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             I. Giriş  

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində İlyas Əfəndiyev qüdrətli bir 

nasir-dramaturqdur. XX əsr teatr mədəniyyətinin inkişafında onun heç kəslə  

müqayisə edilə bilməyəcək xüsusi xidmətləri vardır.  İctimai  müşahidə  və 

mühakimə qabiliyyəti  güclü olan  istedadlı  yazıçı həm də  ictimai xadim idi.  

Yarandığı gündən etibarən  İ.Əfəndiyevin qələmindən  çıxan  bütün əsərlər - 

hekayə, povest və romanları həmişə diqqət mərkəzində olmuş, tədqiqat  

obyektinə çevrilmişdir.  

 

XX əsr ədəbiyyatının nüfuzlu tədqiqatçıları 50- ci illərin ikinci yarısından ədəbi 

fikirdə gedən yeniləşməni, ilk növbədə şəxsiyyət konsepsiyası ilə  bağlayırlar. 

Çünki, şəxsiyyət konsepsiyası özündə sosial, siyasi və ideoloji fonu əks etdirir. 

Bu öz növbəsində bədii əsərin poetik quruluşuna, yazıçı üslubuna təsir edir, onun 

qəhrəman və xarakterlərinin səciyyəsini təyin edir. Təsadüfi deyil ki, şəxsiyyət 

konsepsiyası incəsənətdə  bədii cərəyanın  variantı hesab olunur. İlyas 

Əfəndiyevin ədəbi irsi bu gün də ona görə yaşayır ki,  o ilk hekayələrindən son 

xatirə romanlarına qədər keçdiyi böyük yaradıcılıq axtarışlarında öz 
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qəhrəmanlarının mənəvi təkamülünün elə məqamlarını ümumiləşdirib ki, bunlar 

şəxsiyyətlə cəmiyyət arasındakı münasib ətlərin aparıcı  cəhətlərini ehtiva edir. 

 

Həyat  həqiqətləri və müasirlik onun yaradıcılığının əsas qayəsi olub. Bu isə  

İlyas Əfəndiyevin həyata baxışı, dünyagörüşü,  insanlara olan sevgisi ilə bağlı 

olub. Həyat hadisələrinin  gedişatını müşahidə edib təhlil etmək, zamanın nəbzini 

tutmaq, aktual mövzulara müraciət etmək onu hər kəsin sevimli yazıçısına 

çevirib, çünki  o, bütün əsərlərində yenilikçi olub. İlk hekayələrindən başlamış  

son dram əsərlərinə qədər keçən dövrdə  sənətkarlığının  öyrənilməsi, 

yaradıcılığında tarixilik və müasirliyin vəhdəti məsələlərini aydınlaşdırıb təhlil 

etmək ədəbiyyatşünaslıqda  zərurət  yaratmış  və  tədqiqi aktuallıq kəsb etmişdir. 

 

XX əsrin 60-cı illərindən etibarən xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin  yaradıcılığı 

XXI əsrdə də eyni dəyərdə qiymətləndirilir. Buna səbəb onun əsərlərinin mövzu 

dairəsinin genişliyi, rəngarəng surətlər aləmi müasir oxucu nəslinin daima maraq 

dairəsində olmasındadır. O, bütün hekayələrində mənəvi-əxlaqi toqquşmaları ön 

plana çəkir, “Əsl insanlıq necə olmalıdır?”- sualı ilə daima oxucunu düşündürür. 

İlyas Əfəndiyevi  başqalarından fərqləndirən yaradıcılıq xüsusiyyəti oxucunu 

dərindən düşündürmək, insanın hisslərinə hakim  kəsilmək, onu mənəvi gözəllik  

aləminə aparmaq, insan azadlığını  təbliğ  etmək, həqiqət  uğrunda mübarizəyə 

səsləməkdir. Onun yaradıcılığında elə bir kövrəklik, rahatlıq, ecazkarlıq var ki, 

başqalarında buna rast gələ  bilmirik. Oxucu heç  bir vəclə onun əsərlərindən 

ayrıla bilmir, hadisələrin sonu onu həmişə intizarda saxlayır. Bu intizar isə  

İ.Əfəndiyevin mənəvi dünyasından irəli  gəlir, sonu əvvəldən məlum olmayan, 

düşünən və düşündürən əsərlər seriyasına daxil olmasına səbəb olur, çünki 

mənəvi dünyası zəngin olanda  yazıçı insanlar üçün yazıb-yaradır.  

 

İlyas Əfəndiyevin   qəhrəmanları hər cür saxtalıqdan uzaqdır: o, necə varsa, elə 

də görünür. İlk hekayələrindən başlayan mənəvi axtarış sorağı onu ömrünün 

sonunadək izləyir. Elə buna görə də İ.Əfəndiyevi lirik-psixoloji üslubun novatoru 

adlandırırlar. 60-cı illər isə onun  yaradıcılığının dönüş nöqtəsi hesab edilir. Bu 

illərdə İ.Əfəndiyev  povest  və  romanları ilə oxucu rəğbətini qazanır. Əsərlərinin 

böyük əksəriyyətini  birinci  şəxsin dilindən danışan yazıçının səsini də sanki 

oxucu  eşidir, onunla canlı dialoqa girir.  

 

İ.Əfəndiyevin dramaturgiyaya gedən  yolu da kiçik hekayələrdən başlayıb.  Bir  

janr   kimi  hekayənin  özünəməxsus   xüsusiyyətləri  var. Belə  ki,  hadisələri  

yığcam   təsvir  etmək  hekayənin  zəruri  şərtidir. Hadisələr  elə maraqlı  süjet  

xətti  üzərində  qurulur  ki,  əhvalatın  geniş  şərhinə  ehtiyac  qalmır. Yazıçı  

görüb-bildiyi,  müşahidə  etdiyi  hadisələri  bir neçə  surət vasitəsilə  təsvir edir. 

Əslində bu hekayələr İ.Əfəndiyevin   gənc qəlbinin  ilk duyğu və düşüncələri idi. 

1940-cı illərdə yazılan  bu əsərlərin 2010-cu illərdə təhlili xoş  ovqat  oyatmaya 

bilmir. Bu isə hadisələrin təsvirində zamanı  qabaqlamaq deməkdir.  
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İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı Sovet dövründə 

 

XX əsrin Azərbaycan   ədəbiyyatını yeni əsaslarla öyrənərkən onu da 

xüsusi olaraq nəzərə almaq lazimdir ki, əsrin 20-ci illərindən sonra 90-cı illərə 

qədər bütöv bir ədəbi mərhələ məhz sovet ədəbiyyatı, başqa təbirlə desək, sovet 

dövrü ədəbiyyatı mərhələsidir. XX əsr (Sovet dövrü) ədəbiyyatının nüfuzlu 

tədqiqatçıları 50-ci illərin  ikinci yarısından ədəbi fikirdə gedən yeniləşməni, ilk 

növbədə şəxsiyyət konsepsiyası ilə bağlayırlar. Çünki şəxsiyyət konsepsiyası 

özündə sosial, siyasi, ideoloji fonu əks etdirir. Bu, öz növbəsində bədii əsərin 

poetik quruluşuna, yazıçı üslubuna təsir edir, onun qəhrəman və xarakterlərinin 

səciyyəsini təyin edir. 

 

Bu mühüm dövrdə yeni təfəkkür tərzi ilə seçilən, fərqlənən ədəbiyyatımızı 

yaratmış, onun təşəkkül və inkişafında iştirak etmiş,  öz yaradıcılıq axtarışları ilə 

bu prossesə hiss olunacaq dərəcədə təsir göstərmiş sənətkarlarımızdan biri 

şübhəsiz  ki, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevdir. 1930-cu illərin axırlarından 

etibarən nəsr yaradıcılığına  başlayan ədibin ilk əsərlərindən tutmuş sonrakı  

bütün əsərləri həmişə ədəbi - elmi ictimaiyyətin diqqət  mərkəzində  olmuşdur. 

İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı  əksərən Sovet dövrü ədəbi tənqidinin nüfuz 

dairəsində olub və o dövrün  ədəbi-estetik prinsiplərinə uyğun tərzdə 

qiymətləndirilsə də,  tənqidimiz onun yaradıcılığının elə cəhətlərini aşkarlayıb ki, 

onun milli mövqeyinin gizli, örtülü xüsusiyyətlərinin həmin tənqidi materiallar 

əsasında öyrənilməsi müasirlik cəhətdən əhəmiyyətidir.  

 

O, sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük milli yazıçısıdır. Heç bir 

rejim onu dəyişdirə bilməyib. 30-40-cı illər ədəbi prosesində mövcud olan 

ritorika, sosial-ictimai reallığı olmayan pafos ədəbiyyata öz ali missiyasını icra 

etməyə mane olurdu. Belə bir məqamda İlyas Əfəndiyevin hekayələri ədəbi 

aləmə yenilik gətirdi. Həyata, gerçəkliyə bədii münasibətdə fərdin mənəvi obrazı 

önə keçdi. Bu, hekayə janrının poetik strukturuna orijinal bir yenilik gətirdi. Bu 

yeniliyin zəminində hadisələrin, münasibətlərin zahiri, ritorik təsviri əvəzində 

yazıçı “mən”i, onun obrazlarda reallaşan düşüncə və iztirabları önə keçdi. 

“Kənddən məktublar”  adlı ilk hekayələr kitabı ədəbi prosesdə yazıçının orijinal 

fərdi ifadə tərzinin göstəricisi oldu, daha sonra “Aydınlıq gecələr”lə İlyas 

Əfəndiyevin ədəbi-estetik görüşlərinin əsası qoyuldu. “Mahnı dağlarda qaldı”, 

“Xurşidbanu Natəvan”, “Şeyx Xiyabani” əsərləri ilə tarixi müasirlik müstəvisinə 

gətirib. Yaxud “Geriyə baxma, qoca” əsərində əslində o deyirdi ki, geriyə 

baxmaq lazımdır,  çünki geriyə baxmadan irəli getmək olmaz. 

 

Əsərlərinin əksəriyyətini sovet dövründə yazmış İlyas Əfəndiyev hakim 

ideologiyanı heç vaxt tərənnüm etməyib, sadə insanların həyatını, məhəbbətini, 

arzu və istəklərini qələmə alıb. XX əsr ədəbi-nəzəri fikrində formalaşmış—“İlyas 

Əfəndiyev ədəbiyyat tariximizdə fenomendir”—qənaəti son iyirmi ilin siyasi, 
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ədəbi-mədəni, nəzəri-metodoloji reallıqlarının şərtləndirdiyi müstəvidə yeni, 

görünməyən çalarları ilə dövriyyəyə gəlir. 

 

İlyas Əfəndiyevin hekayələrində  M.Lermontovun məşhur sözləri ilə desək, 

“xalqın tarixi qədər zəngin olan qəlbin tarixi”ndən danışılır. Onun yaradıcılığı  bu 

sahədə Azərbaycan ədəbiyyatının zirvələrindən biridir. “Söyüdlü arx” (1958), 

“Körpüsalanlar” (1960), “Dağlar arxasında üç dost” (1963), “Sarıköynəklə 

Valehin nağılı” (1978), “Geriyə baxma, qoca” (1980), “Üçatılan” (1981), “Qaçaq 

Süleymanın ölümü” (1993), “Xan qızı Gülsənubərlə tarzən Sadıqcanın nağılı” 

(1996) kimi əsərləri ilə Azərbaycan nəsrinin inkişafını yeni mərhələyə 

yüksəltmişdir. İlyas Əfəndiyevin ədəbi-bədii irsi XX əsr Azərbaycanlısının 

təfəkkürünün, düşüncələrinin, psixologiyasının, ictimai-sosial həyatının, 

məişətinin, yaşantılarının, duyumlarının aynasıdır, problemlərinin, ağrı və 

acılarının, iztirablarının, iftixarının və günahının arxividir, öyrənc yeridir. 

 

İlyas Əfəndiyev ədəbiyyata hekayə janrı ilə gəlmişdir və bu janr onun 

yaradıcılığının mühüm bədii-estetik dəyərlərini özündə ehtiva edir. 1939-cu ildə 

qələmə alınmış “Gözlənilməyən sevgi” hekayəsində ədəbiyyata yeni gəlmiş 

yazıçını fərqləndirən sənət sirləri nə idi? . 

 

İlk növbədə yeni obraz, yeni qəhrəman sənətin qəribsədiyi, insan qəlbinə, 

duyğusuna məlhəm bir dillə danışırdı: “Gülara bu istehzalı gurultunu hiss 

etməyirmiş kimi qəribə bir təbəssümlə Həsənə baxırdı. Heç bir zaman xatırımdan 

çıxmayacaq bu baxış o qədər dərin mənalar, şəfqətli, incə duyğular söyləyirdi ki, 

onları sözlə anlatmaq deyil, hiss etmək lazımdı. Mən gözəl qızın bu həzin və incə 

təbəssümündə, yaşla dolmuş gözlərində birinci dəfə olaraq, qüruru qırılmış, 

bakirə bir qız könlünün pərişan, əzgin həyəcanlarını duydum”.  

 

İlyas  Əfəndiyev özünə məxsus cəsarətlə bədii əsərlərində azadlığımızı, milli 

müstəqilliyimizi, xalq həyatını azərbaycançılıq və türkçülük məfkurəsi ilə 

təcəssüm etdirərək XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının klassikinə çevrildi. Xalq 

yazıçısı İlyas Əfəndiyev qüdrətli şəxsiyyəti, fenomenal bütövlüyü və zəngin 

yaradıcılığı ilə müasirlərinə, xüsusilə ədib və şairlərinə , ümumiyyətlə ziyalılara 

milli sənətkar mədəniyyətinin nümunəsini göstərdi.  

 

İlyas Əfəndiyevin hekayələrində  bədii-estetik dəyərlər  

 

İlk hekayə kitabı olan “Kənddən məktublar“ yaradıcılığında  xüsusi yer 

tutur. İ.Əfəndiyev Vətənə olan məhəbbətinin böyüklüyünü və   qüdrətinin ifadəsi 

üçün xalq yaradıcılığının motivlərindən cox məharətlə istifadə edirdi.  O, bütün  

həyatı boyu  xalqının  şifahi ədəbiyyatına  olan sevgisini  qürurla təsvir  və 

tərənnüm  edir.  
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1939-cu ildə qələmə alınmış “Gözlənilməyən sevgi” hekayəsində 

ədəbiyyata yeni gəlmiş yazıçının əsərindəki poetik intonasiya, dilin şəhdişirəsinə 

bələdlik, obrazın yaşadığıpsixoloji gərginliyi ilk növbədə onun yeni obraz və 

qəhrəmanları sənətin qəribsədiyi, insan qəlbinə, duyğusuna məlhəm bir dillə 

danışırdılar:  

 

“Gülara bi istehzalı gurultunu hiss etməyirmiş kimi qəribə bir təbəssümlə 

Həsənə baxırdı. Heç bir zaman xatırımdan çıxmayacaq bu baxış o qədər dərin 

mənalar, şəfqətli, incə duyğular söyləyirdi ki, onları sözlə anlatmaq deyil, hiss 

etmək lazımdı. Mən gözəl qızın bu həzin və incə təbəssümündə, yaşla dolmuş 

gözlərində birinci dəfə olaraq, qüruru qırılmış, bakirə bir qız könlünün pərişan, 

əzgin həyəcanını duydum”. 

 

Əfsanəyə söykənən “Apardı sellər Saranı” (1940) hekayəsi qəm notları üstündə  

köklənib. Müəllif xalq arasında məşhur olan mahnının misralarına yeni məna 

verir.  Gülnar  və Soltanın   ülvi məhəbbətindən dünyaya gələn  Sara  acı taleyi  

ilə  həyatın məngənəsində  təkbətək  qalmalı  olur. Körpə  ikən anasını  itirən  

Sara  atası Soltanın  qayğı  və  məhəbbəti  ilə  böyüyür. Qızlar  bulağından  su  

içən  Saranın  gözəlliyi  onu  görənləri  özünə valeh  edir. Qəlbində  böyük  

arzuları  olan  Sara  könlünü  Xançobana verir. Amma  xoşbəxt günlərin  ömrü  

az olur.  Bir-birindən  doymayan  gənclərin sevgisini  yadellilər  param-parça 

edirlər.  Saranın  gözəlliyinə  heyran  qalan  yadelli  şah atası  Soltandan  qızını  

tələb edir. Bunu  bir namus  ləkəsi  hesab edən  bədbəxt  ata  yeganə sevinci  olan  

Saranı  öz  əlləri ilə çaya  atır. Şərəfsizliyi  heç cür  qəbul  etməyən  Soltan  ATA  

qızı  Saranı  öldürür. Amma bu  ölüm  şərəfli  bir  ölümdür. Yazıçı  bu hekayədə  

islam mədəniyyətinin və insanlığın  bariz  bir  nümunəsini  yaratmışdır:  

namussuz  yaşamaqdansa,  ölümü  üstün  tutanlar  heç vaxt ölmürlər: 

 

                       Həyat  var ki,  ölüm  qədər  zəhərli, 

                       Ölüm  var  ki,  həyatdan  da dəyərli.       ( H. Cavid) 

 

Həcmcə  kiçik olan  “Apardı  sellər  Saranı” hekayəsi  elə  başladığı  kimi də  

qəmli  notlarla  tamamlanır: 

Gedin deyin  Xançobana, 

Gəlməsin  bu  il  Muğana, 

Muğan  batıb  qızıl  qana, 

                                      Apardı  sellər  Saranı, 

                                      Bir  alagözlü  balanı... 

 

Hekayədə qızının  vətəndən uzaqlara aparılmasındansa,  onun doğma torpaqda 

ölümünü daha üstün tutan qürurlu bir ata obrazı yaradılır  və oxucu bu obrazı 

sövqi-təbii olaraq sevir. 
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Hekayələri içərisində “Bahar buludları” xüsusi yer tutur və müharibə 

mövzusunda yazılmış ən gözəl və təsirli əsərlərdən biri kimi dəyərlidir. Hekayə  

birinci şəxsin dili ilə danışılır. Əsərin əvvəlində öz gözəlliyi ilə çox məğrur olan 

hekayənin qəhrəmanı Moskvada yüksək təhsil almış xalası oğlu Hidayətlə 

aralarındakı soyuq münasibətə görə əzab çəkir. Hekayədə təsvir olunur ki, 

qəhrəmanın anası yeganə qızını min bir əziyyətlə böyüdüb. Gələcək taleyi üçün 

narahat olan ana qızının üzündəki sevinc və xoşbəxtliyin daimi olmasını 

arzulayır. Buna görə də onu yalnız öz bacısı oğluna etibar etmək istəyir. Lakin 

qızı isə bu fikirdən uzaqdır. O, Hidayətin dəvətilə Dağüstü parkda keçiriləcək 

müsamirəyə onunla tək getməmək üçün anasını da məcburən özü ilə aparır. 

Gözlənilmədən yağan yağış ananı ikitərəfli sətəlcəm edir və o, vaxtsız vəfat edir.  

Bu ölüm hekayənin qəhrəmanını sarsıdır və onu təmamən tək qoyur. Ananın 

vaxtsız ölümündə özünü günahkar hesab edən xalaqızı Hidayətlə evlənməyə 

razılıq verir.  Hidayətin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, xalası qızı onu sevmir. Bu 

isə Hidayətə əzab verir, çıxış yolunu buradan uzaqlaşmaqda görür. Bu isə elə vaxt 

idi ki, ölkədə müharibə gedirdi. Müəllif sanki bu gənclərin münasibətini sınağa 

çəkir. Cəbhədə ağır yaralanan Hidayət gözlənilmədən  nişanlısı olan xalası qızı 

ilə rastlaşır. Ötən üç ildə Hidayət xalası qızı üçün xəyalən doğmalaşır və o, öz 

səhvini Hidayətlə xəstəxanada  rastlaşandan  sonra başa düşür: 

 

           “- Çoxdanmı burada işləyirsən? 

            - Sən gedəndən üç-dörd gün sonra,- dedim. 

 

Və gözlərimi qaldırıb ona baxdım. Baxışlarında  elə məmnun, elə nəcib ifadə var 

idi ki, mən özümü saxlaya bilməyərək, əyilib onun gözlərindən öpdüm və  bu, 

dörd ildə mənim ilk sevgi busəm oldu. Lakin, yox. Dörd il yalandır.  Mən onu 

indi görürdüm. Mən onun böyük qəlbi qarşısında öz kiçikliyimi ancaq indi dərk 

edirdim.  Mən onun çarpayısı yanında  diz  çökərək, göz yaşları içində: 

 

   - Hidayət,- dedim,- keçmişləri unut. Mən unuda bilmirəm. Lakin sən 

unut. Sən buna qadirsən. 

    O gülümsədi. Qəlbimin üstündən ağır bir daş götürüldü. Əlimdən 

tutaraq: 

   - Niyə belə sözlər danışırsan! Sən nə etmisən ki?- dedi. 

     Mən öz qəhrəmanımı belə tapdım. Mənim səadətim belə başladı.” 

(Əfəndiyev , 2014) 

 

“Bahar  buludları” hekayəsində  bir cəhəti xüsusi qeyd etmək istərdik ki, 

Hidayətin könüllü olaraq cəbhəyə getməsinə səbəb  nişanlısının ona olan 

biganəliyi olur. Halbuki vətən  sevgisi hər kəsdə olmalıdır. Əslində Hidayətin öz 

işində qazandığı uğurlar elə vətən qarşısında olan xidməti kimi dəyərləndirilə 

bilər. Görünür, hadisələrin bu istiqamətdə yönəlməsi müəllifin gəncliyi, 

hekayənin yazıldığı vaxt  kifayət qədər ədəbi sahədə təcrübəsinin olmadığı ilə 

bağlı olub. Lakin buna baxmayaraq, hekayə bu gün də maraqla oxunulur.  
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İ.Əfəndiyev müharibə  mövzusunda yazıb-yaratdığı hekayələrin mövzusunu 

seçərkən təsadüflərə əsaslanmır. O, görüb-bildiyi, duyğularında  yaşayan real 

hadisələri düşüncəsindən keçirib təsvir edirdi. Şəxsən özü müharibədə iştirak 

etmədiyi üçün canlı döyüş səhnələrinin təsvirinə deyil,  müharibənin insanlarda 

yaşatdığı  faciələrə  daha cox yer vermiş, müharibəyə olan nifrətini, onun 

insanlara vurduğu  mənəvi və maddi ziyana  münasibətini bildirmiş, bütün 

millətləri  dünyanın gözəlliklərini qorumağa səsləmişdir. O, heç vaxt oxucusunu 

aldatmır, boş xülya və rəvayətlərdən yazmırdı. Elə buna görə İ.Əfəndiyevin 

əsərləri  ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Hekayələrində vətənpərvər azərbaycanlı 

surəti yaratması və yaratdığı surətləri milli dəyərlərlə zənginləşdirməsi  ədibin 

elinə, torpağına sevgi üzərində qurulub. O, müharibə mövzulu hekayələrindəki 

hadisələrə  də  ictimai məna verir, öz dəsti-xətti ilə cilalayır, sözün həqiqi 

mənasında ədəbi portret yaradır. İnsan xarakterinin rəngarəng və  müxtəlifliyi  

hekayədə təbii dillə təsvir olunub.  Hekayələrindəki Böyük   Vətən müharibəsi 

mövzusu getdikcə genişlənərək povest və romanlarına  qədər olan zaman 

kəsiyində aramla  yol gəlirdi. Və  bu yol boyu görüb-müşahidə etdiyi  hadisələrə  

həssas münasibət bəsləyir, yazıb-yaratmaqdan  mənəvi zövq alırdı. 

 

Böyük Vətən müharibəsi   mövzusu  yazıçının yaradıcılığında bir sıra  silsilə 

hekayədə öz əksini tapmışdır. “Durna”, “Tar”, “Kiçik bir poema” kimi   kiçik  

həcmli hekayələr əslində bəşəri dəyərlərin söz  və fikir ifadəsidir. 

 

1941-ci ildə   Böyük Vətən müharibəsinin ağrı-acısını içində yaşadan insanların  

ümumiləşmiş surəti  olan  Durna... Hekayənin   təbiiliyi  odur ki, aktrisa  Durna  

əri  Eldara etdiyi xəyanətin əzabını   ağır sarsıntılarla yaşamalı  olur. Gözəl  

arzularla yaşayan  Durna  istəmədən həyatın onun üçün hazırladığı bədbəxtliklə 

qarşılaşır. Həyat yoldaşı  Eldarın cəbhədən gəlməyən xəbərinin nigarançılığını 

yaşayan Durna dərin sarsıntı keçirir. O, elə  bu sarsıntı  və  əzabın da qurbanı 

olur. Hekayənin  sonunda  xəstəxanada  Eldardan  məktub alan Durna “Görəsən, 

Eldar  onu bağışlayacaqmı?” sualı ilə müəllif  oxucusunu intizarda saxlayır, 

Durnanın taleyini  hər kəsin öz düşüncə  tərzinin  ixtiyarına  buraxır. 

 

“Durna” hekayəsi (1941) müharibə mövzusunda yazılan və  öz dövründə ən cox  

tənqid edilən  əsərlərdəndir. Bir cəhəti xüsusi qeyd etmək istərdik ki, Durnanın  

düşdüyü  vəziyyət  ömür-gün yoldaşını  hər an itirmək  qorxusundan yaranır. 

Daima fikirli gəzib-dolaşan Durnanı sevdiyi sənəti də sakitləşdirə bilmir. Həyatda 

niyə, nə üçün  yaşadığını belə unudan Durna hər şeyə Eldarın gözü ilə baxır. 

Həyat yoldaşını  cəbhəyə yola salan Durnaya son görüşlərində əri Eldarın: “Mən 

sənə nə deyə  bilərəm, Durna, hər şeyi gələcək göstərər” - deməsi onu  daima 

gərginlikdə saxlayır. İnsanın, xüsusən qadının çətin dəqiqələrində kiməsə 

sığınması təbii insan duyğularıdır. Və Durnanın səhv deyil, günah işlətməsinə 

səbəb olan  amillərdən biri də lirik-psixoloji üslubda oynadığı rolun təsiri və 

müharibənin insanlara vurduğu mənəvi və maddi yaradır. Amma bir həqiqət var: 
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şərq qadınları üçün namus hər şeydən yüksəkdir, xırda hisslərlə yaşamaq ta 

qədimdən yasaq hesab edilir. 

 

Sosializm ideyalarının  məişətə  zorla daxil edildiyi bir vaxtda psixoloji 

məzmunlu süjet xətli hekayənin tənqidçilər  tərəfindən  təhlili birtərəfli 

qarşılanmırdı. “Durna” hekayəsinin cox böyük tərbiyəvi  əhəmiyyəti var. Müəllif  

hər bir ailənin  yazılmış və  yazılmamış  qanunlarının,  mənəvi  borca olan 

sədaqətin  sadiqliyindən doğan  vicdan əzabını  qabardır. İnsan hər bir cətin 

şəraitdə  olsa da,  öz  şərəf  və ləyaqətini  hər şeydən  yüksəkdə saxlamağı  

bacarmalı, özü ilə mübarizə edib iradə zəifliyi  göstərməməlidir, çünki bunlar  

şəxsiyyəti alçaldır, onu xırdalaşdırır. Məhz  bu baxımdan  “Durna“ hekayəsi 

insanlara edilən xəbərdarlıq kimi  səslənərək, əxlaqi münasibətlərin aydınlığını 

tələb edir. Elə hekayənin heç vaxt dəyərdən  düşməyən tərbiyəvi əhəmiyyəti də 

bundadır.  Hekayədə qoyulan ideya müasir dövrümüzdə məmləkətin  bağrına 

zorla  əcnəbi düşüncəsini yazmaq istəyənlərə qarşı kəsərli bir cavab kimi də 

səslənə bilər. 

 

Müharibə mövzusunda 1943-cü ildə  yazılmış “Tar” və ya “Qoca tarını çaldı” 

hekayəsi qoca atanın iztirab və dərdindən  bəhs edir. Bu tarixin elə bir dövrü idi 

ki, repressiya illərinin “başbilənləri”   tarı musiqi  aləti  kimi qadağan etmişdi. Bu 

hekayəni  yazmaqla ədib  xalq düşməni damğası kimi  edam olunan M.Müşfiqlə  

həmfikir olduğunu qocanın dili ilə söyləyir. Belə çətin bir dövrdə İ.Əfəndiyevin 

arzuları zamana və dövrünə sığmırdı. Qızının  atasına göndərdiyi məktubda 

”Atama yaz ki, tarını yenə çalsın, mən onun səsini  eşidəcəyəm” söyləməsi 

səbəbsiz deyildi. Tarı çalan isə rəmzi mənada müəllifin özü idi: ”Birdən 

yuxarıdan, qocanın otağından şikayətkar bir tar təranəsi qopub gəldi və sanki bu 

qara örtüklərin altına sığışmayan müztərib insan ruhu  üsyankar bir fəğanla son 

dəfə çırpındı və qəfəsdən  qurtulan quş kimi  kainatın əbədi sükutuna doğru qanad 

çaldı.” (Əfəndiyev,1969) 

 

Müharibədən sonrakı dövrdə isə  İ.Əfəndiyevin nəsr və dram əsərlərinin mövzusu  

müxtəlifdir. Yazıçınn əsərlərində həmişə öz dəyərində qalan  bir həqiqət var: 

varlığın işıqlı tərəflərini təbliğ etmək, əsərlərinin əsas leytmativinə çevirmək 

onun məqsədi idi. Ömrünün sonunadək heç bir partiyaya mənsub olmayan  ədib  

təsvir etdiyi hadisələri öz düşüncəsindən keçirib yazıb-yaradırdı , qəlbinə yaxın 

olmayanlardan  yazmırdı.  

 

“Kiçik bir poema” (1942) hekayəsi bu gün də oxucuların maraqla oxuduğu  

əsərlərdəndir. Maraqlı cəhət odur ki, İ.Əfəndiyev burada cox gözəl təbiət  təsviri  

yaradır. Hekayədə bir obraza çevrilən təbiətin insanlar tərəfindən məhv 

edilməsinə  üsyan edir, sanki əlindəki fırça ilə böyük bir tablo yaradırdı: 
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“Sizə gəldiyim günün axşamı idi. Mən tək-tənha gölün sahilinə doğru yönəldim. 

Sarmaşıq, böyürtkən, qarağat kolları arasından keçərək sıldırım bir qayaya  

çatdım və heyrətdən donub qaldım.  O göl qarşımdaydı. 

 

Onun  büllur səthində çəhrayı zolaqlar qıvrılırdı. Ətrafını bürümüş sarı qayaların, 

uca ağacların kölgələri bu qızıl zolaqları çalın-çarpaz doğrayırdı. Daha irəlidə  

mavi, şəffaf bir dərinlik vardı. Günəş son şüalarını  çəkdikcə, göldəki zolaqlar da 

saralıb sönürdü. Elə bil ki, şirin bir axşam  qəribliyi  öz ipək qanadlarını qara tül 

kimi onun üzərinə çəkirdi. Nəhayət, günəş batdı. O qızıl zolaqlar da titrəyib 

söndü. Göl qara ceyran gözləri kimi doluxsundu. 

 

Təbiətlə  insan xarakteri  arasında  bir uyğunluq  tapan ədib  yaratdığı  hər bir 

epizodik surətə  cox  boyük  məsuliyyətlə yanaşır, onu oxucusuna  sevdirməyi  

bacarır. İ.Əfəndiyevin  hekayələrinin qəhrəmanları 70-ci illərdə yaşayan  

insanların  kiçik  həyat əhvalatları  olmasına baxmayaraq,  müəllif özünü də  80-

ci il hadisələri  üçün yetişdirirdi. 

 

İ.Əfəndiyevin  əsərləri  təkcə real hadisə və  düşüncələrin məhsulu deyil, o, həm 

də  romantik  duyğuların ifadəsini sözə çevirib, hekayəsinin əsas  qayəsi edə 

bilirdi. Bu qəbildən olan  hekayələrdən  biri də 1942-ci ildə yazılmış “Qəhrəman 

ilə bülbülün  nağılı”dır. Lirik-romantik süjet xəttinə malik  olan bu hekayə də 

1942-ci ildə yazılıb. Şifahi  xalq ədəbiyyatının  gözəl nümunələrindən olan 

“Bülbül  və qızılquşun nağılı” əfsanəsinə müəllif yeni bir ahəng, bədiilik  gətirir. 

(Yeri gəlmişkən, N.Gəncəvinin də eyni adlı  mənzum hekayəsi də var.) 

Hekayənin tərbiyəvi əhəmiyyəti  oxucuya  dünənin deyil, bu gün Qarabağ 

torpaqlarında  şəhid  olan  el qəhrəmanlarımızı  unutmamağa  təhrik  

etməsindədir. 

 

Müxtəlif  peşə  sahiblərinin obrazını  yaratmaq,  yaratdığı surətlərin sənətinə 

nüfuz  etmək, ən xırda cəhətlərinə qədər təsvir və tərənnüm  yaradıcılığının 

leytmotividir. 1943-cü ildə yazılmış “Yarımçıq qalmış portret haqqında mahnı”  

hekayəsində  hadisələr gənc bir  ailədə baş  verir.  Müharibədə gözlərinin nurunu 

itirmiş  Elmarın həyat yoldaşına professor: ”Təbabət onun  gözlərini müalicə 

etməkdə acizdir” - deyərkən Güllər  həyatın  onun üçün  hazırladığı  sınağa 

dözmək  lazım olduğunu  dərk edir.  Dəfələrlə  Güllərə ağır  yük olmamaq  üçün  

korlar  evinə  getmək istəyən  Elmara  Güllərin  məhəbbəti  mane  olur. Hər vəclə  

ailəsini  qoruyan  Güllər  çətin vəziyyətdən çıxmağı  bacarır,  pianoda  ifa etdiyi  

musiqiləri ilə  Elmarın  mənəvi sakitliyinə  nail  ola  bilir. Özünü  Korolenkonun  

Kor  çalğıçısı ilə müqayisə edən  Elmar  hekayənin sonunda  oxucuya  gözəl  bir  

ailə başçısı  kimi  təqdim  olunur: 

 

“Bir  neçə  il keçdi. Sakit bir yay  axşamında şəhər  bağlarının birində gənc,  

gözəl  bir qadınla  yanaşı  iri, ala  gözləri  batan  günəşin  son  işığını durğun  
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göl  kimi  əks  etdirən  bir  kişi  oturmuşdu. Onların  qabağında  alagözlü, 

qıvrımsaçli  qəşəng  bir  oğlan  uşağı  oynayırdı. Birdən: 

- Diqqət! - deyə  radio  səsləndi. - Bəstəkar  Güllər xanımın “Yarımçıq 

qalmış portret  haqqında  mahnı” adlı əsərinə  qulaq asın. 

Uşaq: 

- Ana, səni deyir, - deyə  yüyürüb  gənc  qadının  dizlərini  qucaqladı. 

Kor rəssam əlini  oğlunun  başını çəkərək  gülümsədi.  

(Əfəndiyev,1969) 

 

Həyatının devizinə  çevrilmiş “Yarımçıq  qalmış  portret  haqqında mahnı” adlı 

əsərinin  oğlunun sevincinə  qoşulub birgə  dinləməsi, Eldarın  üzündə sezilən  

təbəssüm  insana  dərdə  boyun  əyməməyi  öyrədir. Öyrədir  ki, insanlar  ən çətin  

vaxtlarında da səbirli olub  yaşamağı  bacarsın, yoxsa  yaşamaq çətin olar. 

Əslində  insanın  aliliyi  də  bundadır: 

 

 Yaşamaq  yanmaqdır,  yanasan  gərək, 

                           Həyatın  mənası  yalnız  ondadır. 

Şam  əgər  yanmırsa,  yaşamır  demək, 

                  Onun da  həyatı   yanmağındadır. (B. Vahabzadə) 

 

Bütöv  Azərbaycan  dərdi  İ.Əfəndiyevi  həmişə düşündürüb: ”Niyə qardaş 

qardaşına,  ata-ana  övladına həsrət  qalıb?” - deyə düşünən ədib siyasətin qurbanı  

olan  insanlara acıyır, onları  mübarizəyə  səsləyirdi. İlyas Əfəndiyev sənətinin 

poetik fərdiliyinə  hakim  olan estetik prinsiplərin təzahürünü onun hələ 1948-ci 

ildə qələmə aldığı “Xəncər” hekayəsində görürük. Cənubi Azərbaycanda Milli 

azadlıq hərəkatı haqqında əksər yazıçılarımız müxtəlif janrlarda əsərlər yazmışlar. 

Bu hekayə də qeyd etdiyimiz mövzu ilə bağlıdır.  Vətənpərvər gənc müəllimə 

Südabə və onun şagirdi İldırımın taleyi fonunda yazıçı böyük bir hərəkatın milli-

siyasi mahiyyətini verə bilir. “Xəncər” hekayəsində xəncər simvoldur. Yeniyetmə 

İldırımın atasından yadigar qalan, onda cəsarət, mərdlik hissi aşılayan xəncər son 

məqamda fars cəlladının xirtdəyinə sancılır. Yazıçı Milli hərəkatın 

məğlubiyyətinə göz yaşı axıtmır, əksinə bu yolda qalib çıxmağın yolunu xəncərdə 

görür. 

 

 Hekayədə təsvir olunur ki, şah  üsuli-idarəsi  xalqı cana doydurmuşdu. Bu elə bir 

vaxt  idi ki, Cənubi Azərbaycan  mürəkkəb siyasi dövrünü yaşayırdı. Qəsəbənin 

ən varlı taciri Məşədi Tağı  yeganə qızı Südabəyə  mükəmməl  təhsil  vermişdi. 

Cənubi  Azərbaycanda  milli hökumət  qurulandan sonra  Südabə  atasının 

iradəsinə qarşı çıxaraq  müəllimlik edir, millətinin övladlarına  dərs deyirdi. Çox  

az  müddətdə  şagirdlərinin sevimlisinə çevrilir. Hadisələrə sərraf  dükanında, 

qızıl-gümüş  pullarla  dolu kisələrin arxasından baxıb, sükutla qarşılayan Məşədi  

Tağı qızının hərəkətləri ilə barışa bilmir, onu  bu işlərdən uzaqlaşdırmaq istəyir. 

Lakin  vətənpərvər  Südabə  atasının sözünə baxmayanda evdən qovulur. Belə  

bir vaxtda  nə  edəcəyini  bilməyən  Südabə  şagirdi  İldırımla rastlaşır: 
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“- Belə gec vaxtda meşədənmi gəlirsən? - deyə müəllim öz dərdini  bir an 

unutmuş kimi təəccüblə soruşdu. 

- Bəli, meşədən gəlirəm. Bəs siz  bu vaxt hara gedirsiniz? 

Müəllim bu dəhşətli gecədə, tək-tənha, meşədən odun qırıb gətirən və 

əynində  isti bir  paltarı  belə olmayan bu  on dörd  yaşlı oğlanın  səsindəki həyat 

qığılcımına, şənlik və cəsarətinə heyrət edərək cavab vermədi. Onlar bir neçə 

dəqiqə sükut içində getdilər. Birdən müəllim ayaq saxlayıb, qəti ifadə ilə: 

- Evdə kiminiz var?- deyə soruşdu. 

- Heç  kim, müəllim, bir mənəm, bir də anam. 

- Məni bu gecə qonaq saxlayarsınızmı? 

- Niyə saxlamırıq, müəllim. Lap istəyirsiniz bir il qalın... 

- Gedək! 

- Həmişə odunumuzu erkən gedib gətirirəm... Bu gün başım dərsimə 

qarışıb, gecikmişəm, - deyə oğlan həvəslə danışırdı. 

- Bəs belə qaranlıqda qorxmursan, meşəyə tək gedirsən? 

- Nədən qorxacağam, - oğlan qaranlıqda dişlərini ağardıb gülümsədi. 

Sonra birdən qaşqabağını tökərək:- Atamın xəncəri yanımda olanda heç nədən 

qorxmuram,- dedi.” (Əfəndiyev,1969) 

 

Hekayənin “Xəncər“  adlanması təsadüfi  deyil. Müəllif İldırımın  fars zabitinin  

köksünə  sapladığı  xəncərlə mübarizənin  hələ davam etdiyini bildirmək  

istəyirdi. Südabəni görərkən  fars zabitinin “Gözəl xanımdır, ancaq heyf ki, 

azərbaycanlıdır“ - söyləməsi onun izzəti-nəfsinə toxunur. Cox keçmir ki, Südabə 

azadlıq hərəkatına qoşulur. Xalqı üçün vətənpərvər övladlar yetişdirmək onun 

üçün müqəddəs amal və  vətən qarşısındakı vəzifəsidir. Elə bu  məqsəd üçün də 

atasının üzünə ağ olur. Bu məqamda hekayənin “hər kəs vətənini sevməli, onun 

uğrunda ölümü şərəf  bilməlidir” ideyası  yetişən gəncliyin tərbiyəsində  mühüm 

rol oynayır. “Xəncər“ hekayəsinin yazıldığı  elə bir dövr  idi ki, Stalin rejimi  

məişətə  də  daxil olmuş, insanların düşüncələrini  də dondurmuşdu.  Bu dövrün 

faciəsini  şəxsi  həyatında yaşayan İ.Əfəndiyev  həyat  hadisələrini  düzgün təhlil 

edir, insanları yaratdığı surətlərin dili ilə tərbiyə  edir,  onları  mənəvi gözəlliyə 

səsləyirdi. 

 

Tədqiqat zamanı əsərlərindən – hekayələrindən seçilmiş nümunələr  xalq yazıçısı 

İ.Əfəndiyevin yaradıcılığında həyat hadisələrinin zəngin təsvirinin şahidi oluruq. 

O, hansı mövzuda yazırsa-yazsın, qəhrəmanlarını günün qəhrəmanına çevirməyi 

bacarırdı. Müşahidə qabiliyyəti güclü olan sənətkar dövrün ən aktual  

problemlərini, qəlbləri riqqətə gətirən, sürətlə inkişaf edən cəmiyyətimizdə baş  

verəcək dəyişmələrə  öncədən münasibət bildirmək, yetişən gənc nəsli millilik 

ruhundan uzaqlaşdırmamaq, yeniliyə xüsusi həssaslıqla yanaşmaq İ.Əfəndiyevin 

yaradıcılığının əsas xüsusiyyəti olub. Bu da özlüyündə  onun bədii axtarışlarının 

məzmun və istiqamətini müəyyənləşdirib. Bütün bunlara o, zəhmətsevərliyi və 

istedadı ilə nail olub. İ.Əfəndiyev bitib-tükənmirdi, o, elə bir istedad sahibi idi ki, 

yaradıcılığı fəlsəfi dünyagörüşlə daima zənginləşirdi. Onun sənəti oxucunun 
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diqqətini cəlb edir,  əsərləri stolüstü kitablar  olur, çünki  bütöv yaradıcılığı bütün 

zamanlar üçün  müasirdir. Qəhrəmanlarının əməllərinin böyüklüyünü, əxlaqi  

mədəniyyətlərinin təsviri yolundakı axtarışları onu  qəlbləri fəth edən yazıçı kimi 

tanıtmışdır. 60-cı illərdən başlayan Azərbaycan nəsr və dramaturgiyası onun  

qələmindən çıxan əsərlərlə zənginləşmişdir. Onun bütün qəhrəmanları – müsbət 

və mənfi surətlər olmasından asılı olmayaraq orijinallığı ilə seçilir, insanların və  

insanlığın daima  mənəvi dəyərlərinin zənginləşməsinə doğru istiqamətlənib. Ona 

görə də xalq yazıçısı İ.Əfəndiyevin yaradıcılığı bütün dövrlərdə müasir yazıçı 

kimi dəyərləndirilir. 

          

Nəticə 

 

Məqalədə İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ilə bağlı  tarixilik və müasirlik  

istiqamətləri  qismən qiymət- ləndirilmişdir. Onun nəsri sovet  nəsrinin sosioloji 

şablonlarını dağıtdı, sosialist realizminin estetik ehkamları ilə düz g əlməyən, 

xalq h əyatının  milli mənafeləri  baxımdan təcəssüm etdirən nəsr təmayülü 

yaratdı və ədəbiyyatımıza lirik-psixoloji üslub gətirdi. Bundan başqa, İlyas 

Əfəndiyevin dram əsərləri  ilə də  yeni rejissor, aktyor, bəstəkar və rəssam faktoru 

formalaşdı.  « İlyas Əfəndiyev teatrı»nın fəlsəfı - estetik v ə fıkri-bədii təravəti bu 

gün də oxucuların və tamaşaçıların vətənpərvərlik  hissinin və estetik zövqünün 

formalasmasına öz təsirini göstərir. 

 

Təcrübə göstərir ki, hər bir sənətkar hansı dövrdə, hansı cəmiyyətdə yaşayıb-

yaratmasından asılı olmayaraq, öz milli-mənəvi kökləri üzərində  daha dərin, 

daha mənalı, məzmunlu, yüksək ideyaları özündə  cəmləşdirən sənət əsərləri 

yarada bilir. Bu əsərlər isə xalqın mədəni həyatının təfəkkür tərzini, ideoloji 

duyumunu, bəşəri hissl ərini özündə daha yaxşı  təcəssüm etdirdiyindən həm 

mənsub olduğu xalq-millət  tərəfindən, həm də yüksək ideyalara, insani 

keyfiyyətlərə   hörm ətlə yanaşan dünya xalqları  tərəfindən də sevilir , qəbul 

edilir... 

 

Onun  yaradıcılığının  yüzdə doxsan faizi Sovet dövründə yaranıb. Sovet 

hökumətinin çökməsinə baxmayaraq,  ideologiyası getdi, özü ilə  çoxlu  əsərlər 

apardı, amma İlyas Əfəndiyevin əsərləri müstəqil  Azərbaycan  vətəndaşlarının  

sevimli əsərləri olaraq qaldı.  Ömrünün sonuncu ilinə (1996)  qədər  ardıcıl 

şəkildə yaradıcılıqla məşğul olan  İlyas Əfəndiyevin ədəbi-bədii fəaliyyəti, onun 

bədii-estetik düşüncə  orjinallığı , fərdi dil-üslub xüsusiyyəti, dramaturgiyası  

müxtəlif problemlərə uyğun bir tərzdə şərh olunmuşdur. İlyas Əfəndiyevin 

nəsrini və bütövlükdə yararadıcılığını yalnız   sovetlər dövrünün ədəbi-bədii 

prosesi daxilində deyil, eyni zamanda müasir ictimai-mədəni tərəqqi və təkamül 

miqyasında aydınlaşdırmaq lazımdır. 
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SUMMARY 

 

Greatness of Azerbaijan literature: Historical and Modern 

Stages in the Creativity of Azerbaijan National Writer 

Ilyas   Afandiyev 

 

 

Qanira Amircanova 

      Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan 

 

 

 

The article analyzes the historical and modern stages of Ilyas 

Afandiyev's creativity.A writer who keeps the pulse of time and the social 

problems of his time on the agenda. Also he described the events in words 

with own unique instincts. İlyas Afandiyev's artistic quest and  ability 

creates  flawless, deep works of art always make him contemporary. His  

heroes shed light on the path of modern youth and accompany their way of 

life. The author in this article is considered  as a realistic author. The 

protagonists of his story have been shown to be major copies of narratives, 

novels and dramas in the coming years.The art of Ilyas Afandiyev  is a 

living example of his innovation. The paper explores the author's 

creativity, showing that he is more interested in people's lives in general. 

Even in modern times, it is no coincidence that his stories are read with 

interest. Therefore, the creativity of the National Writer of Azerbaijan 

Ilyas Afandiyev is an example of the art of all times. 

 

 

Key words: Ilyas Afendiyev, Soviet period, historical stage, 

modernity, Azerbaijani literature  
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РЕЗЮМЕ 

 

Величие Азербайджанской литературы: 

Исторические и современные этапы в творчестве   

Азербайджанского народного писателя Ильяса Афандиева 

 

 

Ганира Амирджанова 

Азербайджанский Государственный Педагогический 

Университет, Баку, Азербайджан 

 

 

Писатель, удерживая пульс времени, сохранял на повестке дня 

социальные проблемы своего времени, своеобразно описывая 

события своими словами. Художественные искания Ильяса 

Эфендиева, его способность создавать совершенные, глубокие 

произведения искусства делают его современником всех времен. Ее 

герои проливая свет на путь современной молодежи, становятся 

спутниками по жизненному пути. 

 

В этой статье писатель рассматривается как писатель-реалист. 

Показано, что герои его рассказов являются основными лицами 

повествований, романов и драм в последующие годы. Искусство 

Ильяса Эфендиева - яркий пример его новаторства.  Вывод  к 

которому пришел автор статьи, исследуя свое творчество позволяет 

предположить, что писатель больше интересовался жизнью людей 

целого характера. Не случайно, что даже в наше время его рассказы 

являются частью серии работ, которые включают в учебники  и 

читаются с большим интересом.Поэтому творчество народного 

писателя И. Эфендиева  может быть примером искусства всех времен. 

 

 

          Ключевые слова: Ильяс Эфендиев, советский период, 

исторический этап, современность, Азербайджанская литература 

 

  

 

 


