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 Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra cəmiyyətin bütün sahələrində 

olduğu kimi, ictimai təfəkkür forması olan ədəbiyyatda da buxovlanmış düşüncə 

tərzi özünün sərbəst yaradıcılıq arenasına daxil oldu. Bu məqam özünü xüsusən, 

nəsrin ən çevik janrı hekayədə göstərdi. 

 İnkaredilməz faktdır ki, müasir hekayələrin diqqət mərkəzinə, həmişə olduğu 

kimi, yenə də ümumbəşəri dəyərlər, insana qayğı məsələsi çəkilir. Biganəlik, 

laqeydlik pislənir, insana sevgi, humanizm qabardılır.  

Dövrün, zamanın tələbindən çıxış edən hekayə nümunələrində təsvir edilən 

insan obrazları fərdi taleyini, təkcə şəxsi tale kimi yox, həm də mühitin, dövrün, 

cəmiyyətin, ölkənin, vətənin bütövləşmiş bəşəri taleyi kimi yaşanılır. 

Dövrün bədii əsərə, xüsusən, hekayə janrına israrla diktə elədiyi mövzular, 

ideyalar, problemlərin təcəssümündə insanın taleyi məsələsi fərdi, şəxsiyyət, 

azadlıq sevgisi, torpaq itkisi və s. kontekstlərdən müstəqillik dövrünün konkret 

obrazına çevrilə bilir. 

 Ümumiyyətlə, xalq həyatı, xalq, vətən taleyi ilə bağlı xalqın iradəsini, fikir və 

duyğularını, arzu və istəklərini ifadə edən əsərlər bu cəhətdən diqqəti çəkir və  

inikas olunan hər hansı mövzu, ideya, qaldırılan problem yüksək bədiilik, dərin 

məna və ictimai məzmun qazanır. 

Bu baxımdan əsrin əvvəllərində, başlıca olaraq eyni gənclik ehtirası, həvəsi 

ilə yazıb-yaradan yaşlı nəsil yazıçılarının qələmində özünü doğruldan hekayə janrı 

bu dəfə daha yeni fərqli mövzularla diqqəti çəkdi. İsa Hüseynov, Anar, Elçin, 

V.Babanlı, Ə.Hacızadə, Q.İlkin, N.Rəsulzadə, S.Rüstəmxanlı, Ə.Səmədli, 
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A.Abdulla, F.Məmmədli, M.Bəkirli, S.Alışarlı, A.Tağıyev, F.Mustafa, 

H.Mirələmov, E. Mehrəliyev, İ. Quliyev, M. Niyarlı  və b.-nın hekayələrində 

təqdim olunan gerçəklik, obrazların daxili yaşantısı, hadisə və proseslərə yeni 

baxış cəlbediciliyi ilə yadda qaldı. 

  Nəzərdən keçirdiyimiz illərin ədəbi prosesində kəmiyyətcə çoxluq təşkil 

edən hekayə nümunələri bir sıra ümumiləşmiş xarakterik cəhətlərlə yadda qalır. 

Məlumdur ki, hekayə kiçik həcmli epik janr olduğundan, ayrıca alınmış, seçilmiş 

və izlənilən əhvalat, hadisə, vəziyyət konkret insan taleyi fonunda bütöv 

cəmiyyətin, mühitin cəm halında simvolik obrazını yarada bilir.  

Düşünmək olar ki, hekayə janrı bu cəhətdən ümidverici yeni inkişaf 

mərhələsinə daxil olur. Və şəksiz ki, ilk növbədə sənət və həyat təcrübəsini 

qazanmış yaşlı və orta nəsil nümayəndələrinin, habelə sənətdə yeni addımlarını 

atan gənc ədəbi qüvvələrin birgə səyi müqabilində hekayə janrı qazanılmış əvvəlki 

uğurların üzərindən boy atıb rişələnərək irəliyə doğru addımlayır. Yeni mövzu, 

yeni problem, yeni qəhrəman tipi ilə diqqəti çəkən hekayə janrı yeni üslub, yeni 

bədii düşüncə tərzi nümayiş etdirir. 

 Təqdim olunan həyat faktında problemlərin çoxluğu insan asayişinin normal, 

sabit formada davam və inkişaf etdirilməsi yolunda əngələ çevrildiyindən, bundan 

çıxış yolunu aramaq və ya yaşamaq uğrunda mübarizə əzmi müstəqillik dövrünün 

adamlarında daha çox vətəndaşlıq duyğusu ilə yüklənir və bu, nəzərdən 

keçirdiyimiz illərin hekayələrində bədii düşüncəni məşğul edən əsas məqam kimi 

qabardılır. 

 2000-ci illərin hekayə mənzərəsini İsa Hüseynovun (Muğanna) «Dan ulduzu 

və mən», «Şinel», «Unus», «Rzaqulu», «Küp», «Yekədiz», «Məcid», «Portsiqar», 

«Getdi», «Şapalaq», «Küllük» və s. silsilə hekayələri, Qılman Ġlkinin «Gəlin», 

«Qocalar evində nigah», «Məhəbbət oyunu», «Ləkə»; Əli Səmədlinin «Bir gündə 

qocalan anam», «Üç qulac kəndir», «Qızıl inəyin nağılı», «Dolayların nağılı», 

«Gəlin gəlir»; Məmməd Orucun «Aman təklik əlindən», «Susuz gölün sonası»; 

Miraslan Bəkirlinin «Xızır baba», «Qarğa», «Qızıl balıq», «Ruh», «Nal», «Durna 
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səsi», «Ulartı», «Yadigar», «Ad günü», «Şeytan küpəsi», «Şeytan oğlu», «Qorxu», 

«Ölüm»; Natiq Rəsulzadənin «İtmiş axşam», «Xor adamı», «Hifz et və bağışla», 

«Öncə düyün»; Firuz Mustafanın «Matəm musiqisi», «Dinozavr kölgəsi»; 

H.Mirələmovun «Vicdanın səsi», «Yuxu», «Çimərlikdə, «Qarınqulu»; Aydın 

Tağıyevin «Nağıl axşamı», «Balaca adamın böyük günü», «Körpü»; Eyvaz 

Zeynallının «Yad dağlarda», «İlan balası», «Adi əhvalat»; Azər Abdullanın 

«Qımır», «Söz havası», «Şairin şeytan üzü» və s. əsərləri ən müxtəlif problemlər 

işığında canlandırır. Bu sırada mənəvi-əxlaqi mövzu üstün mövqedə durur. 

 İsa Hüseynovun «Şinel» hekayəsində hadisələr ötən əsrin 40-cı illərinə 

qayıtmaqla sanki bugündən uzaqlaşır. Əzizə müəllimə 58 il əvvəlki qarmaqarışıq 

müharibə illərini xatırlayır. O illər ki, həyətlərdə ocaq qalamağa icazə verilmir, 

gecə qaranlığında evlərdə adi neft lampalardan istifadə edilmirdi ki, düşmənin 

göylərdə bomba ilə dolu təyyarələri uçurdu. Amma dünyanın o günəşli saatlarında 

hamının dünya gözəli dediyi 22 yaşlı Əzizə müəllimə də var. Günlərin birində 

müəllimlərin maaşını almaq üçün adam tapmayıb qoca, xəstə direktor maarif 

şöbəsinə gənc müəlliməni göndərir. Qışın sazanağında, qalın geyimi olmayan 

Əzizə müəllimənin bu ağır səfəri onun yaddaşında həm də mənəvi yüksəklik 

zirvəsi kimi qalır. Vağzalın balaca gözləmə otağında əyin-başı mazutlu, sinəsi, 

kürəyi, boğazı, sifəti tənziflə qalın sarınmış, şinelli yaralı bir əsgərin öz vəziyyətini 

unudaraq bir anlığa gənc qızın əsrarəngiz gözəlliyi qarşısında vəcdə gəlməsi xoş 

məramla sonlanır. Bu dünya gözəlinin yağış, qar altında evə necə, hansı vəziyyətdə 

gedəcəyini fikirləşən qəhrəman sinelini, kəmərini çıxarıb ona verir ki, yolda qıza 

soyuq olmasın və yad nəzərlərdən qorunaraq kimsə ona sataşmasın. Gözəl insani 

duyğuların, münasibətlərin xoş ab-havasından isinən və eyni dərəcədə özünü itirən 

gənc müəllimə öz növbəsində bu andan etibarən yaralı əsgərə biganə deyil, yaraları 

hov çəkməsin deyə, sineli, kəməri yenidən əsgərin özünə geyindirir. Ancaq canı 

qəlpəylə dolu yaralı əsgər fikrində qətidir. şineli, kəməri təkrarən ona verir və 

birlikdə küləkli, yağış, qar altında və bərk şaxtada vağzaldan çıxıb dəmir yolu 

boyunca addımlayırlar. Yarı yolda ağrılarına tab gətirməyən əsgər qızdan 
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ayrılmağa məcbur olur. Tapşırır ki, işıqlaşanda şineli gətirsin, ya da yaxın bir 

adamla göndərsin. Gənc müəllimə geri qayıdanda onun hərbi xəstəxanaya 

aparıldığını görüb, illərlə gözlədiyi qismətin şirinliyini dadmamış əlindən 

alınmasına heyfsilənir. 

 Hekayədə şinel detalı insan taleyində özünəməxsus ibrətamiz 

mənalandırmaları ilə yadda qalır. Yazıçı zamanın uzaqlığından günümüzə qayıdır, 

qəhrəmanının yaddaşında ilişib qalmış müharibə dövrünün şinelini sanki rəmzi 

olaraq müasir çılpaq dünyaya və insanlara geyindirmək, əxlaqi-mənəvi 

deformasiyaya uğramış bəşəri gözəlliyin əslinə qaytarmaqla xilas etmək istəyir.  

Qılman İlkinin «Ləkə» hekayəsində əxlaqi-mənəvi aşınmaya məruz qalan 

gənc qadın – ananın yanlış addımının ailədə törətdiyi əzabverici ab- hava təsvir 

olunur. 

 Hekayə sosial-psixoloji zəmində qələmə alınmışdır. Var-dövlət, rifah, yaxşı 

geyinib-keçinmək naminə Sənubər qadınlıq və analıq ləyaqətini tapdayıb, varlı 

birisilə Dubaya qaçır. Sənubərin düşünülməmiş bu addımı tam dərinliyi ilə oğlu 

Samirin saf, təmiz uşaq dünyasında dərk oluna bilmir. Samir anasını daim yanında 

görmək istəyir. 

 Əsərin qəhrəmanı Camal həyatın ağrı-acılarını hələ dadmamış kiçikyaşlı 

oğlunun məsum hisslərinə ləkə salmamaq üçün namusuna boğularaq arvadı 

Sənubəri yenidən ailəyə qəbul edir.  

Əli Səmədlinin «Qızıl inəyin nağılı» hekayəsində isə təmiz, insani duyğular, 

saf münasibətlər təcəssüm olunur. Sadə zəhmətlə məşğul olan adamların həyat 

tərzi, işi, əməli ünsiyyətdə qırılmaz daxili bağlılıq yaradır. Özlüyündə gözəl əxlaqi-

mənəvi keyfiyyətlər nümayiş etdirərək, hekayədəki surətlər evin, ailənin müqəddəs 

qanun-qaydalarına riayət edirlər. Ailənin dolanışığı naminə hər cür əzab-əziyyətə 

qatlaşırlar.  

Hekayədə gözlənilməz motiv – inəyin itməkliyi insanların mənəvi dünyasını, 

qəm və kədərini, sevinc və duyğularını üzə çıxarır. 



5 

 

 Yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi problemlər qaldıran yaşlı yazıçılardan biri də 

Əlibala Hacızadədir. Əsərlərinin külliyyatını hazırlayan yazıçının birinci cildində 

(2004) toplanan hekayələri özünəxas mövzular və qəhrəman tipləri ilə diqqəti 

çəkir. Ayrı-ayrı bölgülərlə təsniflənən hekayələri (Füzuli haqqında hekayələr; Uşaq 

hekayələri; Qürbət hekayələri; Müharibə haqqında hekayələr və s.) birləşdirən 

vahid bir üslub – Əlibala Hacızadə üslubu hadisə və proseslərə, həyat faktına dərin 

müşahidə qabiliyyəti, həssaslığı, təbiiliyi ilə seçilir. 

 Füzuli haqqında hekayələr («Sən yaşayacaqsan», «Ax Vətən, Vətən», «İlk 

duyğular», «Ürək», «Naməlum şair») dünya şöhrətli, tanınmış Azərbaycan şairi 

Məhəmməd Füzuli əsərlərindən alınan təəssürat əsasında yazılmışdır. Eyni 

zamanda dövr və mühit burada şairin həyatı ilə bağlı məqamlarda bariz bədii 

ifadəsini tapır.  

Ə.Hacızadənin uşaq aləmini əks etdirən hekayələrində («Yalanın sonu», 

«Pay», «Qırmızı almalar», «Lovğa dovşan», «Ərköyün qız», «Pəhləvan», 

«İmtahan» və s. bu kimi hekayələr) uşaq dünyası və psixologiyası özünəxas cəhəti 

ilə bədii düşüncənin aynasında təqdim  edilir.  

Yazıçının «Qürbət hekayələri»ndə isə («Rentgen otağında ölüm», «Sümük», 

«Qan», «Od və pul», «Gəmiricilər», «Sözsüz mahnı», «İtki», «Ana dəyanəti», 

«Televizorun ölümü» və s.) ədibin vaxtilə tərcüməçi kimi çalışdığı Əfqanıstan 

həyatından epizodlar bədii təhlilə çəkilir. 

 Müharibə mövzusunda yazılmış «Zəlzələ», «İtin sədaqəti», «Can və 

hərislik», «Qan» hekayələrində Əlibala Hacızadə müharibə gerçəkliyinin dəhşətli 

məqamlarını bədii həqiqətin aynasında mahiyyəti ilə inikas etdirir və qabardır.  

Fakt və hadisəni çevik janrın bədii-estetik tələblərinə uyğun olaraq təsirli 

mənalandırmaları ilə önə çəkir. Meyit adı ilə tabutda aparılan, üstündə qan donmuş 

sırğalı qulaq, balta ilə vurulmuş üzüklü barmaqların təsviri ilə müəllif düşmən 

tərəfin nə qədər amansız və qəddar olduğunu təqdim edir və bununla da hekayədə 

(«Zəlzələ») ümumiləşmiş işğalçı obrazı yaradılır. 
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 Müharibə mövzusu 2000-ci illər hekayəçiliyində aparıcı xətlərdən biri kimi 

davam edir. 

 Firuzə Məmmədlinin bu cəhətdən iki hekayəsi diqqəti çəkir. “Atilla, Atilla, 

Atilla” hekayəsində “Qarabağ uğrunda qılınc (oxu: silah) götür, vuruş” ideyası 

tarixi-mifoloji obrazın, əzəmətli Atillanın simasında gerçəkləşib qabardılır.  

Qarabağ mövzusunda lirik-romantik ruhda yazılmış hekayələrdən fərqli 

olaraq əsər birbaşa vətəndaşlıq çağırışı ilə seçilir, itmiş hissiyyatları oyadır, 

paslanmış beyinləri tərpədir, döyüşə, mübarizəyə səsləyir. 

 “Müsibət” hekayəsi də Qarabağ mövzusunda olub, vətən torpaqlarının 

itkisindən doğan vətəndaş təəssübkeşliyini ifadə edir. Şər qüvvəni təmsil edən 

ermənilər istənilən vaxt imkanlarını işə salır, hansı yolla, necə, nə iləsə zəbt 

edəcəyi ərazilərdə daxili qarmaqarışıqlıq yaradır. Toy ərəfəsi müvəqqəti atəşi 

dayandırıb, qonşuların zənnini aldadırlar. Sakitlikdən istifadə edən 

azərbaycanlıların toy gecəsi güclü atışma ilə müsibət törədib, doğma yurdlarını 

tərk etməyə vadar edirlər. Yazıçı müqəddəs dəyərləri tapdayan, təhqir dolu 

hərəkətlərlə toy mərasimini pozan erməni işğalçılarının ümumbəşəri nifrətə layiq 

olduğunu ibrətamiz epizodlarla ifşa edir. 

 Füruzə Məmmədli «Əbil», «Qarabasma», «Oğurluq», «Elxan», «Qaratel», 

«Məhəbbət», «Qatarda», «Tamamilə məxfi» hekayələrində müxtəlif taleli, ömrün 

axarında müxtəlif səmtlərə üz tutmuş insanların həyatını daxili, iç dünyasından 

təqdim edir. 

 «Qarabasma» hekayəsində ümumbəşəri problemlər qaldırılır. Yer planetinin, 

yer adamlarının həyatı, işi, əməli, niyyəti, fikri, duyğusunun şər meyillərin, şər 

qüvvələrin əsarəti altında olması, şər vasitəsilə idarə olunması, hərc-mərclik, elmi 

kəşflər xaosu müəliifə görə planetlərin məhvi ilə nəticələnə bilər. Hərc-mərcliyin, 

hər cür aşınmaların qarşısı alınsın deyə kənar planetlər yollar axtararaq belə şər 

meyilli qüvvələrin fikri, əməlindən yerində xəbər tutmaq üçün seçmə, münasib yer 

adamlarının beyninə uğultu, cingilti şəklində daxil olub təcrübələr aparır. Lazımi 

informasiyanı beynindən ötürücü vasitə kimi istifadə etməyə çalışır. Bunu yazıçı 
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əsərə müsbət əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən Bikənin beyni, fikri, 

hissinə çökən hansısa Ruh və ya Qarabasma şəklində alıb təqdim edir və bu 

hekayənin ideya-bədii mündəricəsində güclü mənalandırmaları ilə yadda qalır.  

Elçin Mehrəliyev “Qayıda biləcəkmi?”, “Qamış”, “Gecikən yaz”, “Sınıq 

araba”və başqa bu kimi digər hekayə nümunələri ilə çıxış edərək əsərlərində insan 

taleyinin ağrılı məqamlarına diqqətimizi artırır. Elçin Mehrəliyevin 

qəhrəmanlarında çox vaxt çətinliklərlə üzləşdiyi anda dözüm, iradə nümayiş 

etdirilir və qalib çıxır. El-obasından, dədə-baba yurdundan didərgin düşmüş Kərim 

kişi sadə zəhmət adamları (“Qamış”) əməyinin müqabilində nadanlıqlarla 

üzləşsələr də,özünü sındırmır, qürurunu, mənliyini qorumağı bacarır. “Qayıda 

biləcəkmi?” hekayəsində E.Mehrəliyev gerçəkliyi aydın, ibrətamiz mənalandırmalı 

ilə bədii təhlilə çəkir. Hekayədə təsvirini tapan və yolunu azmış insan məhz İlahiyə 

yönəlmiş duanın təsiri altında yatmış hissiyyatın, qəlbin, ağlın həmin anda 

dirçəlməsi və durulması ilə özünə və ailəsinə qayıdır.   Yazıçının “Sınıq araba” və 

ya “Gecikən yaz” əsərlərində müharibə həqiqətlərin acı nəticələri təsirli bədii 

lövhələrlə göz önündə canlanır. 

 

Mənzər Niyarlının hekayələri problematik  mövzuları ilə diqqəti çəkir. 

Mənzər Niyarlının nəsr əsərlərinin baş mövzusunu, ideya-bədii xüsusiyyətlərini 

müəyyən edən əsas cəhət gerçəklikdəki insan həyatı və taleyi üçün zəruri və vacib 

sayılan normal əxlaqi və mənəvi keyfiyyətlərin, dəyərlərin ardıcıl və davamlı 

olaraq qorunmamasına və ya adamların sosial-məişət qayğıları, ehtiyacları ilə 

yüklənən ağır həyat şəraitinə müəllif etirazı bəzən kəskin və ya üsyankarcasına, 

bəzən isə daha çox həzin, kövrək notlar üstündə köklənməsi ilə şərtlənir. “Dua”, 

“Tərəddüd”, “Alim”, “Toy günün səhəri” əsərlərində Mənzər Niyarlını məşğul 

edən, maraqlandıran problem, mövzular hansılardır? “Alim”də alimlərin sosial-

iqtisadi durumu, onların cəmiyyətdə tutduğu yeri, mövqeyi “Toy günün səhər” və 

“Dua” hekayələrinlə kənd həyatının unudulmuş, yaddan çıxmış bəzi ciddi həyati 

problemləri, məişət-sosial qayğıları, sosial demoqrafik məqamlar, “Tərəddüd”də 
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müharibə anlayışına cəmiyyətin bəzi təbəqələrində konkret fərqli baxışları önə 

çəkilib qabardılır.  

Bu baxımdan M.Niyarlının adı çəkilən əsərlərindən bəzilərinə nümunə üçün 

diqqət yetirmək olar. Mövzusu kənd həyatından alınmış “Dua” hekayəsində 

qoyulan problem özü-özlüyündə ikiqatlıdır. Problemin bir qütbündə adamların 

şəraitsizlikdən əziyyət çəkdiyi önə çəkilərsə, digər tərəfdən məhz həmin 

şəraitsizliyi aradan qaldırmaq yolunda görülən işlərin özü əlavə neçə-neçə 

çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Bunu müəllif Pəri Sevdamalı qızının 

qavrayışında ələnən və öz əksini tapan daxili düşüncələrin təsvirində daha aydın 

bədii lövhələrlə çoxqatlı problemin üzərinə işıq salır. Bu baxımdan biganəlik, 

laqeydliyin pislənməsi əsər boyu özünün daha qabarıq bədii ifadəsini tapır. 

Hekayədə insana, el-obaya diqqət, qayğı məsələsi Pəri Sevdamalı qızının - sıravi 

kənd adamlarının ümumiləşmiş fərdi-psixoloji simasında təqdim olunsa da, insan 

burada taleyini təkcə öz şəxsi taleyi kimi yox, həm də mühitin, cəmiyyətin, 

ölkənin, vətənin bütövləşmiş taleyi kimi yaşayır. Bu baxımdan əsərdə iki obraz, iki 

dünyagörüş, iki bir-birinə zidd qütblər zahirdə yox, gizli, alt qatda üz-üzə dayanır. 

Pəri Sevdamalı qızının insana, el-obaya diqqət, qayğı harayı bütün həssaslığı, 

çırpıntısı ilə Bəybala kimi insani duyğuları korşalmış və daşlaşmış xüsusiyyətində 

biganəliyin, laqeydliyin pislənilməsi məhz bu cəhətdən maraqlıdır. M.Niyarlının 

müharibə mövzusunda yazdığı “Tərəddüd” adlı hekayəsində də eyni dövrün, eyni 

mühitin prlblemlərinə, hadisə və əhvalatların ən səciyyəvi məqamlarına nəzər 

salınır. Müharibəyə münasibət müxtəlif tipli adamlarda fərqli şəkildə özünü 

göstərir. Varlı təbəqənin nümayəndələrində müharibə anlayışı, vətənin, torpağın 

müdafiəsi məsələsi adətən o qədər mühüm əhəmiyət kəsb etmədiyi halda adi, sıravi 

adamların təsəvvüründə bərkiyən vətənin, torpağın təcavüzkarlardan qorunması 

məsələsi, başqa sözlə dağıdıcı müharibə qorxusuna olduqca ciddi məna verilir. 

Hekayədə diqqət məhz adamlarda müşahidə olunan hər hansı ciddi həyati-

əhəmiyyətli hadisəyə, xüsusən qorxunc, təhlükəli müharibə anlayışına, yaxud 

vətənin,torpağın müdafiəsi məsələsinə biganəliyin, laqeydliyin pislənilməsinə 
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yönəldilir. Əsərdən alınan bu ideya hekayə boyu izlənilir və bədii-estetik təsir 

gücünə malik olur.  

 

İ.Quliyevin nəsr əsərləri içərisində “Məşhərdən bir gün qabaq” və “Avqust 

günü” hekayəsi bədii-estetik kriteriyalar nöqteyi-nəzərdən daha çox diqqəti çəkir. 

Bu əsərlərdə real həyat faktı, gerçəklik özünün bədii-psixoloji təhlilində 

inandırıcılığı təbiiliyi ilə yadda qaldı. İ.Quliyevin “Avqust günü” hekayəsində 

hadisələr isti avqust günlərinin birində baş versə də, obrazın keçdiyi, arxada qalan 

qısa ömür yolu məhz avqust günlərin ümumi psixoloji durumu və fontekstində 

mənalanır. Hekayənin qəhrəmanı Yaşar institutda oxusa da, onun son kursuna 

gəlib çata bilmir. Niyə? Ona görə ki, Yaşar institut həyatında bir çox mənfi hallar, 

haqsızlıqlarla üzləşir, qarşılaşdığı hər hansı çirkin əməlin, işin müqabilində 

özünəxas ciddi mühakiməvi cavab reaksiyası ilə hərəkət edir. Onun bu addımı 

hekayədə təsvirini tapan, onu əhatə edən müəyyən adamlar tərəfindən heç vaxt 

təqdir olunmur. Yaşar oxuduğu ali məktəbdən məhz belə haqsızlıqların qurbanı 

olaraq qovulur və uzaqlaşır. İbrahim Quliyevin “Məşhərdən bir gün qabaq” 

hekayəsində dörd obrazın, dörd daxili yaşantısı yazıçının təsvir və təhkiyəsində 

müxtəlif tərəf və bucaqları ilə ən ümdəsi keçmişin, arxada qalan ömür yolların 

keçidlərindəki iztirablı, həzin məqamlar yaddaş psixologiyasında hissə-hissə 

çözələnib xatırlanır. Oxucunun bədii-estetik və fəlsəfi qavrayışı və duyumunda bu 

dörd obrazın dörd daxili yaşantısı məhz bir bütöv halında dolğunlaşaraq yeni 

məzmun və yeni məna kəsb edir. Yazıçı Məhəd kişi obrazın daxilə enən və 

getdikcə dərinləşən nisgilli, iztirablı anlar, düşüncələr prosesində bədii-psixoloji 

təhlilini gücləndirərək qəhrəmanın qoca Nabatla gizli daxili dialoqunaxarı 

tutumunda yaşanılmış, ötüb keçmiş ömür yolunda Tut ağacı, Qızıl inək və Qara 

buğa ilə bağlı ayrılmaz mənəvi birliyin, gizli xoş təmasın rəmzi mənasını yaradır. 

Hekayədə insanla üzbəüz bədii təhlilə çəkilən kövrək, həzin ruhda rişələnib nəfəs 

alan Tut ağacı, Qızıl inək və Qara buğanın alt qatda köklənmiş gizli daxili 

dialoqunda məhz insani duyğuların aydın bədii ifadəsi və onun yüksək estetik təsir 
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gücü önə çəkilib qabardılır.  Müharibə, Qarabağ mövzusu Mərziyyə Səlahəddin və 

Aygün Həsənoğlunun hekayə yaradıcılığında da xüsusi yer tutur. Bu yazıçıların 

əsərlərində qələmə alınan həyat materialının bədii təqdimi təbiiliyi, inandırıcılığı 

və daha çox görümlülüyü ilə yadda qalır. Müəllif təhkiyəsi və təsvirlərində əsərdə 

iştirak edən surətlərin nitqində canlı müharibə obrazı və psixologiyasıdaha qabarıq 

müşahidə olunur. Müharibə anım və yaşantılarından doğan ağır itki, müharibə 

qayda-qanunlarının ümumi atmosferası bu yazıçıların hekayə yaradıcılığında 

özünəxas cəhəti ilə üzə çıxır. 

Gənc nəslin istedadlı nümayəndəsi Aygün Həsənoğlunun hekayələri bədii-

estetik keyfiyyəti ilə diqqəti çəkir. «Qovuq» (2000) kitabından sonra «Yeddi qapı» 

(2004) toplusu ilə görünən Aygün Həsənoğlu əvvəlki hekayələrindəki problem, 

mövzu, ideyaları uğurla davam etdirdiyini göstərdi.  

Yazıçı yeni hekayələrində böyük vətəndaşlıq duyğusu ilə işğal altında olan 

torpaqlarımızın azad olunması naminə üsyankar mövzulara müraciət etdi. 

«Qarabağı qaytaran oğlan və ya Fərhad əfsanəsi», «Məhvərindən qopan dünya», 

«İblis», «Sərhəd», «Səhv», «Yanğı», «Tabutda dirilənlər» və s. hekayə 

nümunələrində müharibə mövzusu ilə bağlı gənc yazıçını düşündürən problem, 

ideya kəskinliyi ilə qabardılır. 

 Ümumiyyətlə, müharibə, Qarabağ mövzusu Aygün Həsənoğlu hekayə 

yaradıcılı- ğında xüsusi yer tutur. Bu yazıçının əsərlərində qələmə alınan həyat 

materialının təqdimi sərt bədii lövhələrlə və daha çox görümlülüyü ilə seçilir.  

Müəllif təhkiyəsi və təsvirlərində, həmçinin, surətlərin nitqində canlı 

müharibə obrazı və psixologiyası daha qabarıq müşahidə olunur. 

 Müharibə anım və yaşantılarından doğan ağır itki, hərb qayda-qanunların 

ümumi ab-havası yazıçının hekayələrində qabarıq və dolğun şəkildə  əksini tapır. 

“Qarabağı qaytaran oğlan və ya Fərhad əfsanəsi” hekayəsində əsirliyin əzablı, 

işgəncəli, gərilmiş halları bütün ağırlığı, kəskinliyi ilə bədii mətnə köçürülür. Və 

bütöv halda müharibə obrazının bədii-psixoloji portretinə çevrilir. 
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 Müharibə anlayışı yazıçının bədii düşüncəsində, hətta obrazların nitqində 

özünəxas cəhətləri ilə açılır.  

Hekayə rəsmi, sənədli faktlar əsasında qələmə alınsa da, hadisə və 

proseslərin, insan taleyinin güclü bədii-mifik təsir və mənalandırmaları baxımından 

təbiiliyi, inandırıcılığı ilə diqqəti çəkir.  

Əsərin qəhrəmanı iyirmi bir yaşlı Fərhad daim ağır, üzücü işgəncələrə məruz 

qalsa da, əsl igid kimi aydın, işıqlı əqidənin yorulmaz mübarizi olaraq yüksəlir. 

Hekayədə təsvirini tapan bu obraz mifikləşərək, yazıçının bədii düşüncəsində və 

estetik idealında ümumiləşən qurd balasının rəmzi-simvolik obrazı kimi mənalanır. 

 

Mərziyyə Səlahəddinin hekayələri əsasən müharibə mövzusu üzərində 

qurulub. Müharibənin yaratdığı bir sıra çətinliklər, problemlər və ya müharibə 

anlayışına münasibət, müharibə psixologiyası bütün cəhətləri, tərəfləri ilə 

Mərziyyə Səlahəddinin təsvirlərində özünün məxsusi bədii inikasını tapır. 

 “Bağışlanmayan günah”, “Ata ocağı”, “Bir ovuc torpaq”, “Sonsuz”, 

“Günah”, “Sona bülbüllər”, “Apardı sellər saranı”, “Şairin səsi”, “İki dilənçi”, 

“Yuxu”, “Ala dana”, “Ağ at” və başqa hekayələrində yazıçı əsasən ağrılı insan 

taleyini “müharibə obrazı” fonunda izləyir. Müharibənin ağrı-acılarını bütün ruhu 

və canında gəzdirən yazıçının qəhrəmanı əsər boyu daxili dramatizmində müharibə 

dəhşətlərinə daxili qəzəb və nifrəti ilə üsyana qalxır. 

 «Bağışlanmayan günah» hekayəsində yazıçı bu baxımdan diqqəti birbaşa 

müharibə obrazının özünə cəmləşdirir. Müharibə ab-havası, müharibə 

psixologiyasından yoğrulan düşmən obrazını müharibənin məhz daxili qatlarından 

arayan və onu bədii tədqiqata uğurla tətbiq edən müəllif burada düşmən obrazını 

da müharibə obrazının nəhəng dairəsindən ayrı təsəvvür etmir. Birinci düşmən 

konkret olaraq məlumdur ki, hansı düşmənlə üz-üzə dayanılır. İkinci düşmən 

obrazının ümumiləşməsində isə müəllif öz içərilərində olan daxili düşməni olduqca 

təhlükəli meyl kimi qiymətləndirir və ikinci qütbdə dayanan bu düşmənçilik 

anlayışında Mərziyyə Səlahəddin məhz bağışlanmayan günah hesab edir. Daxili 
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düşməni vaxtında aşkarlayıb yerindəcə tədbir görmək, onu tam zərərsizləşdirmək 

işin əsas cəhətidir. Ancaq daxili düşməni vaxtında aşkarlamaq yolunda 

inadkarcasına göstərilən passivlik  mövqeyindən düşmənçilik meyllərinin real 

olaraq  aktivləşməsinə gətirib çıxarir. Demək müharibə anlayışının çoxqatlı 

tərəflərini yazıçı olduqcu düzgün dərk etmiş və onun bədii estetik həllini də çox 

dəqiq yerinə yetirmişdir və müəllif niyyəti bu halda oxucu üçün aydın olur.  

Mərziyyə Səlahəddinin «Qapı ağzında» hekayəsində müharibə obrazına 

tamam başqa yöndən bədii işıq salır. Yazıçının bu hekayəsi iki müharibənin ağrı-

acısını yaşayan bir nəslin tarixi taleyi fonunda izlənilsə də müəllif onun bədiilik və 

estetik ideal baxımından mənalandırmağı bacarır. Burada nəsillərin taleyi iki 

müharibənin dəhşətlərini özündə hopduran hüzünlü, nisgilli anım və yaşantıları 

tünd boyaların qatılığında daha caqlı bədii lövhələrlə təqdim olunur. Hekayənin 

qəhrəmanı Rəhim kişi  qapı ağzında qoyulmuş kötük üzərində ona görə oturub ki, 

haçansa, nə vaxtsa lap elə indilərdə üzünü heç görmədiyi, ancaq şəkildən tanıdığı 

müharibədə olan atası qayıdıb sevinclə qapını açacaq və kbtük üstə oturub onu 

gözləyən oğlunun üzündən öpəcək, oğul da öz növbəsində ona sığınıb atasının 

çoxdan qəribsəmiş bu məhrəm, ilıq, isti nəfəsin ab-havası ilə ovunub rahatlıq 

tapacaq. Ancaq bu belə olmur. Rəhim kişi qapı ağzında gözləyə-gözləyə ikinci 

nisgilli daha bir nigarançılıqla  üz-üzə dayanır.  

Yazıçının təsvir və təhkiyəsində özünün daha qabarıq bədii ifadəsini tapan bu 

nigarançılığın bətnində ikinci daha ağır dərd nisgil cücərib böyüdükcə bu ağır 

dərdin böyüklüyündən Rəhim kişi tab gətirə bilmir. Ancaq oğlu Şahin isə atası 

Rəhim kişinin illərdən bəri çəkdiyi  əzabın, nisgilin, dərdin böyük və nəhəng bir 

toplusunu məmnuniyyətlə öz üzərinə götürdü. Çünki onun buna mənəvi haqqı 

çatırdı. Və həqiqətən insanların xoşbəxt gələcəyi, taleyi yolunda danılmaz xidməti 

olduğu üçün məhz onların taleyi qarşısında  məsuliyyətli cavabdehlik hüququnu 

qazandırdı. Bu da onu göstərir ki, yazıçı hekayədə qoyulan məsələnin bədii həllini 

artıq təyin etmişdi. 
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Mərziyyə Səlahəddinin «Ata ocağı» hekayəsində də insanın taleyi, ailənin, ata 

ocağının qorunması yolunda mənəvi cavabdehlik daha dərin qatları ilə göz önündə 

canlanır və yeni məna kəsb edir. Bu hekayədə ata ocağına hörmət, ehtiram hissi 

çox güclüdür, eyni zamanda  ata ocağında qardaş itkisindən doğan ağır kədər, 

nisgil əlavə olaraq əsərin dərin, sarsıntılı hüznlü psixoloji ovqatda qavranılmasına, 

problemin güclü bədii estetik təsir gücü baxımından həllinə təbii olaraq rəvac verir. 

Ölüm anının yaşantısından doğan ayrılıq bütün yekayə  boyu  məhz  nisgilliyi  və 

ağırlığı  ilə hiss və dərk olunur. 13-14 yaşlı Sənəm məhz yaşı az olmasına 

baxmayaraq özlüyündə gərgin sarsıntılı an və məqam burulğanında vurnuxur. 

Ailənin bütün ağırlığı, məsuliyyəti bu azyaşlı qızın zərif çiyninə sanki qəsdən və 

insafsızcasına hörülür, qız  az yaşına uyğun gəlməyən bu qədər ağır, üzüntülü 

hörgünü isə özlüyündə elə bil bunu təbii və qanuni hesab edir, yəni başqa cür heç 

ola bilməzdi, yəni bu ağırlıq, bu məsuliyyətli yük, məhz bu azyaşlı Sənəmə, onun 

zərif boynuna, sadəlövh varlığına biçilib və ona məxsus olmalıdır. Sənəmin ocaq 

çatıb yandırma anında da faktdan eyni dərəcədə mənalandırma təəssüratı güclü 

bədii effekt yaradır. Burada insanın taleyi və həyatı hekayədə  məhz ocaqla 

əlaqələndiyi üçün özünəxas həyati və bədii dəyər əldə edilir. Ocaq insan üçün 

tükənməz həyat sevinci, işıq mənbəyi olduğu üçün insan hər zaman    ona sığınır, 

ona  tapınır,  məhz onda özünə lazım olan işıqlı tale, həyat  ocağı axtarır, çünki 

ocağın məzmununda və mahiyyətində isinmək və isinə-isinə ovunmaq ehtirası, 

alovu və məqamı ilə yaşamaq hökm sürür. Ancaq bu isinmədə insan, fərd, 

şəxsiyyət təkcə özü yox, özünün nəfəsi, qanı, canı, ilə isinə-isinə ovunan və 

yoğrulan bir küll, bir vəhdət halında, vahid bir məkanda cəmləşən neçə-neçə isti 

insan nəfəsinin mehrinin ocağına, onun qaynar,gur nəhəng və əzəmi işığına sığınıb 

həsrəti ilə çırpınır.  

 

 Yaradıcılığında müharibə mövzusuna önəm verən Miraslan Bəkirli 

“Yadigar” hekayəsində müharibənin insan taleyində oynadığı acı həqiqətlərdən söz 

açır. Əsərin qəhrəmanı min bir əzab- əziyyətlə qəpik-quruş hesabına tikdirdiyi 
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evdə rahat sığınacaq tapa bilmir, müharibənin törətdiyi ağlasığmaz vəhşiliklər, 

yerindən, yurdundan, doğma torpağından, el-obasından ayrı düşmüş adamların 

acınacaqlı taleyi yazıçının əsərində ürəkağrısı ilə xatırlanır.  

Vətəndaşlıq duyğusu ilə yoğrulan bu hekayədə həm nisgil, həm də düşmənə 

qarşı qüvvətli nifrət var. 

 Əkbər Qoşalının «Haqq dünyası», «Sağ olmuş», «Yarımçıq söhbət», «Bizim 

Xudaverdinin bir günü», «Yaşantı», «Yasda gələn zənglər», «Gözlənti» hekayələri 

mövzu, ideya, problemin həlli baxımından bədii-estetik tələblərə və prinsiplərə 

cavab verməsi ilə diqqəti çəkir. 

Bu cəhətdən yazarın «Haqq dünyası» hekayəsi mövzusuna və problemin 

həllinə görə məncə daha çox maraq doğurur. 

Əsərdə təsvir olunan hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi özünəxas tərəfləri ilə 

seçilir. Hekayənin qəhrəmanı kimi diqqət çəkən, anası erməni, atası türk, arvadı rus 

olan azərbaycanlı Bakir hekayə boyu daxili düşüncələr arxasında təqdim olunur. 

Hekayədən aydın olur ki, anası Nanire Xaçikovna – yeni adı ilə Naciyə 

Xalıqqızı Bakirin öyrəndiyinə görə əslən bakılıdır. Ancaq anası erməni kökənliyinə 

məxsus hərəkət və davranışları ilə oğlu Bakirin yaddaşında və qəlbində daim 

narahatlıq, qarmaqarışıq fikirlər doğurur. İndilikdə anası son günlərini yaşayır. 

Bakirin arvadı Lena Vorobyova da əri Bakir kimi qaynanası Nanire Xaçikovnadakı 

erməni “keyfiyyətləri”nə meyilli davranışları görəndə bunu təəccüb və məyusluqla 

qarşılayır və bu barədə nə ərinə, nə də qaynanasına heç nə demir. Ancaq fikrində, 

xəyalında qarşı tərəfdə gördüyü qəribəliklər haqda özünün gəldiyi xüsusi qənaətləri 

yadına salır. İndi isə Nanire Xaçikovna artıq dünyasını dəyişmiş, onun 

müsəlmansayağı dəfn edilməsinə baxmayaraq oğlu Bakir fikir, xəyal içində 

vurnuxur; anası nədən müsəlman olmalıdır – Nanire Xaçıkovna bütün varlığı ilə 

həm ruhən, həm cismən erməni davranışlarına, münasibətlərinə, erməni 

psixologiyasına kökləndiyi halda nədən o müsəlmansayağı dəfn olunur?! 

Hekayə boyu daxili düşüncələr axarında çırpınan Bakir yaşantıları ilə 

yazıçının problem kimi qoyduğu məsələnin, mövzunun, ideyanın izlənməsi və 
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həllində qəhrəmanı Bakirin simasında yuxarıda qeyd olunan suallara cavab 

axtarılır. 

Yazıçının «Yarımçıq söhbət» hekayəsi də fərdin daxili yaşantıları üzərində 

köklənir. Yazıçı təsvir və təhkiyəsində əsərin qəhrəmanı keçmişdə buraxdığı səhv 

addımların, bağışlanılmaz günahların yuyulması yolunda olmazın əzab-əziyyətlərə 

qatlaşır. El-oba arasında Heykəl Nağı kimi tanınan əsərin qəhrəmanı sirli 

davranışları ilə bir çoxlarında olduğu kimi hekayədə təsvir olunan digər 

iştirakçılardan biri olan, gələcəyi parlaq, gələcəyinə çoxlarının ümidlə baxdığı 

Tuqayın da diqqətindən yayınmır. Bir gecə vaxtı ayılıb o da Heykəl Nağının özü 

üçün qazdığı qəbrinə yollanir. Tuqaya maraqlı olan o idi ki, Nağıya nə üçün 

Heykəl Nağı adı ilə müraciət olunur və ya arvadının ölümündən sonra nə üçün 

evində yox, məhz qəbristanlıq ərazisində arvadının qəbri ilə yanaşı ayrıca olaraq 

qəbir qazıb orada yurd-yuva qurur. Normal insan cəmiyyətindən uzaq duraraq 

məhz ölülər məkanına üz tutur. 

Tuqayı daxilən incidən, narahat edən çoxlu suallara cavab axtararkən Heykəl 

Nağı ilə söhbətindən məlum olur ki, çox əvvəllər Gürcustandan Qazaxıstanın ilan 

mələşən çöllərinə sürgün olunduğu vaxt yenicə ailə qurduğu arvadını, başqası ilə 

bir yerdə görür. Bu səhnədən bütün vücudu titrəyən Nağı «Qapının dalınan baltanı 

götürüb dinməz-söyləməzcə başını bədənindən» ayırmalı olur. Nağı arvadının 

«qardaşım, oy» kəlməsindən sonra öyrənir ki, başını bədənindən ayırdığı adam 

arvadının Gürcüstandan Qazaxıstanın ilan mələşən çöllərinə sürgün olan vaxtı 

yolda itkin düşən qardaşı imiş. 

Nağı nəqletmə anında günahlarını çözələdikcə içində işlətdiyi bağışlanmaz 

günahının (səbrsizliyinin) ağrılarını yaşamaqdadır. Günah işlətdiyi andan arvadının 

birdən-birə sağalmaz xəstəliyə düçar olunması Nağının ikinci bağışlanmaz günah 

qazanması ilə daha bədbəxt və ağırlaşdırıcı günlər yaşamasına rəvac verir. Nağı 

ikiqat bağışlanmaz günahların qarşısında günü-gündən daxili boğulmağa yan 

alırkən daxili ruhi-mənəvi təmizliyə can atmaq istəyir. Nağı istəyir ki, şüurlu 

olaraq günahını başa düşüb özünə cəza verməklə, yəni həyatın ona bəxş etmiş 
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olduğu nemətlərdən imtina edərək çarpayıda xəstə yatan arvadına daim heykəl 

kimi yanında dayanıb qulluq etməklə, ölümündən sonra isə arvadının qəbri ilə 

yanaşı qazdığı qəbirdə həm cismən, həm ruhən onun yanında olmaqla heç olmasa 

bu halda ruhi təmizlənməyə nail ola bilər, heç olmasa günahını bu halda yuya bilər 

və hər dəfə ürəkyanğısı ilə etiraf edə-edə keçmiş günahlarının bağışlanacağı 

gününü gözləyir. 

«Mən nə bilim ki, bu yetimlər elə bil ata-anasızlığı da, neçə illərin ayrılıq 

həsrətini də, ölən arzularını, itən xoşbəxtliklərini qaytarmağın da yolunu bulmaq, 

hər şeyin – Gürcüstanda qoyuf gəldikləri öylərinin, uşaqlarının da dərdini-qəmini 

bir-birinə sarılmaqnan aradan qaldırmaq – bəlkə də «bir can» olmaq istəmişlər». 

Əkbər Qoşalının «Sağ olmuş» hekayəsində qəhrəman daxili düşüncələr 

axarında yaşasa da Heykəl Nağının taleyini («Yarımçıq söhbət») yaşamaqdan 

tamam uzaqdır. Əsərdə qəhrəman metroda vaqona minərkən qarşılaşdığı hadisə, 

vəziyyətlə qovuşuq xatirələr axarına yuvarlanır. Fikrən, xəyalən anoloji olaraq və 

ya birbaşa olmasa da, dolayısı ilə subyektiv qavrayışında ələnən oxşar və fərqli 

hadisələr silsiləsi ilə diqqəti çəkir. Qəhrəman daxili düşüncələr axarında 

yaşanırkən və ya həyati təcrübələrinə əsasən gördükləri və yaşadığı hadisələr, 

vəziyyətlər, münasibətlər, davranışlar toplusunda mürəkkəb, ziddiyyətli yaşam 

tərzi ilə üz-üzə gəldiyi vaxtla, (anla, məqamla) bağlı özünəxas fikirlərinin, 

qənaətlərinin yaradılmasına çalışır. Qəhrəman inanır ki, gəldiyi qənaətcə məhz 

doğru düşüncənin, gərgin fikri əməliyyatının son əməli nəticəsi olaraq meydana 

gəlir. Qəhrəman qənaətində israrlıdır ki, «siz də bir gün görmədiniz, yetim qocalar, 

yazıq ahıllar, bir gün görmədiniz! 37, 41-45, Mirqəzəb, Stalin, Xruşov, 

Qarboçov… nə bilim daha nələr, kimlər pis günə qoydu gününüzü… Bizləri də bir 

günə çıxardammadınız, a bədbəxtlər… öyünüz yıxılmasın görüm sizin! Heç 

olmasa uzaqlarınızı cüt ürəkli gətirəydiniz bu dünyaya. Bilmirdiniz ki, bədbəxt 

beynəlmiləlçiləri hansı günlərə, nələrə, kimlərin qonşuluğunda – harada dünyaya 

gətirmisiniz? Bilmirdinizmi?» 
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Hekayənin qəhrəmanı onu içəridən incidən, rahatsız edən suallara cavab 

axtararkən özünü qeyri-ixtiyari dəniz qırağında görür. Düşüncələr axarında 

yaşayan qəhrəman fikir karvanının axarını zərurətdənmi, özünə lazım olan dəniz 

sahilindən köklənib daha genişliyə baş vuracağından daha çox sevinməyə başlayır. 

Ona görə ki, bu halda o, onun iç dünyasını zənginləşdirən daha rahat yola, məkana 

üz tutub daxili-mənəvi ucalığa yüksələn xətlə qalxmaq cəhdindədir. Ona görə ki, 

ən əvvəl o, iç dünyasını zənginləşdirən məkanla indilikdə üz-üzədir! Təsadüf-zad 

yoxdu! Hər şey zərurətdi! İç dünyanın dəyişən vaxtı hər şey – bax, o əyri ağac da, 

bax o ləngər vuran gəmi də, o tərəfdə fal açan qaraçı da, bu tərəfdəki sevgili 

cocuqlar da, o sarmaşan «yanıqlar» da, bax elə bu dostun da mənim iç dünyamı 

zənginləşdirən yolun, aləmin, vəhdətin hədləridir, toplananlarıdır, hissləridir! Mən 

hər şeydən bir tam götürməliyəm, hər şeydən». 

Yazıçı təsvir və təhlilində qəhrəman iç dünyasını zənginləşdirən yolu aradıqca 

özünü və ətraf aləmi tapmaq istəyindədir, çünki minilliklərin qovşağında tarix, 

dünya dəyişdiyi vaxt o da başqaları kimi indilikdə yaşayır, nəfəs alır, hamı kimi o 

da qayğılar, problemlərlə dolu həyatın qoynunda çırpınır, indi isə bayaqdan bəri 

unutduğu bir şey – uşağı üçün aptekdən alacağı dərmanlar barədə düşünməli olur. 

 2000-ci illərdə özünü qabarıq göstərən tendensiyalardan biri də psixoloji 

hekayələrin intişarıdır. Sabir Rüstəmxanlı dövrün hadisə və proseslərini 

yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan insan taleyi və vətəndaşlıq duyğularında, «Daş 

rəngi», «Boz sərçə», «Qayalar arasında vəd», «Bacı», «Qızıl diş» və s. 

hekayələrində izləyir.  

Yazıçının roman və povestlərində olduğu kimi, hekayələrində də konkret 

talelər fonunda üzə çıxan hər bir hadisə və əhvalat sonda ibrətamiz 

mənalandırmaları ilə insan yaddaşına köçərək yeni məzmun və məna qazanır.  

“Bacı” hekayəsində təsvir olunan obrazlar daxili yaşantı və əzabları ilə göz 

önündə canlanır. Yazıçının təsvir və təhkiyəsində hadisələr birinci şəxsin – Əlinin 

subyektiv qavrayışında ələnərək daxili düşüncələr axarında təqdim olunur.  
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Nəql olunan əhvalatda bacı və qardaş olan Surxayla Qızılgülün fəci taleyi 

öndə dayanır.  

Hekayənin qəhrəmanı Surxay kiçik yaşlarından ata-ana itkisi ilə üzləşir, bacısı 

ilə balaca daxmada tək, kimsəsiz qalır, az sonra bacı- qardaş da bir-birini itirirlər. 

Surxay on dörd yaşında sənət məktəbinə gedəndən sonra tək qalmış bacısı rayon 

uşaq evinə göndərilir və onun sonrakı taleyi Surxay üçün müəmmalı qalır. 

Surxayın ata-ana itkisi ilə bərabər, bacı itkisinin əzablarını yaşaması, eyni 

zamanda, kimsəsiz qalan bu insana mühitin ögey münasibəti əsərdə ön plana 

çəkilir. 

 Surxayın ailə taleyini oxucuya tanıdan həmyerlisi Əlinin əvəzsiz xeyirxahlığı 

sayəsində Surxay yenidən ruhən dirçəlir. Lakin bu «ruhi dincəlmə»nin ömrü çox 

qısa olur.  

Surxay əvvəl tanımadığı və o qədər də ciddi qəbul eləmədiyi, sonra isinişdiyi 

həmyerlisi, «bacıoğlu» adlandırdığı Əlinin güclü savadı və qabiliyyətinin 

müqabilində özünü, ev, ailə mühitində və qonşular arasında əsli-nəcabətli sayılan 

şəxs kimi hiss etsə də, məhz Əlinin uzun vaxt ərzində yazdığı məktubların əsasında 

tapılan bacı əhvalatı onun tamam başqa yöndən daxili dəyişilməsinə səbəb olur. 

Bacısı Qızılgülün artıq ərə getdiyini, oğul-uşaq sahibi olduğunu düşünən Surxayın 

fantaziyası doğrulmur. 

 Surxay bacısı Qızılgüldə qocalmış, pırtlaşıq saçlı, ifadəsiz, eybəcər üzlü 

qarını yox, beş yaşında itmiş Qızılgülün yaraşıqlı, gözəl, məsum bacı ətrini axtarır. 

Oxucu isə bu anda Surxayın keçirdiyi hisslərə şərik olmur. Surxay bacısı ilə bağlı 

hisslərində səmimiliyini son ana qədər qoruya bilmir. 

 Natiq Rəsulzadənin «İtmiş axşam» hekayəsi də xatirə ruhlu və psixoloji 

səpkidədir. Əsərdə iyirmi il öncə yaşanılmış unudulmaz şirin sevgi xatirələri 

yenidən yaşanan zaman qəhrəman gözlənilməz, ümidsiz, ölgün psixoloji hal ilə üz-

üzə qalır. 
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 Qarşısındakı seyrək saçlar, səliqəsiz geyim, kök ayaqlar keçmiş sevgi 

xatirələ- rinin yenidən canlanmasına maneə yaradır və bu arzuolunmaz görüşün 

təşkili naminə etdiyi cəhdi ağılsızlıq sayır.  

Düşdüyü vəziyyəti məyusluqla, dərin ikrah hissi ilə qarşılayan qəhrəman 

hisslərini büruzə verməkdən belə çəkinmir. Çünki artıq xoşbəxtlik illüziyasını da 

itirir. Gerçəklərlə barışa bilmir, qarşısında dayanan «keçmiş sevgilisinin» pinti, 

yaraşıqsız, acınacaqlı görkəminə baxdıqca həm öz halına, həm də onun halına 

acıyır. Vaxt qarşısında insanın acizliyi psixoloji inandırıcılıqla təcəssüm olunur. 

Hekayə janrında məhsuldar qələm işlədən yazıçılardan biri də Nəriman 

Əbdülrəhmanlıdır. Yazıçının dövri mətbuat səhifələrində dərc olunmuş hekayələri 

«Yelçəkən» allandırdığı kitabda (2004) toplanmışdır.  

Kitab N.Əbdülrəhmanlı yaradıcılığının və bədii düşüncə tərzinin özünəxas 

cəhətlərini üzə çıxartdı. Bu əsərlərdə təsvirini tapan ən səciyyəvi, psixoloji məqam 

odur ki, qəhrəmanın – sadə, adi adamların işi, əməli və taleyi ilə qarşıya çıxan 

maneələr əvvəlcə arzuolunmaz vəziyyət, daha sonra həyat yolunda müəyyən dönüş 

yaradır. 

 «Dönüm», «Lələ», «Çıxış», «Gecələmə», «Şeytan mövsümü», «Gələn 

adam», «Yelçəkən», «İşıqsızlıq», «Kişi qırığı», «Kəpənək» və başqa hekayələrdə 

çıxılmaz situasiyaya düşən insanların acınacaqlı taleyi qabarıqlığı ilə göz önündə 

dayanır. «Dönüm» hekayəsində maddi və mənəvi çətinliklərdən keçən ailə həyatı 

təsvir predmetidir.  

Uşaq səsi və nəfəsi duyulanda ailədə daha yeni canlanma və sevincli anlar 

yaşanır. Xoş həyat naminə əliəyriliyə yol verən əsərin qəhrəmanı tezliklə qanun 

qarşısında cavab verməli olur. Cəzaçəkmə müddətində gənc qadınının iki uşağını 

da internata qoyub gözlənilmədən başqasına qoşulub-qaçdığını eşitdikdə, ağır, 

mənəvi sarsıntılar içində vurnuxur. 

 Cəzaçəkmə yerindəki qəsəbədə kitabxanaçı qadının təmənnasız qayğıkeşliyi 

qəhrəmanı daxilən sıxsa da, hiss edir ki, bu mənəvi məhrəmliyə dərin ehtiyac 
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duyur. Qəhrəmana elə gəlir ki, həyatına daxil olan ikinci qadın daha etibarlı və 

sadiq həyat yoldaşı ola bilər. 

 Usuboğlunun «Sonsuz» hekayəsinin qəhrəmanı nisgilli həyat axarında öz 

fəci-taleyini yaşayır. Məmmədi on il bir yastığa baş qoyduğu, birgə yaşadığı ömür-

gün yoldaşından birdən-birə imtina etməyə nə vadar edir? Ailə ocaqdır. Bu ocağa 

sığınan insan onun isti qoynunda rahatlıq tapdığı üçün özünü tapındığı gizli ruhi 

şirinlik və qidadan heç vaxt məhrum edə bilmir.  

Əsərin qəhrəmanı Məmməd də xoşbəxt ailə həyatı yaşamaq istəyir. Fəqət 

sonsuzluq ailə səadətinin şirinliyini amansızlıqla onun əlindən alır. Ailə məhv olub 

dağılır. 

 Usuboğlunun təsvir və təhkiyəsində onillik ailə həyatının üzüntülü günlərini 

bütün ağırlığı ilə canına, qanına hopduran qəhrəmanın daxili yaşantısı çox təbii 

görünür. Məmmədin də, Güllünün də bir bütöv halında cəmləşən nisgilli bədii-

psixoloji portretində ümumi nisgilli ailə obrazının ab-havası oxucunu heç vaxt tərk 

etmir. Mübariz Cəfərlinin «Üzbəüz» hekayəsində də eyni problem qoyulub. Ərlə 

arvad uzun müddət evli olmaqlarına baxmayaraq, ailənin sevincini vaxtında dada 

və duya bilmir. Münaqişənin mərkəzində ailədə mənəvi körpü rolunu oynayan 

körpə uşaq nəfəsinin duyulmamasıdır. 

 Məsələnin bədii həllində yazıçı bəzən əsər boyu xoş zarafatın, şirin yumorun 

ab-havasından yoğrulan, bir az da lirik, romantik qat və uyarlığın bənzərsiz 

təəssüratına daha çox üstünlük verir. 

 Kamil Əfsəroğlunun «Soyuq ocaq» hekayəsində qəhrəman başqa bir mənəvi 

sarsılmaya məruz qalır. Əlində köhnə vedrə, xəkəndaz iznsiz kölgə tək səssizcə 

sinfə girib öləzimiş, çuqun sobaya kömür tökən, arabir də şagirdlərə dərs deyən 

müəllimənin sözünə qüvvət xatirələr söyləyən Ümid kişinin repressiyaya uğraması 

oxucunu sovet dönəmi həqiqətləri haqqında dərindən düşündürür.  

Məktəb direktorunun təşkil etdiyi müharibə veteranları ilə görüşdə rusların 

əleyhinə artıq-əskik danışmağı qəhrəmana baha başa gəlir. 
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 Ümid kişi maraqlı söz-söhbətləri ilə müəllimlərin və uşaqların qəlbində isti 

duyğularla qalır. Onun yerini tutmuş təzə işçinin hər şeyə qarşı biganəliyi bu itkini 

daha da əyaniləşdirir. 

 Eyvaz Əlləzoğlunun «Fitnə» hekayəsində əsas diqqət obrazın daxili-mənəvi 

dünyasının xırda detallarına qədər əyani bədii lövhələrlə canlandırılmasına və 

bununla da qəhrəmanın xüsusi fərdi keyfiyyətlərinin daha qabarıq işıqlandırılması 

üçün onun dolğun, bütöv xarakterinin yaradılmasına yönəldilir. 

 Ömrünü, gününü daim at belində, çöl-bayır işlərində keçirən qəhrəman 

(hekayədə qəhrəmanın adı göstərilmir) evdə, ailədə xüsusi çəkisi, nüfuzu, davranışı 

və rəftarı ilə özünəxas sərt ab-hava yaradır. Tutulmamışdan öncə, cavanlığında 

dağda hər gecə qonşu binəyə qoyun, at oğurluğuna gedir. Hər gecə oğurluq qoçu 

kəsib dərisini soyur, ətindən kabab çəkib ailəsini yedizdirir və beləcə dolanışıqla 

qız köçürüb, oğul evləndirir. 

 Qızının düşdüyü yer, ailə onu razı salmışdısa da, böyük gəlinindən o qədər də 

yarımamış, buna görə oğlunu özü kimi sərt, möhkəm iradə sahibi olmadığı üçün 

həmişə gözümçıxdıya salmış, kiçik oğlu isə qardaşından fərqli olaraq atasına 

çəkdiyinə görə, ondan razı qalmış, hətta qız qaçırmağına da özünəməxsus 

məsləhətləri ilə kömək etmişdir.  

Demək, qəhrəman yazıçının təsvir və təhkiyəsinə görə sadiqlik göstərərək son 

ana qədər xarakterinin qorunmasına nail olur və onun dəyişilməz olduğu obrazdan 

çıxış edilərək nümayiş etdirilir və bədii həqiqətin aynasında təsdiqlənir.  

İbrahim İbrahimlinin «Barışıq», «Həftənin günləri», «Naməlum hiss», 

«Vaxtsızlıq», «Gözlərimin gözləri», «Son yağış», «Borc», «Gözlərində olan qarı»; 

Usuboğlunun «Qudurmuş itlər ili», «Dudu»; Mübariz Cəfərlinin «Ada», Məqsəd 

Nurun «Rütubət sevgiləri», «Arxaş», «Köhnə qəbiristanlıq yerində dəmir 

yarpaqlar»; Sevinc Nuruqızının «Ağ rəngin qara üzü», «Ölüm dairəsi», «Bəyaz 

əllərin nağılı», «Günəşdən gələn pay»; Aləmzər Sadıqqızının «Günahkar adam», 

«Deyingən qoca»; Kamil Əfsəroğlunun «Dava», «Yerin qulağı», «Qan iyi», 
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«Mərc»; Şəlalə Həsənlinin «İtki», «Ağ, qırmızı Xocalı», «Yasəmən ətri» və başqa 

əsərlərində  yeni bədii düşüncə tərzi, yeni forma axtarışları nümayiş olunur. 

 Gənc yazıçı İbrahim İbrahimlinin «Qarı» hekayəsində həyat faktı güclü 

mənalandırmaları ilə diqqəti çəkir. 

 Hekayədə sərt psixoloji təhlil və təsvirə üstünlük verildiyindən, tənhalaşmış 

köhnə evlə, tənhalaşan qarının daxili dialoqunda ölüm hissi və bu hissdən doğan 

ağır və uzun sürən əzablı yaşantı qorxunc bir qüvvə kimi qabarıq bədii ifadəsini 

tapır. Ölüm hissinin doğurduğu əzablı yaşantı anbaan yaşanıldıqca, qarının 

gözlərinə nəsə, hansısa sehrli bir qüvvənin ancaq şər meylliyi, şər əmələ xidməti 

ilə görünür, ətraf aləmdə ikrah hissi doğurur. 

 Hekayə qəhrəmanını bürüyən bu ikili xoşagəlməz məqamlar əsər boyu 

davam etdikcə obrazın mühitlə əlaqəsində uçurum yaranır. Qəhrəman hekayə boyu 

təkliyin acısını dadır. Təkliyin acısından yaxa qurtarmaqda çox acizdir. Mənəvi-

ruhi dayaqdan məhrum qarı ümidini, pənahını bağlamağa möhkəm dayaq axtarır. 

Biganəlik, laqeydliklə üzləşən qarı mənəvi, məhrəm hissin, ilıq nəfəsin acısına 

möhtacdı.  

Ümumiyyətlə. İ.İbrahimli nəsrində mövzu-predmet, forma struktur, süjet və 

kompozisiya, janr və üslub, tipoloji baxımdan şərti olaraq iki mühüm fərqlənən 

cəhəti ilə seçilir. İbrahimli nəsrinin birinci qütbünün süjet və kompozisiyasında 

mövcud real hadisə və əhvalatların bədii mənalandırılması dayanırsa, ikinci digər 

qütbündə tamamilə ayrı predmet - ömrün o üzü olan ilahi məkan, ruhini gerçəkliklə 

yaşadığımız dünya arasında daxili bağlılığı əks etdirən bədii lövhələrdə hadisə və 

əhvalat birbaşa fərdin daxili düşüncələr sistemindən kök atıb rişələnir və təqdim 

olunan bu iki gerçəklik, iki dünya tamam yeni bədii qatda,yeni məzmunda və bir 

vəhdət halında üzə çıxaraq mənalanır, özünəməxsus yeni bədii keyfiyyət əldə edir. 

Ümumilikdə isə İbrahimli yaradıcılığında bu bütöv bədii-estetik konsepsiya kimi 

qiymətləndirilə bilər. Birinci qütbə aid etdiyimiz əsərlər sırasında “Borc”, “Murdar 

olmuş balaq”, “Son yağış”, “S”, “Gözlərində olan qarı”, “Qoca” İbrahimli nəsrində 

əsasən zəngin həyat lövhələri və ya faktın canlılığı və dolğunluğu ilə inikasında 
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güclü mənalandırmaları ilə yadda qalır. İbrahimlinin “Borc” adlı hekayəsinin təsvir 

və təhkiyəsində bu baxımdan hadisə və əhvalat və ya insan xarakteri, fərdin ətraf 

aləmlə əlaqəsi məhz borcla şərtlənən real həyat faktında ibrətamiz 

mənalandırmalar ilə üzə çıxır, aşkarlanır. 

Hekayədə bir ailə daxilində cərəyan edən münasibətlər fonunda borc hissi və 

anlayışı özünəxas əxlaqi-mənəvi dəyər əldə edir. Borc burada həm hərfi, eyni 

zamanda həm simvolik mənada anlaşılır. İstər mikromühitdə, yəni bir ailə 

daxilində - gəlin-qayınana və ya digər bu kimi qohumluq, yaxınlıq əlaqəsində, 

istərsə də makromühitdə - bir ailə çərçivəsindən çıxıb daha geniş auditoriya - ətraf 

aləmlə münasibətlə borc həm maddilik baxımından və həm də əsas etibarilə əxlaqi-

mənəvi dəyərlik nöqteyi-nəzərdən bədii-estetik həllində bütöv və tam qavranılır. 

İbrahimlinin “Mundar olmuş balaq” hekayəsində də həyat faktının 

mənalandırılması təsirli və cəlbedicidir. Həssas həyatı müşahidə qabiliyyətinə 

malik olan  yazıçının bu hekayəsində yuxu ilə bağlı və yuxudan alınan ağır-

psixoloji təəssürat hissi əsər boyu mətnaltı qatda izlənilir. 

 Adamların xarakterində, onların işi, əməli, niyyətin özündə “mundarlıq” 

yağan adamın simvolu kimi reallaşır. Müəllif burada “mundar”lığın estetik həlli və 

dərki üçün maraqlı bir detalı - Yuxu obrazını əsərin mərkəzi süjet xəttinə alıb 

mundarlıq obrazının daha geniş və bütöv qavranılmasına bədii zəmin yaratmışdır. 

Başqa sözlə, mundarlıq insan əməlinin, işinin, niyyətinin şərliyində olduğu üçün 

ona tuş olan iş, əməl,niyyətin özü də eyni hərəkət və məqamın ibrətverici cavabı və 

nəticəsi kimi səslənir və mənalanır. 

 “S” adlı hekayəsində də İbrahimli Yuzu epizodundan istifadə edir və burada 

da yuxunun təəssüratı mətnaltı qatda qavranılır. Əsərdə inikasını tapan yuxu ilə 

gerçəklik hekayədə bir şəxsin fərdi simasında cəmləşərək ümumilikdə insandakı 

mənəvi saflığın, ruhani təmizliyin hər vaxt lazımınca qorunmasına təlqin 

edir,mənəvi saflıq qorunmayanda isə bu artıq fərdin daxili dramatizmində acı 

təəssüf hissi ilə yaşanılır və bu hekayədə qəhrəmanın mənəvi eybəcərliyə həzin 

daxili etirazı kimi mənalanır. 
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 Əsərdə mənəvi təmizliyin hər hansı situasiyada qorunması bir problem kimi 

izlənilməklə mövzunun estetik həllində güclü bədii mənalandırma ovqatı yaranır. 

Yuxu gerçəkliklə üz-üzə dayanan anda yaratdığı ağır psixoloji iqlimi ilə bir daha 

ondakı təəssüratın fövqəladə gücə malik olduğu təsdiqlənir. Yuxu burada şər 

ruhların ümumiləşmiş simvolik mənası kimi qabardılır. İbrahimlinin “Gözlərində 

olan qarı” hekayəsində də həyatı aktı güclü mənalandırmaları ilə yadda qaldı. Bu 

hekayədə əsasən psixoloji təhlil və təsvirə üstünlük verildiyindən tənhalaşış köhnə 

evlə, tənhalışan qarının gizli daxili dialoqunda ölüm hissi və bu hissdən doğan ağır 

və uzun sürən əzablı yaşantı anlaşılmaz qorxunc bir qüvvə kimi özünün daha 

qabarıq bədii ifadəsini tapır. Buradakı ölüm hissindən alınan əzablı yaşantı anbaan 

yaşanıldıqca tənhalıqla daim üz-üzə dayanan qarı indilikdə daha bir əlavə işgəncə 

və qorxunun əhatəsində çırpınır. Bu da qarının gözlərində nəsə, hansısa sehrli bir 

qüvvənin ancaq şərə meylliliyi,şər əmələ xidməti ilə gözə çarpdığından ətraf 

aləmdə ancaq ikrah hissi ilə müşayiət olunur.  

 Hekayə qəhrəmanını bürüyən bu ikili xoşagəlməz məqamlar əsər boyu 

davam etdikcə obrazın mühitlə əlaqəsində özünəxas çətinliklər yaradır. Qəhrəman 

hekayə boyu təkliyin acısından yaxa qurtarmaqda çox acizdir. Mənən-ruhi 

dayaqdan məhrum qarı ümidini, pənahını bağlamağa möhkəm dayaq axtarır. 

Biganəlik, laqeydliklə üzləşən tənha qarı indiki halında daha çox mənəvi məhrəm 

hissin, ilıq nəfəsin acısına möhtacdı. İnsana qayğı problemi bu cəhətdən 

İbrahimlinin “Gözlərində olan qarı” hekayəsində özünün uğurlu bədii-estetik 

həllini tapır.  İbrahimli nəsrinin forma-struktur, mövzu-predmet, janr, üslub 

baxımdan şərti olaraq ikinci qütbə aid etdiyimiz “Gözlərimin gözləri”, “Həftənin 

günləri”, “Vaxtsızlıq”, “Naməlum hiss”, “Özüm üçün yaşamaq istəyim” adlı bu və 

ya başqa əsərlərində xüsusi seçilmiş tənhalıq - lakin bu tənhalıqda özünəxas 

dünyası olan bir şəxsin, fərdin, obrazın ruhani gerçəkliklə əlaqəsi sıx vəhdətdə 

alınır. İbrahimli qəhrəmanının mənəvi həyatında iki dünya, iki gerçəklik üz-üzə 

dayanır. Mövcud real dünya ilə, ömrün o üzü olan əbədi məkan ruhani gerçəklik 

İbrahimli personajlarını ən çox məşğul edən əsas məqamdır. 
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 Obraz əsər boyu daxili düşüncələr sistemində daim ömrün o üzü olan ruhani 

həyatda mövcud real gerçəkliyin ümumi qovşağında çırpınır. Bu baxımdan 

İbrahimlinin “Gözlərimin gözləri” hekayəsində də daxili düşüncələr bir sistem 

halında izlənilir və sonadək bu bədii proses inkişaf etdirilir. Qəhrəman əsər boyu 

ruhən maddi gerçəkliklə,ömrün o üzü olan ruhani həyatın ağırlığında olaraq 

tamlıqda bu dünya ilə o dünyanın vəhdətini yaratmaq ümidi ilə çırpınır. Qəhrəman 

hər hansısa qeyri-adi olacaq hadisəni qabaqcadan duyduğundan bir müddət özünü 

bir varlıq kimi unudur. Cismi ilə yox, ruhən ömrün o üzü olan Dünyanın sakini 

kimi hiss edir. Bu nədir? Maddi varlıq olan insan cismi ona bəxş edilən ruh canla 

hərəkət edir, yaşayır. Demək, insanda cismi ilə can vəhdət təşkil etdiyindən o 

bütöv halda qavranılır və dərk edilir. İbrahimlinin qəhrəmanı da özünü bu 

baxımdan, yəni cism ilə can, bir az geniş götürülsə, maddi gerçəkliklə ruhani 

aləmin, bu dynya ilə o dünyanın vəhdətində alır və dərk edir. Daxili düşüncələr 

prosesi İbrahimlinin “Vaxtsızlıq”, “Naməlum hiss”, “Özüm üçün yaşamaq 

istəyim” əsərlərində də bir sistem halında alınaraq izlənilir və bədii təhqiqat 

obyektinə çevrilir. 

İbrahim İbrahimlinin mövzu-predmet, forma-struktur janr və üslub 

baxımından yeni olan nəsrində ömrün o üzü olan ilahi məkan, ruhani gerçəkliklə 

yaşadığımız dünya arasında daxili bağlılığı əks etdirən bədii lövhələrlə hadisə və 

əhvalat birbaşa fərdin daxili düşüncələr sistemindən kök atıb rişələnir.  

Təqdim olunan bu iki gerçəklik, iki dünya tamam yeni bədii qat və məzmunda 

və bir vəhdət halında üzə çıxaraq mənalanır. Qəhrəmanın mənəvi həyatında iki 

dünya, iki gerçəklik üz-üzə dayanır. Hekayədə qəhrəman cisim və can, maddi 

gerçəkliklə ruhani aləmin, bu dünya ilə o dünyanın vəhdətində dərk olunur. 

 «Rütubət sevgisi» silsiləsini Məqsəd Nur altı bölgü əsasında təqdim edir: 

Rütubət sevgiləri, İsti göl günü, Ödək tərəzi, Dəmir göyərçinlər, Ağ mirzə, Əfrayıl.  

Əsərin ümumi daxili strukturunu, arxitekturasını özündə cəmləşdirən altı 

hekayə «Rütubət sevgiləri»ndə bir-birinə bağlı çox mətləblərin üzərinə işıq salır.  
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Bu baxımdan, Məqsəd Nurun «Rütubət sevgiləri»ndə özünəxas qəribə  həyat 

mənzərəsi, incidilmiş, tənhalaşan, öz şəxsi, fərdi taleyi olan qəribə insanlara 

diqqətimiz artır: «Dörd qayalıq arasında dolaşan insan kəskin həyati sınaq 

qarşısındadı, soyuq qayalığın bətnində məcburən və həm də sanki dəlicəsinə 

boğucu bataqlıqda üzən adamlar günəşin azacıq da olsa xoş ətrini duymaqdan belə 

məhrumdu. 

 Başdan ayağa mayası sirr-sehrlə yoğrulmuş bu daş qayalıqda dörd insanın 

səssiz, lal sükutunda hər şey zorən öz gizli, daxili və tilsimli dramatizmində 

yaşayır. Qayalıqda insanın mübarizəsində isə görünür, hökm sürən bu tilsimli 

həyatın axarını hamı, hər kəs özü-özlüyündə qanunauyğun, təbii bir hadisə kimi 

qəbul edir. Hər kəs bu sərt təbiətin zorən diktəsi ilə buz qayalığın məzmununda 

kök atan rütubətli günlərin sərt qanunları ilə yaşamağa borcludurlar. 

  «Rütubət sevgiləri»ndə şərti olaraq seçilən və rütubətli günlərin məkanı kimi 

simvollaşan sərt qayalıqla tənhalaşan, təklənən insanın məhz bu anda gizli daxili 

dialoqu başlanırkən təbiətlə insan taleyinin gizli alt qatda köklənmiş 

dramatizmində ikincinin onu buraya çəkib gətirən səbəblərin üzərinə gur işıq 

salınır. 

 «Rütubət sevgiləri»ndə müəllif təhkiyəsinin işığı ilə qayalıq məkanın sakini 

qəribə taleli daha bir adamın hüznlü həyat tarixcəsinə nəzər yetirilir, qəhrəmanın 

ömrü yalnız bir neçə an və məqamlarda xatırlanır.  

Xatırlama dönümündə isti göllə bağlı qəribə anlaşılmaz hiss, duyğuların bədii 

aynasında mamırlı rütubətli, soyuq qayalığın tilsimli cazibəsinə yuvarlanan insan 

və onun fərdi taleyi məhz isti gölün əsrarəngiz işığına tapınan anda öz dəyərli 

həyati qiymətini əldə edir. 

 «Rütubət sevgiləri»ndə eyni dərəcədə Zeynəb də özünəxas həyat tərzi 

keçirən, hüznlü, fərdi taleyi olan, məhz rütubətli qayalığın qoynunda yaşayıb öz 

küskün taleyi ilə barışan bir qadın obrazı kimi təqdim olunur. 

 Qayalığın digər sakinləri kimi Zeynəbdən də rütubətlə boy atıb rişələnən 

sonsuzluq yan keçməmişdir. 
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 Sonsuzluq Zeynəbin özünəxas həyat şamını çox böyük insafsızlıqla və 

amansızcasına söndürmüşsə, ümidini övladlığa götürdüyü qardaşı qızına 

bağlamışdır. Ancaq sonuncu ümid də puça dönəndə Zeynəbdə həyata, xüsusən öz 

fərdi taleyinə acıma hissi birdən-birə gərilib böyüyərək özünün nəhəng dairəsində 

alovlu və üsyankar etirazla özünüintihar şəklində üzə çıxır.  

«Rütubət sevgiləri»ndə hətta qayalıq sakinlərinin özünə sığınacaq kimi 

qurduğu evlər, küçələrdə onların qəribə taleyinə bənzərlik görünür.  

Məqsəd Nurun təhkiyəsində diqqəti çəkən detallardan biri və ən başlıcası odur 

ki, buradakı adamların evləri də elə bil bütünlüklə yaşayış tərzinin daxili mahiyyət 

və məzmununu özündə əridən dərdli, hüznlü günlərin simvolik mənası ilə 

yaddaqalan daş qayalığın nəmli havasında daralıb boğulur, adamlarla birgə elə bil 

artıq yükə çevrilir və sonsuzlaşır. 

Fidan Nizaməddin qızı da “Kölgə”, “Göyərçin” və büllur “İt yerişi”, “Qəm 

işığı” hekayələri ilə diqqəti çəkir. Onun “Qəm işığı” hekayəsində dənizlə yaşlı 

adamın gizli daxili dialoqunda ötüb keçən, arxada qalan əzablı ömür yolu, bu yolda 

sığınacaq, pənah apardığı ata dünyası onun ümid və ömür çırağı psixoloji ağırlığı 

və sıxıntısı ilə bir daha fikrən, xəyalən nəzərdən keçirilir və indiki halında 

qəhrəmanın keçmişinə qaytaran hüznli bir məqam kimi qabardılır. Dənizlə gizli 

daxili dialoqunda qəhrəman keçmişini yaşadıqca qəm yükünün ağırlığında 

tənhalaşsa da onu yaşadan ikinci xoş ümidinin əsrarəngiz qoynuna atılır. Qəhrəman 

bu halda onu həyata səsləyən, onu darıxmağa qoymayan ümidlərin isti, ilıq insan 

nəfəsinin şirinliyinə çəkən xoş ümidlərin zəncirvari halqasında həyatın davam 

etdiyini anlayır. Demək insanı yaşadan ümidlər dalğası nə qədər çox onu əhatə 

edirsə, insan bir o qədər və ondan daha çox özünün ali və nəhəng gücə, əsrarəngiz 

qüvvəyə malik olduğunu mahiyyəti ilə dərk və hiss edir. 

 

 2000-ci illər hekayəçiliyi həmçinin: Mehriban Kənan, Bahar Bərdəli, Şükür 

Səlimxanlı, Ələsgər Davudoğlu, Meyxoş Abdullayev, Mehriban Xaliq, Oqtay 

Əhmədov, Rəsul Rəxşanlı, Zərifə Əliqızı, Nigar Vaqifqızı, Nizami Əlioğlu, 
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Bayram İsgəndərli, Əlibala Məmmədov, Şükufə Əliyeva, Namaz Məmmədoğlu və 

b.- larının yaradıcılığı ilə təmsil olunmuşdur. 

 Nəzərdən keçirilən hekayə nümunələrinin ideya-məzmununda bəşəri 

mövzular, mənəvi- əxlaqi məsələlər insana qayğı, ehtiram və məhəbbət, həmçinin 

ləyaqət hissinin qorunması bədii həqiqətin işığında yeni ibrətamiz 

mənalandırmaları ilə yadda qalır. 

 2000-ci illərin hekayə janrında yazılmış əsərləri bir sistem halında nəzərdən 

keçirərkən onları ümumilədirən bir sıra xarakterik xüsusiyyətləri görmək 

mümkündür: 

 1. Müstəqillik dövrünün adamları hekayə janrında sosial problemləri ilə birgə 

alınaraq təqdim olunur.  

2. Hekayə janrında əksini tapan müharibə mövzusu iki fərqli cəhəti ilə 

qabardılır: a) müharibəyəqədərki və müharibədən sonrakı yaşayış və düşüncə tərzi 

müxtəlif bədii-estetik rakurslardan qiymətləndirilib təqdim olunur; b) müharibə öz 

real səhnələri ilə bədii düşüncə tərzinə daxil olaraq bədii şüura, onun təhlil 

obyektinə çevrilir. 

 3. Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra adamların həyatında özünəxas 

qayğılı günlər, müxtəlif həyati problemlər yarandı. Bunlar şəksiz, ədəbiyyatda öz 

əksini tapmaya bilməzdi. Bir yandan yenicə yaradılmış azad, müstəqil ictimai 

quruluşda sərbəst həyat şəraitinə malik olan insanlar eyni vaxtda işğal olunmuş 

doğma torpağı uğrunda mübarizəyə qalxır, digər tərəfdən, adamların şəxsi 

həyatında cürbəcür maneələr, problemlər də ondan yan keçmir. İşsizlik, 

şəraitsizlik, özünü və ailəsini təmin etmək istəyən azad, müstəqil ölkənin, hər bir 

vətəndaşının başlıca qayğısını təşkil edir. Beləliklə, yaşamaq uğrunda bütün 

çılpaqlığı ilə obrazın fərdi aləmində  maksimalist emosional haləti ilə üzə çıxır. 

  4. Adamlarda müşahidə edilən biganəlik, laqeydlik və ya nisgil həyat və 

tənhalıq, o cümlədən, yaşanılmış, arxada qalan ömür yolu daha qabarıq görünür.  

5. Hekayə yaradıcılığında sənətkar baxışı və mövqeyində gerçəkliyə dərin və 

hərtərəfli analitik baxış və eyni zamanda, cəsarətli münasibət vətəndaşlıq duyğusu 
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və yanğısı ilə yüklənərək nümayiş etdirilir. Bu da şəksiz, onun bədii-estetik tələblər 

baxımından dərki və qavranılmasına güclü zəmin yaradır. 

 6. Hekayələrdə ömrün o üzü olan ilahi məkan, ruhani gerçəkliklə yaşadığımız 

dünya arasında daxili düşüncələr bədii qatda, məzmunda və bir vəhdət halında üzə 

çıxaraq mənalanır.  

7. Bədii dilə qayğı, bədii dilə yanaşma və ünsiyyətdə həssaslıq zəruri olur. 

8. Mənəvi-sosial problemlər. Müstəqillik dövrü hekayəsi toplumun yaşadığı 

mənəvi-sosial problemləri qabartdı, aktuallaşdırdı.  

Müstəqillik illərində hekayə janrı ideya, mövzu, dil, üslub, təsvir və təhkiyə, 

ümumiyyətlə bədii düşüncə baxımından inkişaf edir və qazanılmış əvvəlki 

uğurların üzərindən boy atıb rişələnərək irəliyə doğru addımlayır. Hekayədə yazıçı 

problemlər qaldırır, toplumun yaşayış tərzi, fərdin, şəxsiyyətin daxili aləmi, onun 

mühitlə əlaqəsi və ya mühitin, cəmiyyətin fərdə, şəxsiyyətə münasibəti qarşılıqlı 

əlaqədə təsvir və təhlil olunur. 

 Zamanın hekayə panoramı başlıca olaraq yazıçıların orqanı olan “Ədəbiyyat 

qəzeti”, “Azərbaycan” və “Ulduz” jurnallarından açılır. Dövrün hekayə yükü 

təcrübəli hekayəçilərin, eyni gənclik ehtirası, həvəsi ilə yazıb-yaradan yaşlı və orta 

nəsil yazıçılarının boynuna düşür.  

Qocaman sənətkar Qılman İlkinin “Ədəbiyyat qəzeti”ndə onlarla hekayəsi 

(“Gəlin”, “Qocalar evində nigah”, “Məhəbbət oyunu”, “Ləkə”, “Cinayət”, “Atalı 

yetim” “Xof”, “Nurlan”, “Xəstəlik”, “Bir ovuc torpaq”, “Bir yay gecəsində”) çap 

olunmuşdur.  

Sabir Əhmədli “Azərbaycan” jurnalında dərc olunan “Pardon Pari” adlı 

“Fransa hekayələri” silsiləsi ilə (“Rezidens de Mare- Ģedo”, “Marsel – varlanmaq 

istəyi”, “Eks yoxsulluq istəyi”, “İntihar üçün yer”, “Paris. Notrdam kilsəsində top 

atəşi”, “Apatri”)” marağa səbəb olmuşdur. 

 Kamal Abdulla “Ulduz” jurnalında “Adaşlar” və “Azərbaycan” jurnalında 

“Açar söz” hekayələri ilə oxucunun diqqətini modern hekayəyə yönəltmişdir. 

Xeyrəddin Qoca “Ədəbiyyat qəzeti” və “Azərbaycan” jurnalında ardıcıl dərc 
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etdirdiyi “Oğluma nəsihət”, “Məsləhət”, “Yuxu”, “Yazım, yoxsa yazmayım”, 

“Mən ölüm yaz”, “Kibrit Rəhim”, “Düzələr... Baxarıq”, “Vallah, billah...”, “Bunun 

nəyi pisdir, nə...”, “Ruhlar, cinlər”, “Kişilər və arvadlar”, “Belələri çoxdur”, 

“Anadangəlmə istedad”, “Mən də belə yazıram”, “İstəyirdim görəsən” satirik 

hekayələri ilə ictimai problemlərin tənqidi vermişdir.  

“Ədəbiyyat qəzeti”ndə Azəroğlu “Görüş”, Fikrət Qoca “Dünənki gün, 

“Mədət, toyun mübarək”, Nizaməddin Şəmsizadə «Yuxu», Yusif Həsənbəy 

“Təkan”, Məmməd Oruc «İtmiş hekayə», Natiq Rəsulzadə “Adamın dilsiz 

qonağı”, Qərib Mehdi «Yuxuda dəfn», «Toyda», Qumral Sadıqzadə “Deyingən”, 

“Simicliyin dərəcəsi”, Eyvaz Əlləzoğlu «Quş uçdu», İslam Ağayev “Qərar”, Zöhrə 

Əsgərova “Bir gecənin qonağı”, Bahar Bərdəli “Samovara od salmışam”, “Dünya 

bir pəncərədir”, “Təbiətin göz yaşları”, Vəli Məmmədov “Mədət”, Zakir Bağır 

“Yanğın”, Nurəddin Ədiloğlu “Sel”, Gülxani Pənah “Arsız”, Firuz Mustafa “Küt 

balta”, Mübariz Cəfərli “İç qorxusu”, “Ağır səfər”, “Yaxınlaşma”, Ramiz Əkbər 

“Sehrli dua”, Hafiz Mirzə “Bayramdan sonra bayram”, Böyükxan Bağırlı 

“Cəhənnəmi görənlər”, Vaqif Əjdər oğlu “Bayram axşamı”, Salatın Əhmədli 

“Gəldim səni gördüm”, “Məni eləmədiklərim ağladır”, Nəsib Bayramoğlu “Tale 

yükü” hekayələri ilə dövrün, mühitin, cəmiyyətin tipik mənzərələrini yaratmışlar. 

“Azərbaycan” jurnalında Sabir Azəri “Yasəmən ətirli qəbir”, Məmməd Oruc 

“Güman”, “Kiyevli Oksana”, “Akvariumda farel ovu”, “Testeron”; Azər Abdulla 

“Şəftəli qoxusu”, “Kəpənək bayramı”, Elçin Hüseynbəyli “Çudak”, Eyvaz 

Zeynalov “Gilas ağacı”, Orxan Fikrətoğlu “İtki”, “Arxestomatik əhvalat”, “Neft 

Dadaş”, Fəxri Uğurlu “İsgəndərin qanunu”, “Peyğəmbər”, “Məryəmin oğlu”, 

“Fərhadın Xosrovu öldürməsi”, “Ehsan”; Qərib Mehdi “Ah torpaq...torpaq”, 

“Çiçək”, “Okean”, “Şən məclis”; Mübariz Cəfərli “Uzaqgörən şir”, “Ağır səfər”, 

“Div və çırtdan”, “Gedər-gəlməz”; Kamil Əfsəroğlu «Çat», «Ağu», “İlan öcü”, 

“Butılka adam”, “Sevgilim”, “Tüfəng açıldı”, “Yarasalar”, “Yel”; Aydın Tağıyev 

“Dan üzü ölən adam”, “100 ABŞ dolları”, «Özünə oxşamayan adam», «Nənni»; 

Eyvaz Zeynalov “Qəfəs”, Aslan Quliyev “Ciddi söhbət”, Nisəbəyim “İkinci 
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şəhid”, Xumar Ələkbərova “Heç kəsməyən yağışlar”, “Sirr”, “Səmənd at”, Şiringül 

Musayeva “Məhəbbət həmişə var”, Ələsgər Davudoğlu “Qumru”, Təranə Vahid 

“Axşamüstü”, “İntihar”, “Qorxu çiçəkləri”, “Quş dili”, “Tapılmayan torpaq”, 

“Müharibə, nənəm və itən vaxt”, Nurəddin Ədiloğlu “At ətindən kolbasa”, Meyxoş 

Abdullah “Mininci qadın”, Zenfira Vəliyeva “Şikəstə nisgili”, Şükufə Babayeva 

“Qapı açılmadı”, Bayram İsgəndərli “Meşəsiz meşəbəyi”, “İanə”, “Gün işığı”, 

Yaqub Əlioğlu “Qurd ürəyi”, “Səs”, “Dul qadının ərini anma günü”, Qərib Arif 

“Bəxt və təsadüf”, “Qəbirstanlıq” hekayələri ilə dövrün aktual məsələlərini 

qabartmış, mənəvi-əxlaqi problemlər qaldırmışlar.  

“Ulduz” jurnalında Nahid Hacızadə “Məni gözləyin”, Qərib Mehdi 

“Dəyişmə”, Nüşabə Məmmədli “Bayraq, papaq və həqiqət», «Çadralı qadın», 

“Qırılan könüllər və yaxud qarıyan gözəllər”, “Bu, bir oyundur”, Aydın Tağıyev 

«Güllü çit yaylıq», «Günəş qüruba erkən enən gün», «Kor Mahmud», “Ayaq üstə”, 

“Bəlkə gəldi, yenə o yaz”, “Adəmin oğlu”, Aslan Quliyev “Masmavi səma və 

ağappaq buludlar”, “Üzü günəşə”, Elçin Hüseynbəyli «Qönçə kimi ürək», 

«Yekəpər», «O gözlər ki vardı», «Sekstin madonnası», «Ağsaqqal», “Firuzə qaşlı 

xəncər”, “Qocanın axdığı gün”, “Çıxılmazlıq”, Əjdər Ol «Dəllək kreslosu», Qəşəm 

Nəcəfzadə “Gülümsəyən ağac”, “Ay ürək”, “Oyuncaq maşın ”, “Bənövşə”, 

“Qulu”, “Yanıq Kərəmi”, Zakir Sadatlı “Yaddaşımın Əfqanıstan yazıları”, Kamil 

Əfsəroğlu “Qəfil xəbər”, “106 nömrəli Avtobus”, “Qaratoy”, “İlk səhər”, 

“Kamikadze”; Ağalar İdrisoğlu “Göndərim, göndərməyim”, «Məti Osmanoğlu 

«Heykəl», İman Usuboğlu “Onda durnalar qayıtmışdılar”, Firuz Mustafa “Alın 

yazısı”, Nazim Əhmədli “Gəl, bu sudan keç”, “Heç sənə çatmaq olmur”, «Qız 

təbəssümü», «Sol ayağın yuxusu», Aləmzər Sadıqqızı «İki tonqal», Narıngül 

«Cazibə», “Qardələn çiçəyi”, Kamran Nəzirli “Düzgün olmayan həqiqət”, Oktay 

Əhmədov “Daşa dönmüş”, Rəsul Rəxşanlı “Mentalitetin elementi”, Əlövsət Bəşirli 

“Adamsız adam”, “Yalqız”, Zemfira Məhərrəmli “Bir qaranlıq gecədə”, “Qisas”, 

Vaqif Sultanlı “İlğım”, Bayram İsgəndərli “Ağrı”, “Papaq”, Bilal Alarlı “Zülmə 

Şərik olanlar”, “Xalturaçı”, Sahilə “Varlı kişinin portmantı”, “Zırrama”, Əlisəfa 
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“Məni xilas edin”, Hüseyn Şahbəndəyev “Qanlı kaha”, Şəlalə Əbil “Və beləliklə 

ayhay” hekayələrində insan taleləri, fərd, şəxsiyyətin daxili yaşantılarını bədii 

təhlil və təsvir obyektinə çevirməklə əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin təcəssümünə 

nail olmuşlar. 

 Hekayələri ilə ədəbi mətbuatda çıxış edən yazarlar sırasında həmçinin 

Mehriban Rzayeva, Reyhan Yusifqızı, Zaur Quliyev, Cəmilə Mənsurova, Aydın 

Əsədov, Fidan Nizaməddinqızı, Həsən Mətin, Hacı Nərimanoğlu, Vüsal 

Nazimoğlu, Ayxan Kiçikbəy, Əlisəfa, Rasim Gəncəli, Əli Cəfəroğlu, Gülzar 

İsmayıl, Mehriban Cəfərzadə, Seyid Ramin, Yaqub Əlioğlu, Səfər Kəlbixanlı, Əli 

Aslanoğlu və b. imzaları da göstərmək olar. 

 Nəzərdən keçirilən hekayələr mövzu-problematika, obrazlar aləmi, ideya-

bədii xüsusiyyətləri ilə bir neçə mühüm xarakterik məqamları ilə diqqəti çəkir:  

1. Hekayələrdə cəmiyyətdə baş verən mənfi, neqativ hallara qarşı tənqidi 

yanaşma, satirik münasibət öndə dayanır. Bu baxımdan bədii təhlilə çəkilən hadisə, 

vəziyyət, obrazlar aləmi təhkiyəçi qəhrəmanın subyektiv qavrayışında ələnərək 

təqdim olunur. Təhkiyəçi qəhrəmanın nəqlində üzə çıxan hadisə, predmet əsərboyu 

ifşaedici bədii gülüşlə, kinayə, sarkazmla və ya əksinə, söyləmə üsulu ilə müşayiət 

olunur;  

2. Bədii qəhrəman əsər boyu təbii görüntüləri ilə ətraf aləmə münasibətdə, 

müəyyən həyati əhəmiyyətə malik ictimai-siyasi problemlərin çözülməsində 

davranışları, düşüncələri ilə ətraf aləmdə səmimi görüntüləri ilə yadda qalmaq 

istəyi, niyyətindədir. 

 3. Hekayədə yas, hüzr məclisi fonunda gerçəklənən  ictimai problemlər 

qaldırılır. Təsvirə çəkilən hadisə, vəziyyətdə yaşadığımız gerçək dünya ilə ömrün o 

üzü olan Ruhani aləm arasında həm cismən, həm də eyni zamanda ruhən “keçid” 

edən qəhrəman bu gerçək dünyada indilikdə “bir gecəlik qonaq”dır. Ancaq 

hüzürünə toplaşanların əksəriyyəti onun bu son mənzilinə yola salınmasında o 

qədər də ehtiyac duyulan və ya lazım olan hörmət, ehtiramı yerindəcə nümayiş 

etdirə bilmirlər. Müəllif ideyasının fəal bədii daşıyıcısı olan təhkiyəçi qəhrəman və 
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ya onunla bərabər əsərdə digər iştirakçı kimi çıxış edən əsərboyu rast gəlinən 

neqativ hallara qarşı mübarizəyə qalxır; 

 4. Hekayədə hadisə, vəziyyət, obrazların daxili yaşantıları təhkiyəçi 

qəhrəmanın subyektiv qavrayışından ələnərək təqdim olunur. Nəql olunan hadisə, 

vəziyyət, obrazların daxili yaşantısı assosiativ düşüncələrin, davranışların, 

münasibətlərin silsiləvarı və ya mərhələli təqdimində ümumiləşərək estetik 

təsdiqini və həllini tapır. Əsərdə bədii görüntüyə gələn əsas iştirakçı da təhkiyəçi 

qəhrəmandır. 

 5. Hekayə qəhrəmanları tamamilə təkdir. Təklik qəhrəmanda, onun şəxsi, 

mənəvi həyatında sonradan baş verir və bu təklik qəhrəmana indilikdə və ya 

həmişə mənəvi əziyyət verir. Qəhrəman təkliyi ilə ona görə narahatdır ki, indilikdə 

o, hərtərəfli köməksiz vəziyyətdə qalaraq yaşanılan bu əzabverici ömrünün 

haçansa, nə vaxtsa sonu olacağını düşünmək istəyir. İndilikdə o, təkliyin, 

tənhalığın acısını bütünlüklə dadaraq bundan qurtulmaq barədə müxtəlif yol, 

üsullar axtarır və axtarılan yol, üsul indilikdə onun üçün sonucu bilinməyən, 

hansısa naməlum bir dünya, məkan olaraq qalır.  

Qəhrəman harasa tələsərək hansısa naməlum və ya arzu etmək istədiyi işıqlı 

yola üz tutaraq yaşanılan üzüntülü, əzabverici həyat tərzindən qaçıb qurtulmağa 

can atır. 

 6. Hekayələrdə qoyulan problem çoxcəhətli, çoxşaxəlidir. Pillə-pillə və ya 

əzab-əziyyətli yollarla məqsədinin ardınca gedən qəhrəman hekayə boyu müxtəlif 

vəziyyət və hadisələrlə müşayiət olunsa da, onun konkret real, gerçək görüntüsü 

bədii mətn arxasında qalır.  

Yazıçının qəhrəmanı bir-biri ilə əlaqəli hadisə, vəziyyətin verdiyi psixoloji 

durumun ağırlığı ilə üz-üzə qaldığı zaman ruhən yaddaş psixologiyasında 

çözələnən xəyali olaraq keçmişə boylanır və xəyalən boylandığı o keçmişlə bağlı 

qəhrəmanda bugünü üçün örnək olan bəzi mühüm məqamlar diqqətdən yayınmır. 

Bədii mətn arxasında hekayəçi funksiyasını yerinə yetirən təhkiyəçi qəhrəman 

əsərboyu müəllif ideyasının fəal estetik daşıyıcısı və onun səlahiyyətlərinin bədii 
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ifadəsi kimi, başqa sözlə, müəllifin etibarlı səlahiyyətli nümayəndəsi kimi çıxış 

edir. 

 Mövzu-problem etibarilə müstəqillik dövrü hekayəsində mənəvi-sosial 

problemlərin ağırlığı Qarabağ müharibəsi üzərində köklənir. Reallıq budur ki, 

hekayədə müstəqillik dövrünün insanı problemləri ilə birgə alınaraq təqdim olunsa 

da, bütövlükdə onun mühitlə bağlı əlaqələri dolğun ictimai məzmun və dərin 

fəlsəfi ümumiləşmə ilə gerçəkləşə bilmir. 

 Yaşamaq uğrunda çılpaqlığı ilə nümayiş etdirilən mübarizə əzmi obrazın 

fərdi aləmində köklənərək bəzən maksimalist emosional haləti ilə üzə çıxsa da, 

vətəndaşlıq duyğusu ilə yüklənən dərin fəlsəfi ümumiləşmə, ictimai məzmun 

qazana bilmir. 

 Qərib Mehdinin «Toyda» hekayəsində hadisə toy fonunda cərəyan edir. 

Əsərdən məlum olur ki, Əsəd Qəmbəroğlu oğlunun müharibədən yayınması üçün 

imkanından istifadə edib başqa şəhərə göndərir. Bir müddət keçəndən sonra, o 

qayıdan oğluna toy eləyir. Əsgər kişini qonşu kimi toya dəvət etsə də, şəhid atası 

olduğu üçün onun bu toyda iştirakından toy sahibi o qədər də məmnun deyil. 

 Digər tərəfdən yazıçının bədii məqsədinə görə şəhid atasının toyda iştirakı bir 

neçə mühüm cəhəti qabardır. Şəhid atası Əsgər kişi və fərari atası Səftər Əsəd 

Qənbər oğlundan fərqli olaraq o qədər imkan sahibi olmadığı üçün deyil, sadəcə 

Əsəd Qənbəroğlu düşüncə və hərəkətləri, davranışları səviyyəsində ola 

bilmədiyindən övladlarını əsgəri xidmətə göndərir.Buna baxmayaraq fərari atası 

özü istəməsə belə yenə oğlunun səhv, düşünülməmiş addımları üçün imkanlı Əsəd 

Qəmbəroğlu vəziyyətində ağır məsuliyyət qarşısında qalır. Digər tərəfdən, 

hekayədə Əsəd Qənbər oğlunun özlüyündə özünün laqeyd hərəkətlərinə qarşı 

hansısa daxili pemançılığı, əzabları da kiçik bir detal da olsa təsvirini tapmır. 

Fərari atası Səftər kişi isə yazıçının bədii təsvirində Əsəd Qəmbəroğludan fərqli 

olaraq fərari atası olduğu üçün həmişə daxili əzab, peşmançılığı ilə müşayət 

olunur. Bu, hər şeydən öncə hekayədə təsvirini tapan Əsgər kişi ilə qarşılaşmasında 

qabardılır. 
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 Hekayədə tam əks qütbdə təhlilə çəkilən Əsgər kişi düşünür ki, o əli silah 

tutan kişilərin qaçqın, mühacir, didərgin kimi dünyaya səpələnməsinin əleyhinədir. 

O, bu cür adamları israrla ictimai qınağa cəlb etmək istəyir. Xatırladır ki, insan 

olan kəs gerçəyin qulu, yalanın ağası olmalıdır. Belə olmazsa bu yazıq vətəni kim 

xilas edəcək. Əsgər kişinin qınağı ümumilikdə ictimai qınaq yox, şəxsi qınaqdır, 

dərin bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmələrə ehtiyac duyulur.  

Nüşabə Məmmədlinin «Bayraq, papaq və həqiqət» hekayəsində hadisə 

qəhrəmanın düşüncələri üzərində köklənib üzə çıxır. Təhlilə çəkilən hadisə və 

prosesdə itirilmiş, dağıdılmış və xarabalığa çevrilmiş torpaqların azadolma istəyini 

reallaşdırmaq cəhdində lirik-romantik qatla təqdimi üstünlük təşkil edir. 

Qəhrəman itirilmiş torpaqların geri qaytarılması yolunda mübariz, çevik 

düşüncə tərzi nümayiş etdirə bilmir. Əsərdən yalnız onu öyrənirik ki, qəhrəman 

baharın gəlişi, nəfəsini duymaq, hiss etmək, yaşamaq üçün kəndə getmək fikrinə 

düşür. Belə bir məqamda onları ailəliklə başqa rayona toya dəvət edirlər. 

Qəhrəman yolüstü maşının arxa küncünə qısılıb gözlərini yumaraq xəyalən arxada 

qalan, ötüb keçən günlərin bahar çağını xatırlayan anda Xarabalığa çevrilmiş 

həyət-bacaların ağrı-acılarını yaşamağa məcbur olur. Addımladığı hər hansı 

küncbucaq hansısa xatirələr olayların assosiativ düşüncələrini yaradır və çox 

keçmir qəhrəman düşüncələrindən ayrılır. Maşında yanaşı əyləşmiş  «Ana, 

Qarabağı azad etdik». oğlu ona şad xəbər verir. 

  Aydın Tağıyevin «Nənni» hekayəsində təsvirini tapan erməni-azərbaycanlı 

münasibətlərinin sovet illərində olduğu dostluq, yoldaşlıq cəhəti sadə əmək 

adamının simasında qabardılaraq üzə çıxır.  

Əsərdən məlum olur ki, erməni Arakel Azərbaycan kəndlərində qapı-pəncərə 

ustası kimi tanınaraq hörmət qazanır. Arakel bu hörmətin müqabilində 

Azərbaycanlı balasını sənət, peşə öyrətmək üçün şagird götürür. 

 Azərbaycanlı usta köməkçisi qaldığı erməni evində çoxlu tabut yeşikləri 

gördükcə uşaq ağlı ilə daxilən qorxu hissi keçirir. Usta onun narahatlığını 

gördükdə başqa peşə, yəni tabutla tam əks qütbdə olan uşaq beşiyi –nənni 
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düzəltmək sənətini öyrədir. Arakelin köməkçisi ilə təxminən eyni yaşda olan oğlu 

erməni Slavik isə tabut yeşiklərini düzəltməklə məşğuldur. 

Hekayədə erməni- Azərbaycan münasibətinin daxili qatları qabardılaraq üzə 

çıxır. 

 Eyvaz Zeynallının “Gilas ağacı” hekayəsində Qarabağ müharibəsi veteranı 

olan qəhrəmanın problemlərlə dolu həyat tərzi bədii təsvir obyektinə çevrilir. 

Hekayənin süjet xəttindən aydın olur ki, hər birində otuz-otuz beş nəfər şagird olan 

bir neçə sinifdə tarix dərsi deyən müəllim ayda yüz manat maaş aldığı halda, səhər-

axşam parkın ətrafında cəmi bir-iki saat it gəzdirməklə, iki it üçün ayda üç yüz 

manat pul ala bilər. İtlərin yemək-içməyi, təmizliyi, yatıb-durmağı, daha yüksək 

maaş vəd edir, üstəlik it yeməyi daha keyfiyyətli ət məhsullarından, xarici kolbasa 

və s.-dən ibarətdir.  

Yazıçı cəmiyyətdə yaşanan problemlərə hekayədə gur bədii işıq salaraq onun 

həlli yollarını aramağa cəhd edir. Dövrün, zamanın təbiətindən çıxış edən bu 

əsərdə təsvir edilən insan obraz səviyyəsinə qalxaraq, fərdi həyatını təkcə şəxsi tale 

kimi yox, həm də mühitin, cəmiyyətin, ölkənin, vətənin ağrılı taleyi kimi yaşayır.  

“Gilas ağacı” hekayəsi cəmiyyətdə gedən mürəkkəb, ziddiyyətli proseslərə, 

ondakı mənəvi aşınmaya və sosial bərabərsizliyə qarşı bədii haray kimi səslənir. 

 Gülxani Pənahın “Arsız” hekayəsində oğul itkisi ilə üz-üzə qalan ana 

fəryadından danışılır. Səssiz, lal sükutla ananın daxili ruhi aləmində rişələnib, 

vulkan kimi püskürməyə fürsət gözləyən bu fəryad ananın bu dərdə uzun müddət 

tab gətirə bilmədiyi üçün əzablı yaşantıları ilə dolu son ana qədər kədərə bürünmüş 

ölümünü gözləyir.  

Hərbi xidmətdə vəzifə borcunu yerinə yetirərkən əsir düşərək həlak olan və 

canından artıq istədiyi oğulun gözlənilməz ölümü ananın ürəyində bəslədiyi oğul 

arzularını nakam qoyur. Gələcək xoşbəxt günlərini qeyb etmiş ana indi özünü 

bilərəkdən, “cismən” əridir, oğlunun ruhu ilə qovuşmağa tələsir. Amma bir incə 

məqam var.  
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Hekayədə təqdim olunan ana obrazı adamlar arasında biganə, arsız qadın 

təəssüratı yaradır. Gündən-günə ərimək əvəzinə kökəldiyi görüb, el qınağı ilə üz-

üzə qalır. Lakin sonucda ana canına qəsd edib, soyuq, nəmli yerdə otura-otura 

sağalmaz xəstəliyə düçar olur, ölümünü tezləşdirir və el qınağına son qoyur. 

 Müstəqillik dövrü hekayəsində tarixi və ictimai-siyasi mövzulara diqqət 

bütöv bir tendensiya təşkil edir. Nahid Hacızadə “Yaşa, ey haqq” sənədli 

hekayəsində M.Ə.Rəsulzadə və N.Nərimanovun dövlətçiliyimizin qorunması 

istiqamətində apardığı gərgin mübarizə səhifələrinin bədii ifadəsini verməyə 

çalışmışdır. Qılman İlkin “Bir ovuc torpaq” hekayəsində mühacir şair Almaz 

Yıldırımın vətən həsrətini ümumiləşdirərək qələmə almışdır. Əsər daim təqiblər, 

əzab-əziyyətlər içində günlərini başa vurmuş Almaz Yıldırım həyatının üzüntülü 

məqamlarına bədii işıq salır. Doğma vətənindən ayrıldığı on illər ərzində təqib 

olunaraq, Bakıdan Dağıstana, Aşqabada, oradan da min bir əziyyətlə karvanla İran 

sərhədini keçib, casus kimi “üç gün boğazadək” suyun içində saxlanılandan sonra 

qəhrəman Ərdəbil və Təbrizdə yurd salır. Tale daha sonra Almaz Yıldırımı 

Türkiyə həyatına qovuşdurur, burada ədəbiyyat müəllimi kimi çalışır. Lakin vətən 

həsrəti mühacir şairi hər an təqib edir. Yalnız ölüm yatağında bir soydaşınının 

doğma Azərbaycandan gətirdiyi bir ovuc torpaq şairə vətən həsrətinin acı ab-

havasını ani unutdura bilir.  

Kamil Əfsəroğlunun «Bəraət» hekayəsi repressiya qurbanlarının xatirəsinə 

həsr olunmuşdur. Mövzu yeni olmasa da, dövrün ictimai-siyasi görüntüsü 

hekayədə maraqlı bədii detallarla əksini tapır. Adamlar arasında enkevede işçisi 

kimi tanınan Abutalıb dayı işi, xidməti ilə ilişik həmişə gizli xof hissi ilə xatırlanır, 

qonşuları ondan aralı gəzir, haçansa, nə vaxtsa ondan xoş olmayan hərəkət, 

davranış gözlənilməsi, hər an, hər saniyə gizli qorxu hissi ilə müşaiyət olunur. Bir 

hadisə Abutalıb dayını yaxından tanımağa fürsət verir. Vaxtilə cəbhə yoldaşı olmuş 

Muradın evinə əlitüfəngli milislə gəlməsini o, özü üçün qəbahət sayır. Hətta 

Novruz bayramında onu evə buraxıb, bayramı ailəsi ilə birgə keçirməsinə şərait 

yaratsa da, cəbhə yoldaşına sona qədər köməklik göstərə bilmir. O, özü də 
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repressiyanın qurbanına çevrilir. Repressiyanın günahı ayrı- ayrı fərdlərdə deyil, 

rejimin özündədir. Yazıçı Muradla Abutalıbın canlı dialoqunda bu ideyanı 

ümumiləşdirə bilir.  

Azəroğlu “Görüş” hekayəsində real olan, gerçək Dünyanın adamlarını bədii 

situasiyalardan keçirərək daxili yaşantıları ilə təsvirə çəkir. Əsərdə bədii təhqiqat 

obyektinə çevrilən və illər uzunu bir-birilərinin həsrətini çəkən insanlar nəhayət 

indilikdə görüşmək ümidindədirlər. Görüş necə baş verir? Vaxtilə “Amerikalı- 

ların köməyinə arxalanan şah qoşunları Zəncana daxil olub qətl-qarətlə məşğul 

olaraq şəhəri məhv edir, dağıdır. Neçə vaxtdır ki, Təbrizin müdafiəsi üçün hazırlıq 

gedir. Ətraf vilayət və qəsəbələrdən fədailər axışıb Təbrizə gəlir.” Qarmaqarışıq 

vəziyyətdə mühüm vəzifə sahibinin qızı olan Mehrini atasının dost-tanışları tə- 

rəfindən yaranmış təhlükədən uzaqlaşdırmaq üçün Təbrizdən sərhədin bu tayı olan 

Bakıya yola salınır. Amma Təbrizdə yenə təhlükəli vəziyyət yaşanmaqdadır. 

Hekayənin ideya-məzmunundan aydın olur ki, əsərin qəhrəmanı olan Mehrinin 

ailəsi də həmin təhlükəli, qarmaqarışıq vəziyyətlə üz-üzə qalır. O ailə sonradan 

İraqın cənubuna, cəhənnəm kimi isti olan Bədrabada sürgün olunur. Buna 

baxmayaraq Mehri öz taleyini yaşayır, Bakıda təhsil alır, ailə qurur, uşaqları, 

nəvələri olur. Amma qəlbində vətən həsrəti, Təbriz qübarı hər an onu tərk etmir. 

İndilikdə ona məlum olur ki, neçə ilin həsrətlisi olan, Təbrizdən Bakıya gələn 

adam onu görmək ümidindədir.  

Hekayədə hadisə, vəziyyət, obrazların yaşantısı təbiiliyi, inandırıcılığı ilə 

diqqəti çəksə də, bəzən elə görünür ki, təsvir və təhkiyədə hansısa detal, məqam 

yerində deyil. Təbrizdən Bakıya doğmasını- Mehrini axtaran Solmazın gəlişi 

səhnəsi, sürücü Adilin ona qohumunun axtarıb tapmasında köməklik səhnəsi ilə 

yanaşı, eyni zamanda Mehrinin ayrıca olaraq daxili yaşantıları səhnələri olduqca 

təsirlidir. Amma onların nəhayət ki, görüşmə səhnəsi hekayə sonluğunda gözə 

çarpmır. Halbuki hekayə sonluğunu maraqlı və ya oxunaqlı edən məhz həmin 

görüş səhnəsi bütün daxili-psixoloji sarsıntıları, gərginlikləri ilə təhlilə çəkilib 

təqdim oluna bilərdi. Mehri ilə Solmazın görüş səhnəsi mətn daxilində bütün 
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görümlülüyü ilə verilsəydi, bədii-estetik baxımdan daha güclü təəssürat oyada 

bilərdi.  

Müstəqillik hekayələrinin özünəməxsusluğunu şərtləndirən daha bir tipi 

fəlsəfi hekayələrdir. Kamal Abdullanın “Açar söz” hekayəsində qəhrəmanın 

subyektiv qavrayışında təhlilə çəkilən obrazlar aləmi hekayə boyu “bu dünya, o 

dünya, yeni həyat, köhnə həyat” barədə düşünür və düşünməkdə davam edir, sanki 

buna məhkumdurlar. Hansısa naməlum, sirli, mübhəm və əzəmətli, ya müdhiş 

qüvvənin israrlı diqtəsi ilə hərəkət etdirilən və ya realizə olunan obrazların yaşam 

tərzlərində, düşüncələrində üzə çıxan “həmən yarıqaranlıq, yarıişıqlı vaqeələr” isə 

indiki və gələcək yaşam dönəmləri üçün yeni simvolik “bədii açar” rolunu oynayır. 

Təhkiyəçi qəhrəmanın düşüncəsində bədii açar rolunu ifadə edən “həmən 

yarıqaranlıq, yarıişıqlı vaqeələrdə” yuxu ilə real olan həyat yolu daim qovuşuq və 

ya qarışıq, xaotik vəziyyətdə təhlilə çəkilir. Real, gerçək olan Dünya ilə ömrün o 

üzü olan Ruhani dünyalararası fasiləsiz yaşamaq uğrunda daxili mübarizə Kamal 

Abdullanın qəhrəmanlarının artıq həyat tərzinə çevrilmişdir.  

Kamal Abdullanın qəhrəmanları düşüncə və davranışlarında əmələ gələn 

mifik və ya mistik cəhətlərdə iki dünya arasında yaranan Ruhi Körpü üçün hansısa 

işarələnmiş “açar söz” olan parola ehtiyac duyulduğunu özlüyündə inam və israrla 

təsdiqləyir və inanırlar ki,  ölümdən sonrakı yaşanılacaq yeni həyatda onları daha 

bir yeni həyat, yeni yaşam tərzi gözləyir. 

Hekayənin bədii konstruksiyasında təhlilə çəkilən, izlənilən, axtarılan həmin 

parolun vasitəsilə qəhrəmanlar yenidən həyata qovuşan anda bir-birilərini tanımaq 

üçün hansısa sirli, mübhəm açar söz istiqamətində birləşməyə can atırlar.  

Açar söz vasitəsilə yeni yaşam tərzinə uyğunlaşan obrazlar əvvəlki yaşayış 

durumunda buraxdıqları səhvləri, günahları bir daha təkrar etməyəcəkləri haqda 

indiki məqamda düşünməyə başlayır. 

 Kamal Abdullanın qəhrəmanları təhkiyəçinin nəzərincə, bəzən “özünü hər 

şeyi unutmağa, bu barədə düşünməməyə məcbur etməyə çalışır, ona elə gəlirdi ki, 

həmən açar söz birdən-birə, qəfildən, onun beyninin dərinliklərində gur işığa 
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bürünəcək və onlar ikisi də, (yəni, hekayəboyu bir neçə silsiləvarı obrazlar 

qalereyasını xatırladan iki bir-birilərini sevən və buna görə də, heç zaman bir-

birilərindən , hətta o biri dünyada belə ayrılmaq istəməyən xoşbəxt sevgililər) 

həyatlarının sonuna qədər bu işığa bürünmüş sözü ürəklərinin ən isti yerində 

qoruyub saxlayacaq. 

 Zamanı gələndə o sözləri özləri ilə o biri dünyaya aparacaq, bu söz vasitəsilə 

bir-birini yeni dünyalarında da tanıya biləcəklər. O zaman isə onlar daha təcrübəli 

olacaqlar, buraxdıqları səhvləri bir daha təkrar etməyəcək, naqisliklər və nöqsanlar 

əvvəlcədən onların həyatından silinəcək və beləcə hər şey uğurla nəticələnsə, bu 

parol – söz sürət qatarı kimi heç yerdə lazım olmadan çox dayanmadan, onları bir 

həyatdan o biri həyata aparacaqdır. 

 Ən əsası, ən vacibi isə onların bir-birinə bu möhtəşəm sevgisi, həyatı hər dəfə 

bir az da olsa təmizlənib təkmilləəcək, nəhayətdə, ideala, bəlkə bunu ölümsüzlük 

də adlandıra bilərik, sonunda ideala çevriləcəkdi”.  

Bu baxımdan Kamal Abdullanın hekayəsində mifoloji hadisə, vəziyyət və 

qəhrəmanları ilə yanaşı, bugün yaşanan real gerçək dünyanın adamları biri digərini 

tamamlayan və ya tənzimləyən və davam etdirən assosiativ silsiləvarı hadisə, 

vəziyyət oxşarlıqları və ya düşüncə, davranışları çərçivəsində müəllif təhkiyəsində 

təhlilə çəkilir. 

 Müəllif təhkiyəsində təhlilə çəkilən hadisə, vəziyyətdə obrazlar aləmi daim 

biri digərini əvəz edən və ya izləyən labirintlər assosiasiyası düzümündə vurnuxur. 

İkinci yaşam, həyat tərzinə qovuşma anına qədər yenidən birləşmə, qovuşmaları 

üçün açar söz olan parollar düşünür.  

 Mifik və ya xaotik hadisə, vəziyyətə bürünən sevgililərin görüş anı indilikdə 

tapmacalı və ya sirli, möcüzəli açar sözün Ruhani ab-havası ilə gerçəkləşərək 

görüntüyə gəldikcə, obrazların yaşam və düşüncə tərzlərində, davranışlarında üzə 

çıxan və ya yaşanılan keçmiş və indi arasında, yaxud, gerçək real olan dünya ilə 

ruhani dünyalar arasında daxili əlaqə mütləqləşir. Bu halda insan Ölümsüzlüyün, 

Sonsuzluğun, Zamansızlığın axarında yaşamağa doğru inamla addımlayır, yəni 
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onlar üçün və ya onların daxili inamına görə, həyat bu və ya başqa şəkildə davam 

edir. 

  

Kamal Abdulla “Adaşlar” hekayəsində də ömrün o üzü olan Ruhani aləmlə 

gerçək dünyanın daxili əlaqələrini özünəxas bədii mənalandırmaları ilə təsvirə 

çəkir. 

Hekayədə əksini tapan fakt, hadisə, başqa sözlə, Yuxu ilə Gerçək Dünyanın 

paralel olaraq eyni mövcudluqda olması qənaəti ilə estetik dəyər qazanır. 

Əsərdən aydın olur ki, qəhrəman xeyli müddətdir ki, gördüyü eyni yuxunu 

doyunca seyr edə bilmir. Həmişəki kimi, hər gün eyni gündüz vaxtlarında sanki 

gecələr olduğu kimi, soyunub yerinə girir həmişə eyni vaxtda yuxudan ayılır. Bu 

nədir? Yazıçının təsvir etdiyi qəhrəman nə üçün gecə yox, məhz gündüz 

vaxtlarında eyni yuxuları görməyə məhkumdur və bütün bu olaylar qəhrəmana və 

ya müəllif mətninə nələri gətirməyi vəd edir?! Və ya sual doğurur? Məgər 

qəhrəmanın başqa münasib məşğuliyyəti yoxdur?! Məsələn, hansısa idarə və 

müəssisədə, yaxud hər hansı bu və ya digər təşkilatlarda çalışması ola bilərdi. 

Nə isə, bu yazıçının təsvirə çəkdiyi qəhrəmanın öz problemidir. Məsələ 

ondadır ki, qəhrəman hər gün eyni vaxt, zaman dairəsində ona doğma, məhrəm 

olan, isti, ilıq hissin, fikrin, xoş və füsunkar duyğuların sehrindən qurtula bilmir.  

Qəhrəmanı təlatümə gətirən, onun fikrini, hissini daim məşğul edən, 

narahatlıq yaradan səbəb nədir? 

Məsələ burasındadır ki, qəhrəman indilikdə, orta yaş dövründə uşaqlıq və ya 

yeniyetməlik günlərini xatırladan çox qısa bir vaxtla keçirdiyi evlərini hər gün eyni 

vəziyyətdə, eyni zaman çərçivəsində yuxuda görür. Yuxunun verdiyi məkan və 

zaman dairəsində qəhrəman vəziyyətdən asılı olaraq bir məkanda özünü uşaq və 

yeniyetmə kimi, digər məkan və vəziyyətdə  hərdən indiki ortayaşlı adamı olaraq 

bədii görüntüyə gəlir. 

Zaman-məkan yerdəyişmələri  qəhrəmanda yuxudan ayılaraq real gerçəkliyə 

dönən kimi maraqlı fikirlərin oyanışına təkan verir. 
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Qəhrəman anlayır ki, “bizim yaşadığımız və tanıdığımız dünya öz 

mövcudluğunda  tək deyil. Onunla bərabər qismən ona bənzər digər dünyalar da 

sonsuz fəzada mövcuddur, hətta bizim hər birimiz o biri  paralel dünyalarda tamam 

başqa-başqa  tərzlərdə öz yaşamağımızı davam etdiririk.” 

 Fəxri Uğurlu hekayələrində təhlilə çəkdiyi problemləri fəlsəfi rakursdan 

işıqlandırır. “İsgəndərin qanunu” hekayəsində yazıçı ümumən cəmiyyət problemini 

qaldırır.  

Hekayədən məlum olur ki, İsgəndər ölkələri və dünyanı idarə etmək 

səlahiyyətini əldə etsə də, ədalətsiz əməllərlə, işgəncəli üsullarla böyük uğurlar 

qazansa da, onu daxilən incidən, əzən hansısa iztirabdan qaçıb qurtula bilmir. Ona 

görə ki, o, insanların idarə olunmasında şəxsi mənafeyi ictimai mənafedən üstün 

tutmuşdur. O, insanların, işğal etdiyi ölkələrin, cəmiyyətin idarə edilməsində 

özünün yaratdığı, yalnız özünə, öz əməllərinə haqq qazandıran qanunların 

icrasında maraqlıdır.  

Buna baxmayaraq İsgəndərin maraq dairəsindən kənar qanunlar da 

mövcuddur. O qanunlar İsgəndərin qanunlarından fərqli olaraq cəmiyyət daxilində 

azad həyat, azad düşüncə, ədalətli iş, əməllərin tərəfdarıdır.  

Əgər İsgəndər ədalətli qanunlarla yaşayıb icra etməyi bacarırsa, onu içəridən 

didib dağıdan ağır, üzüntülü, iztirablı düşüncələrin nədən və necə və haradan kök 

atıb rişələndiyini anlayar. Bunun üçün o, indiyə qədər icrasına çalışdığı və 

yaratdığı ədalətsiz qanunları dəyişdirib cəmiyyəti öz axarına salan qanunlarla 

işləməyi bacararsa, cəmiyyət özü İsgəndərin xeyirxah əməllərinin icrasını öz 

üzərində mahiyyəti ilə hiss edib yaşayacaqsa, o halda onu dəstəkləyə bilər. Əks 

halda İsgəndər ona əzab verən üzüntülü tənhalığın burulğanında iztiraba düçar ola 

bilər və bu anda ona heç nə kömək etməyə qadir deyil.  

 

Fəxri Uğurlunun “Oğlum sonuncu dayanacaqda düşəcək” adlı hekayəsində isə 

Qəhrəmanın buraxdığı səhvlər və ya böyük günah onun ömür yolunda daha ağrılı 

və işgəncəli məqamlarla izlənilir . 
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Əsərdə hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi qəhrəmanın subyektiv qavrayışından 

ələnərək təqdim olunur. Bu bədii təqdimatda isə hadisə, vəziyyət və ya obrazlar 

aləmi fəlsəfi-intellektual psixologizm və ya intellektual-psixoloji analiz estetik 

təhlil və dərklə müşayiət olunur. 

Hekayə boyu qəhrəman  həyatdan çoxdan köçmüş oğlu ilə qeyri-şüuru fikrən, 

xəyalən sanki canlı dialoqa girir, ünsiyyətə daxil olur, onunla həmsöhbət olur. 

Məhz ona görə ki, çoxdan qəlbini, zehni, düşüncəsini həmişə, hər an inadkarlıqla 

və ya insafsızcasına zəbt edib daxilən parçalayaraq yaralayır.  

Sual olunur, necə və hansı şəraitdə ağır kədər yükü qəhrəmanın həyatına daxil 

oldu? Qəhrəmanı nə vadar etdi bu ağır kədər yükünü ömür boyu varlığında 

yaşatsın? Hekayədə təsvirini tapan bu və ya digər məsələ bədii təhlilə çəkilir. 

Bu baxımdan əsərdə təsviri yaradılan qəhrəmanın daxili yaşantılarında və ya 

onun yaddaş psixologiyasında çözələnən real gerçəkliyə münasibətdə özünü və 

ətraf aləmi təhlildə yaşayaraq özünü və ətraf aləmi tanıyıb dərk etdikcə əsər boyu 

təhlilə çəkilən bir sıra problemlərin üzərinə bədii işıq salır və o bədii işığın gur 

aynasında görüntüyə gələn qəhrəman isə indilikdə və ya əsər boyu əlində və 

çiynində ağır yükə çevrilən torbalarla evdən bazara və ya əksinə, bazardan evə hər 

avtobus dayanacaqlarında dayana-dayana yol kənarı səki ilə addımlamaqdadır. 

Qəhrəman yol boyu ağır yüklə addımlaya-addımlaya düşüncələr axarına addım-

addım yuvarlandıqca keçmişin üzüdönük, əzabverən, canüzücü xatirələrin 

ağırlığına daha tab gətirə bilmir. Qəhrəman keçmişin ağır xatirələrini oyadan 

xəyali-psixoloji bədii səhnədə müharibə dövründə dünyasını dəyişən sevgili 

oğlunun xəyali Ruhu ilə dialoqa girərək ovunmaq və ya ona sığınmaq istəyindədir: 

”Hamı balasının yanına tələsir. Hamı sabahına maya tutur. Bircə mənəm mayasını 

yeyən, oğul, mayası yeyilən adam doyum bilməz. Neçə ildi bu gördüyün bazarı 

şələmdə evə daşıyıram, yenə də nə dad bilirik, nə doyum... ...Mən bu yükün altında 

yüz il də sürünərdim, oğul, təki yüz birinci ilə umudum olaydı. Dünyanı çiynimdə 

saxlayardım. Təkcə səni kürəyimdə apara bilmirəm. Belim qırılır, oğul, belim 
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qırılır... Mən deyirdim, sən məni çiynimdə aparasan. Harada görünüb yaşlı ata 

cavan oğulu kürəyində gəzdirə?... ” 

Yazıçı əsər boyu qəhrəmanının oğlu ilə xəyali söhbətində təkcə birinci tərəfi 

danışdırır. İkinci tərəf faktiki, real olaraq danışmadığı üçün nöqtələr, pauzalarla 

xəyali fikir, münasibət bildirilir. Görünür, bu halda da yazıçı qəhrəmanının oğlu ilə 

xəyali söhbətində  qarşı tərəfdən gözlənilən cavab reaksiyasının olmamasından o 

qədər də fərqində deyil. Ola bilsin ki, qəhrəmanın özü də bu günə kimi yaşadığı 

kədər yükünün ağırlığından söhbət əsnasında qarşı tərəfdən cavabların alınmasına 

ehtiyac duymur. O,  övladının xəyali ruhu ilə ünsiyyətə daxil olarkən qeyri-şüuru 

və ya ola bilsin ki, onun təsəvvürünə görə və ya məhz o cür düşündüyü üçün oğlu 

ilə bəzən real gerçəklikdə olduğu kimi davranır, onun düşüncəsinə görə, oğlu 

indilikdə canlı olaraq onun yanındadır və indilikdə canlı-canlı onunla söhbət 

əsnasındadır.   

Bu cəhətdən hekayə sonluğunda təsvir və təhlilə çəkilən maraqlı bədii 

görüntüyə nəzər salsaq, görərik ki, qəhrəman avtobusdan düşəndə özü ilə birgə 

əlavə olaraq sanki indicə yanında dayanmış oğlu üçün də gediş haqqı ödəyir. 

Halbuki, avtobusda təkcə özü idi. Eləcə də yol kənarı əlində yüklə gedərkən ona 

yaşlılığına hörmət əlaməti olaraq kömək əlini uzadan adama (qeyri-şüuru olaraq, 

ancaq özünün şəxsi anlamına görə) bildirir ki, yanında ona kömək edəcək oğlu var, 

halbuki, o, öz yükünü yenə tək çəkməli olur. 

Yazıçı bu baxımdan qəhrəmanın qarşılaşdığı hadisə, vəziyyətdə ruhi-psixoloji 

durumunu bədii-məntiqi cəhətdən təhlilə çəkir. Məlum olur ki, qəhrəman indilikdə 

yenə də təkdir və təkliyin acı nəticələri ilə üz-üzə qalaraq ağır düşüncələr axarında 

yaşamaqdadır. Bədii mətnə diqqət edək: ”Oğlu ölən atanın sonrası indisindən 

qabaq olur. Sabahı bu gündən olar. Elə bircə bu günlə, bu saatla yaşamaq olmur, ay 

oğul!...Mən sənin damarlarından qanımı bütün dünyaya axıtmaq istəyirdim, sənin 

yaddaşında sabaha sağ çıxmaq istəyirdim. Sən məni öldürdün, oğul, məni... 

...Adam gərək indisindən qaçmasın, oğul, ...keçmişi də, gələcəyi də indinin başına 
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yığa bilsin. İndisi olmayanın gələcəyi gəlməz. Elə hey qaçar o gələcəyin dalınca, 

axırda da baxıb görər böyründən ötüb keçdiyi nə boyda keçmiş varmış!” 

Yazıçının qəhrəmanı keçmişi xatırlamaqla indi və gələcəyi də ondan ayırmır. 

İndilikdə isə keçmiş qəhrəman üçün acı kədər yüküdür. Keçmiş günah və səhvlərin 

nəticəsi idi ki, oğlu indi həyatda yoxdur. Qəhrəman indilikdə özünü və ətraf aləmi 

tanıyıb dərinliyi ilə dərk və hiss etməyə başlayır. Qəhrəman oğlu ilə xəyali 

söhbətində özünəxas düşüncə tərzi nümayiş etdirir: ”Bilirəm, elə bilirsən mənim 

günahımdan yoxa çıxmısan. Mənim günahım bilirsən nədə olub? Mən sənə sən 

kimi yox, öz gələcəyim kimi baxmışam .Özümü də özüm yox, sənin keçmişin 

bilmişəm. Özümü səndən ayırmamışam. Ona görə də nə mənim gələcəyim olub, nə 

sənin keçmişin. Mən gərək səni özümdən ayıraydım, oğul!... Hə, bu, günahmış, 

oğul, məndə bilməmişəm. Heyvan heyvanlığıyla balasını ayırır. Hər kəsin ömrü 

özündə başlayıb özündə qurtarırmış, oğul, hər kəs öz indisində yaşayırmış. Adam 

hər nəfəsdə ölüb-dirilirmiş... ...mən nəfəsimi sənlə alırdım... ” 

Yazıçının bədii təqdimatında özünü daim qınağa çəkən qəhrəman indilikdə 

ağırlığı ilə yaşadığı kədərə doğru aparan yolun başlanğıcına bədii işıq salır: 

”Ömrüm boyu yol qırağıyla getdim, oğlum. Bircə yol yolun yiyəsi olmadım. 

Özümü sənə yol elədim, dedim, üstümdən adlayıb keçənlərimi gələnlərimə 

calayasan. Sən də üstümdən getmədin, üstümdə getdin.” 

Yazıçının qəhrəmanı o fikirdədir ki, bu günə qədər yaşam tərzini dəyişmək 

üçün hansısa uğurlu mövqeyə nail ola bilmədiyindən, əvəzində isə nəslinin 

davamçısı kimi oğlunu məhz bu uğurlu mövqeyə köklənmək istəyi ilə yaşayaraq 

özünün düşündüyü özünə və həmçinin övladı üçün yararlı arzularını həyata 

keçirməyə cəhd göstərsə də son məqamda heç də  ürəkaçmayan acı nəticələrlə üz-

üzə qalmalı olur. 

Məsələ burasındadır ki, yazıçının qəhrəmanı dövrünün qarmaqarışıq, xaotik 

çağında tribunada qızğın, alovlu çıxışlar edərək meydana toplaşanları düşmən 

üzərinə vuruşa səsləyən şeirlərini oxuyur, adamlari vətən, torpaq naminə döyüş 
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üçün səfərbərliyə çağırışda ilk növbədə oğlunu həmin döyüşçülərin önündə gedən 

əsgər kimi yollamağı unutmur.  

Əsərin qəhrəmanı nümayiş etdirdiyi  vətənpərvər davranışı ilə   meydana 

toplaşanlar arasında müsbət ab- hava yaratmaqla böyük canlanmaya səbəb olur. 

Yazıçının qəhrəmanında üzə çıxan bu əməl, davranışda məxsusi səbəblər və bədii-

məntiqi cavablar meydana çıxır. Qəhrəmanın düşüncəsinə görə, “davanı” ondan 

ötrü qızışdırırdı ki, özü yaşadığı bu həyatda uğur qazana bilməsə də vəziyyətdən 

istifadə edərək oğlu bəlkə müharibəyə gedib ordunun ön sıralarında döyüşə 

atılarkən uğurlu əməliyyatlar keçirib böyük qələbələr, nailiyyətlər qazanmaqla 

qəhrəman döyüşçü kimi yüksək şan-şöhrət sahibi olsun. Belə olan halda tanınmış 

qəhrəman döyüşçüyə hər yerdə ehtiramla qarşılanıb yola salınacaq və qəhrəman 

döyüşçü olan oğlundan ötrü onun bütün yaşam tərzini dəyişdirərək geniş imkanlar 

açılacaq. 

Yazıçının qəhrəmanını düşündürən, fikri, hissini daim məşğul edən məsələlər 

yalnız bunlar idi. Ancaq hadisələrin gedişi, bədii vəziyyət tamam başqa istiqamətə 

yön alır. Qəhrəmanın oğlu ilə bağlı arzuları həyata keçmədi. ”Qəhrəman döyüşçü” 

olan oğlu dağın ətəyində gülləyə tutuldu və o andan başlayaraq əsərin baş 

qəhrəmanının yaşam tərzində dəyişiklik baş verdi. O, bütünlüklə ağır psixoloji 

duruma məruz qaldı. Demək hekayə boyu qəhrəmanın oğul itkisi ilə bağlı acı 

yaşantıları artıq başlanmışdır. 

Digər tərəfdən hekayədə əksini tapan hadisə, vəziyyətdə qəhrəmanın oğul 

itkisi ilə bərabər ailəsində yaşanan  başqa problemləri də  xəyali ruhu ilə 

söhbətində əsər boyu izlənilərək bədii təhqiqat obyektinə çevrilir. 

Məsələ burasındadır ki, hekayə boyu səpələnən və ya səpələnib düzümlənən 

problemlər toplusunda qəhrəmanın həqiqətən və ya labüd olaraq ağır psixoloji 

duruma məruz  qalması, yaxud bundan başını itirib bəzən özünə qayıdan anda 

düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolunu araması müəllif tərəfdən əsasən yaxşı 

düşünülərək dərinliyi ilə bədii-estetik cəhətdən təhlilə çəkilir. 
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Yazıçının qəhrəmanı oğlunun xəyali ruhu ilə daxili dialoqunda üzərinə 

ağırlığı ilə çökən problemlər toplusu və ya sırasında ilk qismətinə çıxan 

xoşagəlməyən məqamlara aydınlıq gətirir. Qəhrəman hələ də bu günə kimi  o 

xoşagəlməyən, arzuolunmayan məqamı acı xatirələr içində yaşanmaqda 

məcburdur. O acı xatirə ki, qəhrəman vaxtı ilə sevdiyi qızın atasının kimliyini 

öyrənəndə, yəni zibildaşıyan kişinin qızı ilə sevgili olduğunu biləndə bərk məyus 

olur. 

Qəhrəmanın anlamına görə “zibildaşıyan axsağın qızından yüksək insan 

sortunu” almaq mümkün deyil. Həm də ona görə ki, onun övladını zibildaşıyanın 

nəvəsi deyilib çağırılmasından bərk ehtiyatlanır və ya hələ oğlunun onun 

qucağında necə oturacağını, kirli əlləri ilə onun telinə necə toxunduğunu 

düşünəndə bu barədə bərk narahat olur. 

Digər tərəfdən həmin qızla görüşündə ondakı gözəllikdən hədsiz zövq alırmış 

və hətta qəhrəmanın anlamına görə, sevdiyi qız ondan ötrü ilahi gözəllik 

mücəssəməsi idi və nə qədər ki, o qızın atasını tanımırdı, elə bilirdi, sevdiyi qız 

doğrudan “gül bağında bəslənib.” Ancaq bir gün yazıçının qəhrəmanı qızın atası ilə 

üz-üzə gələndə o, zibillikdə iş başında olaraq üst- başından neftçiyə oxşatsa da 

yaxasından tökülən nöyüt qarası deyil, zibil qarası idi. Hansı ki, o zibildaşıyan 

adam “başını qaldırıb onları görəndə əlindəki zir-zibili yerə atıb üstlərinə yeridi. 

Qızının saçından tutub zibilliyə sürüdü...” və s. 

Övladının xəyali ruhu ilə bədii görüntüyə gələn qəhrəmanın dialoqunda bu 

barədə ürəkağrısı ilə xatırlanırkən artıq o zamanlar yol ayrıcında qalmayaraq o 

istədiyi qız ilə (baxmayaraq gözəllikdə tayı-bərabəri olmayan o qıza sevgisini 

bildirmişdi!) atasının kimliyini(zibildaşıyan olduğunu!) biləndə ayrılmağa 

qərarlaşdırır. Ancaq bu “ayrılmadan” sonra həmin qız qəhrəmanın indiki ağır 

psixoloji durumunu eyni ilə əks etdirən bədii xatırlamasına görə, rüsvayçılıq 

qorxusundan dəli olur, dərddən ürəyi yarılır. Halbuki, qızın keçirdiyi həmin ağır 

psixoloji vəziyyət, eyni ilə qəhrəmanın indiki psixoloji durumunda da müşahidə 

etmək olur. 
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Qəhrəman indilikdə dərddən ürəyi yaralı və ya dəli vəziyyətində övladının 

xəyali ruhu ilə söhbət edərkən daxilən ovunmaq, rahatlanmaq ümidindədir və bəlkə 

də ola bilsin ki, birinci o bağışlanmaz günah və səhv addımlarının son məntiqi 

nəticəsi olaraq qəhrəman indilikdə  həmin situasiyanın ağırlığını duymaqdadır. 

Yəni, insan nə vaxtsa, hansısa bağışlanmaz günah və ya səhv addımlarının ağrı-

acılarını nə vaxtsa, haçansa mütləq olaraq yaşamağa məcburdur. 

Digər tərəfdən qəhrəman birinci addımında sevdiyi qız ilə ona görə evlənmədi 

ki, qızın ailəsi   məhz “aşağı təbəqədəndir,” yəni o zibildaşıyanın qızı olduğu üçün 

evlənmə baş tutmur. İkinci addımda qəhrəman (varlı evin, kübar nəslin qızı ilə 

evlənməyə) nail olur. Ancaq bu halda da o, yenə özünü ailə daxilində xoşbəxt hiss 

etmir. Onun üçün nəslinin davamçısı olan oğul lazım idi və bu “oğul zibildaşıyanın 

qızından yox, varlı evin, kübar nəslin qızından” idi. Bu , əlbəttə, onu sevindirməyə 

bilməzdi. Buna baxmayaraq o, ailə qurduğu “kübar qadında” evə, ailəyə oğula, ərə 

münasibətdə  lazımı qədər ürəkaçan səmimi duyğuları hiss edə bilmirdi və ya 

ümumiyyətlə bu qadında ruhən ailəyə bağlılığı görə bilmirdi. 

Qəhrəman ondan narazı idi ki, evləndiyi ”varlı evin, kübar ailənin qızı” heç də 

arzuladığı kimi daxilən, ruhən qayğıkeş ana və ya sevgili qadını rolunda ola bilmir, 

yaxud heç olmaq da istəmir. Ona görə ki, böyüdüyü, yaşayıb nəfəs aldığı, varlı 

evin, kübar nəslin mühitində alınan tərbiyənin son məntiqi nəticəsi idi ki, “özgənin 

cəfasını çəkmək gerilik sayılırdı.” Qəhrəman məhz bu fonda görüntüyə gələn 

formalaşmış mühitdən narazı idi. Ancaq o, indilikdə anlayır və ya dərk edir ki, 

varlı evin, kübar nəslin qızı onunla ona görə evliliklərinə razı olub ki, vaxtilə 

tanınmış, sayılıb-seçilən şairi ilə evlənməyi özü üçün böyük üstünlük və fəxr 

sayırdı və hansı ki o şair ki şeirlərinin mahiyyət və məzmunu məhz qadın 

gözəlliyinin vəsfi və tərənnümü ilə bağlı idi. 

Qəhrəmanın indiki qadını hər zaman bu şeirlərdə özü ilə əlaqəli hansısa 

ürəkaçan qeydləri axtarmaqdan usanmırdı. Halbuki, qəhrəmanın bədii-psixoloji 

xatırlamalarında ilk sevgisi olan (zibildaşıyanın qızı ilə) məhəbbət macəraları o 

şeirlərinin baş mövzusuna çevrilmişdi və əvvəlki sevgisi ilə yaşadığı macəraların 
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qəhrəman üçün özünə xoş olan cəhətləri, məqamları vardı. Qəhrəman oğlunun 

xəyali ruhu ilə söhbətində həmin maraqlı məqamlardan biri üzərində daha çox 

dayanaraq həzin, kövrək və şirin xatirələrin əsrarəngiz qoynunda yaşamaqdan 

doymur. Ona görə ki, qəhrəman indilikdə dərinliyi ilə anlayır ki, əvvəlki qızla 

yaşanan məhəbbət macəraları təmiz niyyətin, saf arzuların biçimində köklənmiş 

ilahi sevgi idi. Sevgisi ilə alışıb-yandığı qız da  bilmirdi ki, sevdiyi adam nə işin, 

sənətin yiyəsidi və “bilmirdi keçmişi nə olub, gələcəyi nə olacaq. Eləcə əriyib onun 

canına hopmaq istəyirdi.”  

Qəhrəman məhz indilikdə anlayır və ya dərk edir ki, zibildaşıyanın qızı 

olmasına baxmayaraq ondakı sevgiyə, məhəbbətə təşnəlik, bağlandığı adama dərin 

ehtiram hissi insanı yaşadan, həyata, gözəlliyə sövq edən hisslərdir. Belə hiss və 

düşüncələrlə yaşamaq isə insan ömrünə əlavə təravət artırır. Qəhrəman isə belə 

gözəl ömürdən indilikdə heç də imtina etməzdi. Ancaq bu onun bədii imkanı və ya 

“səlahiyyəti” daxilindədirmi?!........ 

 

 Elçin Hüseynbəylinin “Qocanın axdığı gün” hekayəsində vətən həsrəti, 

torpaq itkisi mətnaltı qatda, obrazın gizli daxili dramatizmində əksini tapır. Qoca 

onu əhatə edən mühit, cəmiyyət arasında hansısa qəribə görüntüləri, hərəkətləri, 

davranışları ilə daim diqqət mərkəzində qalır. 

 Təhkiyəçi qəhrəmanın müşahidələrinə görə, hətta, iş o yerə çatır ki, “əvəllər 

onunla xüsusi xidmət orqanları  maraqlanmışdılar, çayxana müştərisi adı altında 

Qocanı sorğu-sual da etmişdilər, amma ondan hökumətə heç bir ziyan gəlmədiyini 

görüb rahat buraxmışdılar”.  

Müəllif təsvir və təhkiyəsində təhlilə çəkilən Qoca “Arazın bu tayında onu 

“sorğu-sualları” ilə rahat buraxmayan “nabələd şəxslər” barədə bəzən 

özünəməxsus düşüncə ilə yanaşır və ya bu istiqamətlə də düşünməyə başlayır: 

“çünki çayxananın müştəriləri elə də çox deyildi və yad adamı o saat tanımaq 

olurdu. Müştərilər Qocanın özü kimi boş-bekar adam idilər. Onların qarşısında çay 

əvəzinə çox zaman nargilə buxarlanırdı”. 
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 Buna baxmayaraq hekayə boyu izlənilən Qocanın qəribə hərəkətlərində 

hansısa sirli, mübhəm tərəflərini işıqlandıran məqam odur ki, indilikdə heç kimi 

olmayan bu Qoca “bir müddət öncə erməni-müsəlman davasında” həmyerliləri 

kimi Arazın bu tayına keçib pənah gətirir. Əksər hissəsi bir az burada qalandan 

sonra başqa yerlərə köçüb getdiyi halda, o isə gəldiyi Arazın bu tayında qalıb 

həyatını çətinliklə də olsa, tənzimləyə bilir: “Yaşı 70-75-i keçən bu Qoca kəndin 

qırağındakı köhnə çayxananın kiçik bir küncündə pulla özünə kirayə daldanacaq 

əldə edir, gündüzlər vaxtını çayın qırağında keçirir, hərdən qarmağına balıq da 

düşür, əl-ayaq yığışandan sonra balıqları qızardıb yeyir, qalanını istəyənə pay verir, 

artığını duzlayıb çəlləklərə yığır., kirayə qaldığı yerin sahibinə də günorta yeməyi 

üçün nəsə saxlayır”. 

 Buna baxmayaraq təhkiyəçinin nəqlinə görə, hekayənin qəhrəmanı daim 

daxili tənhalığında yaşayaraq “Arazın o tayında” olan vətəni üçün darıxır və 

darıxmağına səbəb o olur ki, “əvvəllər çoxlu mal-qarası, qoyun-quzusu olan, 

qaçaqaç düşəndə heyvanları bu tərəfə adlatmağa macalı olmayan bu Qocanı və 

onun kimi həmkəndlilərini ermənilər qəfil haqlayaraq bütün ailəsini və varidatını 

yerindəcə məhv etmiş, tənha qalan Qoca özü ilə birgə yorğan-döşək və qara, 

köhnə, qəhvəyi kürkünü bu taya keçirə bilmişdi”.  

Müəllif təsvir və təhkiyəsində təhlilə çəkilən Qocanın yaşayış və düşüncə 

tərzi əsərdəki digər obrazların daxili həyatına sirayət edir. Əsərboyu hadisə, 

vəziyyətin cərəyan etdiyi vahid bir məkanı sayılan çayxana hekayədə iştirak edən 

obrazların toplaşdığı vahid ünsiyyət yeri olduğu üçün Qoca haqqında da hər hansı 

fikir, dü- şüncə məhz buradan qaynaqlanaraq üzə çıxır. 

 Qoca çayxana sahibinin fikri, düşüncəsində məhz o cür xarakterizə olunur ki, 

onun “heç kimi qalmayıb, bir yana da getmək fikri yoxdur. Balıq tutmaqla dolanır, 

hərdən kiminsə işinin qulpundan yapışır. Alıb-satmaqla arası yoxdu. Dərviş kimi 

bir adamdı. Nə versələr, alar. Pis adam deyil. Əvvəllər çoxlu mal-qarası olub. Qa- 

çaqaç düşəndə heyvanları bu tərəfə adlatmağa macal tapmayıb. Ermənilər onları 

qəfil haqlayıb, arxayınçılıqlarından istifadə ediblər. Hərdən təpəliyə çıxıb durbinlə 
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doğma kəndlərinə tərəf baxır, deyir ki, onu bu həyatda saxlayan öz həyətləridir. 

Həyətdə çoxlu ağacları varmış, indi yoxdur. Kimsə o ağacları kəsib aparıb bir 

gecənin içində. Hərdən bu taydan da şübhələnir. Damda-bacada ona tanış nəsə 

axtarır ... Dərdli adam çox danışan olar, amma bu onlardan deyil, sözü kəlbətinlə 

çıxarmaq olar”.  

Əsərdəki digər obraz – cavan oğlanın mənəvi həyatında Qoca ilə bağlı 

maraqlı məqamlar diqqəti çəkir. Bu obraz əsərdə iştirak edən digər obrazlar 

sırasında Qoca ilə sıx ünsiyyətdə olan ən yaxın şəxs kimi yadda qalır. 

 Hekayənin təhkiyəçi qəhrəmanı Qoca ilə cavan oğlanın davranışlarında, 

rəftarında, bir-birilərinə olan münasibətlərindəki daxili bağlılığı əks etdirən 

cəhətlərə daha çox yer verir. Bu halda Qocanın daxili aləmi, iztirabları, sıxıntıları 

cavan oğlanla sıx ünsiyyəti zamanı meydana çıxır.  

Cavan oğlanla qocanın dialoqunda qoca ilə bağlı onun keçmiş üzüntülü həyatı 

indilikdə mətnaltı qatda təqdim olunur. Qocanın yaddaş psixologiyasında hissə-

hissə çözələnən o armud ağacı vaxtilə xarabalığa çevrilən kəndin və ya orada 

qoyub gəldiyi ailəsindən və ya ikimərtəbəli evdən heç nə qalmadığı bir zamanda 

nəvəsi ilə birgə əkdiyi o körpə armud ağacı qalmışdı və o armud ağacı Qoca üçün, 

onun mənəvi-ruhani dünyası üçün yeganə sığınacaq varlıq məkan məkan idi və o 

məkan Qoca yaddaşının əvəzsiz xoş xatirəsi kimi bugünə qədər indilikdə yaşanılır. 

Qoca Arazın o tayından bu tayına uzaqlıq məsafəsindən bircə yadigar qalan o 

körpə armud ağacının ab-havası ilə yaşaya-yaşaya indilikdə onunla birgə hündür 

təpəlikdə qoşa dayanan Cavan oğlanla Qoca üçün həmin əvəzsiz ovuntulu xoş 

xatirəyə çevrilmiş anları yaşadır.  

Qəşəm Nəcəfzadə hekayələrinin təsvir və təhkiyəsində, təqdim olunan hadisə, 

əhvalat, obrazlar aləmi, süjet, kompozisiya, dil- üslub baxımından mükəmməlliyi 

ilə seçilir. 

 Hekayədə tələb olunan qısa, yığcam süjet xətti, hadisə, vəziyyətin və ya 

obrazlar aləminin incəliyinə qədər aydın, dəqiq və konkret bədii-psixoloji portretin  

yaradılmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Bunun üçün hekayənin təsvir və 
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təhkiyəsində bədiilik və obrazlılıq yerində və ya məqamında olursa, onda alınan 

bədii qənaət yüksək estetik təəssüratı doğrulda bilir. 

 Qəşəm Nəcəfzadənin hekayələri (“Gülümsəyən ağac”, “Bənövşə”, “Ay 

ürək”, “Oyuncaq maşını”, “Qulu”, “Yanıq Kərəmi”) həmin məziyyətlərə malikdir. 

Yazıçının “Gülümsəyən ağac” hekayəsində hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi 

inandırıcılığı, təbiiliyi, canlılığı ilə yadda qalır. 

 Hekayənin qəhrəmanları olub-keçmiş, arxada qalan ömür yolunun 

yorğunluğunu çiynində və ya bütünlüklə varlığında yaşayan insanlardır. Ömrünün 

ağrı-acısını yaşamış, artıq yaşa dolmuş Əliş kişi indilikdə ölüm ayağında ömür-gün 

yoldaşına son diləyini anladır. Birlikdə böyütdüyü oğlunu “bu payız prokurorluğa” 

qoymağı tapşırır. Bu son dilək Əliş kişinin birgə ömür sürdüyü arvadının 

xatirəsində, sonradan həyətində, lap “pəncərənin ağzında” gözlənilmədən bitən 

körpə ağac şitillərində məhz onun xatirəsini əbədiləşdirən “gülümsər ağac” 

simvoluna çevrilir. Yazıçının hekayəsində təsvir və təhkiyə yüksək bədiiliyi və 

obrazlılığı ilə seçilir. “Elə bil Əliş bir udum işığı torpaq altına aparmaq istəmədi.”, 

“Əliş dünyanın bir tərəfi kimi böyrü üstə yıxılmışdı. Canından həyat küsmüşdü. 

Ölüm yeriyirdi canının üstüynən”, “Əliş canını yer üzündən çəkib apardı”, “Elə bil 

Əlişin qəbri hamilə qalmışdı. Torpağın qarnı başından aşırdı. Sanki qəbir Əlişi 

doğacaqdı”. Hekayədə həmçinin insanın torpaqla yaxın ünsiyyəti olduğu kimi, 

ağacın insanla sıx təması da yazıçı təhkiyəsində yüksək bədiiliyi və obrazlılığı ilə 

təhlilə çəkilir, bədii-psixoloji portretinin yaradılmasına nail olunur.  

Vaqif Sultanlının “İlğım” hekayəsində hadisə təhkiyəçi qəhrəmanın dilindən 

nəql olunur. Burada təhkiyəçinin haqqında danışdığı adam tamamilə təkdir, 

tənhadır. Təklik qəhrəmanda, onun şəxsi, mənəvi həyatında sonradan baş verir və 

qəhrəmana daima mənəvi əziyyət verir. 

 Qəhrəman təkliyin, tənhalığın acısını bütünlüklə dadaraq bundan qurtulmaq 

barədə müxtəlif yol, üsullar axtarır. Amma axtardığı yol sonucu bilinməyən 

hansısa naməlum bir dünya, məkan olaraq qalır. 
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 Qəhrəman qucağında uşaq harasa tələsərək hansısa naməlum və ya arzu 

etdiyi naməlum işıqlı yola üz tutaraq yaşanılan üzüntülü, əzabverici həyat 

tərzindən qaçıb qurtulmağa can atır.  

Qəhrəman məskunlaşdığı çadırın qabağında “əl-üz yumaq üçün qoyulmuş 

aftafa-ləyənin yanında köhnə, sınıq güzgüdə özünə tanış olmayan tamam dəyişilib 

eybəcərləşmiş bir sima ilə üz- üzə qaldıqda daha çox narahat olmağa başla”yır. O, 

güzgüdə canlanan simada əvvəlki qayğısız günlərinin xoş duyğularını oyadır. O 

sima artıq yoxdur. Əvəzində isə sınıq güzgüdən amansız və inadkarlıqla boylanan 

qoca həqiqət var. 

 Xeyrəddin Qocanın hekayələrinin ümumi bədii daxili strukturunda (“Vallah, 

billah...”, “Bunun nəyi pisdir, hə...”, “Ruhlar, çinlər”, “Kişilər və arvadlar”, 

“Belələri çoxdur”, “Anadangəlmə istedad”, “Mən də belə yazıram”, “İstəyirdim 

görəsən”) cəmiyyətdə baş verən mənfi, neqativ hallara qarşı tənqidi yanaşma ruhu, 

satirik münasibət qabarıqlığı ilə hiss olunur. 

 Təhkiyəçi-qəhrəmanın dilindən təqdim olunan hadisə, predmet əsər boyu 

ifşaedici bədii gülüşlə, kinayə və sarkazmla müşayiət olunur. “Bu yaxınlarda 

eşidirəm, imkanlı şəxslərdən biri sevgilisinə villa bağışlayıb. Bir başqası 

görüşdüyü xanıma çox bahalı maşın verib. O biri ciyərparasını Mayamiyə 

istirahətə göndərib. Sonra da özü gedib dalınca ... Ən bahalı xəz palto alan kim, 

komplekt brilliantlar hədiyyə edən kim, bankda adına külli miqdarda pul qoyan 

kim, xanımının bütün əsilnəcabətini dolandıran kim ... Görün nə qədər imkansıza 

əl tutulub. Bəs, bu xüsusiyyətçilik deyil? Bunun nəyi pisdir, hə.” (“Bunun nəyi 

pisdir, hə”). 

 Müəllif ideyasının fəal daşıyıcısı olan təhkiyəçi-qəhrəman əsər boyu ona 

verilən bədii səlahiyyətin imkanlarından böyük məmnunluqla yararlanaraq 

hardansa, kimdənsə, nə vaxtsa eşitdiyi məlumatı özünəxas yozumu ilə xəyali 

dinləyicisi ilə bölüşür. “Biz eşitmişik ki, ta qədimdən varlılar xeyriyyə işlərinə qol 

qoyar, məktəblər, körpülər, binalar inşa edər, fəqir-füqəranın yaxşı günə çıxmaları 

üçün çalışardılar, Şükür, indi də belələri var. Yaxşıdır ki, onlar var, olmasaydılar, 
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nə edə bilərdik ki,?! Uzun sözün qısası, xeyriyyəçi dediyimiz həmin insanlar 

imkanlı şəxslərdir.” 

 Xeyrəddin Qoca qələminə məxsus satirik, ironik deyim, düşüncə tərzi 

cəmiyyətdə baş verən mənfi, neqativ hallara qarşı daimi sayıq olmağa çağırır. 

Xeyrəddin Qocanın hekayələrində (“Mən ölüm, yaz...”, “Kibrit Rəhim”, “Düzələr 

.... baxarıq”) cəmiyyəti bürüyən ağrılı problemlərin təhlili və tənqidində daha çox 

dialoqdan istifadəyə üstünlük verilir. 

 Yazıçı dialoq vasitəsilə obrazları dindirmə, danışdırmaqla onlardakı 

xarakterində, ətraf aləmə münasibətində yaranan ən mühüm cəhətlərin üzə 

çıxmasına xüsusi əhəmiyyət verir.  

Bu baxımdan hadisə, vəziyyətin və ya obrazların özünə və ətraf gerçəkliyə 

münasibəti dindirmə, danışdırma yolu, üsulu ilə təqdimi daha uğurlu və bədii-

estetik baxımından birbaşa müəllif ideyasının açılmasına xidmət edir. 

 Xeyrəddin Qocanın uğurudur ki, hekayə yaradıcılığında hadisə, vəziyyət, 

xarakter obrazların yaradılmasında uzun müəllif təsvir və təhkiyəsindən daha çox 

qısa, yığcam dialoqlarla obrazları dindirmə, danışdırmaqla vermək istədiyi konkret 

fikrin, ideyanın, niyyətin açılmasına birbaşa nail olur. Məsələn, “Mən ölüm, yaz...” 

əsərində obrazın nitqi, danışığında işlənən söz və ifadələr birbaşa obrazın özünə 

yönələn ittihamı, ifşası ilə müşayiət olunur. 

Ümumiyyətlə, Xeyrəddin Qocanın nəsrində təsvirini tapan qəhrəman 

təhkiyəçi qəhrəman tipindədir. Bu qəhrəman əsərdə hadisə, vəziyyəti 

“sahmanlayan”,” bədii tarazlığa gətirən” böyük səlahiyyət sahibidir. Bu qəhrəman 

ətraf  aləmə münasibətdə, davranış, düşüncələrində həmişə kəskin fərqli mövqedən 

çıxış edir. 

Təsadüfi deyil ki, əsərdə təsvirə çəkilən hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi məhz 

onun – təhkiyəçi qəhrəmanın düşüncələri axarında və ya birinci şəxs olan onun 

nitqində təhlilə çəkilərək təqdim olunur. 
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Təhkiyəçi qəhrəmanın ünsiyyətdə, təmasda olduğu qarşı tərəf xəyali nəzərdə 

tutulmuş və ya şərti obraz olan hansısa naməlum dinləyicidir. Təhkiyəçi qəhrəman 

bu “naməlum dinləyici” ilə dialoqa girərək fikirlərini bölüşür.  

X. Qocanın qəhrəmanı özünə yaxın bildiyi “naməlum dinləyici”yə müraciət 

edir və onu əhatə edən mühit, cəmiyyətdə gedən mənəvi-əxlaqi aşınmaya qarşı 

düşünməyi və düşünüb “hərəkətə gəlməyi”  təlqin edir. Bu “təlqin”də və ya 

“çağırış”da isə təhkiyəçi qəhrəmanın  və ya qəhrəmanın müşahidə etdiyi və qəbul 

edə bilmədiyi cəmiyyət, mühiti bürüyən neqativ hallara qarşı ironik münasibəti və 

düşüncələri, sözü, fikri birbaşa deyil, bəzən əksinə söyləmələri qabarıq şəkildə 

özünü göstərir.  

 Məsələn, “Səbr et” əsərində bu baxımından bir nümunəyə diqqət edək: “Ey 

mənim ağıllı, qanacaqlı, oturub-duruşunu bilən, böyük-kiçik tanıyan qardaşım, sən 

gərək biləsən ki, alimlər deyiblər ki:”səbr elmin başıdır”, yəni, hər hansı bir hadisə 

baş verərsə, cürbəcür bədbəxtliklərə düçar olsan, məsələn, evin yansa, ailən-uşağın 

məhv olsa, dünya başına fırlansa, gündə bir haqsızlıqla, ədalətsizliklə qarşılaşsan, 

gərək səbr edəsən. ... Yaşamaq üçün o, bunu aldadır, bu  onu. O, buna kələk gəlir, 

bu ona. Yəni oyunbazlıq edirlər. Bizim kimi disiz-ağızsız, qoyun-quzuya bənzəyən 

bəndələr nə edə bilərlər? Səbr etməkdən başqa çarəmiz varmı? Səbr et, qardaşım, 

səbr et. 

Vallah, billah səbr etməkdən başqa əlimizdən heç nə gəlmir. Qoy, kim nə 

edir-etsin, cəhənnəmə etsin, gora etsin, səbr et, qardaşım, səbr et, səbr et”. 

Yaxud nasirin digər əsərinə yuxarıda qeyd etdiyimiz bədii-estetik kriteriyalar 

baxımından diqqət edək: “Ay Qurbanqulu, indi nəsihət vaxtıdır camaata verirsən? 

Bəs, toy nə üçündür, hə? Toyda içərlər də, keflənərlər də. Qonaqlar zəhmət çəkib 

filan qədər pul salırlar, əvəzində o ki, var, yeyib içməlidirlər, yoxsa, yox? Yeri 

gələndə boşqab da sındırmaq olar, qışqırıb-bağırmaq da, hələ o tərəfə keçmək də! 

Toya  kef eləməyə gələrlər də.... Qaldı musiqiyə qulaq asmaq məsələsinə, 

Azərbaycan musiqisi oldu, “moltanı” musiqisi oldu, fərqi yoxdur. Təki 

mikrofondan səs gəlsin. Doğrusu, səndən heç gözləməzdim, Qurbanqulu! Yaxşı, 
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içmə, keflənmə, qab-qaşıq sındırma, oynayıb köynək-köynək tər tökmə, daha 

cürbəcür adamlar gəlir. ... Adam var bütün günü özünü ac saxlayır ki, axşam gedib 

toyda o ki, var, yesin-içsin. Sənin qəsdin nədir? İstəyirsən toylarımızda qayda –

qanun yaradasan? Ay yaratdın ha! Bir toyda ki, vur-çatlasın, dava-dalaş olmadı, 

savaş tökülmədi, daha o nə toy oldu. Deyirsən ki, muğamatın şirin yerində biri 

gəlir musiqiçilərin qabağına göy kağızdan bir “yüzlük” atır ki, ala, bir “Tormoz 

Hüseyn” çal, oynamaq istəyirəm”. İndi, deyirsən, çalğıçılar muğamatı yarımçıq 

kəsib “Tormoz Hüseyn” çalmasınlar? Bir başqası bir “yüzlük” atıb deyəcək ki, 

“ala, bir “Bakılı balasıyam” oxu”. Müğənni də başlayacaq ki, “Bakılı balasıyam, 

Bakıda qalasıyam”. Guya bunu Bakıdan qovan var! Adama deyərlər, nə qədər 

istəyirsən, Bakıda qal da bə. Gərək toyxanada belə şeylər də çalıb-oxusunlar, axı! 

Ağzında “toy” deyirsən, zalım oğlı, zalım!Bəs, çalğıçılar pul qazanmasınlar? 

İstəyərlər,“Hopstop”  çalarlar, istəyərlər “çal oynasın Əjdər əmi!” Sən belə şeylərə 

qarışma, adın-sanın var, ayıbdır”. 

Burada yazıçının təhkiyəçi qəhrəmanı şərti obraz olan “Qurbanqulu” adlı 

dinləyicisi ilə günümüzün reallıqlarını əks etdirən toyla bağlı yaranan problemi 

çözməyə cəhd edir və son anda özünün gəldiyi qənaətini, sözü, fikri, ifadəni əksinə 

söyləmə üsulu ilə “Qurbanqulu” adlı dinləyicisi ilə bölüşür. 

Aqşin Babayevin eyni mövzuya toxunulan “Toy” hekayəsi də bu baxımdan 

diqqəti çəkir. Müəllifin bu əsərində təsvirini tapan hadisə, vəziyyət sonucu 

gözlənilməz nəticələrlə müşayiət olunur. Günümüzün reallıqları ilə səsləşən bu 

əsərdə müəllifin toxunduğu məsələ real gerçəklikdə deyil, məhz yuxular aləmində 

bədii həllini tapır. Real gerçəklikdə arzuolunası bədii həqiqətdə bir neçə məqam 

qabardılır. 

Hekayənin ideya-məzmunundan aydın olur ki,  əsərdə təsvirini tapan 

qəhrəman həyat yoldaşı ilə birgə şadlıq evinin qabağında taksidən düşüb 

gətirdiyinin zəhmət haqqı olaraq pulu vermək istərkən sürücü bu rəftarın 

qarşılığında  gözlənilməyən, tamam başqa mövqedən yanaşaraq hörmət əlaməti 
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kimi arxa qapını açaraq: - Həmişə toyda, ağsaqqal, mənim qonağımsız, yaşlı 

adamlardan mən pul almıram – deyir. 

Məsələ burasındadır ki, hekayənin qəhrəmanı deyəsən, hansısa tanınmış 

adamlardandır, özü də televiziya ekranlarında onun gözəçarpan  çıxışlarını əsərdə 

təsvir edilən digər iştirakçılar yaxşı xatırlayırlar. Buna görə də,taksi sürücüsü ona 

öz hörmətini “izhar” etmişdi.  

Hekayənin qəhrəmanı toy məclisində də adət edilmiş həmişəki görüntülərin  

olmamasından təəccüblənir. Məsələ burasındadır ki, o, toylarda gördüyü 

“israfçılıq, bir-birinin dibində nə olduğu bilinməyən salat-nimçələri yox idi. Heç 

içki-araq, konyak da yox idi. Sağlıqlar deyəndə hamı susurdu, hələ qulluq edənlər. 

Elə ədəb-ərkanla davranırdılar”. Halbuki hekayə qəhrəmanının müşahidəsinə görə, 

“keçən toyların birində qulluq eləyən “jalə” şirəsni tökdü ağ pencəyinin  sağ 

çiyninə. Biri də vardı Narşərabı nimçə yerinə süzmüşdü şalvarına. Gedəndə 

pencəyini çıxarıb qabağına tutmuşdu” 

Hekayənin qəhrəmanı indilikdə həmçinin toyla bağlı unudulmuş adət-

ənələrimizin yenidən bərpasına çalışılmaq əvəzinə  ona tamam uzaq və yad  olan 

“yeni” davranış, rəftar qaydalarının tətbiqinin şahidi olur. Hansı ki, o adət ki, 

“gəlinin öz toyunda əl-qol açıb oynaması” və ya məclis boyu yerli-yersiz 

oynaması, el adətincə, ətrafda  olan insanlara, xüsusilə gəlinin yeni olan 

qohumlarına qarşı  ədəbsizlik, hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. 

Buna görə də hekayənin qəhrəmanı ilk dəfədir ki, sonuncu olan bu toyda 

unudulmuş el adət-ənəsinin bir nümunəsi olan toy mərasimlərinin yenidən ona 

xatırladıb yaşadan “ənənələrin” canlı nümunəsi ilə qarşılaşır. Özü ilə birgə gəldiyi 

həyat yoldaşına da bu barədə danışmağı unutmur: “görürsən ədəb-ərkanı? Amma o 

biri toylarda gəlinlər əvvəldən axıra qədər atdana-atdana rəqs eləyirdilər”. 

Hekayənin qəhrəmanı bu toyda daha bir yeni olan maraqlı hadisə ilə rastlaşır: 

“toylarda gördüyü “oğlan evi”, “qız evi” sözləri yazılmış qutular yox idi. Burda da 

məlum olur ki, ev yiyəsi yenilik edərək toy xərclərini öz hesabına həyata keçirmək 

niyyətindədir”. 
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Hekayənin təsvir və təhkiyəsindən aydın olur ki, hadisələrin ürəkaçan 

yaşantısından doymayan qəhrəman toy sahibinin ona olan oynamaq, rəqs etmək 

təklifini böyük məmnunluqla qarşılayır və rəqs etməyə başlayır. Ancaq sonradan 

məlum olur ki, toyda gördükləri tamam yuxu imiş. 

Hekayənin ümumi arxitektonikasına daxil olan Yuxu komponenti və ya 

yuxuda baş verən hadisə, vəziyyət və ya sonucda ayılanda gözlənilməz nəticələrlə 

üzləşən əsərin qəhrəmanının yuxuda müşahidə etdiyi toyla bağlı görüntülərin 

haçansa reallaşa biləcəyi niyyəti ilə yaşaması birbaşa müəllif  ideyasının bədii 

həllinə xidmət edir. 

Bayram İsgəndərlinin “Yuxular çin olacaq” hekayəsində Aqşin Babayevin 

“Toy” əsərində əksini tapan “Yuxu” komponentindən mövzu-ideya, obrazlar aləmi 

və ya məsələnin qoyuluşu və həlli və ya bütövlükdə əsərin ümumi arxitektonikası 

baxımından fərqli mövqedən istifadə olunmuşdur. 

B. İsgəndərlinin sözügedən hekayəsində Yuxu komponenti itirilmiş və ya 

işğal olunmuş torpaqlarımızın geri alınması ilə bağlı detallarla müşayiət olunur. Bu 

baxımdan əsərdə təsvirini tapan hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi maraqlı bədi 

görüntülərlə diqqəti çəkir. 

Əsərdə diqqəti çəkən o ideya təlqin olunur ki, boşaldılmış kəndlər, işğal 

altında olan torpaqlarımız artıq geri alınmışdır. Hekayənin qəhrəmanı olan Ballı 

arvad isə qayıdan, geri dönən adamların ön cərgəsindədir. Bu isə hələlik real 

gerçəklikdə yox, məhz Yuxular aləmində baş verir. Gerçəkdə isə Ballı arvad 

boşaldılmış kəndin sakini kimi özü də nə vaxtsa, haçansa köçürüləcəyini bilmədən 

sevimli Qaşqa inəyi ilə birgə yaşamaqda idi. 

Bu baxımdan Bayram İsgəndərlinin “Yuxular çin olacaq” hekayəsi Qarabağ 

mövzusu ilə bağlı bir neçə məqamı qabardır.Əsərin qəhrəmanı Ballı arvad 

ətrafında baş verən hadisə, vəziyyətdən sanki kənarda qalır. Ətrafda nə baş verir-

versin, Ballı arvada sanki heç dəxli yox idi. Ona görə ki, mehrini saldığı tək bircə 

və sevimli məşğuliyyəti və onun ab-havası ilə nəfəs aldığı Qaşqa inəyindən başqa 

onu heç nə maraqlandırmırdı. Ancaq  bu dəfə daxmasında yatdığı an Qaşqa inəyin 
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“böyürmə”sindən anlayır ki,kənddə yenə nə isə arzuolunmaz hadisələr baş verir. 

Atılan güllələrdən ölən, yaralananlar olduğunu bildiyindən vəziyyətin nə yerdə 

olduğunu anlasa da həyatını öz axarında qurmağa çalışır. Amma bu dəfə belə 

olmur. 

Əsərin qəhrəmanı bir neçə əsgərin sayəsində qalan kənd adamları ilə birgə 

maşına mindirilib hərbi cəhətdən müdafiəsiz qalmış kənddən uzaqlaşdırılaraq daha 

etibarlı olan yaşayış məntəqələrində yerləşdirilir. 

Buna baxmayaraq Ballı arvad yenə də öz aləmində, öz dünyasındadır. O, 

kənddə qoyub gedəcəyi özünəxas  yaşayış tərzindən və  ya  sevə-sevə bəslədiyi 

Qaşqa inəyindən ayrıla bilmir. O Qaşqa inək ki, onun südünü içib, qatığını, 

pendirini yeyib, artıq qalan ağartını isə satıb dolanışığını təmin edirdi. 

İndilikdə isə Ballı arvad qaçqınlıq həyatı ilə üz-üzədir və qaçqınlıq həyatında 

özü ilə birgə gəzdirdiyi bir bağlamaya da ayrıca olaraq mehrini salmış və bu 

“bağlama” ilə birgə nəfəs almışdır. 

Yazıçının təsvirində inikasını tapan  qəhrəmana aid olan bu “bağlama” rəmzi, 

simvolik məna kimi təhlilə çəkilir. Aydın olur ki, bu “bağlama”da bir-iki köhnə 

paltar, sevimli Qaşqa inəyin boynundan açıb götürdüyü ip, bir də kənddən çıxanda 

geydiyi rezin qaloş var. 

Əsərin ideya-məzmunundan aydın olur ki, Ballı arvadın kiməsə ünvanladığı 

“vəsiyyətnamə” var, bu “vəsiyyətnamə”yə görə “əgər canını qaçqınlıq zamanı 

Allaha tapşırsa, kənddən çıxan zaman geydiyi rezin qaloşu, bir də Qaşqa inəyin 

boynundan asıb götürdüyü ipi onun qəbrinə qoysunlar. Ona görə ki, bu onun üçün 

ruhi sakitlik, ruhi təskinlik olardı”. 

Əsərin ümumi bədii toxumasından da aydın olur ki, Ballı arvadın vəfatından 

sonra onun qoyub getdiyi “vəsiyyətnamə”yə əsasən istəyi gerçəkləşdirildi. 

Əsərə simvolik obraz kimi gətirilən “Yuxu”nun verdiyi bədii anlama görə 

Qaçqınlıq həyatı ilə üz-üzə qalan adamlar indilikdə sıra ilə düzülüb Qarabağa 

gedir: “... dəstənin önündə Ballı arvad, onun dalınca Qaşqa inək. Ballı arvadın 
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ayaqlarında palçığı qurumuş rezin qaloş, Qaşqa inəyinin boynunda isə Ballı 

arvadın məzarına qoyulan ip var”. 

Salatın Əhmədlinin “Günahmı, savabmı ...” hekayəsində iki qanlı müharibə 

dövrü və arası baş vermiş ağır, sarsıntılı insan taleləri qovuşaq və ya zəncirvari 

halqada təsvirə çəkilir. Burada əksini tapan hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi və ya 

obrazın fərdi taleyi, onun daxili yaşantıları bir ailənin fonunda alınaraq bəzən 

bütov bir ömür kimi izlənilir və təhlilə çəkilir. 

Hekayədə maraqlı bir məqam var.  Ana – Güləbətin ilə oğul – Yunus arasında 

yaranmış qarşılıqlı hörmət, etimad məsələsi önə çəkilir. Buradakı qarşılıqlı etimad 

“onların ana-bala məhəbbəti dönüb dost – müsahib, bacı –qardaş, həmyaşıd, 

həmfikir məhəbbətinə çevrilmişdi. Onların məhəbbəti ilahi eşqə çevrilmişdi. Hər 

ikisi bu məhəbbətin oduna yanır, şam kimi əriyirdi”. Ona görə ki, Ana ilə oğul 

“ikinci Dünya müharibəsinin qızğın çağlarından balaca kənddə, baş-başa verib, 

gecəni gündüzə qatıb ər yolu, ata yolu gözləmiş”, müharibənin dəhşətli ağırlığını 

üzərində birgə hiss edib yaşaya-yaşaya bərkiyərək bu günə adlamışlar. 

Hekayədə təsvirini tapan və ya təhlilə çəkilən bu ailənin yaşamında ötən əsrin 

axırlarında baş verən məlum tarixi şəraitdən sonra gözlənilməyən və ya bəlkə də 

gözləniləsi olan faciəvi hadisə baş verir. Bu faciəvi hadisə ölkədə cərəyan edən 

nizamsızlıqla bağlı idi. Burada və “hər yerdə nizamsızlıq, anarxiya hökm sürür”. 

“70 il davam edən sovet imperiyasının Zaqafqaziyada yerləşən ən böyük hərbi 

bazası yüksək hərbi rütbəli zabitlər tərəfindən satılmağa başlanır. Silah-sursatın 

çoxu isə ermənilərə yüksək məbləğə satılır. Öz işlərini ört-basdır etmək istəyən 

hərbçi generallar talan edilib satılmış silah bazasını partlatmaq qərarına gəlir. 

Qəddar hərbçilərin bu əməli sayəsində neçə ətraf kəndlər ziyan çəkir, neçə ailə 

gözüyaşlı qalır, evlər uçur, həyətlər dağılır, adamlar arasına qorxu, vahimə düşür, 

hamı qaçıb canını qurtarmağa çalışır. Bazadan “uçan raket” başlıqları yerə düşərək 

partlayır və bundan neçə insan şikəst olur ... ölənlərdən biri isə Yunusun böyük 

oğlu 39 yaşlı İsadır”. 
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Hadisə, vəziyyət, obrazların daxili yaşantıları əslində  hekayənin bu yerindən 

və ya Yunusun böyük oğlu 39 yaşlı İsanın faciəvi ölümündən sonra gərgin 

dramatik-psixoloji axarda köklənir. Məhz İsanın ölümündən sonra Atası Yunus və 

nənəsi Güləbətin Sonucu ölümlə nəticələnən ağır xəstəliyə düçar olur. Ana ilə oğul 

ayrı-ayrı məkanda yataq xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi halda öz sağalmaz 

xəstəliyini və dərdini unudub biri digərinin tezliklə sağalıb ayağa durması üçün dua 

edir. Bir-birinin ölümünü belə görmək istəməyən Ana ilə oğul arasında yaranmış 

gərgin dramatik psixoloji vəziyyət demək olar ki, hekayə boyu izlənilərək davam 

etdirilir. 

Yazıçının bədii düşüncəsində təhlilə çəkilən hadisə, vəziyyətdə oğulun 

Anadan öncə dünyasının dəyişməsi və ya Ananın öz ölümünə qədər oğlunun 

vaxtsız-vədəsiz bu dünyadan  köçməsindən xəbərsiz olması  və ya bunun gizli 

saxlanılması hekayə sonluğuna qədər yaşanmış ağır, üzüntülü məqamlarla 

müşayiət olunur. 

Təhkiyəçi qəhrəmanı düşündürən, onu narahat edən əsas həlledici gözlənilən 

sualların cavablandırılmasında  birinci olaraq hansı fikrin doğru olmasını təyin 

etməyə  çalışmaq idi. Nə etmək lazım idi? Anaya oğulun ölüm xəbərini vermək 

məqamında nə dərəcədə doğru addım sayıla bilərdi? Və ya eləcə də əksinə. Məsələ 

burasındadır ki, əsərdə iştirak edən digər obrazlardan biri olan Ananın qızı ondan 

“istəkli oğlunun ölüm” xəbərini gizlin saxlayırdı. “Başqalarına da ananı öldürə 

biləcək xəbəri deməyi qadağan etmişdi. Ancaq qızı bilmirdi ki, düzmü etmişdi, 

səhvmi etmişdi? Anlaya bilmirdi, bu yalan müqəddəs yalan idi, yoxsa anaya qarşı 

qəddarlıq idi?” 

Təhkiyəçi qəhrəman da öz növbəsində Anadan gizlin saxlanılan oğlunun 

ölüm xəbərini ona çatdırıb – çatdırılmaması ilə bağlı fikrini açıq saxlamağa – 

polemik fikirlərin doğurmasına üstünlük verir: “İndi siz deyin: bu yalan günah idi, 

yoxsa savab”.Beləliklə, əsərboyu izlənilən bu suallara cavab axtarılır. 
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 Bahar Bərdəlinin “Dünya bir pəncərədir” hekayəsi mövzu-ideya, obrazlar 

aləmi, qaldırılam problematik xüsusiyyətləri və ya dil-üslub, süjet-kompozisiya 

baxımdan bədii-estetik cəhəti və həlli ilə diqqəti çəkir. 

 Hekayədə qoyulan problem çoxcəhətli, çoxşaxəlidir. Pillə-pillə və ya əzablı-

əziyyətli yollarla elmin yollarında addımlayan və akademik rütbəsinədək yüksələn 

hekayənin qəhrəmanı əsərboyu müxtəlif vəziyyət və hadisələrlə müşayiət olunsa 

da, onun konkret real, gerçək görüntüsü bədii mətn arxasında qalır.  

Buna baxmayaraq hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi, qaldırılan problemlər 

bütünlüklə əsərboyu bu qəhrəman ətrafında cərəyan edir. 

 Hekayədə qəhrəmanla bağlı bütün nəqli-informativ məlumatlar qısa bədii-

tarixi xronika şəklində davam və inkişaf etdirilir. Bu baxımdan əsərin digər 

iştirakçısı olan təhkiyəçi qəhrəman haqqında danışdığı qəhrəmanın həyat 

tarixçəsində üzə çıxan hansısa gözəgörünməz silsiləvarı əlaqələrin olmasını 

müşahidə edir. Təhkiyəçi qəhrəmanın müşahidəsinə görə əsərin baş qəhrəmanı 

Eldar Şahdağlı akademik rütbəsinə çatanadək hər dəfə ağır itkilərlə üzləşir. 

Namizədlik alimlik diplomunu almaq ərəfəsində onun anası, doktorluğun 

müdafiəsi zamanı atası dünyasını dəyişir. Akademik elmi rütbəsini alanda isə, bu 

dəfə elini-obasını itirir. Qəhrəman üç silsiləvarı ağır psixoloji durumunu əks 

etdirən hadisə, vəziyyətlə yanaşı, ömrünü, gününü həsr etdiyi SSRİ tarixi fənni, 

elminin də sonucu heç kəsə və heç nəyə yaramayan, vecsiz bir şeyə çevrildiyinin 

şahidi olur.  

Yazıçının qəhrəmanı indilikdə üç müxtəlif və ya bir-biri ilə əlaqəli hadisə, 

vəziyyətin verdiyi psixoloji durumun ağırlığı ilə üz-üzə qaldığı zaman ruhən 

yaddaş psixologiyasında çözələnən xəyali olaraq keçmişə boylanır.  

Xəyalən boylandığı keçmişlə bağlı qəhrəmanda bugünü üçün örnək olan bəzi 

mühüm məqamlar diqqəti çəkir. 

 Təhkiyəçi qəhrəman məsələyə aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə sadiq dost 

kimi çıxış etdiyi qəhrəmanın ömrünün son günləri, anları ilə bağlı bəzi mühüm 
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məqamlara diqqəti artırır. Məlum olur ki, qəhrəmanın hərəkət, davranışlarında üzə 

çıxan cəhətlərdə hüznlülük hiss olunmaqdadır.  

Təhkiyəçi qəhrəman eyni zamanda onda üzə çıxan hüznlülüyü indilikdə 

özündə də hiss edib yaşamaqdadır. Təhkiyəçi qəhrəman hiss edir ki, sadiq dostu 

kimi çıxış etdiyi qəhrəman da artıq özlüyündə anlayır ki, ömrünün son günlərini, 

anlarını yaşamaqdadır. Gözə görünən hər nə varsa, qəhrəman üçün indilikdə 

əhəmiyyətsiz bir şey kəsb edir. Ona görə ki, hərəkət, davranışlarında, ətraf aləmə 

münasibətində artıq ömrünün son günlərini, anlarını hiss etdirən bir ölgünlük, 

susqunluq duyulur. Qəhrəmanın ömrünün son günlərini yaşayırkən atasının və ya 

babasının xəyali görüntüsünün ağuşunda yaşanan hüznlü anlarla fikrən, ruhən 

uşaqlıq illərinə dönməsi və ya xatırlanması məqamında ona yaxın və ya doğma 

olan silsiləvarı hadisə, vəziyyətin, hiss, düşüncələrin, davranışların, münasibətlərin 

assosiativ düzümü ilə diqqəti çəkir.  

Hadisə, vəziyyət, hiss, düşüncələrin xatırlanması yenə də haqqında danışılan 

qəhrəmanın gerçək simasında deyil, məhz onun bədii səlahiyyətini əldə edən 

təhkiyəçi qəhrəmanın subyektiv qavrayışından süzülüb gələrək təqdim olunur. 

Təhkiyəçi qəhrəman ona verilən hansısa bədii səlahiyyət müqabilində haqqında 

danışılan qəhrəmanın indiki durumu ilə onun arxada qalan ömür yolu arasında 

mənəvi körpü yaradan əlaqələrə, daxili bağlılığın bədii görüntülərinə diqqəti artırır. 

Hekayə boyu izlənilən ideya, məqsəd maraqlı bədii görüntülərlə yadda qalır. 

Yaxşı, rahat yaşamaq, karyera qazanmaq naminə əvvəl kənddən şəhərə oxumağa 

tələsən və ya iş axtaran adamlar indilikdə uzaq xarici ölkələrin birinə üz tutur və 

nəticədə nəsillər arasında, ata- övladlar arasında yaranan qırılmaz əlaqələr istər-

istəməz qırılmağa, kəsilməyə məruz qalır.  

Yazıçının qəhrəmanı uzun illər maddiyyatın verdiyi sıxıntılarla yanaşı, tək-

tənha vəziyyətində (baxmayaraq ki, övladları var, indilikdə uzaq xarici ölkələrin 

birində hər birisi öz ailəsi ilə birgə yaşamaqdadır) yaşlı və xəstə halında keçmiş 

xatirələrin ağuuşnda ağır, üzücü anların məngənəsində çırpınır: “Eldar müəllim 

qalxıb yenə pəncərədən göylərə baxdı. Qar güclənmişdi. Ona elə gəldi pəncərəni 



64 

 

döyəcləyən... ölüm zəngi çalır... Eldar müəllim məhz indi doğmalarından, 

övladlarından uzaq bir dörd divar arasında tənha qalanda başa düşdü ki, atası, anası 

son anlarda nələr düşünüb, nələr çəkmişdilər”.  

Ölüm və yaşam arasında gedən daxili mübarizə hekayə boyu gərgin psixoloji 

mübarizə fonunda təsvir olunur. Bu baxımdan hekayədə sənətkar baxışı və 

mövqeyində gerçəkliyə dərin və hərtərəfli analitik baxış, eyni zamanda cəsarətli 

münasibət, vətəndaşlıq duyğusu və yanğısı ilə yüklənərək nümayiş olunmuşdur. 

Nəsib Bayramoğlunun “Tale yükü” hekayəsində bir neçə an, məqam fonunda 

gerçəklənən sadə, zəhmətkeş insanın bütöv bir ömür yolu bədii həqiqətin 

aynasında təsvir və təhlilə çəkilir. Əsərdə nəql olunan hadisə, vəziyyət, obrazın 

keçirdiyi daxili yaşantılar təhkiyəçi qəhrəmanın subyektiv qavrayışından ələnərək 

təqdim olunur.  

Obraz təhkiyəçi qəhrəmanın nəqlində bütün daxili yaşantıları ilə və ya 

görümlülüyü ilə yadda qalır. Oxucu təhkiyəçi qəhrəmanın nəqlində obrazın an, 

məqam fonunda gerçəklənən ömür yolunu izləməkdə davam edir. Qəhrəmanın 

yaddaş psixologiyasında çözələnən hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi ona nəyi isə 

xatırladır və qəhrəmanın bu günü ilə keçmişi arasında yaranan kəskin fərqliliyin 

təhlili və ya müqayisəsi aparılır. 

Vaqif  İsaqoğlunun “Qəbiristanlıq” hekayəsində təsvirini tapan obrazlar da 

şəxsi həyatını tarazlaya bilməyən sonucu faciəvi ölümlə nəticələnən ağır, üzüntülü 

yaşam tərzi keçirən adamlardandır. 

Hekayədə kənd həyatı ilə səsləşən sosial-ictimai əhəmiyyətli problemlər 

qaldırılır.Burada əksini tapan hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi təhkiyəçi 

qəhrəmanın daxili düşüncələr axarından və ya obrazın suyektiv qavrayışından kök 

atıb rişələnərək təqdim olunur və bədii təhlil obyektinə çevrilir. 

Təhkiyəçi qəhrəman əsərdə  iştirak edən baş qəhrəman – Zakirlə yanaşı  ruhu 

İlahi Dərgaha qovuşmuş və ya cismi torpaqda uyuyan xəyali obrazların faciəvi 

sonluqla bitən qısa ömür tarixçəsini ürəkağrısı ilə yada salır və onların dünyasını 

dəyişənədək sonucda baş verən qaranlıq qalan hadisə, vəziyyətə fikrən aydınlıq 
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gətirərək yaranmış problemlərin sosial-ictimai köklərini özlüyündə araşdırmağa 

cəhd edir. 

Hekayədə təsvir və təhkiyəyə çəkilən hadisə, vəziyyət, obrazlar aləmi əsərin 

adından göründüyü kimi, qəbiristanlıq məkanı ilə müşayiət olunur. Nəql olunan 

hadisə,vəziyyətdə obrazlar aləmi məkan-zaman paralalliyində canlılığı, vizual 

görümlülüyü ilə yadda qalır. 

Təhkiyəçi qəhrəman Qəbiristanlıqla bağlı nəql etdiyi hadisə, vəziyyətdə 

əsərin baş iştirakçısı olan Zakirin qəbirlələrarası gəzintisi onun daxili aləmində 

köklənmiş gərgin ağır psixoloji durumunu önə çəkir. 

Təhkiyəçi qəhrəman əsərdə iştirak edən baş qəhrəmanla birgə eyni gərgin 

dramatik vəziyyəti yaşayır. O da baş qəhrəmanla birgə qəbiristanlıq məkanında 

yanaşı düzülmüş qəbir sahibləri haqqında yaşanılmış faciəvi məqamları bir-bir 

xatırlayır. 

Xatırlama, yadasalma anında təhkiyəçi qəhrəman baş qəhrəmanın bu 

məqamdakı daxili düşüncələr axarının agırlığında vaxtı ilə ona yaxın olan 

adamların, indilikdə isə qəbir sahiblərinin xəyali ruhu ilə daxili dialoqunu 

müşahidə edir.Məlum olur ki, “üç ildir ki, kənddə  başıpapaqlıların” və ya əli silah 

tutanların sayı azalır. 

 Bu baxımdan bədii mətnə diqqət edək: “Yaşarmış gözlərini soyuq baş 

daşından ona sarı boylanan şəkildən çəkə bilmirdi. Yarım saardan çoxuydu ki, 

baxışlarını həmin o şəkilə zilləyib düz bir il bundan əvvəl  qırxıqbaşların 

Moskvada qanına qəltan elədikləri dostunun ölüm ayağında dediyi sözləri dönə-

dönə xatırlayır və hirsindən bığlarını gəmirərək əli heç yana çatmadığına görə 

Allahdan özünə ucuz bir ölüm arzulayırdı”. 

Nəyə və hansı səbəbə görə qəhrəman   “özünə ucuz bir ölüm arzulayırdı”? Ən 

əvvəl ona görə ki, qəhrəman hekayə boyu özünə yaxın, doğma olan adamların 

taleyinə biganə qala bilmir. Onların faciəli ölümünə  görə ruhən darılır və özünü 

qınayır ki, vaxtında onları qoruya  bilmədi. Qəhrəman yaxınlarının, doğmalarının 

faciəvi ölümündə daha çox özünü günahkar sayır. Sanki onların rahat, yaxşı 
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yaşaması üçün üzərinə böyük “öhdəlik”, məsuliyyət qoyulmuşdur. Amma necə və 

hansı şəraitdə və ya hansı şərtlərlə bu məsuliyyəti qəhrəman öz üzərinə götürə 

bilmişdi. Qəhrəman hansı mənəvi və ya hüquqi haqqa əsasən onlar üzərində 

məsuliyyət daşıyırdı və ya bu “məsuliyyət”i reallaşdıran, gerçəkləşdirən hansı 

əməli tətbiq və ya böyük səlahiyyət mövcuddur? Ümumiyyətlə, bütün bunlar 

qəhrəmanın imkanı daxilindədirmi!? 

Təhkiyəçi qəhrəmanın nəqlində baş qəhrəman hekayə boyu vətəndaş duyğusu 

ilə yüklənmiş fərd, şəxsiyyət kimi təqdim olunur. Bu qəhrəman yaxın üç il ərzində 

əli silah tutan və ya “başıpapaqlı” kənd adamlarının sayının daha çox sürətlə 

azalmasını ürəkağrısı ilə müşahidə edir. “Azalma” nədən və necə yaranır? 

Hekayəboyu təsvir və təhkiyədən aydın olur ki,”başıpapaqlı” və ya “əli silah 

tutan” kənd adamlarının əksəriyyəti müharibədən çox vaxt sağ qayıtmırlar, 

döyüşlərdə həlak olur, cənazələri kəndə gətirilir. Yerdə qalan kənd sakinlərindən 

olan “başıpapaqlılar” isə dolanacaq, ailəsinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşması 

üçün Rusiyanın uzaq şəhərlərində ticarətlə məşğul olduğu zaman onların taleyi 

üçün hər zaman daha təhlükəli vəziyyətlərlə qarşılaşmalı olur və sonucda faciəli 

ölümlə üzləşirlər. 

Beləliklə, kəndə hər iki tərəfdən – istər döyüş bölgəsindən, istərsə də 

dolanışıq üçün üz tutub yollanan Rusiyanın uzaq şəhərlərindən, “cənazələr” daxil 

olduqca problemlər “üst – üstə qalanır”, çoxalır, onun həlli də çətinləşir və təbii ki,  

yazıçının qəhrəmanı da üst-üstə yüklənən bu problemlər yığımının öhdəsindən gələ 

də bilmir və ya onun həlli yolunda mübarizə aparmaq üçün  elə də mühüm 

səlahiyyət sahibi də deyildi.  

 

Yazıçının qəhrəmanı qarşıya qoyulan problemlər yığımının həllinə cəhdindən 

daha çox, onu birbaşa daxili düşüncələr axarından keçirib özünü və ətraf aləmi 

təhlilində özünü şəxsi qınağa çəkməsi ilə diqqəti çəkir. 

Ancaq bu halda da qəhrəman indilikdə şəxsi həyatında mənəvi rahatlıq tapa 

bilmir. Şəxsi qınaq qəhrəmanı əsərboyu təqib edir.İndilikdə isə  “əli silah tutan” və 
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ya ”başıpapaqlı” deyilən şəxslər artıq həyatda yoxdur. Onların cismən həyatda 

olmamasına görə, kənddə üç ildən artıqdır ki, “vağzalı səslənmir” və üç ildir ki, 

kənd tamam yas içindədir. Onlar  indilikdə baş qəhrəmanın Qəbiristanlıq 

məkanında gördüyü yanaşı qəbirlərin sahibləridirlər. İndilikdə onların başdaşından 

boylanan şəkillərlə xəyalən həmsöhbət olur. Onların faciəli ölümlərini ürəkağrısı 

ilə yada salır. Onların ölümündə sanki, özünü günahkar hesab edir. 

 

 

 


