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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir dövrdə ümumdünya tarixi 

prosesi səciyyələndirən başlıca cəhət qloballaşmadır. Dünya ölkələri və xalqlar 

arasında yaxınlaşma cəhdi istər ictimai-siyasi, istərsə də iqtisadi və mədəni-mənəvi 

sahələrdə inteqrasiyanı sürətləndirərək elə bir həddə çatıb ki, bu da planetin taleyi 

üçün məsuliyyətlə bərabər, həm də planetar təfəkkürün formalaşmasına gətirib 

çıxarıb. Xüsusilə ötən əsrin sonlarında sovet imperiyasının əsarətində olmuş 

respublikaların milli dövlət olaraq azadlıq və istiqlaliyyət qazanması, habelə 

kommunist ideologiyası ilə qorunan polad sərhədlərin açılması “soyuq müharibə”yə 

də son qoymuş, SSRİ-ABŞ qarşıdurması aradan qaldırılmışdır. Azərbaycan da 

keçmiş postsovet məkanına daxil olan digər dövlətlər kimi dünya inteqrasiyasına 

qovuşmağa nail oldu. Bu proseslər Azərbaycanda inteqrasiyanı sürətləndirdi, onu 

tarixi zərurətə çevirdi, ölkə qloballaşmağa doğru yön aldı. Lakin bununla yanaşı, bir 

çox postsovet məkanlarında olduğu kimi, Azərbaycan da müharibəyə düçar oldu. 

Ədəbiyyat və mədəniyyət bu cür tarixi proseslərin ən fəal hərəkətvericiləri oldu.  

Həyəcanlı, təlatümlü kütlələrin səsinə qoşulan, etiraz, üsyan səsini qaldıran 

şairlərimiz və nasirlərimiz fəlakətləri qələmə aldılar.  

Amerika ədəbiyyatında da müharibə mövzusunda yazılmış əsərlər kifayət 

qədərdir və XX-XXI əsrlər inqilablar, müharibələr dövrü olduğundan, başqa xalqların 

ədəbiyyatı kimi, Amerika ədəbiyyatı da demək olar ki, yenidən yaranmışdır. 

XX əsrin mürəkkəb və ziddiyyətli illərində yaşamış, bir çox hadisələrin 

iştirakçısı və şahidi olmuş Amerika yazıçıları müharibə mövzusuna dönə-dönə 

müraciət etmişlər. Bu baxımdan iki müxtəlif ölkə ədəbiyyatında eyni mövzuya 

müraciət edən müəlliflərin problemə öz münasibətlərinin təqdimatı, fərdi və tipoloji 

məqamlar, onları şərtləndirən ictimai-fəlsəfi və estetik amillərin rolunu və bu zaman 

sosial və estetik başlanğıcının yerini təyin etmək kimi məsələlər aktuallıq kəsb edir 

və bu mövzuya müraciəti zəruri edir.  

Bu gün ayrı-ayrı dövlət və cəmiyyətlərdə mövcud olan problemlərin getdikcə 

daha çox planetar xarakter daşıması, bir-birinə təsir edərək zəncirvari həlqələrlə 
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böyüməsi, kəskinləşməsi onların yubadılmadan kompleks həlli bəşəriyyətin ən 

mühüm birgə vəzifələri sırasına daxil edir. Bu problemlərin ən başlıcası müharibədir. 

Yaşadığımız dövrdə bütün dünyanı bir-birindən təcrid etmiş Kovid-19 – məhvedici 

bakteriyanın yeni biokimyəvi silah olduğunun şahidliyini edirik.  

Müharibə və onun insan taleyinə təsiri məsələlərinə müxtəlif yazıçı 

mövqeyindən yanaşmaların çağdaş ədəbi proseslərlə üzvi əlaqəsi mövzunun 

aktuallığına dəlalət edir. XX əsr dünya tarixində inqilablar, müharibələr, dünya 

miqyasında siyasi və ideoloji sistemlərin mübarizəsi, qarşıdurması və nəhayət, ilk 

sosialist dövlət kimi meydana çıxmış SSRİ-nin dağılması əsridir; bu əsrdə cəmiyyət 

həyatında, hər bir xalqın həyat tərzində ciddi hadisələr, dəyişmələr baş vermişdir və 

bütün bunlar ədəbiyyata təsirsiz qalmamış, bəlkə əksinə, ədəbiyyat əsrin bütün bu 

qlobal hadisələrini əks edərək yeni ədəbiyyat yaranmışdır. İkinci minilliyin 

tamamlanması və yeni XXI əsrin başlanması heç də müharibələrə, inqilabi 

çevrilişlərə, iqtisadi böhranlara və siyasi qalmaqallara son qoymadı. Dünyanın dörd 

bir hissəsində çağımızda gedən müharibələr və ən başlıcası isə, bizim müzəffər 

ordumuzun 44 günlük səyi nəticəsində işğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması 

buna sübutdur.  

Azərbaycan və Amerika xalqları üçün bu dövr həm fərdi, spesifik, həm də 

oxşar, müştərək cəhətlərlə səciyyələnirdi. Ədəbiyyat bu mərhələdə insanı, xalqı əsrin 

möhtəşəm hadisələri – II Dünya müharibəsi kimi hadisələrin içərisində iştirakını, 

mübarizəsini geniş lövhələrdə, epik miqyaslı təsvirlərdə təcəssüm etdirə bilmişdir. 

Bəşər tarixində misilsiz hadisə olmuş II Dünya müharibəsi təkcə tarixi proseslərə 

deyil, eyni zamanda ədəbi-mədəni həyata ciddi təsir göstərdi. Bu müharibə 

ideologiya və siyasətlərin gücsüzlüyünü, insan amilinin, insan qüdrətinin isə çətin və 

mürəkkəb sınağı idi. Müharibə dünya ədəbiyyatına, o cümlədən, ikinci cəbhənin 

iştirakçısı olan Amerika ədəbiyyatına yeni mövzular verdi: E.Heminqueyin “Əlvida 

silah”, U.Folknerin “Əsgər mükafatı”, C.D.Passosun “Üç əsgər” romanları 

müharibəyə bədii-fəlsəfi etirazın kamil poetik nümunələri idi. Müharibənin insanlığa 

qarşı çevrilmiş antihumanist proses olduğunu sonralar baş vermiş Vyetnam, Koreya 

müharibələrinə həsr olunmuş əsərlərdə də müşahidə etmək mümkündür. 30 il 
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müharibə şəraitində yaşayan, 20% torpaqları işğal olmuş Azərbaycan ədəbiyyatçıları 

da müharibə mövzusunu müharibəyə qarşı çevirmiş, ondan humanist bəşəri nəticələr 

çıxarıb, bütün bəşəriyyət üçün yeni tarixi kontekstdə təhlükəyə səbəb olmasını 

diqqətə çəkirlər.  

Amerika və Azərbaycan ədəbiyyatının müqayisəsinə yol açan humanist 

ədiblərin əsərləri, dünya proseslərinə münasibətləri tarixin müxtəlif dönəmlərində 

ayrı-ayrı ölkələrdə yaranan ədəbi-nəzəri yeniliklərin zaman və məkan etibarilə bir-

birindən uzaq ölkə ədəbiyyatında paralellərinə rast gəlmək mümkündür.  

Siyasət məngənəsinə düşən Azərbaycanın füsünkar Qarabağının ölüm – olum 

faciəsini həm poetik dillə, həm də nəsrlə bizim şair və yazarlarımız ifadə etmişlər. 

Vətənin ağrıları, faciəsi bütün şairlərin töhfələrin verdikləri fəryadlı poeziyamızın 

aparıcı xətti oldu. Bu hadisələrlə bağlı yazılmış nümunələrdə Yusif Kərimov, Fazil 

Abbasov, Aqil Abbas, Elçin müharibəni müxtəlif rakurslardan şərh etmişlər.  

Dəfələrlə qədim türk obaları türklərdən təmizlənib. Bu xalq hər dəfə milli 

soyqırıma məruz qalıb. Hər dəfə doğma təbiətindən, doğma havasından məhrum 

olub. Tarixin bu təkrarları ara-sıra xalqın yaddaşından sildirildiyi üçün də “qurdla 

qonşu olan dəyənəyini yerə qoymaz” atalar sözünü xatırlamaq lazım gəlmiş, bu ağrı 

sonralar daha dərin yaralarla qövr etdi. İndi təkcə yurd itirmək, od-ocaq söndürmək 

deyil, xalq üçün həm də necə, hansı dəhşətlərlə üzləşmək hesabına bu faciəni 

yaşamaq deməkdir. Torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etsək də, yenə də 

gündəmdə müharibə və sülh, azadlıq və istiqlaliyyət kimi məsələlər var və bu da 

mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

Amerika ədəbiyyatı Azərbaycan elmi-ədəbi mühitində həmişə ciddi marağa 

səbəb olmuşdur və elmi araşdırmaların artan sayı, son dövrlər tərcümə olunan 

əsərlərin çoxsaylı faktları buna sübutdur [31; 40; 41; 42; 44; 45; 55; 59; 74; 83; 92; 

95; 106; 120; 126; 128; 147].  

XX-XXI əsr Amerika və Azərbaycan ədəbiyyatının müqayisəli tarixi və ədəbi 

tipoloji təhlili zamanı mövzu ilə əlaqəli elmi işlərdən, həmçinin ümumnəzəri, 

tədqiqatlardan istifadə olunmuşdur. Keçmiş sovet rus ədəbiyyatşünasları II Dünya 

müharibəsindən sonra bu mövzunu ciddi araşdırmışlar. Lakin tənqidi fikrə diaxronik 
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kəsikdə diqqət verdikdə məlum olur ki, yeni dövrdə ideologiyadan kənar daha 

obyektiv və daha hərtərəfli təhlilə ehtiyac var.  

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyektini XX-XXI əsrdə 

Amerika və Azərbaycan nasirlərinin müharibə mövzusunda yazılmış əsərləri təşkil 

edir. Bu məqsədlə tədqiqatda filoloji, ədəbi, bədii, publisist və s. aspektdə yazılmış 

əsərlər, monoqrafik araşdırmalar və problematik məqalələr tədqiqata cəlb edilmişdir.  

Amerika və Azərbaycan ədiblərinin müharibə mövzusunda yazılmış 

əsərlərində ədəbi qəhrəmanların etik və estetik təkamülünü araşdırmaq, müharibə 

şəraitinə düşən insanların psixoloji böhranının təhlilini, bədii fikrin ümumbəşər və 

milli-mədəni prosesləri fonunda öyrənmək tədqiqatın predmetini təşkil edir.  

Məhz bütün bunları, müharibəni bu gün də yaşayan xalqlar onun törətdiyi 

fəlakətləri olduğu kimi gələcək nəsillərə çatdırmağı özünə borc bilir. Bu gün 

müharibə haqqında yazılan əsərlərin çoxu hadisələrin şahidi olmuş adamlar 

tərəfindən qələmə alınmış və ona görə də inandırıcı və təsirlidirlər. Qarşımıza 

qoyulan tədqiqat işi məhz ona görə ABŞ ədəbiyyatıdır ki, ən yaxşı müharibə 

haqqında əsərlər ABŞ nasirləri tərəfindən yazılmışdır.  

ABŞ ədəbiyyatından tədqiqata cəlb olunmuş əsərlər müharibənin şahidi olmuş 

nasirlərin yaradıcılığından seçilmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatından da seçilmiş 

əsərlər tarixi faktlar əsasında yazılanlardır ki, yalnız qəhrəmanların adları 

dəyişilmişdir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiyanın əsas məqsədi XX-XXI əsr 

Azərbaycan və ABŞ yazıçılarının yaradıcılıqlarında müharibə və onun fəlakət və 

dəhşətlərini təsvir edən əsərlərinin gerçəkliyin təcəssümündə realist üsullarından 

istifadə xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılmasıdır. Bu məqsədin həyata keçirilməsi üçün 

aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. 

– müharibə mövzusundakı əsərlərin janr xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək; 

– müharibənin şahidi olmuş yazıçıların əsərlərində insanın psixoloji durumunu, 

daxili ziddiyyətini müəyyənləşdirmək; 

– əsərlərdə təsvir olunan qəhrəmanların timsalında insan təbiətinin müharibə 

şəraitində vəhşiləşməsi prosesini göstərmək; 
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– müxtəlif müharibələrdə düşmən obrazını təyin etmək; 

– qəddarlığa müqavimət göstərə bilən xeyirxahlığın gücünü təyin etmək; 

– hərbi münaqişələrdən sonra yaranmış əsərlərdə ayrı-ayrı fərdlərin 

təəssüratları əsasında gerçəkliyin təcəssümü xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq; 

– müharibənin bilvasitə və ya bilavasitə insan taleyinə təsirini açıqlamaq; 

– müharibə əleyhinə yazılmış əsərlərdə bədii üslubu təyin etmək; 

– insanın mənəvi təkamülünü müəyyənləşdirən əsas faktorları nəzərə 

çatdırmaq; 

– qəhrəmanlığın mənəvi mənbəyini göstərmək; 

– Azərbaycan və ABŞ yazıçılarının yaradıcılığında müharibə nəticəsində 

yaranan mənəvi sarsıntıların səbəbini açıqlamaq.  

Tədqiqat metodları. Tədqiqat prosesində biz tarixi-müqayisəli, eləcə də 

tipoloji təhlil metodlarından istifadə etməklə, Azərbaycan və ABŞ ədəbiyyatının 

tarixi inkişaf yolunda elmi-tarixi faktlarla müharibə, militarist romanın tipinin 

yaradılması və XX əsr nasirlərin ədəbi-bədii yaradıcılığında onların bədii dərk 

metodlarının kəşfi istiqamətini müəyyən etmək üçün nəzəri təhlil və şərhi, elmi 

qənaətlərin hasili prinsiplərindən istifadə edirik. Dissertasiya işində problemin həlli 

ilə əlaqədar nəzəri təhlil, elmi-nəzəri mühakimələrin irəli sürülməsi nəzərdə tutulur.  

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında müharibə mövzusuna həsr olunmuş 

araşdırmalar ötən əsrin 60-70-ci illərindən başlamış və sistemli olmamışdır. Qarabağ 

müharibəsinə gəldikdə isə, bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılmamışdır. 

Müdadiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  

– Müharibə mövzusu II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ ədəbi-mədəni 

mühitində mühüm istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir;  

– Müharibə mövzusu özlüyündə tarixi şəraitlə əlaqədar olaraq bir neçə 

mərhələyə bölünür, lakin ənənələrə sadiq qalaraq onun yeni dərki hər iki ədəbiyyatı 

səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdəndir;  

– Müharibə mövzusu nəsrin hər janrında təmsil olunur və sənətkarın həyata 

münasibətinin və onun bədii təcəssüm imkanları ilə hüdudlanan müxtəlif ədəbi 

növləri ilə müşahidə olunur;  



8 

– ABŞ ədəbiyyatında həm ssientist, həm də antissientist əsərlər yaranaraq XXI 

əsr müharibələrinin artıq bir ölkə üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün təhlükə yaratmış 

olacağını diqqətə çatdırırlar;  

– ABŞ ədəbiyyatında insan şəxsiyyətinin faciəvi taleyi şahid ədiblərin realist 

əsərlərinin amansız təsvir obyektinə çevrilir; 

– Müasir müharibə mövzusunda yazılmış nəsrin janr sərhədlərinin 

genişləndirilməsi yeni forma modifikasiyalarının yaradılmasını mümkün etmişdir;  

– Amerika və Azərbaycanda müharibə mövzusunda yazılmış ədəbiyyatda 

kəsişən oxşar cəhətlərlə yanaşı fərqli cəhətlər daha çox sənətkarların estetik 

ideallarının fərqində reallaşır; 

– Müharibə mövzusunda yazılan əsərlərdə realizm, modernizm və 

postmodernizm elementlərinin sintezi müşahidə olunur; 

– Şəhidlik, həyat, əbədilik və Vətən məfhumları Qarabağ haqqında nəsrin 

əsasını təşkil edir; 

– Müharibə mövzusunda postmodernist dövrdə yazılmış əsərlərdə dövrün 

mühüm ideoloji, sosioloji və humanitar problemlərinin həllinə yönəlməsi müşayiət 

olunur; 

– Müharibə mövzusunda yazılmış əsərlər ekzistensial, mənəvi-etik problemlərə 

qəhrəmanın fərdi və ümumbəşəri birlik mövqeyinin birləşməsi ilə şərtlənir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi də məhz bu problemin 

həllinə yönəlməsi ilə şərh olunur. Araşdırmanın yeniliyini əsaslandıran birinci 

istiqamət ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq müharibə mövzusu Azərbaycan və ABŞ 

romanlarının materialları zəminində planetin taleyi üçün məsuliyyətlə bərabər, 

planetar təfəkkürün formalaşması məqamlarını müəyyənləşdirmək, bununla əlaqədar 

öz konsepsiyamızı əsaslandırmaqdır. İkinci istiqamət isə, ədiblərin tarixi fakt və 

hadisələri özündə təcəssüm etdirən əsərlərində yazıçı mövqeyinin müəyyənləş-

dirilməsidir. Müharibə ilə bağlı əsərlərdə obrazlar aləmi, mövzu axtarışları, müxtəlif 

ölkə yazıçılarının öz zamanlarının müharibəsinin real təsvirini verməklə insanları 

məruz qaldıqları problemlərin həll olunmasına yardımçı ola bilər. 
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Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, işin əsas 

müddəaları müxtəlif ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqələri və təsiri, realizmin, 

modernizmin və postmodernizmin xüsusiyyətləri problemlərinin öyrənilməsinə 

müəyyən əsas yaradır. Tədqiqat çağdaş ABŞ, ingilis və dünya ədəbiyyatı, eləcə də 

Azərbaycan ədəbiyyatı fənlərinin tədrisi prosesində istifadə oluna bilər.  

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın məzmununu əhatə edən əsas müddəa və 

nəticələri Beynəlxalq Simpozium, elmi konfranslarda məruzələrin tezislərində, 

məqalə şəklində çıxışlarında, eləcə də xarici ölkələrdə – Ukrayna, Qazaxıstan və 

Azərbaycan Respublikasında elmi jurnallarda çap olunmuşdur. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Gəncə 

Dövlət Universitetinin Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya giriş, iki fəsil, nəticə və istifadə 

edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. Giriş – 7 səhifə, 12246 işarə, I fəsil – 52 

səhifə, 103340 işarə, II fəsil – 48 səhifə, 91149 işarə, nəticə – 7 səhifə, 11978 işarə, 

istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla, ümumi 218 713 işarədir. 
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I FƏSİL 

XX ƏSR ABŞ NƏSRİNDƏ MÜHARİBƏ MÖVZUSU,  

ONUN ƏSAS PRİNSİP VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

1.1. Müharibə mövzusunun təşəkkülü və inkişafı 

Hər bir ədəbiyyat dövrün ictimai hadisələrindən kənar qalmır və XX əsr 

Amerika ədəbiyyatında baş verən hadisələri düzgün başa düşmək üçün ölkənin 

ictimai və iqtisadi həyatına nəzər salmaq zəruridir. XIX əsrin sonunda Amerikada 

böyük siyasi dəyişikliklər baş verdi. 1861-1865-ci illər arasında davam edən vətəndaş 

müharibəsindən sonra Şimali Amerika daha da gücləndi və hökmranlığını 

möhkəmləndirdi. 

Bunun da nəticəsində ölkənin iqtisadiyyatında, xüsusən, sənayedə irəliləyiş 

nəzərə çarpdı. Amerika müstəmləkələrinin sayını artırdı və bir sıra ölkələri öz təsiri 

altına saldı. 1867-ci ildə ABŞ 7,2 milyon dollara Alyaskanı Rusiyadan satın aldı. 

Kapitalizmdən imperializm mərhələsinə keçən ABŞ inqilabı sənaye çevrilişini 

tezliklə başa çatdırdı. 1863-cü ildə isə köləlik ləğv edildi. Vətəndaş müharibəsinin bir 

əhəmiyyəti də budur ki, ölkə parçalanmaq təhlükəsindən xilas olundu. Bu sahədə 

prezident Linkolnun xidmətləri xüsusilə önəmlidir.  

Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Heydər Əliyev 1997-ci il 

avqustun 4-də “AMOKO” korporasiyasının iqamətgahında Amerika-Avropa-Asiya 

Ticarət Palatasının onun şərəfinə verdiyi ziyafətdə demişdir: “Amerika tarixində 

prezident Linkolnun xüsusi xidməti olmuşdur... Əgər Linkolnun cəsarəti və 

qəhrəmanlığı, müdrikliyi olmasaydı ABŞ-da parçalanma olardı. Parçalanma çox 

təhlükəli şeydir. O vaxt Linkoln ABŞ-ı bu parçalanmadan xilas edibdir” [4, s.1]. 

Vətəndaş müharibəsinin iştirakçısı Uolt Uitmen “Ah, kapitan, mənim 

kapitanım!” şeirində ABŞ-ı gəmiyə, Linkolnı isə gəminin kapitanına oxşadırdı. Hər 

bir ölkənin müəyyən bir təbii sərvəti olduğu kimi, hər bir xalqın da müəyyən 

intellektual potensialı var. İnkişafın yüksək pillələrində bu ikinci sərvətin daha 

önəmli olduğu və daha çox imkanlar aça bildiyi aşkar olur. Lakin intellektual 
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potensialın realizasiyası elə də asan məsələ deyil. Müdriklər təsadüfən demirlər ki, 

biliklərin ən vacibi nəyi bilmək lazım olduğunu bilməkdir.  

Yəni hər şəxs üçün də, bütövlükdə xalq üçün də ən vacib məsələlərdən biri 

intellektual potensialın hansı istiqamətdə yönəldilməsi və hansı sahələrdə mütəşəkkil 

biliyə çevrilməsidir. Bilik intellektual potensialın aktivləşmiş, reallaşmış formasıdır. 

Biliyin özü isə müvafiq həyat sahələrində, əməli fəaliyyət prosesində gerçəkləşir 

[160, s 2].  

Ümumbəşəri bilik xəzinəsindən pay götürərkən də hər şey düzgün seçim 

edilməsindən asılıdır. Müasir elmin böyük imkanlarına heç kim şübhə etmir. Elmin 

inkişafı və tətbiqi nəticəsində əvvəllər sehr, möcüzə sayılan hadisələr, insanın əsrlər 

boyu arzusunda olduğu süni vasitələr indi real həyat həqiqətlərinə çevrilir. 

Elm çırağını yandıran kimi, ağ qoçla yanaşı qara qoç da nazil olur. Zümrüd 

quşunun dediyi kimi, gərək çalışıb ağ qoça minəsən. Çünki ağ qoç işıqlı dünyaya 

aparır – atom elektrik stansiyası neçə-neçə evə işıq gətirdiyi kimi; qara qoç isə 

qaranlıq dünyaya aparır – atom bombası Xirosima əhalisini ədəbi zülmətə qərq etdiyi 

kimi. “Çelencer”dəki və Çernobıldakı məsuliyyətsizliklərin nəticəsi isə bir daha 

ehtiyatı əldən verməmək fikrini aktuallaşdırdı [161, s 92]. 

Obyektiv təhlil göstərir ki, müasir dövrdə kapitalist ölkələrinin elmi-texniki 

tərəqqi sahəsində yeritdiyi siyasət heç də yalnız daxili problemlərin həll olunmasına 

yönəldilməmişdir. Müharibədən sonrakı dövrdə imperalizm mərhələsinə xas olan 

militarizm əhval-ruhiyyəsi yenidən üstünlük təşkil etmişdir və bu, daha çox dərəcədə 

kütləvi qırğın silahlarının kəşfi ilə əlaqədardır. İnkişaf etmiş böyük ölkələr, ilk 

növbədə ABŞ və Rusiya, öz texnoloji nailiyyətlərindən hərbi texnikanın 

modernləşdirilməsi, ən yeni elmi-texniki kəşflərin məhz hərbi sahəyə tətbiq olunması 

üçün istifadə etmişdir.  

ABŞ-ın Xirosima və Naqasakiya atom bombası atması ilə başlanan iki dünya 

sistemi arasındakı soyuq müharibə əslində elmi-texniki rəqabətin ağırlıq mərkəzinin 

hərbi sənayeyə keçməsi ilə nəticələndi. SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ dünyanın 

yeganə güc mərkəzinə çevrilsə də, Rusiyanın, Çinin və s. timsalında hərbi texnika 

sayəsində rəqabət davam etməkdədir. Buna görə də, inkişaf etmiş ölkələr dövlət 



12 

büdcəsinin böyük bir qismini hərbi texnologiyanın təkmilləşdirilməsinə və bu sahədə 

elmi tədqiqatlara sərf edirlər. Son illərin təcrübəsi sübut edir ki, hazırlanmış silah 

istifadəsiz qalmır; inkişaf etmiş ölkələr məhz hərbi texnikanı təkmilləşdirdikcə 

“köhnəlmiş texnikanı” üçüncü dünya ölkələrinə ixrac edir və bununla əslində onları 

müharibəyə təhrik edirlər. İmperialist ölkələrin “sülhsevər siyasətini” nümayiş etdirən 

müxtəlif beynəlxalq forumların qərarları onların hərbi texnika sahəsində yeritdikləri 

silahlanma siyasəti ilə üzləşir və Yeni Dövrün daha bir ziddiyyəti üzə çıxır. Üçüncü 

minilliyin lap əvvəllərində ABŞ-ın hərbi büdcəsinin 330 milyard dollara çatması və 

bu məbləğin ildən-ilə artması təkcə qüvvələr balansını əsaslı şəkildə pozan amil 

deyil, həm də bu ölkənin qlobal strategiyasını göstərən faktdır. 2013-cü il üzrə dünya 

dövlətlərinin hərbi xərclərinin statistikası isə onu göstərir ki, planetimizin üzərində 

onu dəfələrlə məhv etməyə qadir silah arsenalı yaranır. Dünya dövlətləri özlərinin 

ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 2,4% – (1 trilyon 747 milyard dollar) həcmində 

hərbə pul xərcləyirlər. Bu total hərbi büdcənin 36,6%-i Amerika Birləşmiş Ştatlarına 

(640 milyard dollar), 10,8%-i Çinə (188 milyard dollar), 5%-i (87,8 milyard dollar) 

Rusiyaya məxsusdur. Rusiya, eyni zamanda, dünyada hərbi büdcənin ÜDM-dəki 

faşizmə görə birincidir – 4,1%. Bu isə yeni müharibələrə hazırlıq deməkdir.  

“Elmi tərənnüm edən” pozitivizm insanın mənəvi fəaliyyətinin digər sahələrinə 

etinasızlıq göstərdiyi kimi, “incəsənəti tərənnüm edən” ekzistensializm də elmə 

yalnız onun törətdiyi mənfi nəticələr prizmasından baxır. Elmə bu cür təzadlı 

münasibət  ssientizm və antissientizm kimi bir-birinə əks cərəyanların mövqeyində 

daha aşkar surətdə üzə çıxır. Elmin, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri artdıqca 

müasir dövrün burjua futuroloqları da daha çox dərəcədə bir-birinə əks olan iki 

cəbhəyə ayrılırlar. Əgər ssientist futuroloqlar üçün elmi fetişləşdirmək, onun 

nailiyyətlərini həddindən artıq şişirdərək bütün ictimai bəlaları elmlə müalicə etmək 

ideyası səciyyəvidirsə, antissientist futuroloqlar müasir burjua cəmiyyətinin bütün 

uğursuzluqlarını elmlə bağlamağa, elmin bəşəriyyət üçün böyük fəlakətlər mənbəyi 

olduğunu, törətdiyi ziyanların xeyrini üstələdiyini göstərməyə çalışırlar. ABŞ 

ədəbiyyatında həm ssientist, həm də antissientist əsərlər yaranaraq XXI əsr 
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müharibələrinin artıq bir ölkə üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün təhlükə yaratmış 

olacağını diqqət mərkəzinə çatdırırlar [162, s 13]. 

Amerikada milli ədəbiyyatın tarixini ilk dəfə Con Smit tərəfindən 

“Virciniyanın çiçəklənən adaları və Yeni İngiltərənin tarixi” (General History of 

Virginia, the Summer Isles and New England) əsərinin 1624-cü ildə yazılmasıyla 

hesablayırlar. İlk çap olunmuş əsər isə Amerikada “Zəbur surələrinin toplusu” (The 

Whole Book of Psalms, 1640) əsəridir [77, s.524]. Sonralar isə Benjamin Franklin, 

Tomas Cefferson, Tomas Peyn, İten Alen kimi maarifçilər ədəbiyyat əsərlərini 

yaratdılar, lakin gənc Respublikanın dövlətçiliyinin qurucuları, inqilabın mənəvi və 

siyasi liderləri olduqları üçün yaradıcılıq onlarda ikinci dərəcəli idi. Ceffersonun 

“Avtobioqrafiya” və “Virciniyadan qeydlər” və Peynin “Zəka” əsərləri ədəbi 

cəhətdən orijinallıqları ilə seçilmədikləri vaxtda sosial-fəlsəfi ideyalar kompleksi ilə 

maraq doğururlar. Həmin dövrdə Filip Freno, Çarlz Brokden Braun, Con Trambol 

kimi maarifçilər özlərini peşəkar ədəbiyyatçı kimi təqdim edirdilər.  

Lakin onları dahi fransız və ingilis maarifçiləri ilə müqayisə etmək mümkün 

deyil. Bu, heç də onların şəxsi istedadından irəli gəlmir, çünki əzəldən Amerika 

ədəbiyyatı ağır şəraitlə üzləşmişdi. XIX əsrin sonunda Henri Ceyms yazırdı: “Kiçik 

ənənənin yaranmasına böyük tarix lazımdır, zövq normalarının formalaşması üçün 

böyük ənənə və hansısa incəsənətin yaranması üçün zövqün uzun müddət təkamülü 

vacibdir” [122, s.4]. Belə bir ənənədən Amerika ədəbiyyatı məhrum idi. Ən əsası isə 

dil amilini qeyd etmək lazımdır. Qüdrətli ədəbiyyatlar sırasında yeganə Amerika 

ədəbiyyatının öz dili yox idi. İnqilab Amerikanın İngiltərədən siyasi müstəqilliyinə 

son qoysa da, mədəni müstəqilliyi əzablı və uzun zaman tələb edən bir proses oldu və 

beləliklə, məzmun etibarı ilə Amerikaya aid olan əsərlər formaları baxımından özgə –

alınma idi.  

Bu problemin həlli ABŞ mədəniyyətində müstəsna xidmətləri olan 

romantiklərin payına düşür. Bu fikir Amerika transendalizmin lideri olan Ralf Uoldo 

Emersonun Amerikanın ədəbiyyat müstəqilliyinin bəyannaməsi adlanan “Amerika 

alimi” nitqində səslənmişdi: “Bizim tabeçilik və başqa xalqlardan ədəbiyyat dərsi 

almaq dövrümüz başa çatır. Bizim ətrafımızda həyata göz açan milyonlarla insanları 
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biz özgə məhsulun boyat qırıntıları ilə daim yedirdə bilmərik” [130, s.35]. 

Sənət vəzifələrinin xüsusiyyətləri Amerika romantizminin siması estetik 

xüsusiyyətlərini də, yazıçıların ilk baxışdan fərqli olmalarına baxmayaraq 

oxşarlıqlarını da təyin edir. Vaşinqton İrvinq və Nataniel Hotorn, Fenimor Kuper və 

Edqar Po, Ceyms Polding, Henri Longfelou, Çarlez Braun, Hariyet Biçer Stou və 

Herman Melvil kimi yazıçıların əsərləri milli Amerika ədəbiyyatının inkişafına təkan 

vermişdir.  

Müharibələr və inqilablar, Qərb torpaqlarını əldə etmək üçün bir əsr ərzində 

aparılan mübarizələr və onların gedişində hind qəbilələrinin öz qədim torpaqlarından 

sıxışdırılıb qovulduqları hələ H.Brekenric, F.Kuper, Seb Smit, R.Berd və C.Holl və 

başqaları tərəfindən qələmə alınmış və daha çox Amerika əsgərinin qəhrəmanlığından 

bəhs edən romantik ədəbiyyat nümunələri idi. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdir ki, müharibə əleyhinə realist əsərlərin 

meydana gəlməsi məhz Amerika demokratiyasının ziddiyyətlərini və ekzistensial 

düşüncəli qəhrəman obrazı yaradan romantik ədəbiyyatdan bəhrələnmişdir.  

Herman Melvinin “İzrail Potter əlli il sürgündə” romanı tarixi faktlarla 

müharibənin insan həyatında əbədi-əzəli olmasını və eyni zamanda faciəvi hadisə 

kimi təsvir etmişdir. Lakin əsərdə müəllifin müharibəyə olan ikrah hissi qəhrəmanın 

dili ilə deyil, müəllif tərəfindən göstərilmişdir.  

Əsərdə yazıçı cəmiyyətə və insan həyatına bəla gətirmiş müharibənin 

harmoniyanı pozduğunu, hər şeyin xaosa, özbaşınalığa çevirdiyini yüksək bədii 

təsvirlərlə əks etdirir. 

Stiven Kreynin 1984-cü ildə nəşr olunan “Qəhrəmanlığın al nişanı” (“The Red 

Badge of Courage”) adlı romanının qəhrəmanı isə gənc əsgər Henri Fleming Amerika 

vətəndaş müharibəsində ilk dəfə cəbhəyə düşdüyü gün nəinki Şimalla Şərqin 

savaşını, istənilən döyüşü lənətləyib geri dönür. Bu fikri biz görkəmli dramaturq 

Bernard Şounun “Müharibənin adi duyumu” (“Common sense about the War”) 

məqaləsində də görürük. Geniş miqyaslı müharibəni başlamış imperialist ölkələrinə 

öz qəzəbini ünvanlayan müəllif əsgərlərə öz zabitlərinə tabe olmamaq və onlara qarşı 

çıxıb, evlərinə qayıtmağı təklif edir. Öz məşhur “Xoşa gələn pyeslərində” (“Plays 



15 

Pleasant”, “Arms and the Man, the Man of Destiny”) o, hər bir müharibəyə və 

militarizmə qarşı çıxır.  

XX əsrin əvvəllərində bədii metodların, ədəbi cərəyanların çarpazlaşmasına 

baxmayaraq, bu dövrü realizmin təntənəsi dövrü adlandırmaq olar. Həmin proses II 

Dünya müharibəsinə qədər davam edir. Müharibədən sonra makkartizm hərəkatı 

ədəbiyyatın vüsətli inkişafını bir qədər ləngitdi. XX əsrin Amerika realizminin 

qüdrətli nümayəndələri T.Drayzer, C.London, F.Norris və başqaları həyat 

reallıqlarını, qəribə taleli sadə amerikalıların faciəvi obrazlarını yaratmışlar. 

1926-cı ildə E.Heminqueyin “Günəş doğanda” romanına yazdığı “Siz hamınız 

məhv olmuş nəsilsiniz!” epiqrafı onun müasiri olan yazıçılar üçün simvola çevrildi. 

E.Heminquey, U.Folkner, C.D.Passos, F.S.Fitscerald Amerika ədəbiyyatına bu rəmzi 

adla daxil oldular. Amerikada insan səxsiyyətinin faciəvi taleyi onların realist 

əsərlərinin amansız təsvir obyektinə çevrilir. E.Heminqueyin məşhur “Əlvida silah”, 

U.Folknerin “Əsgər mükafatı”, C.D.Passosun “Üç əsgər” romanları müharibəyə 

bədii-fəlsəfi etiraz nümunələri kimi şöhrət tapdı. Müharibədən sonrakı gərgin, çətin 

və ziddiyyətli kapitalist Amerikasında gənc nəslin taleyi problemi ön plana çıxmışdı. 

Həmin problem də öz aydın bədii izahını məhz “məhv olmuş nəslin” əsərlərində – 

E.Heminqueyin “Günəş doğanda”, F.S.Fitsceraldın “Cənnətin bu tərəfi” və 

C.D.Passosun “Manhetten” romanlarında tapdı. Şübhəsiz ki, XX əsr Amerika həyat 

tərzini səciyyələndirən sosial-ictimai problemləri, o cümlədən yoxsullar və varlılar 

probleminin tarixi-mənəvi məğzini açmaq baxımından F.S.Fitsceraldın ən uğurlu 

əsəri “Böyük Qetsbi” (1925) romanı idi. Yazıçı özü də bu romanı yaradıcılığının 

istiqamətverici amili kimi dəyərləndirirdi. I Dünya müharibəsində Fitscerald ABŞ 

ordusunda xidmət etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ədəbiyyatı digər Qərb 

ədəbiyyatlarından gəncdir. Əgər ilk ingilis koloniyaçılarının Şimali Amerikaya 

gəldiyindən hesablansa, bu tarix dörd yüz il müstəqillik uğrunda müharibədən, yaxud 

Birləşmiş Ştatların yaranmasından saysaq iki yüz ilə yaxın edər. Belə gənclik ABŞ 

ədəbi prosesində həm də XIX əsrdə romantik ədəbi məktəbin gec çiçəklənməsi, XIX 

əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində daha gecikmiş realizmin sürətli inkişafı kimi 

xüsusiyyətlərlə müşayiət olunur.  
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Müharibənin sonunda ordudan təxris olunduqdan sonra Fitscerald sevdiyi qızla 

evlənmək və əbədi xoşbəxtliyini axtarmaq üçün Nyu York Sitiyə gedir. İlk romanı 

olan “Cənnətin bu tərəfi” ona böyük uğur gətirdi, lakin evlilik və müvəffəqiyyət 

onları xoşbəxt etmədi. “Böyük Qetsbi” (1925) əsərinin qəhrəmanı mayor Qetsbi 

müharibədən qayıdıb öz vətənində səfil vəziyyətinə düşmüş insanların tipik obrazı 

idi. Roman, öz gücünə formalaşan, Amerika arzusuna çatmaqda inadkar axtarışlar 

aparmış şəxs haqqındadır. Fitscerald, 20-ci illərin parlaq, ümidsiz həyatını digər 

yazıçılardan daha çox təsvir etmişdir. “Cənnətin bu tərəfi” müasir Amerika 

gənclərinin səsi adlandırılmışdı.  

Amerikanın yerli hindu qəbilələri, xalqları ingilislərin dözülməz qayda-

qanunlarına qarşı inqilabi müharibə nəticəsində polkovnik Corc Vaşinqtonun 

başçılığı ilə respublika qurdu və 1776-cı il iyulun 4-də konqres “İstiqlaliyyət 

Bəyannaməsi”ni qəbul etdi. Koloniyalar İngiltərədən ayrılaraq tam müstəqillik 

qazandılar. 1861-1865-ci illərdə vətəndaş müharibəsi nəticəsində köləlik ləğv edildi, 

hakimiyyət burjuaziyanın əlinə keçdi. O dövrdən etibarən ABŞ torpağı müharibə 

görməmiş və dünyanın ən qüdrətli dövləti yalnız I Dünya müharibəsinin sonunda 

Almaniyaya qarşı və II Dünya müharibəsində faşizmə qarşı mübarizəyə qoşulmuşdur. 

Məhz bu dövrdən başlayaraq ABŞ ədəbiyyatında əvvəlcə “məhv olmuş nəsl”in 

faciəsini təsvir edən əsərlər diqqəti çəkir. Bu ad Heminqueyin ilk romanı “Fiesta” da 

Gettruda Stayn tərəfindən səslənir: “Siz hamınız itirilmiş nəslin nümayəndələrisiniz” 

deyə o, müharibənin nəticələrindən məyus olan iştirakçıları nəzərdə tutur. 

I Dünya müharibəsi illərində bütün həyat arzuları və xəyalları məhv olmuş 

ziyalıların müharibədən sonra yaşadıqları mənəvi sarsıntıları onlar öz 

yaradıcılıqlarında həmin nəslin əhval-ruhiyyəsini, onların acınacaqlı taleyini 

göstərməyə çalışmışlar. “Məhv olmuş nəsl”in nümayəndələrinin bütün arzularını 

müharibə məhv etdi. Həmçinin onların gələcəyə inamını da yoxa çıxartdı. Ona görə 

bu nəsil müharibədən sağ qayıtmış olsa belə, məhv olmuşdu. Bu nəslin xalqdan ayrı 

düşməsi, fərdiyyətçiliyi, cəmiyyətdə özünə yer tapa bilməməsi onu daha çıxılmaz 

vəziyyətə salırdı. Buna görə də onların çoxu bədbinləşir və sarsıntılar içində 

çırpınırdı. “Məhv olmuş nəsl”in faciəsi Heminqueyin 1920-ci ildə yazdığı “Əlvida 
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silah” romanında daha qabarıq verilmişdir. Bu əsər yazıçının şəxsi təəssüratı ilə dolu 

olan bir əsərdir. Müharibə haqqında həqiqətləri canlandıran yazıçı insanlığın qanlı 

faciəsini göstərmişdir.  

Müharibəyə nifrət, müharibəsiz dünya ideyası Heminquey yaradıcılığının təməl 

daşıdır. Heminquey bütün yaradıcılıq həyatını insan xoşbəxtliyinin axtarışlarına həsr 

etmiş, mütərəqqi fikirli yazıçı olduğundan antifaşizm mövzusuna müraciət etmişdi. 

Müharibəni insanların total psixoz zamanında olduğu kimi, kütləvi şəkildə ağıllarını 

itirməsi kimi qiymətləndirirdi.  

1950-ci ildə Nobel mükafatına layiq görülən məhşur ABŞ yazıçısı Uilyam 

Folkner də öz ilk romanını “Əsgər mükafatı” (“Soldiers Pay”, 1926) müharibədən 

dönmüş veteranın acı taleyindən bəhs edir. Dos Passos “Üç əsgər” (“Three Soldiers”, 

1921) romanında müharibənin dəhşətlərinin naturalist təsvirini vermişdir. Militarist 

qayda-qanunun və amansız şəraitin müxtəlif tipli insanlara təsiri bu əsərin əsas 

mövzusudur. Adıçəkilən əsərlərdə müharibənin bəzəksiz təsviri verilmişdir. Bu 

əsərlər müharibənin dəhşətlərindən sadə, sakit, təmkinli dillə danışan, həqiqəti 

göstərən əsərlərdir. Burada müharibənin dəhşətləri: eybəcərlənmiş insan sifətləri, 

parçalanmış insan bədənləri, çürümüş və torpağa qarışmış insan əzaları şahidlərin 

gözü ilə təqdim olunurlar. Müharibə insan iradəsinin sarsılması, olmazın əziyyətlər, 

fövqəladə əzablar deməkdir. Müharibədə insanı vəhşiləşdirməyə çalışırlar. Cəbhəçi-

nasirlər müharibə haqqında düşünüb, başlarına gələn fəlakətləri təhlil etməyə 

çalışıblar.  

Müharibənin lehinə və əleyhinə olan əsərləri tədqiq etmək baxımdan İ.Şounun 

“Cavan aslanlar” (“The Young Lions”, 1948) əsəri qeyri-adi süjet xətti və 

fövqəlzaman prinsipindən istifadə edərək “balaca” insanın – dağ xizəkçisi 

instruktorunın faşistləşmə prosesini dəqiqliklə göstərmişdir. Şou təhkiyənin 

sərhədlərini genişləndirib müharibənin Avropadan tutmuş Amerika, Afrika ölkələrinə 

də təsirsiz olmadığını, müxtəlif millət, din, etiqad, hərbi rütbə sahiblərinin 

talelərindən keçirdib üç personajın: amerikalı Maykl Qaytekr və Noy Akkerman və 

nasist Xristian Distl üzərində dayanır. Bu üçlük müharibəyə öz ölkəsi, ordusu və 

hökumətinin gözü ilə baxmalı və nəticə çıxarmalı olurlar. Nəhayət müharibənin 
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sonlarında Bavariyada görüşən üçlük dramatik məqamları yaşamış olur: vəhşiləşmiş 

Distl pusquda duraraq öz həmyaşıdı Noyı öldürür və dərk edir ki, Maykl onun 

intiqamını bunu öldürməklə alacaq.  

Müharibə haqqında Amerika ədəbiyyatında E.Heminqueyin “Əlvida silah” 

romanı, İngiltərədə R.Oldinqtonun “Qəhrəmanın ölümü” və E.M.Remarkın 

Almaniyada çıxan “Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur” adlı əsərləri I Dünya 

müharibəsinə olan müxtəlif ölkə yazıçılarının eyni münasibətinin təzahürü idi. Bu 

müəllifləri bir-birinə yaxınlaşdıran əsərlərinin mövzuları və hadisələrə münasibətləri 

idi. Onlar I Dünya müharibəsi illərində bütün həyat arzuları və xəyalları məhv olan 

burjua ziyalıları nəslinə mənsubdular [95, s.3-6]. Öz yaradıcılıqları ilə həmin nəslin 

əhval-ruhiyyəsini, onun acınacaqlı taleyini göstərməyə çalışmışdılar. “Məhv olmuş 

nəsl”in nümayəndələrinin bütün arzularını müharibə məhv etdi, onların gələcəyə 

inamları da yoxa çıxdı. Buna görə bu nəsil müharibədən sağ qayıtmış belə olsa, məhv 

olmuşdu. Xalqdan ayrı düşmüş, fərdiyyətçiliyləri və cəmiyyətdə özlərinə yer tapa 

bilmələri ilə daha çıxılmaz vəziyyətə düşür, bədbinləşib və sarsıntılar içində 

çırpınırdılar. E.Heminquey “məhv olmuş nəsl”in həyat yolunu keçən bir yazıçıdır. 

Müharibə iştirakçısı olmuş və yaralanmış gənc Heminquey leytenant Henrini 

(“Əlvida silah!”) və Nik Adamsı (“Bizim zamanımızda”) öz protipləri sayır. Düşünən 

qəhrəmanların həyatları müəllifin şəxsi həyatı ilə oxşarlığını tədqiqatçılar qeyd 

etmişlər. Əsərlərin qəhrəmanları “biz” deyə danışır. Demək, o, təkcə öz adından yox, 

bütöv bir nəslin adından – “məhv olmuş insanların” adından danışır. Yoldaşlarının bir 

qismi məhv olmuş, mərmilərin partlayışından salamat qurtaranlar isə, sağ qalmış 

olsalar belə, yenə də məhv edilmiş insanlardır, çünki müharibə onların cavanlıqlarını 

məhv etmişdi. I Dünya müharibəsi (1914-1918-ci illər) bölüşdürülmüş olan dünyanı 

yenidən bölmək, müstəmləkələr və nüfuz dairələri, xammal mənbələri və satış 

bazarlarını ələ keçirmək, digər xalqları əsarət altına almaq uğrunda aparılan müharibə 

idi. Müharibə xalq kütlələrinə hədsiz müsibətlər gətirmiş, 10 milyon adam 

öldürülmüş, 20 milyon adam yaralanmış və şikəst olmuşdur. Vuruşan dövlətlərin 

birbaşa hərbi xərcləri 208 milyard dollar təşkil etmişdi. 

XX əsrin əvvəli də, sonu da cahanşümül hadisələr, imperialist müharibəsi, 
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Balkan müharibəsi, Rusiyada Fevral-burjua demokratik inqilabı, Böyük Oktyabr 

sosialist inqilabı, I Dünya müharibəsi və II Dünya müharibəsi Amerika ədəbiyyatında 

öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Bütün bu mürəkkəb ictimai şəraitdə Amerika 

ədəbiyyatında müxtəlif meyillər özünü göstərirdi. Müxtəlif müharibələr (vətəndaş, 

dövlətlərarası, müstəmləkəçi) insaniyyətə zidd məqsəd və mahiyyətinə görə 

ədəbiyyatçıları narahat etməyə bilməzdi. Real həyat həqiqətlərini, ictimai bəlaları 

bədii boyalarla göstərən və bununla bu hadisələrə öz tənqidi münasibətlərini bildirən 

realist yazıçılar gənclik illəri I Dünya müharibəsi səngərlərində keçən nəslə 

mənsubdurlar. I Dünya müharibəsi haqqında Amerika ədəbiyyatında yazan Ernest 

Heminquey, Uilyam Folkner, E.Kaminqs, Dos Passos, T.Boyd və L.Stolinqs kimi 

yazıçılar mühüm yer tuturlar. 

Ernest Heminquey I Dünya müharibəsində tibb hissəsində Avropada xidmət 

etmiş, İtaliya və Fransadakı döyüşlərdə olmuşdur. Müharibədən sonra Amerikanın 

Parisdə müxbiri olmuş və müntəzəm olaraq mətbuatda məqalələrlə çıxış etmişdir. 

“Məhv olmuş nəslin” nümayəndələri və onların başçısı Hertruda Steynlə tanışlığı bu 

illərə təsadüf edir və bunlar onun yaradıcılığına öz təsirini göstərir. Tibb 

məntəqələrində çalışan, səngərlərdə sürünən Ernest Heminquey müharibənin 

dəhşətlərini görmüş və yazılarında müharibəni bəzəksiz, sadə, sakit, təmkinli dillə 

göstərmişdir. İspaniyada antifaşist hərəkatında iştirak edən yazıçı Frankonun qalib 

gəlməsini və respublikanın dağılmasını gördükdə bədbinləşir və hadisələrdən 

uzaqlaşıb “Zəng kimin üçün çalınır?” əsərində qəhrəman Robert Cordanın obrazında 

canlandırır. Öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən Robert vuruşur, lakin 

ümidsizləşmiş və bədbinləşmiş olduğu üçün qələbə naminə yox, ölüm üçün vuruşur. 

İspan müşahidələri nəticəsində qələmə aldığı “Beşinci kolon” əsərində də müharibə 

mövzusuna müraciət edir. İctimaiyyət üçün çalışan Filip öz həyatını təhlükəyə atır, 

döyüşlərdə iştirak edir. II Dünya müharibəsi zamanı E.Heminquey hava donanması 

hissələrində müxbirlik edir və müttəfiq qoşunlarla Fransaya gəlir. Yazıçının şəxsi 

təəssüratları ilə zəngin olan “Əlvida silah” romanı müharibə haqqında həqiqətləri 

söyləyən əsərdir. Romanın qəhrəmanı müharibədə iştirak etmiş amerikalı leytenant 

Henri Nik Adams ingilis tibb bacısı ilə faciəli məhəbbət hekayəsi yaşayır. 
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Müharibədən uzaqlaşıb zənn edirlər ki, müharibə onlar üçün qurtarmışdır. Lakin 

qəhrəmanlar cəmiyyətdən qaçıb səadət tapa bilmirlər. Ketrin ölür və əsərin sonunda 

Henri tək qalır. Müharibənin əvvəlində romantik xəyallara hakim olan Henri sonra 

anlayır ki, bu qanlı oyun insanlığın faciəsidir. “Bizim zamanda” adlı hekayələr 

kitabında da müharibənin təsviri əvvəlki əmin-amanlı həyat ilə müqayisəli şəkildə 

verilir və yazıçı müharibənin dəhşətləri ilə rastlaşanda onun humanizmə, insan 

səadətinə zidd olduğunu görür. 1937-ci ildə Amerika yazıçılarının ikinci konqresində 

“Yazıçı və müharibə” mövzusundakı nitqində faşizm əleyhinə çıxış edib demişdir: 

“Yalnız bircə quruluş – faşizm quruluşu yaxşı yazıçı yetirə bilməz. Çünki faşizm 

quldurların uydurduğu yalandır. Yalan söyləyə bilməyən yazıçı faşizm şəraitində 

yaşaya və yarada bilməz. Faşizm yalandan ibarətdir. Məhz buna görə də onun 

ədəbiyyatı bəhrə verə bilməz. Faşizm köhnəldikdə onun bizim çoxumuzun son aylarda 

gözlərimizlə gördüyümüz qanlı qırğınlardan başqa tarixi olmayacaqdır”. Bu çıxış 

onun həyat kredosunu təsdiq etmiş və namuslu yazıçı kimi öz fikirlərini aşkar 

söyləmişdir. E.Heminquey ömrü boyu deyirdi: “Mən həmişə hər şeydən əvvəl 

jurnalist olaraq qalıram”. E.Heminquey XX əsr Amerika nəsrinə sətiraltı, mətnaltı 

mənalar ustası kimi daxil oldu. Ceyms Coysun “Şüur axını” təcrübəsi, modernist 

üslubun nəticəsi kimi yazıçının istifadə etdiyi vasitələrdən biri də daxili 

monoloqlardır. O, öz yazılarını aysberqlərə bənzətmişdi: “Üzdə görünən hissəsi, 

suyun altında olanın səkkizdə biridir”. Cümlələr qısa, kəsik-kəsik olsa da, onlarda 

məna dərinliyi var. Çox vaxt, o kiçiltmələrdən istifadə edir. “Əlvida silah” əsərində 

qəhrəman dünyaya uşaq gətirərkən öləndə deyir: “Mən heç də qoxmuram. Bu sadəcə 

olaraq çirkli bir hiylədir”. Onun yazılarını tanıdan cəhət, lazımsız, artıq sözlərdən 

təmizlənmiş üslubdur ki, bu da onun jurnalist peşəsinə dəlalət edir. Tədqiqatçı 

Y.H.Zasurski qeyd edir ki, ağıl və hissiyatın vəhdətinə üstünlük versə də gənc 

Heminqueyin “dünyagörüşünün və yaradıcılıq metodunun formalaşmasına modernist 

incəsənəti müəyyən təsir də göstərmişdir” [56, s.203]. 

1930-cu ildə ənənəyə uyğun olaraq İsveç Akademiyasının qarşısında çıxış edən 

ilk Nobel mükafatına layiq görülmüş Amerika yazıçısı Sinkler Lyuis illər boyu 

formalaşdırdığı, özü üçün çox vacib olan fikirləri diqqətə çatdırmışdı. O, öz çıxışına 
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“Amerikalıların ədəbiyyat qorxusu” adı vermişdi. 

Bu söz səmimiyyət və cəsarətinə görə nadir ədəbi sənəd idi. Nə natamam fikir, 

nə “iti bucaqlar”dan yan keçmək cəhdi, nə kinayəyə istehza və ya dözümlü zarafatı 

üstün tutmaq cəhdi. Hər bir şey öz adı ilə deyilmişdir. Burada çoxdan bəri 

səngiməyən insan ağrısı hiss olunur. Amerika şəraitində özünü sənətə həsr etmiş 

insanı hansı aqibətin gözləyəcəyinə yaxşı bələd olan bir adam kimi o, bunu cəsarətlə 

bəyan edir.  

“Səksən mərtəbəli binaların inşa olunduğu, milyonlarla maşınların və 

milyardlarla taxıl istehsal edən ölkədə” – Amerikada, yazıçının heç bir əhəmiyyəti 

yoxdur. Düzdür, incəsənət və ədəbiyyat Akademiyası mövcuddur, lakin ora iki-üç 

nəfəri çıxmaq şərti ilə öz ölkələri haqqında saxta heyranlıq və süni xoşhallıqdan uzaq 

cəsarətli ədəbiyyatçılar qəbul edilmirlər: nə Drayzer, nə Heminquey, nə də Yujin 

O’Nil. Camaat yalnız oddan betər qorxduğu “həyatın namuslu, cəsarətli və şiddətli 

təsvirini” verməyənləri qəbul edir. Hakim dairələrin zövqünə yaxşı bələd olan belə 

yazarlar əsl yaradıcılığı müxtəlif şablonlarla əvəz ediblər. Onların qələmindən çıxan 

romanlarda oxucuları amerikalıların – hündür, varlı, dürüst insan və əla qolf 

oyunçusu olduqlarına; bizim şəhər sakinlərinin yalnız bir-birinə xeyirxah münasibət 

bəsləməsinə və amerikalı qızların dəlisov olmalarına baxmayaraq, onlardan ideal ana 

və həyat yoldaşı olmasına inandırmağa çalışırlar.  

Oxucu isə həvəslə bu kimi məstedici nağıllara inanır, çünki o, özünə kənardan 

baxdıqda gündəlik həyatının yeknəsək, miskin və maraqsız olduğunun şahidi olacaq. 

O, bu gündəlik həyata alışmış və ona tənqidi baxımdan yanaşmaq qabiliyyətini 

itirmişdir. Sakitləşdirici illüziyalara qarşı qoyulan acı həqiqət kəsb edən əsl 

ədəbiyyatla rastlaşan oxucu şok vəziyyətə düşmüş olur. O, özünü aldatmaqdan 

ayrılmaqla qorxuya düşür və öz vəzifəsindən yayınmayan yazıçı ona təhlükəli, 

mənəviyyatsız və həyasız şəxs kimi görünür. Stokholmda heç vaxt əvvəllər belə 

çıxışlar olmamışdı. Bir qayda olaraq, laureatlar göstərilən şərəfə görə təşəkkür edib, 

incəsənət görüşləri haqqında məlumat verib, keçmişin dahi sənətkarlarını xatırlayıb 

ədəbiyyatın hədsiz imkanlarından əmin olduqlarını bildirirdilər. Sonuncu ilə Lyuis də 

razı idi, lakin ədəbiyyatın gələcək – hər halda amerikanın – onun üçün birbaşa 
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ictimaiyyətin ona olan münasibətindən asılı idi. Və o, həmişə gözüaçıqlığı ilə seçilən 

bir insan kimi, burada tez bir zamanda dəyişiklik olacağına inanırdı.  

Eyni zamanda o, heç də laqeydliyə və tanınmamasına görə şikayət edə 

bilməzdi. Həmin o Stokholm çıxışında deyilir: “Taleh mənə mərhəmətin 

əsirgəməyib”. Həqiqətən də, S.Lyuisin sənətkarlıq tərcümeyi-halı, əgər onun zahiri 

xəttini izləsək, hər halda qismən müvəffəqiyyətli olub.  

Bununla belə, hər şey müvəfəqiyyətin və xoşbəxtliyin hansı meyarlara əsasən 

ölçülməsindən asılıdır. Lyuis heç vaxt bədbəxtliklə üzləşməmiş, təqibə və izlənməyə 

məruz qalmamışdır, lakin hər bir ciddi roman çıxanda nəcib əxlaq tərəfdarlarının 

narazılıqları müəllifi min bir günahlarla ittiham edir, mənəvi dəyərlərə təcavüzdən 

tutmuş vətənpərvərliksizliyə kimi günahlandırırdılar.  

“Mən Amerikanı sevirəm, amma onu bəyənmirəm” [148, s.5] – deyə Nobel 

mükafatına layiq görülmüş ilk amerikalı yazıçı Lyuis Sinkler (1885-1951) “Əsas 

küçə” əsərində kiçik Qoter Preyr şəhərindəki monoton, ikiüzlü həyatı tənqid atəşinə 

tutur. L.Sinkler yaradıcılıqla bağlı Parisə, Londona və Romaya gedir və sonralar elə 

bu əsərdə təsvir etdiyi məkan barədə yazır: “Bura Amerikadır – onun bir neçə min 

əhalisi olan bu kiçik şəhər Qoper Preyredir, Minnesoto torpaqlarında buğda, 

qarğıdalı, çovdar yetişən bərəkətli bir məkan”. Fəqət onun “Əsas küçəsi hər yerdə 

gördüyüm küçələrin davamıdır” [148, s.5].  

Yazıçı təxəyyülünün qüdrəti və yüksək bədii-təsvir imkanları sayəsində Lyuis 

Sinklerin Qoter Preyer şəhərinin əsas küçəsinin timsalında bütün Amerika 

cəmiyyətini konkretləşdirmiş və böyük ustalıqla insanların yaşayışını və 

mənəviyyatını realist boyalarla göstərə bilmişdir. Yaşadığı, doğulub boya-başa 

çatdığı məkanı öz əsərlərində obraz formasında və bədii təsvir predmeti olaraq 

seçmək ənənəsi Amerika ədəbiyyatında H.D.Tora, U.Folkner, C.Steynbek və 

L.Sinkler kimi sənətkarların yaradıcılığı üçün səciyyəvidir. Amerika həyatının 

kinayəli şəkildə təsviri və ölkəni bütövlükdə bürümüş olan varlanmaq ehtirasını, 

tamahkarlığı, ümumi satqınlığı, dar düşüncəni və ikiüzlülüyü tənqid etməsi onu milli 

və beynəlxalq miqyasda tanıtdı. 1926-cı ildə “Arrousmit” əsərinə görə Pulitser 

mükafatıyla təltif olunmuş, lakin o, bundan imtina etmişdi. Əsər, tamah və 



23 

rüşvətxorluq olan şəraitdə bir həkimin öz həkim etikasını saxlamaq cəhdlərinə həsr 

olunub.  

Lakin 1935-ci ildə ədəbi mühitdə olduğu kimi, ictimai həyatda da bir 

“partlayış” kimi meydana çıxan “Bizdə bu mümkün deyil” romanı çox geniş oxucu 

auditoriyası qazanmaqla bərabər ilk faşizm əleyhinə Amerika ədəbiyyatında yazılmış 

əsərdir. Əsər 1926-cı ildə, gərgin və təbəddülatlı, siyasi mübarizənin kəskinləşdiyi 

seçki qabağı dövrdə işıq üzü görmüş idi. Ruzvelt hökumətinin yeni siyasi kursu ilə 

razılaşmayan sağ faşist yönümlü qüvvələrin və təşkilatların fəallaşmasına səbəb 

olmuşdu. “Milləti xilas” etmək adı ilə siyasi arenaya senator Long və keşiş Koflinin 

çıxması Adolf Hitlerin şovinist nəzəriyyələrinin Amerika sayağı reallaşması təhlükəsi 

aydın oldu. S.Lyuis öz əsərində qəribə də olsa, gülməli və eyni zamanda dəhşətli Bez 

Vindrip, Sarason, Pol Piter Preng və onların məsləkdaşlarının təsvirinə xüsusi diqqət 

yetirir. Amerika cəmiyyətinin mikrokosmosu kimi kiçik əyalət şəhərinin timsalında 

Fort Byul adlı faşistlərin tərəfkeşləri olan siyasətçiləri ifşa edib onların əməllərini 

başa salmağa çalışırdı. “Unudulmuş insanlara” faşistlər tərəfindən məharətlə istifadə 

olunan “vətənpərvərlik” və hətta “inqilabı” ifadələrin vasitəsi ilə mövcud zalım və 

qaniçən siyasi xəttin mürtəce mahiyyətini ittiham edirdi [49, s.355-357].  

1936-cı ildə irtica məğlub olduqda və Ruzveltin yenidən seçilməsi zamanı 

başqa faktorlarla yanaşı, kəskin ifşaedici mahiyyət daşıyan Sinkler Lyuisin 

romanlarını qeyd edirdilər [148, s.358].  

Məşhur Amerika tənqidçisi V.L.Parrinqton 1927-ci ildə Sinkler Lyuisi “keşiş 

dua edən zaman fikri nadincliklə məşğul olan Amerika ədəbiyyatının dəcəli” [99, 

s.432] adlandırmışdır. “Sinclair Lewis is the bad boy of American letters whose 

thoughts are on bent-pins while the deacon is laboring prayer” [99, s.360]. 

Faşizmi aydın və inandırıcı şəkildə əks etdirən ədib zamanın ideya istiqamətinə 

tamamilə uyğun olmaqla, böyük təsir gücünə malik idi. Roman-utopiya “Bizdə bu 

mümkün deyil” əsərində də antifaşist mövzu, ümidsiz gələcəyin təsviri əsas 

götürülür. Əsərin intellektual ab-havası, Nitşse ideyalarına Amerika cəmiyyətində 

artan maraq, imperializmin vüsət alması, İbsen və Zolya kimi yazıçıların 

yaradıcılıqları Lyuisi maraqlandırmırdı. Lyuisin realizmini “fotoqrafik” dokumental 



24 

adlandırırdılar. Çünki özü də Amerika əyalətinin sakini olaraq öz qəhrəmanları ilə 

eyniləşmiş, müəllif-qəhrəman arasında tələb olunan məsafəni saxlaya bilməməsinə 

görə günahlandırılırdı. Yeni kəşflərin insanın xeyrindənsə, ziyanına yönəlməsi, elmin 

insan nəzarətindən çıxıb nəticədə məhvə aparması Xirosimadan altı il əvvəl 

“Qalileyin həyatı” adlı əsəri ilə əsrin ilk öncəgörmə hadisəsini təsvir etmişdir. 

İncəsənətdə bu problemə ən çox yaxınlaşan Bertold Brext olmuşdur. 

 

1.2. Hərbi roman janrının bədii-estetik xüsusiyyətləri. Müharibədə insan 

amili  

 
Uzun illər oxucuya estetik zövq aşılamaq yazılı ədəbiyyatın yeganə estetik 

funksiyası hesab edilmişdir. Hətta bu cəhət onu folklordan – şifahi ədəbiyyatdan 

fərqləndirən əsas xüsusiyyət hesab edilmişdir.  

Bugünün elmi-nəzəri fikri yazılı ədəbiyyatın praqmatik funksiyalardan sərf-

nəzər edilməsini və bədii-estetik funksiyanı “yeganə funksional keyfiyyət kimi” elan 

edilməsini birmənalı qarşılamır. Müasir milli ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsində 

əyləndirici-estetik funksiya yazılı ədəbiyyatın idrakı, tərbiyəvi funksiyaları ilə bir 

sırada yer alır. Nəzəriyyəçi alim R.Əliyev tamamilə doğru qənaətə gəlir ki, “müxtəlif 

janrlarda ədəbiyyatın müxtəlif funksiyaları aparıcı olur” [9, s.213].  

Bu mənada roman janrında, heç şübhəsiz ki, əyləndirici-estetik funksiya, idrakı 

tərbiyəvi funksiyalardan sonra gəlir. İdraki funksiyanın önə keçməsi romanın sosial 

və fəlsəfi təbiəti ilə birbaşa bağlıdır. Məhz bu mənada roman “dünya modeli” elan 

edilir və bu elan onun üzərinə düşən missiyanı şifahi ədəbiyyatın, deyək ki, eposun 

üzərinə düşən funksiya ilə eyni müstəviyə gətirir. Bunun üçün əvvəlcə janr anlayışına 

nəzər salaq. Fransız sözü olan janrın lüğəti mənası – “cins”, “növ” deməkdir. Başqa 

bir ensiklopedik lügətdə oxuyuruq: “Janr dedikdə, ədəbiyyatın inkişaf tarixi ərzində 

varlığın təsvir edilən hadisələrindəki özünəməxsusluqla sənətkarın onlara 

münasibətinin səciyyəsi ilə şərtlənib, əsərdə təkrar olunan kompozisiya quruluşu 

vəhdəti nəzərdə tutulur” [9, s.87]. Əlbəttə, bu qeydlərdə janra məxsus bütün 

əlamətlər öz əksini tapmır. Belə ki, janrın poetik təyinatını verərkən ilk növbədə onun 

hansı ədəbi növə aidiyyatı da nəzərə alınmalıdır. Ədəbi növlər və janrlar haqqında ilk 
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nəzəriyyənin müəllifi Aristorel yazmışdır: “Təqlidi sənətlər ... bir-birindən üç 

cəhətdən: ya təqlidin nə olduğuna, ya nəyin təqlid olunduğuna, ya da təqlidin necə 

olduğuna görə eyni cür olmur” [3, s.41]. Aristotelin sözlərinə istinad etsək, o, ədəbi 

növləri və janrları “Təqlidetmənin vasitələrinə görə” fərqləndirir. Başqa sözlə, janr 

sənətkarın həyata münasibət tərzi, onu bədii təcəssüm imkanları ilə hüdudlanan bədii 

formadır. Bədii forma kimi o, mənsub olduğu dövrə, aid olduğu ədəbi cərəyana, 

yaradıldığı bədii dilin poetik vasitələrinə və üsluba görə müəyyənlik əldə edir. 

Şübhəsiz ki, burada sənətkarın həyata münasibətinin başında dayanan estetik idealın 

mühüm rolu vardır.  

Böyük tənqidçi V.Belinski fransız maarifçi filosofu Volterin belə bir fikrini 

misal gətrir: “Ədəbiyyatda bütün növlər yaxşıdır, darıxdırıcısından və müasir 

olmayandan başqa”. Bununla da tənqidçi həyatın müasirlik ruhunu bütün ədəbi 

növlər və janrlar, ümumən bədiilik və bədii əsərlər üçün başlıca şərt sayır. Müasir 

nəzəriyyə əsərlərində belə bir yekdil fikir özünə yer alır: “Ədəbi növlərin hər birini 

özünəməxsus xüsusiyyətləri, oxşar və fərqli cəhətləri vardır. Lirika üçün hiss və 

həyəcan, əhval-ruhiyyə, epos üçün hadisə, dramaturgiya üçün hərəkət daha 

xarakrerikdir. 

...Lirik, epik ünsürləri bədii əsərlərin qoşa qanadlarına, dramatik elementləri 

isə onların hərəkətverici qüvvəsinə bənzətmək olar” [24, s. 117-118]. 

Beləliklə də, R.Yusifoğlu dramatik konfliktə daha çox üstünlük verir. XX əsrin 

ikinci yarısından sonra ədəbi prosesin səciyyəvi cəhətlərindən biri də janr 

münasibətində dəyişmələrin baş verməsidir. Janrlararası münasibətlərdə keçmələr, 

poetik qarışıqlıq bu dövrün ədəbi janrları üçün səciyyəvidir. İndi sırf saf janrdan 

danışmaq bir qədər çətindir. Ümumiyyətlə, burada poetik ehkamçılığa yol verməyə 

ehtiyac yoxdur. Elmi Texniki İnqilabın başlanması ilə bağlı stresslərin artması – yəni 

zəmanə özü artıq 60-cı illərdən başlayaraq janrlara çeviklik və yığcamlıq gətirən 

elementlərin gəlməsinə şərait yaratdı. Ədəbiyyatda psixologizm gücləndi, sənət 

pafosdan, patetikadan, möhtəşəm bədii təsvirlərdən, təfərrüatlardan adiliyə endi. Janr 

anlayışına tərif verən, məşhur rejissor, yeni teatr məktəbinin banisi Q.A.Tovstonoqov 

yazırdı: “Hər bir əsər bu və ya başqa şəkildə həyatı əks etdirir. Janr isə gerçəkliyə 
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münasibətdə bədii obraz kimi müəllifin şüurunda əksini tapan ifadə vasitəsidir” [113, 

s.173]. Deməli, janr müəllifin tapdığı ən qlobal obrazdır. Sənətkar gerçəkliyi 

müəyyən obraz şəklində və onu bədii vasitələrlə, dil və üslubla təcəssüm etdirir ki, 

buna da janr deyilir.  

Ədəbiyyatşünaslıq elmindən məlumdur ki, trilogiya bir müəllifin ideya 

ümumiliyi və mövzu ardıcıllığı, süjeti ilə birləşən üç ədəbi əsərdir. Trilogiya klassik 

ədəbiyyatdan üzü bəri gələn ədəbiyyatşünaslıq terminidir, belə ki: “Dramaturji, 

yaxud təhkiyə janrında yazılıb, vahid müəllif qayəsi ilə bir-birinə bağlı olan üç ədəbi 

əsər”. Məsələn Bomarşenin “Sevilya bərbəri”, “Fiqaronun evlənməsi”, “Cinayətkar 

ana” trilogiyası” [19, s.178]. 

Azərbaycan nəsrində, məsələn xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadənin “Eldən-elə”, 

“Aləmdə səsim var mənim” və “Vətənə qayıt” əsərləri, M.S.Ordubadinin “Gizli 

Bakı”, “Döyüşən şəhər” və “Dünya dəyişir” romanları birlikdə trilogiyadır.  

Hər hissə müstəqil sayılır və hər birinin də, öz müstəqil adı var. Sadəcə, bu 

müstəqil romanları eyni mövzu və eyni obrazlar birləşdirir. Burada dərin həyati 

müşahidə, yaşanmış həyatın qənaətləri, zamana, dünyaya, insan aləminin 

ziddiyyətlərinə kəskin baxış bucağı altından nəzər var. Görünənlər sözlə göz önünə 

gətilir. Özü də o qədər aydınlıqla, dəqiqliklə gətirilir ki, mübahisəyə yer qalmır.  

İstedadlı qələm sahibi Ceyms Counsun (1921-1977) diqqətçəkən nəsr 

nümunələrindən biri kimi irihəcmli memuarvari trilogiyası “Buradan əbədiliyə 

doğru”, “Nazik qırmızı xətt”, “Sadəcə səslə” adlanır.  

“Buradan əbədiliyə doğru” romanı mövzusunun genişliyi, aktuallığı, toxunulan 

problemlərin taleyüklülüyü, tarixi və ədəbi dəyər baxımından Amerikan bədii 

nəsrində müharibə haqqında yazılan əsərlərin ən parlaq və nadir nümunələrindəndir.  

Görkəmli nasir adamlara təsir etmək, onların hisslərinə toxunmaq, onları 

hərəkətə gətirmək üçün sözün qüvvəsindən çox məharətlə istifadə edir. C.Counsun 

nəsrini maraqlı edən cəhətlərdən biri də toxunduğu mövzuları, faktları, hadisələri 

müqayisələrlə təqdim etməsidir. Onun nəsrini cəsarətlə ideyalar nəsri adlandırmaq 

olar. Onun qələmə aldığı elə bir mövzu, toxunduğu elə bir problem yoxdur ki, müəllif 

təklifsiz keçinsin. Maraqlıdır və təqdirə layiqdir ki, C.Couns eyni mövzuya, yəni 
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müharibə mövzusuna nə qədər müraciət edir-etsin, oxucunu yormur. Təsvir, ifadə, 

ona yanaşma tərzi rəngarəng, müxtəlif olduğundan əsər oxucunu cəlb edir.  

Ceyms Couns müharibə mövzusunda xeyli əsərin müəllifidir və bu əsərlər 

təkcə aktual mövzusuna görə yox, həm də sənətkarlıq məziyyətləri ilə seçilir. Havay 

adalarında hərbi xidmətdə olarkən yaponların 1941-ci ildə Perl-Harbora hücumunun 

şahidi olmuş, Quadalkanal adasında gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, yaralanandan 

sonra 1944-cü ildə ordudan təxris olunmuş Ceyms Couns ABŞ hərbi roman 

ustalarının liderlərindəndir. “Folkner və Heminqueyi kim əvəz edə biləcək?” sualına 

60-cı illərin tənqidçiləri ən çox gənc Counsun adını çəkirdilər [101, s.30]. “Buradan 

əbədiliyə doğru” (“From Here to Aternity”, 1951) adlı ilk romanı Amerika 

ədəbiyyatında müəllifini ilk cərgələrə çıxardı.  

Sonralar “Nazik qırmızı xətt” (“The Thin Red Line”, 1962) və “Sadəcə səslə” 

(“Whistle”, 1978) və daha əvvəl yazdığı “Buradan əbədiliyə doğru” romanları 

trilogiya yaratmışdı. Hər üç əsərdə sadə Amerika əsgərinin özünün bir fərd kimi, 

itaətkar oyuncaq olub məhv olmaması uğrunda apardığı mübarizənin şahidi oluruq. 

“Bu romanda ilk dəfə təqdim olunan bir çox mövzular müharibədən sonrakı Amerika 

nəsrində şöhrət tapdılar. Özgələşmə və ünsiyyətsizlik, anonimlik, simasızlıq, 

şəxssizləşmə – bütün bu kimi sosial-psixoloji kateqoriyalar hərbi həyatın qabarıq 

realistik səhnələrində təqdim olunmuşdur. Faciə hissi əsərdə “müharibənin 

dəhşətləri” ilə deyil, məhvedici hərbi bürokratiya şəraitində daha acınacaqlı təzahür 

edən burjua cəmiyyətinin ağıla sığmayan boş həyat tərzi ilə göstərilir” [87, s.47] – 

deyə Amerika ədəbiyyatının sovet mütəxəssisi Mulyarçik yazır. Əsərin baş qəhəmanı 

Robert Pryuit, və ya sadəcə dostları deyən kimi Pryu adi bir siravi əsgərin, həyatın və 

zamanın formalaşdırdığı minlərlə gənclərin taleyini yaşayan cavanın obrazı – gənc 

müəllifin əsas uğuru idi. Otuz illik hərbi xidmətə yazılan şaxtaçı oğlu “əsgər olmaya 

bilməzdi. Onun kimi oğlanlara bu yeganə çıxış yolu idi”. Pryu kimi adamlara hərbi 

xidmət nizam-intizam illüziyası, stabil həyat və cəsarət, mətnlik, qeyri-adi bacarıq 

tələb olunurdu. Pryu hərbdə özünü “tapmışdı” və alışdığı həyatından məmnun idi. 

Demək olar ki, o nümunəvi əsgər idi. Lakin hərbi hissədə olan ədalətsizlik, insan 

ləyaqətini alçaldan davranış yaşadığı mühitlə razılaşmayan Pryunun qəlbində 
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üsyankarlıq hissinin baş qaldırması ilə müşayiət olunur. Pryu yadına salır ki, gənclik 

illərində o, ədalətsizliklərə nifrət etməyi öyrənmişdir və bu zaman onda haqsızlıqlara 

qarşı dərin bir etiraz hissi baş qaldırır. O, bilir ki, müqəddəratını özü seçmişdir, lakin 

seçim azadlığı, söz azadlığı kimi ədəbi kateqoriyalar onu rahat qoymur. Romanın 

əvvəlindən axırına kimi o, məhz həmin azadlığı təmin etmək naminə döyüşməli olur, 

hərçənd özü də yaxşı bilir ki, əsgərə verilən azadlıq – yalnız “pivə içmək azadlığıdır”. 

Əsər Pryuitin başqa hissəyə keçirilməsi ilə başlayır və onun mənəvi maksimalizminin 

faciəsi ilə tamamlanır. Romanın qeyd-şərtsiz “hərbi” nəsrə aid olduğuna baxmayaraq, 

son epizodları çıxmaq şərti ilə müharibənin təsviri əsərdə yox dərəcəsindədir. 

Əlbəttə, əsər hərbi həyat ab-havası, hərbçilərin əzab-əziyyətlərinin canlı lövhələrini 

təbii boyalarla yaratmaqla oxucunu inandırmış olur. Sərt, dinməz-danışmaz, yola 

getməyən Robert Pryuit üzülmüş, həssas qəlbli və yaradıcılığa meyilli birisidir. 

“Həyatın acı dərslərinə baxmayaraq – müəllif yazır, – Pryu hələdə insanların xoş 

niyyətlərinə inanır, bu da onun bəlasıdır”.  

Bir dəfə şeypuru əlinə alan Pryu onun cazibə qüvvəsini, möhtəşəmliyini, 

təntənəsini hiss edir və eyni zamanda o məqamda elə zərif, qəmli hisslər keçirir və 

başa düşür ki, şeypur çalmağa onun istedadı var. O, düşünür ki, öz amalına özünü 

həsr edə bilirsənsə, deməli, həyatın uğurlu sayıla bilər. Pryu öz silahdaşı tərəfindən 

öldürülməyə məhkum olunandan çox əvvəl dostları ilə birgə öz həyatına və sadə, 

adsız əsgərlərin həyatına “Hərbi qulluqçunun blyuzu” əsərini – rekviyem bəstələyir. 

Lakin Pryuda hərbçi – şeypurçu olmaq nəsib olmur, tale ona qarşı amansız oldu. O, 

idmanla məşğul olur, uğurları da az olmurdu və hətta şeypura olan marağını da 

boğmuşdu. Lakin bir yarışda rəqibinə vurduğu zərbə nəticəsində rəqibinin kor 

olduğunu gördükdə boks əlcəyini bir də geyinməməyə söz verir. O, bir vaxt ölüm 

ayağında olan anasına söz vermişdi ki, əgər əsaslı səbəb olmasa, heç vaxt heç bir 

insanı incitməyəcək. Yarışlarda iştirak etməkdən imtina etməklə Pryu hərbi başçılarla 

barışmaz qarşıdurmaya keçir. O, hamı kimi hərbi iyerarxiyanın bütün nümayəndələri 

tərəfindən – starşina Uorden və kapitan Xolmsa, polkovnik Delbert və general 

Sleytera tərəfindən incidilir və təqib olunur. Ədalət və humanizm qanunlarını 

pozanlarla daimi münaqişələr, özünü təhqir və alçaltmağa yol verməməsinə görə 
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Pryunu Skofild qarnizonunda əsgərin başına gələ biləcək ən dəhşətli sınağa çəkirlər: 

o, qarnizon həbsxanasına düşür. Həbsxana Counsun romanında “dinc” həyatın bir 

tərkib hissəsini təşkil edir. Həbsxana xoşagəlməyən üsyançıların məkanı olmuşdur. 

Pryunun atası da tətillərdə iştirakına görə bir vaxtlar həbs olunmuşdu. Həbsxana 

insan ləyaqətinin istər hərbdə, istərsə də mülki həyatda zorakılıqla məhv olunduğu 

yerdir. Skofild həbsxanası isə, insanın mənliyinə, varlığına və mənəvi ölümünə 

hesablanmış bir mexanizmdir. Daha doğrusu, Amerika hərb sisteminin daim məşğul 

olan və dayanmadan işləyən mühərriyinin bir hissəsi idi.  

Heç də təsadüfi deyil ki, “Sən yalnız səslə” hərbi romanının epiqrafında Couns 

hamını yada salıb yazır: “ABŞ ordularında II Dünya müharibəsində iştirak edənlərin 

sağ qalıb-qalmamasından, həbsə məhkum olub-olmamağından asılı olmayaraq... mən 

bu əsəri onlara ithaf edirəm” [72, s.9]. 

Pryu öz məhkum həyatını heç bir hərbi əməliyyatla müqayisə olunmayan fiziki 

və mənəvi sarsıntılar içində keçirməsinə baxmayaraq, hərbi dostluğa sadiq qalır. 

Onun üçün ordu ilk növbədə, dostları – qüdrətli ölkənin ögey övladları idi. Qatı bir 

pasifist kimi Ceyms Counsa döyüşmək hissi, yalançı patriotluq, militarist ideyalar və 

Amerika hərbi qüdrətini tərənnüm etməsi hissləri yad idi. Pryuitin hərbə bağlılığı, 

dostlarına, ölkəsinə – demokratik Amerikaya bağlılığının təzahürü idi. Demokratik 

Amerika isə Andjelo və Red, Klark və Treduel və Counsun bir çox epopeyasının 

“kollektiv” qəhrəmanlarıdır. 

Bu sadə Amerika əsgərlərinə qarşı səlahiyyət sahibi olan yüksək rütbəli 

hərbçilər Delbert və Sleyter qoyulur. General Sleyterin vahiməli və ən çox tipik 

sürətini göstərir. Onun psixoloji cəhətdən inandırıcı olub-olmaması ədibi çox da 

maraqlandırmır, çünki o, süjet-hadisə iştirakçısı kimi görünmür.  

Ona görə də Sleyterin çıxışları daha çox universal, ayrı-ayrı Amerika yüksək 

hakimiyyət dairələrinə xas güc fəlsəfəsinə uyğun qəbul olunur. Sleyterin aşkar 

militarizmi, ordunun sülh naminə yox, müharibə aparmaq üçün labüdlülüyü və 

nəhayət, hərbidə əsgərlərin nizam-intizamını təmin etmək üçün söylədiyi proqram bir 

daha “əsgərin orduda qalması – ölümə məhkum olmaq deməkdir” ideyasını 

təsdiqləyir. Daimi gərginlik, hər an yaşanan daxili etiraz və münaqişələr çox primitiv 
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və rahat başa gələn üsullarla aradan qaldırılır. Məzuniyyəti olan əsgərlər, xüsusilə 

əmək haqqı verilən günlər içir, kart oynayır, faişəxanalara üz tuturlar. Belə evlərin 

birində Pryu Loren adlı “Naməlum gözəl”lə rastlaşır və ona aşiq olur. Bu məhəbbət 

sıravi əsgərin parçalanmış qəlbinin rahatlanması üçün edilən cəhd, daha bir illüziyaya 

çevrilir. 

Romanda tənhalıq probleminə bir başqa yöndən münasibət bildirilir. Tənhalıq 

cəmiyyətin məhsuludur, ancaq cəmiyyətdən təcrid olunmaq deyil, ümumiyyətlə, 

insanın bütün keyfiyyətləri başqaları ilə ünsiyyətdə, cəmiyyətdə meydana çıxır... 

İnsanın özünü dərk etməsindən bu yana dünyanın əzəli və əbədi təməl fəlsəfi 

problemlərindən biri – tənhalıq problemi Amerika ədəbiyyatında öz əksini tapıb. 

Tənhalıq əslində cəmiyyət-fərd problemidir. Düşünən, dərk edən insanı tənha 

olmadan təsəvvür etmək olmaz. Ancaq tənhalığın kökündə, nüvəsində cəmiyyətin 

fərdi, yaxud fərdlərin bir-birini başa düşməməsi, anlaşılmazlıq var. Fərdlə cəmiyyət, 

yaxud fərdlərarası konflikt, ziddiyyət gizlində, yaxud açıq şəkildə həmişə var. 

Təəssüf ki, çox vaxt bu konflikt daim yüksələn xətlə inkişaf edir... 

Bu dövr Amerika ədəbiyyatında artıq başqa səbəblərin törətdiyi tənhalıqdan 

söhbət getmir – insanın adi, normal şəraitdə olan tənhalığı qabardılır. Fahişəxanalar 

da həbsxanalar kimi qarnizon həyatının ayrılmaz mənsubiyyətlərindəndir, çünki 

bunlar ənənəvi mükafatlanma və cəza normalarıdır. Counsun romanında fahişəxana 

azad sahibkarlıq sahəsi kimi göstərilir və burada “gözəl” Loren Havayi adalarına onu 

heç kəs tanımadığına görə gəlib çıxmışdır: yaxşı pul qazanıb Amerikaya varlı xanım 

kimi qayıda biləcəyinə ümid edir. Münaqişədə adam öldürən Pryu öz yaralarını 

sağaltmaq üçün sevgilisinin evinə gəlir. Pryunun Loren və onun rəfiqəsi Jorjetta ilə 

xoşbəxt görünən həyatı “hörmətli” burjua yaşayışına parodiya olaraq bir daha belə 

həyat tərzinin onun üçün mümkünsüz olacağını sübut edir. Perl-Harborun 

bombalanmasının səkkizinci günü o, öz hissəsinə qayıtmaq niyyətindədir, lakin patrul 

əsgəri gördükdə, təhlükədən uzaqlaşmaq üçün qaranlığa qaçır. Pryunun tüfəngi 

yanında idi və o, onu təqib edənlərin silahlarını ona tuşlamamışdan əvvəl atəş aça 

bilərdi. Lakin Pryu bunu etmədi, çünki əsgərlər “onun ordusunu təmsil” edirdilər və 

öz əsgər vəzifələrini yerinə yetirirdilər. “İlahi, bu dünya necə də tənhalıq 
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məskənidir” – “Christ but the world was a lonesome place” [72, s.794]. Pryuit 

əbədiyyətə qovuşmaq astanasında düşünür. Əsərdə xeyir və şər, ədalət və haqsızlıq, 

yaxşı və yaman arasından keçən səddi, vətən təəssübkeşliyi, insanpərvərlik, mənəvi 

dəyərlər obrazlı şəkildə oxucuya çatdırılır. 

“Buradan əbədiliyə doğru” romanı Pryunun ölümünün bilavasitə günahkarı 

olmuş rota komandiri Xolmsın oğlunun anası ilə çox mənalı söhbəti ilə yekunlaşır. 

ABŞ təzəcə II Dünya müharibəsinə qoşulub. Atasından hərbi xidmətə olan həvəsi 

Karen Holmsi: “– Ana, necə bilirsən, bu müharibə mən Uest Pointdə hərbi məktəbi 

qurtarana qədər çəkər, mən də orada iştirak edim?” deyə soruşur. “Mother, do you 

think the war will last long enough so I can graduate from the Point and be in it?”. 

Ana yox cavabı verir, lakin dərhal oğlunu “əmin” etməyə çalışır ki, “sən böyüyənə 

kimi başqa bir müharibə başlayar” – “.....you’ll be the right age for the next one”. 

“– Sən əminsən, ana?” – “– You really think so, mother?” [72, s.850] – oğul fikirli 

soruşur.  

C.Counsun “Nazik qırmızı xətt” romanı müharibədən on beş il sonra yazılan 

antimilitarist əsərdir. Bu kimi romanlar müharibədən dərhal sonra yazılan əsərlərdən 

fərqlənirdilər, çünki bu illər ərzində baş verən hadisələr onları səciyyələndirən 

personajların kontekstində açılırdı. Müharibədən sonrakı Amerika həyatı yazıçıların 

qırxıncı illərdə yaşamış qəhrəmanlardan uzaqlaşmalarına səbəb oldu. Bu zaman 

müharibə gerçək həyatın problemlərini həll etməsi üçün bir fon kimi göstərilir [95, 

s.62].  

Roman Amerika əsgərlərinin 1943-cü ildə Qvadalkanal adasının 

cəngəlliklərdən çıxarılması ilə başlayır və Bula-Bula adlı balaca kəndin azad olması 

ilə qurtarır. Hadisələr Amerika əsgərləri və onların komandirləri ətrafında cərəyan 

edir. Müəllif qəsdən ümumiləşməyə çalışır. Burada səciyyəvi bədii üsuldan istifadə 

edərək, bir personajın təsvirinə çox vaxt ayırmadan, başqa bir epizoda keçib və yeni 

bir personajı təqdim edir. Bu zaman başqaları fon kimi hərbçi kütlələrini təşkil edir. 

Müəllifin məqsədi amansız və güclü təşkilatın qurbanı olmuş bir insanın obrazını 

yaratmaqdır. Əsərin personajlarının hiss və görüşlərinin ziddiyyət təşkil etməsi 

xarakterikdir.  
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Müharibəyə olan münasibətlərinin müxtəlif olmalarına baxmayaraq hamını 

birləşdirən ümidsizlik hissidir. Adanı işğal etmək üçün gətirilən insanlar özlərini adi 

yük kimi hiss edirlər. Bəziləri elə qənaətə gəlirlər ki, həqiqi müharibədə ölümə 

hazırdılar, lakin iştirak etdikləri belə bir fəndgir oyunda məhv olmaq istəməzdilər. 

Rota kəndə çatdıqda məlum olur ki, başqa bir hissə tərəfindən o, artıq tutulmuşdur. 

Həddən artıq səy göstərən komandiri balaca bir bölümün rəhbəri üçün daha çox 

müstəqil hərəkət etdiyinə görə vəzifəsindən azad edirlər. İnsan təbiətində əbədi 

konflikt yaşanmasını göstərən ədib onun bir şəraitdə mərhəmətli, digərində isə 

rəhmsiz olduğunu göstərir. Müharibədə insan qəddarlaşır, çünki şərait özü qəddar və 

amansızdır. Əsərin adı da qədim atalar sözündən götürülüb. “Müqəddəs insanı 

dəlidən yalnız nazik qırmızı xətt ayırır”. Xeyirlə şər arasında da yalnız nazik qırmızı 

xətt mövcuddur. İnsanın daxilindəki ziddiyyətlər müəllifin əsas məramıdır. Müharibə 

şəraitinə düşən insan psixologiyasının təşviqinə çox diqqətlə yanaşan müəllif insanın 

daxili konfliktini insan və cəmiyyət, insan və vicdan, insan və məhəbbət kimi 

problemlərini də görür. Trilogiyanın sonuncu hissəsində – “Sadəcə səslə məni” 

romanında insanın hətta faşizmə qarşı aparılan müharibənin də əleyhinə çıxması 

göstərilir. Ona görə rus ədəbiyyatçıları onun bu əsərini ən çox faşizmdən əziyyət 

çəkən avropalılara qarşı təhqir kimi qəbul edirdilər. Lakin Counsun 1978-ci ildə II 

Dünya müharibəsindən 33 il keçdikdən sonra yazdığı son romanından görünür ki, 

Koreya və Vyetnam müharibələri, ərəb-İsrail qarşıdurması və s. ədibin müharibədə 

insan amilinə münasibətinin dəyişməsinə səbəb oldu. Ümumiyyətlə, müharibə 

əleyhinə çıxış edən müəllif bir daha bu əsərdə öz mövqeyini bəyan etmiş oldu.  

Acı məyusluq və xəyallarının məhvi “Sadəcə səslə məni” romanının dörd 

qəhrəmanının şüuruna hakim olmuşdur. Onların üçü “Buradan əbədiliyə doğru” 

romanının “örnəklərinə” oxşayırlar. Adları müxtəlif olsa da, oxucunun şüurunda həm 

məntiqi, həm də bədii cəhətdən öz sələflərini tamamlayırlar. Onların hamısı, yeni 

iştirak edən Lenders daxil olmaqla Tenessi ştatının uydurulmuş Lyuksor şəhərinin 

hospitalında yaralanandan sonra müalicə alırlar. Demək olar ki, müharibənin 

bilavasitə təsviri romanda verilmir. Lakin o, qəhrəmanların yaddaşında, 

söhbətlərində, qarabasma yuxularında, dəliliyin ilk əlamətlərində özünü büruzə verir. 
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Müharibə onların yaralı qəlblərində və şikəst olmuş bədənlərində unudulmaz izlər 

qoymuşdur. Y.V.Kovalev romanın müqəddiməsində yazır: “Hospitalda uzun müddət 

qalmaları, tam sağlamlıqlarını bərpa etməmələri, “şənlənən” Amerika ilə tanışlıq, 

özlərinin bu nəşəli və tox həyatda yad olmaları – bunların hamısı tezliklə onların 

özlərini öldürmək fikrinə salır” [72, s.5].  

Burada “bir dəstə yetim uşaq” bir-birinə sadiq qalaraq əsərdə bütün ölkəyə 

qarşı çıxırlar. Əsərin baş qəhrmanları Uinc, Prel, Streyc və Lenders müəllif üçün özü 

və vaxtı ilə Robert Pryuitin xidmət etdiyi ordunun rəmzidir. Bu əsərdə Robert Pryuit 

Bobbi Prell olur. “Yalnız səslə məni” romanı tarixin yeni dönəmində şəklini dəyişmiş 

“itirilmiş nəsl”ə aid olan ədəbiyyat nümunəsidir. Hər bir qəhrəman minlərlə özü 

kimisinin adından danışır. Birinci hərbi romanda olduğu kimi, Ceyms Couns 

demokratizmə sadiq qalmışdır – heç bir qəhrəmanı serjant rütbəsindən yüksəyə 

qalxmamış, Bobbi Prel isə iki dəfə serjant rütbəsi almış və yenidən rütbəsi siraviyə 

kimi alçaldılmışdır. Ədib üçün ordu – əvvəlki kimi demokratik Amerikanın rəmzidir 

və yeni gələn əsgərlər fəhlə və xırda fermerlərin övladlarıdır.  

Alayın əsgərləri real həyatla təmasda olduqca illüziyalarla bol olan ömürlərinin 

fəlakətli çarəsizliklə əvəz olunduğunu görürdülər. Hər dörd qəhrəmanın həyat 

hekayəsinin fərdi süjet xəttinin olmasına baxmayaraq, əsas məqamlarda tipik 

olduqları məlum olur. Bu müxtəlif insanları təkcə əsgər nişanları və yaraları 

birləşdirmir. Məlum olduğu kimi, onların həyatlarının sonu da eynidir və odur ki, 

roman rekviyev kimi səslənir. Burada bütün bəşəriyyət üçün çalınan əcəl zənginin 

əks-sədası eşidilir. “Biz müharibə mütəxəssisi olmuşuq, – deyən Lenders, – elə o da 

bizi məhv edəcək. Bu olmasın, o biri olsun”. Artıq biz Counsun səsini eşidirik: bu 

tarixin yerdəyişməsi və qatların üst-üstə gəlməsi qəhrəmanların psixologiyasında 

anaxronizmlə müşahidə olunması ilə nəticələnir. Ədibin qəhrəmanlarının inandırıcı 

xarakterləri, hər birinin taleyinin yüksək bədii təsvirinə baxmayaraq faciəvi finala 

doğru aparan süjet 40-cı illərdən daha çox 60-70-ci illərə uyğun gəlir. Hər hansı 

müharibənin insaniyyətə zidd və absurd olduğu, ondan inadla qaçmaq kimi işarələr 

gerçəkliyi gələcəyə istiqamətləndirilmişdir.  

Bu mənada əsgərliyə yeni qəbul olunmuş “uşaqlarla” Avropa hərbi 
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əməliyyatlar bölgəsinə yola düşən Streydjin sonu çox səciyyəvidir. Streydj bu od-

alov üzü görməyən uşaqlara qəlbən çox bağlanıb və bu təcrübəsiz və saf gəncləri 

okeanın o tayında həqiqi ölüm gözləməsini bilərək nə onun qarşısını almaq 

iqtidarındadır, nə də bir daha o, ağrını yaşamaq. Əlbəttə, Streydjin vəziyyəti onun 

dostlarının taleyi ilə əlaqədardır: Lenders maşının altına atılıb, Prel sərxoş davada 

öldürülüb, Uinc isə ruhi xəstəxanaya yerləşdirilib, lakin Streydji tam hərbi geyimdə 

gəmidən okeanın buzlu suyuna atmağa məcbur edən təkcə bu hadisələr deyil. Məhz 

burada, gəmidə, yeni gəlmiş əsgərlərin əhatəsində Streydj tam şəkildə müharibənin 

mənasız və amansız olduğunu dərk edir. Burada söhbət müharibənin son dövrlərindən 

– Normandiyaya hərbçilərin çatdırılmasından getsə də, Streydjin pessimist əhval-

ruhiyyəsi ona məlum olan hərbi əməliyyatın xarakterinə uyğun gəlmir. Heç də 

təsadüfi deyil ki, Streydjin faciəsini Couns “əsərin kulminasiyası” sayır – görünür, 

konkret hadisələrin arxasında müəllif ümumiləşmiş mənanın konturların görür. 

Streydjin və Counsun özünün faciəvi dünya duyumu keçmiş, hal-hazırda gedən və 

gələcəkdə ola biləcək müharibələrə olan nifrətdir.  

Streydj suda olarkən “elədiyindən şoka düşür. Bu elə tez baş verir ki, nə 

etdiyini dərk etmir”. Streydj görür ki, gecə dumanına doğru hərəkət edir, lakin heç 

kəsin diqqətini çəkmək niyyətində deyil. Anlayır ki, onunla gəminin arasında məsafə 

artır. Lakin bu, onu “heç də kədərləndirmir”. İnsan mənəviyyatının zəngin qatlarının 

açılması, həyatın güclü, insanın edə biləcəkləri və edə bilməyəcəkləri təkcə gücünü 

yox, gücsüzlüyünü də, edə biləcəklərini deyil, edə bilməyəcəklərini də bəyan edir. O, 

bu “olar-olmaz”ı varlığın pozulmaz, sarsılmaz həqiqəti kimi tərənnüm edir. Müəllifə 

görə, insanın varlıq aləmindəki yeri onun gücü ilə gücsüzlüyü arasındakı məkandadır. 

O yerdəki insanın gücü yaranır, insan hər şeyi etməyə qadir olur, insan məhz oradan 

başlanır. O yerdə ki, güc qurtarır, heç nə etmək olmur. İnsan orada qurtarır. “Bu insan 

sanki bütün əsgərlərin taleyinə yazılmış ağrı-acıları onlarla bölüşür” deyə, ədib əlavə 

edir. Artıq Strendji yalnız buzlamış əlləri narahat edir, baxmayaraq ki, o yun əlcək 

geyinmişdir. Sonda aramsız hallyusinasiyaların təsiri və son ayıq fikir: “O bilmirdi 

hansı tez baş tutacaq: batmaq! və ya donmaq!?” Qəhrəmanın gücsüzlüyü, romanın 

milli tarixi varlıqla dəyişən zamanın üz-üzə gəlməsindən doğan konflikti, dəyişən 
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zamanın eybəcər xarakteri zəminində tamamilə məntiqi və başadüşüləndir. Bu 

obrazların yaradılmasında da yazıçının həyat həqiqətinə sədaqəti bütün çılpaqlığı ilə 

görünür. Müəllif onları şişirdilmiş müsbət qəhrəmanlar kimi təqdim etmək fikrindən 

uzaqdır. Zaman və şəraitə qarşı getdikcə daha artıq gücsüzləşir və tragik bir həyat 

yaşamağa məhkum olunurlar. Amerika gerçəkliyində yaradıcı sənətkar üçün öz 

estetik idealını qəhrəman-döyüşçü obrazında təsdiq etmək elə də asan iş deyil [72, 

s.544]. 

Amerika yazıçılarının müharibə əleyhinə yazılan əsərlərində mübariz əsgər 

obrazı, ümumiyyətlə, yoxdur. Heç də, təəccüblü deyil ki, ən müsbət obraz müharibə 

əsərlərində fərarilik etmiş olur. Burada dəqiqləşdirmək lazımdır ki, faşist 

Almaniyasına və onun müttəfiqlərinə qarşı aparılan müharibədə və Counsun son 

romanında fərarilik özünə qəsd formasında baş verir. Counsun yeni Lenders adlı 

personajı da müharibəni qəbul etmir və ABŞ ordusu ilə vidalaşmaq niyyətindədir. 

Sevgilisi Mariona öz hərəkətini o, belə izah edir: – Gəl dəqiqləşdirək... Mən 

qaçmıram. Mən geriyə çəkilirəm. Lakin o, qayıtmaya bilmir, çünki əsl fərari olmaq 

istəmir. Öz xoşuna hərbi hissəyə qayıtdığına görə, o, artıq fərari yox, özbaşına, 

icazəsiz getdikdən sonra qayıtmış hesab olunur. Sonda o da həyatına sui-qəsd edir. 

Ümumiyyətlə, “Sadəcə səslə məni” əsərinin baş qəhrəmanları hərbi rəhbərliyin 

əmrlərini yerini yetirərək müxtəlif şəraitlərdə bir-birinin ardınca həlak olurlar. Birinci 

romanın qəhrəmanı Pryuit son romanda Bobbi Prel olur. Məlum məziyyətlərdən xali 

olmayan Pryuit kimi insanların Amerika ordusunda faciəvi tale yaşamağa məhkum 

olması müəllifi indi daha çox düşündürür. Belə bir fikir yaranır ki, əgər müəllif öz 

müsbət qəhrəmanını bir də dirildirsə, o, dərhal onun ölümünü göstərmiş olacaq. Heç 

də təsadüfi deyil ki, bütün personajlar mənasız və dəhşətli ölüm ilə rastlaşırlar. Əsərin 

də əhəmiyyəti məhz bu nəticədədir. Lendersin ölümünü təsvir edən Couns 

Amerikanın çoxmənalı şəklini çox uzaq keçmişdə və uzaq gələcəkdə çəkmiş olur. 

Roman qəhrəmanlarının faciəsi təkcə bir fərdin yox, cəmiyyətin faciəsidir. Müəllif 

əsərdə xeyir və şər, ədalət və haqsızlıq, yaxşı və yaman arasında keçən səddi, vətən 

təəssübkeşliyini, insanpərvərliyi, mənəvi dəyərlərin obazlı şəkildə oxucuya çatdırır.  
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1.3. Hərbi roman janrının modifikasiyası. Müharibə mövzusu satirik 

təqdimatda 

 
XX əsrin ikinci yarısında ədəbi prosesdə əsas və mərkəzi təmayüllərdən biri 

mövcud estetik meyar və dəyərlərə tənqidi münasibət idi. Gənc ədəbi nəsr 30-40-cı 

illərdə Amerika ədəbiyyatında formalaşmış və 50-60-cı illərdə isə, daha da 

möhkəmlənmiş bədii norma və kriteriyalara tamamilə yeni mövqelərədən yanaşırdı. 

Bədii təfəkkürün ictimai gerçəkliyə münasibəti, müsbət və mənfi qəhrəman bölgüsü, 

ədəbiyyatın qabaqcıl və baş qəhrəman konsepsiyası, keçmişə və yeni dəyərlərə 

yanaşma, çağdaş dünyaya baxış və s. demək olar ki, yeni nəslin əsərlərində ciddi 

dəyişikliklərə uğrayırdı. Ədəbi gəncliyin erkən nəsrində diqqəti cəlb edən əsas 

yenilikçi cəhət mövcud ədəbi qayda və qanunlara məşhur obraz və obrazlar sisteminə 

dekonstruktiv yanaşma idi. Dekonstruktivizm bu dövrdə müxtəlif üslub 

nümayəndələrini yaxınlaşdıran, bir çox cəhətdən birləşdirən ən qüdrətli tendensiya 

idi.  

Heç şübhəsiz ki, yumor insanın təbiətində istedad əlamətidir. Fitri sənətkarlıq, 

təbiətində yumor hissi olan müəllif xalqın özündən əxz elədiyi gülüşü mənəvi 

həzmindən keçirərək, sözə gətirir və sözü yenidən xalqa qaytarır. Yazıçılar 

üslublarından asılı olaraq bu və ya digər dərəcədə gözlənilməz hadisə və xarakterlərin 

situasiya və detalların doğurduğu emosional təsirlilik imkanlarından istifadə edir. 

Gözlənilməzlik bir yazı üslubu kimi komik effektə səbəb olur, emosional təsir gücü 

ilə yadda qalır. Satirik nəsrdə isə, gözlənilməz detallar, hadisə və xarakterlər, ilk 

növbədə təbəssüm, gülüş vasitəsi kimi göstərilir.  

Cozef Hellerin “Tələ-224” əsərinin satirik və yumoristik nəsr üslubu öz ahəng 

və intonasiyasına, bir çox xüsusiyyətlərinə görə başqa satirik nəsr üslublarından 

fərqlənir. Onun qatı, kəskin və qəzəbli kinayəsi, şən əhval-ruhiyyə yaradan yumordan 

fərqlidir. C.Heller cəmiyyətə narazı münasibətini sətiraltı mənalarla, istehza, güclü 

kinayə vasitələri ilə ifadə edərək oxucuları əyləndirmək üçün yox, düşündürmək üçün 

gülür. Bu gülüş acı və amansızdır. Müəllifin satirası II Dünya müharibəsində dünyanı 

qan çanağına çevirmək istəyən bütün qara qüvvələrə yönəlirdi. Bu zaman onun 
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gülüşü daha sarsıdıcı, öldürücü səciyyə daşıyır, daha böyük ictimai əhəmiyyət kəsb 

edirdi. Hər qəhqəhəsi qəzəb, kin və nifrət alovları saçırdı.  

Satirik üslubda sancmaları, iynələmələri zəmanəsinin özünü ağa qarşı duran 

qara, xeyrə qarşı duran şər, işığa qarşı duran qaranlıq görməsi ilə izah olunur. 

Gününün qaranlıq tərəfinin heç də işıqlı tərəfindən az olmadığını görən sənətkar 

özünün mənəvi borcunu, hissiyatının sözü, sənəti ilə, ən başlıcası, sözünün, sənətinin 

arxasında dayanan şəxsiyyəti ilə diktə etməkdə haqlıdır. Hər hansı bir tənqidi fikrin 

arxasında güclü səxsiyyət, insani kamillik dayanmırsa, o tənqid gücsüz, başqa sözlə, 

dişsiz olacaq. Bu yöndən yanaşanda Hellerin sözü ilə əməli arasında birbaşa düz 

mütənasiblik olduğu kimi, bütövlükdə onun şəxsiyyəti və yaradıcılığı arasında da 

qırılmaz bir bağlılıq var. Həyatda cəsarətli, yaradıcılıqda kəsərli olmaq müəllif 

şəxsiyyətində tamamlanan əsas məziyyətdir. Sənətkar bədii əsərdə, ilk növbədə, 

özünü ifadə edir, yaşadığı dövr, mühit, cəmiyyət haqqında düşüncələrini oxucu ilə 

bölüşür. Satirik sənətkarın fərdi üslubi cəmiyyətdə müşahidə etdiyi kataklizmlərdən, 

siyasi, mənəvi aşınmalara münasibətdən, təsirlənmələrdən formalaşır. Vaxtilə 

Bomarşe öz əsərlərindəki satira və gülüşün mahiyyətini açıqlayaraq yazırdı: “Mən 

ona görə gülürəm ki, ağlamayım”. Kəskin satira, qəzəb, kin, nifrət tonları, acı istehza 

ilə dolu olan “Tələ-22” satirasını oxuduqca biz ona həm qəhqəhə ilə gülür, həm də 

intəhasız nifrət bəsləyirik.  

Əsərdə bütün nəslin tale yolu, bütün sosial təbəqələrin düşüncə tərzi analitik 

təhlildən keçirilir və dəyərləndirilir. Əksər satiralarda dünyagörüşü, məsələlərə baxış 

bucağı ilə tənqid hədəfinə çevrilən tiplərlə bərabər, cəmiyyətdə gedən mütərəqqi 

proseslərin təmsilçisi olan insanın – ictimai şüuru inkişaf etmiş vətəndaşın da obrazı 

görünməkdədir. II Dünya müharibəsində hərbi-hava donanmasının qulluqçusu kimi 

iştirak etmiş Cozef Heller öz təəssüratlarını satirik və cəfəng üslubda “Tələ-22” 

(“Catch-22”, 1961) romanında canlandırmışdır. Kurt Vonnequt Hellerin müharibə 

haqqında bu son əsərini “Amerikanın faşizmlə aparılan mübarizədə iştirakını böyük 

bir yalan” kimi təyin etdi. 

Cozef Heller 1923-cü ildə Nyu-Yorkda, fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. O, 

təhsilini Nyu-York, Kolumbiya və Oksford universitetlərində almışdı [101, s.546]. 
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Kəskin qrotesk formasında yazılmış və müharibənin tam mənasız olduğunu 

vurğulayan ədib, “Tələ-22” romanında Amerika ordusunun bəzi hissələrində mühari-

bənin son ilində satqınlığın, həyasızlığın və mənəvi pozğunluqların tam görüntüsünü 

yaratmışdır. Müəllif öz romanı haqqında bir dəfə demişdir: “Mən insanları 

güldürmək istəyirdim, lakin baxıb görəndə onlar nəyə gülürlər dəhşətə gəldim” [95, 

s.107]. Əsərin əsas ideyası – baş qəhrəman, Amerika təyyarəçisi Gossarianın yaşadığı 

tamahkar və mənfəət güdən bürokrat cəmiyyətlə ziddiyyətidir [95, s.107].  

Oxucu romanın əvvəlindən fantasmaqorik, gözlənilməz qəribliklər, biçimsiz 

personajlar və hər bir amerikalıya tanış nitq və təfəkkür stereotipləri ilə rastlaşır. 

“Tələ-22” romanının xarakterik xüsusiyyəti – müəllifin məramı “məlum həqiqətlər” 

və “sağlam düşüncə”li dünyanı rüsvay etməkdir. Amerikanın Aralıq dənizində 

yerləşən Pyanos adasını faşist İtaliyanın bombaladığı yeri müəllifin mikrokosmosu, 

orada baş verənləri isə müharibənin bu dövrdə ümumi absurdun universal modelinə 

uyğundur. Əgər əsərin əsasını həqiqi müharibə faciələri təşkil etməsəydi, 

qəribəliklərin coxluğu, anlaşılmazlıqların və ağlasığmaz təsvirlə kəskin komedikliyi, 

satirik amansızlığı, incə yumoru ilə oxucunu əyləndirə bilərdi.  

27-ci hərbi-hava donanmasının əsgərləri Pyanosda öz xüsusi meyar və 

qanunları ilə yaşayırlar. Bu ziddiyyətli dünyada hər bir kəsi düşündürən ölməməkdir. 

Bunun üçün az uçuşlara getmək, xəstə və ya dəli kimi hospitalda qalmaq, bir sözlə, 

nəyin bahasına olursa, olsun müharibədən sağ çıxmaqdır. Lakin “müharibə aşiqləri” 

olan rəhbərlər də yatmayıblar. Onlar uçuşların sayını artırır, təyyarəçiləri and 

içmələrlə bezdirir, hərbi senzura və nəzarəti gücləndirir. Lakin bu, heç də Pyanosu 

yalnız qurbanla cəlladın, xeyirlə şərin qarşılaşdığı yer kimi göstərməkdən ibarət 

deyil. Burada hər şey daha qəliz və eyni vaxtda sadədir. Hellerin təsvir etdiyi 

müharibə həcmcə böyük bir yarmarkanı xatırladır: burada hər şey satılıb alınır; insan 

həyatları, rütbələr və vəzifələr, neft və diyirçəkli podşipnik, türk noxudu və qara 

gavalı. Alverə, düşməni daxil etməklə, hamı cəlb olunub. Eləcə də, təkcə düşmən 

hərbi obyektlərini deyil, mülki şəxsləri, elə öz eskadrilyalarını da bombalayırlar. 

Satirikin kinayəsi aydındır və dili qılınc kimi kəsir. Hellerin əsərində aləm qarışıb: 

bürokratik kağız yağdırması, parad və andiçmə mərasimləri, nizam-intizam 
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kommissiyaları, savadsız tibb işçiləri, hərbi rütbə düşkünləri, idealist-təyyarəçilər və 

başkəsən-təyyarəçilər, vətənpərvərlər və fərarilər. Lakin bu dəli dünya dəqiq tərtib 

olunmuş sistemə tabedir. Bu qarışıqda dərhal siravinin mayor almaq rütbəsi, paradda 

əlləri salınmış vəziyyətdə irəliləməyə görə vimpel və sairə mənasız hərəkətləri görən 

ağıllı və fərasətli, bir vaxt eskadrilyanın aparıcı bombardmançısı olmuş Yossarian 

belə bir nəticəyə gəlir ki, qalib gələn heç nə almır. Yossarianın bütün fikri sağ 

qalmaqdır. Yeri gəlmişkən, bu, təkcə onu düşündürmür və “ruh yüksəkliyini 

Yossarianın hissəsində gündə bir neçə dəfə serjant Tanserin otağına gedib evə 

qayıtması haqqında əmrin olub-olmamasını soruşmağa gedən bütün hərbçilərdə 

müşayiət etmək olurdu” – “In Yossarian’s group there was only a mounting number 

of enlisted men and officers who found their way solemly to Sergant Towsev several 

times a day to ask if the orders sending them home had come in” [134, s.39]. Lakin 

Touser hər dəfə onlara yeni təlimata əsasən uçuşların sayının artması haqqında 

göstəriş verir.  

Heç də təsadüfi deyil ki, bu baxımdan eskadrilyada psixi sağlamlıqla xəstəlik 

arasında meyarlar pozulub. Yossarian, məsəl üçün, Makuvotu “ağlı başında 

olmasına baxmayaraq ən səfeh təyyarəçi hesab edirdi, çünki o, məmnuniyyətlə həmin 

hərbi əməliyyatlarda iştirak edirdi” – “Mc Watt was the craziest combat man of them 

all probably, because he was perfectly sane and still did not mind the war” [134, 

s.80]. Başqa bir tərəfdən isə, “Tələ-22” də deyilir ki, “hər kəs hərbi borcunu yerinə 

yetirməkdən boyun qaçırırsa, dəli hesab oluna bilməz” – “Anyone who wants to get 

out of combat duty isn’t really crazy” [134, s.62]. Roman paradoks, çinas, alogizm 

üzərində qurulmuşdur. “Əsl həqiqət və ədalət – ilk növbədə ədalətsizlikdir, yalan 

danışmaq və öz borcunu yerinə yetirməmək günah sayılmır” və s. Dərslərdə, vəzifəli 

şəxslərin əmrlərinə əsasən sualı heç vaxt verməyənlərə icazə verirlər soruşsunlar və 

bir gün Yossarian sensasion kəşf edir: dünya tamam və əbədi ağlını itirib. Bunun əsas 

əlamətini Yossarian müharibənin şiddətli vaxtında, insanların qırıldığına baxmayaraq, 

ölümə məhkum olmuş insanlar da bunu adi qəbul edib, etiraz etmirlər. Romanda 

təsvir olunan orduda hökm sürən həyat, həqiqətən, çox ciddi dəlilik əlamətidir. 

General Pekkem qatı düşmən Amerika generalı Dridlı məhv etmək üçün plan 
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hazırlayır; Mayor soyadlı siraviyə kompüterin səhvinə görə mayor rütbəsi verilir, 

leytenant Şeyskopfu həddən artıq səfeh olmasına baxmayaraq, sərt hərbi təlim ustası 

və paradların təşkilatçısı olduğuna görə hərbi iyerarxiyanın bütün mərhələlərini 

sürətlə keçirdib general edirlər. Daxili düşmən kapitan Blek məharətlə mübarizə 

aparır, çünki eynək taxan kapral “panaseya” və “utopiya” sözlərini işlədir və əsasən 

“Almaniyada Amerika əleyhinə fəaliyyətinin kökü kəsilməkdə fəaliyyət göstərən Adolf 

Hitlerdən də zəhləsi getdiyi üçün” – “he disapproved of Adolf Hitler, who had done 

such a great job of combating un – American activities in Germany” [134, s.48]. 

Kommunustlərlə mübarizədə loyal olmağa and içməyə onları məcbur edir və xornan 

milli himni səhər, nahar və şam yeməyindən sonra oxutdurur. Hərbi-hava polkunun 

komandiri Ketkart da məhşur olmaq niyyətindədir və o, hər bir təyyarəçinin evə 

getmək üçün lazım olan sayda uçuşları olduğu halda, daim uçuş sayını artırır.  

Roman hər növ sarsaqlığın və səfehliyin ensiklopediyasına çevrilir, hərçənd 

çox vaxt özünə xas “harmonik” dünyada qərib görünməmək üçün bəziləri bu 

maskalardan istifadə edirlər. Kapitan Yossarian da “22 bənd”lə – təyyarəçilərə kələk 

olduğunu və münaqişənin mənasız olduğunu anlayaraq məhz elə hərəkət edir. Ümumi 

absurdun qəbulu Yossariana “iyrənc və çirkin” müharibədə iştirak etməyəcəyi 

haqqında qərar verənə kimi nisbətən sakit yaşamasını təmin etdi. Bu qərarı qəbul 

etməklə də təlxək həyat tərzindən imtina etmiş oldu. 

Əsərin son səhifələri kapitanın əsl simasını göstərmiş olur. Yetmiş hərbi uçuş 

edən, öz silahdaşlarının çoxunu itirən kapitan kədərlə qeyd edir ki, onunla idealları 

arasında “nədənsə, həmişə şeyskopflar, kornlar və ketkartlar” durur. Onlar ona belə 

bir təklif edirlər ki, o, polk komandirlərini tərifləyəcək, əvəzində isə onu qanuna 

əsasən evə, vətənə qaytarıb, mayor rütbəsi və mükafatla təltif edəcəklər. Bu epizod 

qəhrəmanın mənəvi kamilliyinin və özünüdərkinin sınağı idi. Belə bir sazişi rədd 

edərək həyatını təhlükəyə atıb fərariliyə üstünlük verməklə özünü şəxsiyyət olaraq 

təsdiqləyir. “Mən öz məsuliyyətimdən qaçmıram. Mən öz məsuliyyətimə doğru 

qaçıram”. – “I’m not running away from my responsibilities. I’m running to them” 

[134, s.567]. 

Hellerin “Tələ-22” əsərində ədibi narahat edən başqa məsələ tamahkarlıqdır ki, 
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məhz bu hiss də əsgərləri Ketkart və Kornın fırıldaqlarının “qurbanı” edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, tamahkarlıq azarı, varlanmaq, sərvət toplamaq hissi onların 

xarakterlərinə elə əvvəldən hakim kəsilib. Varlanmaq ehtirası, tamahkarlıq hissi 

əsərin digər səhnələrində bunlardan savayı qalan iştirakçıları bir ümumi adda – 

“alverçilər” adında birləşdirir. Bu zabitlərin məqsədi və düşüncələri bir olduqları 

üçün müəllif onları “alverçilər” adı altında birləşdirir və bir-birindən ayırmır. Bu 

adda tamahkarlığın əsərdə “alverçilər” üçün tipik cəhət olduğunu vurğulayır. Başa 

düşərək ki, Hitlerin məğlubiyyətinə az qalıb, Yossarian müharibənin sonunda öz 

qələbəsini “müharibə aşiqləri” polkovnik Ketkart və podpolkovnik Korn üzərində 

qeyd edir.  

Romanın səhifələrində tamam başqa yolla məzlum, aciz, amma mərkəzi 

kəşfiyyat idarəsinin agentləri tərəfindən cəsusluqda günahlandırılan təmiz Kapellan, 

həkimlərlə əlbir olub, hospitalda qalmaq üçün olmayan xəstəlik uydurub və ilk dəfə 

özünü təhlükəsiz hiss etmiş olur. Yossarian maskanı atmaq istədikdə, Kapellan onu 

atır. “Sövdələşmə” sözü əsərdə ən çox işlənən sözdür. Bu razılaşma əməliyyatına 

əsərin bütün qəhrəmanları cəlb olunub. Lakin əsl “razılaşma kralı” keçmiş zabit 

yeməkxanasının müdiri, sonra isə Milou Minderbinder nəhəng bir sindikatın 

başçısıdır. Bir vaxtlar prezident Kulidç tərəfindən elan edilmiş “millətin peşəsi – 

biznes” şüarıdır. Milou ona şəxsən aid olan hökm kimi qəbul etmişdi. Bu biznes kralı 

ordunu böyük bir bazara çevirərək həyasızcasına hər iki müharibə aparan tərəfləri 

daxil etməklə müxtəlif fırıldaqları həyata keçirir. “Xüsusi sahibkarlıq” təşəbbüskarı 

kimi o, əmin idi ki, onun vəzifəsi bu müharibədə “onun əsasının işgüzarlıq üzərində 

təşkil edilməsidir”. Varlanmaq ehtirası, fırıldaqçılıq hökm sürür. Hellerin əsərinin ən 

tragikomik epizodları məhz alver əməliyyatları, daha doğrusu, Milounun fırıldaqları 

ilə bağlıdır. Ac, talanmış Avropanın üzərindən bu işbazın təyyarələri uçaraq Britaniya 

adalarında bulkalar, Kopenhagendə pendir, Parisdə pirojna və s. satırlar. 

Minderbinder talelərə təsir edə bilən bir şəxsdir. Uçuş heyətini toplayaraq Sindikat 

yaradır. Döyüş təyyarələri ilə o, qazanc əldə edərək ənginar, dana əti, çiyələk, qoyun 

əti, xurma, mantar ağacı, mısır pambığının alverini edir. Öz fəaliyyət dairəsini 

genişləndirərək Milou bu işə alman partnyorlarını da cəlb edir. Pyanos aeroportunda 
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Sindikat üçün lazım olan müxtəlif mallarla yüklənmiş dörd alman bombardmançıları 

yerə enəndə onları həbs etmək və təyyarələri müsadirə etmək istədikdə, Milou izah 

edir ki, bu təyyarələr müştərək Sindikata məxsusdurlar. Müharibəni alver mənbəyinə 

döndərmiş Milou düşmənin mühafizə etdiyi körpünü partlatmaq üçün böyük məbləğ 

pul alır, eyni məbləği körpünü qorumaq üçün alman tərəfindən də alır. Üstəlik hər bir 

vurulmuş Amerika təyyarəsinə görə min dollar əlavə alır. Düşmənlə əməkdaşlığa 

görə tənbeh olunarkən Milou təmkinlə başa salır: “Bəli, biz onlarla döyüşürük. Lakin 

onlar bizim sindikatın üzvü olduqları üçün mən onların hüquqlarını bir səhmdar kimi 

müdafiyə etməliyəm. Bəlkə də onlar bu müharibəni başlayıblar, bəlkə də milyonlarla 

insan qırırlar, amma onlar hesabları vaxtında ödəyirlər, bizim başqa müttəfiqlərdən 

daha dəqiqdirlər” – “Sure, we’re at war with them. But the Evermans are also 

members in good standing of the syndicate, and it’s my job to protect their rights as 

shareholders. Maybe they did start the war, and maybe they are killing millions of 

people, but they pay their bills a lot more promptly than some allies of ours I could 

name” [134, s.325-326]. Müvəffəqiyyətdən qanadlanan Milou daha bir müqaviləni 

imzalayır ki, özü Amerika aerodromunu bombalayacaq və verdiyi sözə əməl edir. Öz 

sindikatına vitse-prezident vəzifəsinə pomidor alveri edən birinci dərəcəli 

podpolkovnik Ketkartı, alışqan alveri edən keçmiş siravi Unterqrini isə, öz 

bərabərhüquqlu partnyoru təyin edir və buradan da təmərküzləşmə və inhisarlaşma 

başlayır. Acgözlük getdikcə güclənir və varlanmaq hərisliyi onları cəmiyyət üçün 

təhlükəyə çevirir. Yossarian bu “işbazların” içində əcayib adam kimi görünür. O, nə 

Ketkartın şərəfinə, nə də guya üzv olduğu sindikatın gəlirlərinə görə ölmək istəmir. 

O, həkimə müraciət edib xahiş edir ki, onu dəli kimi ordudan tərxis etsin. Həkim isə 

bunun üçün Yossarianın rəsmi müraciətinin lazım oluğunu deyir. Lakin, əgər o, rəsmi 

müraciət etsə, onu ordudan tərxis etməyəcəklər, çünki “Tələ-22”-yə əsasən öz 

sağlamlığının qeydinə qalan şəxs sağlamdır və hərbi xidmətə yararlıdır. Yossarian da 

dəqiq seçilmiş və məharətlə təsvir olunmuş bir tipdir. Bu fərdiyyətçi, yalnız özünü 

düşünən bir şəxsin tipik surətidir. Bu mənada o, heç də Milou və polkovnik 

Ketkartdan fərqlənmir. Onun da onlar kimi “şəxsi maraqları” var. Qaçmazdan əvvəl o 

deyir: “Bir neçə aya Almaniya, sonra da Yaponiya məğlub ediləcək. Əgər mən indi 



43 

həlak olsam, bu ölüm ölkə naminə yox, polkovnik Ketkartın şərəfinə olacaq... Odur 

ki, mən yalnız bundan sonra özümü düşünürəm” – “The German will be beaten in a 

few months. And Japon will be beaten  a few month after that. If I were to give up my 

life now, it wouldn’t be for my, country. It would be for  Cathcart and Korm. From 

now on I’m thinking only of me” [134, s.561]. Müəllifin rəğbət bəslədiyi 

personajların heç biri bu məntiqi qəribə saymırlar və hamı bir nəfər kimi onu 

“birtərəfli sülh” müqaviləsi bağlamasında dəstəkləyirlər.  

Hellerin özünü də II Dünya müharibəsi cəbhəsindən “xilasedici qaçış” qane 

etmirdi. Lakin o, özü də müsahibələrində qeyd edirdi ki, müharibədən sonrakı 

Amerika haqqında düşünərək bunları qələmə alıb. “Observer” jurnalının müxbirinə 

demişdi “Tələ-22”nin bilavasitə, demək olar ki, müharibə ilə bağlılığı yoxdur. Bu 

əsər Amerikada soyuq müharibə, Koreyada gedən müharibə və güman olunan yeni 

müharibələr ki, sonra Vyetnamda baş verdi, onlar üçün yazılıb [86, s.151-152]. 

Əsərə bu görmə bucağından baxdıqda onun 60-70-ci illərdə Amerikada böyük 

müvəffəqiyyət qazanması başa düşüləndir.  

Amerika mətbuatına görə, Hellerin bu əsəri gənclərə müharibəyə nifrət hissinin 

aşılanmasında hər hansı təbliğatdan daha təsirli olmuşdur. Nüfuzlu Amerika 

qəzetlərinin birində yazıçı çıxışında demişdir: “Əgər siz müharibə əleyhinəsizsə, hər 

vasitədən istifadə edin ki, müharibəyə getməyəsiz. – Mən inanmıram ki, kimsə Din 

Rask və ya Consonun hansısa bir qərarına görə özünü qurban verməlidir. Qoy onlar 

özləri cəbhəyə gedib ölsünlər” [118, s.28-29]. 

Müharibə fantastik roman janrında. I Dünya müharibəsindən sonra 

Amerikada müxtəlif ədəbi cərəyanların mübarizəsini görürük. Bu illərdə realizmdən 

qaçmaq, yeni ədəbi üsullar axtarmaq meyili güclənir. Siyasi ziddiyyətlərdən 

uzaqlaşmaq, gözəlliyi “təmiz” sənətdə axtaran, “iyrənc həyatı”, xalqın “kobud dilini” 

qəbul etməyən yazıçılar “Yeni ingilis məktəbi” adlanan ədəbi qrupun üzvlərinin 

yaradıcılığında daha qabarıq görünür. Bir qrup “Boston məktəbi”də adlanırdı. Onlar 

sənət və ədəbiyyat məsələlərinə subyektiv münasibət bəsləyir, dekadentçiliyə meyil 

edirdilər və şüurlu olaraq sənəti gerçəkliyə qarşı qoyurdular. Bir tərəfdən 

dekadentçilik, sürrealizm, digər tərəfdən isə, realizm güclənir və bunların arasında 
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mübarizə kəskinləşir. Lakin dövrün xüsusiyyətlərindən doğaraq yeni tipli yazıçılar 

fəaliyyətə başlayır. 

XX əsr Amerika nəsrinin tanınmış imza sahibləri nəhəng əsərlər və müxtəlif 

fəlsəfi-psixoloji cərəyanlar hazırlamışdı. Bu dövrdə Amerika ədəbiyyatına iki böyük 

Avropa filosofu – ingilis pozitivisti H.Spenserin və dahi psixo-analitik Z.Freydin 

fəlsəfi-psixoloji nəzəriyyələri təsir göstərirdi.  

Nitsşenin bütün yaradıcılığı demokratiya əleyhinə çevrilmişdi. O, xalqı 

qaragüruh adlandırır və ona nifrət bəsləyirdi. Onun fikrincə “ali irq” zorla 

hakimiyyəti ələ almalıdır və yalnız almanların buna qadir olduqlarına inanırdı. Hər 

cür xeyir-şərdən yüksəkdə dayanan fövqəladə, güclü və amansız şəxsiyyətin qüdrətini 

təbliğ edirdi. İnsanların tərbiyəsi üçün ən yaxşı vasitəni isə müharibədə görürdü. 

Nitsşenin fikrincə, müharibə insanı mərhəmət və humanizm kimi “xəstəliklərdən” 

xilas edir. Onun bu ideyaları hərbçilərin, qəsbkarların arasında çox geniş yayılır və 

sonralar faşizmə mənəvi qida verirdi. Nitsşe sənət aləmində də öz nəzəriyyəsini 

yaymağa çalışırdı. Onun fikrincə, ədəbiyyat və incəsənəti xalqdan yüksəkdə duran 

güclü şəxsiyyətlər yaradır və inkişaf etdirir. Buna görə də bədii ədəbiyyatda “insan 

sürüsünü” təsvir etmək lazım deyil.  

Amerika nəsrinin poetikasını səciyyələndirən “şüur axını”, “təhtəlşüurluq”, 

“daxili monoloq” və s. məhz həmin təsirin bədii-fəlsəfi ifadəsi idi.  

Avstriyalı psixoloq Z.Freydin psixoanaliz nəzəriyyəsinin Amerika 

ədəbiyyatına ciddi təsirindən rus ədəbiyyatşünası Y.N.Zasurski də ətraflı bəhs edib. 

[115, s.148]. Müharibə əleyhinə Amerikada yazılmış əsərlər siyahısında Uilyam 

Folknerin “Əsgər mükafatı” romanının xüsusi yeri var. Burada insanın şəxsiyyətinə 

və taleyinə baxış üçün tamamilə orijinal bir nöqteyi-nəzər, freydisinin təsviri ilə seks 

və ölüm əksini tapıb. Amerika ədəbiyyatşünası V.F.Teylor yazır ki, “freydist 

ədəbiyyat” və “Amerika ədəbiyyatı” demək olar ki, sinonimlərdir [149, s.299]. 

“Əsgər mükafatı” romanının qəhrəmanı ingilis aviasiyasında xidmət etmiş təyyarəçi 

Donaldın gəlini, aşnası ilə şəhərdən kənarda gizlənir. Bu hadisə haqqında yazıçı 

yazır: “Sevgi və ölüm dünyanın baş giriş qapısı və gizli çıxış yoludur. Onlar bizim 

içimizdə bir-biri ilə qırılmaz əlaqədədir. Cavanlıqda onlar bizim bədənimizdə baş 
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qaldırır, qocalıqda isə bizim bədənimizə qayıdır, birisi bizi qidalandırmaq üçün, 

birisi də onu həşəratlar üçün təzələndirməkdən ötrü” [142, s.300]. 

1939-cu ildə fransız yazıçısı J.P.Sartr “Folknerdə zaman” məqaləsində onun 

poetik konsepsiyasını təhlil edərək belə qənaətə gəlirdi: “Mən mövcud deyiləm. Mən 

mövcud olmuşam. Mənə elə gəlir ki, Folknerin insan həyatında tapdığı absurdluq 

məhz onun özü tərəfindən ora daxil edilib... Biz qeyri-adi inqilablar dövründə 

yaşayırıq və Folkner öz orijinal sənəti üçün bundan istifadə edir ki, dünyanı 

ehtiraslar üçün, bizim isə canımızdan ruhu çıxararaq öldüyümüzü təsvir etsin. Mən 

onun sənətini sevirəm, lakin onun metafizikasına inanmıram. Qadağan olunmuş 

gələcək – bu hər halda gələcəkdir” [131, s.241]. 

Kurt Vonnequtun yaradıcılığındakı ən yaxşı romanları özünün də iştirakçısı 

olduğu müharibə mövzusuna həsr olunub.  

Kurt Vonnequtun “Sallaqxana №5 və ya uşaqların səlib yürüşləri” (“Sloughter-

house Five; or the Children’s Crusade”, 1969) adlı romanı ingilis-Amerika 

hərbçilərinin Drezdeni bombalaması zamanı 130 min dinc sakinin ölümünün şahidi 

olan müəllifi tərəfindən qələmə alınmışdır. Burada reallıq uydurmadan daha dəhşətli 

olduğu üçün Vonnequt qrotesk və fantastikadan gen-bol istifadə edib. Əsərin 

qəhrəmanının ilk səhifədən iki zaman kəsiyində yaşadığı göstərilir. İki müharibə – II 

Dünya müharibəsi və Vyetnam müharibəsi bir-birilə əlaqələnir. Əsərin maraqlı cəhəti 

yazıçı-fantastın təkcə keçmişlə-gerçəkliyi yox, həmçinin gerçəkliyi gələcəklə 

əlaqələndirib müharibəni bir həyəcan təbili, xəbərdarlıq və təkrara yol verməyən 

qəddar bir dərs kimi təsvir edir. Bu gün ABŞ-ın ulduz müharibələrinə hazırlıq 

sahəsindəki texniki tədbirləri artıq insan nəzarətindən çıxaraq kompüterlərin 

nəzarətinə əsaslanır ki, bu da insanın özünü elmi-rexniki tərəqqinin ixtiyarına verməsi 

deməkdir. Yaranmış vəziyyətin real təhlükəsini bütün tərəqqipərvər qüvvələrin 

nəzərinə çatdırmaq və bəşəriyyəti bu təhlükədən xilas etmək bu gün dünya sülhsevər 

insanların, sistemin tarixi vəzifələrindən birinə çevrilmişdir [163, s 2].  

Yazıçı-fantast Kurt Vonnequt ədəbiyyata özünəməxsus mövzularla gəlmişdir. 

Onun əsərləri fərdi təsvir forması, süjet tamlığı və həyat lövhələri ilə oxucunun gözü 

önündə müharibə epizodlarını canlandırdı. Əsərləri mövzu əlvanlığı və kompozisiya 
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bitkinliyi ilə seçilir. “Sallaqxana №5 və ya uşaqların səlib yürüşləri” romanında 

fikirlər, ifadələr aydın və sadə olduğu qədər də fəlsəfi və düşündürücüdür. Yazıçı 

fantastik roman janrına müraciət edərək vaxt, zaman kəsiklərinə özünəməxsus 

rakursdan yanaşmaqla “bircə an”la, “min il”i yaxınlaşdırır, həyatla ölüm və olum 

arasındakı münasibətlərə öz arşını, baxış bucağı ilə yanaşır. O, zamanı qabaqlamağa 

çalışır. Müəllif eksperiment apararaq zamanı əsərin infrastrukturuna, obrazına daxil 

edərkən o, zamanı adi müşahidəçi kimi yox, həm də həyatın mahiyyətinə, onun 

gedişatına təsir edə biləcək element kimi ortaya qoyur, ondan deyimin uğurlu şəkildə 

ifadə olunması məqsədilə istifadə edir. Həqiqət uydurmadan daha dəhşətli və 

inanılmaz olduğu üçün müəllif qrotesk və fantastikadan istifadəni elə ilk səhifədən 

başlamaqla qəhrəmanı iki müharibənin – II Dünya müharibəsi və Vyetnam 

müharibələrinin iştirakçısına çevirir. “Sallaqxana №5 və ya uşaqların səlib yürüşləri” 

əsərinin Bil Piliqrim adlı qəhrəmanı bütün canlıların və bitkilərin maşın olduğunu 

düşünən sakinlərin yaşadığı Tralfamador planetinə düşür. Onlar anlaya bilmirlər ki, 

niyə Yer kürəsinin sakinləri maşın ilə müqayisə olduqda qəzəblənirlər. 

Tralfamadorlılar üçün bu, heç də ayıb sayılmır, əksinə “maşın statusu” çox rahatdır – 

nə əzab, nə kədər yaşadır. Maşını dünya quruluşu və onun mükəmməlləşdirmək 

“düşündürmür”. Burada qəbul olunmuş bir həqiqət var. “Hal-hazırda onun strukturu 

budur” deyə onlar Billi Piliqrimin “Niyə belə” sualına cavab verirlər.  

Tralfamador – müəllifin “yadlaşma planeta”sı ,“elmi biliyin” zirvəsi sayılır. 

Onun sakinləri kainatın sirlərinə yiyələnib və bilirlər ki, o, nə vaxt süquta uğrayacaq, 

çünki “münasib zaman strukturun”da uçan nəlbəkiləri yeni yanacağı sınaqdan 

keçirərkən onu partladacaqlar. Lakin gələcək kataklizmlər ən rasional planetin 

sakinlərinin əhval-ruhiyyəsini korlaya bilmirlər, çünki onlar “pis məqamları yox, 

yalnız yaxşılara diqqət etmək” prinsipi ilə yaşayırlar.  

Billi bu faydalı məsləhətə əməl etmək istərdi, lakin bu onda alınmır. İlk dəfə 

onun “mexanizm”i  Drezden təəssüratı ilə əsəb pozğunluğundan hospitala düşən 

zaman sıradan çıxdı. O zaman onu tez bərpa etdiər. O, vətənə qayıdır, evlənir və özü 

kimi avtomatlardan ibarət cəmiyyətin ləyaqətli və hörmətli üzvü olur.  

Billi Piliqrim həyatda xoşbəxtdir. Artıq onun oğlu Robertin “Yaşıl papaqlar” 
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ordusunda Vyetnamda xidmət etməsi də onu maraqlandırmır. Drezdeni də o, unudub. 

Lakin təyyarə qəzası onun vərdiş halına düşmüş “iş rejimini” pozmuşdur. Onun 

başına qəribə əhvalatlar gəlməyə başlayır. O, öz yataq otağından keçmişə düşür, hərbi 

əsrlərin barakına, 1945-ci ilin Almaniyasından isə yeni 1967-ci ilin Amerikasının 

heyrətamiz kadillakın içinə, sonra öz tələblərini dilə gətirən yerli sakinlərin milli 

qvardiyanın tanklarını üstünə yeritmiş zənci qettosuna. Billi nahar yeməyinə Şirlər 

klubuna tələsir. Burada bir mayor çox məharətlə Drezdeni yox, Şimalı Vyetnamı 

bombalamağı tələb edir. Zamanda və məkanda rahat səyahət edən Billi gah Yer 

kürəsində, gah da sirli Trafamadorda peyda olur. Zamanlararası sıçrayışlar, zamanlar 

arasında adlamalar müəllifin öz fəlsəfi mühakimələrini əsərə yükləmək məqsədi 

güdür. Transformasiyaların baş verməsi Billinin hərəkətlərində qeyri-müəyyənlik 

kimi görünür. Oxucuda elə fikir yaranır ki, bu, xəyalın oyunudur. Qəhrəman qəzaya 

düşür və bütün bunlar onun yaddaşında baş verir. Lakin burada məqsəd müharibə 

probleminin göstərilməsidir və ən yaxşı obraz elə yazıçıdır. Billinin marşrutunu 

Vonnequtun məntiqi təyin edir və o, bilir ki, hardan başlayıb, hara gedir.  

“Keçmişin, gerçəkliyin və gələcəyin hər bir anı olub və olacaq”. 

Tralfamadorların kəlamına görə və “bizim” dilə çevirəndə gerçəkliyin keçmişdən 

törəməsini və gələcəkdə baş verənlər üçün material olduğu məlum olur.  

Tralfamador mənfəətini güdən Drezden 1945 və 1967 ABŞ – Vonnequtun 

işgüzarlıq dünyasını təşkil edir ki,  bu da 3 planet insan vahidlərindən ibarət planetdir. 

Bu statistikaya etiraz edən müəllif Drezden fraqmentində iki ölümü – böyük bir 

şəhəri və amerikalı hərbi əsiri toqquşdurur. İngilis – Amerika təyyarəçilərinin 

planlaşdırılmış və dəqiq yerinə yetirilmiş əməliyyatı nəticəsində Drezden məhv olur. 

Eləcə də, təlimata əsasən “çapovulculuğa” görə “heç kəsə” məxsus olmayan çaydanı 

götürən Edqar Darbi güllələnəcək. İki dəfə sadəcə məntiqlə cinayət baş vermişdir. Bu 

hadisələrin çəki etibarı ilə müxtəlif olduğunu demək olar, lakin Vonnequt üçün onlar 

arasında əlaqə var, çünki hər ikisi rasional sistemin insana laqeydliyindən, “lazımsız 

və maneə törədə” bilən kimi qəbul olunmasıdır. Zamanla bağlı məsələlərə müəllif 

axıra qədər şərh vermir. Müəllif onlar haqqında fikri, məsələnin şərhini oxucunun 

ixtiyarına verir. Zamanda azmış adam ağır sınaqlardan keçir və tarixi yaddaş 
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qabiliyyətini əldə etməklə şüurunda fərdi talelərlə dünyanın tale yüklü problemləri ilə 

kəsişirlər. Qısa yaddaş yalnız bir anda ilişib qalan Billinin həmvətənlərinin acınacaqlı 

keyfiyyətidir. Billi Piliqrimin vəziyyətinin paradoksallığı ondan ibarətdir ki, o, 

normal insan kimi hərəkət etdikdə onun doğmaları və yaxınları onun ağıldan kəm 

olduğunu düşünürlər. Romanın epizodik personajı, keçmiş piyada qoşun kapitanı, 

müharibədən sonra isə milyonçu Eliot Rozuoter də ətrafdakı insanların rəyinə rəğmən 

ağlını itirmişdir, çünki o, hamını təəccübləndirib. O, “bəşəriyyətə”, daha doğrusu, 

səfillərə məhəbbət hissinin oyanması ilə izah edirlər. O, dilənçi, səfil, uğursuz, tənha 

cəmiyyətdən təcrid olunmuş insanlara yardım edir. İnsanları sevirsə – özündə deyil.  

Lakin Eliotun müharibə vaxtı üç dinc əhalini, esses zabiti bilib təsadüfən öldürdükdə 

heç kəsin onun dəli olduğu ağlına gəlmədi. Rozuoter isə Billi Piliqrim kimi əsəb 

sarsıntısından hospitala düşdü. Vonnequt “dəli” Rozuoter və Piliqrimi normal 

insanlar kimi, onların tibbi baxımdan sağlam olan, lakin insani keyfiyyətlərdən 

məhrum, həddən artıq bacarıqlı qohumlarını mənən şikəst, ruhən xəstə hesab edir. 

Müharibənin “ağılsızlığı” – Vonnequtun qəhrəmanlarının “ağılsız”lığının bir 

səbəbidir.  

Müəllif təfəkkürü, fərasəti təhtəlşüurun əsasında dayanır və bu duyğu imkan 

yaradır ki, yazının gedişində toplanmış təcrübə, informasiya yerini tutsun. Yazıçı baş 

verənlər barədə məlumatlı olmuş və özü müşahidə aparmış, hadisələri qruplaşdırmış, 

tipikləşdirmişdir.   

 

1.4. Müharibə və onun müxtəlif əyaniləşmə formaları 

Stefan Qeym – psixoloji nəsr ustası. Keçən əsrin ortalarından dünyanın taleyi 

üçün narahatlıq keçirən və bu həyəcanları, narahatlıqları insanı, dünyanı, təbiəti 

qorumaq motivləri üzərində kökləyən ədiblər yetişdi. 

Yer kürəsinin gələcəyinə, varlığına narahat olan qələm sahibləri Dünya – Yer 

kürəsini barıt çəlləyinə bənzədirlər, insanların bu barıt çəlləyini ayağının altına qoyub 

mərmilərlə, istehsal etdikləri bombalarla yer kürəsini dünyadan yox edəcəklərindən 

qorxur, narahat olur və bu dağıdıcı, məhvedici bombaların ondan da dəhşətli 

təhlükələr törədəcəyindən narahatlığını ifadə edirlər.  
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Amerika ədəbiyyatının tanınmış psixoloji nəsr ustası Stefan Qeym əsərlərinin 

çoxunda müharibənin təsvirinə birbaşa toxunmasa da, anti-militarist dünyagörüşü və 

dünyaduyumu onun bütün yaradıcılığının ruhuna hopmuşdur.  

Stefan Qeym Amerika həyatını müharibədən çox uzaq, lakin bilavasitə onunla 

əlaqədə olaraq qələmə alan nasirlərdəndir. Qeymin məhşur hekayələrində hərbçi 

olmayan və müharibədə iştirak etməyən, lakin qaynar hadisələrlə sıx bağlı olan 

insanların psixoloji durumunun təsviri ilə insan təbiətinin mahir bilicisi və realist 

nasir kimi tanınmışdır. Onun hekayələrinin qəhrəmanları Amerikanın dünyanın o 

başında gedən müharibələrə görə həm gərgin psixoloji, həm də ağır fiziki vəziyyətə 

düşən insanlardır. “Kanniballar” (“Canni bals”) əsərinin qəhrəmanları on yeddi yaşlı, 

məcburən orduya xidmətə gedən oğullarının fikrini çəkən sadə Amerika vətəndaşları 

– Ata və Anadır.  

Müəllif hekayədə səmimi ailə münasibətlərini göstərir: Ata və Ana oğulları 

Cimminin təhsilini davam etdirmək üçün maddi vəziyyətlərinin imkan verməməsinə 

görə sarsıntı keçirirlər. Ata – bir növ xəyalpərəst və sentimental insandır, bəzən də 

saatlarla maraqlı hadisələr danışır. Ana – başqa təbiətlidir, daima özünə bir iş tapır. 

O, yalnız gələcək haqqında düşünür və o da ona qaranlıq və kədərli görünür.  

Hər ikisi öz qayğıları ilə məşğuldurlar, lakin qəlblərində valideyn günahını hiss 

edirlər ki, boya-başa çatdırdıqları oğullarına gənclik arzularını həyata keçirmək üçün 

şərait yarada bilməyiblər. Cimmi yeganə çıxış yolunu orduda xidmət etməkdə görür, 

çünki onda dövlət onun gələcəyini təmin etmiş olacaq. Onların özlərini aldadaraq 

xəyallara dalmaları şüuraltı olaraq oğullarının qarşısında günah hissindən irəli gəlir. 

Ata ilə ana bəzən də oğulları ilə razılaşmalı olurlar. “Neynək, ordu onu nizam-

intizamlı edər, texniki biliklər, məsələn, radar qurğuları haqqında və ya başqa, 

gələcəkdə mülki həyatda lazım ola bilən peşə öyrədə bilər. Eyni zamanda uşaq 

dünyanı görər: Tokiodakı qeyşaları və qədim məbədləri, orada quş kimi qəribə 

danışan insanları” [166, s.4].  

Ata az maaşa işləyir və ailə yoxsulluq içində əziyyət çəkir. Zəhmət haqqının az 

olması və cəmiyyətdəki vəziyyəti ilə narazılığı onu daha layiqli iş axtarmağa məcbur 

edir. “Hitlerlə müharibə dövründə Hikem və Hikem” firması şəhər ətrafındakı çayın 
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yanındakı fövqəl məxfi istehsalla məşğul olan hərbi zavod tikmişdi və onda ona yaxşı 

əmək haqqı verirdilər.  

Ata dilemma qarşısında qalır. O, istəyir “Hikem və Hikem” firması həmin 

zavodu açsın, lakin ürəyində başa düşür ki, bu yalnız Koreyada hərbi əməliyyatların 

başlanması zamanı ola bilər və onda da Yaponiyada hərbi xidmətdə olan oğlu ora 

göndərilə bilər, baxmayaraq ki, oğlan yazırdı “bizim hissə Koreyaya heç vaxt 

gondərilməyəcək, lap iş o yerə çatsa da, on səkkiz yaşından az olanları ön cəbhəyə 

göndərməzlər”. Atanın arzusu tezliklə yerinə yetir. Hikemlər eyni yerdə zavod açıb 

və keçmiş işçiləri “öz” iş yerlərinə çağırırlar. Atanın sevincinin həddi-hüdudu 

yoxdur. Bu xəbəri anaya deyəndə, faciəni duyaraq “onun sifəti birdən çəkildi”! Bəlkə 

də atanın gözünə göründü alaqaranlıqda? “Müharibə olmaz axı” o boğunuq səslə 

dedi. 

Bu xoşbəxt valideyn həyatının akkordu idi. Bir müddətdən sonra poçtalyon 

teleqram gətirir. Ata tələsərək həyət darvazasına qaçır ki, firmanın işə dəvətini alsın. 

Lakin teleqramın ilk sətrində “hərbi nazirlik kədərlə sizə bildirir ki, sizin oğlunuz...” 

Qeym daha heç nə əlavə etmir. Qeym susur və hekayə bununla bitir. Lakin bu müəllif 

sükutunda amansız ağrıdan hönkür-hönkür ağlayan cavan oğlanı və bütövlükdə bir 

ailəni məhv edən cəmiyyəti lənətləyən insan duyulur. Yazıçı insan təbiətindəki 

ziddiyyətləri dərindən duyur, onların mənəvi-psixoloji köklərini, müasir vəziyyəti 

qabarıq əks etdirir. Deyilməmiş sözün təsiri deyilmişdən qüvvətli olur. Deyilməmiş 

sözlər oxucunun zehnini məşğul edir, onu müəllifin mühakiməsini davam etdirməyə 

təhrik edir. Elə az sözlə geniş, dərin fikir də burada ifadə olunur. Danışıq dilinə xas 

olan belə “qırıqlar”, “əlaqəsizlik” bədii əsər üçün ona görə müsbət keyfiyyətdir ki, 

geniş və yersiz təfərrüat yorucu, usandırıcı olur. 

Nasirin məqsəd aydınlığı və həyat materialını dərindən mənimsəməsi bu 

materialı yüksək bədii formada ifadə etməyə imkan vermişdir. İnsanın gələcək 

nəsillər qarşısında məsuliyyət daşıması haqqında Stefan Qeym tərəfindən yazılmış 

“Birə” hekayəsi də onun mahir psixoloq olduğunu bir daha göstərir.  

Hekayə professor Elinqtonun Kemp şəhərində yerləşən qarajında Şənbə 

səhərinin təsviri ilə başlayır. Dinc, sakit həyat, hər yan işıq saçıb insana gülümsəyir. 
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Elinqton istirahət günlərini ailəsi ilə birgə Baltimorda keçirmək niyyətindədir. 

“Kanniballar” əsərindəki bədbəxt atadan fərqli olaraq, Elinqtonun vəzifəsi daim 

yüksəlir və o, ailəsini hərtərəfli təmin edib, həyat yoldaşı Doris və uşaqlarının 

həyatını sığortalamışdır. O gün maşını qarajda təmirə qoyan professor işə qatarla 

getməyə məcbur olur. O, əvvəllər də hər şəraitlə təchiz olunmuş qatarlarda getməyi 

və yol boyu qiraətlə məşğul olmağı üstün tuturdu. Bu dəfə də cənab Motonun böyük 

bir məqaləsini götürmüşdü. Müharibədən sonra Yaponiyadan ABŞ-a köçən Motonun 

məqaləsi “E-327” bakteriyası haqqında idi.  

Burada oxucuya qəhrəmanla daha yaxından tanış olmaq imkanı verilir və 

məlum olur ki, professor Elinqton Moto ilə Pentaqonun gizli laboratoriyalarının 

birində məhvedici bakteriya yetişdirməklə – biokimyəvi silah üzərində çalışırlar. 

Kənardan baxanda Amerikanın müharibə aparmadığı bildirilir, lakin belə bir silah 

dövlətin qüdrətini, təhlükəsizliyini artırmaq üçün çox əhəmiyyətlidir və professor 

Elinqton, əvvəllər sadəcə “dok”, sonra “professor”, indi isə “ser” deyə çağırılan, tox 

və təmin olunmuş kişi, çox məmnuniyyətlə Amerikanın müdafiə gücünün artması 

naminə çalışır. Məhz onun sayəsində həddən ziyadə məxfi bakteriya “iyirmidən 

üçyüz” seriyasından alınmışdı və onun Pentaqondakı rəhbərinin dediyinə görə: 

“Professor” Elinqton olmasaydı “E-327” hələ də həyata keçməmiş arzu olaraq 

qalacaqdı, deyə “hərbi qəlbinin daxilində romantik olan” polkovnik Yunq onun 

əməyinə qiymət verdi. Əsl faciə cənab Elinqtonun sabahı gün “E-327” 

bakteriyasından yoluxduğu məlum olandan sonra baş verir.  

Həyat yoldaşını və övladlarının yoluxmaması üçün Elinqton Kempa qayıtmaq 

və Moto ilə danışmaq qərarına gəlir. Birdən XX əsrin amansız zarafatını düşünərək 

anlayır ki, o, artıq özü məxfi silaha, zəhərlənmiş gülləyə çevrilib və istədiyi vaxt atıla 

bilər. Özü əzab-əziyyətlə öləcək, onun ölümündə günahı olan insanlardan intiqam 

almaq iqtidarında idi. Professor günahkarları axtarmağa başlayır. “Vaşinqtonda 

Pentaqonun qalın divarları arasında qatil – polkovnik Yunq; başqa iş otağında birə, 

hörümçək, milçək və bitlərin komandiri və bakterioloqların başçısı – general-mayor 

Dyufeld – onun ölümündə günahkar onlardır. Elinqton həm onlardan, həm də ABŞ 

prezidentindən intiqam almaq istəyir. Lakin həftə sonu olduğu üçün hamının 
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istirahətdə olduğunu düşünərək küçələri gəzib hara getdiyini bilmir, lakin müqəssiri 

tapıb zəhərini ona atmalı olduğunu bilir. Daxili iztirablar keçirərək “Birdən o, 

əczəxananın qarşısında dayandı və pəncərədən gözlərini ona dikəltmiş qatili gördü. 

Vitrinin keyfiyyətsiz şüşəsi görüntünü tanınmaz etmişdi, lakin o yenə də kifayət 

qədər aydın görünürdü: hündür, qamətli, xoşagələn amerikalı, əla ailə başçısı, şəhər 

ətrafında evi, yaxşı geyimli və nə üzündə, nə də baxışında cinayətkara oxşar bir 

əlaməti olmayan – budur əsl qatil! Fakültə dekanına, polkovnik Yunqa, general 

Dyubetdə “yox” deyə bilən adam! Səsini ucaldıb və prezidenti dayandıra bilən adam. 

Minlərlə və milyonlarla özü kimi insanların həyatını, meymunun və professor 

Ç.Norved Elinqtonun özünün və başqa insanların həyatını xilas edə bilərdi, lakin o 

bunların heç birini murdar iki min dollara görə və professor olmaq naminə etmir. 

Budur durub, həmin o adam, günahkar və məhkum edilmiş, qatil!” Stefan Qeym öz 

cazibəli və eyni zamanda başı bəlalı qəhrəmanını belə görür.  

Bu kiçik hekayə böyük, amansız gücə qarşı, mümkün ola bilən müharibəyə 

qarşı, ümumiyyətlə, insan tələfatına qarşı yönəlmiş etirazdır. S.Qeym oxucularını 

siyasətə müdaxilə etməklə müharibəyə etiraz etmələrinə istiqamətləndirmişdir. ABŞ-

dan uzaq olsa da, hələ başlamamış olsa da, hər növ müharibənin faciə olduğunu 

görürük. 

Burada elmin, texniki tərəqqinin özündə olan ikilik şərh edilir. Alimlər, zəka 

sahibləri ixtiraları ilə cəmiyyətin tərəqqisi naminə yox, məhvinə yönəlmişdir. Ən 

böyük ixtira belə, humanizmdən uzaq olsa, cəmiyyətə bəla gətirər – budur nəticə. 

Müharibənin əxlaqı yoxdur! “Əxlaq olmayan yerdə qanun bir şey edə bilməz” deyir 

Bonapart Napoleon. Əxlaq insanın həyat tərzində, danışığında, sözündə, əməlində, 

başqalarına münasibətində də görünən, duyulan bir keyfiyyətdir. Bu keyfiyyətə riya, 

məkr qatıldıqda, insanın öz həddini bilməməsi və həmişə bu həddə əməl etməməsi 

onu əxlaqi keyfiyyətlərdən məhrum edir. 

Bu mənada ən böyük ədəbi ilahi hüdudu aşmamaqda görən Elmali Həmdi 

Yazır bir hikmətli kəlamında deyir: “Ədəb həddini bilməkdir. Ən böyük ədəb isə, 

ilahi hüdudu aşmamaqdır”. Bu fikrin dəstəyi üçün bir həqiqəti yada salaq: Allah-

Təala və onun peyğəmbərləri əxlaq, ədəb-ərkan, abır-həyanın, namuslu olmağın 
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hüdudlarını müəyyənləşdirmişlər. Bu nizamlı düzəni pozub ilahi hüdudları aşmaq 

əxlaqsızlığa yuvarlanmaq deməkdir.  

Fərdi və milli dünya görüşlərdəki naqisliklər çoxdan fəlsəfənin diqqətini 

çəkmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, dünyagörüşündəki neqativ və pozitiv cəhətlər 

xüsusilə böhranlı və tarixi dönüş mərhələlərində özünü daha qabarıq göstərir. XX əsr 

Avropa filosofları müqayisəli təhlil üsulu ilə müəyyənləşdirirlər ki, “ümumbəşəri 

bəlaların insanların dünyagörüşündəki naqisliklərdən, iradə və arzularındakı qeyri-

insani meyillərin güclənməsindən, özlərini anlamaqdakı acizliklərdən, insanın dünya 

və sosial gerçəkliyə olan əsassız iddialarından, özlərini məhdudlaşdırmaq və 

müəyyənləşdirmək üçün cəhdlər göstərmək istəmədiklərindən irəli gəlir. Şübhəsiz ki, 

burada başqa obyektiv səbəblər də vardır, ona görə də ruhi və ekzistensional böhranı 

yaradan bir-iki səbəb deyil, kompleks səbəblərdən söhbət gedə bilər. Lakin böhran 

hazırlayan hərəkətverici qüvvə bütün gerçəkliyə fəlsəfədən gəlir və bu da heç kimdə 

şübhə doğurmur. İnsan bəlanın kökünü, Russo demişkən, özündə axtarmalıdır. Bu da 

qeyd olunmalıdır ki, fəlsəfədəki naqisliklər ki, var, onlar ruhi və ekzistensional 

böhranları törədir, biliyin azlığı, elmin kifayət dərəcədə inkişaf etməməsi ilə əlaqədar 

deyildir. XX əsrin fikir nəhəngləri belə bir inam ifadə etdilər ki, bəşəriyyətin ümumi 

bəlası anlamaq dərdidir” [13, s.12-13]. 

Göründüyü kimi, fəlsəfi tədqiqatlar fransız mütəfəkkiri Russonun mülahizəsini 

təsdiq edir: “İnsan bəlanın kökünü özündə axtarmalıdır”.  

Koreya müharibəsi dövründə müharibə əleyhinə, onun əhəmiyyətsizliyini, 

mənasızlığını və qəddarlığını göstərən əsərlər işıq üzü görür. Bura Uirt Uilyamsın 

“Düşmən”, Ç.Berksin “Qallereya”, Frensis Quoltninin “Əsr qurtaran gün” kimi 

əsərləri aid etmək olar. Bu dövrə aid olan əsərlərdə daha çox müharibədən qayıdan 

əsgərlərin taleyindən bəhs edilir. U.Stayronun “Uzun sürən yürüş” əsəri müəllifin 

özünün dediyi kimi, müharibə “həqiqətə, reallığa qarşı təhqirdir”.  

“Hərbi” nəsr Amerika ədəbiyyatında həm mövzu, həm də üslub və forma 

baxımından yekcins olmamışdır. Onların müxtəlif təməl prinsipləri və istiqamətləri 

olmuşdur.  

Dünyanı alovlara qərq edənlərə hörmət olmayıb, nifrət isə çox güclü olub. 



54 

Müharibəyə nifrət sərhəd tanımır. Dünyanın ən böyük sənətkarları həmişə dünya 

üçün narahat olub, müharibəyə, onu alqışlayanlara – insanlıq simasını itirmişlərə 

nifrət edib və əsərlərində bu nifrəti əks etdirmişlər. Xarici aləmin mahiyyətini dərk 

etmə qabiliyyətinə malik insan, varlığın yeganə subyektidir ki, həm bədii əsərin 

mərkəzi təsvir obyekti, həm də yaradıcısıdır. 

Uilyam Stayron (William Styron, 1925-2006) çağdaş Amerika ədəbiyyatında 

ədəbi-bədii, fəlsəfi-estetik və milli düşüncənin formalaşmasında əvəzsiz xidmətləri 

olan yazıçıdır. Koreya müharibəsinin ən şiddətli məqamında baş verən kəskin 

hərbiləşməyə öz tənqidi münasibətini 1952-ci ildə çıxan “Uzun yürüş” hekayəsində 

yazıçı-pasifist Uilyam Stayron öz mütərəqqi ideyalarını bir realist kimi qələmə 

almışdır. Bir vaxt keçdikdən sonra qələmə alınmış əsər hərbi təcrübə ehtiraslı bir 

yazıçının qələmindən çıxmış əsər təsiri bağışlayır. Hər hansı bir müharibənin 

əleyhinə olan yazıçı həmçinin müharibə allahına xidməti özlərinə peşə seçmiş 

insanlar əleyhinə çıxış edir [80, s. 412].  

Hekayənin ərsəyə gəlməsinin səbəbi amerikalıların Koreyada apardıqları 

müharibə idi. Stayron öz hekayəsi haqqında belə deyirdi: “Mənim üçün, mən elə 

güman edirəm ki, təkcə Amerikada deyil, bütün dünyada düşünən insanlar üçün yeni 

müharibənin ideyası belə, indi bizə yad uzaq Koreyada, cəmi beş il dünyanın ən 

dəhşətli qırğınından sonra baş verməsi özü-özlüyündə gerçəkliyə qarşı ağılsız, vəhşi, 

yaramaz təhqirdir” [167, s.6].  

Müəllif burada Amerika militarizminə qarşı etirazını mürəkkəb formada 

oxucuya çatdırmışdır, lakin məramı şübhə doğurmur. Tabeliyində olan əsgərlərdən 

“qeyd-şərhsiz” yüksək rütbəli zabitlərin tapşırıqlarını yerinə yetirməyi tələb edən 

polkovnik Templtonun hərəkətlərindən narazı olan kiçik zabit, leytenant Maniks heç 

də lazım olmayan çox çətin hərbi yürüşü başa çatdırır. Qoşun hissəsinin daimi heyət 

üzvü olan polkovnik altı il sərbəst həyat sürdükdən sonra hissəyə qayıdıb rəhbərliyi 

əlinə almışdı və Maniks tam onun sərəncamında olduğuna görə ona nifrət bəsləyirdi. 

Bir gün axşam Templton tabeliyində olan əsgərlərə elan edir ki, gecə 13 saatlıq yürüş 

zamanı onlar əlli kilometr məsafə qət etməlidirlər. Yeni peyda olmuş polkovnik 

ordunun yuxulu vəziyyətdə olduğunu düşünərək sabahkı təcavüzkarlara qarşı çıxış 
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edə bilməyəcəklərini fikirləşir. 

Baş qəhrəmanlar “müharibə adamları” ehtiyatda olan “insanlardır”, lakin 

Templton bununla barışmaq istəmir və leytenanta başa salır ki, onlar dəniz 

donanması qoşunlarının əsgərləridir. 

Templton kimi insanlarda hər bir hiss-qəzəb, həzz hərbi döyüş təliminə, 

nizamla addımlayan əsgər sıralarına pərəstişdən doğan müqəddəs həyəcandan irəli 

gəlir. Bu ehtirasın gücü hər dönükü cəzalandırır. “O, heç də pis adam deyil, sadəcə 

döyüşcüdür və öz hərbi dəniz qoşunlarının dəlisidir, ona görə də canfəşanlıq edir”, 

deyə sıravi Kalver düşünür.  

Hekayənin əvvəlindən gələcək əhvalatların gərginliyi duyulur: “Karolinada 

qızmar yay günlərinin birində qurumuş tikan kolları, sarmaşığın yarpaqları və şam 

ağacının budaqları səkkiz əsgərin cəsədlərinin hissələri ilə örtülmüş idi”. Onlar 

qəzaya uğramışdılar və günahkarları axtarmağa ehtiyac yox idi. Lakin Stayronun 

qəhrəmanlarının iştirak etməli olduqları üzücü hərbi yürüş – batalyon komandiri 

Templtonun düşünülmüş qərarıdır. Əsas konflikt komandir və belə bir yürüşün 

mənasız olduğuna etiraz edən ehtiyat zabiti Maniks qarşıdurmasında mərkəzləş-

mişdir, bu da Koreya müharibəsi əleyhinə yönəlmiş fikri ifadə edir. Komandirin 

özbaşınalığına etiraz edən Maniksa o deyir: "Hərbi hissəyə qayıtdıqda batalyonun 

ərazisini tərk etməyə mən sizə icazə vermirəm, aydındır? Sizi hərbi intizamı 

pozduğunuza görə ciddi cəza gözləyir. Mən sizin Koreyaya getməyinizi tələb edəcəm" 

[167, s.11]. 

Hərbi dəniz piyada qoşun bazasının rəhbərləri tərəfindən həyata keçən yürüş 

Stayronun qələmi altında Amerika millitarizminin simvolu, hekayə isə ABŞ-ın 

Koreyada apardığı müharibəyə qarşı etiraz kimi səslənir. Tiplərin nitqində işlənən 

monoloqlar ardıcıllıqla bu fikri təsdiqləyir. Müəllif bu yolla tipin duyğu və 

düşüncələrini oxucuya daha aydın, real şəkildə çatdırır. 

Bu nitq həmişə emosionaldır. Bunun üçün diqqət tələb olunur və müəllif öz 

fikirlərini sətiraltı mənalar da daxil olmaqla, oxucuya çatdırır. Yazıçı peşəkarlıq 

məharətindən danışarkən xüsusi ilə vurğulanmalıdır ki, Uilyam Stayron toxunduğu 

problemi taleyin ixtiyarına buraxmır, məsələ həll olunmayanadək onu diqqətdə 
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saxlayır, izləyir, o, oxucunu inandırmağın, onun qəlbinə və beyninə təsir etməyin, rəy 

formalaşdırmağın mahir ustasıdır, oxucunu səfərbər etməyi, istiqamətləndirməyi 

bacarır, xarakterik faktları seçmək, güclü müşahidə və hərtərəfli təhlil etmək 

qabiliyyəti, ən doğru qənaətləri, nəticələri çıxarmaq iqtidarındadır.  

Uilyam Stayronun nəsrinin məğzi, mahiyyəti, ideyası, amalı antimillitarist 

missiyasına xidmət etməsidir ki, onun da qida mənbəyi müəllifin insanlıqla tükənməz 

sevgisidir. Bu gün yenə Amerika Koreyanı müharibə ilə hədələməkdədir. Deməli, 

əsərin mövzusu bu gün də çox aktualdır. 

Amerikanın hərbi bədii publisistikası. Görkəmli jurnalist və publisist Stiv Kol 

və Çerenu Bouenin müharibə həqiqətlərini əks etdirən əsərləri sənədli-publisistikanın 

təzahürünə çevrilir. Müharibə dövrünün tələblərindən irəli gələn ən yararlı və 

operativ janrlar hekayə, oçerk, şeir, publisistik məqalələrdə qanlı-qadalı döyüşlərin 

canlı iştirakçısı olub və bu ümdə səbəbdən də oxucu ruhuna müharibənin psixoloji 

ovqatını aşılaya bilir, oxucunu qiyabi – xəyalən müharibənin od-alovunun içinə ata 

bilirlər. Əsərlərdə bədii obrazlar hesabına fakt və hadisələri müxtəlif rakurslardan 

şərh edən müəlliflər iri dövlətlərin siyasi mənafeləri nəzərə alınmaqla müharibə kimi 

taleyüklü məsələni dünyəvi qanunlar və geosiyasi vəziyyət kontekstindən nəzərdən 

keçirirlər.  

Əsərlərin sənədli faktlarla bolluğu dramaturji strukturun əsasını yaratmış olur. 

Birinci körfəz müharibəsində BBC-nin müxbiri kimi çalışan Ceremu Bouen 

Əfqanıstandan, Çeçenistandan və Bağdaddan, eləcə də Balkandan və Yerusəlimdən 

cəbhə xəttində baş verənlərdən müntəzəm olaraq məlumatlar vermişdir. 2005-ci ildə 

isə BBC-nin Orta Şərqdə müxbiri olmuş və münaqişə haqqında bölgələrdən 

məlumatlar vermişdir, Nyu-York və Monte Karloda televiziya festivallarında 

mükafatlara layiq görülmüşdür.  

Yaxın həmkarının qəfil ölümü və ilk övladının dünyaya gəlməsi onu öz 

peşəsinə olan münasibətini dəyişdirməyə və cəbhə haqqında olan məlumatlarını və 

təəssüratlarını qələmə almaq və XX əsrin sonunda dünyanın “qaynar nöqtələrində” 

baş verən hadisələr haqqında əsər yazmağa qərar verməsinə səbəb olmuşdur.  
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“Müharibə hekayələri” adlanan əsər tarixi sənədlərə əsaslanaraq Orta Şərqdə, 

Elsalvadorda, Əfqanıstan, Bosniya, Horvatiya, Çeçenistanda, Şimali Ruanda və 

Kosovada baş verən müharibələrdə insan talelərindən, müharibənin faciə və vaxtsız 

ölümlərindən söz açılır və bunların əksinin tarixin yaddaşına yazıldığını qeyd edir. 

Birinci “Proloq” (Proloq) adlı hekayədə İsrailin Livanı işğal etməsindən və Livanın 

azadlığından söz açan müəllif bu müharibənin son günlərində də insanların 

azadlıqlarını şənliklə qarşılayan zaman bəzilərinin həyatına son qoyulmasından söz 

açılır. Təsvir edilən hadisələr öz təbiiliyi ilə seçilir və bu, müəllifin yaradıcılığında 

əsasən müşahidəyə üstünlük verməsi ilə bağlıdır. “Boys were shining up lamp-posts 

and telegraph poles, fixing on yellow Hezbollah flags. Women screamed and ululated 

and bombarded their heroes in inform and anyone else who was passing with rice… 

But then, beyond the burning grass, I saw that the Mercedes was blazing, pouring 

black smoke into the sky. Another second later, Abed somehow pushed himself 

through the window. His clothes were on fire. His body writhed as he forced his way 

out and fell head-first on to the road, where he was hidden by the slope of the hill”. 

Abed ölmüşdü. İki sağ qalan dostu onun taleyindən, ailəsindən və uşaqlarında danışır 

və “I was thinking of Abed and his family. I was asking myself what I would say to his 

wife. And to his kids, his three teenage sous” [124, s.15]. Dostu Abidin ölümünü 

təsvir edən müəllif “mən onun ailəsinə, yoldaşına və üç yeniyetmə oğluna nə 

deyəcəm” deyə düşünür və özünün sarsılmasını az əhəmiyyətli sanır. “Dəli” 

hekayəsində (“Crazy”) müəllif Robbi Rayt adlı operatorun “Crazy” musiqisinə video 

çarx düzəltmiş və Sarayevoda topladığı şəkilləri istifadə etmişdir. “The images were 

what the rest of us in the Sarajevo news asylum called “strong” because they showed 

people in a nightmare-babies covered in blood, a man walking along a winter street 

holding his grandson’s hand tight, not breaking step and hardly looking as they pass 

a body in a pool of goo”. They were pictures of the war that was eating up a country 

and eating us up too; hateful pictures, but pictures I loved because they contained the 

truth about the city that I could not do withought” [124, s.1]. Jurnalist peşəsini seçən 

Bouen özü müharibə haqqında belə yazır: “Mən dəli deyiləm. Lakin bəzi məqamlarda 

bir az da olsa, özümü dəli hiss edirəm. Mən xəbərləri məhz müharibədən almağı 
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xoşlayıram. Məntiqli və qaçılmaz haldır ki, həyatını təhlükəyə atıb müharibəni 

hərtərəfli göstərmək üçün mən də dəli kimi hərəkət edirdim...  

Məndən həmişə soruşurdular ki, niyə jurnalistlər müharibəyə gedib həyatlarını 

təhlükəyə atırlar. Bunun cavabı çətindir və müxtəlif insanların öz şəxsi səbəbləri var 

və bu kitab isə mənim səbəbimi izah etmək cəhdimdir. Hərçənd bunu etmək elə də 

asan deyil. Mən özümü müharibədə görürəm... Mənə elə gəlir ki, bu, jurnalizmin ən 

yüksək formasıdır. Öldürməkdən zəhləm gedir, lakin əgər bu, baş verərsə, mən onun 

şahidi olmaq və kamerama yaxın olmasını istəyirəm. Lakin sonda, on iki müharibənin 

şahidi olduqdan sonra mən başa düşdüm ki, hər gün dağıntıların şahidi olmaq və 

laqeyd qalmaq mümkün deyil. Sən də dəli olursan. Ən dəhşətlisi isə, mən atəş səsinə 

qərq olunmuş yolla getmək və tüstüyə bürünmüş səma üçün darıxıram, baxmayaraq 

ki, müharibə mənim çox dostlarımı öldürdü və məni də asanlıqla öldürə bilərdi. 

Müharibənin şərhi mənə həyatımın ən yaxşı anlarını yaşamaq imkanını, karyeramı 

qurmaq, yaxşı jurnalist olmaq və özünü gərəkli hiss etmək imkanı verdi. Mən 

dünyada ən qaranlıq olan yerlərə işıq salmağa çalışmışam. Mən düşünmüşəm ki, bu 

işi görmək lazımdır və mən bunu hamıdan yaxşı edə bilərəm” [124, s.3]. 

“I know war is a seducer because it seduced me. This is the story of a love 

affair that went wrong.  ….I was in love with a job, passionate about reporting wars” 

[124, s.3]. 

“Mən anlayıram müharibə insanları ovsunlayır, məni ovsunlayan tək. Bu heç 

də uğurlu məhəbbət hekayəsi deyil... Mən öz peşəmin vurğunu idim. Müharibələri 

şərh etməyin dəlisi idim”. Bunu müəllif öz peşə seçiminə görə etiraf edir, lakin 

sonralar müharibənin məhvedici qüvvə, faciələr episentri olduğunu qeyd edir. “Dəli” 

hekayəsində o yazır: “For the first time, but not the last-not nearly- Someone else’s 

catastrophe was my piece of good luck” [124, s.31]. “Müharibə tərəfdarları” (“The 

War Drug”) əsərində o yazır: “Həmkarlarının birinin ölümündən sonra onun qızı ilə 

görüşən müəllif atasının qəbri üstə verdiyi belə suala: “Əgər atana sual vermək 

imkanın olsaydı nə deyərdin?”, qız isə qısa cavab verir. “Ata, sən bunu nə üçün 

etdin?” [124, s.53].  
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Amerikada da, hər yerdə olduğu kimi insanların müharibəyə olan münasibəti 

diametral şəkildə fərqlidir.  

1989-cu ildə Elsalvadorda gedən müharibə haqqında “Müharibə tərəfdarları” 

(“The War Drug”) hekayəsində cavan əsgərlərin müharibəyə əyləncə, həyəcan və 

adrenalin mənbəyi kimi baxmaqlarından və bəzən oyun hesab edib özlərini ölümə 

atanlardan söz açılır. “It is a mixture of fun, fear, excitement, adrenaline and a sense 

of mission. It helps reporters ignore the big drawback of a great job. You can get 

killed” [124, s.54]. Müharibəni oyun kimi qəbul edən əsgərlərin vaxtsız ölümləri, ən 

yaxşı halda isə, həyatlarını şikəst yaşamağa məhkum olmuş cavanların çəkdiyi 

əzabları göstərir. Daha çox insanların simalarına, düşdükləri vəziyyətə və həyat 

hekayələrinə diqqət yetirilmişdir. İran müharibəsi, Səddam Hüseynin devrilməsi isə 

“Ot canlıdır” (“All Flesh is Grass”) əsərində təsvir olunub. Bir dövlətə olunan 

basqılar, əxlaq və etikadan kənar hərbçilərin davranışları, Avropanı rahatsız edən 

islam amili, bütün müsəlmanların terrorçu kimi təqdim edilməsi kimi məsələlər 

burada diqqətə çatdırılır. Cinayət xronikasını əks etdirən müəllif müharibənin 

psixoloji ovqatını aşılaya bilir.  

“The Wired World” (Bir-birinə bağlı dünya) hekayəsində körfəz müharibəsinin 

qurbanları, onların çəkdiyi əzab və həyat hekayələrinə diqqət yetirilmişdir. 

Problemləri onların gözlərində və üzlərinin qırışlarında görən müəllif onların acı 

taleyinin günahkarlarını təqsirləndirir. Bosnia, Sarajevo “A few years after I did the 

story of the dead children in the snow in Sarajevo, I was bemused to see excerpts 

from my report about the portrayal of violence” [124, s.220]. “Mostar” kəndində 

müsəlmanların qətli, onların ağır vəziyyətini, çəkdikləri əzabı, məhdud imkanları və 

bədbəxtlikləri haqqında təsəvvür yaranır. Bu cinayətlər nəticəsində həyatını itirən 

insanların ailə hekayələrini təsvir edir. “Grozny and Glamour” “Qroznı və dəbdəbə” 

hekayəsində çeçenlərin kişilik, məğlubedilməzlik və dəyanətlilik kimi 

keyfiyyətlərinin onların mənəvi əqidəsinə yeni məzmun gətirməsindən danışır. 

“Grozny is still the most violent, dangerous place I have ever been” [124, s.200] – 

“Qroznı hələ də gördüyüm şəhərlərdən ən təhlükəli və qorxulusudur” deyən müəllif 
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azsaylı bir xalqın başına gətirilən faciə və fəlakətlərin aradan qaldırılması üçün örnək 

olmalı, gənclərdə mətnlik, torpağa bağlılıq kimi keyfiyyətlərin olmasını göstərir.  

“Cold Turkey” hekayəsində yazır: “Kurds with Kalashnikovs emptied 

magazine after magazine into what because a blood-soaked pile of bodies. Some 

Kurdish non-combatans joined in the slaughter, using blocks of concrete to crush the 

heads of Iragi soldiers who had not yet died of their wounds. Within thirty minutes, 

all the Iragi soldiers at the location-probably about 125 were dead” Kürdlər 

Kalaşnikov avtomatları ilə qana bulanmış cəsəd yığınının üzərinə güllələri ard-arda 

boşaldılar. Bəzi kürd qeyri-döyüşçülər hələ yaralanaraq ölməmiş İraqi əsgərlərinin 

başlarını əzmək üçün beton bloklardan istifadə edərək qırğına qoşulurdular. Otuz 

dəqiqə ərzində yerdəki bütün İraq əsgərləri - yəqin ki, təxminən 125 nəfər öldü. [124, 

s.261].  

İraq əsgərlərinin ölümünü təsvir edən müəllif, yaralıların otuz dəqiqə ərzində 

məhv olmasını deyir. Həmin hadisələrin təsviri müharibənin ən dəhşətli anlarını 

göstərmiş olur.  

“Lebanon, 2006” (“Livan 2006”) hekayəsində hadisələr isti yay günü cərəyan 

edir. Təsvir sahildə yerləşən istirahət evindən başlayır. Müəllif dinc həyatını adi 

qanuni yaşayan insanların həyatına müharibənin qəfil müdaxiləsi xoşbəxt həyata son 

qoyub müharibənin törətdiyi fitnə-fəsadların ağır dəhşətini bədii baxımdan canlandıra 

bilib, müharibənin sevgi-məhəbbət kimi ulu duyğunu da məhv etdiyini demək istəyib.  

1990-cı il Pulitsə mükafatına layiq görülmüş Stiv Kol müharibəyə həsr 

olunmuş bir neçə əsərin müəllifidir. 2005-ci ildə isə “Ruhların müharibəsi” adlı əsəri 

də Pulitsə mükafatına layiq görülür.  

Amerikanın gizli kəşfiyyat idarəsinin Sovet ordusuna qarşı Əfqanıstanda 

apardığı müharibəni islam cihadı altında maliyyələşdirməsi, terrorizmin dünyanı 

əhatə edən şəbəkəsinin və gələcəkdə nə kimi bəlalara səbəb ola biləcəyini bu əsərdə 

vermişdir. O, 9 sentyabr 2000-ci il hadisələrinə səbəb olmuş faktları göstərmiş, ABŞ-

ın II Dünya müharibəsindən sonra Yaxın Şərqdə apardığı siyasəti pisləmişdir. Yaxın 

Şərqin “qara qızılını” – neftini ələ keçirmək niyyətində olan ABŞ-ın Əfqanıstan, İraq, 

Liviya, Misir və Suriyaya hələ də davam edən hərbi təcavüzü pisləyir, bu ölkələrə 
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ədalətsiz və bütün normalardan kənar münasibətin cəmiyyətdə nifrət hissi yaradacaq 

qədər təhlükəli və ziyanlı olduğunu vurğulayır. Milyonlarla insanın məhvinə nail 

olmuş bir ölkənin “insan haqlarından”, “demokratiya”dan danışmağa haqları 

olmadığını vurğulayır və insanların haqqını onların özləri ilə birlikdə od vurub 

yandırdıqlarını göstərir [126, s.91]. Milyonlarla insanın məhvinə nail olanların söz 

azadlığından, insan haqlarından, hansısa dəyərlərdən danışmağa və başqa millətlərə 

humanizmdən dərs keçməyə haqları olmadığını deyir. “Ruhların müharibəsi” 

əsərində o, Rusiyanı Əfqanıstanı işğal edən dövlət kimi göstərir və çoxəsrlik imperiya 

ənənələrindən, ambisiyalarından əl çəkib milli dövlət kimi yaşamağın formalaşmasını 

vurğulayır [126, s.85].  

“During the 1980 s, Soviet conscripts besieged by CIA-supplied Afgan rebels 

called them “dukhi”, or ghosts. The Soveit could never quite grasp and hold their 

enemy” [126, s.17]. 

Burada müharibənin sıravi iştirakçıları olan əsgərlərlə tanışlığından aldığı 

təəssüratını verir, onların bacarıq və igidliyini tərənnüm edir və onları qorxaq, 

cəsarətsiz zabitlərə qarşı qoyur. Cəbhəyə can atan gəncləri yazıçı çox keçmədən 

anlayır ki, dünya müharibəsi gözünü örtdüyündən bəşər övladının əsl qarşılıqlı 

münasibətlərini görə bilməyən ağıllarını itirmiş insanların yaratdığı kütləvi 

psixozudur. Yazıçının qəhrəmanları dünənki məktəblilərdir. Onların çoxu 18-19 

yaşındadır, həyat təcrübəsi olmayan, birbaşa müharibə səngərlərinə gələn cavanlardır. 

Müharibədən əvvəl gördükləri məktəb, müəllim və dərsliklər olmuşdur. Əvvəl 

müharibəni bir oyun kimi qəbul etmiş, sonra isə dərk etmişlər ki, kim isə xalqları bir-

birinin əleyhinə qaldırır və onlara müharibə dəhşətli və qorxulu bir qüvvə kimi 

görünür. Bu gənclər müharibəyə nə üçün gəldiklərini bilmirlər, odur ki, evlərinə 

qayıtmaq, heç olmasa, məzuniyyət almaq arzusu ilə yaşayırlar. Lakin yoldaşlarının 

qırılmasını görən cavanlar, öz ölümlərini hər an gözləyirlər. Onlar dərk edirlər ki, 

gələcəkləri olmadıqları kimi, keçmişləri də yoxdur. Müharibənin dəhşətlərinin 

qarşısını ala biləcək qüvvəni müəllif görə bilmir. Onun fikrincə, siyasət həmişə 

insanların zərərinə olmuşdur. Onun qəhrəmanı döyüş zamanı yox, cəbhənin sakit bir 

dövründə məhv olur. Bir insan vaxtsız ölmüşdür. Mətbuatlarda isə yazırlar ki, 
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cəbhədə sakitlikdir. Onun qəhrəmanları azadlıq və sərbəstlik deyərkən, təbiətin 

qoynuna çəkilməyi nəzərdə tuturlar. O göstərir ki, müharibə, hərbi keçid, bayraqların 

dalğalanması, süngü və qılıncların parıldaması demək deyil. Müharibə dəhşətdir.  
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II FƏSİL 

XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATINDA HƏRBI MÜHARIBƏ 

MÖVZUSU VƏ ONUN BƏDII FIKIRDƏ INIKASI 

Yaxın və uzaq ədəbiyyat nümunələrini araşdırmaq mədəni irsimizi də dərindən 

öyrənməyə sövq edir. Ədəbiyyat nümunələrinin qarşılıqlı bir şəkildə təhlilini 

verməklə, mədəniyyətlərarası dialoqu, qarşılıqlı zənginləşmə və əlaqə proseslərini 

düzgün anlamaq, izah etmək imkanı əldə etmiş oluruq. Hər iki ədəbiyyatda olan 

müharibə mövzusuna retrospektiv bir nəzər sözsüz ki, onun tətbiqi sahəsində böyük 

işlərin görülməsini, ümumiyyətlə, bu mövzunun millətlərarası problemə, hətta bəşəri 

problemə çevrilməsini də təsdiq etməkdədir. Xalqlar arasında əlaqələrin güclənməsi 

universal bəşəri dəyərlərə hörmətlə yanaşmağı tələb edir. Belə şəraitdə, 

Azərbaycanda olduğu kimi, humanitar əməkdaşlığın, sivilizasiyalararası dialoqun və 

multikulturalizmin ənənələrinin təşviq edilməsi, milli və dini tolerantlıq mühitinin 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərin görülməsi zəruridir. Ona görə 

də dünyanın mütərəqqi qüvvələri, ictimai, siyasi, elm və mədəniyyət xadimləri, 

xüsusilə də ədiblər soyqırım cinayətlərinə yol açan etnik, irqi və dini dözümsüzlüyə, 

düşmənçilik yaradan bütün hallara qarşı qətiyyətlə mübarizə aparmalıdırlar. Bu 

sahədə atılmalı olan ən mühüm addımlardan biri də tarixi yaddaşın təzələnməsi, uzun 

illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlərin açılması, təhrif edilmiş 

tarixi hadisələrə obyektiv elmi qiymətin verilməsi ola bilər.  

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının sadəcə mövzuları, obrazları və 

janrları deyil, bütövlükdə xarakterinin dəyişməsi və əsas inkişaf xüsusiyyətləri 

haqqında ciddi elmi qənaətlər irəli sürülmüşdür.  

“...Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı çoxvektorlu, çoxsəsli ədəbiyyatdır... Bu gün 

Azərbaycan ədəbiyyatı müxtəlif bədii-estetik təmayüllərin təmsil olunduğu rəngarəng 

bir mənzərə yaradır. Milli ədəbiyyatın dünya ədəbi prosesinə inteqrasiyası güclənir” 

[21, s.16]. 
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Ədəbiyyatla tarixin genetik qan qohumluğu danılmazdır. Yerlə göy kainatı 

yaradan kimi, ədəbiyyat da tarixlə birgə bütövlükdə insan aləminin dünənini, bu 

gününü və gələcəyini özündə ehtiva edir.  

Çox ehtimal ki, bu məlum həqiqəti, xüsusilə, ədəbiyyat araşdırıcıları bu 

mahiyyəti açmaqdan ona görə yorulmurlar, usanmırlar ki, insan cəmiyyəti bu həqiqəti 

dərk edə-edə irəliləyir. İnsanın özünü anladığı, dərk etdiyi gündən bəri bu həqiqət 

dönmədən irəliləməkdədir.  

Aristotelin “Poetika” əsərində deyilir: “...Şairin vəzifəsi, həqiqətən olub-

keçənlərdən deyil, ola bilənlərdən, daha doğrusu, ehtimala və ya zərurətə görə 

mümkün ola bilən hadisələrdən bəhs etməkdir. Məhz tarixçini və şairi bir-birindən 

fərqləndirən o deyil ki, biri vəznlərdən istifadə edir, o biri isə etmir. Herodotun 

əsərlərini nəzmə çəkmək olardı, bununla belə, onlar vəznlə də, vəznsiz də yenə tarixi 

əsər olaraq qalardılar; onları fərqləndirən budur ki, birincisi həqiqətən olub-

keçənlərdən, ikincisi isə - mümkün ola bilən hadisələrdən bəhs edir. Buna görə də 

poeziya tarixdən daha fəlsəfi və daha ciddidir: “poeziya daha  çox - ümumidən, tarix 

- xüsusidən bəhs edir...” [3, s.3]. Cəmiyyətdə gedən prosesləri ədəbiyyat qədər heç nə 

əks etdirmir. Cəmiyyətdə gedən proseslərin ədəbiyyata birbaşa dəxli olduğunu etiraf 

etməklə bahəm, Andreyev soyadlı “Pravda” publisisti deyəndə ki, “bizə hər şeyin 

dəxli var” – çoxları buna etiraz etmişdi. Yəni ki, sovet dövründə mətbuatı və demək, 

həm də ədəbiyyatı dördüncü hakimiyyət kimi yalnız formal olaraq görmək istəyi idi. 

Ancaq bu gün müharibəni gözlərimizin önündə canlandırmaqla etiraf etməliyik ki, 

müstəqil Azərbaycanın azad ruhunu tərənnüm edən ədəbiyyatdan danışırıq.  

İnsanlığın mübarizəsi, insanlığın döyüşü özünün kimliyini göstərməkdən 

başqa, həm də həqiqətin, haqqın tərəfini göstərmək üçündür.  

 

2.1. XX əsr müharibələrinin Azərbaycan nəsrində əksi 

XX əsrin hərbi münaqişələrə həsr olunmuş əsərlərinin ədəbi-ideoloji 

təmayüllərini araşdırmaqla insanın, xalqın əsrin möhtəşəm hadisələri içərisində 

iştirakını, mübarizəsini geniş lövhələrdə, epik miqyaslı təsvirlərdə təcəssüm etdirən 

əsərləri diqqətə çəkməkdir.  
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Müxtəlif təşəkkül və inkişaf mərhələləri yeni elmi-nəzəri baxışa, yenidən 

dəyərləndirməyə xüsusi ehtiyac duyulduğuna görə, əsrin əvvəlində mövzumuza 

uyğun olan əsərləri bir daha təhlilə cəlb etmək niyyətindəyik.  

Hələ 1918-ci ildə H.Cavid imperialist müharibəsi əleyhinə “İblis” faciəsini 

yazmışdır. Sonra müharibə iştirakçısı olan R.Rza “Bir min dörd yüz on səkkiz”, “Son 

gecə”, “Tənhalığın sonu”, N.Xəzri “Şəhidlər və şahidlər” lirik epik poemalarla 

dövrün müəyyən lövhəsini təsvir etmişlər. II Dünya müharibəsi bizim 

ədəbiyyatımızda bütün janrlar – roman, şeir, poema, hekayə, dram üzrə əhatə olunub.  

Yazıçılar İttifaqının mindən artıq üzvü müharibədə döyüşdü, komandir kimi 

vuruşur, ordu qəzetlərində əməkdaşlıq edirdi.  

Bunların sırasında M.İbrahimov, R.Rza, M.Rahim, Ə.Vəliyev, Ə.Cəmil, 

M.Cəlal, O.Sarıvəlli, C.Xəndan, İ.Şıxlı, B.Bayramov, S.Qədirzadə kimi görkəmli 

ədiblər var idi. Maraqlıdır ki, bu ədiblərin gündəlik qeydləri, döyüş təəssüratları, 

xatirələri sonradan müharibə mövzusunda əsərlərin yaranmasına real zəmin verdi. 

Yazıçılar müharibə mövzusunu təsəvvürlərində, fantaziyalarında yaratmırdılar, onlar 

baş verənlərin canlı şahidi idilər. Yaranmış əsərlərin personajları isə müharibədə 

iştirak edən real qəhrəmanlar idilər. Əsərlərin problematikası da, bədii quruluşu da, 

pafosu da cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsinin əksini təşkil edir.  

Yazıçılar müharibənin od-alovundan keçmiş insanlara müraciət edərək, onları 

yeni müharibənin qarşısını almağa çağırırdılar. 

Müharibə! Bu kəlmənin tələffüzü belə insanda xoş olmayan hisslər oyadır. 

Bəşəriyyətin ümumi dərdi olan müharibələr həmişə dəhşət saçmış, faciəyə çevrilmiş 

və kütləvi ölümlər gətirmişlər. Həyatın və zamanın çoxlu cəngi-cidalları olur və bu 

gün də var. Müasir çağımızda bu əndazədən çıxır.  

Bu gün Şərq dağılır və dağıdılır. Tarixi abidələr, kəndlər, şəhərlər yox olur, 

müasir silahların tuşlandığı məmləkətlər böyük dövlətlərin marağına uyğun 

xarabalığa çevrilir. Demokratiya yaratmaq bayrağı altında fəlakətlər daşınır. İnsan 

həyatı ilə alver olunur. Avropa, eləcə də Rusiya və Amerika maraqları Şərqdə 

nizamın yaradılmasından daha çox pozulmasına hesablanmışdır. Misir, Yəmən, 

Suriya, İraq, Əfqanıstan, Liviya bunun bariz nümunəsidir. Bəlkə də I və II Dünya 
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müharibəsində xalqlar belə olmazın itkilərlə, çirkinliklərlə qarşılaşmamışdı. İblis hələ 

Şərqdə dolaşır və öz kabusunu bütünlükdə Şərqin üzərində gəzdirir. Səngiməyi isə 

görünmür. Çağdaş dünyada cəzasızlıq hökm sürür. İraqda nüvə silahı axtaranlar 

sonda onu tapmayanda ən azı etiraf etməliydilər. Bu, olmadı, indi terror, dəstə və 

tayfa maraqları insanların qanına susayıb. İddialı, özündən razı, mən-mən deyən, 

cahangirlik mərəzinə tutulan, özündən başqa heç kəsi görməyən və bəyənməyən qana 

susamış xislətli padşahlar etdiklərindən nəticə çıxara, içini pisliklərdən təmizləyə 

bilmirlər. Düzəltdikləri terrorçu dəstələrini, qruplaşmalarını yığışdırmaq ağıllarına 

belə gəlmir. Azərbaycanımızda da belədir. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarından 

başlayan hərəkat müstəqil dövlətimizin yaranmasına səbəb oldu. Xalqımızın 

müstəqilliyə qovuşması 20% torpaqlarımızın işğalı ilə nəticələndi. Müharibə illərində 

hekayə, oçerk, şeir, publisitik məqalə adamlara qələbə əzmi aşılamağa ən yararlı və 

operativ janrlar sayılır. Roman yazmağa daha çox vaxt tələb olunur.  

Azərbaycan nəsrində müharibə haqqında ilk romanın müəllifi Əbülhəsən 

Ələkbərzadə oldu. Nədənsə, bu romanın qiyməti lazımınca verilmədi. O zaman 

bəziləri belə hesab edirdilər ki, romanda azərbaycanlı döyüşçülərin dolğun obrazı 

yaradılmamışdır. Bunun əvəzinə guya təcrübəsiz, “əsasən naşı” döyüşçülərdən ibarət, 

“həyat eşqindən məhrum” bir bölük təqdim olunmuş, qəhrəmanlıq əvəzinə mənfi 

halların təsviri qabarıq canlandırılmışdır. Lakin unudurlar ki, Ə.Əbülhəsən müəyyən 

döyüş təcrübəsi olmayan, hətta silah tutmağı bacarmayan azərbaycanlıların tədricən, 

əsl döyüşçüyə çevrilməsi prosesini əks etdirmişdir. 

Əlbəttə, ilk qələmə aldığı “Dostluq qalası” olan “müharibə” romanı nöqsansız 

deyildir. Lakin Ə.Əbülhəsən bilavasitə böyük bir döyüş yolu keçmişdi, onun romanı 

da dərin həyati müşahidələrinin məhsulu idi. Sonralar müharibə mövzusunda “Uzaq 

sahillərdə” (İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli), “General” (Hüseyn Abbaszadə), 

“Qartal əfsanəsi” (Əfqan), “Kəhrəba işığında”, “Yeddi ulduzlu səma”, “Gecə günəşi” 

(Gəray Fəzli), “Mübahisəli şəhər” (Süleyman Vəliyev) və s. romanlar yarandı. Lakin 

qeyd olunmalıdır ki, bu romanların heç birində müharibə həqiqətləri Əbülhəsənin 

romanında olduğu kimi səslənmədi.  
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Bütün zamanlarda qəbul olunmuş bir aksiom var: Ədəbiyyat böyük idrak və 

təfəkkür hadisəsidir.  

Filosof Karl Yunq idraka böyük qiymət verirdi. Lakin ona elə gəlirdi ki, “İdrak 

özünün universal xarakterini itirib, onun əvvəlki kosmik əhəmiyyətindən əsər-əlamət 

qalmayıb”. 

O, bəlkə də haqlıydı. Həm də ona görə ki, ondan xeyli qabaqlar Mahmud 

Şəbüstəri də idrakdan narahatlığını bildirmiş, fikrini daha sərt şəkildə ifadə etmişdi: 

“İdrak tək gözlü qalmışdır” demişdi. Avropada və dünyada baş verən müharibələr, 

inqilablar, dünyanın altıda bir hissəsində yayılmış Oktyabr inqilabı “epidemiyası” 

göstərdi ki, insan getdikcə özünün kainatla bağlılığını itirməyə başlayıb. Dünyanın 

yaradılış və başlanğıc taxtında Allah əvəzinə İblisin oturdulmasına cəhdlər də az 

olmayıb.  

Hətta dünyada Allah evləriylə yanaşı, insanlar “İblis məbədi” də tikibmişlər! 

Belə insanlarla bir yerdə, bir dövrdə yaşamaq asan deyil. Yaxşı ki, böyük insan özünü 

hifz edir və tarixə dönüb baxa bilir. 

Başlıcası da elə budur. Karl Yunqun “İtmiş kosmik əlaqələr nəzəriyyəsinə 

poetik düzəliş” etməkdir! 

Məlum olduğu kimi, bədii ədəbiyyatın əsas gücü onun qüdrətli tərbiyə vasitəsi 

olmasındadır. İnsan qəlbinin mühəndisləri olan yazıçılar sözün qüdrətilə insanları 

tərbiyə edir, onları məhz insan kimi yetişdirirlər. Çünki insanın təbiətində həm 

insanlıq, həm vəhşilik, həm də bəşərilik və iblislik xisləti var. İnsan həmişə 

çalışmalıdır ki, öz bədənindən qeyri-insani xisləti qova bilsin.  

Maksim Qorki yazırdı ki, ədəbiyyatın məqsədi, qayəsi insanda olan qeyri-

insanlığı məhv etməkdir. Müharibə də təbii fəlakətlər: tufan, zəlzələ və s. katastrofik 

hadisələr kimi, kosmik nizamın xaosla əvəz olunacağı zamanın əlamət təsvirlərindən 

aydın olur ki, kosmosun xaosa keçəcəyi zaman insanın bütün nizamlı faktorları 

antinizamla əvəz olunur. Cəmiyyətdəki hər şey təbiət qanunları ilə ölçülür. Əgər 

cəmiyyətdə təbiətə yad bir vəziyyət yaranarsa, bu vəziyyətin yaşamağa haqqı yoxdur. 

Bu mənada müharibə insanın hisslərinə ziddir. İnsana qarşı çevrilən bir xaos 

cəmiyyətə xeyir gətirə bilməz.  
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Belə ki, xaos-kosmos qoşası tarixi şüurda estetik kateqoriyalara uyğun olaraq 

yaxşı-pis, mərd-namərd, haqlı-haqsız və s. qarşıdurmalar silsiləsində öz yaşamını 

davam etdirir.  

Katastrofik hadisələr insan şüuruna böyük mənfi təsir göstərir. Xaosu ram 

etməyən qəhrəman, obraz natamam və özünü təsdiqləməmiş olur. Arxetip şüurda 

insanın xaosa, fəlakətə qalib gəlmə hünəri mövcuddur və bunu biz nağıllardan, 

dastanlardan da bilirik. Qəhrəmanın xaosu və kosmosu ram etməsi, ruhi-mənəvi 

kamillik yolçuluğunda yüksəlməsi haqqa qovuşmaq üçün psixoloji cəhətdən 

tamlaşması deməkdir [146, s.1]. Kosmik nizamla qarşıdurma kimi xaos-kosmos binar 

oppozisiyası bütün epik mətnlərin əsasını təşkil edir. Bir qism mətnlərdə bu, birbaşa 

mifoloji yaddaşa əsaslanaraq ortaya çıxırsa, digər mətnlərdə bu, xaos kosmos 

qarşıdurması qəlibinə əsaslanır. Bu cür düşüncə tərzi fərqli mədəniyyətlər üçün də 

səciyyəvidir. Məsələn, ingilis-german mədəniyyətində “Beovulf” haqqında dastanda 

olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da hamıya bəlli olan Məlik Məmməd 

nağılının qəhrəmanı da şər qüvvələrlə vuruşaraq, xaosa qalib gəlib öz 

hakimiyyətlərini təsdiqləyirlər. Bu fakt Oğuz Xaqanın da sokral hakimiyyətini 

təsdiqləməsi zamanı baş verir.  

İnsan xaosla qarşılaşdıqda aciz qalarkən psixoloji durumu sarsılır.  

Şekspirin “Hamlet” əsərinin qəhrəmanı “insanı bütün varlığın tacı, 

yaranmışların şərəflisi, kainatın yaraşığı” adlandırırdı və onu düşündürən əsas məsələ 

belə bir varlığın şeytana çevrilməsi, insanın düşüncəsinin şərə xidmət etməsi idi.  

Dünyanın birmənalı cavabı olmayan suallarından biri də elə budur: “günahkar 

insanlardır, cəmiyyətdir, yoxsa zəmanə? Axı dünyanın ilk cinayəti baş verəndə nə 

dövlət var idi, nə cəmiyyət. Cinayət edən də peyğəmbər övladı idi...” 

1918-ci ildə milli ədəbiyyatımızın nəhənglərindən biri H.Cavid imperialist 

müharibəsi əleyhinə “İblis” faciəsini yazır. Hadisələr I Dünya müharibəsi zamanı 

Türkiyə və Ərəbistanda cərəyan edir. Böyük dramaturq insanların necə qanlar 

tökdüyünü, İblisə uyduqlarını əks etdirib. Deməli, dünya durduqca insan nəfsindəki 

Mələklə İblisin, Xeyirlə Şərin, Ədalətlə Zülmün bir-birilə canlı çarpışması davam 

edəcək. Bu iki əks qüvvəyə Nəsirəddin Tusinin ifadəsilə desək, fəzilət və rəzalət də 
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deyilir. “Bizim daxilimizdə fəzilətlə rəzalət həmişə bir-birilə aktiv mübarizədədir. 

Fəzilət rəzalətə qalib gələndə insan – Mələk, fəzilət rəzalətə məğlub olanda İnsan – 

Şeytan (İblis) olur” [168, s.7].  

Eyni zamanda sözü uca, özü, yəni fikri, əməli alçaq olanların yaşaması, həm də 

zahiri ilə batini, sözü ilə əməli üst-üstə düşən, sözü ilə özü uca olan Mələk-insanlar 

mövcuddur. Mələklik – uca sözlə xeyirxah əməlin sənətkarla onun şəxsiyyətinin 

harmonik vəhdətindədir. Bu harmonik vəhdət pozulanda İblis və İblislik baş qaldırır.  

Ənənəvi fantastik obraz olan İblis bu əsərdə bir tərəfdən – qızıla, gücə tabe 

dünya – deyən müharibə ideyalarını ifşa etmək, ikinci tərəfdən isə bu qanlı 

müharibələr dövründə qəflətən dəhşətli  bir fırtınaya tutulmuş qərib yolçu kimi özünü 

itirən, köhnəlmiş dini zehniyyətə, fikrə mərhəmət və vicdan fəlsəfəsinə, ümumi 

mücərrəd məhəbbət ideyasına güvənən, “allah zülmü yerdə qoymaz” – deyib duran 

və dar ayaqda “sağır göylərə” sığınan bir nəslin faciəsini, onun yeni şəraitdə, çox 

yazıq, bəlkə də gülünc hala düşdüyünü göstərmək üçün bir vasitə idi. Əsərin ilk 

səhnəsində İblisin, insandan küsüb “mədəni aləmi nifrətə tərk edib” səhranişin olan 

pərişan saçlı Ariflə qarşılaşdığını görürük. Arifi dünyanı saran yeni qanlı 

müharibələr, yeni əsrin “mədəni vəhşiliyi” tamamilə çaşdırmışdır. O, mütərəddid bir 

əhvali-ruhiyyə daşıyır. Son dərəcə ağır, əsəbi hallar keçirir, çünki o hər şeydən əvvəl 

etiqad, iman sahibidir. Arif şübhə etmir ki, dünyaları idarə edən, varlığı yoxdan 

yaradan “ulu tanrı, xaliqi-hikmətdir”. O, həmçinin buna da şübhə etmir ki, bu “xaliqi-

hikmət, adildir, zalim deyil. O, zülmü götürməz”.  Bəs indi necə olmuşdur ki, bütün 

yer üzü ağlayır, “xaliqi-hikmət” isə bəşər həyatında günü-gündən artan bir haqsızlığı, 

zülmü, cinayətləri görə-görə səbr göstərir? Cəmiyyət həyatında  gözü ilə odlar görən, 

özünün də yurd-yuvası dağılmış, ailəsi məhv olmuş, yeganə  bir qardaşını da itirmiş 

olan Arifi müharibə dəhişətləri qarşısında yenə insanların əməllərindən və bunun 

səbəblərindən daha çox allahların vəzifəsi düşündürür. İnsanların işlərinə 

qarışmaqdansa cəmiyyətdən qaçıb meşələrə çəkilir və buradan göylərin işlərinə 

qarışır, xalqın etinasızlığına təəccüb etdiyini bildirir:  

Bilməm şu cinayət, şu xəyanət, şu fəlakət 

Bitməzmi, ilahi, bu qədər səbrə nə hacət? 
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Arif özünün bu mütərəddid fikirləri ilə, mərdumkirizlik fəlsəfəsi ilə müharibə 

ideyasına, “kim güclüdürsə yaşamaq haqqı da onundur” – ideyasına qarşı durur. Zabit 

İbn Yəminlə görüş səhnəsində olduğu kimi:  

İbn Yəmin: 

İştə bir söz ki, büsbütün yanlış..... 

Yaşamaq istiyarmısın, çarpış, 

Hərbə qoş, həp vuruş, ya əz, ya əzil! 

Onsuz irmək murada pək müşkül. 

Demək, Arif üçün bir həqiqət də gizli deyildir ki, müharibəyə qoşulan 

millətləri, silah götürən zabitləri, əsgərləri yerindən oynadan “kim qüvvətli isə o 

yaşayacaqdır” kimi sərsəm bir ideyadır [164, s.123]. 

H.Cavid “Müharibə və ədəbiyyat” məqaləsində milli xarakterin formalaşma-

sında, millətin mübarizələr və münaqişələrlə dolu həyatda irəliyə gedə bilməsində, 

müvəffəqiyyət qazanmasında fəlsəfə və ədəbiyyatın müstəsna rolundan danışmışdır.  

Müəllifin ustalığı orasındadır ki, o, çox sadə, çox həyati bir konfliktin əsasında 

yüksək sənət əsəri yaratmışdır;  xalq həyatının ciddi fikri mübarizələrini və hərəkətini 

əks edən, qüvvətli surətlər silsiləsi ilə zəngin olan bir əsər yaratmışdır. Həm də 

konfliktin inkişafı, ziddiyyətlərin toqquşması, əsas duyumun açılması tiplərin və 

hadisələrin məntiqi inkişafına əsaslanır.   

II Dünya müharibəsi özünün miqyasına və insan tələfatına görə dəhşətli bir 

savaş idi. Müharibə dünyanın əksər dövlətlərini əhatə etmiş, cəbhələrdə milyonlarla 

insan qurban getmiş, böyük şəhərlər darmadağın edilmiş, xarabalığa çevrilmişdi. 

Azərbaycan da Böyük Vətən müharibəsinin əsas ağırlığını öz üzərinə götürmüş 

ölkələrdən biri idi. 1941-ci ildə Azərbaycanın neft hasilatı tarixində rekord miqdarda 

– 23,5 milyon ton neft istehsal olunmuşdu. Bu, bütün SSRİ-də istehsal olunan neftin 

71,4 faizi demək idi. Sovet ordusunun təyyarə və tankları, demək olar ki, Bakı nefti 

ilə işləyirdi, çünki müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri 75 milyon ton neft, 22 

milyon ton benzin və başqa neft məhsulları vermişdi. Bakı nefti faşizmin üzərində 

qələbənin əsas amillərindən biri olub. Bu cür fundamental faktlara söykənən 

Azərbaycan ictimai fikri uzun illərdir ki, Bakıya qəhrəman şəhər fəxri adı verilməsini 
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arzulayır, lakin hələ də buna layiqli qiymət verilməyib. Heydər Əliyev fondunun 

dəstəyi və Arzu Əliyevanın rəhbərliyi istehsal olunan “Hədəf Bakıdır. Hitler neft 

uğrunda döyüşü necə uduzdu” sənədli filminin yaradıcıları da məhz bu fikirdən çıxış 

edərək xalqımızın faşizm üzərində qələbədəki rolunu, Azərbaycan neftinin müharibə 

illərində həlledici əhəmiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışmışlar. II 

Dünya müharibəsini həm də motorların müharibəsi adlandırdıqları üçün Bakı neftinin 

qələbədə müstəsna rol oynaması aydındır. “Hədəf Bakıdır” filmində Bakının həmişə 

strateji baxımdan əhəmiyyətli olduğu vurğulanır. Əsir götürülən alman generalı 

arvadına ünvanladığı məktubda yazır: “Əzizim Marta, mənim Fürerim Stalinqrad 

döyüşündən sonra məni Bakıya göndərməyi planlaşdırıb. Bakının mənim 

komandanlığıma verilməsi məsələsi artıq həll olunub” [Respublika qəzeti. 8 mart, 

2015-ci il].  

Müharibə illərində Azərbaycan 3,4 mln. nəfər təşkil edən əhalisinin 700 min 

oğul və qızını cəbhəyə yola salmışdı. Müharibədə iştirak etmiş soydaşlarımızın 

təxminən yarısı döyüşdə həlak olub. Döyüş meydanlarında fədakarcasına vuruşaraq 

faşizm üzərində qələbə çalmış və 140 nəfərdən çox şəxs Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

adını almışlar. II Dünya müharibəsindən sonrakı dövr Avropanın konfiqurasiyasını 

növbəti dəfə dəyişdi və əlbəttə ki, bu, xalqların mədəniyyəti və ədəbiyyatına olduqca 

təsir etdi. Məhz bu müharibənin sona yetməsindən əsrin sonuna qədər yaradıcı 

insanların cəhdləri məhz Vətən müharibəsi mövzusuna istiqamətləndi. Müharibənin 

ağrı-acısını yaşayan bütün insanların – ön cəbhədə döyüşənlərin, eləcə də arxa 

cəbhədə gərgin əməyi ilə böyük qələbəni yaxınlaşdıran insanların taleyinə həsr 

olunmuşdu.  

Sabir Əhmədovun “Gedənlərin qayıtmağı” romanında təsvir olunan hadisələr 

Böyük Vətən müharibəsi illərində cərəyan edir. Doğma adamlarını faşizmlə 

mübarizəyə göndərən ana və bacıların, qocaların və yeniyetmə uşaqların ağır sınaq 

illərində arxa cəbhədə gecə-gündüz çalışması, misilsiz dəyanəti, qeyrətli həyatı əsərin 

təsvir obyektidir. Əsərin əvvəlində müəllif müharibənin qurtardığını və insanların 

dörd il ərzində yaşadıqları duyğularını təsvir etməklə arxa cəbhədə fədakarlıqla 

işləyən, məhrumiyyətlərə məruz qalan, ailə başçısından məhrum olan qadın və 
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uşaqların taleyindən söz açır. Müharibədən bilavasitə danışan S.Əhmədov onun insan 

talelərinə etdiyi fəsadlara diqqəti yönəldir... 

“Dava qurtardı. Orada, üzünü görmədikləri Avropada topların lüləsi endi, 

tanklar susdu, göy təyyarə uğultularından dincəldi. 

...Gözü yolda qalanların qəlbindən ah-nida qopdu... kimi güldü, kimi ağladı. 

Kiminə toy, kiminə yas. Nə qədər ki, dava gedirdi, nə qədər ki, ara qarışıqdı, ölüm-

itim soraqları da hələ dumanlıydı. Ümid qırılmamışdı. Kimin başına nə gəldiyini 

söyləmək çətin idi. Ən doğru sorağı oradan, od-alov içindən qurtulub gələnlər 

deyəcək, çatdıracaqdı. Hər gələn əsgər, kəndə, qəsəbəyə dönən döyüşçü bir 

kəndçisindən, tanış-bilişindən, ellisindən soraq gətirəcəkdi. Canlı şahidləri 

gözləyirdilər” [8, s.5].  

Başlanmış dünya savaşının nəticəsində boş qalan kənd və şəhərləri təsvir edən 

S.Əhmədov yazırdı: “Hamı getdi. Bu iki ilin 41, 42-də getməli, yararlı kimdisə 

yollandı, getdi. Uzaq, ucqar obalardan tutmuş qəsəbəyəcən gözəgörünən bircə kişi 

qalmadı. Kəndlərdə bircə başıpapaqlı qalmadı. Qızdırmalı-titrətməli gedənlər də 

oldu. Məmmədbəy kəhrizinin, arxının üstündə, Qayaburunda çağlayan şəlalənin o 

üzündə sıralandılar, düzüldülər. Hər gün, hər ay, hər həftə “otpravka”lar təzələndi. 

Cavan-cahil, sonra arvadlı-uşaqlı kişilər, kim orda bir işə yarıya bilərdi – 

ucdantutma tərpəndi, getdi” [8, s.227]. 

Başqa bir yerdə isə cəbhədə, orduda “Dava illərində eşidilən xala, mama, bibi 

sözləriydi. Ata, əmi, dayı harada idi, soraqları haralardan gəlirdi?.. Kənd, qəsəbə 

əmilərdən, dayılardan boşalmışdı”.  

Böyük Vətən müharibəsindəki itki və məhrumiyyətlərin əks sədası “Dünyanın 

arşını” romanında da duyulur. Faciəli illərin xatirə və ağrıları romandakı 

qəhrəmanların taleyindən, yaddaş və düşüncələrindən keçir, onların həyatına güclü 

təsir göstərir.  

“Dava illəri anası, qonşu arvadları, kişilər köhnə pal-paltarı, çölçüyə-

tərəkəməyə yarayan ger-geyimi, qab-qacağı, başqa gərəyi yağ-pendirə, özgə 

yavanlığa dəyişməkdən ötrü xılın qabağına çıxardılar” [8, s.406-407].  
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Bu əsərlərdə S.Əhmədov müharibə illərində arxa cəbhədə insanların 

fədakarlığından, müharibənin qurbanlarından, onun törətdiyi fəsadlardan, ölənlərin 

yox, sağ qalanların faciəsindən danışır. İnsanların cəbhədə də, arxada da qalib 

gəlmələri, viran ölkəni ayağa qaldırmaqları, Qələbə uğrunda döyüşüb, lakin 

nəticələrini görməyənlərdən danışır. Müəllif yazırdı ki, cəbhədə düşmənlə döyüşmüş, 

arxada işləmiş, ölkəyə hər şey vermişlər – öz əməklərinin bəhrəsini dadmamış, 

doyunca yaşamamış, öz həyatlarından belə keçərək, qələbəni yaxınlaşdırıblar. İtkisi 

olan ailələr fəxrlə xatırlanır, çünki onlar sınmadılar, dözüb durdular. 

Müəllif müharibənin ölkənin bütün sakinlərinə toxunduğunu, çox ailələrin 

xoşbəxtliyinə son qoyduğunu söyləyir. Kişilərlə çiyin-çiyinə döyüşmüş, arxada 

işləmiş, öz ərlərinin, oğullarının, qardaşlarının cəbhədən qayıtmaqlarını səbirlə 

gözləmiş qadınlardan danışır. Arxada yüz minlərlə kişi peşələrini yerinə yetirən 

qadınların müharibə illərinin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, cəsarət və hünər 

nümayiş etdirdiklərini deyir S.Əhmədov!  

 

2.2. Qarabağ müharibəsi haqqında nəsrdə reallığın inikası üsulları 

Qarabağ müharibəsi milli istiqlal mövzusuna çevrilmişdir. Ölkənin ərazi 

bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizənin faciəli səhnələri ədəbiyyata gəlmişdir. 

Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazılan bədii və bədii-publisist əsərlər bütövlükdə 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ideya istiqamətini dəyişmiş, vətənin nicatı bədii 

fikir-məğzini çox mühüm amil səviyyəsinə yüksəltmişdir. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatını təmsil edən yazıçılar bədii forma və üslub müxtəlifliyi cəhətdən bir-

birlərindən fərqlənsələr də, onları milli ruh, vətəndaşlıq mövqeyi, həyəcan, çağırış, 

birlik və vətənpərvərlik duyğusu birləşdirir. Yeni tarixi mərhələdə ədəbiyyatın həyatı 

və insanı daha dərindən əsaslı şəkildə dərk etməsi, milli meyarlara və dövlətçilik 

maraqlarına həmahəng surətdə inkişafını təmin etmişdir. Müstəqilliyin doğurduğu 

böyük idealları təsvir və tərənnüm edən Azərbaycan ədəbiyyatı müxtəlif janrlarda 

təmsil olunmuş və inkişaf edir. Lakin etiraf etməliyik ki, Qarabağ müharibəsi 

mövzusu poeziyamızda xeyli dərəcədə bədii həllini tapsa da, nəsrimizdə hələlik epik 
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dərinliyi və əhatəliyi ilə əksini tapmamışdır. Bu da ədəbiyyatımızın qarşıda duran 

mühüm yaradıcılıq vəzifələrindəndir. 

Ədəbiyyatımız uzun illər bu həqiqətlərdən danışa bilməmişdi və Qarabağın 

başının üstünü düşmən yenidən almağa başladıqda, bu həqiqətlərə qayıtdı. Ən çox 

şairlərdən M.Araz, X.R.Ulutürk, İsa İsmayılzadə, Z.Yaqub, Ə.Salahzadə Qarabağ 

mövzusunda əsərlər yaratmışlar. F.Mehdinin “Qarabağdan əlini çək” poeması isə 

bədnam qonşu xalqa müraciət formasında yazılmışdır. Bu forma şairə tarixi bir daha 

vərəqləsin və vaxtilə görə bilmədiyimiz, yaxud görsək də üzə vurmadığımız bir çox 

həqiqətlərdən söz açmaq imkanı qazandırmışdır. Tarixi həqiqətləri əks etdirmək 

baxımından M.Orucun “Köçürülmə” romanı, N.Hacızadənin “Qisas qiyamətə 

qalmaz” pyesi, Nəriman Mahmudun “Zəncirlənmiş ədalət” sənədli povesti və s. kimi 

əsərlər də əhəmiyyətlidir. Azərbaycan torpaqlarını hissə-hissə qoparıb “Böyük 

Ermənistan” yaratmaq iddiasına düşən erməni şovinistlərinin azərbaycanlılara qarşı 

davamlı surətdə irəli sürdüyü torpaq iddialarının və öz niyyətlərinə çatmaq üçün 

həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin növbəti təzahürü 

Qarabağın işğalıdır.  

Aqil Abbas, Azad Qaradərəli, Sabir Əhmədov, Ağarəhim Rəhimovun Qarabağ 

müharibəsinə həsr olunmuş əsərləri konkret bir mövzunun – müharibənin dəhşətləri 

haqqında təəssüratın tamlığına xidmət edir.  

“Çadırda Üzeyir Hacıbəyov doğula bilməz”, “Qiyamət Gecəsi”, “Dolu”, “Qar 

üstündə qan çiçəyi” kimi əsərlərdə mənfur ermənilərin başımıza gətirdiyi 

müsibətlərdən bəhs edən yazıçı Aqil Abbas öz vətəndaş mövqeyini nümayiş 

etdirmişdir.  

Müstəqilliyimizin üzərinə qaranlıq kölgə salan “Torpaq azadlığı” probleminin 

bədii həlli A.Həsənoğlunun “Mağara”, R.Novruzovun “Hələ sevirəm deməmişəm”, 

H.Mirələmovun “Vicdanın hökmü”, Y.İsmayılovun “Didərginlik” pyeslərində də 

əksini tapmışdır. 

Nüşabə Məmmədlinin “Zəngulə” əsəri Xocalı qurbanlarının fəryadı təsirini 

bağışlamaqla yanaşı, itirilmiş torpaqlarımızın qaytarılması uğrunda döyüşə çağırış 

ruhu aşılayır. Tarixi faktlar, əsir və girovluqda olmuş şahidlərin xatirələri, MTN-nin 
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arxiv materialları əsasında yazılmış “Ümidlərin izi ilə...” adlı roman isə iki gəncin 

nakam məhəbbətindən bəhs edir. Universitet tələbələri olmuş Aytəkin və Ramilin bir-

birindən ayrı düşməsinin səbəbi Xocalı faciəsidir.  

İki müəllifin – Şəmil Sadiq və Müşfiq Xanın ürək döyüntüləri ilə yazdığı bu 

roman iki müxtəlif süjetlə inkişaf etdirilib: əsir düşərək Fransaya qədər aparılan 

Aytəkinin keçirdiyi acı günləri əks etdirən “Girov qadının xatirələri” və keçmiş 

sevgilisi Aytəkinin xatirəsi ilə yaşayan Ramilin iztirablı yaşantıları. Əsər bir nəslin 

acı taleyinə axıdılan göz yaşıdır.  

Bu qənaəti əcnəbi yazarlardan bölüşənlər də az deyil. Məsələn “Qarabağın 

qanlı girdabı” kitabının müəllifi Yuri Pompeyev Qafqazda münaqişə və 

müharibələrin səbəblərindən bəhs edərkən gürcü publisisti Karibinin hələ 1919-cu 

ildə yazdığı sözləri xatırladır: “Daşnaklar gəldi və özləri ilə milli nifrət gətirdi; bu 

zəmin üstündə isə, əlbəttə, erməni-müsəlman qırğınından və ya Ermənistanla 

Gürcüstan arasındakı müharibədən başqa heç nə yarana bilməzdi” [169, s.10].   

Qarabağ faciəsinin səbəbləri, tarixin ibrət dərsləri, keşməkeşlərdən keçmiş bir 

millətin ruhi-mənəvi iztirabları, itirilmiş torpaqlarımızın taleyi hər bir vətənpərvər 

insanı düşündürür. 

Qarabağ faciəsi Hüseynbala Mirələmovun çox çeşidli yaradıcılığının 

mahiyyətində, onun ziyalı təəssübkeşliyindən yaranan əsərlərində olduqca təsirlidir, 

çünki müəllifin ürək döyüntüləri, səmimiyyəti və oxucu ilə təması aydın duyulur. 

Janrdan asılı olmayaraq, hadisələri görüb duyduğu kimi, yüksək erudisiyası, ədəb-

ərkanıyla, müsahibi ilə üzbəsurət söhbətləşirmiş kimi səmimi ifadə edə bilən yaradıcı 

şəxsdir. Qarabağ mövzusuna müraciəti, tarixi məqamlara həssaslıqla yanaşması, 

müəllifin hiss-həyacanlarının ənənəvilikdən uzaq olan fərqli üsluba və formaya malik 

olması oxucular arasında geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Müəllifin qəhrəmanları 

taleyi ilə vətənə bağlıdır, vətənin içindədirlər və ondan ayrılmayıblar. Onlar çətinə 

düşən ölkəni, tarixi situasiyanı duyur, insanlığı sarsıdan qorxunc hadisələr qarşısında 

özünü təsdiq etmək zərurəti ilə üz-üzə qalmış insanlardır. Mirələmovun əsərləri bu 

baxımdan tarixi şəraitin doğurduğu suallara cavab axtaran dünya nəsrinin aparıcı 

tendensiyalarını özündə əks etdirən mükəmməl bədii nümunələrdir. Müəllif çox ciddi 
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arqumentlərlə oxucunu inandıraraq düşündürməyi bacarır, soydaşlarını tarixin 

dərslərindən nəticə çıxarmağa çağırır. “Heykəllərin harayı”ndakı kimi dilin sadəliyi, 

fikrin sanbalı, müşahidələrin itiliyi, hadisələrə çevik publisist münasibəti, qərəzsizliyi 

və bu sıradan çox xüsusiyyətləri onun ictimai-ədəbi mühitdə kifayət qədər 

tanınmasını şərtləndirir. O, yaşadıqlarının içindən görünən ovqat adamı kimi də 

maraqlı və yaşadığımız həyatın mühüm bələdçilərindəndir. 

Bu gün insanın düşüncə mədəniyyəti, sözün həqiqi mənasında, kamilləşmiş, 

dəyişmiş, yenilənmiş; yalnız düşüncə məişət, qayğı konseptində deyil, daha çox 

mühüm problemləri həll etmək iqtidarındadır. Həyati məsələlərə antroposentrik 

yanaşma özünü göstərməkdədir. 

Mirələmovun ədəbi-bədii-fəlsəfi düşüncələrini janr etibarilə esse adlandırmaq 

olar. Bir həqiqətdir ki, esse janr kimi ədəbiyyata və sənətə açıq, aydın münasibətdən 

daha çox, həyata və dövrə fəlsəfi-məntiqi yanaşmanın ifadəsi kimi meydana 

gəlmişdir. Bu tipli əsərlər çağdaş tənqidin yeni janr və forma axtarışlarını əks 

etdirməklə yanaşı, həm də ədəbiyyat və zaman, sənət və həyat, cəmiyyət və onun 

problemləri ətrafında dövrün ədəbi düşüncəsini, müasir yazarın mövqeyini, bir sözlə, 

müxtəlif konseptləri əks etdirir. Janrın paradoksallığı arqumentlərin harmoniyası və 

assosiasiyası, müəllifin şəxsi mövqeyinin üstünlük təşkil etməsi ilə görünür. Aydın 

söyləm, yaxud paradoksal müəyyənlik bu janrı xarakterizə edir.  

Bugünün yazıları, bugünün mənzərəsini sabaha göstərəcək güzgüsüdür. 

Müharibədə təkcə insanlar deyil, elə təbiətin də nə çəkdiyi öyrəniləcək. Daşlara, 

qayalara, dəyən güllələrin yeri dil açıb danışacaq. Barını, bərəkətini, varını bu 

torpaqlardan əsirgəməyən təbiət, səfalı sular, füsünkar mənzərələr, qədim qalalar, 

türbələr, məscidlər, məbədlər, kurqanlar, sərdabələr, daşlar ulu diyarda dil açıb 

danışacaq. Hələ Cıdır düzünün nadir çiçəyi Xarı bülbülün, dağların, yamacların 

ətrini, doyumsuz qoxusunu yadların, yağıların ümidinə qalması hər bir 

azərbaycanlının yaralı yeri olduğu üçün sənət adamlarının da qələmə aldıqları əsas 

mövzulardandır. Şuşanın bünövrəsini qoyan Pənah xanın oğlu İbrahim xanın, qızları 

Ağabəyim Ağa, Gövhər Ağa, daha sonra Məhəmməd bəy Cavanşir, böyük şairlər 

Molla Pənah Vaqif, Xurşudbanu Natəvan və Şuşanın yetirdiyi başqa şəxsiyyətlərin 
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ruhu olan Qarabağ Cavanşir nəslinin faciəsi sağalmamış Qarabağ savaşının ağrıları, 

acıları, itkiləri başladı. Rəvayətlər, nağıllar, əfsanələr diyarında “Qarabağ 

şikəstəsi”nin harayı eşidilir. Ecazkar səsə – şikəstəyə güllə vurmağa yalnız erməni 

faşistləri qıya bilər. Məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin bir deyimi var: “Şuşanın 

yuxarısında bir gədik var. Səhər saat beşdən altıya qədər orada bir meh əsir. Əgər 

adam o vaxt orada dayanıb o mehi sinəsinə alsa, hökmən səsi olacaq!” Yurd sevgisi, 

el-obaya vurğunluq bu cənnət-məkanın tabloları bir çox şairlərin əsərlərində 

tərənnüm olunmuşdur, lakin Hüseynbala Mirələmovun “Güllələnmiş Heykəllərin 

fəryadı” adlı ədəbi essesi deyilənlərə nümunə kimi göstərilə bilər.  

“Heykəlləşmiş övladlarım, sizin gözünüzə, sinənizə tuşlanan güllələr ürəyimi 

parçalayıb”. Bu sözləri İbrahim xanın ruhu adından deyir müəllif və davam edir: 

“Ömrüm müharibələrdə keçdi, başım qeylü-qalda oldu. Torpağıma köçürülən, 

qovulan ermənilərin acından, soyuqdan qırılıb tələf olmasına yol vermədim. Əkin-

biçin üçün torpaq verdim. Axırda mənə qənim kəsildilər” [20, s.172]. 

Müəllif özünü vətəni Qarabağla eyniləşdirir. “Mən dünyanın Qarabağ adlı 

düyünlü dağıyam! Mən dünyanın Qarabağ nəfəsli musiqisi, Qarabağ, ünvanlı 

incəsənəti, mədəniyyəti, mənəviyyatıyam!” [20, s.178] 

Mədəniyyətimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə də təcavüz edən erməni faşistləri 

musiqimizi, tətbiqi sənət nümunələrimizi, xalça-xalılarımızı, tarı və kamançanı, qara 

zurnanı mənimsəməklə “mənəviyyatımızı xəncərlədilər” deyir yazıçı.  

Qarabağ harayını daş heykəllərin adından danışır müəllif: “Üzeyir bəy - 

Onların həyasızlıqları o həddə çatıb ki, nəinki Nizami qəhrəmanlarını, bəlkə 

Nizaminin özünü də erməni kimi qələmə verməyə hazırdılar. Hətta qədim Şərq 

əfsanəsi “Fərhad və Şirin”in [20, s.189] klassik şairlər tərəfindən dönə-dönə qələmə 

alınmasına baxmayaraq Şirinin erməni şahzadəsi olduğunu sübut etməyə çalışırlar. 

Tarixə dönə-dönə nəzər salıb Qarabağ folkloruna müraciət edir, nümunələri yeri 

gəldikcə diqqətə çəkir. “Və elə indicə kədərli Xarı bülbül əfsanəsi bütün aydınlığı ilə 

şüurumda, xəyalımda canlanır. Budağın üzü cənub səmtində fəryad edən həmin 

göyərçini – Ağabəyim ağanı görürəm. Bu tayda dayanan isə Gövhər Ağadır. İbrahim 
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xanın bir cüt nakam göyərçini. Qəmli taleli gözəllərin söylədikləri Xarı bülbül 

əfsanəsi elə Qarabağın son üç yüzillik tarixidir” [20, s.70].  

Göründüyü kimi, əsərdə assosiasiyalar məzmunun öz ahəngindən, ruhundan, 

hadisənin öz mahiyyətindən irəli gəlir.  

Güllələnmiş daş heykəllərin: Natəvanın, Vaqifin, Qarabağ şeyxi Nəvvabın, 

Üzeyir bəyin, Bülbülün adından tarixi faktlardan doğan düşüncələrlə bağlı hadisələr 

əsərin ətrafında ümumi təəssüratın artmasına səbəb olur. Müharibənin tragik 

mənzərəsinin təsvirində nəsrin təhkiyəsi zahirən dəyişmir, lakin əsərin özünəməxsus 

obrazlar sistemi, mənalı paralel və müqayisələr, hadisələrə müəllif münasibətinin əsas 

bədii təzahür göstəricisinə çevrilir. Qarabağda, onun təbiətinə qarşı kövrək duyğularla 

qovuşmuş, qüvvətli hisslərin məntiqindən doğan mənalı sözlər: 

“Ol xaki-payını mən aşiyan etmiş idim,  

Vətəndən ayrı düşüb, indi laməkan, ölürəm” [20, s.191]. 

Vətənə olan dərin məhəbbətin, müəllifin ilham qaynaqlarını 

müəyyənləşdirməkdə bu misralar çox şey deyir. Bu güllələnmiş heykəllərə diyarı 

gəzib-dolaşan ruhlar cavab verir. Müəllif deyir: “Sənin güllələnmiş daş heykəllərini 

qırıq-qırıq eləsələr, sındırsalar da, bu daşları diyar-diyar daşıtdıran ruhları məgər 

susdurmaq mümkündürmü? Qan verə bilmədiyimiz, can verə bilmədiyimiz bircə 

çınqıl belə İrana, Türkiyəyə, okeanın o tayına düşsə, yenə Azərbaycan – həqiqətini 

odlana-odlana bəyan eləyəcək. Axı ruhlar, bu daşlar Şuşa müqəddəsliyindən, Şuşa 

ünvanlı dirilik bulağından su içiblər” [20, s.166]. Şuşanın suyuna, havasına, təbiətinə 

dərindən bələdlik yazıçının təsvir üsuluna dərindən hopmuş və müəllifin təqdir etdiyi 

əxlaqi fikirlərin bədii təsir tutumunu təmin etmişdir.  

İsa bulağının suyunu Zəm-zəm suyu adlandıran müəllif “Şuşanı Qafqazın 

konservatoriyasına döndərən iksir elə bu sudur” [20, s.184] – deyir. Elə bu yerdə 

alim, ziyalı, professor Yaşar Qarayevin sözlərini xatırladır: “Pənahımız keçmişdən 

müasirliyə yenə qayıdacağmı və Pənahəli xan Şuşanı dördüncü dəfə azad edə 

biləcəkmi? Üçüncü Şuşa intibahı, dördüncü Pənahabad baş verə biləcəkmi? Həmişə 

Qarabağdan Azərbaycana dağılan saf havanın da, büllur çeşmə sularının da, duru 

poeziya bulağının da cığırı Şuşadan baş alıb. Dalğasında üçrəngli bayrağı, 
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fırtınasında səkkizguşəli ulduzu gətirib gələn milli-mənəvi enerji, ən yeni sosial 

tərəqqi hərəkatı da Ana Azərbaycana yenə Şuşadan –Topxanadan baş alıb 

yayılmışdı. İndi isə oradan Bakıya didərginlər axını gəlir” [20, s.184]. Müəllif 

müqayisələr və təzadlar şəklində, nisbətən dramatik tonda hadisələri tərənnüm 

etməyə çalışır və düşməni xallı gürzəyə oxşadır.  

“Və gördüm ki, yağı hiyləsi, Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik niyyəti, 

ermənilərin torpaq iddiası qara ilana dönüb, öz içimizdə dolana-dolana XX əsr 

aşırımın keçərək zəmanəmizə gəlib və qıvrılıb Şuşanın belinə dolanıb. Başını da 

kömbəsinin üstündən qaldırıb Cıdır düzündə xumar-xumar Azərbaycana baxır” [20, 

s.164]. 

Müharibənin psixoloji dəyişmələrinin təsviri ayrı-ayrı daş heykəllərin aləmi ilə 

təbii şəkildə birləşir. Hadisələrin mahiyyətinə enmək yolunda daha çox tarixi faktlara, 

konkret lövhələrə və tipik detallara əsaslanaraq bədii-fəlsəfi ümumiləşmələrə keçir 

müəllif. Dünyanı dərk etdiyi doğma yerlərin: İsa bulağının, Topqapı və s. həsrəti ilə 

alışıb yanan müəllifin təxəyyülündə büllurlaşan hiss və düşüncələrin ifadəsidir. 

Müəllif dəsti-xəttini, poetik mənini isə bu həsrətin və yanğının ifadə çalarları 

yaratmış olur. Hisslərin ümumi ahəngini nizamlayan, orijinal təqdimat müəllifin 

özünəməxsus obrazlı düşüncə tərzinin ifadəsidir.  

Bu əsərdə Şuşa daxili narahatlığı ilə çırpınan yazıçının mənəvi aləmində 

“yetkinləşən” obrazdır. Şuşa bu əsərin estetik, emosional tərəfini yüksəltməklə 

yanaşı, həm də yazıçının hadisələrə, tarixə, insan mənəviyyatının ifadəsinə 

münasibətinin məntiqi axarında müstəqil obraz səviyyəsinə yüksəlir. Zamanın qaynar 

ruhundan doğan daxili təlatüm bu obrazın səciyyəvi keyfiyyətinə çevrilir.  

“Qeybdən gələ bir səs – Dayanın! Üzeyir bəyin qəlbi sükut həyəcanından 

parçalandı, çat verdi sinəsi: 

Üzeyir bəy: –Mənim səbrim daş səbridir.  

Şuşa: – Üzeyir bəy, nə çəkirsən? 

Üzeyir bəy – Şuşasızlıq dərdi çəkirəm, Şuşasızlıq...” [20, s.180] 

Artıq burada hadisələrin gedişi, psixoloji vəziyyətlə bağlı estetik vasitə kimi 

yox, vətəndaş-yazıçı narahatlığına çevrilən “canlı obrazdır”, yüksək varlıq kimi 
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təqdim olunur. Başqa sözlə Şuşa insanlaşır. Ümumiyyətlə, müəllifin qəhrəmanları 

həyata, yaşamağa olan məhəbbəti, eyni zamanda vətənə olan sevgisi kimi üzə çıxarır. 

Vətənin gözəlliyi və füsünkarlığının səmimi tərənnümü dərin vətənpərvərlik hissi ilə 

qovuşur.   

“Şuşam mənim! Bəlkə də dağlarının başına dolanıram. Yolları tutmuş sis-

dumanın içində yol gəzirəm, yol arayıram. Əgər üç kərəm dolansam, qapı açılar. Axı 

ocağı da üç kərəm dolanandan sonra çıraq yandırırlar. Yağı əlində, kafir əlində, əsir-

yesir daş heykəllər sıralanır, qədəm basır, addım atır...” [20, s.190]. 

Vətənə bəslənən sevgi hissinin həqiqi sənət vasitəsilə ifadəsi təqdim olunan 

fikrin emosional təsirini tamamlayır. Yazıçının fərdi duyğuları, ümumilikdə doğma 

torpağa, onun zəngin təbiətinə tükənməz məhəbbətin ifadəsidir. Millilik, 

pərvazlandığı torpağa doğmalıq, vətənə bağlı duyğular axarında nəsrdə ifadəsini 

tapır. Qürbət eldə də Şuşa onun üçün doğmalaşır, ana-vətən qayğıkeş övlad 

münasibəti bu məqamda daha yüksək ifadəsini tapır. Ağabəyim ağanın ruhu deyir: 

“Hökmdar (Fətəli şah) qısa vaxt ərzində mənim adıma Tehrandan uzaqda, müqəddəs 

Qum şəhərində möhtəşəm saray tikdirdi. Darıxmamağım üçün saldırdığı bağın adını 

“Vətən bağı” qoydu. Bağbanını, ağacını, gül-çiçəyini Qarabağdan gətirdi. Təkcə 

Şuşamızın Xarı bülbülü yad torpaqda bitmək istəmədi. Mən sonra bildim ki, cəhdim 

əbəsdir, Xarı bülbülə Qarabağ havası, Qarabağ suyu, Qarabağ torpağı gərəkdir. 

   Mən aşiqəm Qarabağ, 

   Şəki, Şirvan, Qarabağ. 

   Tehran cənnətə dönsə, 

   Yaddan çıxmaz Qarabağ” [20, s.175]. 

Şuşadan İrana gəlin köçən Ağabəyim ağa həyatını Qum şəhərində başa 

vurmuş, lakin Qarabağın ağır günündə ruhunun “qanadları” ilə uçub gəlmiş doğma 

yurda.  

Şuşaya müraciətlə yazılmış bu parçada kövrək intonasiya, dərin xəlqi 

keyfiyyət, ekspressiya sadə və səmimi bir dillə təsvir edilmişdir.  

“Şuşa... Sən kafirlər, yağılar əlində əsir, cihad gözləyən ocağımız, pirimizsən. 

İran körfəzindən, Ərəbistan çöllərindən keçib dolana-dolana Məkkəyə gedənlər 
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yönünü sənə çevirməlidir. Sən möhürümüz, qibləmiz, səhər oyananda dualarımızın 

əks-sədasısan... Ziyarətgahım, ahım mənim, Şuşam mənim!” [20, s.165].  

Əsərin təhkiyəsində hər an hiss olunan emosional təsir, hadisəyə fəal 

münasibət, mühakimələrin güclü məntiqi ümumi təəssüratı gücləndirən əsas bədii 

amillərdir. Ayrı-ayrı zamanlarda, fərqli məkanlarda olmalarına, bir-birinə 

bənzəməyən ömür payları, taleləri olmağına baxmayaraq, hamısı Şuşa adlı ecazkar 

dünyada qərar tutub heykəllərdə təcəssümlərini tapdılar. Müxtəlif dövrləri təmsil 

edən daş heykəllər və ruhlar zəmanələrinin qarşılaşdığı sərt ziddiyyətlər, tarixi faciə 

və siyasi oyunlardan söz açır. Qarabağ müharibəsinin səbəblərini, müasir dərkini 

nəzərə çarpdırırlar. Tarix müasirliyin mənəvi-əxlaqi sınaq meyarı kimi üzə çıxır. 

Müharibənin hadisələri bu baxımdan seçilir, təsnif olunur və bu faktların müasir bədii 

fikir səviyyəsindən ifadəsində assiosiativ məqamlar, ictimai-fəlsəfi ümumiləşdirmə 

əsas rol oynayır.  

Bədii təfəkkürün assiosiativ prinsip üzrə ifadəsi müasirlərimizi narahart edən 

əxlaqi-mənəvi problemləri zaman və məkan etibarilə müxtəlif hadisələrin vəhdətində 

təsvir və tərənnüm etmə imkanı burada yaranır.  

Müharibənin bir səbəbini də Pənahəli xanın xəyali adından açıqlayır: “Mən 

düşməndə günah görmürəm. Düşmən dünən də var idi, sabah da olacaq. Cinayət 

törədən düşmənin varlığını unudanlardır. Unutqanlıqdan gələn bəlanı unutmağa 

haqqımız yox idi. Mən sizə əmanət vermişdim. Pənəhabadı.  Əmanətə xəyanət olmaz. 

Qaytarın əmanətimi!” [20, s.186]. Bu sözlər, bu günə, bizlərə ünvanlanmışdır. 2016-

cı ilin aprel ayında və 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində döyüşən əsgərlər 

buna qadir ordunun olmasını sübut etdilər. İctimai və mənəvi amillərin müxtəlif 

qütbləri arasında tarixi ekskurslar və müqayisələr əsərin daxili dramatizminin əsas 

meyarına çevrilir. Məzmunun ümumi mənzərəsindəki təzadlar və onun təsvir 

olunmuş cəhətlərinə aydın münasibət gələcək nəsillər qarşısında vətəndaşlıq 

hisslərinin konkret ünvanını müəyyənləşdirir: “Tezliklə Qarabağ düşmən 

pəncəsindən xilas olar. Bu torpağın övladları öz vətənlərinə qayıdar, yurd-yuvalarına 

dönərlər. Ancaq qoy tarixi Şuşamızı bərpa edəndə onun tarixi adını da qaytarsınlar. 
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Bu, Pənahəli xanın mənəvi haqqıdır. Elə bilirəm ki, bu acı dərslərdən sonra bizim 

gələcək nəsillərimiz bir daha belə səhvlərə yol verməzlər” [20, s.189]. 

Ümid məhv olmağa macal vermir, daşların, heykəllərin dil açıb danışması, bir 

gün əsirlikdən azad olacaqlarına inam hər birinin imdadında eşidilir. Vətəndaşlarının 

yolunu gözləyən daşlar dilə gəlib, namərdlərlə yol getməyin mümkünsüzlüyündən, 

ocaqlarının közü yad ocaqları alışdırmasından şikayətlənir.   

Yazıçı bəzən baş verənlərə görə həmvətənlərini də ittiham edir. İnsanların bu 

gün rastlaşdığı xəyanətlərdə yumşaq desək, onların özlərinin səhvi, böyük anlamda 

xalqımızın düçar olduğu bəlalarda bizim ata-babalarımızın günahı nə qədərdir? – 

kimi suallara cavab axtarır müəllif.  

Vətənin həzin süquta qərq olmuş səmasında heykəllərin göyə qalxıb, abidələrin 

pərvazlaşması, göy üzünü bulud kimi tutmasını təsvir edən müəllif öz-özünə deyir: 

“Allah, sən saxla! İlahi, məgər göy üzü daş saxlayar?...” [20, s.192]. 

Müəllif bəşəriyyətin taleyi üçün misilsiz əhəmiyyəti – əsərin təlqin etdiyi əsas 

fikir essedə öz orijinal ifadəsini tapmışdır. 

“Pənahəli xanın əli ilə qalaya hörülmüş, tariximizi qılıncları ilə yazmış, 

mənəviyyatımızın keçmişini sözləri, səsləri ilə bəzəmiş insanların ruhunu canında 

yaşadan daşlar göylərə sovrulur və oradan bir gün yerə yağar” [20, s.192]. 

Yuxuya bənzər xəyalların qarışıq dumanında gözünə görünən kosmoqonik 

təsəvvür real xalq simalarından mifik obraza çevrilməsi baş verir ki, bu da öz 

növbəsində həm yazıçının duyğusal xəyalı, həm ictimai mühitin təsviri, ən başlıcası 

isə, müharibənin dəhşəti və yaratdığı düşüncə təlatümüdür.  

“Vicdanın hökmü” – iki hissəli dram Azərbaycanın ən gərgin tarixi səhifələrini 

vərəqləyib bir müəllim taleyinin hekayəsidir. Birinci hissənin hadisələri Rusiya 

şəhərinin birində, ikincidə isə, Azərbaycan ərazisinin döyüş bölgələrində cərəyan 

edir. Qarabağdan Rusiyaya Rəhim adlı müəllimin bazarda alver edib anası və iki əkiz 

qız övladına pul göndərib yaşamaqlarını təmin edən bir gəncin hekayəsi ilə başlayır. 

Savadlı, ləyaqətli ziyalı olan Rəhim Fedya kimi tanınan, bazarda reketliklə məşğul 

olan Firudin adlı həmyerlisi ilə qarşı-qarşıya qoyulur.  
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Təsadüf nəticəsində qəriblikdə rastlaşan, iki həmyerlini təsvir edən müəllif 

qəhrəmanların dili ilə hər birini xarakterizə edir. “Sən ki, müəllimsən, institutda hamı 

başına and içirdi, sənə müəllimlər Bala Marks deyirdilər” [20, s.209]. Bu sözləri 

vaxtı ilə tələbə yoldaşı, sevgili nişanlısı olmuş, sonra isə başqa birisinə qoşulub 

qaçan, indi isə məlum olur ki, həmin Firudinin həyat yoldaşı Güllü Rəhim haqqında 

deyir. Hamını hədə-qorxu ilə əlində saxlayan Roqozin bazarının reketi Fedya öz ad 

gününə Rəhimi də dəvət edir. Yeddi il ayrılıqdan sonra rastlaşan Güllü ilə Rəhim 

yenə bir tragik hadisə nəticəsində ayrılmalı olurlar. 

Fedyanın yanında cangüdən kimi özünü göstərən Aşot adlı erməni ad gününü 

qeyd edən zaman Güllü ilə rəqs edərək nəlayiq hərəkətinə görə qadın ona sillə 

vurduqda Rəhim rəqs etdiyi qadından aralanıb Aşotun üstünə atılır və onu güclü 

zərbə ilə yerə sərir. Bunu görən Fedya “Rəhim! Padla, sən mənim dostuma əl 

qaldırırsan?” – deyə Rəhimin üstünə cumur. Rəhim qəzəbinə hakim ola bilməyib 

Aşotu bıçaqla vurmaq istədikdə erməniyə havadarlıq edən Fedya keçir qabağa və 

zərbədən o ölür. Dostu Əhədlə danışan Rəhim özünü milisə təslim etməsini söyləyir. 

Əhəd isə “– Gəl açıq danışaq, Rəhim, kim idi Firudin – Fedya? Ondan nə ataya oğul, 

nə qadına kişi, nə də uşağa ata olub. Arvadını it yerinə qoymurdu” – deyir və onu 

sakit etməyə çalışır. Elə bu an telefon zəng çalır və “Azadlıq” radiosunun Bakıya 

Sovet qoşununun yeridilməsi haqqında verdiyi xəbərdən şoka düşüb hər şeyi 

unudurlar. Ana-vətən obrazı dram boyu daxili səs formasında verilməsi real surət 

kimi səciyyələnir. Onun mənəvi etirazları, nəsihət və tapşırıqları ayrı-ayrılıqda 

emosional çalarlarla zəngindir. Əsərdə gerçəkliyin tarixən tragik bir lövhəsinin rəng 

çalarlarının bədii dərki müxtəlif mənəvi səslərlə təmsil olunur. Qəhrəmanın faktlara 

münasibəti bu səsi müasirlərimizin dünyada sülh, əmin-amanlıq ideyaları ilə 

qovuşdurur.  

Ana:“ – Oğlum, yağı düşmən başımıza müsibətlər gətirdi. Vətən dardadır. 

Düşmənin gəlişi də, gülüşü də tələdir. Qayıdın gəlin evimizə, ürəyinizin səsinə qulaq 

asın, vicdanın hökmünü eşidin, vətən dardadır, oğul...”  [20, s. 221]. 

Bu, vətəndən uzaq düşmüş oğullara ünvanlanmış mesajdır: Vətən həsrətlə 

didərgin düşmüş övladlarının yolunu gözləyir.  
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Azərbaycanın ziyalı mühitinin görkəmli simalarından biri H.Mirələmovun 

əsərləri sadəliyi, xəlqi tutumları və səmimiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Zaman 

keçdikcə korlaşıb-kütləşən adicə xronoloji tərcümeyi-hal yaddaşı olmayıb, xalqın 

mənəvi varlığının ədəbi xatirəyə çevrilmiş anlarıdır. Onun əsərlərində bədii şərh və 

təhlil acılı-şirinli günlərin təsviri ilə culğalaşıb, bədii sistem təşkil edir. Xalqın və 

vətən tarixinin elə ibrətamiz səhifələri, doğma Qarabağın və həyatımızın elə 

məqamları bu xatirə düzümünün süzgəcindən keçib özünün bədii ifadəsini tapır ki, 

onlar həm də yazıçının həyata münasibətindəki səmimi və tənqidi mövqeyinin 

təcəssümünə çevrilir. Onun əsərlərinin quruluşunda dialoqun, mükalimənin çoxluq 

təşkil etdiyi süjet özünəməxsusluğu, nağıl təhkiyəsindəki intonasiya şirinliyini 

müəllifin obrazlı təfəkkürünün belə cəhətlərini əyaniləşdirir.  

İkinci hissədə ölümə can verməyən, döyüşdə ağır yaralanmış Rəhimin hərbi 

hospitalda Aslan həkimin peşəkar səyləri nəticəsində sağalmağa doğru getdiyi 

görünür. Kəşfiyyat qrupuna rəhbərlik edən Rəhim ağır yaralanıb. Meyitlərin arasında 

məscidə yuyulmaq üçün gətirilərkən nəfəs aldığını görüb xəstəxanaya gətirirlər. 

Aslan həkimin qızı Aygün də bu müddət ərzində hospitalda Rəhimə qulluq edib, 

nəvaziş göstərmişdir. Yaralılara qulluq etmək üçün hospitala gələn Güllü həyatında 

üçüncü dəfə Rəhimlə rastlaşır və qısa söhbətdən məlum olur ki, o, heç kəsə 

olanlardan xəbər verməyib: “...mən o sirri üç il ürəyimdə saxlayıb, heç kəsə 

açmamışamsa, bundan sonra da açmayacam. Mən bu sirri saxlamaqla sənə 

münasibətdə elədiyim günahımı yudum. Həm də sən bəhanəsən, səbəbin bircə 

hissəsisən, Firudin çoxdan ölmüşdü, sənin öldürdüyün neçə adamın qanına bais 

olmuş reket Fedya idi” [20, s.228]. 

Bu görüş hələ tam sağalmamış Rəhimin cəbhə bölgəsinə getməsini təxirə 

salınmamış edir. Olan hadisələri bir kağıza yazıb Aygünə verir və sonra oxumasını 

xahiş edir. Cəbhədən pis xəbərlə gəlmiş dostuna qoşulub gedir. Vicdanın hökmü ilə 

yenə də cəbhəyə gedən tam sağalmamış Rəhim kəşfiyyat zamanı ətrafı yaşıl pöhrə 

olan gövdəli bir ağacın arxasında görünür.  

Bir ağacın altında erməni yaraqlılarının yeyib-içdiyini və üst-başı cırıq qızın 

onlara qulluq etdiyini görür. Az keçməmiş sərxoş halda Aşotun bunlara qoşulmasını 
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görür. Qıza təcavüz edən Aşotu görüb, dostunun tərpənməmək təkidlərinə 

baxmayaraq üç il bu adamı öldürmək istədiyini deyıb düşmənlə üz-üzə çıxır. Aşotu 

vurub, qızı xilas edir, lakin qaçaraq gələn erməni yaraqlıları Rəhimə atəş açıb, onu 

öldürürlər. Anasından, körpəsindən nigaran gedən Rəhim dostundan Aygünün 

uşaqlarını yetimxanaya verməməsini xahiş edir.  

Rəhimin başı üstə köməyə gələn dostlarından biri and içir: “–And içirəm sənin 

qanın yerdə qalmayacaq, Rəhim, biz qisas alacağıq, sənin arzularını yerinə 

yetirəcəyik, bu vətənə həqiqi oğul olacağıq. Vzvod, hücuma hazırlaşır! Sənin kimi 

yüzlərlə qəhrəman şəhidin hayıfını düşməndə qoymayacağıq” [20, s.237]. 

Rəhim yurdunu, elini-obasını qoruya-qoruya cavan yaşlarında Qarabağın 

daşına, naxışına döndü. Arzularını, istəklərini axıra qədər ipə-sapa düzə bilmədi. 

Yarımçıq qırılan bir şəhid ömrünün ağrılarını yaşadı. Amma inanırıq ki, o anda sadiq 

olacaq əsgərlər xalqın arzularını həqiqətə çevriləcəyi günü tez bir zamanda 

reallaşdıracaqlar. Vətən məhəbbəti həmişə müqəddəs sayılmış, hər şeydən əziz 

tutulmuşdur. Müdriklərimiz demişlər ki, Vətənini sevməyən kəs insan ola bilməz. 

Vətənə məhəbbətin kökü isə torpaqdan başlanır. Bu yüksək və ülvi duyğu, güclü, 

təmiz, pak hiss həmin gün vətənpərvər oğullarımızın torpağımızı parçalamaq istəyən 

qudurğan düşmənə qarşı apardığı mübarizənin ana xəttini təşkil edirdi. Deyirlər, 

ulduzlar ömrünü başa vurarkən öz axını ilə bir işıq, nur xətti bəxş edir səmaya. 

Həyatda da elə insanlar var ki, onların ömrü bir ulduzun sönməsinə bənzəyir.  

Ancaq fərq burasındadır ki, onlar öləndən sonra da özlərinə məxsus həyat 

dəsti-xətti ilə qəlblərdə əbədi məhəbbət işığı yandırırlar. Ümumilikdə, adlarını 

müqəddəs şəhidlik zirvəsinə həkk eləmiş hər bir vətən övladı ürəklərdə əbədi 

məhəbbət məşəli yandırmış, hər evdə müqəddəs məbədə çevrilmişlər.   

 

2.3. Müharibənin tragik mənzərəsinin hekayə janrında əksi  

Obrazların mənəvi-əxlaqi porterini yaratmaq, hadisə və situasiyaları müfəssəl 

şəkildə, təfərrüatı ilə təsvir etmək povest və romana nisbətən hekayə üçün daha 

çətindir. “Hekayə nəsrin çevik janrı olduğu üçün” burada intellekt, elm və savaddan 

başqa kamil və xüsusi fitri istedad, obrazlı təfəkkür mühüm rol oynayır. H.Mirələmov 
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dərin müşahidə və axtarışlarının, yaradıcılıq təcrübəsinin, kamil bədii 

ümumiləşdirmələrinin, zəngin mütaliəsinin, elmi təfəkkürünün, dərin bədii 

təxəyyülünün, cilalanmış və formalaşmış bədii dil və üslubunun köməyi ilə kiçik 

hekayə janrına, povest və romanlarda olduğu qədər bədii həyat materialı yerləşdirə 

bilir. Yazıçı həm də bunu oxucuların tam məmnun qalacağı bir formada, onları 

duymağa, düşünməyə, nəticə çıxarmağa sövq etmək, onlarda təbii, səmimi hisslər 

oyatmaq, hər bir əsərin gələcək taleyini düşünmək, yazıçı şəxsiyyətini qorumaq şərti 

ilə həyata keçirir.  

H.Mirələmovun hekayələrinin başlıca mövzusu insanın mənəvi-əxlaqi 

kamilləşməsi, ruhən təmizlənməsi, günahlarını və səhvlərini dərindən dərk edib 

durulması, saflaşmasıdır. Onun əsərləri dil, üslub, sənətkarlıq, həm də poetik prinsip 

baxımından orijinallığı ilə seçilir.  

Fərdilik və fərqlilik, özünəməxsusluq H.Mirələmovun yaradıcılığının əsas 

məziyyətləridir. Yazıçının hekayələrində müraciət etdiyi mövzular ilk baxışda sadə, 

adi görünsə də, dərin bədii məzmunu, daşıdığı məna yükü, bədii sanbalı, ədəbi 

tutumu, zəngin təsir gücü, yüksək sənətkarlığı, səmimi və inandırıcı təqdimatı həmin 

hekayələri həqiqi sənət nümunəsi səviyyəsinə yüksəltmişdir. Hekayələrin ideyası 

yığcamlıq, konkretlik, az sözlə çox fikir ifadə etmək bacarığıdır. Qısa və yığcamlıq 

da, aydın məsələdir ki, əsərin keyfiyyətini artırır, onu oxunaqlı edir. Elə buna görə də 

əsərdə yığcamlıq və konkretliyi ədəbiyyat sahəsində xidmət göstərən bir çox 

sənətkarlar daimi təqlid etmiş və indi də edirlər. Məsələn, böyük rus mütəfəkkiri 

F.Dostoyevskinin dediyini nəzərə alsaq: “Yığcamlıq bədiiliyin birinci şərtidir. Ona 

görə ki, əsər yığcam olanda tez oxunur, asan başa düşülür, oxuyanın vaxtını almır. 

Bu şərtlə, həmin əsər bitkin olsun, onda yarımçıq heç nə qalmasın, başqa sözlə desək, 

bitkin bir fikri tam ifadə edə bilsin” [170, s.24]. Azərbaycan alimi N.M.Sadıqova 

janrlar haqqında belə yazır: “XX əsr ədəbiyyatı fövqəl janr müxəlifliyi və tədricən 

dəyişkən janr və janr sistemləri ilə səciyyələnir: Bəzilərindən rəhmsız imtina olunur, 

bəziləri köhnəlmiş elan olunur, yeniləri peyda olur və sonra öz yerlərini başqalarına 

verir, əvvəllər uyuşmayan janrlar, indi qəribə sintez yaratmış olurlar... lakin müəyyən 
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janrlardan imtina heçdə onların izsiz qeyb olması demək olmaz, çünki “klassik 

janrlar tamam yeni, gözlənilməz formalarda peyda ola bilər” [104, s.83]. 

Yer üzündə yaşayan hər bir canlının rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün özünə 

bir sığınacaq, bir yurd salması məlumdur. Bir fərd kimi insanların yuvası ev, millət 

kimi vətəndir. Din, dil, mədəniyyət, tarix birliyi, tərbiyədə, adət-ənənələrdə ümumilik 

milləti formalaşdırır. Mədəniyyət və varlıqları yer üzündən silinib gedən, azadlıq və 

istiqlaliyyətlərini itirən neçə-neçə millətlərin mövcudluğu tarixdən bizə məlumdur. 

Vətən olmadan millətin ayaq üstə durması mümkün deyil. Bir millətin var olması, 

mövcudluğunu davam etdirə bilməsi yalnız vətəninə sahib olması ilə mümkündür. 

Bizi şəfqətli ana ağuşu kimi bağrına basan bu torpaqları düşmənə tapdatmamaq, 

torpağın altında yatanları narahat etməmək, üstündəkiləri isə zillət və əsarətə 

salmamaq üçün birləşərək səy etmək hər bir vətəndaşın borcu və vəzifəsidir. İnsanın 

yurd ağrısı bağrına sancılmış közərmiş şiş kimi dayanmaq bilmir.  

Yurd insanın yaddaşıdır. Yaddaş isə insanın özü deməkdir. İnsan yaddaşının 

diktə elədiyi yerlərə gedə bilmirsə, bu, onun üçün ağır və çəkilməz dərdə çevrilir. 

İnsan yurdundan ayrıla bilər, dünyanı gəzə bilər. Lap ömrünün sonunda yurduna 

qayıda bilər. Heç qayıtmadan da bu həyat yollarında ömrünü başa vura bilər. Ancaq 

o, biləndə ki, istədiyi vaxt yurduna qayıda bilər, bu ayrılıq onun üçün dərd olmaz. 

Sənətkarın həmin yurd ağrısı məqamına yaxınlaşma dərəcəsi H.Mirələmovun 

“Xəcalət” əsərində görünür. Ağrının mənbəyi həyatda olsa da, o ağrını özündə, 

ruhunda, varlığında hiss edib, qələmə almışdır. Müharibənin özülünü, bütün 

faciələrin bünövrəsini təşkil edən ən ağrılı, mənəvi və əxlaqi gerçəkliyi əks etdirən 

didərginlik mövzusu ədəbiyyatda nəticə etibarilə xalqın faciəsi səviyyəsində 

ümumiləşdirildi. Qədim tarixi məskənlərimizin, ulu babalarımızın, oğuz ellərinin 

yaşadığı torpaqlar, Dədə Qorqudun, Qazan xanın, Beyrəyin gəzdiyi müqəddəs 

yerlərin ermənilərin əlinə keçməsinə etiraz bu dövr ədəbiyyatında səslənməyə 

başlamışdır. Ermənilərin təzyiqlərindən yurdlarını qoyub Azərbaycana gələn 

göyçəlilərə M.Arifin “Xəbərdarlığı”, Z.Yaqubun “Oyatdın” şeirləri faciənin 

böyüklüyünü təsdiqləyir. Bir əsrlik ölkənin taleyi bir ailənin taleyində izlənilib 

qələmə alınıbdır. Keşməkeşli mənzərələri əyaniləşdirən ayrı-ayrı insanların taleyidir. 
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Povestin qəhrəmanı Vətən – həyatın ziddiyətli, dolaşıq sınağından çıxan, möhkəm 

iradəli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı işğalçılıq müharibəsi nəticəsində 

doğma yurdundan didərgin salınmış, qaçqına çevrilmiş bir milyondan çox talesiz 

insanların ümumiləşdirilmiş obrazıdır.  

Vaxtı ilə babası Qarabağdan Özbəkistana 37-ci il represiya qurbanı kimi 

sürgün olunmuş, sonra atası, sonra da özü köçkün həyatı yaşamağa məhkum 

olunmuşdur. 1988-ci ildən başlayaraq Qarabağda baş verən hadisələrin burulğanında 

təsvir olunur Vətən uzaq Özbəkistanda doğulub, yaşamış Vətənə bu adın verilməsi də 

babasının vətən həsrəti və doğma yurda qayıtmaq arzusu ilə şərtlənirdi.  

“– Oğul, vətən, vətənsizlik dərdi çəkməyən sənin adına dodaq büzər, 

vətənsizliyi Allah düşmənə də qismət eləməsin. İnsanın ayağı doğulduğu torpaqdan 

üzüləndə bilər kökündən qopmaq nə deməkdir? Körpə ağacı yerdən çıxarıb başqa 

yerdə basdırırsan, əvvəlki inkişafından dayanır... İnsan da torpaqda bitmş yeriyən 

ağacdı. Harda doğulubsa, harada bitibsə, həmişə o yerə dartınır. Çünki qürbət 

məmləkət gəzmək, görmək üçündür, ölmək üçün yox...” [20, s.35]. 

Vətənin atası Ötərxan doğma kəndinə Qarıqışlağa gələndən sonrakı ömrü də 

əslində zillətli bir yük idi. Çünki, ata-anasını qürbətdə qoyub gəlmişdi... O deyir: 

“Deyərdim ki, məni atamın, anamın ayaqları altında dəfn elə. Deyə bilmərəm, onları 

qürbətdə qoyub gəlmişəm” [20, s.35]. 

Didərginlik mövzusu acınacqlı və müdhiş səciyyəsi ilə, soydaşlarımızın 

köçkünlük, qaçqınlıq həyatı, didərginlik ömrü, məişəti bütün reallığı və çılpaqlığı ilə 

oxucunu təsirləndirib, kədərləndirməyə bilməzdi. Burada həzmlik çalarları publisistik 

çalarlarla qovuşur, maraqlı bir vəhdət yaranır: “Xəstə qızının yanına Vətən tanış 

həkimi gətirdi. Həkim uşağı müayinə edib, – xəstəxanada müalicə almalıdır, – dedi. –

Elə xəstəxanadayıq dayna, həkim. –Fərqanə yarıkinayə, yarıciddi dilləndi” [20, 

s.13]. 

Əsərin realizmini şərtləndirən millilik prinsipi, bütün estetik komponentlərinin 

milli səciyyəsini müəyyən edən daha geniş anlayışdan bəhs olunur.  

Burada milli şüur və səmimi Qarabağ elinin ləhcəsi, milli xarakter, zamanın 

qoyduğu problemlərə münasibəti və s. müasirlərimizi düşündürən mətləb və 
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məsələlər, millətimizə qarşı mənəvi və fiziki vasitələrlə ermənilərin tarixin bir neçə 

dönəmində həyata keçirdikləri soyqırım siyasətini müəllif təkzib olunmaz faktlarla 

yada salır. Bunlardan 1905-1918-ci illər arasında baş verən hadisələr, 1930 və 1967-

ci illərdə və nəhayət, 1988-ci ildən bu günə kimi davam edən Azərbaycana qarşı 

torpaq iddiası nəticəsində müharibə yazıçının qələmindən çıxan təsirli ifadələrlə 

oxucu diqqətinə çatdırılır.  

Povestin daxili struktur bütövlüyünə xələl gətirməyərək, Qarabağda baş verən 

hadisələrin başında duran rus imperiyasının ermənipərəst canişinlərinin ikiüzlü 

siyasətinin, xüsusi təyinatlı rus ordusunun erməni terrorçu dəstələri ilə birləşərək 

Dağlıq Qarabağın ərazisində törətdikləri soyqırımları müəllif konkret faktlarla təhlil 

edir.  

İki xalq arasında düşmənçilik, ədavət hissini qızışdırmaq üçün çıxdaş hesab 

etdikləri erməniləri belə qətlə yetirir, cəsədi azərbaycanlı ziyalının həyətində basdırır, 

sonra da həmin ziyalını cinayətkar kimi vəhşi insanlara xas üsulla od vurub 

yandırırlar. “Vətəngil çay aşağı baş götürüb gedirdi. Anası, arvadı və ikiyaşlı qızı 

Didar, dörd yaşlı oğlu Qəmxar. Vətən qızı qucağına götürmüşdü, oğlanı arvadı 

kürəyinə bağlamışdı. Evdən çıxanda gecə saat on bir olardı. Gecənin zil qaranlığını 

havada trayektoriya cızan güllələrin işıq zolağı kəsib doğrayırdı. Evindən didərgin 

düşmüş yüzlərlə insanın hərəsi ağlı kəsən tərəfə üz tutmuşdu. Hamı ələ keçməsin 

deyə, müxtəlif cığırlarla, yollarla canlarını, balalarını qoca və xəstələrini 

qurtarmağa çalışırdı” [20, s.22]. “Mərmilərdən birini lap yaxında partlaması hərəni 

bir tərəfə səritdi. Yaxşı arvad oturan yerdə səssiz-səmirsiz selin yazda dağlardan 

gətirdiyi iri qaya parçasına söykənmişdi. Anasına kömək elədi ki, ayağa qalxsın. 

Əlini isidən mayenin qan olduğunu anladı” [20, s.23]. Yaralı anasını qoyub gedə 

bilməyən Vətən, uşaqları ilə yoldaşı Fərqanəni təhlükəli də olsa, vaxt itirmədən çay 

boyu yollarına davam etməyə məcbur edir. “Qəddarlığın, insafsızlığın həddi-hüdudu 

yox idi. Meyitlərdən bəzisinin başı kəsilmiş, gözləri oyulmuş, bəzisinin sifətində 

bıçaqla şırımlar açılmışdı. Burada heç kimə, nə qocaya, nə hamilə qadına, nə körpə 

uşağa, nə də xəstə anaya rəhm olunmamışdı. Bu XXI əsrin astanasında erməni 

vəhşiliyinin növbəti mənzərəsiydi” [20, s.99].  
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İnsanların daha çox heyvani hərəkətlərini təsvir edən müəllif canavarın qarlı 

çöldə rast gəldiyi meyitləri iyləyib geri çəkilməsini göstərməklə azərbaycanlıları 

vəhşicəsinə qətlə yetirən erməni daşnaklarını çöldəki canavarlardan betər olduğunu 

göstərir.  

“Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, yağı mərmisi ilə sinəsi parçalanmış 

anasını meşədə torpağa tapşırmış, ciyərparalarından qopmuş, üstəlik,  yaralanmış, 

əli-ayağı donmuş, niyyətini, məramını bilmədiyi yalquzaqla üzbəüz qalmışdı. Vətən 

vaxt anlamını itirmişdi. İki gün iki il qədər uzun göründü ona, əvvəl elə bildi ki, 

canavar onun üstünə atılmağa hazırlaşır. Bəs niyə atılmır, nəyi gözləyir? Bayaqdan 

canavar onu daban-dabana izləyirdi. İndi ac vəhşi hərəkətlərindən peşman olmuşdu? 

Vətən süründükcə o da geri çəkilirdi” [20, s.93]. Əsərin hələ də çoxlarının yadında 

qalan tarixi faktlara əsaslanan təsviri mahiyyətinə, məzmununa görə siyasi 

publisistika anlamına uyğun gəlməsinə baxmayaraq, hadisələrə bir qələm sahibi kimi, 

bir Qarabağ övladı kimi emosional tərzdə yanaşması və hər sətrində siyasətçi kimi 

deyil, yazıçı kimi çıxış etdiyi üçün əsər bədii ovqat aşılayır. Müharibə dövrünün 

tarixi gerçəkliyini, insanların taleyinə və psixologiyasına onun təsvirini dərk etməklə 

müəllif bu mövzuya özünün bütün mənəvi və fikri qüvvəsi ilə girişmiş, müharibədə 

insanın, xalqın hünər və qəhrəmanlıq əzmini, bununla yanaşı, böyük xalq kədərini və 

iztirabını özünün əsas təsvir obyekti etmişdi. 

Əsərdə tarixi hadisələrini təsviri fonunda dövrün real hökumət məmurları: 

B.N.Yeltsin, A.Mütəllibov, Viktor Polyaniçko, Volskiy, Nursultan Nazarbayevin 

adları çəkilir, onlarla əlaqədar baş verən əhvalatlar xatırlanır. Ölkənin başına gələn 

faciələrin günahkarları haqqında düşünən Vətənin dostu Murad deyir: “Dövlət 

idarəçiliyində təcrübəsi olmayan kapitanlar “gəmini sualtı qayalıqlara” çırpırlar. 

“Qəzəblənmiş sərnişinlər” gəmidə qiyam qaldırır, onu idarə edənləri sonuncu 

nəfərinəcən okeana töküb, qalib ədası ilə arxasınca baxırlar. Və ... məlum olur ki, 

ucu-bucağı görünməyən okeanda gəmini idarə edə bilən bircə adam qalmayıb. 

Şübhəsiz, naşı adamların kapitanlıq etmək istədiyi gəminin taleyi faciə ilə bitir” [20, 

s.143]. Bu, müəllifin mövqeyi ilə qəhrəmanın mövqeyinin üst-üstə düşməsindən 

xəbər verir.  
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“Xəcalət” povesti Qarabağ qaçqınlarının həyat hekayələrinə həsr olunmuşdur. 

Povestin süjetində xəstə Didara baş çəkməyə gələn sinif yoldaşları “bir-birinin 

əlindən tutur, ala-yarımçıq binanın giriş qapısını axtarırlar” [20, s.144]. Üzlərində 

təbəssüm, gül dəstəsi ilə onu sevindirmək, xəstəliyini yüngülləşdirmək istəyirdilər. 

Lakin ailənin yaşadığı şəraiti görüb tez bu məkandan uzaqlaşmaq, rəfiqələri Didarı da 

özləri ilə aparmaq istəyirdilər. “Həqiqətən, bura Didara layiq deyilmiş. Dərslərini əla 

oxuyan, məktəbdə hamının sevimlisi olan, ortaboylu, saçlarını sadə darayıb-hörən, 

hamıyla şirin-şirin danışan, özü də yaşından böyük görünən, gözlərindən ağıl, 

dərrakə yağan bu məktəblini bu ürəksıxan məkana kimsə təsadüfən gətirib” [20, 

s.146]. 

Rəfiqələrinin və dostlarının gəlişi Didara dərd, iztirab vermiş oldu: qızcığazın 

hisslərini cilovlaya bilməyib hönkür-hönkür ağlamağı uşaqların bir daha peşmançılıq 

hissi keçirmələrinə səbəb oldu. Anasının acıqlanmasının Didara təsiri oldu və o, 

sakitləşdi. Uşaqlar gördükləri mənzərədən sükuta daldılar, deyəcəkləri suallar təəccüb 

dolu gözlərindən oxunurdu. Nəhayət yeniyetmələr gedəndən sonra Didar ağlaya-

ağlaya “mən bir də o məktəbə getməyəcəyəm!” – deyə, ananın “–Niyə axı?” – 

sualına “– Mən utanıram, ay ana. Xəcalətdən ölürəm. Gəlib bizim binamızı, evimizi 

gördülər” [20, s.145].  

Əsəri oxuyandan sonra “Xəcalət” kimi adlandırılmış povestə bir neçə cavab 

tapırsan. Bu, vətəni qoruya bilməmək xəcaləti idi. Minlərlə şəhid yurddaşının ruhları 

qarşısında çəkilən xəcalətdi, bu, övladının daxili iztirablarına cavab verə bilməməyin, 

dost köməyinə vaxtında çata bilməməyin xəcalətidi və övladlarının törətdikləri 

cinayətlərə görə, gələcəkdə bəşəriyyət qarşısında cavab tapa bilməyəcək erməni 

xalqının xəcalətidi.  

Torpağını, evini, əzizlərini itirmişlərin adından danışan Hüseynbala 

Mirələmovun Bağırqan hekayətinin, o dağın ətəklərindən başlanan Qarqar çayının 

qətliam gecəsi qan rəngində axmasını, ac canavarın insanlara qarşı yağılardan daha 

insaflı, mərhəmətli olmasını çatdırmaqla vətən övladlarını unutqanlıqdan azad 

olmağa, ayıq-sayıq olmağa çağırır. Əsərin sonu nikbin notlarla tamamlanır və bir gün 

“Qarabağa gedən yolları da işığa, nura bələmək üçün...” al-qırmızı günəşin 



92 

doğulduğunu, yeni dövrün, yeni zamanın daha bir ümid sabahın açılmasının təsviri 

diqqəti çəkir.  

Povestdə Azərbaycan təriqət poeziyasının bənzərsiz bir nümayəndəsi Seyid 

Nigarinin Qarabağa həsr etdiyi mənzumə xatırlanır. 

  “Nə əcəb dövlətmiş seyri-şikari Qarabağ, 

  Nə gözəl nemətmiş söhbəti-yari Qarabağ. 

  Kövsəri-təbi imiş çayi-çinari Qarabağ, 

  Aləmi cənnət imiş dəri-divari Qarabağ” [20, s.41]. 

Bu da vətəndaşlığın, vətənpərvərlik hissinin simvoluna çevrilir. Qəhrəmanın 

doğma elinə, torpağa, ulusuna dərin sevgi hisslərini ifadə edir.  

Xocalı faciəsi Qarabağ müharibəsinin ən dəhşətli səhifəsidir. 

Ötən əsrdə Şaumyanın, qulağıkəsik Andranikin, Hamazaspin, Lalayanın və bu 

kimi qan içən daşnakların rəhbərliyi ilə Naxçıvanda, Bakıda, Şamaxıda, Quba 

qəzasında, Qarabağda və Azərbaycanın digər yaşayış məskənlərində törətdikləri 

kütləvi qırğınlar, talanlar tariximizin qan yaddaşıdı. O dövrdə yaşamış və hadisələri 

gözü ilə görmüş şahidlərin dediyi kimi, soydaşlarımızı diri-diri oda atan, divara 

mıxlayan Tatevos Əmiryan, Styopa Lalayan, Andranik Ozanyan minlərlə 

azərbaycanlını qılıncdan keçirmiş, qadınlara, uşaqlara, qocalara belə aman 

verməmişdir. Ata-babalarından miras qalan vəhşiliklərini ötən əsrin sonunda xüsusi 

amansızlıqla Xocalı soyqırımında nümayiş etdirmişlər. 

İngilis, fransız, gürcü, alman, amerikalı, rus və digər ölkələrin vətəndaşı olan 

jurnalist və publisistləri dəhşətə gətirmiş, tükürpədən xəbərləri dərc etmişlər. 

Məsələn, “Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər” (Sandi Tayms qəzeti, 

London, 1 mart, 1992-ci il); “Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər. 

Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar” (Faynenşl Tayms qəzeti, London, 9 

mart, 1992-ci il); “Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının 

sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür” (İzvestiya, Moskva, 4 

mart, 1992-ci il); Mayor Leonid Kravets: “Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyid 

gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, 

uşaq, qocalar görünürdü” (İzvestiya, Moskva, 13 mart, 1992-ci il). “Xocalıdakı 
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vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz”. 

(R.Patrik. İngiltərənin “Fant men nyus” teleşirkətinin jurnalisti). Xocalıya hücum 

zamanı erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı hərəkətləri Cenevrə 

konvensiyasına, həmçinin Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinə tam zidd 

olduğunu “Memorial” hüquq müdafiə mərkəzi də təsdiq etmişdir. 

Qarabağ münaqişəsinin Türkiyədə ciddi narahatlıq yaratması müxtəlif 

ölkələrdən olan jurnalistlərin axınına Yılmaz Poladı da atmışdı. Lakin “Bu arada 

vəcdə gəlmiş və vəhşiləşmiş ermənilərin “türklər, azərbaycanlılar”, “öldürün 

düşmənləri!” sözləri aydın eşidilirdi. Nə fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar Rayevna ezam 

edilmiş rus əsgərləri, nə də ermənilərdən ibarət daxili işlər idarəsinin milis 

əməkdaşları döyülən türk jurnalistinə kömək göstərirdi.  

Bütün bunlar erməni faşistlərinə zərrəcə də təsir etməmiş, əksinə onlar 

azərbaycanlı türklərə tutduqları divanı fəxarətlə dilə gətirmiş, qələmə almışlar. 

Bədnam yazıçı Zori Balayan “Ruhumuzun dirçəlişi” adlı kitabında özünün də 

iştirakçısı olduğu Xocalı soyqırımı haqqında yazır: “Biz Xaçaturla ələ keçirdiyimiz 

evə girərkən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk uşağını pəncərəyə mismarlamışdılar. Türk 

uşağı çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun 

ağzına soxdu. Daha sonra 13 yaşındakı türkün başından, sinəsindən və qarnından 

dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı 7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını 

dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı. Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının 

cəsədini hissə-hissə doğradı və bu türklə eyni kökdən olan itlərə atdı. Axşam eyni şeyi 

daha 3 türk uşağına etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi yerinə yetirdim. Bilirdim 

ki, hər bir erməni hərəkətlərimizlə fəxr duyacaq” [171, s.1]. Hazırda Livanda 

məskunlaşmış erməni yazıçı-jurnalist David Xerdiyan xocalıların başına gətirilən 

müsibətləri “Xaç uğrunda” kitabında fəxrlə xatırlayır: “Səhərin soyuğunda biz 

Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli olduq. 

Mən ölülərin üstünə getmək istəmədim. Bunu görən podpolkovnik Ohanyan mənə 

işarə etdi ki, qorxmayın. Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyidinin sinəsinə basıb 

addımlamağa başladım. Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində idi və mən beləcə 

1200 meyidin üstündən keçdim” [171, s.1]. 
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“Martın 2-də “Qafan” erməni qrupu 2000-ə yaxın alçaq monqolun (türklərin) 

cəsədlərini toplayıb ayrı-ayrı hissələrə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı 

yük maşınında mən başından və qollarından yaralanmış təxminən 10 yaşlı bir qız 

uşağını gördüm. Diqqətlə baxanda gördüm ki, o yavaş-yavaş nəfəs alır. Soyuq, aclıq 

və ağır yaralanmasına baxmayaraq, o, hələ də sağ idi. Ölümlə mübarizə aparan bu 

uşağın gözlərini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacam. Sonra Tiqranyan familiyalı bir 

əsgər onun qulaqlarından tutub artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin içərisinə 

atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlamaq və imdad səsləri gəlirdi” 

[171, s.1]. Dinc sakinlərə qarşı həyata keçirilənlərin soyqırım olduğunu yazılarında 

bir daha özləri də təsdiqləyirlər.  

 

2.4. Roman janrında qəhrəmanlıq və məhəbbət tarixinin bədii təcəssümü 

Azərbaycan roman janrını 1887-ci ildə tanınmış yazıçı-publisist, Marağalı 

Zeynalabdinin fars dilində yazdığı “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” adlı əsərinin 

yazılması ilə əlaqələndirirlər. Realist romanın avtobioqrafik janrda yazılması dövrün 

tarixi haqqında təsəvvür yaratmaqla yanaşı, onun mühüm istiqamətlərini də 

müəyyənləşdirmişdir. Lakin bizim roman təfəkkürümüzün formalaşmasını Nizami 

poemalarının nəzmlə yazılmasının formal əlaməti olduğunu, romanın tələblərinə 

cavab verdiyini demək olar. Azərbaycan alimi H.Quliyev “Azərbaycan romanının 

formalaşması və inkişaf mərhələləri” adlı əsərində yazırdı ki, Nizami Gəncəvinin 

“Xosrov və Şirin”i Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik tarixində ilk romandır [14, 

s.10]. 

Burada müəllif Mikayıl Rəfilinin də bu əsəri ilk roman adlandırdığını diqqətə 

çatdırır [14, s.15]. Çağdaş romanla, sosial mövzulu romanlarla mənzum roman 

arasında təkcə forma baxımından deyil, tipoloji fərqlər də görünməkdədir.  

Zamanın fəlsəfəsinə yönəlmiş, siyasi-ictimai, mənəvi-əxlaqi sahələri və yenilik 

tərəfdarları olan qəhrəmanları ilə hər dövrün romanı dünya modeli kimi başa düşülür.  

İnkişaf etdikcə təkmilləşən, zənginləşən roman janrı 125 ilin məhsulu olmaqla 

kiçik mövzulardan ciddi, qlobal, ictimai, fəlsəfi, siyasi, sosial məsələlərin həllinə 

yönəlmiş problemlərin həllini ortaya qoyur. Müasir roman janrının Əbülhəsən 



95 

Ələkbərzadə, Süleyman Rəhimov, Mehdi Hüseyn, Mir Cəlal və Əli Vəliyev kimi 

baniləri epik vüsətli əsərlərlə şöhrət qazanmışlar. İri və kiçik həcmli nəsr əsərlərində 

bədii gerçəkliyin məzmunundakı yeniləşmə və dəyişmə prosesləri zamanın və obrazlı 

fikrin çevikliyi ilə şərtlənir. Müharibə isə yeni əsr ədəbiyyatımıza yeni mövzu 

gətirmiş oldu.  

Yazıçı-publisist Fazil Güneyin “Qara qan” adlı üç hissəli roman-trilogiyası 

polifonik əsərdir [10]. Min səhifədən artıq olan bu romanda Azərbaycanın məşəqqətli 

və mübarizəli tarixini qələmə almış nasir sənədli faktlar əsasında bədii əsər 

yaratmışdır. Bu illərin içindən boylanan insan taleləri bu gün də həyatda olan, yaxın 

keçmişimizin iştirakçısı olan qarabağlılardır. Romanın çoxşaxəliliyi geniş obrazlar 

qaleriyasının yaranması ilə səciyyələnir və müəllif bir-birindən fərqli surətlərin həyat 

yollarına işıq tutur və onların psixoloji durumundan tutmuş tarixi gerçəklik 

zəminində milli şüur və məfkurənin təzahürünü diqqətə çəkir.  

Romanın tarixilik prinsipi məna və mahiyyətində istiqamətverici rol oynayır, 

müəllifə müəyyən zaman və məkan hüdudlarından çıxmağa imkan vermir. Əsərin 

siyasi yönümü müəllifin geniş şərhləri ilə müşahidə olunur, bu, ölkəsinin, xalqının 

haqq səsini dünyaya yaymaq savaşıdır, həqiqət uğrunda mücadilədir. Tarix mənəvi-

əxlaqi sınaq meyarı kimi qəbul olunur və siyasi-publisistik bir ruhda çatdırılır. Ötən 

əsrin sonlarından başlayan və çağımıza kimi davam edən tarixi hadisələri təsvir edən 

F.Güney həqiqətin mənasını və dəqiqliyi ideyasına sadiq qalaraq obrazların 

səciyyəsini dərindən açmağa yardımçı olan ictimai mühit, sosial və mənəvi amilləri 

aydın göstərmiş olur. O, sənədli, tarixi, siyasi materialları idrak süzgəcindən 

keçirərək xalqımız üçün dəyərli əsər yaratmışdır. Əsərin tərbiyəvi əhəmiyyəti ən əsası 

oxucuya dərin vətənpərvərlik  ruhunda təqdim olunmasındadır. Obrazların xalqa və 

torpağa bağlılıq hissi, onların həyat eşqi və mübarizəsinin təsviri bədii vasitələrlə 

çatdırılır. Romanda hadisələr bir neçə süjet xətti üzrə inkişaf edir və müəllif bu xətləri 

vətənpərvərlik mövzusu – romanın aparıcı xətti – ana xəttinə bağlayır. Müəllif bədii 

sözlə zamanın ən təkzibedilməz, ən həqiqi tarixini, siyasət məngənəsinə düşən 

ölkəmizi, onun dilbər guşəsi olan Qarabağ müharibəsinin başlanma prosesini izləmiş, 

müharibəyə doğru aparan siyasi oyunları dərin bir vətəndaş hissi ilə araşdırmış və 
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ümumiləşdirmişdir. Soydaşlarımızın müharibədə hansı faciələrlə üzləşmələri, mənəvi 

və fiziki əzabları xalqın öz ruhuna uyğun dildə danışılır.  

...Bütün kənd xoşbəxt ovqat içindədir. İnsan həyatının ən ali məqamı – iki 

gəncin toy məclisidir. Bakıdan qohumları da toya təşrif gətiriblər. Jurnalist Aysu da 

bunların arasındadır. Qələbəlik, sevinc duyğuları bir an içərisində faciə ilə əvəz 

olunur. Erməni işğalçıları əvvəlcədən hazırlanmış məclisi gülləbaran edir, dinc 

insanlar qırılır, jurnalist qız yağılara əsir düşür.  

Sevgi və ismət sınağı ilə qarşı-qarşıya qalmış Aysunun əsirliyi fonunda 

Qarabağ savaşının ilk günlərindən erməni yağılarının onlara arxa olmuş 

havadarlarının köməyi ilə Azərbaycan torpağında törətdikləri vəhşilikləri, öz 

içimizdəki vəzifə, mənsəb naminə qüvvələrimizi parçalamış namərd, naxələf 

siyasətçilərin əməllərini müşahidə etmiş müəllif romanda bütün hərbi və siyasi 

gerçəklikləri bədii, xarakterik surətlərlə, inandırıcı boyalarla təqdim edir [10, s.3]. 

Zülmə, əzaba düçar olmuş insanın müharibə müsibətləri əsas qəhrəmanlar – 

Aysu və Toğrulun və onların əhatəsində olan insan taleləri ilə bağlıdır. Elan 

edilməyən Qarabağ müharibəsində (1988-1994-cü illər) minlərlə həmvətənlərimiz 

kimi əsərin baş qəhrəmanı Toğrul da bu savaşda iştirak edir və torpaq uğrunda 

canlarını fəda edən, şəhid olan gənclərin mətinliklərindən, döyüş əzmindən, mənəvi 

ruhlarından və ən əsası isə, Vətən sevgisindən danışır. Xalqın qan yaddaşının varisliyi 

son müharibədə döyüşən əsgərlərimizdə də özünü büruzə verdi.  

Əsərin ilk səhifəsinin Şəhidlər Xiyabanında, Toğrul ilə Aysunun müharibədə 

şəhid olmuş Gündüzün 29 yaşını qeyd etmək üçün evinə yox, qəbri üstə ziyarəti ilə 

başlaması da minlərlə gəncin şəhid olması ilə əlaqələndirilir. Gündüzün məzarına 

yaxınlaşarkən onun qəbri üstündə qara geyimli, bir qızın səssiz göz yaşı axıtmasını 

görüb, təəccüblə seyr edirlər.  

Çox maneələrdən keçən Aysu ilə Toğrulun sevgisi, müharibənin sərt 

qanunlarından, sarsıntı və iztirablardan mətanətlə çıxır. Lakin Aysu əsirlik həyatı 

yaşamağa məhkum olmuşdur.  

“Gözəl qız, bəri gəl, sən mənim olacaqsan” – Aysu erməni hərbçilərinin 

məqsədini başa düşdükdə, onu soyuq tər basdı. Deməli, orta əsrlərdəki qul bazarında 
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olduğu kimi hərə istədiyi qızı seçəcək, öz qulu, kənizi kimi onunla necə istəyir, elə də 

davranacaqdır. Aysu bir anlığa indi ruhu Ərturla qovuşmuş Narçiçəyə qibtə etdi. 

Ürəyi tez-tez döyünməyə, beyni kompüter kimi işləməyə başladı. Neyləməli?  

Qayalıq deyildi ki, Kəlbəcər qızları kimi özünü uçuruma atsın. Əlində heç bir 

kəsici alət yox idi ki, damarını kəssin, özünə qəsd eləsin” [10, s.60]. 

Bir zamanlar həyat eşqi, zövq və səadəti tərənnüm edən sözlər artıq indi kədərli 

hicran dolu sözləri ilə səslənməkdədir:  

Neyləməli?.. 

Əsərdə birölçülü personaj tipi yoxdur. Mənfi qəhrəmanların təqdimi elə 

təəssürat yaradır ki, onlar ilk oxunuşdan dünyadakı şərin simvoluna çevrilir [10, 

s.213]. 

Naturaya əsaslanmaq, naturadan şəkil çəkmək və həyatın fəlsəfəsini, hadisənin 

psixoloji dərinliyini əks etmək Fazil Güney realizminə xas olan gözəl bir 

keyfiyyətdir. 

Bir çox qız-gəlinin əsirlik həyatı Aysunun payına da düşsə, onun üçün daha 

asan olmasını oxucu müşayiət edir. Kənddə toy zamanı ermənilərin hücumu 

nəticəsində insan tələfatı və əsirlik qaçılmaz olur. İvan Bunin adlı rus zabiti Aysunu 

ermənilərin əlindən xilas edir və Hadrutda yerləşən öz evinə aparır. İvan və onun 

həyat yoldaşı Aksananın evində yaşayan Aysu özünə qarşı olan mehriban davranışı 

qiymətləndirir və rus zabitinin ermənilərlə bizə qarşı vuruşmasına baxmayaraq 

tədricən onları bizim tarix və mədəniyyətimizlə tanış edib bir çox məsələlərə aydınlıq 

gətirir. Müəllif bədii ideyanı müasir təfəkkürlə işıqlandırıb mənəviyyatca dəyanətli və 

intellektual bir azərbaycanlı qızının obrazını yaratmışdır. 

Bir zamanlar həyata nikbin nəzərlə baxıb ailə qurub xoşbəxt həyat planlarını 

düşünən Aysu, indi isə bu arzuların hamısı sərabə dönmüş, nikbin həyatı da başdan-

ayağa cəhənnəm əzabları ilə dolmuşdur. Bir zamanlar həyatda ona hər şey gözəl, 

cazibədar, işıqlı görünürdü. İndi bütün dünya, kainat, varlıq onun nəzərində dumanlı, 

qaranlıqdır. İndi yazıçı ölən Narçiçək ilə canlı Aysu arasında heç bir fərq görmür. 

İndi həyat ona ölümdən də betər görünür.  
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Nasir Aysunun timsalında öz yazıçı amalına və niyyətinə müvafiq tərzdə 

faydalanaraq öz idealına uyğunlaşdırmağa səy göstərmişdir. Burada müəllifin qadın 

ləyaqətinə xüsusi ehtiram hissinin şahidi oluruq və Aysunun əsir həyatı və 

müharibənin təzadlı hadisələrinə baxmayaraq, öz məhəbbətinə sadiq qalması obrazın 

mənəvi ucalmasında tamlığını bərpa etmişdir. Aysunun ölkəmizin tarixinə, adət-

ənənələrinə və ictimai proseslərə öz münasibətini bildirmək bacarığı tədricən rus 

zabitinin və yoldaşının dəyişən münasibətində görünür. Bədii idrakın həyatın 

dərinliklərinə enməsini, xarakterin səciyyəvi cəhətlərini, obrazın kamilliyi öz qiymət 

meyarını insanlarla münasibətdə, ünsiyyətdə almış olur. Burada nasir insanları nəcib 

hisslər axarına cəlb etməyi bacarır. Əsərin Narçiçəklə Ərturun toy səhnəsi mənəvi-

əxlaqi problemlərin ifadəsində hadisənin gözlənilməz, qəfil baş verməsi yaranan 

obrazların bədii təsir gücünü daha da dərinləşdirmiş olur. Obrazların təbiiliyi 

baxımından onların sərt reallığı, əyaniliyi ehtiva etməsindən irəli gəlir.  

“Biçarə Narçiçək bir neçə addım ata bildi. Güllə səsləri onu çönüb geriyə 

baxmağa məcbur elədi və o, dəhşətli bir mənzərənin şahidi oldu. BTR-dən yağdırılan 

güllə yağışı arxasını ağaca söykəmiş Ərturu yıxa bilmirdi. Baxışları ilə Narçiçəyi 

izləyən Ərtur o, ağacların arasında itənədək, nə qədər mümkünsə dik dayanmaq, 

sevgilisinin qaçıb namusunu qorumasına öz qanı bahasına şərait yaratmaq istəyirdi... 

Sonra o, başını qaldırıb son dəfə doğma yerlərə baxdı, ona sarı tələsən 

hərbçiləri qabaqladı, bütün ağırlığı ilə xəncərin üstünə yıxıldı və son gücünü 

toplayraq sevgilisini qucaqladı” [10, s.58-59].  

Əsir düşən qadınlardan biri də düşmənin qabağında alçalmaq istəməmişdir. 

Ölümü, namusu şərəfsizlikdən üstün tutmuşdular.  

Qanlı mənzərəyə yetişən erməni əsgəri isə əli boşa çıxdığından biədəb söyüş 

söyüb hikkəsindən avtomat darağını Narçiçəklə Ərturun bir-birinə qovuşmuş nəşinə 

boşaltdı [10, s.59]. 

Bu iki gəncin taleyinin müharibədə sona çatmasını ustalıqla və bədiiliklə 

əsərdə təqdim etməyi bacaran nasir müharibənin bəşəriyyətə qarşı fəlakət olduğunu 

göstərir. Bir daha fərdlərin vaxtsız ölümü, nakam məhəbbətləri bəşəriyyətin faciəsi 

kimi düşündürür.  
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Müəllif müharibənin hadisələrini maraqlı ədəbi-bədii priyomlarla cəmləyib 

mövzunun və janrın imkanları çərçivəsində duyğu və düşüncələri ilə bölüşür. Bu 

gənclərin ölümünü təsvir edən müəllif insan ləyaqəti, məhəbbətin əbədiliyi və 

ölməzliyi haqqında təsəvvür yaratmış olur.  

Müharibə epizodlarının təsvirində müəllif mövqeyi əsas yer tutur. Belə ki, bir-

biri ilə zahirən əlaqəsi olmayan hadisələri də müəllif mövqeyi birləşdirməyə yardımçı 

olur. Hər bir hadisə müharibənin tragik mənzərəsini real həyati faktlarla təsdiqləyir. 

Mühakimələr bir məqsədə – mürəkkəb və ziddiyyətli həyat axarından seçib ayırdığı 

qəhrəmanın xarakterini göstərməyə xidmət edir. 

Müəlif öz qəhrəmanlarına olan münasibətini, onları təsvir edərək keçirdiyi 

şəxsi hissi oxucuya da aşılayır. Obrazların retrospektiv təsviri, yeri gəldikdə, 

qəhrəmanın keçmişinə qayıdış, insan xarakterinin bədii təcəssümünü tamamlayır. 

Romanda təsadüfi obraz və ya təsadüfi hadisə yoxdur. Müharibə və onun bütün 

hadisələri bir-birilə həmahəngdir və küll halında müəllifin təməl prinsipini göstərmiş 

olur. Bütövlükdə torpaq itkisi, Qarabağ savaşı, kişi qeyrəti, qadın isməti ilə 

tamamlanır. Müharibənin görünməmiş müsibətlərinin şahidi olmuş insanlarını təsvir 

edən nasir onların həyat hekayələrini reallığa söykənən tarixi faktlar əsasında qələmə 

almış və oxucuya döyüşçülərin igidliyindən, komandir və zabitlərimizin uğurlu 

əməliyyatları haqqında geniş məlumat vermişdir. Burada hadisələrin cərəyan etdiyi 

məqamlarda Dəmirçioğlu və şair Ramaldanov kimi komandirlərin fəaliyyəti xüsusilə 

şərh edilir və bədii-publisistikanın təzahürünə çevrilir. Bu da romanda müharibənin 

qaranlıq, naməlum səhifələrinin işıqlandırılmasına səbəb olur.  

Romanda Aysunun atası Elbəy Qaramanlı, tarixçi alim əsl vətənpərvər obrazdır 

və onun daxilən narahatlığı şüurlu vətəndaşlıq duyumundan, münasibətindən yaranır. 

Həyatı təcrübəyə əsaslandığı, real faktlardan çıxış etdiyi üçün alimin mühakimələri 

daha sərrast, fikirləri ictimai kəsəri etibari ilə daha qüvvətlidir. Famil müəllim obrazı 

da bu qəbildəndir. Müasir gəncliyi düşündürən bir sıra əxlaqi-mənəvi problemlərin 

məhz müharibə şəraitində daha çox görünməsini nəzərə alır və onları vətən qarşısında 

öz məsuliyyət hisslərinin qayəsi ilə müəyyənləşdirir. Polad Təbrizi obrazı öz təbiiliyi 

və həyatdan bizə çox tanış olan biri kimi görünür, bu da həyat həqiqətlərini şübhə və 
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ehtimallardan qorumuş olur. Qarabağ müharibəsi bu insanların hamısını bir araya 

gətirib, birləşdirir və müharibədə vətəndaşlıq hisslərinin, mənəvi-əxlaqi meyarların 

güclənməsi Qarabağ savaşının yeni ideya-estetik formada ictimai obraza çevrilməsi 

ilə yeni dəyər qazanır. Müharibə motivi əsərin əsas qayəsi olduğu üçün biz bu 

təlatümlü hisslərin təzahürünü obrazların daxili aləmində də görürük. Bu illərdə insan 

– müharibə münasibətlərinin təzadından yaranan daxili həyəcan, vətəndaşlıq hissi, 

torpağa və onun insanlarına qayğıkeş münasibət bu romanda dərinləşmiş, fərdi 

düşüncədə insan-müharibə münasibətlərindən insan-cəmiyyət, insan-zaman təzadına 

yön alaraq, gerçək həyata mənsub varlığın əxlaq meyarı kimi səciyyələnir. 

Müharibəyə və onun sərt qanunlarına hər fərdin aləmində oyatdığı psixoloji hisslər 

obrazların düşüncələrinin məzmununda əks olunur. Burada həm müharibənin konkret 

məqamının, təsvirə gətirilən məfhumun bu və ya digər dərəcədə insan 

psixologiyasının müəyyən anı ilə bağlılığı və gerçək həyatın təsiri ilə oyanan hissi-

psixoloji durumun bu şəraitdə böyük əhəmiyyət kəsb etməsinin şahidi oluruq. Bu 

dövr ərzində xalqın qanlı-qadalı tarixinin, Qarabağın taleyi ilə bağlı hər bir hadisənin 

2016-cı il aprel döyüşlərində qüdrətli ordumuzun nəyə qadir olduğunu göstərməsinin 

şahidi oluruq. Bunun da başlıca səbəbi yazıçının Qarabağ faciəsinin mənən yaşayıb 

nəsrə gətirməsi ilə əlaqədardır.  

Burada siyasi mövzu bədii mətnin əsas ünsürünə çevrilmiş və tarixlə birlikdə 

yeni postmodernist mühüt üçün səciyyəvi təhkiyə üslubu meydana çıxarır. Əsər bədii 

təxəyyül məhsulundan bəzi məqamlarda daha çox sənədli-publisistikanın təzahürünə 

çevrilir, lakin hadisənin bədii şərhinin önə çəkilməsi ülvi vətənpərvərlik hissinin 

aşılanmasına imkan verir. Milli azadlıq və erməni təcavüzünə qarşı müharibə ideyası 

əsərin mərkəzinə çəkilmiş və konfliktə yardımçı olan fərdi və ümumi xüsusiyyətlərə 

malik maraqlı obrazların yaranması ilə şərtlənir. Romanın qəhrəmanları müasirimiz 

olan və hər birinin prototipini tanıdığımız insanlardır.  

Toğrul müharibədə vuruşanların çox böyük əksəriyyətinin mülki əhali 

olmasını, çoxunun ilk dəfə silah götürüb psixoloji cəhətdən döyüşə hazır olsa da, 

döyüşə hazırlığı natamam olduğunu ürək ağrısı ilə söyləyir. Professional hərbçilərdən 

heç də geri qalmayaraq, çəkinmədən ölümə doğru getdiklərini danışır. Gəncin gözü 
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önündə baş verənləri oxuduqca, döyüş meydanında snayper atıcılarının güllə 

səslərini, gənc əsgərlərin bir-birinə yardımını, minaların partlamasını və yaralıların 

ağrı-acıya baxmayaraq döyüşlərini davam etdirməsinin şahidi oluruq. Hadisələrin 

cəbhənin təmas xətti istiqamətində baş verməsi, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan 

hərbçilərimizin hospitala çatdırılması... bir sözlə, ölümün nəfəsi gələn yerlər təsvir 

olunur. İnsanların dözümlülüyü, dönməzliyi heyrət doğurur ki, bu da əsərin məna və 

məzmununa çox təsir edir. Faciələrlə üz-üzə duran təkcə döyüşçülər yox, həmçinin 

mənəviyyatca zəngin olan şəxsiyyətlərdir. Bunlar müxtəlif peşə adamları olsalar da, 

öz obalarınını bir sıra maddi-mədəni nişanələrini yaşadan və təbliğ edən insanlardır. 

Hər bir obraz vətənin ağrısını varlığında yaşadır və müəllif aydın, dəqiqi cizgilərlə bu 

ağrı-acının verilməsinə çalışır. Bu məqsədə nail olmaq üçün faktiki materiallar ona 

yardımçı olur. Bu obrazlar bir-birinə qırılmaz məntiqi əlaqələrlə bağlıdırlar. Bunlar 

müharibə qəhrəmanları, şəhid və qazilər, vətən ağrısını ürəyində daşıyanlar, vətən 

uğrunda ölümə gedən sütül cavanlar və ən başlıcası isə, onlar adlarını, şərəflərini 

qorumaq naminə çıxış yolunu düşmənlə üz-üzə gəlməkdə görürlər.  

Müharibə haqqında əsər yazmaq o qədər də asan iş deyil, çünki möhtəşəm bir 

əsər yazmaq üçün yazıçı həmin hadisələri yaşamaq məcburiyyətində qalır. O da 

məlumdur ki, bu günə kimi yazılmış əsərlərin heç biri müharibənin əzablarından 

keçmiş insanların ağrı-acılarını onların yaşadıqları kimi əks etdirməyə qadir olmayıb. 

Lakin hamının qorxduğu müharibələrə işıq tutmaqla, yazıçı bəşəriyyəti bir daha 

mümkün ola bilən yeni savaşdan çəkindirməyə inandırmış olur. Nasirlər müharibə 

haqqında öz düşüncələrini, gördüklərini hifz edib, saxlayırlar ki, bir vaxt yenidən 

savaş arzusunda olanlar hərəkətə keçəndə, xalq əlacsız qalmasın, xalqın içindən 

Mübarizlər, Farizlər, Şahlarlar göyərsin, bitsin. Yəni xilaskarların ruhu yenidən 

dirilib, yurdunun müdafiəsinə qalxsın. 

Tarixin bütün dövrlərində bəşər övladının məkan, zaman və müəyyən şərait 

çərçivəsində cəsarətli, qətiyyətli hərəkətlərinin nəticəsində qəhrəmanlıq zirvəsinə 

ucalmış fədailər olmuşlar. Çox nadir hallarda istər ayrı-ayrı şəxslər, istərsə də qrup 

şəklində cəmləmiş insanlar belə ani, qeyri-səlis, qeyri-adi məhsulu, yəni subyektiv 

hərəkətləri ortaya qoya bilmişlər.  
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Həyatımızın tarixə çevrilmiş hissəsində bəzən, hətta möcüzə kimi qiymət-

ləndirilən uğurlar yalnız və yalnız obyektiv-subyektiv qanunların vəhdəti, uyğunluğu, 

qaynayıb qarışması nəticəsində baş verir. İnsan, cəmiyyət obyektiv qanunlarla 

hesablaşmağa, öz hərəkətlərini və istəklərini onun tələblərinə uyğun qurmağa 

məhkumdur. 

Cəmiyyətin ənənəvi inkişaf prosesində, dönəmlərində hər hansı fərdin – şəxsin 

təkamülü dəyərli tarixi səviyyəyə yüksələ bilər, yəni, gələcək nəsillərə ötürülməsi, 

öyrənilməsi vacib sayılar və xalqın, ölkənin sosial, siyasi, mədəni həyatında onların 

fəaliyyətini bəşəri əhəmiyyətli fakt kimi etiraf edirlər. Onlar konkret məkan və dövr 

üçün qəhrəmanlıq etdikləri cəmiyyətlə birgə tarix yaratmış olarlar, tarix isə inkar 

edilə bilməz. Azərbaycan tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, ən ağır müharibələrdən 

xalqımız həmişə üzüağ çıxıb. Uzaq ellərdə qəhrəmanlığı dillər əzbəri olan Mehdiləri, 

tankların üstündə vüqarla düşmən üzərinə yeriyən Həziləri, Qafurları, Gərayları 

yetişdirib Azərbaycan torpağı!  

Məlumdur ki, bədii obraz ümuminin fərdidə, fərdinin ümumidə ifadə olunması, 

təkcənin vasitəsi ilə hadisələrin əsas əlamətlərinin, xarakterik xüsusiyyətlərinin 

göstərilməsidir. Azərbaycan xalqı vətən yolunda şəhid olmağı da özünə şərəf bilib. 

Vətənin, torpağın, yaddaşın ən üstün yerində şəhid adının yazılacağı inamı ilə ölümün 

üstünə yeriyiblər. Kimsəyə adi bir hiss, duyğu, emosional güc kimi görünə bilməz 

şəhidlik yolu. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov qısa həyatı və 

şərəfli döyüş yolu, məhz Vətən yolunda şəhidlik zirvəsinə ucalması ilə gənclərimizə 

bir örnək oldu.  

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov haqqında “Qisas gecəsi” adlanan roman 

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı Elxan Elatlı tərəfindən yazılıb və qəhrəmanlıq 

zirvəsinə ucalan bir cavanın taleyindən bəhs edir. Müəllif oxuculara türk əsgərinin 

ümumiləşdirilmiş obrazını təqdim etməklə yaşadığımız müasir dövrdə sözün əsl 

mənasında qəhrəmanlıq mücəssəməsinin necə olduğunu oxucu diqqətinə çatdırır. 

Kitab ümid və namusla vuruşan bir nəslin tarixidir. Əsərdə Mübariz İbrahimovun 

qəhrəmanlıq göstərərək, təkbaşına, rəşadətlə düşmənlə döyüşməsi, öz cəsarəti, 

qorxmazlığı ilə türk əsgərinin, döyüşçüsünün nəyə qadir olduğunu sübut etməsi real 
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faktlar əsasında öz əksini tapmışdır. İyirmi iki yaşlı Mübariz təəccüblənməyin çətin 

olduğu indiki dövrdə öz qəhrəmanlığı ilə nəinki milyonlarla insanı təəccübləndirib, 

qeyri-bərabər döyüşdə nümayiş etdirdiyi ərənliyi ilə hər kəsi heyrətləndirib. Bu da 

vətən, torpaq sevgisinin, vətənpərvərlik ruhunun yüksək olduğunun göstəricisidir. 

Məhz bu sevgi, istək, vətənpərvərlik ruhu həm Mübarizi, həm də onun kimi yüzlərlə 

oğullarımızı şəhidlik zirvəsinə ucaldıb.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Milli Qəhrəman Mübariz 

İbrahimov və baş leytenant Fərid Əhmədovun vida mərasimindəki nitqində deyirdi: 

“Mübariz yaxşı bilirdi ki, o döyüşdən sağ-salamat çıxa bilməyəcək. Ancaq vətən 

sevgisi, torpaq sevgisi onda olan vətənpərvərlik ruhu onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. 

Mübariz bütün gənclərimiz üçün örnəkdir, nümunədir” [155]. Mübarizin şücaətindən 

hörmətli yazıçımız Mustafa Çəmənlinin “Mübariz” adlı sənədli povestində, Mirzə 

Cəfərov və Müşfiq Mirzənin “Elin Mübariz oğlu” əsərində və Elxan Elatlının “Qisas 

gecəsi” romanında bəhs olunur.  

E.Elatlının “Qisas gecəsi” romanı Mübarizin həyat yolunu doğum günündən, 

atasının ona ad verməsindən başlayıb, son gününə kimi həyatının ən önəmli 

məqamlarını işıqlandırır. Oxucu onun “ciddi siması, idmançılara məxsus qəddi-

qaməti ilə seçildiyini, təsadüfən küçədə rastlağdığı orta yaşlı bir əlil qadının onu 

“Biləsuvar pələngi” [7, s.29] adlandırması ilə Mübarizin zahiri görünüşü ilə bərabər, 

daxili aləmi ilə də yaxından tanış olur. “Gəzintidən hərbi məktəbə qayıdan iki 

kursantın üzündə isə təntənəli bir həyacan oxunurdu. Onlar Silahlı Qüvvələrin Təlim-

tədris mərkəzində kurs keçərək gizir rütbəsi almışdılar və iki gündən sonra 

keçiriləcək “püşkatmada” hansı hərbi hissəyə göndəriləcəkləri məlum olacaqdı” [7, 

s.20]. Başqalarından fərqli olaraq Mübariz deyir: “Şəxsən mən deyəcəm ki, püşkatma-

filan lazım deyil, məni Murova göndərin... Neçə gündü hər namazda Allaha dua 

edirəm ki, ən çətin yerə düşüm. Səngərə... Həm də atəşkəs ən çox hansı bölgədə 

pozulursa, oraya” [7, s.21]. 

Düşməndən qisas almaq niyyəti ilə ön cəbhəyə, ən gərgin sərhəd xəttinə 

getmək arzusunu belə bildirir Mübariz: “Əlimə birinci imkan düşən kimi onların 

üstünə gedəcəm. Bu, mənim çoxdankı arzumdur. Lap uşaqlığımdan bəri...” [7, s.22]. 
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Ermənilərin özlərinin lentə aldığı kadrları görmüş Mübariz öz doğma torpaqlarında 

öldürülmüş, təhqir olunmuş, Xocalıdan əsir alınmış iki azərbaycanlı türk gəncinin 

insafsızcasına döyüldüklərindən sonra, onlara erməninin ayaqqabısının üstünə 

tüpürüb gəncləri diz çökdürüb yalamağı əmr etdiklərini yada salır. Oğlanların biri 

qətiyyət göstərib ermənilərə qəzəb və nifrətini qışqırmaqla bildirir: “Heç darıxmayın, 

bizimkilər mənim qisasımı alacaqlar” [7, s.37]. Ermənilər qışqıran gəncin başını 

kəsirlər və ikinci əsirin isə müti halda yerə çöküb iyrənc hesab etdiyi tüpürcəyi tələsik 

halda yalamasına baxmayaraq, alçaldıb, öldürürlər...  

Daxili qoşunlardakı xidmətini çavuş rütbəsində bitirib Biləsuvara qayıdan 

Mübariz atasına döyüşə getmək istəyini bildirir. Atası isə atəşkəs olduğunu xatırladır 

və deyir ki, Prezidentimiz torpaqlarımızın dinc yolla qaytarılması üçün çalışır. 

Mübariz dönə-dönə hərbi komissarlığa müraciət edib, ata-anasının xeyir-duasını alıb 

cəbhəyə, düşmənlə döyüşə getmək istəyini bildirdi.  

Atası ona bir vaxt idmançı olmaq arzusunu xatırlatdı və Bakıya gedib məşqlərə 

başladı və iki ayda Azərbaycanda ən ümidverici boksçulardan biri kimi tanındı. 

Qardaşı Bəhruza qoşulub Bibi-Heybət məscidinin həyətində işləyir, qardaşı ilə arxa 

tərəfdəki otaqların birində qalırdı. 

Yarışlara gedəcək boks komandasının tərkibinə rəqiblərinin çoxundan 

hazırlıqlı olmasına baxmayaq düşməməsini haqsızlıq kimi qiymətləndirən Mübariz 

eyni zamanda deyirdi ki, bu, əsl arzusuna çatmaq yolunda Allahın ona bəxş etdiyi 

şansdır. Çünki hər dəfə namazdan sonra Allaha üz tutub yalvarırdı ki, onu arzusuna 

çatdırsın. Mübariz artıq öz yolunu seçmişdi və bu yoldan geriyə dönmək fikri yox idi.  

Bir gün küçədə rast gəldiyi şikəst qadınla söhbət zamanı onun acı taleyindən 

xəbərdar olur. Bu qadının qəribə davranışı, ona zillənmiş heyrətli baxışlarını və hərbi 

məktəbin qapısında oturub onu gözlədiyini görən Mübariz niyə onun dalınca 

düşdüyünü soruşur və qadın “Oğluma oxşatdım səni” [7, s. 53] deyir. Bu zaman 

Mübariz bədbəxt qadının niyə ona belə baxdığını anlayır! 

Qadın bir oğlunun körpə vaxtı ermənilər tərəfindən öldürüldüyünü, o biri 

oğlunu döyüşdə itirdiyini, iki kiçik oğlanları ilə kənddə əsir düşüb olmazın 

müsibətlərini yaşadığını deyir. Qadın deyir ki, körpə Əlinin qundağını açıb şaxtalı 
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havada çılpaq saxladılar ki, soyuqdan donub ölsün. Qadının özünü isə dirəyə bağlayıb 

uşağın çığırtısına qulaq asdırırlar. Qadın ağlamağının, nalə çəkməyinin ermənilərə 

ləzzət verdiyini görüb, gülməyə başlayır. Oğlu Murad da bir tərəfdə qardaşına görə 

ağlayıb özünü öldürürdü. Çığıra-çığıra soyuqdan donub ölən uşağını yuxularında 

görən qadın yeganə oğlu Muradı zülmlə xilas etdiyini söyləyir: “Qaynar su gətirib 

ayaqlarıma tökdülər. Bişirdilər ayaqlarımı diri-diri... Məni yerə yıxıb ayağımın altına 

dörd dənə mıx vurdular. Bu boyda, iri mıxlar idi, – barmağı ilə göstərdi. – Onda 

bildim ki, ölüm nə qədər gözəl şeymiş... Belə vəziyyətdə məni ayağa qaldırıb, Muradı 

verdilər qucağıma. Dedilər ki, qaç, bacarırsan, xilas elə oğlunu, yoxsa bunu da o biri 

kimi əzabla öldürəcəyik... Qışqıra-qışqıra, nalə çəkə-çəkə qaçırdım. Təpəyə çatanda 

arxadan atəş açdılar. Çiynimə dəydi güllələrdən biri... Ancaq təpəni aşa bildim. 

Sonra bizimkilər məni görüb onlara atəş açdılar” [7, s. 59]. Qadının bir ayağı kəsilir. 

Bakıda yaşayıb Muradı böyüdür, əsgərliyə yola salır Murova, gedəndən beş ay sonra 

meyidini gətirirlər. Qadının kövrəldiyini görən Mübariz qadının boynundan asılan 

torbada nə olduğunu soruşur və oğlunun cırıq ayaqqabısına yapışıb quruyan 

kəndlərinin torpağı olduğunu bilir. Mübarizin keçirdiyi hissləri müəllif belə verir: 

“Dolub durmuş, dişlərini qəzəblə bir-birinə sıxmışdı. Tədris binasının tinindən 

burulub arxaya keçdi. Xəlvət bir yer tapıb yumruğunu bütün gücüylə daş divara 

vurdu və birdən hönkürtü ilə ağlamağa başladı. Bu şikəst qadınla söhbət onu çox 

təsirləndirmiş və gözlərini yuman kimi günorta söhbət etdiyi şikəst qadın gəlib 

çarpayının yanında dayanırdı. Titrəyən, arıq əllərini ona tərəf uzadıb: “– Torpağımı 

istəyirəm sizdən! – deyirdi” [7, s.79].  

Yuxularında ermənilərlə üz-üzə gəlib ürəyində qübar olan sözləri deyirdi. 

Səhər yuxudan oyananda mütləq səngərə gedib düşmənlə üz-üzə dayanmaq istəyirdi.  

Gizirlik kursunu bitirib, ürəyində olan bölgəyə, Goranboydakı hərbi hissələrin 

birinə düşmüşdü. Bir müddət keçdikdən sonra başa düşmüşdü ki, komandir onun 

dayısının dostu idi və Mübarizin səngərə getməsinə razılıq vermirdi. Bunu başa 

düşüb evə zəng edib soruşur: “– Komandirimə nə demisiniz? Kim tapşırıb ki, səngərə 

getməyimə mane olsun? Dayım?” Komandir onun əvəzolunmaz köməkçisi olduğunu, 

əsgərlərin ona inamlarının olmasını, intizamlı və qayda-qanunlara tabe olduğunu 
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deyir və onun əsl hərbçi kimi yetişməsi üçün tabe olmağı da bacarmalı olduğunu 

vurğulayır.  

Komandir deyir: “Vallah, səninlə fəxr edirəm... Sənə baxanda adam inanır ki, 

bizi heç vaxt məğlub etmək olmaz. Maşallah, əsl pələng kimisən. Bizim millət 

Amerika kinolarına baxıb, aktyorların yalandan göstərdikləri qəhrəmanlıqlara valeh 

olurlar. Gəlib səni görsələr, o fantastik qəhrəmanlar gözlərindən düşər” [7, s.95]. 

Tərtərə, Şiştəpəyə köçürülməsinə qərar gəldikdə sevincinin həddi-hüdudu yox 

idi. Raportuna razılıq cavabı gəlmişdi. İndi o, birbaşa səngərə gedəcəkdi. Son dəfə 

evə, ata-anası ilə görüşməyə gedəcəkdi. Məzuniyyətə buraxılanda əvvəlcə Bakıya, 

böyük qardaşı Bəhruzla görüşüb, halallıq alsın. Bir də bildirdi ki, sevdiyi qız bu 

şəhərdədir, amma onunla vidalaşa da bilmir, çünki nə adını, nə də yerini bilir. Bəlkə 

də axtarsaydı, bu qisas gecəsinə yetişmək yolundan çıxacaqdı. Lakin Mübariz onu 

axtarmamağa qərar verir, çünki uşaqlığından şərəfsiz düşməndən dəhşətli qisas almaq 

arzusundadır, çünki bunu etməsə ürəyi rahat olmaz düşünür o! Gecənin bir aləminə 

kimi Bəhruzla söhbət etmiş, özündən beş yaş böyük qardaşına nəsihət verib demişdi 

ki, subay gəzdiyi bəsdir, evlənsin. Sonra ata-anasının yanına qayıdıb səkkiz gün 

onlarla birlikdə keçirir. Atasına mərdanə surətdə müraciət edib deyir: “... Sən ürəklə 

de ki, Mübariz, səni vətənə qurban verirəm!” [7, s.113]. Atası, Ağakərim kişi bir 

anlıq ulu babasını yada salır. Evində bir imam övladını qohumları tərəfindən gizlədib 

yanında saxlamasını xahiş edirlər. Bir gün əli qılınclı atlılar Ulu Babanın alaçığını 

dövrəyə alıb imam övladını tələb edirlər. Oğlan əmanət olduğundan, əmanətə xəyanət 

mümkün olmayıb, deyə öz kiçik oğlunu verir əvəzində. Səhəri gün eşidir ki, oğlunu 

əzabla, işgəncə ilə öldürüblər. “Ulu Babası verdiyi sözü tutmaq üçün, kişilik yolunda, 

qeyrət yolunda doğma oğlunu tərəddüd etmədən qurban vermişdi. Ona görə qurban 

vermişdi ki, bunu etməsəydi, elin-obanın üzünə dik baxa bilməyəcəkdi. Özü də 

sonrakı ömrünü qeyrətsiz yaşayacaqdı, elə həmin oğlu da...” [7, s.115]. Ağakərim 

kişi bunu xatırlayıb deyir: “– Səni mənə verən Allahdır. Mən də səni Allah yolunda, 

Vətən yolunda qurban verirəm!” [7, s.115]. Mübariz sevincək olmuşdu atasının 

xeyir-duasından və telefonun kamerasına yazdıqdan sonra atasına “Ay sağ ol! Bax, 

yazıldı ha! Sözündən qaça bilməzsən!” Sonra “Atasının qarşısında dizi üstə çöküb, 
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onun ayaqlarını qucaqladı. Başını dizlərinə sürtüb astadan –Sənin bu sözlərin mənim 

üçün çox vacib idi, – dedi” [7, s.116]. 

Bu səhnədən təsirlənən anası, bibisi gözlərinin yaşını silirdilər. Səhəri gün 

Tərtərə aparan maşın artıq küçədə dayananda, yaxın qohumları ilə vidalaşıb, 

həyətdə gəzişib hər şeyə sonuncu dəfə baxır, qohumlarına heç nə hiss etdirmirdi. 

Ağaclara, “idman meydançası”na, otağına. Boks əlcəklərinə xeyli baxdı. İstəyirdi 

qucaqlasın, öpsün atasını, anasını, amma bilirdi ki, kövrələcək, odur ki, sadəcə əl 

tutdular. Anasının lal baxışları ona çox şey deyirdi. Başını qaldırıb sonuncu dəfə 

evlərinə baxdı və dönüb onu gözləyən maşına tərəf addımladı. İyun ayının 18-dən 19-

na keçən gecə qisas gecəsinə hazırlaşan Mübariz öz valideylərinə zəng etmək istəyir. 

Lakin telefonla ötən gecə danışdığı zaman “Gecən xeyrə qalsın” atasına deməsi onu 

bir gün də üzümüzə gələn sabahı atasının üzünə xeyirliyə açılsın deyə nəzərdə 

tutduğu işi saxlayır. Zəng vurmaq fikrindən dönür. Sonuncu dəfə namaz qılır və ata-

anasına telefonda deyə bilmədiyini məktubda yazır:  

“Canım atam və anam!  

Məndən ötrü darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol 

dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allah xatirinə bunu etməliyəm. Ən azı 

ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəm. Şəhid olsam 

ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətinizi dəqiq yerinə 

yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Allah böyükdür! Vətən sağ olsun!  

Oğlunuz Mübariz” 

“Haqqınızı halal edin. İbrahimov Mübariz” məktubun sonuna əlavə edir...  

Kazarma lal sükuta qərq olmuşdu. Səs-səmir yox idi. Yubanmaq istəməyən 

Mübariz hərbi hissədən çıxıb öz səngərlərinə tərəf gedir. Düşmən səngərinə kimi 

gedəcəyi yolun istiqamətini artıq durbinlə apardığı müşahidələrdən müəyyən etmişdi. 

Ölümünü gözünün önünə aldığı üçün heç bir qorxu hissi keçirmirdi. Bircə şey var 

idisə, ermənilər tərəfindən minalanmış ərazidən keçəcək zaman minaya düşmək 

qorxusu idi. Belə olardısa, mənasız ölüm olacaqdı. Əsl faciə, dəhşətli bir məğlubiyyət 

olardı. Həftələrdir ki, hər ibadətində dediyi sözləri təkrar etdi: “Mənim qisas 

almağıma kömək elə, ya Rəbbim. Özün bilirsən ki, bu ədalətli qisasdır” [7, s.136].  
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“Düşmənlərini heyrətə gətirən bir cəldliklə yerindən sıçrayıb, pulemyotun 

qaranlıqda güclə görünən lüləsinə doğru şığıdı və bircə an da tərəddüd etmədən, 

onun üstündən uçaraq səngərə atıldı” [7, s.138]. Qətiyyən belə bir şeyi görməyən 

erməni əsgəri yəqin ki, özünü itirmişdi. Bir neçə saniyəyə bıçağı dəstəyinə kimi onun 

sinəsinə yeritdi. Qanlı bıçağı əlində hazır tutaraq ikinci əsgərin səsi gələn tərəfə 

irəlilədi. Ona elə gəldi ki, anasının səsini eşidir:  

“Bəsdir, oğul, sən öz intiqamını aldın. Qayıt geri!” Anasının xəyalını 

beynindən uzaqlaşdırıb, qəti addımlarla yeraltı sığınacağı tərk etdi. Kənd tərəfdən iri 

hərbi maşınları görəndə bildi ki, erməni qərargahı səngərdəki əsgərlərin məhv 

edilməsindən xəbər tutub. Ağlına gəldi ki, səngərə hücum olunub ordu tərəfdən, 

ağıllarına gətirmirlər ki, üstlərinə tək əsgər gəlib. Əlindəki qumbaraları böyük 

maşınlara tullayıb daşın altına yatır, salamat qalanlara atəş açmağa başlayır. 

“Meyidlərin üstündən keçərək hadisə yerindən aralandı və cəsarətli addımlarla 

düşmən qərargahının yerləşdiyi kəndə doğru yeriməyə başladı” [7, s.150]. Xəyalında 

Bakıda söhbət etdiyi şikəst qadını xatırladı. Yuxusuna girmiş erməninin həyasız 

danışıqlarını, istehzalı baxışlarını xatırladı. Uzağa gedən xəyalında ermənilərin 

əlindən qaçıb məscidə pənah gətirmiş dörd yüz arvad-uşağı qapıları bağlayıb od 

vurub yandırdıqlarını gördü Mübariz! Qəhrəman türk gəncinin vaxt itirməyərək özü 

ilə gətirdiyi əl qumbaralarını bir-bir kazarmanın pəncərələrinə tolazladı. Onlar 

Azərbaycan ordusunun qəfil hücumuna keçdiyini zənn edərək ağaclığı kor-təbii atəşə 

tutmuşdular. Son gülləsinə kimi vuruşan əsgər, arzuladığından da çox düşmən 

əsgərini məhv etmişdi. Haradansa əlavə erməni dəstələr köməyə gəlmiş və Mübarizi 

vururlar. İyirmi iki yaşı yenicə tamam olmuş, həyatın əsl ləzzətini görməmiş, 

torpaqları hələ də düşmən əsarətində qalan bir gəncin üzünə kədər çökdü. Beş saata 

yaxın qeyri-adi qəhrəmanlıqla vuruşub, ermənilərə xeyli tələfat vermiş bu gənc 

silahsız və yaralı olmasına baxmayaraq ondan qorxub yaxına gələ bilmirdilər. 

Pıçıltıyla kəlmeyi-şəhadətini dilinə gətirib səmaya baxdı.  

“Vətən... sağ ... olsun! – deyib yaralı pələng kimi düşmənlərinin üstünə yeridi” 

[7, s.162].  
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Düşmən açıq-aşkar dəhşətə gəlmişdi. Biləndə ki, səngərdə keşikçiləri 

peşəkarlıqla aradan götürüb əsgərlə dolu hərbi hissəyə basqın edən yalnız tək bir gənc 

olub, internet vasitəsilə bütün dünyaya yalan məlumat yaydılar: “Gecə saat 2.30 

radələrində Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı çevik alayı qəflətən üstümüzə 

basqın etmişdir. Qeyri-bərabər döyüşdə hər iki tərəf ciddi tələfat verib”. Milli 

ordunun gənc zabiti Fərid Əhmədov Mübarizin nəşini geri almaq üçün dözə bilməyib 

düşmənin üstünə getdi. Qəhrəmanlıqla döyüşüb şəhid oldu... Hər iki şəhidin nəşini 

beynəlxalq səviyyədə danışıqlar aparan dövlət başçısı geri ala bildi. Xalq həmin gün 

öz şəhid övladlarını qarşılamaq üçün yollara çıxdı. Bu qisas gecəsi Azərbaycanın 

düşmənlərinə xəbərdarlığı idi. Bu gün “Mübariz İbrahimov” adı yazılmış böyük bir 

gəmi dünya sularında üzür və yan aldığı bütün limanlarda Mübariz adlı qəhrəman 

haqqında əfsanəyə bənzər həqiqətlər və dünyanı heyrətə gətirmiş bir qisas gecəsi 

haqqında danışılır.  

İnsan E.Elatlının dünyasında özünü tənha, gücsüz, aciz hiss etmir: əbədi olanın, 

əbədidən olanın bir parçası olduğunu anlayır. Bunu anladıqca insanın edə bildikləri 

ilə edə bilmədikləri arasındakı dünya böyüyür və onun ruhunu ilk dəfə qarşısında 

anlamadığı ilahi həyəcan hissi ilə doldurur. Bu hiss vətənə, torpağa olan ilahi 

sevgidir. Millətin də, ədəbiyyatın da qəhrəmanlara hər zaman ehtiyacı var. Mənlik – 

etnosa mənsubluq şüurunun hisslər aləminə təsir prosesini “Dədə Qorqud” 

oğuzlarının həyat tərzi zəminində təhlil edən görkəmli etnopsixoloq Ə.Bayramov 

yazır: “Oğuzların yüksək əxlaqi hissləri içərisində vətənpərvərlik və milli qürur 

xüsusi yer tutur. Onlarda qürur hissi etnik özünüdərketmənin inkişafına etnik qürur 

hissi güclü təkan verir. Eyni zamanda etnik özünüdərketmənin səviyyəsi etnik şüurun 

inkişafı səviyyəsi ilə müəyyənləşir”. Sözünə davam edərək yazır: “Oğuzların 

vətənpərvərlik, yurd, doğma ocağa bağlılıq hissləri güclüdür. Oğuzlar etnik 

mənsubiyyətini dərk edir, bunu qiymətləndirir və öz ləyaqətlərini çox uca tutur, oğuz 

olduqları üçün fəxr edirlər” [6 s.122]. 

Mübariz İbrahimovun timsalında Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda həlak olmuş bütün 

şəhidlərimizin əziz xatirəsinə və onların fədakar valideynlərinə ithaf edilmiş bu əsər 
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gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi istiqamətində yüksək mənəviyyatı 

təbliğ edir. Azərbaycan igidinin bu ibrətli ölümünü müəllif ölümsüzlük, əbədiyyətə 

qovuşmaq kimi qiymətləndirir.  

Rəşadətlə döyüşmüş igid oğullarımızın hər birinin keçdiyi ömür və döyüş yolu 

dərindən və mükəmməl öyrənməli və yeni nəslə çatdırmalıyıq ki, varislik qırılmasın.  
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NƏTİCƏ 

Keçən əsrin bütün qlobal hadisələrinin fəal müşahidəçisi olmuş ABŞ yazıçıları 

təbii olaraq müharibə və sülh problemlərinin üzərindən sükutla keçməmişlər. Həm I 

Dünya müharibəsi, həm də daha çox II Dünya müharibəsinə həsr edilmiş ədəbi 

əsərlərin zəngin cərgəsini, xüsusilə, Cənub-Şərqi Asiya regionunda imperialist 

dairələr tərəfindən yerli xalqlara sırınmış vətəndaş müharibələrindən bəhs edən bədii 

nümunələr yaradılmışdır. Həmin əsərlərdən gələn ümumi qənaət belədir ki, dünyanın 

hansı nöqtəsində savaş gedirsə, onun arxasında imperialist dairələrin çirkin niyyətləri 

dayanır. Bir sıra əsərlərdə isə, müharibənin insana, fərdə vurduğu sağalmaz 

yaralardan bəhs edilir. Bir qayda olaraq, belə psixoloji əsərlərin qəhrəmanları 

müharibənin ölümə məhkum etdiyi insanlardır. Müəlliflər öz ədəbi obrazlarını min 

bir məşəqqətə düçar etməklə, bu cür ölümlərə qarşı nifrət dolu etirazlarını bildirirlər. 

Bu isə dolayısı ilə hər cür müharibəyə olan sənətkar etirazıdır. 

1. ABŞ-da müharibə mövzusundakı əsərlərin inkişafında üç mərhələni 

göstərmək olar: birinci, klassik dövrü – XX əsrin əvvəlindən ortalarına kimi; ikinci, 

ən məhsuldar modernist dövrü – 1950-1970-ci illəri əhatə edir; üçüncü, 

postmodernist dövrü XX əsrin 70-ci illərindən çağımızadək davam edir. Azərbaycan 

ədəbiyyatında birinci – klassik dövr, ikinci – (20-80-ci illər) sosrealizm 

ideologiyasının kontekstində yaranan əsərlər, üçüncü – 80-ci illərdə sovet rejiminin 

süqutu ərəfəsində yaranmış ölkənin yeni müstəqillik mərhələsi başlaması ilə 

səciyyələnir və davam etməkdədir. Bu dövr ərzində bədii metodların, ədəbi 

cərəyanların hər birində və bəzən paralel olaraq onların sintezində müharibə 

mövzusunda əsərlər yaranmışdır. Bu təsnifat mövzunun tarixinin ideya-nəzəri və 

metodoloji prinsiplərinin istiqamətlərini müəyyən etmişdir.  

2. Yeni dövrdə cərəyan edən müharibələr, axıdılan insan qanı, epidemiyalar, 

insanların manqurtlaşması, ünsiyyətsizlik, əxlaqi dəyərlərdən imtina, mənəvi 

böhranın iqtisadini üstələməsi kimi ekzistensial problemlərin baş alıb getdiyi 

zamanda müharibə haqqında yazılan əsərlərdə tərbiyəvi, düşündürücü funksiya 

əyləndirici funksiyanı üstələyir. 
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Xarakterlərin təqdimatının əsasını daha çox dramatik prinsip təşkil edir ki, bu 

da təsvirdə yox, qəhrəmanların hərəkətlərində və nitqində özünü göstərir. 

Qəhrəmanların xarakterlərinin təhlili göstərir ki, ABŞ ədibləri müharibədə insanı 

qurban mövqeyindən təqdim edirlər və "Vyetnam sindromu" adlanan termində ABŞ-

müharibədən imtina etmiş əsgərləri nəzərdə tutur. ABŞ ədəbiyyatında silahı qoyub 

gedən əsgər öz narazılığını göstərmiş olur. Fiziki cəhətdən heç bir zərbə almayan belə 

müharibədən mənəvi-ruhi sarsıntı ilə yaşamağa məhkum kimi göstərilir. ABŞ və 

Azərbaycan yazarları tarixlərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq hər xalqın içərisində 

olan və onun mənəvi, ictimai və estetik baxışlarının daşıyıcı olan obrazlar 

yaratmışlar. ABŞ ədəbiyyatında müharibədə olan insanların bədbinliyi və 

müharibənin ona bəslənən ümidləri doğrultmadığını gördükdə məyusluqları, 

ədalətsizliklə barışmayan üsyankarlıqları diqqətə çatdırılır. Bəzən fərdiyyətçilik, 

eqoizm nümayiş etdirirlər və bu “mənfi cəhətlər” onların bədii silqətini heç də 

azaltmır.  

Amerika yazıçılarının müharibə əleyhinə yazdıqları əsərlərində mübariz – 

əsgər obrazı, ümumiyyətlə, yoxdur. Heç də təəcüblü deyil ki, ən müsbət obraz 

müharibə əsərlərində fərarilik etmiş olur. Burada dəqiqləşdirmək lazımdır ki, faşist 

Almaniyasına və onun müttəfiqlərinə qarşı aparılan müharibədə və Counsun son 

romanında fərarilik özünə qəsd formasında baş verir. Counsun yeni Lenders adlı 

personajı da müharibəni qəbul etmir və ABŞ ordusu ilə vidalaşmaq niyyətindədir. 

Sonda o da həyatına sui-qəsd edir. Ümumiyyətlə, “Sadəcə səslə məni” əsərinin baş 

qəhrəmanları hərbi rəhbərlərin əmrlərini yerini yetirərək müxtəlif şəraitlərdə bir-

birinin ardınca həlak olurlar. Birinci romanın qəhrəmanı Pryuit son romanda Bobbi 

Prel olur. Məlum məziyyətlərdən xalı olmayan Pryuit kimi insanların Amerika 

ordusunda faciəvi tale yaşamağa məhkum olması müəllifi indi daha çox düşündürür. 

Belə bir fikir yaranır ki, əgər öz müsbət qəhrəmanını müəllif bir də dirildirsə, o, 

dərhal onun ölümünü göstərmiş olacaq. Heç də təsadüfi deyil ki, hamı personajlar 

mənasız və dəhşətli ölüm ilə rastlaşırlar. Əsərin də əhəmiyyəti məhz bu nəticədədir. 

Lendersin ölümünü təsvir edən Couns Amerikanın çoxmənalı şəklini çox uzaq 

keçmişdə və uzaq gələcəkdə çəkmiş olur. Roman qəhrəmanlarının faciəsi təkcə bir 
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fərdin yox, cəmiyyətin faciəsidir. Müəllif əsərdə xeyir və şər, ədalət və haqsızlıq, 

yaxşı və yaman arasında keçən səddi, vətən təəssübkeşliyini, insanpərvərliyi, mənəvi 

dəyərləri obrazlı şəkildə oxucuya çatdırır. 

3. Azərbaycan yazıçılarının xalqın mübarizəsinə, qəhrəmanlarını yenidən 

canlandırmaq təşəbbüslərini ümumiləşdirərək demək olar ki, Azərbaycan əsgəri 

Vətən uğrunda ölümə gedən döyüşçü kimi təqdim olunub. Bunu həm II Dünya 

müharibəsinə həsr olunmuş əsərlərdə, həm də Qarabağ haqqında yazılmış bədii 

nümunələrdə müşahidə etmək olar. Bu obrazlar nikbin əhval-ruhiyyədə vətənlərinin 

müdafiəsinə sevgi ilə qalxan, təəssübkeşlik və gələcəyə ümid bəsləyən 

qəhrəmanlardır. Yeni nəşr də, yeni mövzu və ictimai ovqatlı, siyasi dünyagörüşlü, 

hərbi-vətənpərvərlik ruhunda olan bir qəhrəmandır.  

Bu qəhrəman dünyanı və insanlığı, vətənini və elini ürəkdən sevən və bu 

sevgisini gələcək ömrünün bütün dolaylarında yaşadacaq yenilməz bir döyüşçüdür. 

Yeni tipli qəhrəman mövcud ictimai-siyasi yasaqları və sərhədləri qəbul etmədiyini, 

bütün məhdudiyyət və bölünmələrin fövqündə dayandığını aydın və açıq səslə bəyan 

edir.  

Yeni qəhrəmanın dünyasını yeni meyarlar və anlayışlar səciyyələndirir.  

4. Hər iki ədəbiyyatda nəsrin irəliyə doğru hərəkətini fərqli janrların –

hekayənin, povest və romanın, həmçinin fərdi üslubların, hətta üslub təmayüllərinin 

kontekstində izləmək mümkündür.  

Müharibə nəsri çoxşaxəli və çox janrlardan ibarətdir. Bura şəxsi həyat eposu, 

insanın müharibədə və insan taleyində müharibənin rolu, geniş zaman və məkan 

anlayışını əhatə edən nəhəng epik təsvirlər (Ceyms Counsun memuarvari trilogiyası), 

fantastik irreal gələcəyin özünəməxsus təhkiyəsi (Kurt Vonnequtun “Sallaxana №5”), 

satirik şişirtmə istehzaya yol verir (Heller Cozefin “Tələ-22”) və psixoloji dərinlik 

(Stefan Qeymin və Uilyam Stayronun hekayələri). 

XX əsrin ikinci yarısından sonra ədəbi prosesin səciyyəvi cəhətlərindən biri də 

janr münasibətində dəyişmələrin baş verməsidir. Janrlararası münasibətlərdə 

keçmələr, poetik qarışıqlıq bu dövrün ədəbi janrları üçün səciyyəvidir. Çağımızda sırf 

saf janrdan danışmaq bir qədər çətindir. Beləliklə, janr müəllifin tapdığı ən qlobal 
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obrazdır. Sənətkar gerçəkliyi müəyyən obraz şəklində və onu bədii vasitələrlə, dil və 

üslubla təcəssüm etdirir. 

5. Hərbi material əsasında hər iki ölkə ədibləri həyatın mənəvi-fəlsəfi 

problemlərini ortaya çəkir və onların həlli yollarını göstərir. Formadan asılı 

olmayaraq ədibləri yaxınlaşdıran militarizmin qəti inkarıdır, ümumbəşəri ideyalara 

sədaqətdir. Tədqiqatda sübut olundu ki, müharibə mövzusu istənilən janrlarda öz 

əksini tapmışdır. Onun tarixi inkişafı Azərbaycan poeziya və dramaturgiyasında daha 

dərin kök salmış, ABŞ ədəbiyyatında isə nəsrdə, xüsusilə roman və novella 

janrlarında inkişaf etmişdir. Məhz roman janrı XX əsrdə daha dolğun, optimal, epik 

təsəvvür yaratmaq imkanına malik olduğu üçün birinciliyi qazanmışdır. ABŞ 

ədəbiyyatında roman janrı cəmiyyətin həyatına analitik nüfuzunun zəruriliyini təqdim 

etdiyi üçün, bu janrın müxtəlif modifikasiyaları mövcuddur.  

Müharibənin satirik təsviri, ABŞ ədəbiyyatında cəmiyyətin etirazının sətiraltı 

mənalarla, istehza, güclü kinayə vasitələri ilə ifadə olunması oxucuları əyləndirmək 

üçün yox, düşündürmək üçündür. “Qara yumor” janrında yazılmış romanda dünyanın 

absurdluğunun xaotik çalarla təsviri sonda ekzistensialla dərkinə gətirib çıxarır 

(Heller. “Tələ-22”).  

6. Hərbi nəsrin janr müxtəlifliyi poetik strukturundakı yeniləşmə prosesi ilə 

səciyyələnir, yeni çalarları ilə fərqlənir. Ədəbiyyatşünaslığın nəzəri-estetik 

prinsiplərindən çıxış edərək demək olar ki, bədii sənətkarlıq məsələləri həm də 

müharibə mühiti və insan problemi ilə əlaqədar hər iki ədəbiyyatın nümayəndələri 

yazıçı-vətəndaş mövqeyindən çıxış etmişlər. Hər iki ədəbiyyatın nasirləri bədii-

estetik düşüncələrində mühitin və insan probleminin təzahürlərinin təsviri və tənqidi 

milli-mədəni dəyərlər baxımından qiymətləndirilmişlər.  

Müxtəlif janrlarda yazılan əsərlərində müəllif “mən”ini açıq-aşkar nümayiş 

etdirmişlər və nəticədə əsl sənətkarlıq nümunələri yaratmışlar.  

7. I Dünya müharibəsində müxtəlif ölkə yazıçılarını bir-birinə yaxınlaşdıran 

əsərlərinin mövzuları və hadisələrə münasibətləri idi. Onlar I Dünya müharibəsi 

illərində bütün həyat arzuları və xəyalları məhv olan burjua ziyalıları nəslinə 

mənsubdurlar. Öz yaradıcılıqları ilə həmin nəslin əhval-ruhiyyəsini, onun acınacaqlı 
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taleyini göstərməyə çalışmışdılar. “Məhv olmuş nəsl”in nümayəndələrinin bütün 

arzularını müharibə məhv etdi, onların gələcəyə inamları da yoxa çıxdı. Buna görə bu 

nəsil müharibədən sağ qayıtmış olsa belə, məhv olmuşdu. Xalqdan ayrı düşmüş, 

fərdiyyətçilikləri və cəmiyyətdə özlərinə yer tapa bilməmələri ilə daha çıxılmaz 

vəziyyətə düşür, bədbinləşir və sarsıntılar içində çırpınırdılar. Düşünən 

qəhrəmanların həyatı ilə müəllifin şəxsi həyat oxşarlığını tədqiqatçılar qeyd etmişlər. 

Əsərlərin qəhrəmanları “biz” deyə danışır. Demək, o, təkcə öz adından yox, bütöv bir 

nəslin adından “məhv olmuş insanların” adından danışır. Yoldaşlarının bir qismi 

məhv olmuş, mərmilərin partlayışından salamat qurtaranlar isə, sağ qalmış olsalar 

belə, yenə də məhv edilmiş insanlardır, çünki müharibə onların cavanlıqlarını məhv 

etmişdi. I Dünya müharibəsi (1914-1918-ci illər) bölüşdürülmüş olan dünyanı 

yenidən bölmək, müstəmləkələr və nüfuz dairələri, xammal mənbələri və satış 

bazarlarını ələ keçirmək, digər xalqları əsarət altına almaq uğrunda aparılan müharibə 

idi.  

XX əsrin əvvəllərini bədii metodların, ədəbi cərəyanların çarpazlaşmasına 

baxmayaraq, realizmin təntənəsi dövrü adlandırmaq olar. Həmin proses II Dünya 

müharibəsinə qədər davam edir. Müharibədən sonra makkartizm hərəkatı ədəbiyyatın 

vüsətli inkişafını bir qədər ləngitdi. II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ və 

Azərbaycan yazıçılarını antifaşizm ideyaları birləşdirir. 

8. Müharibə mövzusunda yazılan nəsrdə heç şübhəsiz ki, əyləndirici-estetik 

funksiya, idrakı tərbiyəvi funksiyalardan sonra gəlir. İdraki funksiyanın önə keçməsi 

nəsrin sosial və fəlsəfi təbiəti ilə birbaşa bağlıdır. Məhz bu mənada roman “dünya 

modeli” elan edilir və bu elan onun üzərinə düşən missiyanı şifahi ədəbiyyatın, yəni 

eposun üzərinə düşən funksiya ilə eyni müstəviyə gətirir. 

9. Elmi-Texniki İnqilabın başlanması ilə bağlı stresslərin artması – yəni 

zəmanə özü artıq 60-cı illərdən başlayraq janrlara çeviklik və yığcamlıq gətirən 

elementlərin gəlməsinə şərait yaratdı. Ədəbiyyatda psixologizm gücləndi, sənət 

pafosdan, patetikadan, möhtəşəm bədii təsvirlərdən, təfərrüatlardan təbiiliyə endi. 

10. Qarabağ müharibəsi milli istiqlal mövzusuna çevrilmişdir. Ölkənin ərazi 

bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizənin faciəli səhnələri ədəbiyyata gəlmişdir. 
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Qarabağ müharibəsi mövzusunda yazılan bədii və bədii-publisist əsərlər bütövlükdə 

müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ideya istiqamətini dəyişmiş, vətənin nicatı bədii 

fikir məğzini çox mühüm amil səviyyəsinə yüksəltmişdir. Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatını təmsil edən yazıçılar bədii forma və üslub müxtəlifliyi cəhətdən bir-

birlərindən fərqlənsələr də, onları milli ruh, vətəndaşlıq mövqeyi, həyəcan, çağırış, 

birlik və vətənpərvərlik duyğusu birləşdirir. Yeni tarixi mərhələdə ədəbiyyatın həyatı 

və insanı daha dərindən, əsaslı şəkildə dərk etməsi, milli meyarlara və dövlətçilik 

maraqlarına həmahəng surətdə inkişafını təmin etmişdir. Müstəqilliyin doğurduğu 

böyük idealları təsvir və tərənnüm edən Azərbaycan ədəbiyyatı müxtəlif janrlarda 

təmsil olunmuş və inkişaf edir. Lakin etiraf etməliyik ki, Qarabağ müharibəsi 

mövzusu poeziyamızda xeyli dərəcədə bədii həllini tapsa da, nəsrimizdə hələlik epik 

dərinliyini və əhatəliyi ilə əksini tapmamışdır. Bu da ədəbiyyatımızın qarşıda duran 

mühüm yaradıcılıq vəzifələrindəndir.  

11. Müharibə də təbii fəlakətlər: tufan, zəlzələ və s. katastrofik hadisələr kimi 

kosmik nizamın xaosla əvəz olunacağı zamanın əlamət təsvirlərindən aydın olur ki, 

kosmosun xaosa keçəcəyi zaman insanın bütün nizamlı faktorları antinizamla əvəz 

olunur. Cəmiyyətdəki hər şey təbiət qanunları ilə ölçülür. Əgər cəmiyyətdə təbiətə 

yad bir vəziyyət yaranarsa, bu vəziyyətin yaşamağa haqqı yoxdur. Bu mənada 

müharibə insanın hisslərinə ziddir. İnsana qarşı çevrilən bir xaos cəmiyyətə xeyir 

gətirə bilməz.  

Müharibə illərində hekayə, oçerk, şeir, publisistik məqalə adamlara qələbə 

əzmi aşılamaqda ən yararlı və operativ janrlar sayılır. Roman yazmağa kifayət qədər 

vaxt lazım olur.  

12. Xalqın başına gələn bəlalardan söz açan nasir içindəki hayqırtını, yandırıb-

yaxan həqiqətləri yazıya gətirməklə oxucuya ibrət dərsi götürməyə yardımçı olur, 

gələcək nəsillərin taleyi haqında düşündürür. İstər ABŞ, istərsə də Azərbaycan 

oxucusu müharibə haqqında yazılan əsərlərlə tanış olarkən eyni emosional xaosdan 

keçmiş olurlar, bu əzabdan pay almış olurlar, günahın, şərin nə olduğunu eyni yolla 

dərk etmiş olurlar. Ən gərgin savaşdan eyni möcüzələr nəticəsində sağ qalmağın 

özünü bir xariqə hesab etmiş olurlar. Bunun nəticəsində demək olar ki, müharibə 
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iştirakçıları eyni hissləri savaşdan sonra yaşamağa məhkumdurlar və onları 

birləşdirən də bu sarsıntı hissləridir ki, bu ağır yükü mənəviyyatlarında daşımaqla 

yaşayırlar. Müxtəlif ölkələrin müharibə haqqında olan əsərlərində motiv və obraz 

səsləşmələri, bənzərliyi eyni məna və məzmun kəsb etməsindədir.  
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