
2017

13



 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 

Elmi Şurasının 16 mart 2017-ci il tarixli (protokol № 3) 
 qərarı ilə çap olunur  

 
 

Redaktor:  Rafael Hüseynov, 
akademik 

 
 

Redaksiya heyəti: 
Kamil Allahyarov, filologiya elmləri doktoru 

Xatirə Bəşirli, filologiya elmləri doktoru 
Şəfəq Əlibəyli, filologiya elmləri doktoru 

Aida Qasımova, filologiya elmləri doktoru 
 
 
 
 
 

Risalə. Araşdırmalar toplusu. 13-cü kitab 
Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017, 216 s.  

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş 

topludan ibarət elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə (“Şərq” – Tərcümə toplusu, “Məclis” – 
Mərasimlər toplusu, “Xəzinə” – Kataloqlar toplusu, “Qaynaq” – Mənbələr toplusu) 
daxil olan “Risalə” – Araşdırmalar toplusunun bu sayı akademik Rafael 
Hüseynovun rəhbəri olduğu gənc alimlərin məqalələrindən tərtib edilmişdir. Məqalə 
müəllifləri arasında elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları da var, dissertasiya 
müdafiəsinə hazırlaşan cavan tədqiqatçılar da. Akademik Rafael Hüseynovun elmi 
məktəbinin təmsilçiləri olan bu araşdırıcılar Azərbaycan klassik və müasir 
ədəbiyyatının bir sıra aktual və az öyrənilmiş problemlərinə yeni görüş bucağından 
yanaşırlar.  

 
 
 
 
 
 

 © АМЕА Низами Эянъяви адына 
  Милли Азярбайъан Ядябиййаты Музейи 

© 2017 

 
 
 

 

 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 171

Təbəssüm MUXTAROVA  
 

ÇİNGİZ ABDULLAEVİN “PAYIZ MADRİQALI” və  
ANARIN “BEŞMƏRTƏBƏLİ EVİN ALTINCI MƏRTƏBƏSİ” 

ƏSƏRLƏRİNDƏ GENDER PROBLEMİ 
 
Açar sözlər: Çingiz Abdullayev, “Payız madriqalı”, Anar, “Beşmərtələbi 

evin altıncı mərtəbəsi”, detektiv janrı, gender bərabərliyi problemi 
Key words: Chingiz Abdullaev, “The Autumn Madriqal”, Anar, “The 

Sixth Floor of the Five-Storey Home”, the detective genre, the problem of 
gender discrimination  

Ключевые слова: Чингиз Абдуллаев, “Осенний мадригал”, Анар, 
“Шестой этаж пятиэтажного дома”, детективный жанр, проблемы 
гендерского равноправия  

 
Ədəbiyyatımızda aktual problemlərdən biri də gender bərabərliyi, 

həmçinin mənəvi qanunlar problemidir. Qadınlar hüquqi cəhətdən müstəqil 
vətəndaş kimi yaşasalar da (qadınlar seçkilərdə iştirak edir, təsərrüfat və idarə 
rəhbərləri kimi çalışır, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında silinməz 
izlər qoyurlar, ailədə isə mənəvi qanunların təsiri altında kişinin (ata, qardaş, 
həyat yoldaşı və b.) tabeliyində yaşayırlar və qadının həyatında həyat 
yoldaşından başqa hansısa bir şəxsin peyda olması, boşanmalar, qadının 
cəmiyyət içinə çıxması mənfi sonluqlarla bitir.  

Bu problemə bir daha nəzər salmaq üçün Çingiz Abdullayevin 2002-ci 
ildə klassik detektiv janrında qələmə aldığı “Payız madriqalı” (“Осенний 
мадригал”) [1] əsəri ilə görkəmli yazıçımız Anar tərəfindən 1974-78-ci illərdə 
yazılmış “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” [3] romanını müqayisə etsək, 
Azərbaycan cəmiyyətində qadının vəziyyətinin o qədər də dəyişmədiyi aydın 
olar. İki müxtəlif janrda və müxtəlif dövrdə yazılmış bu əsərlərdən də aydın 
olduğu kimi, cəmiyyətdə sərbəstliyə, müstəqilliyə, yaxud əsrlərlə davam edən 
adət-ənənənin dəyişilməsi və qadının sərbəst atacağı addımlar sonda müsbət 
qarşılanmayacaq, hər bir halda miqyasına görə kiçik və ya böyük faciələrə 
səbəb olacaqdır. Əsərləri təhlil etdikdə söylənilən nəticəyə gəlmək olar.  

“Payız madriqalı” [1] müəllifin hermetik detektiv janrında yazdığı, ilk 
baxışdan sadə motivli əsər olsa da, diqqət yetirdikdə burada bir çox mənəvi 
problemlərin açıldığı məlum olur. “Payız madriqalı” klassik detektiv olduğuna 
görə, hadisələr qapalı məkanda baş verir, qəhrəmanların sayı məhduddur, 
məkan Bakı bağlarıdır və həyətdə yalnız ailə üzvləri, o cümlədən darvazaya 
nəzarət edib həyətə daxil olmayan nəzarətçi-gözətçilər vardır. Sonda qətli 
törədən obrazların içində ən az şübhə doğuran şəxs – ana olur və əsər də ilk 
baxışdan detektiv janrına aid olmayan bir motivlə – adət-ənənələr haqqında 
fikirlərlə başlayır və bütün gedişat boyu bu mövzuya toxunulur. Misal kimi 
binamusluq üstündə əri qətlə yetirilmiş Nərminənin Dronqo ilə dialoqunu 
göztərmək olar. Qadınların vəziyyətini təsvir edərkən müəllif hətta öz əzizlərini 
dəfn edərkən belə mənəvi qanunların qadınlara qəbiristanlığa getməyə icazə 
verməməsini Nərminənin dili ilə gözəl açır: “Bəli, bilirəm. Adətlərimiz belədir. 
Qadın ikinci sort məxluqdur. O, kişilər istirahət edən yerə daxil olmamalıdır. 
O, qəbiristanlıqda gözə görünməməli, öz atasını, ərini və ya oğlunu son 
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mənzilə yola salmamalıdr. Bizim adətlərimiz belədir. Biz qəlbimizdə nələrin 
tüğyan etdiyini heç kimə deməyə-deməyə, bütün inciklikləri dinməzcə 
udmaqla susub yaşamalıyıq. Bizim başqa kişilərlə əylənməyə haqqımız yoxdur. 
Ərə gedəndən sonra isə, ümumiyyətlə, öz həyatımızı unutmalıyıq. Biz 
ərlərimizin bütün xəyanət və alçaqlıqlarını onlara bağışlamalıyıq... Hamısını 
bağışlamalıyıq... Mən isə daha bacarmıram... Həm də istəmirəm... ”  

“Payız madriqalı”nda 5 qadın surəti var: Esmira, Gözəl, Nərminə, 
qulluqçu Mina və ana. Əsərdə qadınların üzləşdikləri mənəvi qadağalardan, 
onları əhatə edən daşdan hörülmüş hündür hasarlardan, həmin hasarlarda 
quraşdırılmış kameralardan (həm də gözə görünməyən və çox zaman süni 
surətdə yaradılan uca, aşılmaz mənəvi “hasarlar”dan) bəhs edilir. Milli-mənəvi 
dəyərlərə görə, heç bir qadın ailəli ola-ola, hətta lap ailəsi dağıldıqdan sonra da 
başqa bir kişi ilə həyat sürə bilməz, lakin kişilər, ailəli olub-olmamalarından 
asılı olmayaraq, eyni zamanda bir neçə qadınla yaşaya bilərlər (bununla həyat 
yoldaşına mənəvi əzab verib-verməyəcəyinə məhəl qoymayaraq, çünki 
patriarxal cəmiyyətdir, qadınlar öz mətinlik və dözümlülükləri ilə hər şeydən 
keçirlər). Yazıçı aparıcı surətlər olan Esmira, Gözəl və Nərminə vasitəsilə 
problemləri açıq şəkildə vermişdir. Bu hasarı aşmaq qeyri-mümkündür. Həmin 
hasarı aşmaq istəyən Esmira bunun nə sonluqla bitəcəyini bilə-bilə o yola tərəf 
yönəlir, lakin Dronqonun iradəsi buna imkan vermir; həmin hasarı aşmayan və 
aşmaq da istəməyən, həyat yoldaşı qətlə yetirilmiş Nərminə bütün ömrünün 
ancaq belə, dörd divar arasında tək-tənha keçəcəyi ilə barışmağa məcburdur; 
Gözəlin heç nəyi fikirləşmədən həmin hasarı aşması isə (öz qohumu ilə xəlvəti 
görüşməsi) bütöv bir ailənin, cəmiyyətdə özünə yer tutmuş köklü tayfanın 
faciəsinə və ananın qatilə çevrilməsinə səbəb olur; ana üçün isə bu hasarı 
aşmaq anlamı, ümumiyyətlə, ağlasığmazdır – hasar aşılır və ana namus 
qorumaq naminə... öz övladının qatilinə çevrilir.  

Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” [3] romanının qəhrəmanı 
Təhminənin valideynləri yoxdur, o, anasını xatırlamır, atasını isə erkən 
itirmişdir, indiki halda ərdə olsa da, müstəqil həyat sürən bir insandır. Əri 
Manaf onu sevsə də, müxtəlif şəhərlərdə nikahdankənar qadınlar saxlayır və 
hər dəfə də müəyyən bəhanələrlə onların yanına gedir. Təhminə əvvəlcə bunu 
görməzliyə vurur, lakin boşanma məsələsini ilk dəfə o qaldırır. Bu zaman 
Manaf dərk edir ki, rəsmən arvadı olsa da, ruhən Təhminə onun olmamışdır və 
güclü peşmançılıq hissi keçirir. “Təhminəyə məftun idi və neçə ilin ər-arvadı 
olsalar da, əslində heç bir gün, heç bir gecə, heç bir saat da Təhminəyə malik 
olmayıb” [3, 242]. Burada yazıçı vəziyyətin nəyə görə bu dərəcəyə çatmasını 
da gözəl təhlil edərək oxucuya çatdırır: “Bəlkə elə Təhminənin soyuqluğu, 
biganəliyiydi Manafı başqa qadınların ağuşuna atan? Başqa qadınların nəvazişi 
onda özünəinam hissi oyadırdı, o hissi ki, Təhminəylə olanda itirirdi, daha 
doğrusu, heç bir vaxt duya bilmirdi Təhminəylə olanda” [3, 242]. Burada 
yazıçı kişinin ailədənkənar münasibət axtarmağının kökündə arvadın, qadının 
ailədənkənar münasibət axtarmağının kökündə isə ərin əsas səbəbkar olmağını 
nəzərə çarpdırır.  

Amma əgər Anarın qəhrəmanı Manafın həyat yoldaşına istəyi görünürsə, 
Ç.Abdullayevdə fərqli bir məqam nəzərə çarpır. Dronqo ailə üzvləri ilə söhbət 
apararkən Ənvər Səmədovla dialoqda müəllif kişilərin ailəyə münasibəti 
məsələsinə də toxunur. O, ailə ilə istirahəti istirahət hesab etmir, tək səyahət 
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etməyə üstünlük verir. Onun həyat məqsədinin ailədə mehribanlıqdan daha çox 
maddi durumun yaxşılaşdırılması olduğu göstərilir.  

Cinayətin kim tərəfindən törədildiyini araşdırmaq üçün Dronqo hər bir 
ailə üzvünü qeyri-rəsmi də olsa, dindirməlidir. Hətta bu məqamda da mənəvi 
qanunlar yazılı qanunlardan güclüdür – qadınlarla təklikdə qeyri-rəsmi 
dindirmə, yaxud adicə söhbət aparmaq qeyri-mümkündür. Heç bir kişi öz həyat 
yoldaşını xəfiyyə, yaxud başqası ilə təkbaşına qoymaz – adət-ənənələr belə 
tələb edir. Hadisələrin gərgin məqamında müstəntiq Cəfərov bunu unutmur, 
Dronqo isə işin açılması xatirinə bu maneəni aşmağa çalışır. Bunu dialoqda 
aydın görmək olar: 

“– Əminəm ki, bağa indi getmək lazımdır. Qardaşların hər ikisi işdədirlər, 
ev sahibi gələnədək Ənvərin arvadı, onların aşpazı ilə söhbət edə bilərik.  

– Belə düşünmək olar ki, adət-ənənələrimizə bələd deyilsən, – Cəfərov 
etirazını bildirdi. – Hərgah kişilər onların yanlarında olmasa, biz qadınları 
sorğu-suala tuta bilmərik. Yoxsa elə fikirləşirsən ki, Ənvər Səmədovun icazəsi 
olmadan mən bağda peyda ola bilərəm?” [1, 118].  

Esmiranın qayğıları ilə Təhminənin qayğıları fərqlənir. Həyatda hər işini 
özü görən Təhminəni Zaur hər xırda işdən ötrü vücudunu satan qadın zənn 
edir. Təhminə üçün isə cəmiyyətdəkilərin, ətrafdakıların fikirlərinin, 
deyəcəklərinin, öz hərəkətlərinin başqaları tərəfindən hansı tərəfə 
yozulacağının əhəmiyyəti yoxdur – onun üçün əsas vicdan azadlığı, insanın 
ürəyinin təmiz olması və sərbəstlikdir. Valideynlərinin himayəsi altında 
yaşayan, ailənin tək və ərköyün övladı Zaur, Təhminədən fərqli olaraq, 
cəmiyyətin mənəvi qanunlarından kənara çıxmaq istəyən, amma çıxa bilməyən, 
çıxsa, istər maddi, istərsə də mənəvi tərəfdən hər şeyi itirəcəyini dərk edən 
tipik surətdir. Həyatda heç kimi olmayan Təhminənin çoxlu sayda dostları və 
qadının onlarla mehriban davranışı Zaurda qısqanclıq, özünəinamsızlıq hissini 
gücləndirir və oğlan valideynlərinin, eləcə də digər tanışlarının Təhminə 
haqqında görməzə-bilməzə dedikləri ilə qadının hərəkətlərini müqayisə edir. 
Təhminənin insanlarla kinsiz və mehriban davranışı Zaurun “mənliyi”nə 
toxunur. Zaur qəflətən anasının hər gün zəng edərək telefonda Təhminəni qaba 
söyüşlərlə təhqir etməsindən xəbər tutur. Və həlledici, gərgin dialoq da bu 
zaman başlanır – Təhminənin yaxın rəfiqəsi Mədinənin telefonda bunun 
cavabını verərkən Zaurun anasını təhqir etməsini O, götürə bilmir (hətta anası 
haqlı olmasa və bu situasiyada təhqirlərə yol versə də).  

 Tədqiqatçılar əsərdəki qəhrəmanları üç qrupa bölürlər: “birincisi, 
özünüidrak prosesindən keçərək varlığını (şəxsiyyətini) təsdiq edən azadlığa 
qovuşan insan – Təhminə. İkincisi, özünüidraka can atan, deməli, varlğını 
(şəxsiyyətini) təsdiq etməyə çalışan insan obrazı – Zaur. Özünüidrakdan və 
deməli, “azadqlıqdan məhrum” olub mühitin diktəsi ilə yaşayan insanlar – 
Zaurun ata-anası, Murtuzovlar ailəsi, Dadaş və b.” [4, 81].  

Eyni problemə “Payız madriqalı”nda yanaşma belə verilir: Dronqo 
cinayət işinin mahiyyətini belə izah edir: “... Cəmiyyət ancaq və ancaq o zaman 
dəyişə bilər ki, qadınlar və kişilər dəyişiklik istəsinlər. Demək belə: Pərvizin 
anası da belələrindən idi – o da dəyişiklik istəmirdi. Arzu xanım oğlunun 
onların tayfalarına necə zərbə vurduğu, Pərvizin öz böyük qardaşını və onun 
uşaqlarını, əmisi uşaqlarını necə rüsvay edəcəyini anlayırdı. Ələlxüsus da 
onların arvadına sataşmaqla. Elə bu səbəbdən qadın bu qərara əl atır, bəlkə də 
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təhtəlşüur məhz belə nəticəni gözləyirdi. Ailənin namusunu qorumaq üçün o öz 
oğlunu öldürməyi qərara alır” [1, 190], “... onun oğlu hətta öz əmisi oğlunun 
arvadı ilə görüşməyə hazır idi. Belə rüsvayçılığı ana götürə bilməzdi” [1, 190].  

Əgər Çingiz Abdullayevin qəhrəmanları xarakterlərinə görə oxucuya 
daha da aydın təsvir edilmişdilərsə, Anarın qəhrəmanlarında Zaurun Təhminə 
haqqında düşüncələri sona qədər tam bəlli olmur. Məsələn, bütün əsər boyu 
Zaur Təhminənin kimliyi barədə düşünür, amma son nəticəyə gələ bilmir. 
Yazıçı Anar bunu çox gözəl izah edərək təsvir etmişdir: “Elə bil, iki Təhminə 
vardı – biri Zaurla görüşlərdə mövcud olan Təhminə – Zaur onun hər sözünə 
inanmağa hazır idi – biri də başqa, Zaura yad, Zaurun tanımadığı, amma bir 
çox adamların fikrində, dilində, təsvirində mövcud olan Təhminə... Hansı 
Təhminə daha real, daha həqiqi idi? Bəlkə elə ikisi də. Biri əsl Təhminə... biri 
də onu yamayanların, onu istəməyənlərin öz təsəvvürlərində, xəyallarında 
yaratdıqları, bəzədikləri Təhminə...  

Axı onu bəzəyən, onun haqqında olmazın iftiralar uyduranların özləri də 
Təhminəyə biganə deyildilər – kəsirdilər ondan, ya nifrət edirdilər ona, ya 
kiməsə qısqanırdılar Təhminəni, ya paxıllıq edirdilər, ya hayıf çıxmaq 
istəyirdilər. Onun gözəlliyinin tamarzısında olanların çoxusu isə əslində 
istəyinə çatmayıb, heç olmasa uzun dilləriylə, bayağı söhbətləriylə, müfəssəl 
təsvirləriylə qurdlarını öldürmək istəyirdilər” [3, 182-183]. Romanda, 
cəmiyyətdə olduğu kimi, Təhminənin halını anlayıb onu başa düşən yoxdur, 
yalnız Zaurun atasının oğlunu yola gətirərkən söylədiyi monoloqda Məcid 
obrazının Təhminənin vəziyyətinə azacıq da olsa müsbət yanaşması var, lakin 
son nəticə oğlunu ondan ayırmaqdır.  

Tədqiqatçı əsərə təkcə sevgi-məhəbbət romanı kimi deyil, başqa 
prizmadan da yanaşır. Qadının azadlığına hazır olmayan cəmiyyətdə həm 
qadının özünün, həm də onu əhatə edənlərin hansı problemlərlə üzləşəcəyini 
göstərir: “Təhminə daha çox alışdığı həyat tərzinin – asudə və sərbəst 
yaşayışının qayğısına qalır. Manafdan boşanması, anasının təhqirləri 
müqabilində Zaura qapını göstərməsi də, telejurnalist kimi fəaliyyəti də, 
kinoaktrisa kimi məşhurlaşmaq istəyi də, Spartaka, qəssab Fazilə loyal 
münasibəti, Zaurun qısqanclıqlarına “azadlığına təcavüz” kimi yanaşması da 
onun, doğrudan da, “məhəbbəti əbədi hiss” kimi qavramaqda çətinlik çəkdiyini 
göstərir. Təhminə cismini azadlığa qovuşdurmaq üçün çalışarkən ruhunun 
əbədi və əzəli bir duyğunun “əsarəti” altına düşməsindən xəbərsiz qalır. 
Təhminə hərəkətinin “zahiri” məntiqi ilə iç dünyasındakı mənəvi zənginliyi 
eyni not üstə kökləyə bilmir. Düşüncələrindəki ifrat sərbəstlik iç dünyasındakı 
əsas meyli, oyanışı vaxtında duymağa ona mane olur” [3, 86].  

Sonda Dronqo vəziyyətin son dərəcə çıxılmaz olduğunu görür. İstənilən 
halda ana, ələlxüsus da rəhbər vəzifədə olan şəxsin anası namus üstündə belə 
bir biabırçı motivlə ittiham edilməməlidir, çünki mənəvi qanunlar bunu tələb 
edir. Dronqo müstəntiq Mirzə Cəfərova bildirir: “Qatil var, amma elə bil ki, 
yoxdur... ” [1, 191], “Pərviz özü büdrəyib yıxılmış, başından zədə almış, kürə 
düşüb boğulmuşdur. Rəsmi versiya belə olmalıdır” [1, 192], “Bəli, mən köhnə 
adət-ənənələrimizə satın alındım, bizim payız madriqalına satın alındım” [1, 
192].  

Qısa müddətdə baş vermiş hadisələr və onların səbəbləri Esmira ilə 
Dronqonun görüşlərinə mane olur. Mənəvi tənhalıqdan uzaqlaşmaq istəyən 
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Esmira yaxınlaşmaq üçün yenidən cəhd göstərsə də, Dronqo qəti surətdə 
bundan boyun qaçırır.  

Digər tədqiqatçılar isə “Payız madriqalı”nı təhlil edərkən başqa bir 
prizmadan yanaşırlar, Esmiranın mənəvi cəhətdən təkliyini, maddiyyatın 
mənəviyyatı üstələməsini, patriarxal cəmiyyət qanunlarını mənəvi pozğunluq 
kimi analiz edirlər. Bunu G.Pənahın kitabında görmək olar [6, 352-364]: 
“İnsan xoşbəxt olmaq üçün hətta yolunda öz ailəsini, yeganə qızını da adlayıb 
keçirsə, bir çox “qadağa” xarakterli min illərin sınağından çıxan adət-
ənənələrə, ailə şərəfinə və ləyaqətinə xəyanət edirsə, Esmiranın hərəkəti ikrah 
doğurmaya bilməz” [6, 353]...“Yaxşı olar ki, Esmira kimi qadınlar mənəvi 
sağlamlığını birinci düşünsün, onun müalicəsinə çalışsın. 35 yaşlı qadın – 
sağlam, özünü hər şeylə təmin olunmuş görüb, indi də cəmiyyətdə dəyişiklik 
istəyir, istəyir onun əri ilə yanaşı, başqa bir dostu olsun, bu, Avropa, digər 
dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycan adət-ənənələrinə qarşı çıxmaq deyil, 
burada başqa daxili mənəvi pozğunluğa meyil var, bu, Esmirada görünür” [6, 
355].  

Göründüyü kimi, əsərə iki bir-birinə zidd prizmadan yanaşmaq olar. 
Çingiz Abdullayev “Payız madriqalı”nı incəliklə yaratmış və cəmiyyətimizdə 
bu sayaq situasiyalarda atılacaq addımları hər surətin dili ilə tam səmimiliklə 
və real psixoloji məqamlarla açmağa müvəffəq olmuşdur. Belə bir fikir var ki, 
“əgər sənətkar səmimi və orijinal deyilsə, o, real, həqiqi mənzərəni yarada 
bilməz. Əgər sənətkar yalan uydurursa, bu halda o, “kökdən düşmüş musiqi 
aləti”nə bənzəyir. Əgər sənətkar həqiqətən səmimi olub, yuksək ictimai və 
mənəvi ideallara malikdirsə, onun əsərləri mütləq gerçəkliyi xatırladacaqdır” 
[5, 205]. Çingiz Abdullayevdə səmimiliyin güclü olması bu əsərin dəyərini 
daha da qaldırmış olur. Telefon xuliqanını tapmaq bəhanəsi ilə Dronqonun 
yanına gələn Esmira dost axtarışında olması barədə söhbətdə qadınların 
həyatında nə üçün yeganə kişinin mövcud olmasının mütləqliyi məsələsini ilk 
dəfə ortalığa qoyanda Dronqonun səssiz reaksiyası da maraqlıdır: “Şübhəsiz, 
yoldaşıma ərə gedəndə bakirə idim. Və əlbəttə ki, mənim həyatımda ilk kişi 
olmuşdur. Eləcə də yeganə, – deyə o, müəyyən bir təşəxxüslə dilləndi. – Bu 
neçə illər ərzində heç ağlıma belə gətirə bilməzdim ki, nəsə başqa bir şey ola 
bilər. Heç ömrümdə bu cür fikirlər ağlıma gəlməyib. Düzü, bəzən özüm 
özümdən soruşurdum ki, nəyə görə dünya belə baş-ayaq qurulmuşdur. Axı 
ərim toyumuza qədər başqa qadınlarla görüşüb və şübhəm var ki, toyumuzdan 
sonra da huri-mələk olmayıb. Mənim isə heç düşünməyə belə ixtiyarım yox 
idi... Siz ki yerli adətlərimizə bələdsiniz – bu qəbildən olan hərəkətlər 
Azərbaycanda qətiyyən yaxşı qarşılanmır.  

Dronqo susurdu. O, qadının necə doğru söylədiyini anlayır və eyni 
zamanda da dərk edirdi ki, Esmiranın dedikləri ilə razılaşmaya bilməz. Məhz 
elə ona görə ki, qadın düz deyirdi”. Elə gətirilmiş sitatın ikinci hissəsi yazıçının 
bu məsələyə qarşı səmimiliyinə bir daha bariz nümunədir.  

Hər iki əsərdə şüura yeridilmiş və təhtəlşüur əməl edilən adətlərin insan 
həyatına, düşüncə tərzinə təsirinə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşılmışdır. 
Çünki “adət-ənənələr hər bir xalqın sosial həyatında tarixən kortəbii surətdə 
yaranan, tədricən sabitləşən müəyyən qaydalar, davranışlar sistemidir ki, o, 
həmin xalqın sosial-mənəvi həyatını səciyyələndirir. Adət-ənənələr sosial 
məzmuna malik olub milli səciyyə daşıyır və bilavasitə məişətdə, mənəvi-
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mədəni həyatda özünü əks etdirir. Onlar sosial-mənəvi praktikanın 
mənimsənilməsi əsasında yaranıb formalaşaraq, nəsildən-nəslə ötürülərək 
davamlılıq keyfiyyəti əldə edir və milli psixologiyanın mühüm cəhətini təşkil 
edir” [2, 14]. 

Əsərlər XX əsrin ortalarını və XXI əsrin əvvəlini əhatə edir 
(“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” – 1974, “Payız madriqalı” – 2002). Hər 
birinin məzmununda qadın problemi durur.  

“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” yazılan dövr, SSRİ-nin mövcud 
olduğu zamanı, yəni XX əsrin 60-70-ci illərini əhatə edir. O dövrdə artıq təhsil 
səviyyəsi yüksəlmiş, bütün vətəndaşlar məcburi və pulsuz təhsil almaq 
imkanına malik olmuşdular. Mətbuat, televiziya, radio məhdud çərçivədə də 
olsa öz müsbət təsirini göstərmiş və cəmiyyətdə sinfi və gender bərabərliyi 
yaranmışdı. 60-cı illəri isə Azərbaycan ədəbiyyatında dönüş dövrü kimi 
yozurlar. Belə ki, uzun müddət sovet hakimiyyəti tərəfindən diktə edilərək 
yazılmış və xüsusilə də kollektivçilik ruhunda, şəxsiyyət problemini arxa plana 
keçirmiş əsərlər içərisində bu əsər də böyük rezonans doğurmuşdu və indi də 
müzakirə edilməkdədir. Bu əsərdə insanın cəmiyyətdən anormal tərzdə asılılğı, 
özünün xoşbəxtliyi üçün deyil, ətrafdakıların nə deyəcəyi naminə yaşadığı 
həyat və atdığı addımlar, müstəqil həyata doğru atılan addımların ailə, 
cəmiyyət tərəfindən çətinliklə anlaşılması, qadının müstəqilliyinin qəbul 
edilməməsi kimi problemlər önə çəkilir.  

“Payız madriqalı”nın zamanı isə artıq SSRİ-inin dağılmasından sonra 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının mövcud olduğu və hal-hazırda da 
yaşanılan indiki dövrü əhatə edir. İnsanların şüurunda kəskin dəyişikliklər 
yaranmış, ailələr daxilindəki ciddi qanunlar nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmış 
və çoxlarının düşüncəsində hər bir vətəndaşın öz mənafelərini, hüquqlarını 
qorumaq haqqında fikirlər dərin yer salmışdır. Kütləvi informasiya 
vasitələrində tez-tez təşviq edilən hüquqların qorunması prinsipi, bir çox 
zorakılıqların, hüquqsuzluqların sosial şəbəkələrdə geniş rezonanz doğurması 
insanların şüuruna öz təsirini göstərmişdir. Lakin hələ də mənəvi qanunların 
yeri daha möhkəmdir. Yenə də bu qanunlar pozulduqda, qadın azacıq hərəkətə 
gəldikdə bu, mütləq faciə ilə nəticələnir.  

Əsərlərin cərəyan etdiyi məkan Azərbaycan, Bakıdır. “Beşmərtəbəli evin 
altıncı mərtəbəsi”ndəki hadisələr Bakıda, “Payız madriqalı”nda isə Bakı 
bağlarında, Abşeronda cərəyan edir.  

Anarın əsəri danışıq dilinə daha çox yaxın olması ilə fərqlənir. 
Ç.Abdullayevin əsərlərində cümlələr qrammatik qanunlara tabedirsə, Anarın 
yaradıcılığında xəbərin sonda işlənməməsi kimi hallar az deyil. Bu isə Anarın 
yaradıcılığına xüsusi çalar verir, danışıq dilinə yaxınlaşdırır. Romanda danışıq 
dilində işlədilən ifadələrdən kifayət qədər istifadə edilir. Əsərin 
qəhrəmanlarının dialoqlarından əlavə üçüncü şəxsin dilindən söylənilən 
mətnlərdə də sadə danışıq dili aparıcı yer tutur.  

“Payız madriqalı” rus dilində yazılmış və əsərdəki hadisələr klassik 
detektiv janrının qanunlarına tabe olaraq qısa, konkret, lakonik üslubda 
verilmişdir. Qəhrəmanların danışıq dili qrammatik qanunlara uyğun, ədəbi 
danışıq dilində, konkretdir. Hansısa hadisəni, yaxud insanın keçirdiyi hissləri 
bədii təsvir vasitələrindən uzaq, təkrarçılığa yol vermədən lakonik dildə 
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yazmaq janrın xüsusiyyətlərindəndir. Məhdud çərçivəli janrda Ç.Abdullayev 
hər bir qəhrəmanın daxili aləmini sadə, dəqiq üslubda yaradaraq verə bilmişdir.  

Təhlilə belə sonluq vermək olar ki, müxtəlif ictimai-siyasi dövrlərdə 
yazılmış əsərlərin hər birində cəmiyyətin qadın sərbəstliyinə hazır olmadığı 
aydın olur. Təhminə gənc yaşlarında həyatdan köçür, Esmira yenə də, əvvəlki 
kimi, mənəvi cəhətdən tənha qalır.  

Qadına yanaşma baxımından bu əsərlər təhlil edilərsə, cəmiyyətimizdə 
vəziyyətin o qədər də dəyişmədiyi aydın olar. İlk baxışdan tam fərqli janrlarda – 
roman və detektiv janrında – və müxtəlif dövrlərdə qələmə alınmış (1974, 2002) 
bu əsərlərdə bir ümumi və eyni ampluadan yanaşılan mövzu var: qadının 
cəmiyyətimizdə vəziyyəti. Janr baxımından tam fərqli olmalarına və siyasi 
cəhətdən tarixin ən müxtəlif dövrlərində yazılmalarına baxmayaraq (dəmir 
pərdəli SSRİ-nin mövcud olduğu dövr və müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının dövrü), bu əsərləri ümumi bir motiv birləşdirir: qadına 
münasibət, qadın azadlığı, patriarxal cəmiyyətin problemləri. XXI əsrin ikinci 
onilliyini yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də dünyanın ən müxtəlif yerlərindən 
və təəssüfedici də olsa, öz ölkəmizdən də qadınlara qarşı zorakılıq halları ilə 
bağlı xəbərlər səngimək bilmir və bu problemin həlli yollarını axtarmağa 
lüzum yaranır.  
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Tabassum MUKHTAROVA 
 

THE PROBLEM OF GENDER DISCRIMINATION IN THE NOVEL 
“THE AUTUMN MADRIGAL” BY CHINGIZ ABDULLAEV  

AND IN THE NOVEL “THE SIXTH FLOOR OF THE  
FIVE-STOREY HOME” BY ANAR 

SUMMARY 
 
It is considered the problem of gender discrimination in Azerbaijan in 

two periods – 60th of the XX century and in the beginning of the XXI century. 
The novels are compared and it is shown the author`s peculiarities.  
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ЧИНГИЗA АБДУЛЛАЕВА И  
«ШЕСТОЙ ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ» АНАРА 

РЕЗЮМЕ  
 
В статье рассматривается проблема гендерской дискриминации в 

Азербайджане в двух отрезках времени – в 60-х гг. XX в. и в начале XXI 
в. Проводится сравнение двух произведений и выявляются особенности 
авторов.  
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