır. Bu da bütün məqamlarda yazıçının 
əsərlərinin bədii keyfi yyətini şərtləndirmiş olur. 

Filоlоgiya elmləri dоktоru, prоfessоr Vilayət Quliyev yazır: 
«Bizə belə gəlir ki, bədii əsərdə tarixi tematikanı müəyyənləş-
dirən əsas amil sənədlilikdir. Süjet xəttinin əsasında konkret ta-
rixi hadisələr və real tarixi şəxsiyyətlər dayanan, təsvir və təh-
lillərdə artıq elm tərəfi ndən təsbit edilmiş fakt və məlumatlara 
istinad edən roman və povestlər tarixi əsər anlayışının tələblə-
rinə daha çox cavab verir. Aydın məsələdir ki, biz sənədliliyi 
tarixi janrın başlıca tələbi kimi irəli sürərkən, yazıçını tarixi 
vəsiqələrin ehtirassız qeydiyyatçısı, tarixi mənbələrin səlahiy-
yətsiz təsvirçisi simasında görmürük. Sadəcə olaraq rоmanın, 
yaxud povestin ümumi konfi qurasiyasını, karkasını sənədlər, 
real tarixi faktlar təşkil etməlidir, bütün qalan «tamamlama» 
işlərində yazıçı tam sərbəstdir və yaradıcılıq fantaziyasını istə-
nilən istiqamətdə inkişaf elətdirə bilər» (90, s. 164-165). 

Anlaşıldığı kimi, ədəbiyyatşünas Vilayət Quliyevin fi k-
rincə, tarixi roman müəllifi  hadisə və əhvalatların təsvirində 
müəyyən sərbəstliyə malik olmalıdır. Alimin qənaətincə, ta-
rixilik bədii əsərin yalnız strukturunu formalaşdırmalı, başqa 
sözlə, zahiri əlamətini daşımalıdır. Zənnimizcə, araşdırılan 
dövrdə Əzizə Cəfərzadənin tarixi romanları bu kontekstdə 
maraq doğurmaqdadır. Çünki о, bütün məqamlarda tarixdən 
bədii strukturu formalaşdıran vasitə kimi istifadə etmiş, quru, 
cansız faktlar arxasınca qaçmamış, bədii təxəyyülü ilə tarixin 
qaranlıq səhifələrini işıqlandırmağa çalışmışdır. 
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Ədəbiyyatşünas Yavuz Axundov fi kri bədii nəsrdə tarixilik 
və bədiilik məsələsinin əlaqə və vəhdətinə yönəldərək yazır: 
«Tarixi dövrün düzgün verilməsi üçün tarixi sənədlərdən, fakt-
lardan istifadə etmək zəruridir. Lakin bununla bərabər, yazıçı 
uydurmasının, yazıçı təxəyyülünün əhəmiyyətini inkar mütləq 
səhv nəticələrə aparar, sənətkarı tarixi hadisələrin təsvirçisinə 
çevirə bilər» (12, s. 17). 

Ədəbiyyatşünas fi kirlərini davam etdirərək yazır: «Yazıçı 
keçmişi daha dolğun, hərtərəfl i təsvir etmək, tarixi kоlоriti və 
ruhu düzgün vermək üçün müəyyən hadisələr, epizodlar düşü-
nür, tarixdən bizə məlum olmayan insan surətləri tapır ki, buna 
bədii uydurma deyilir. Başqa ədəbi janrlar kimi tarixi roman 
da bədii uydurmasız keçinə bilməz. Uydurma təkcə həqiqəti 
açmır, həm də onu dərinləşdirib tamamlayır. Bədii uydurma 
başqa bədii vasitələrlə yanaşı, tarixi həqiqəti bütün mürəkkəb-
liyi, konkretliyi, dəqiqliyi ilə verməyə kömək edir» (12, s. 19). 

Zənnimizcə, ədəbiyyatşünas Yavuz Axundovun, əsasən, 
doğru olan mülahizələri ilə razılaşmamaq mümkün deyildir. 
Çünki tarixilik dedikdə yalnız tarixi faktların bədii təcəssümü 
nəzərdə tutulmamalıdır. Roman müəllifi  tarixi sənədlərlə ya-
naşı, bədii fantaziyaya da müəyyən yer verməli, müraciət etdi-
yi tarixi epoxanın mənzərəsini inandırıcı şəkildə canlandırmaq 
üçün onun imkanlarından bəhrələnməlidir. Son illərdə yazıçı 
Elçin Hüseynbəylinin tarixi mövzuda qələmə aldığı roman-
larda diqqəti çəkən cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, bura-
da tarixi hadisələrlə bədii təxəyyül bir-birilə qovuşmuş və bir 
vəhdət halında təzahür etmişdir. Yazıçının «On üçüncü həvari 
və ya 141-ci Don Juan» romanında tarixi faktlarla bədii təxəy-
yül məharətlə əlaqələndirilmişdir. Xüsusilə, dövrün təsvir və 
təqdimində bu cəhət özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. 

Romandan bir parçaya nəzər salaq:
«Qacar sülaləsindən olan Sultanəli bəy bayat ailəsinin tanı-

nan nümayəndəsiydi, Şah qvardiyasında (qorcular) dəstə baş-
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çısıydı, anası kürd qızı Zərnişə xanım çəkəni tayfasından idi, 
Dönməz Soltanın qohumuydu. 

Osmanlı Türkiyəsilə 11 il idi ki, barış hökm sürürdü və 
Sultanəli bəy bu fasilədən istifadə edib, uzun-uzadı döyüşlərin 
ağrısını canından çıxarırdı. O, xəstə yatan 1-ci Şah Təhmasibə 
baş çəkməyə hazırlaşırdı, amma Şah sarayına getməzdən əv-
vəl kəniz bazarına çıxmaq qərarına gəldi. Ona görə yox ki, 
baxıcıya və mövhumatçı bacılarının sözünə inanırdı, sadəcə 
qəlb rahatlığı tapmaq istəyirdi. Sultanəli bəy bazarı bir qədər 
gəzdikdən sonra daş-qaş dükanının yanında köhnə yəhudi ta-
nışını gördü. O, yəhudi ki, Himenanı təzəcə bazara gətirmiş və 
elə həmin daş-qaş dükanında da geyindirib-bəzəndirmişdi. Bir 
neçə il bundan əvvəl o həmin yəhudidən iki kəniz alıb, birinci 
Şah Təhmasibə göndərmişdi» (58, s. 18). 

Filоlоgiya elmləri dоktоru, prоfessоr Qəzənfər Kazımov 
«Sənət düşüncələri» adlı kitabında yazır: «Tarixi hadisələri ob-
yektiv əks etdirmək, xalqı onun keçmişi ilə düzgün tanış etmək 
yazıçının əsas vəzifəsidir. Süni, saxta, uydurma, qeyri-tarixi ha-
disələrin qələmə alınması oxucunu çaşdırır, keçmişə münasibəti 
korlayır, tarixi duyumla yaranmış təsəvvürləri heç edir. Ədəbiyyat 
da tarix kimi tarixi düzgün əks etdirməlidir. Bədii ədəbiyyat tarix-
dən çox oxunur, buna görə də onun düzgün və obyektiv mövqeyi 
daha vacibdir. Bu tələblərə cavab verməyən əsərlər sadəcə olaraq 
mövzunu korlamaqla qalmır, dövrə yanlış münasibət yaratmaqla 
zərərli bir şey kimi ortaya çıxır» (79, s. 68). 

Tədqiqatçının qənaətlərilə razılaşmamaq mümkün deyil-
dir. Çünki bir çox tarixi mövzulu əsərlərdə tarix təhrif olun-
duğu üçün həmin epoxaya, yaxud şəxsiyyətə münasibətdə 
yanlış qənaətlərin və baxışların formalaşdığı sirr deyildir. 
Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında da tarixin təh-
rif olunması faktlarına təsadüf olunmaqdadır. Bəzi roman-
larda tarixi fakt və hadisələr həqiqətəuyğun təsvir edilmədi-
yi üçün sözün həqiqi mənasında bəhs olunan dövr haqqında 
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təsəvvürlərin canlanmasına və dolğunlaşmasına imkan ver-
məmişdir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının sənətkarlıq xü-
susiyyətlərindən bəhs olunarkən, müraciət olunan mövzuların 
səciyyələndirilməsinə də ehtiyac duyulmaqdadır. Bu mənada 
yaranan romanlar mövzu rəngarəngliyi, məzmun yeniliyi və 
qaldırılan problemlərin çoxşaxəliliyi ilə diqqəti çəkir. İstər ta-
rixi, istərsə də müasir mövzulu romanlarda xalq ədəbiyyatı-
nın və yazılı söz sənətinin zəngin xəzinəsindən bəhrələnmə, 
ənənələri yaşatma və inkişaf etdirmə meyilləri özünü göstər-
məkdədir. Roman müəllifl əri çox zaman orijinal, bənzərsiz 
mövzularda əsər yazmağa üstünlük verdiyindən yaranan əsər-
lərdə qaldırılan problemlər yeniliyi, nоvatоrluğu ilə seçilir. 
Yazıçıların yeni mövzularda yazmağa üstünlük verməsi onla-
rın əsərlərinə yeni məzmun aşılamış, bu isə təbii ki, yazılarının 
məzmun orijinallığını şərtləndirmişdir. O da qeyd olunmalı-
dır ki, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında mövzu və 
məzmun orijinallığı ideya yeniliyi ilə müşayiət olunduğun-
dan nasirlər əksər hallarda qələmə aldıqları romanların möv-
zu-məzmun və ideya vəhdətini qoruyub saxlaya bilmiş, bunla-
rı bədii sənətkarlıq müstəvisində məharətlə əlaqələndirmişdir. 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov «Keçmişin 
canlı səhifələri» məqaləsində yazır: «Həyat müşahidəsinin 
verdiyi materialı, bədii cəhətdən təşkil etmək böyük şərtdir, 
sənətkarlığın çox mühüm tələbidir. Romançının əməyi gözəl 
və işıqlı saray tikən memarın əməyinə çox bənzəyir. Belə sa-
rayın hər divarı, hər küncü, hər pəncərəsi, hər naxışı vahid 
yaradıcı fi krə, ahəngdar bir üsluba malik olmalıdır. Həssas 
memar belə saraylarda hətta divarın harasına qoyulacaq han-
sı daşın nə rəngdə, nə şəkildə, nə ölçüdə olacağını da əvvəl-
cədən müəyyən edir. Sonra da bu daşın özünü seçir, yonur, 
təmizləyir, küncünə-bucağına diqqət edir ki, zədəli olmasın» 
(72, s. 223). 
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İsa Hüseynov (Muğanna), İsmayıl Şıxlı, Əzizə Cəfərzadə, 
Sabir Əhmədli və digər yazıçıların romanlarını oxuduqca ya-
zıçı Mirzə İbrahimovun öz mülahizələrində haqlı olduğunu 
anlamaq çətin deyildir. Çünki adıçəkilən yazıçılar öz əsərləri 
üzərində ciddi şəkildə işləməyi sevən, heç zaman yazdıqları-
nı tamamlanmış hesab etməyən, daim onları təkmilləşdirməyə 
çalışan qələm sahiblərindəndir. 

Adıçəkilən yazıçılardan İsa Hüseynovun (Muğanna) roman-
larının müxtəlif variantlı olması ilə bağlı məsələyə də diqqət 
yetirilməlidir. Çünki о, bir yazıçı kimi öz əsərlərini xeyli dərə-
cədə təkmilləşdirmiş, yenidən işləmiş, süjet xəttini zənginləş-
dirmiş, dil və üslubunu cilalamağa çalışmışdır. Məsələn, ya-
zıçının «İsahəq, Musahəq» romanının ilk variantı «Doğma və 
yad adamlar» adlandırılmışdır. Lakin İsa Hüseynov (Muğanna) 
roman üzərində işini dayandırmamışdır. Belə ki, «Doğma və 
yad adamlar» romanında qaldırılan problemin ciddiliyi yazı-
çını yenidən bu əsərə dönməyə məcbur etmişdir. Roman üzə-
rində iş prosesində yazıçı Azərbaycan xalqının tarixi və taleyi 
ilə bağlı bir sıra aktual məsələlərə diqqət yetirmiş, əsəri mil-
li-mənəvi yaddaşı oyadan elementlərlə zənginləşdirmişdir. İsa 
Hüseynovun (Muğanna) digər romanları da bu şəkildə köklü 
dəyişikliklərlə oxuculara təqdim olunmuşdur. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında müşahidə olu-
nan digər mühüm məsələ yazıçı mütaliəsi ilə bağlıdır. Bəlli 
olduğu kimi, mütaliə yaradıcı şəxsiyyətlərin fəaliyyətində mü-
hüm yerlərdən birini tutmaqdadır. Xüsusilə tarixi roman jan-
rında yazıb-yaradan yazıçı üçün bu aspekt daha səciyyəvidir. 
Araşdırılan dövrdə Əzizə Cəfərzadə ciddi, sistemli mütaliəyə 
geniş yer verməsi onun əsərlərinin orijinallığını şərtləndirən 
bədii keyfi yyət kimi özünü büruzə verir. 

Görkəmli yazıçı-tənqidçi Mehdi Hüseyn yazırdı: «Məlum-
dur ki, öz-özlüyündə forma yoxdur, bədii əsərdə hadisələrin tə-
bii cərəyanı, daxili bir məntiq üzrə hərəkəti, həm süjet xəttini, 
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həm fəsillər arasındakı əlaqəni, həm də ayrı-ayrı epizodların 
bir-birinə üzvi surətdə bağlanmasını şərtləndirir. Burada müəl-
lif iradəsinin ən yaxşı təzahürü ondan ibarət olmalıdır ki, məhz 
hadisələrin təbii axını pozulmasın, insanların mənəvi inkişafı 
əyani olaraq görülsün... Deməli, əgər forma gözəlliyindən və 
yüksək bədii keyfi yyətdən danışmaq lazım gəlsə, birinci növ-
bədə məzmun gözəlliyindən, doğru inkişaf etdirilmiş insan 
xara kterindən, dürüst əks olunmuş insan münasibətlərindən, 
bir-birini tamamlayan hadisələr silsiləsindən danışmaq daha 
doğru olardı» (56, s. 37-38). 

Bu baxımdan, Azərbaycan nasirlərinin romanlarında forma 
məzmunun açılışına xidmət edir, onunla qarşılıqlı vəhdətdə 
gerçəkləşir. Yaranan əsərlərin bədii kamilliyi də məhz bununla 
bağlıdır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının bir çoxu 
(İsmayıl Şıxlı, Sabir Əhmədli, Əzizə Cəfərzadə, Anar, Əkrəm 
Əylisli və başqalarının yaradıcılığı fonunda) «qəhrəmanların 
hərəkəti, fəaliyyət meydanı» (159, s. 179) kimi şərtlənən süjet 
xəttinin özünəməxsusluğu ilə seçilir. Təsvir olunan hadisə və 
əhvalatların bədii süjet ardıcıllığının qorunması, yanaşı süjet 
xətlərinin təsviri, süjetin xrоnоlоji təkamülə deyil, yazıçı mə-
ramına tərk etdirilməsi bu baxımdan diqqəti çəkir. 

Filоlоgiya elmləri dоktоru, prоfessоr Qulu Xəlilov «Azər-
bay can romanının inkişaf tarixindən» adlı monumental tə-
dqiqatında diqqəti bədii əsərlərdə süjetin funksiyaları ilə bağlı 
məqama yönəldərək yazır: «Hər dövrün, zamanın özünə, mü-
hitinə və xarakterinə uyğun fərqləndirici süjet xətləri olmuş-
dur. Çünki süjet fakt və hadisələri deyil, müxtəlif hadisə, əhva-
lat, xarakter, ziddiyyət, tale və s. süjeti doğurur, nizama salır» 
(69, s. 159). 

Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Qulu Xəlilovun ədəbi əsərlər-
də süjet xəttini hadisə, əhvalat, insan xarakterləri, konfl ikt və 
onun bədii həlli yolları doğurması ilə bağlı mülahizələri ilə 
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razılaşmamaq mümkün deyildir. Müstəqillik dövründə qələmə 
alınmış romanlar da bu baxımdan istisna təşkil etmir. Xüsusilə, 
Sabir Əhmədli, Afaq Məsud, Vaqif Sultanlı, Elçin Hüseynbəyli 
və başqa yazıçıların daxili monoloq üzərində qurulan romanla-
rında zahirən süjet xəttinin olduğu nəzərə çarpmır. Başqa söz-
lə, adıçəkilən müəllifl ərin əsərlərində epik təsvir, bədii lövhə 
və epizod əvəzinə hadisələr qəhrəmanın düşüncələrində, daxili 
dünyasında cərəyan edir. 

Professor Qulu Xəlilovun roman janrında süjetlə bağlı di-
gər bir qənaəti də maraq doğurur: «Həqiqi romançı üçün əsas 
obyekt həyatdır, canlı insanlardır, dövrün əhval-ruhiyyəsidir. 
Dövrün tipik hadisələrini seçmək, ümumiləşdirmək, qruplaş-
dırmaq və bütün bunları insanların «mənəvi-əxlaqi dünyasın-
dan» keçirmək, maraqlı süjet ətrafında təsvir etmək sənətkar-
lığın mühüm şərtlərindəndir. Süjetsiz roman yazmağa cəhd 
edənlər ədəbiyyat tarixində müvəffəqiyyətsizliyə uğramışlar. 
Çünki belə səylər roman kimi məsuliyyətli janrın parçalanma-
sına, dağılmasına ... doğru aparır» (69, s. 155). 

Araşdırmaya cəlb edilən dövrdə Seyran Səxavət, Afaq Məsud 
və Elçin Hüseynbəylinin romanları vahid süjet xəttinə malik ol-
mayan, daha çox süjetsiz bədii örnəklər kimi diqqəti çəkir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında ayrı-ayrı yazı-
çıların timsalında süjet xəttinin fərqli şəkildə qurulduğunu mü-
şahidə etmək mümkündür. Məsələn, yazıçı Əzizə Cəfərzadənin 
romanları bir çox hallarda vahid süjet xətti ətrafında qurulmur. 
Belə ki, müəllif «oxucunu maraq içində saxlaya bilmək, ob-
razların mürəkkəb inkişafında bəzən ötəri görünə bilən hərəkət 
və əlaqələrinə əsərin ana ideya-bədii xətti axarında yön verə 
bilmək» məqsədilə müxtəlif süjet xətlərini qovuşdurur (123, s. 
50). Məsələn, «Gülüstandan öncə» romanında hadisələr müəy-
yən bir zaman kəsimini, «Bir səsin faciəsi»ndə ayrı-ayrı epi-
zodlar fonunda qəhrəmanın həyat yolunun ümumu istiqamət-
lərini, Tahirə Qürrətüleynin həyatından bəhs edən «Zərrintac-
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Tahirə» romanında isə qəhrəmanın bütün ömür yolunu əhatə 
edir. Yazıçının son əsəri olan «Eşq sultanı» romanında isə 
Məhəmməd Füzulinin həyatının ən mühüm dövrləri qələmə 
alınmışdır. Adıçəkilən romanların hər birində süjet xətti təsvir 
olunan əhvalatlara uyğun şəkildə qurulmuşdur. Yazıçı yığcam 
süjet daxilində qəhrəmanlarının mənəvi aləminə işıq tutmuş, 
onları özünəməxsus keyfi yyət cizgiləri ilə təqdim etmişdir. 

Əzizə Cəfərzadənin romanlarında süjet xətti hadisə və əhva-
latların axarına buraxılmamış, əsas etibarilə müəllif qayəsinə 
tabe etdirilmişdir. Müəllif süjet xəttini təsvir olunan mühitə və 
zamana uyğun olan hadisələr, obrazlar ətrafında qurmağa üs-
tünlük verir. 

İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» romanında isə süjet xətti 
müəyyən zaman keçidləri ilə müşayiət olunmaqdadır. Yazıçının 
məqsədli şəkildə reallaşdırdığı bu zaman keçidləri əsərin oxu-
naqlılığını təmin etməklə yanaşı, təsvir olunan əhvalatların dra-
matizmini şərtləndirir. Romanda hadisələrin inkişafında bəzən 
ardıcıllığın pozulması, qəhrəmanların həyat yolunun müəyyən 
fasilələrlə təsvir olunması süjet dağınıqlığına gətirib çıxarmır. 
Bu isə ordan irəli gəlir ki, İsmayıl Şıxlı rоmanın süjetini döv-
rün tarixi hadisələrinin xronologiyasına uyğun şəkildə qurmağı 
bacarmış, ona görə də təsvir olunan tarixi zaman kəsiyində baş 
vermiş bütün əhvalatları süjetin ümumi həlqəsinə daxil etməyə 
nail olmuşdur. Zənnimizcə, bu «Ölən dünyam» romanının yük-
sək bədii sənətkarlıq özəlliyi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarını səciyyələndirən 
ən mühüm cəhətlərdən biri tipiklikdir. Dövrün ədəbi prosesi-
nin təhlili göstərir ki, yazıçılar məqsədsiz, məramsız, ideya-
sız, sadəcə əsər yazmaq xatirinə nə isə qələmə almamış, tipik 
hesab etdikləri hadisə və əhvalatları canlandırmış, oxucularını 
dövr və zaman üçün ciddi, əhəmiyyətli, mühüm hesab edilə-
cək sosial-siyasi və mənəvi-əxlaqi problemlər fonunda düşün-
cələrə çəkməyə çalışmışlar. 



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 147

Filоlоgiya elmləri dоktоru, prоfessоr Əziz Mirəhmədov 
«Nəsrin şeiriyyəti» adlı məqaləsində yazır: «Ədəbi əsərlərin 
dəyəri heç bir zaman onun yalnız mövzusu, təsvir obyekti ilə, 
yaxud surətlərin peşəsi, mənəvi-əxlaqi səviyyəsi, təhsili, cəmiy-
yətdə tutduğu mövqe ilə müəyyənləşmir. Əsl məsələ seçilən 
mövzunun, təsvir obyektinin hansı bədii qayəyə xidmət eləmə-
sində, əsərin ideya-estetik pafosunda, onun oxucuya aşıladı-
ğı fi kir və hissin nə dərəcədə müasir, faydalı, əhəmiyyətli, nə 
dərəcədə səmimi, inandırıcı, təsirli olmasındadır. Əsərin pafosu-
nu, ideya-estetik dəyərini isə yazıçı mövqeyi, yazıçının həyata 
baxışının, bədii konsepsiyasının mahiyyəti təyin edir. Müəllifi n 
nə dərəcədə mütərəqqi, insani, nəcib məqsədlər izlədiyi, məqsə-
dinə nə dərəcədə çatdığı burada əsas meyardır» (111, s. 190). 

Məhz bu baxımdan yanaşdıqda müstəqillik dövrü Azərbaycan 
rоmanları vətəndaşlıq mövqeyinin qabarıqlığı ilə maraq doğurur. 
Xüsusilə tarixi mövzuda qələmə alınmış roman örnəkləri cid-
di tərbiyə vasitəsi kimi diqqəti çəkir. Tənqidçi-ədəbiyyatşünas 
Yavuz Axundovun doğru müşahidə etdiyi kimi: «Tarixi roman 
mühüm tərbiyə vasitəsidir. Gənc nəsil belə əsərlər vasitəsi ilə öz 
xalqının keçmişi, mübarizəsi, görkəmli şəxsiyyətlərinin həyatı 
ilə yaxından tanış olur, onlarda vətənpərvərlik və milli iftixar 
hissləri güclənir. Buna görə də tarixi mövzuya müraciət edən 
hər bir müəllif bu işin məsuliyyətli və şərəfl i olduğunu nəzərdən 
qaçırmamalıdır» (11, s. 71). 

Müasir Azərbaycan yazıçıları bu qayə ilə tarixi mövzula-
ra müraciət etdikləri üçün onların romanları həmçinin ide-
ya-məzmun çalarları ilə maraq doğurur. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları göstərir ki, yazı-
çılar bədii sözə dərindən bələddir, ondan məharətlə istifadə 
etməyi bacarırlar. Bəhs olunan dövrdə bəzi istisnalar nəzərə 
alınmazsa, roman janrında qələmə alınan heç bir əsər həcm 
xatirinə böyüməmiş, artıq epizod, süjet və hadisələrlə yüklən-
məmişdir. Yazıçılar az sözlə dərin məzmun ifadə etməyə üs-
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tünlük verdikləri üçün əsərləri sözün imkanlarından sərrast və 
məharətlə istifadə etmənin orijinal nümunələridir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları bədii konfl ik-
tin yeniliyi, özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi ilə seçilir. Sovet 
siyasi rejimi dönəmində qələmə alınan bir çox romanlardan 
fərqli olaraq bəhs olunan illərin mövcud janrlarında yaradılan 
konfl iktlər süni şəkildə ağ və qara rəngdə, sinfi  dəyərlər və kri-
teriyalar fonunda canlandırılmamış, bütün məqamlarda həya-
tın özündən, ictimai mühitin reallıqlarından çıxış edilmişdir. 
Romanların bir çoxunda yaradılan konfl iktlər obrazların daxi-
li-mənəvi dünyasının fərqli cizgiləri ilə diqqəti cəlb edirlər. 
İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», 
Əzizə Cəfərzadənin «Zərrintac-Tahirə», «Eşq sultanı», Seyran 
Səxavətin «Nekroloq» romanlarında yaradılan konfl iktlər ori-
jinallığı, ictimai mühitin reallıqları ilə diqqəti çəkir. 

4.2. Bədii obraz, xarakter, tip və tipiklik problemi

Məlum olduğu kimi, bədii nəsrdə obraz, xarakter, tip və ti-
piklik problemi bir-biri ilə qarşılıqlı vəhdətdə olan, biri-digə-
rini tamamlayan və yazıçının yaradıcılıq məharətini qabarıq 
şəkildə ehtiva edən məsələlərdəndir. Bədii konfl iktsiz qəhrə-
manların daxili dünyası aşkarlanmadığı kimi, zəngin xarakter-
lərsiz dərin bədii konfl iktlərin yaradılması mümkün deyildir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında obraz və xa-
rakter problemindən bəhs olunarkən milli xarakter yaradı-
lışı məsələsinin də səciyyələndirilməsinə ehtiyac duyulur. 
Görkəmli yazıçı Anar «Nəsrin fəzası» adlı məqaləsində diqqə-
ti milli xarakter yaradılışı probleminə yönəldərək yazır: «Milli 
xarakterdən danışarkən onun tərkib hissələrini nə yalnız müs-
bət, nə də yalnız mənfi  xüsusiyyətlərin cəmi kimi götürmək 
doğru deyil, əsl yazıçı üçün milli xarakter əhatəli obrazlı – 
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konkret taleyi, konkret siması, fərdi, təkrarolunmaz bioqrafi k 
xüsusiyyətləri, düşüncə tərzi, emоsiоnal davranışı, vərdişi, 
meyli, aludəçiliyi və nöqsanları olan insan obrazında meydana 
çıxır» (15, s. 157). 

Yazıçı Anarın mülahizələrində diqqəti çəkən məqamlardan 
biri milli xarakter yaradılışının yarımçıq, birtərəfl i şəkildə təq-
diminin doğru olmaması və obraza bu cür yanaşmanın sosia-
list realizmi yaradıcılıq metoduna məxsus bir cəhət kimi sə-
ciyyələndirilməsidir. Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanla-
rında (xüsusilə İsmayıl Şıxlı, Əzizə Cəfərzadə, Sabir Əhmədli 
və Anarın təhlilə cəlb olunan romanlarında) obraz və xarakter 
yaradılışı məsələləri bu prizmadan araşdırıldıqda nəşr olu-
nan bədii örnəklərin estetik özünəməxsusluğunu aşkarlamaq 
mümkündür. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları içərisində Anarın 
«Ağ qoç, qara qoç»unda Məlik Məmmədli, Əzizə Cəfərzadənin 
«Zərrintac-Tahirə» romanında Tahirə-Qürrətüleyn, «Eşq sul-
tanı» romanında yaradılan obraz və xarakterlər orijinallığı ilə 
diqqəti çəkir. 

Yazıçı Əzizə Cəfərzadənin ayrı-ayrı tarixi romanlarında 
yaradılmış milli xarakterlər («Gülüstandan öncə» romanında 
Mustafa xan, «Bir səsin faciəsi»ndə Mirzə Güllər və başqaları) 
daxili dünyasının özünəməxsus çalarları, mənəvi zənginlikləri 
ilə seçilirlər. Müəllif bir tərəfdən onları bir insan kimi canlı 
şəkildə canlandırmağa, digər tərəfdən milli-əxlaqi çalar və ciz-
gilərin qabarıq ifadə olunmasına çalışmışdır. Filologiya elm-
ləri namizədi Arif Zeynallının doğru qeyd etdiyi kimi, Əzizə 
Cəfərzadənin romanlarında «təsvir olunan obrazlar xarakteri-
nin, daxili dünyasının bütün cizgiləri ilə təqdim edildiyindən 
təbii və canlı təsir bağışlayır, yadda qalırlar » (160, s. 44). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında yaranan ob-
raz və xarakterlər əhatəliliyi, daxili dünyasının təfərrüatı ilə 
canlandırılması baxımından yadda qalırlar. Bir çox bədii ör-
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nəklərdə, xüsusilə İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» romanın-
da obrazlarını statik şəkildə deyil, dinamik formada təqdim 
edilməsinə üstünlük verməsi maraq doğurur. Bəhs olunan ro-
manda iştirak edən Ömər Koxa, Həsən ağa, Mürsəl müəllim, 
Çapıq Əmrah, Xudadat bəy və başqa obrazlar ümumi müstəvi-
də canlandırılsalar da, müəllif onların hər birini fərdi cizgilə-
ri ilə təqdim etmiş, bədii portretini bütöv şəkildə yaratmağa 
çalışmışdır. 

Yaxud «Zərrintac-Tahirə» romanında yazıçı əsas qəhrə-
man kimi təqdim etdiyi Tahirə-Qürrətüleynlə yanaşı, bir çox 
digər obrazları da (Molla Məhəmməd, Ətəullah, Molla Saleh, 
Bədrünnisa və başqaları) mənəvi dünyasının özünəməxsus ça-
larları ilə təqdim etmişdir. 

Qeyd edək ki, müstəqillik dövrü Azərbaycan romanların-
da əsas diqqət baş qəhrəmanın xarakterinin qabarıq şəkildə 
təsvirinə yönəldilir, yaradılan epizodik obrazlar isə daha çox 
daxili-mənəvi aləmlərinin səciyyəvi çalar və cizgiləri ilə təq-
dim olunurlar. Zənnimizcə, ayrı-ayrı müəllifl ərin baş qəhrə-
mana daha çox ağırlıq verməsi müəyyən amillərlə bağlıdır. 
Araşdırılan dövrdə İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov (Muğanna), 
Əzizə Cəfərzadə, Elçin Hüseynbəyli və digər yazıçılar baş 
qəhrəman kimi təqdim etdiyi obrazların inandırıcı, təbii və 
real cizgilərlə canlandırılmasına çalışmışlar. Adıçəkilən müəl-
lifl ərin nəşr olunan romanlarında oxuculara təqdim olunan baş 
qəhrəmana maraq oyandırmaq ön plana çəkilmişdir. Bundan 
əlavə, romanın ideya-məfkurə yükünün, əsasən, baş qəhrəma-
nın timsalında formalaşdırılması onu əsərdəki digər obrazlar-
dan fərqləndirməyə gətirib çıxarmışdır. Bütün bu cəhətlərlə 
yanaşı, romanlarda baş qəhrəmanlara daha çox diqqət yetiril-
məsinin janrın poetikasından irəli gələn səbəbləri də mövcud-
dur ki, bu amil də nəzərdən qaçırılmamalıdır. 

Müstəqillik dövründə yaranan romanlarda təsvir olunan 
əsas qəhrəmanlar dövrün sosial və mənəvi-əxlaqi dəyərləri-
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ni özündə əks etdirən bədii örnəklər kimi səciyyəvi xüsusiy-
yətlərə malikdir. Bu, hər şeydən öncə, ordan qaynaqlanır ki, 
«... hər dövr öz adamını yetişdirir, hər dövrün adamının isə 
özünəməxsus şəxsi keyfi yyətləri olur. Hər dövrün ədəbi prose-
si isə zəmanəsinin şəxsiyyətini formalaşdırır. Şəxsin ətraf mü-
hitə, dünyaya, zamana münasibətlərindən doğan fərqli xüsu-
siyyətləri dövrün xüsusiyyətlərindən bəhrələnir. Bədii obrazda 
təzahür edən şəxsi keyfi yyətlər, xeyirli və zərərli məsələlər 
insanın daxili duyğu və düşüncələrini xarakterizə etdiyi kimi, 
dövrün də xarakterini müəyyənləşdirərək zəmanəyə güzgü tu-
tur» (143, s. 313). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində baş qəhrəma-
na xüsusi diqqət yetirilmədiyi, təsvir olunan hadisə və əhva-
latların onun ətrafında cərəyan etmədiyi romanlara da təsadüf 
olunmaqdadır. Xüsusilə Afaq Məsudun «Azadlıq», Seyran 
Səxavətin «Nekroloq» romanları bu baxımdan səciyyəvidir. 
Hər iki romanın baş qəhrəmanı süjet xəttinin, hadisə və əhva-
latların dağınıq, yayğın təsviri fonunda mərkəzi fi qura çevrilə 
bilmir. 

Akademik Bəkir Nəbiyevin qənaətincə, «... yığcamlıq, 
xəsis boyalarla mükəmməl portret yaratmaq, az sözlə, ki-
çik bir epizodla səciyyəvi həyat hadisəsini canlandırmaq, 
insan xarakterinin və portretinin aydın cizgilərini çəkmək 
sənətkarlığın çox vacib və mürəkkəb şərtlərindəndir» (116, 
s. 102). Ədəbiyyatşünas alimin qənaətləri müstəqillik döv-
rü Azərbaycan romanlarında obraz və xarakter yaradıcılığını 
doğru səciyyələndirdiyi üçün diqqəti çəkir. 

Əlbəttə, bədii sənətkarlıq məsələlərinin ayrı-ayrı kоmpо-
nentləri ilə bağlı bəhs olunan fi kir və mülahizələr istiqlaliyyət 
dövrü Azərbaycan romanlarının bədii-estetik xüsusiyyətlərini 
bütün yönlərilə aşkarlamağa imkan vermir. Buna görə də ay-
rı-ayrı yazıçıların fərdi yaradıcılıq dünyasının müstəqil şəkil-
də tədqiqat obyektinə çevrilməsinə, özünəməxsusluqlarının, 
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üslub fərdiyyətinin geniş və hərtərəfl i şəkildə araşdırılmasına 
ehtiyac vardır. 

Bütövlükdə, çağdaş Azərbaycan romanlarının orijinallı-
ğını, bənzərsizliyini, bədii dəyərini şərtləndirən ən mühüm 
keyfi yyətlərdən biri yaradılan obraz və xarakterlərin fərdi, 
özünəməxsus çalarlarla təqdim olunması ilə bağlıdır. 

Ayrı-ayrı yazıçıların sözə bələdliyi və sözdən bəhrələnmə-
sinin daha çоx obraz və xarakter yaradılışında üzə çıxması da 
onların yazı dəst-xəttinin orijinal xüsusiyyətlərindən biri kimi 
şərtlənir. 

4. 3. Janr özünəməxsusluğu və dil-üslub fərdiliyi

Çağdaş Azərbaycan romanlarının bədii-estetik aspektləri-
ni dil-üslub məsələsindən bəhs olunmadan səciyyələndirmək 
mümkün deyildir. Qeyd edək ki, ayrı-ayrı yazıçıların əsərləri 
bədii dilin imkanlarından ustalıqla bəhrələnmənin canlı örnə-
yidir. Xüsusilə İsa Hüseynov (Muğanna), Əzizə Cəfərzadə, 
Anar, Əkrəm Əylisli, Afaq Məsud, Vaqif Sultanlı və digər ya-
zıçıların romanlarında dil hədsiz dərəcədə bədiiliyi, təbiiliyi, 
axıcılığı, aydınlığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu yazıçıların əsər-
lərini oxuyarkən təsvir olunan hadisə və əhvalatları unudaraq 
dilin sehrinə düşürsən. 

Məsələn: «Ömrünün gənc yaşlarında həyatdan nakam get-
miş sovet hökumətinin yerinə hörmətli oxucudan üzr istəyərək, 
mübaliğəsiz-fi lansız, birbaşa etiraf etmək lazımdır ki, Muzup 
rəisi ölkənin ən məşhur rüşvətxorlarından biri idi və onun yük-
sək peşəkarlığı və ustalığı təkcə aldığının müəyyən hissəsini 
yuxarılara ötürmək bacarığında yox, həm də rüşvəti kimdən 
almaq və kimdən almamağın dəqiq standartlarında öz əksini 
tapmışdı» (13, s. 28). 

Yaxud, başqa nümunəyə nəzər salaq: 
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«Axır vaxtlar camaat bu mitinqlərə o qədər öyrəşmişdi ki, 
mitinq olmayanda, hamının canına bit-birə daraşırdı elə bil. 
Belə günlər çox adam qanıqara gəzir, durduğu yerdə dövləti 
söyür, ya da onu-bunu acılayır, həyatın maraqsızlığından və 
məntiqsizliyindən, intihar etmək həddinə gəlib çatırdılar. Bir 
sözlə, mitinqlər – bu məmləkətin havası, suyu, dənizi kimi, hə-
yat əhəmiyyətli, vacib ehtiyacına çevrilmişdi…» (108, s. 16). 

Gətirilən örnəklərdən göründüyü kimi, İsmayıl Şıxlı bədii di-
lin imkanlarından ustalıqla bəhrələnmiş, təsvir etdiyi hadisələri 
bütün canlılığı ilə əks etdirməyə çalışmışdır. Müəllifi n «Ölən 
dünyam» romanında bədii dilin emоsiоnallığı bütün məqam-
larda hadisə və əhvalatların təsir və təlqin gücünü artıran amil 
funksiyasını daşımaqdadır. Romanı oxuduqca dilin gücünü, 
enerjisini duymamaq, ondan təsirlənməmək mümkün deyildir. 

Ümumiyyətlə, İsmayıl Şıxlı özünəməxsus yaradıcılıq üslubu-
na malik оlan yazıçılardan biridir. O, əvvəlki əsərlərində olduğu 
kimi, son romanında da fərdi yaradıcılıq üslubunu, bədii dəst-xət-
tini mühafi zə etməyi bacarmışdır. Ümumiyyətlə, İsmayıl Şıxlı 
təmkinli, soyuqqanlı üslubda yazmağa üstünlük verən qələm sa-
hiblərindəndir. Müəllifi n bəhs olunan romanında bədii dil epik və 
lirik üslubun çalarlarını özündə ehtiva etməkdədir. 

Yazıçı-ədəbiyyatşünas Elçin bədii əsərlərdə dilin funksiya-
sı ilə bağlı qənaətlərini ümumiləşdirərək yazır: «Əgər sənətin 
təzahür vasitələrini öz əhəmiyyətinə görə dərəcələrə ayırmaq 
mümkünsə, bədii dil birincidərəcəli əhəmiyyətə malikdir, 
başqa sözlə desək, bədii dil əldə elə bir amildir ki, onun səviy-
yəsi, ümumiyyətlə, bədii ədəbiyyatın səviyyəsi üçün meyar-
lardan оla bilər» (37, s. 47). 

Bəlli olduğu kimi, ədəbiyyatın səviyyəsi çox zaman bədii 
dil kriterisi ilə ölçülür. Bu kontekstdə yanaşıldıqda, çağdaş 
tarixi romanların dili və üslubu Azərbaycan tarixi nəsrinin 
poetik imkanlarını aşkarlamaq və üzə çıxarmaq baxımından 
səciyyəvidir. 
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Çağdaş Azərbaycan romanlarının dilindən danışarkən bir 
məsələyə də toxunmağa ehtiyac duyulur ki, о da bədii dilin im-
kanlarından bəhrələnərkən yazıçıların fərqli mövqedən çıxış 
etməsidir. Ayrı-ayrı romanlarda təsvir olunan mövzunun ruhu-
na, məzmununa uyğun bir dil seçilməyə çalışılmışdır. Belə ki, 
əgər roman müasir və ya tarixi mövzudadırsa, müəllif həmin 
əsərin dilini dövrün ruhuna uyğun şəkildə canlandırmağa üs-
tünlük vermişdir. 

Lakin bəzi romanlarda tarixin canlandırılmasında dil baxı-
mından fərqli yanaşmalara təsadüf olunur. Belə ki, Kamal 
Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanında Türkiyə türk-
cəsindən yerli-yerində istifadə etməsi tarixilik aspetinə söy-
kənir. Məsələn, müəllifi n işlətdiyi bəzi sözlərə nəzər salaq: 
«Çözülməyincə», «baxalım», «bulmalıyıq», «sormaq», «bul-
maq», «nərəyə», «öyləmi», «əvət», «yapa bilərdi», «çocuqluq-
dan», «anladar», «nə dersən», «nə derəm» (3, s. 26-27). 

Romanın dilində diqqəti çəkən digər məsələ isə müəllifi n 
Türkiyə türkcəsində olan söz və ifadələrin Azərbaycan türkcə-
sinə uyğunlaşdırılaraq işlədilməsidir. 

Görkəmli nasir Mir Cəlal «Bədii dilimiz haqqında» adlanan 
çox dəyərli məqaləsində yazır ki, yazıçı «... elə bir dil ilə yarat-
malıdır ki, о dil tamamilə və bütün elementləri ilə xalqa asan, 
anlaşılan və doğma olsun. Burada mən yalnız kəlmələri deyil, 
tərkib ibarə və ifadələri, habelə о dilin təbiət və quruluşunu da 
nəzərdə tuturam. Bu əsas tələblərə cavab verən, orijinal fərdi 
xüsusiyyət daşıyan yazıçının dili sağlam dildir, hərtərəfl i inki-
şaf etdirilmişdir» (110, s. 295). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarının dili geniş mə-
nada bütün bu tələblərə cavab verir. Ona görə də ayrı-ayrı ro-
manlarda bədii dil fərdi üslubun, yazı tərzinin özünəməxsuslu-
ğunu, bənzərsizliyini şərtləndirən amil kimi çıxış edir. 

Çağdaş Azərbaycan romanlarında lirik və epik aspektlərin 
çox məharətlə qovuşuğu diqqətçəkicidir. Lakin bu birlik süni 



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 155

səciyyə daşımır, hər hansı nəzəri fi krin praktik təsdiqinə yönə-
lik mahiyyət kəsb etmir, təbii olaraq istedadın, mətnin özün-
dən doğur. 

Əlbəttə, «xalis» növün mövcudluğunu düşünmək doğru 
deyildir, çünki bu istər-istəməz bir növdə digər növün iştira-
kının inkar olunması anlamına gəlməkdədir. Azərbaycan na-
sirlərinin yaradıcılığında bəzi məqamlarda lirik, bəzən isə epik 
aspektlərə ağırlıq verilməsi bədii niyyətin gerçəkləşdirilmə-
si məramına söykənir. Lakin epizmin lirizmlə, yaxud əksinə 
əvəzlənməsi, biri-digərini tamamlaması yüksək sənətkarlıqla 
reallaşdığı üçün süni təsir bağışlamır, daha çоx ədəbi təcrübə 
və yaradıcılıq səriştəsi kimi mənalanır. 

Məlum olduğu kimi, lirizm ədəbi növ və janrından asılı 
olmayaraq bədii əsərin komponentinə çevrilə və özünü bü-
tün sferalarda göstərə bilər. 1991-2005-ci illərdə yaranmış 
Azərbaycan romanlarında lirizm daha çox ayrı-ayrı lövhələr, 
epizodlar şəklində, həmçinin ideya-məzmun tutumunda, bəzən 
isə yazı tərzində özünü büruzə verir. Bu baxımdan istər müa-
sir, istərsə də tarixi mövzulu romanlarda lirizmin fərqli təza-
hürləri mövcuddur. Məsələn, İsa Hüseynov (Muğanna), Əzizə 
Cəfərzadə, Əkrəm Əylisli, Kamal Abdulla və digər yazıçıların 
romanları lirizmin üstünlüyü ilə qələmə alınmışdır. Bu isə on-
ların yazılarına emоsiоnallıq gətirmiş, təsvir olunan əhvalat-
ların təsir gücünü xeyli dərəcədə artırmasına səbəb olmuşdur. 
Ancaq müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında lirizmə 
meyilliliyin müşahidə olunması fərdi üslubun özünəməxsuslu-
ğunu şərtləndirən amil rolunu oynamır. Lakin bununla belə, li-
rizm araşdırılan dövrün romanları üçün aparıcı elementlərdən 
biri kimi dəyərləndirilə bilər. 

1991-2005-ci illər Azərbaycan nəsrində yazıçı təhkiyəsi-
nin təbiiliyi «canlılığı, koloritliliyi, təravətliliyi» (68) Əzizə 
Cəfərzadənin romanları timsalında daha aşkar şəkildə özünü 
büruzə verməkdədir. Məsələn, aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:
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«Bazar qaynayırdı. Meydanda bircə nəfər belə başqa fi kirdə 
olan adam yох idi. Olsaydı, bir dəqiqənin içində parça-parça 
edilər, qanuni edam üçün tikəsi də tapılmazdı. Qaragüruh xü-
susi din mübəlliğələrinin, hökumət xəfi yyələrinin əlilə qızış-
dırılıb sоn həddə gətirilmişdi. Qaragüruh artıq açıq, kortəbii 
hücuma keçmişdi. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu anla-
yacaq vəziyyətdə deyildi. Qaragüruhun düşünən beyni elə du-
manlaşdırılmışdı ki, onun ağlını yalnız baş vəzirin əlilə şahın 
dini və hərbi xəfi yyələri idarə edirdi. Qaragüruhun beyni elə 
qara qan olmuşdu ki, indi oğlu da, atası da qarşısına çıхsay-
dı, haqsızlığın qurbanı olub ayaqlar altında məhv ola bilərdi. 
Qоrхulu qüvvət idi bu qaragüruh. Çох qоrхunc. İdarəolunmaz 
palçıq seli, toz tufanı, bəlkə də, qaragüruhdan az dəhşət doğu-
rardı. Ondan qaçıb gizlənmək, haradasa daldalanmaq mümkün 
idi, bundan yох» (36, s. 16). 

«Zərrintac-Tahirə» romanından nümunə olaraq verilmiş bu 
parçada bədii təhkiyə yüksək yazıçı peşəkarlığı ilə gerçəkləş-
diyindən təsvir olunan mənzərə real, inandırıcı təsir bağışlayır. 
Burada yazıçının təsvir etdiyi hadisələrə müdaxilə etməməsi 
fərdi üslubun özünəməxsus bədii şəkli kimi reallaşır. Burada 
«yazıçı təhkiyəsinin yaratdığı mənzərənin canlılığını duyma-
maq mümkün deyildir. Təhkiyədə psixoloji detallara diqqət 
yetirilməsi təsvir olunan səhnənin təsirliliyini artırır. Yazıçı ha-
disəni sadəcə olaraq təsvir edir, özü heç nəyə müdaxilə etmir, 
münasibət bildirmir» (44, s. 113). 

 Digər bir parçaya nəzər salaq:
«Gecə yarısının sərin mehi üzünə dəyəndə ayıldı. Əvvəlcə 

ağrı-fi lan hiss etmədi. Başını azacıq qaldırıb ətrafına nəzər saldı. 
İlk anda heç harada olduğunu: öz həyətində, evinin qənşərində 
düşdüyünü dərk etmədi. Başını qaldıranda boynundan bir ağrı 
qopdu ki, başının tükləri ayağına salama gəldi. Qurumuş qan 
dodaqlarını bir-birinə yapışdırmışdı. İnildədi. Səsini özü belə 
eşitmədi. Haçandan-haçana başına gələn əhvalat yadına düş-
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dü. İndi artıq tamamilə ayılmışdı. Güc-bəla ilə ağrıyan qоluyla 
təkan verib qalxındı. Ətrafa bir də göz gəzdirdi. Gecənin köl-
gələrə, şövkələrə qərq etdiyi evini, həyətini, bağını güclə tanıdı 
və əgər buna sevindi demək mümkünsə, о doğrudan da sevindi. 
Sevindi ki, yol getməli olmayacaq. Gedə bilməyəcək. Sevindi 
ki, onu bu kökdə heç kəs görməyəcək. Dost təəssüfl ənməli, 
rəqib sevinməli olmayacaq. Bu fi kirlər onu bir qədər təskin etdi 
və elə bil cavan canına qüvvət gəldi; ağrılarını dişinə tutub sü-
rünə-sürünə evinə tərəf yönəldi. Heç vaxt bağlanmayan qapısın 
itələdi. Açdı, içəri iməkləyib yatacaq taxtına dırmandı. Uzandı. 
Bədəninin bütün üzvlərinin ağrıların yalnız indi bütün dəhşətiy-
lə duydu. Amma hər halda evindəydi. Bir qədər arхayınlaşdı. 
Yenidən huşa getdi; yох, huşunu itirdi» (35, s. 77). 

Əzizə Cəfərzadənin «İşığa doğru» romanından misal gətir-
diyimiz təsvir olunan bu bədii lövhədə müəllif öz qəhrəmanı 
Molla Sadığın vəhşicəsinə döyüldükdən sonrakı vəziyyətini 
əks etdirməyə çalışmışdır. 

Əzizə Cəfərzadənin romanlarında yazıçı təhkiyəsi obrazla-
rın daxili-mənəvi aləminin aşkarlanmasında aparıcı rol oynayır. 
Məsələn, müəllifi n son əsərlərindən biri olan «Bir səsin faciəsi» 
romanında Səfərin daxili dünyasının aşkarlanmasında, hər şey-
dən öncə yazıçı təhkiyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yazıçı 
sərsəri həyatın qurbanı olan, taleyi bədbəxtliklərlə müşayiət olu-
nan Səfərin daxili-mənəvi sarsıntılarını belə təsvir edir:

«Cıdır meydanında şirin məşq gedirdi. Təlimçinin nəzarəti 
altında cavan bir minici boz rəngli, ağ, amma nişanları olan 
bir atı çapırdı. Gah şahə qaldırır, gah yorğa, gah dördnala yü-
rüməyə məcbur edirdi. Murad ağa özü də burada, təlimçiylə 
yanaşı durmuşdu. Əslində əmrləri о özü verirdi. Elə cavan mi-
nici də təlimçiyə çох məhəl qoymayan Murad ağanı dinləyirdi. 
Qızğın, dairəvi, dördəmə çapışdan sonra cavan sürücü Murad 
ağanın qarşısında qəfi l atı saxladı. Cilovu təlimçiyə tullayıb 
düz Murad ağanın qolları arasına atıldı. Səfər heyrətə belə 
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macal tapmadı. Çünki... çünki... Çünki bu anda tarix dayan-
dı. Yох! Yох! Yох, dayanmadı! Fələyin Çarxı geriyə, tərsinə 
fırlanmağa başladı. Və... iyirmi il əvvəl Salman ağaya məxsus 
saman dolu zağalardan birində dayandı. 15-16 yaşlı Reyhan 
gülümsəyirdi. Həyəcandan beləcə qızarmışdı; həyadan belə-
cə pörtmüşdü. Al, gülümsər dodaqları beləcə, nəyəsə, nəysə 
pıçıldayırdı. Səfər sözləri eşitmirdi. Onda da, indi də. Titrək 
barmaqlara tохunduqca, dünyanın bütün səsləri, sözləri təkcə 
iki ürəyin bir ahənglə tappıltısına çevrilmişdi. Səfər onda da, 
indi də dünyanın bütün gözəlliklərini unutmuş, onların hamısı 
о gülümsər qara gözlərdə, о kölgəli, Allahdan sürməli kirpik-
lərdə cəmlənmişdi. İndi Səfər о «zağalı günlərdən» 20 iləcən 
vaxt keçdiyini unutmuşdu. Bu anla yaşayırdı. Bu anla nəfəs 
alırdı» (32, s. 56). 

«Bədii nəsrdə, xüsusilə tarixi romanda müəllifi n təsvir və 
təhkiyəsi, müəllif sözü və nitqi mühüm yer tutur. Bütün əsər 
boyu çox müxtəlif rollarda çıxış etməli olan müəllif nitqi və 
onun quruluşu məsələsi yazıçılıq mədəniyyəti ilə bilavasitə 
əlaqədardır və sənətkardan sözə daha həssas münasibət tələb 
edir» (63, s. 135). 

1991-2005-ci illər Azərbaycan romanlarında təhkiyədən bəhs 
edərkən bir məsələyə də diqqət yetirilməlidir ki, bu da yazıçının 
oxucuya müraciəti ilə müşayiət olunan bədii formadır. Bu cəhət 
ən çox yazıçı Əzizə Cəfərzadənin romanlarında özünü büruzə 
verir. Belə ki, yazıçı «... romanlarının ilk səhifələrindən oxu-
cularla ünsiyyət bağlamağa, onları vasitəsiz hadisələrin axarına 
qoşmağa, bu hadisələrin şahidi eləməyə çalışır və əksər hallarda 
buna müvəffəq olur. ... Belə bir yaradıcılıq priyomu hekayətin 
reallıq təsirini, inandırıcılıq gücünü qat-qat artırır. Belə müra-
ciətlər ilk sətirlərdən müəllifl ə onun gələcək oxucuları arasında 
bir yaxınlıq, yol birliyi yaradır» (46, s. 19). 

Bədii nəsrdə təhkiyənin polifonikliyi yazıçıdan böyük 
sənətkarlıq məharəti tələb edir. Dünya ədəbiyyatında bir sıra 
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görkəmli ədiblər bu tipli priyomlardan istifadə edərək ümu-
mi süjetlə bilavasitə bağlı olmayan digər hadisə, əhvalat və 
epizodların təsviri ilə əsərin bədii strukturunu zənginləşdirir-
lər. Lakin əhvalatların hansısa bir yerində çox ustalıqla həmin 
hadisəni romanın sujeti ilə məharətlə bağlayırlar. Müstəqillik 
dövründə çap olunmuş bəzi romanlarda süjetin gedişatında 
hadisənin kəsilərək ümumi əhvalatla heç bir əlaqəsi olmayan 
müəyyən mətləblərin təsvirinə rast gəlinir. Məsələn, Kamal 
Abdulla «Yarımçıq əlyazma» romanında Bayandır xandan, 
Dədə Qorquddan danışdığı halda, birdən-birə Şah İsmayıl 
Xətaiyə keçir. Romanın heç bir yerində bu hadisə bir-birinə 
bağlanmır. Lakin qeyd edək ki, bu, oxucunun fi krini əsas ha-
disədən çəkindirsə də, bədii mətnin bütövlüyünə xələl gətirmir. 

1991-2005-ci illər Azərbaycan romanlarında bədii təhkiyə 
ilə yanaşı, mоnоlоq və dialoqlardan da istifadənin maraqlı 
nümunələrinə təsadüf olunmaqdadır. Xüsusilə İsmayıl Şıxlı, 
Əzizə Cəfərzadə, Sabir Əhmədli, İsa Hüseynov (Muğanna), 
Vaqif Sultanlı, Afaq Məsud və başqa yazıçılar daxili mоnоlоq-
lardan özünəməxsus şəkildə istifadə etmişlər. Adıçəkilən 
yazıçıların romanlarında daxili mоnоlоq obrazların mənə-
vi dünyasının aşkarlanması funksiyasına xidmət edir. Qeyd 
edək ki, «bədii ədəbiyyatda insanın əməl və işindən başqa, 
bir də onun içərisini, düşüncələr aləmini əks etdirmək lazım 
gəlir ki, bunun üçün sənətkarlar bir vasitə kimi daxili nitq-
dən, daxili monoloqdan istifadə edirlər» (61, s. 40). Məsələn, 
İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» romanında müəllif öz qəh-
rəmanı Ömər Koxanı bir çox hallarda daxili mоnоlоqlarla 
təqdim etmişdir:

«Eh, gidi dünya, – deyə düşünməyə başladı. – Deyəsən, 
köçümü sürürəm. Sümüklərim ağırlaşıb. Gör işin nə yeridi 
ki, atın belinə qalxa bilmirəm. Atın yalından yapışıb Kürü bir 
nəfəsə o üzə keçən Ömər Koxa indi ayağını üzəngiyə güclə 
qoyur. Hanı at oynatdığım qarda, boranda?» (137, s. 373). 
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Göründüyü kimi, yazıçı öz qəhrəmanı Ömər Koxanın ağrı, 
iztirab və həyəcanlarını, mənəvi aləminin gizlinliklərini «ədə-
bi mətndə ... canlı şifahi sözün obrazını yaratmaq» (43. s. 225) 
funksiyasını daşıyan daxili mоnоlоqlar vasitəsilə canlandır-
maqla romanın təsir gücünü artırmaq, əsərin bədiiliyini təmin 
etmək məramını izləmişdir. 

Filоlоgiya elmləri dоktоru, prоfessоr Himalay Qasımov 
«Müasir Azərbaycan rоmanı (janrın poetika və tipоlоgiyası)» 
adlı tədqiqatında roman janrı ilə bağlı araşdırmaları fonunda 
daxili mоnоlоqdan bəhs edərək qənaətlərini belə ümumiləşdi-
rir: «Ümumiyyətlə, bir janr kimi, rоmanda daxili mоnоlоqun 
imkanları genişdir. Usta sənətkarlar onun verdiyi imkanlardan 
istifadə edərək nəinki janr ölçülərinə və bədii struktura, eyni 
zamanda, ideya-estetik prinsiplərin nüfuz dairəsinin artmasına 
da mühüm təsir göstərir. Məsələn, daxili mükalimə vasitəsilə 
qəhrəmanın özünün ikinci «mən»ini yaratmaq ustalığı buna ən 
yaxşı misaldır» (86, s. 138). 

Tədqiqatçının mülahizələrində diqqəti çəkən məqam bədii 
nəsrdə daxili mоnоlоqdan bəhrələnməklə ikinci «mən»in ya-
radılmasıdır. Həmin mülahizələr bir qədər təkmilləşdirilmiş 
formada müəllifi n digər tədqiqatlarında da elmi təzahürünü 
tapmışdır: «Müasir Azərbaycan yazıçıları romanlarında mono-
loqdan, daxili insan obrazından geniş istifadə edərək ümumən 
janrda lirik-dramatik potensialın güclənməsində fəal mövqe 
tuturlar. Ona görə də romanlarımızın strukturasının zənginləş-
məsi bir tərəfdən həmin daxili monoloqla bağlıdırsa, bir yan-
dan təhkiyədə «ənənəyə, obyektiv – təsvir ədasına» qayıtmaq 
meyli ilə əlaqədardır. Bu, roman təfəkkürünün janrın daxili 
imkanları ilə birbaşa bağlılığını aydın göstərir» (49, s. 611). 

Ümumiyyətlə, bu dövrdə nəşr olunan bəzi romanlar bü-
tövlükdə, daxili mоnоlоqdan istifadənin üstünlüyü ilə qələmə 
alınmışdır. Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, romanların bir qis-
mində daxili mоnоlоqdan istifadə qəhrəmanın daxili – mənəvi 
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dünyasının aşkarlanması ilə yanaşı, eyni zamanda, təsvir olu-
nan hadisə və əhvalatların dramatizmini şərtləndirir. Bəzi ro-
manlar isə daxili mоnоlоqla müəllif təhkiyəsinin özünəməxsus 
tərzdə əlaqələndirilməsi formasında gerçəkləşir. Qeyd edək ki, 
«Ölən dünyam» (İsmayıl Şıxlı), «Zərrintac-Tahirə» (Əzizə 
Cəfərzadə), «Kef», «Kütlə», «Ömür urası» (Sabir Əhmədli), 
«İsahəq, Musahəq, yaxud Anadil ötən yerdə» (İsa Hüseynov) 
kimi romanlarda bəhs olunan məsələlərlə bağlı kifayət qədər 
yüksək peşəkarlıq müşahidə olunmaqdadır. 

Daha bir ədəbi nümunədə - Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» 
romanında psixologizmin aşkarlanmasının səciyyəvi cəhətlə-
rindən biri daxili monoloqlardan istifadə prosesinin aktivliyi 
ilə şərtlənir. Bu, bir tərəfdən müəllifi n yazı üslubundan qay-
naqlanırsa, digər tərəfdən roman janrının poetikasından irəli 
gəlir. «Ümumiyyətlə, bir janr kimi romanda daxili monoloqun 
imkanları genişdir. Usta sənətkarlar onun verdiyi imkanlardan 
istifadə edərək nəinki janr ölçülərinə və bədii struktura, eyni 
zamanda, ideya-estetik prinsiplərin nüfuz dairəsinin artması-
na da mühüm təsir göstərirlər. Məsələn, daxili mühakimə va-
sitəsilə qəhrəmanın özünün ikinci «mən»ini yaratmaq ustalığı 
buna ən yaxşı misaldır» (49, s. 595-596). 

Bizim fi krimizcə, müəllif öz qəhrəmanının tənhalığını daha 
real boyalarla vermək üçün bu üsuldan roman boyu ustalıqla 
istifadə edir. Müəllif təhkiyəsində təqdim olunan hadisələrlə 
yanaşı canlandırılan daxili mükalimələr əsərin bədii struktu-
runun kamilliyini şərtləndirir. «Tale özümü göndərib bunu, 
yoxsa bir təsadüfmü? ... Yox, yox, bu, təsadüf ola bilməz. ... 
Taledirsə, bəlkə, qətiləşmiş ölümü qəfi l bir güllə ilə yaxınlaş-
dırmaq istəyir... Bəlkə, son dəfə həyatın şirinliyi qarşısında sı-
nağa çəkiləcək? 

... Nəyinə lazım? 

... Taledən nə almışdı, nə üçün pəncərənin millərini doğrayıb…
– Doğrayıb? Necə, necə? 
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– Doğrayıb... Qaçmaq... 
– Qaçmaq? Qaçmaq» (132, s. 118-119). 
Ədəbiyyatşünas Muxtar İmanov yazır: «Müəllif sözü təbii 

ki, qəhrəmanın duyğu və düşüncələrini əks etdirməklə məhdud-
laşmır, eyni zamanda, duyğu və düşüncələri doğuran hadisələ-
rin təsvirini təmin edir. Bu mənada daxili mоnоlоq üzərində 
qurulan nəsr əsərlərində müəllif təhkiyəsinin xüsusi rolu var-
dır. Müəyyən situasiyadan sonrakı daxili mоnоlоqu, eləcə də, 
müəyyən daxili mоnоlоqun real nəticəsi olan hər hansı hərəkət 
və hadisəni qələmə almaqla müəllif qəhrəmanın daxili aləmi 
ilə süjet xətti arasında əlaqə yaradır. Həm daxili mоnоlоqları 
quran konkret əhvalatların müstəqil təsviri, həm də yeri gəl-
dikcə mоnоlоqlara verilən müəllif şərhləri (özünütəhlili təhlil) 
qəhrəmanın subyektiv aləminin müəyyən ideya istiqamətində 
dərkinə kömək edir» (74, s. 75-76). 

Qeyd edək ki, tənqidçi-ədəbiyyatşünas Muxtar İmanоvun 
nəzəri mülahizələri bütövlükdə, müstəqillik dövrü Azər bay can 
romanlarında özünəməxsus şəkildə bədii təcəssümünü tapmışdır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları həmçinin dialoq-
dan özünəməxsus şəkildə istifadənin maraqlı, özünəməxsus 
nümunələri kimi diqqəti çəkir. Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı ro-
manlarda dialoqa təhkiyə ilə bağlı şəkildə müraciət olunması 
özünü büruzə verməkdədir. Dialoqa daha çox müraciət edən 
Seyran Səxavət «Nekroloq» romanında ondan həm məzmun, 
həm də forma amili kimi bəhrələnmişdir. Dialoqdan məzmun 
amili kimi bəhrələnilməsi daha çox təsvir olunan hadisə və əh-
valatların məna və mahiyyətinin açılmasına, obraz və xarakter 
yaradılışına, forma amili kimi istifadə olunması isə romanın 
оxunaqlığının təmin edilməsinə, müəllif təhkiyəsinin yek-
nəsəqliyinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Bir sıra hal-
larda isə romanda sosial-siyasi problemlər dialoq formasında 
gerçəkləşir, bu isə bədii mündəricənin daha anlaşıqlı şəkildə 
oxucuya çatdırılması məramına söykənir. 
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Müstəqillik dövrü bədii nəsrində dialoqlardan məharət-
lə istifadə olunan nəsr örnəklərindən biri Seyran Səxavətin 
«Nekroloq» romanıdır. Burada yazıçının dialoqlar vasitəsi ilə 
yalnız obrazların fi kir və düşüncələrini deyil, eyni zamanda, 
özünün məqsəd və məramını açıqlaya bilməsi diqqəti çəkir. 
Müşahidələrimizin doğruluğunun sübutu üçün romandakı dia-
loqlardan birinə nəzər salaq: 

«Ata körpə qızını qollarının arasına almışdır, üzünü qızının 
üzünə söykəmişdi. 

– Ata, məni bərk qucaqla. 
Ata bir az da qızını sinəsinə sıxdı. Qızının isti nəfəsi onun 

üzünü isindirirdi. 
– Ata, evimiz uçsaydı, mən ölərdim?
– Yox, mənim balam... 
– Ata, qorxuram. 
– Qorxma, ağıllı balam. 
– Ata, sən qorxursan? 
– Yox, mənim balam. 
– Mən qorxuram... 
– Axı, nədən qorxursan, ağıllı balam?
– Ölmək istəmirəm... 
– Görürsən ki, hər şey qutardı, bir azdan gedərik dayıgilə, 

istəyirsən?
– Hə, istəyirəm, ancaq... bəs anam hanı?
– Yanımızda oturub də... Görmürsən?
– Burdayam qızım, burdayam. – Elə bir qızına cavab verən 

anası yox, qaranlıq idi. 
– Evdə şam var? – kişi soruşdu. 
– Mətbəxdədi. 
– Qızım, sən ananın yanında otur, mən şam gətirim. 
– Yox, – uşaq etiraz elədi, – məni də qucağında apar, bir 

yerdə gedək» (130, s. 14). 
Burada yazıçının hadisə və əhvalatları dialoq fonunda əks 
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etdirməyə çalışması əsərin bədii mükəmməlliyini şərtləndirən 
amil kimi özünü büruzə verməkdədir. Həmçinin, bununla müəl-
lif hadisələrin inandırıcılığını da təmin etməyə çalışmışdır. 

Başqa bir örnəyə müraciət edək:
«– Şirşəmsəddin, dünən Qorqud gəlmiş idi, nə idi, bu gəli-

şin səbəbi, söylərmisən?
Mən söylədim:
– Xatun, Qorqudu Qazan çağırdı, gəldi, soracağı vardı bə-

yin, sordu, cavabını aldı... 
– Qazan nə sordu, Şirşəmsəddin?
– Xatun, özünə sor, özü sənə söylər. 
... 
– Şirşəmsəddin, qoçağım, Qazanın məndən sirrimi olacaq-

mış?! – Burla xatun təkid etdi. 
... 
– Xatun, sənə söyləyim. Təkcə sənə söylərəm. Öncə Beyrək 

gəldi... Bəlkə, sən də duyuq düşdün... Yox? Olsun... Beyrək 
casus xəbərini gətirdi. Bəy çox qeyzləndi. Qorqudu istədi, 
Qorqud gəldi, casus kim olduğu barədə Bəy ona sordu, o dəxi 
cavab verdi. 

– Kim imiş casus?... 
– Xatun, casus Boğazca Fatmanın yeganə oğlu imiş» (3, s. 

150-152). 
«Yarımçıq əlyazma» romanından nümunə kimi gətirilən bu 

dialoq Şirşəmşəddinlə Burla Xatun arasında gedən söhbət üzə-
rində qurulmuşdur. Romanda mövzunun təhkiyə formasında 
deyil, dialoq şəklində verilməsi bir tərəfdən onun anlaşıqlı ol-
masını təmin etmiş, digər tərəfdən oxunaqlılığına gətirib çıxar-
mışdır. Bu və ya bu kimi nümunələrə Kamal Abdullanın roman-
larında tez-tez təsadüf olunmaqdadır. Məsələn, «Nekroloq»da 
dialoqlar həddən artıq çox olduğuna görə roman bir növ dram 
əsərini xatırladır. Lakin «... əsərdə qoyulan bütün problemlər, 
müəllif idealı, qayəsi, ictimai məqsəd və məramı dialoqlar va-
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sitəsilə açıldığı, reallaşdığı» (41, 345) üçün bu dialoqlarsız ro-
manın bədii tamlığını, bütövlüyünü təsəvvür etmək mümkün 
deyildir. 

Çağdaş Azərbaycan romanlarının dil və üslub xüsusiyyət-
lərini səciyyələndirərkən nəzər yetirilməsi zəruri olan cəhət-
lərdən biri də peyzajlardan istifadə məsələsidir. Qeyd edək ki, 
əksər müəllifl ərin romanlarında peyzajlara müraciət bu və ya 
digər formada müşahidə olunur. Bu, ordan irəli gəlir ki, təbiət 
təsviri bəhs olunan dövrün mənzərəsini bütöv şəkildə canlan-
dırmaq məramına xidmət edir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında təbiət həmçi-
nin lirik ovqat yaradan emоsiоnal faktоr kimi diqqəti çəkir. 
Yaranan əksər romanlarda bu məqam daha aşkar şəkildə gö-
rünməkdədir. 

«Ölən dünyam» (İsmayıl Şıxlı), «Gülüstandan öncə» 
(Əzizə Cəfərzadə), «Ətirşah Masan» (Əkrəm Əylisli) roman-
larında insanın təbiətlə ünsiyyətindən qaynaqlanan özünəməx-
sus harmoniya gerçəkləşməkdədir. Buna görə də adıçəkilən 
romanlarda təbiət statik şəkildə deyil, dinamik formada, insan 
həyatının bir parçası kimi canlandırılır. 

 Məsələn, Əzizə Cəfərzadənin «Eşq sultanı» romanına 
nəzər salaq:

«Bayat torpağı, yamyaşıl ağaclar, yamyaşıl xalı kimi salınmış 
göy çəmənliklər, dərələr, təpələr. Burada hər şey sarı rəngdə, ora-
da isə hər şey əlvan idi. Yaşıl çəmənliklər üstündə sarı, bənövşəyi, 
al çiçəklər, lalələr, əsmə güllər, bəlkümlər... nə qədər əla idi. Nə 
qədər quş oxuyurdu hər ağacın budağında» (33, s. 20). 

Kiçik bir parçasını nümunə gətirdiyimiz roman başdan-ba-
şa təbiətlə insanın canlı ünsiyyəti fonunda qələmə alınmışdır. 
Əzizə Cəfərzadənin yaratdığı peyzajlar ənənəvi təbiət lövhələ-
rindən seçilir, çünki yazıçı təbiəti cansız şəkildə deyil, insan-
la təmas və ünsiyyətdə təcəssüm etdirir. Bu cəhət yazıçının 
qələmə aldığı romanın bədii kamilliyini şərtləndirir. 
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Göründüyü kimi, yazıçı yer və təbiəti təsvir edərkən oxucu 
həmin yer və təbiəti gerçək şəkildə öz təsəvvüründə canlandı-
rır. Başqa sözlə, müəllifi n sözləri Bayat elinin təbiətini sanki 
bir rəssam kimi göz önündə canlandırır. 

Bununla yanaşı, müəllif, eyni zamanda, təbiətin portretini 
oxucunun yaddaşına həkk edə bilir. Bu fakt isə yazıçının xə-
yalı genişliyinin və yaradıcılıq təcrübəsinin zənginliyini şərt-
ləndirir. 

Romanda tarixi şəxsiyyətlər canlı, həyati şəkildə təsvir 
olunmuşdur. Müəllif ayrı-ayrı bədii fi qurların – təşbeh və 
mübaliğələrin vasitəsilə öz qəhrəmanlarını tarixi gerçəkliyə 
uyğun şəkildə əks etdirə bilir. Məsələn, əsərdə Rəhimə obra-
zı belə təsvir edilir: «Rəhimə Məhəmmədin (Füzulinin) ərəb 
dili müəllimi Rəhmətüllah Əfəndinin qızı idi. Al yanaqları, 
gül dodaqları mərcanla mübahisəyə girə bilərdi və udardı da. 
Mərcan kimi gözəldi, elə mərcan kimi qiymətli idi Rəhimə! 
Arabir bayram aylarında əlinə, ayağına xına yaxanda qəlbinin 
atəşilə bir qədər də allaşdırırdı xınanı. Topuqlarına bağladığı 
xalxalların gümüşü cingiltisi Məhəmmədin ürəyində əks-səda 
verirdi» (33, s. 32). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında xalq ədəbiy-
yatı nümunələrindən yerli-yerində istifadə olunması yaranan 
əsərlərin dil və üslubunun xəlqiliyini səciyyələndirən amil kimi 
şərtlənir. Ayrı-ayrı yazıçılar bayatı, atalar sözləri və məsəllər-
dən geniş və hərtərəfl i şəkildə bəhrələnmişlər. Romanlarda 
bayatılardan bəhrələnilmə təkcə əsərin xəlqiliyini təmin edən 
amil kimi deyil, eyni zamanda təsvir edilən əhvalatların təsir 
və təlqin gücünü şərtləndirən cəhət kimi xarakterizə olunur. 

Xüsusilə Əzizə Cəfərzadənin romanlarında bayatılar qəhrə-
manların daxili-mənəvi aləminin aşkarlanmasına, onların canlı 
şəkildə təqdiminə xidmət edir. Müəllif yalnız qəhrəmanların 
deyil, təsvir olunan hadisələrin mündəricəsinə uyğun bayatı-
lardan istifadə edir. 
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Qeyd edək ki, Əzizə Cəfərzadənin ayrı-ayrı bədii əsərlərin-
də yalnız bayatılara deyil, mərasim nəğmələrinə də müraciət 
olunmuşdur. 

İsmayıl Şıxlının «Ölən dünyam» romanında oxşamalardan 
istifadə olunması əsərdə təsvir olunan əhvalatların bədii təsir 
gücünün artırılmasına xidmət edən bədii vasitə kimi diqqəti 
çəkir. Məsələn;

«Balama qurban alçalar, balam havaxt əl çalar. 
Balama qurban inəklər, balam nə vaxt iməklər» (137, s. 449). 
Çağdaş Azərbaycan romanlarında işlənən atalar sözləri və 

məsəllər bir tərəfdən bədii dilin zənginliyini, xəlqiliyini sə-
ciyyələndirən cəhət kimi, digər tərəfdən isə obrazların daxi-
li-mənəvi özünəməxsusluqlarının aşkarlanmasında əsas bədii 
vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Məsələn, «Yer yiyəsiz olan-
da, donuz təpəyə çıxar» (122, s. 465),«Yaman günün ömrü az 
olar» (122, s. 443), «Gizlində buğaya gələn, aşkara... » (57, s. 
297), «Dost var, düşmən var, adam özünü sındırmaz» (137, 
s. 368), «Kötük üstündə neçə çırpılar doğranarmış» (137, s. 
368), «Ər eldən gələr, oğul beldən» (137, s. 370), «İlan vuran 
yatar, ac yatmaz» (137, s. 375), «Saxla samanı, gələr zamanı» 
(137, s. 404), «Ehtiyat igidin yaraşığıdır» (137, s. 426), «Yüz 
gün yaraq bir gün gərək» (137, s. 432), «Sən saydığını say, gör 
fələk nə sayır» (39, 224), «Arxalı köpək qurd basar» (39, 309), 
«Bir şərim olsun, xeyrim onun içində... » (39, 238) və s. ata-
lar sözləri və məsəllər yaranan romanların xəlqiliyini göstərən 
amillərdən biri kimi çıxış etməkdədir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında həmçinin xalq 
nağıllarından alınmış əhvalat və süjetlərə də geniş yer veril-
mişdir. Məsələn, Anarın «Ağ qoç, qara qoç» romanı Məlik-
məm məd xalq nağılının motivləri əsasında, onun ideya-estetik 
qayəsindən bəhrələnilərək yazılmışdır. Romanın əsasında si-
yasi problem dayansa da, yazıçı nağıl janrına məxsus forma, 
üslub özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlamışdır. 
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Yaxud Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayılar» roma-
nında diqqəti çəkən mühüm məqamlardan biri süjet boyu yeri 
gəldikcə, nağıl motivlərinə söykənilməsidir. Buna misal ola-
raq «Nəhlət daşı» və «Üç qardaş» nağıllarından yaradıcı şə-
kildə bəhrələnilməsini göstərmək olar: «Nəhlət daşının altında 
Şeytan yatır. Həmin Şeytan iki kəndi torpaq üstündə bir-birilə 
düşmən edib. Bir kəndin adamları o biri kəndin çobanını öldü-
rüb. O biri kənd də bunun əvəzini çıxıb. Bu qan düşmənçili-
yinin qarşısını almaq üçün hər iki kəndin ağsaqqalları bir yerə 
toplaşıblar, həmin yeri lənətlənmiş yer sayıblar və ora «Nəhlət 
daşı» qoyublar» (59, s. 240). 

Göründüyü kimi, burada nağıla istinad romanda qaldırılmış 
məsələlərdən biri olan qisas və qan düşmənçiliyi motivlərinin 
tənqidinə xidmət edir. 

Bütövlükdə, zəngin folklor xəzinəsindən bəhrələnilməsi 
romanlara özünəməxsus fərdi çalar, əlvanlıq və canlılıq gətir-
mişdir ki, bu keyfi yyət istər tarixi, istərsə də müasir mövzulu 
əsərlərdə zəruri elementlərdən biri kimi səciyyələnir. 

Çağdaş Azərbaycan romanlarının bədii-sənətkarlıq xüsu-
siyyətlərindən bəhs olunarkən toxunulması vacib olan məsə-
lələrdən biri təsvir olunan hadisə və əhvalatların fəlsəfi  ruhu 
ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, fəlsəfi lik bütün məqamlarda yazılan 
romanların ayrılmaz xüsusiyyətlərindən biri kimi özünü bü-
ruzə verir. 

İsa Hüseynov (Muğanna), Əzizə Cəfərzadə, Seyran Səxavət, 
Afaq Məsud, Vaqif Sultanlı və digər yazarların romanlarının 
fəlsəfi  aspektini təmsil edən amillərdən biri də müraciət olu-
nan mövzularla bağlıdır. Belə ki, bu yazıçıların qələmindən 
çıxan romanların məhz mövzusu bu əsərlərin fəlsəfi  ruhun qa-
barıqlığı ilə qələmə alınmasını tələb edir. 

Lakin bütün bunlarla yanaşı, 1991-2005-ci illər Azərbaycan 
romanlarına fəlsəfi  ruhun hakim olması daha çox ayrı-ayrı ya-
zıçıların dünyagörüşündən, həyata baxışlarından qaynaqla-
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nır. Akademik Kamal Talıbzadənin doğru olaraq qeyd etdiyi 
kimi: «Hər bir yazıçının şəxsiyyətində, xarakterində ümumi 
cəhətlərlə yanaşı, elə fərdi və xüsusi keyfi yyətlər olur ki, bun-
lar yaradıcılıq prosesində müstəsna rol oynayır, yaradıcılığın 
nоvatоr istiqamətdə getməsinə özgün xüsusiyyətlərlə zəngin-
ləşməsinə təsir göstərir» (141, s. 133). Bizcə, müstəqillik döv-
rü Azərbaycan romanları timsalında da bunu müşahidə etmək 
mümkündür. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında fəlsəfi lik yal-
nız məna-məzmun kоmpоnenti kimi deyil, üslub elementi 
kimi çıxış etdiyindən əsərin ruhunda, məğzində və mahiyyə-
tində özünü büruzə verir. Bu isə bədii yaradıcılıq üçün olduqca 
vacib şərtlərdən biridir. 

«Çağdaş romanın həcmi kiçilir. Lakin bu bədii əsərin kom-
pozisiya və süjet quruluşunun sadələşməsi yox, mürəkkəbləş-
məsi hesabına baş verir. Paralel və konstruksiyaya malik sü-
jetlər çağdaş romanın arxitektonikası üçün tamamilə səciyyəvi 
keyfi yyət hesab edilə bilər» (125, s. 19). 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii nəsrində roman müəl-
lifl əri hadisə və əhvalatların təsvirindən tutmuş obraz və xa-
rakter yaradılışına qədər bütün məsələlərdə sözdən yığcam 
istifadə etməklə öz dəst-xəttini formalaşdırmağa çalışmışlar. 
Yaranan romanlar sözə qənaətin, sözün imkanlarına bələdliyin 
dəyərli bədii örnəkləri kimi maraq doğurur. Həcmindən asılı 
olmayaraq, mövcud romanlar məzmunu, ideya-problem xüsu-
siyyətləri ilə diqqəti çəkməkdədir və sözdən məharətlə bəh-
rələnməyin parlaq örnəkləridir. 

Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Akif Hüseynovun qənaətincə, 
«yığ camlıq ancaq bu və ya başqa janrın spesifi k əlaməti ol-
mayıb, ümumi sənətkarlıq keyfi yyətidir; bütün bədii formalar 
üçün eyni dərəcədə vacib məziyyətdir» (62, s. 4). Prоfessоr 
Pənah Xəlilovun mülahizələrinə görə isə: «Yığcamlıq bədi-
iliyin ən başlıca ünsürlərindəndir. Ancaq bir əsərin irihəcmli 
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olması, çoxcildli olması və ya həcmcə kiçik olması, əlbəttə, 
onun mövzusundan asılıdır. Bu səbəbdən də ədiblərimizin ki-
çik həcmli əsərlərə meylini təqdir ediriksə, bu о demək de-
yil ki, onlar cəhd eləsələr, hər cür mövzunu bircildlik yığcam 
əsərdə verə bilərlər» (70, s. 29). 

Şübhəsiz ki, prоfessоr Pənah Xəlilovun mülahizələri ilə 
razılaşmaq mümkün deyildir. Çünki tədqiqatçının yazdığı 
kimi, «bir əsərin irihəcmli olması və ya həcmcə kiçik olma-
sı... onun mövzusundan asılıdır» qənaəti inandırıcı səslənmir. 
Zənnimizcə, qısalıq, yığcamlıq fərdi yaradıcılıq üslubu ilə 
bağlı bir məsələdir. Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanla-
rında da lakonizm, qısalıq, yığcamlıq mövzu ilə bağlı deyil, 
fərdi üslubi çalar kimi dəyərləndirilməlidir. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanlarında forma axtarış-
larına geniş yer verilməsi, janrın müxtəlif çalarlarına təsadüf 
olunması diqqəti çəkir. Roman-reportaj, roman-əhvalat, ro-
man-pritça, sənədli roman, roman-esse – bütün bunlar araş-
dırılan dövrdə müşahidə olunan janr çalarlarıdır. Ayrı-ayrı ya-
zıçılar qələmə aldıqları romanlarla janrın ənənəvi poetikasını, 
çalar və keyfi yyətlərini qoruyub saxlamaqla kifayətlənməmiş, 
həmçinin onu inkişaf etdirmiş, yeni, spesifi k xüsusiyyətlərlə 
zənginləşdirmişlər. 

Çağdaş Azərbaycan romanlarının bədii sənətkarlıq kon-
tekstində araşdırılması göstərir ki, о, özünəməxsus yazı tərzi, 
yaradıcılıq üslubu ilə müşayiət olunmaqdadır. Nəşr olunan ro-
manların yalnız janr baxımından deyil, dil, üslub, forma baxı-
mından bənzərsizliyi də bu qənaəti sübut etməkdədir. Roman 
müəllifl əri əksər hallarda əsərlərinin mövzusu, məzmunu ilə 
yanaşı, estetik aspektlərinə də kifayət qədər diqqət yetirməyə 
çalışmışlar. 



Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı 171

SÖN SÖZ YERİNƏ

Göründüyü kimi, müstəqillik dövrü (1991-2005-ci illər) 
Azərbaycan romanları özünəməxsus inkişaf və təkamül yolu 
keçmişdir. Bu özünəməxsusluq istər mövzu-problem, istərsə 
də forma-sənətkarlıq məsələlərində özünü göstərməkdədir. 
Bu dövrün ədəbi məhsulu kimi tədqiqata cəlb olunan Əzizə 
Cəfərzadənin «Zərrintac-Tahirə», «Eşq sultanı», «Xəzərin 
göz yaşları», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», Sabir Əhmədlinin 
«Axirət sevdası», «Kef», «Kütlə», Əkrəm Əylislinin «Ətirşah 
Masan», Seyran Səxavətin «Nekroloq», Afaq Məsudun 
«Azadlıq», Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi», Kamal Abdullanın 
«Yarımçıq əlyazma», Ağarəhim Rəhimovun «Ovlaq keçidi», 
Elçin Mehrəliyevin «Doxsanıncı illər», Elçin Hüseynbəylinin 
«Yovşan qağayılar», «On üçüncü həvari və ya 141-ci Don 
Juan» və bir sıra digər romanlar bu qənaətə gəlməyə əsas verir. 

Müstəqillik dövründə yaranmış romanlar mövzu-məzmun 
baxımından zəngin və rəngarəngdir. Bu romanlarda demək olar 
ki, müasir Azərbaycan cəmiyyətini və çağdaş dünyanı narahat 
edən, düşündürən ən mühüm məsələlər mövzu obyektinə çevril-
mişdir. Belə ki, Dağlıq Qarabağ problemi, qaçqınlıq, köçkünlük, 
sosial-siyasi və mənəvi-əxlaqi məsələlər ən müxtəlif formalarda 
Azərbaycan romanında bədii təcəssümünü tapmışdır. 

Müasir Azərbaycan romanlarının bir qismi tarixi mövzuda 
qələmə alınmışdır. Əzizə Cəfərzadənin «Gülüstandan öncə», 
«Eşq sultanı», «Zərrintac-Tahirə», «İşığa doğru», «Xəzərin 
göz yaşları», Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma», Elçin 
Hüseynbəylinin «On üçüncü həvari və ya 141-ci Don Juan» 
romanları Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən 
bədii örnəklər içərisində diqqəti çəkməkdədir. İstiqlaliyyət 
dövründə tarixi mövzuda yazılan romanlar sayca çoxluq təşkil 
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etməsə də, onlar əvvəlki illərin eyni səpkili bədii örnəklərin-
dən xeyli dərəcədə seçilməkdədir. 

Tədqiq olunan romanlarda sosial-siyasi məsələlərə xü-
susi diqqət yetirilmişdir. Bu səpkili əsərlər içərisində Sabir 
Əhmədlinin «Axirət sevdası», Anarın «Ağ qoç, qara qoç», 
Əkrəm Əylislinin «Ətirşah Masan», Seyran Səxavətin 
«Nekroloq», Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi», Afaq Məsudun 
«Azadlıq», Səfər Alışarlının «Maestro», Elçin Mehrəliyevin 
«Doxsanıncı illər», Elçin Hüseynbəylinin «Yovşan qağayı-
lar» romanları məhz sosial-psixoloji mahiyyəti ilə diqqəti 
cəlb edir. Sosial-siyasi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmə-
si Azərbaycanın yenidən istiqlaliyyət əldə etməsindən sonra 
ölkədə yaranan ab-havadan qaynaqlanır. 

Azərbaycan nasirlərini düşündürən məsələlərdən biri də 
mənəvi-əxlaqi problemdir. İstiqlaliyyət dövründə Azərbaycan 
ədəbiyyatında yaranan romanların əksəriyyətində mənəvi-əx-
laqi problemlər müxtəlif mövzular kontekstində işlənilmiş-
dir. Bunların içərisində Əkrəm Əylislinin «Ətirşah Masan», 
Hüseynbala Mirələmovun «Gəlinlik paltarı» romanları təhlil 
üçün daha çox material verir. Qeyd edək ki, yaranmış roman-
larda mənəvi-əxlaqi məsələlər bir tərəfdən müstəqil mövzu 
obyektinə çevrilmiş, digər tərəfdən isə müxtəlif mövzu və 
problemlərə həsr olunmuş bədii örnəklərdə əsas istiqamətlər-
dən biri kimi qaldırılmışdır. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanları janr, dil-üslub, 
forma-sənətkarlıq baxımından da diqqəti çəkməkdədir. Məhz 
bu aspekt yaranan mövcud bədii örnəklərin özünəməxsus, spe-
sifi k özəlliklərini, estetik fərqliliklərini göstərməkdədir. Milli 
kontekstdə yanaşılarsa, araşdırılan dövrdə nəşr olunmuş istər 
tarixi, istərsə də müasir mövzulu romanlar janrın poetikasını 
xeyli dərəcədə yeni çalarlarla zənginləşdirmişlər. 

Qeyd edək ki, istiqlaliyyət dövrü Azərbaycan romanları ilə 
müxtəlif ərəb ölkələrində eyni janrda yaranan əsərlər arasında 
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mövzu, problem və ideya-estetik baxımdan oxşar məqamla-
ra təsadüf olunmaqdadır. Bu aspekt daha çox Nəcib Məhfuz, 
Yusif İssibayi, Əbdürrəhman Nasif, Yusif Əl Qaid və başqa 
yazıçıların romanlarında özünü büruzə verməkdədir. 

Şübhəsiz ki, bir tədqiqat işində müstəqillik dövrü Azər-
baycan romanlarını bütün yönlərilə təhlil etmək mümkün de-
yildir. Ona görə də burada ən səciyyəvi məqamlarla kifayətlə-
nilmişdir. Gələcək tədqiqatlarda bəhs olunan dövrün roman-
ları mövzu-məzmun, ideya-problem, obraz yaradıcılığı, janr 
poetikası, dil-üslub və s. məsələlər kontekstində müstəqil tə-
dqiqat obyektinə çevriləcəkdir. Həmçinin romanların ayrı-ayrı 
müəllifl ərin yaradıcılığı timsalında araşdırılması da tədqiqini 
gözləyən məsələlərdəndir. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ro-
manlarının əvvəlki illərin ədəbi prosesi ilə müqayisəli şəkildə 
təhlili də elmi təhlilini gözləyən məsələlərdəndir. 
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