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советский период 
 
Giriş. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ədəbiyyat da siyasi proseslərə qoşulur, 

cəmiyyətdə baş verən hadisələr istər-istəməz bədii düşüncədə də öz əksini tapırdı. 
Siyasi proseslərin güclü olduğu bir vaxtda ədəbiyyat daha çox təbliğat maşınının bir 
ruporuna çevrilirdi. “İnqilab”ın gətirdiyi fəlakətlər xalqa təbliğat vasitəsilə azadlıq 
kimi sırınır, Cümhuriyyətin verdiyi azadlıq isə bəy, xan hökumətinin xalqı istismarı 
kimi qələmə verilirdi. Bolşevizmin gəlməsi ilə siyasi proseslər ləngiməmiş, uzun illər 
müxtəlif hadisələr kontekstində mübarizənin növbəti mərhələsinə keçmişdi. Ölkədə 
gedən ictimai-siyasi proseslərdə siyasi olimp xarici qüvvələrə qarşı bir cəbhə 
açmışdı. Lakin ölkənin daxilində gedən proseslər də mürəkkəbliyi, ziddiyyəti ilə 
seçilir və yeni cəmiyyət quruculuğunda bu hadisələrə sinfi nöqteyi-nəzərdən yanaşı-
lırdı. 1920-ci illərdə müsavatçıların təqibi, güllələnməsi, bəylərin, xanların ictimai 
proseslərdən sıxışdırılıb çıxarılması, bəylərin bir çoxunun var-dövlətinin əlindən 
alınması onların dağlara çəkilməsi və ictimai quruluşa qarşı mübarizə aparmasına 
gətirib çıxardı.  

Ədəbiyyatda yaradılan ideoloji düşmən obrazları arasında qolçomaq obrazı da 
başlıca yer tuturdu. Belə ki, qolçomaqlar siyasi hakimiyyət tərəfindən sinfi düşmən 
kimi qəbul olunur və siyasi meydanda düşmən olaraq qələmə verilirdi. Qolçomaqların 
sinfi düşmən olaraq ədəbiyyatda əks olunması dramaturgiyada realist cizgilərlə 
verilmişdir. Dramaturgiyada müəllif mövqeyi olmadığından personajların monoloq və 
dialoqları dövrün ideoloji düşmən obrazlarının gerçəkçi çıxmasına imkan yaratmışdır.  

“Yanğın” pyesində sinfi düşmən obrazları. Azərbaycan dramaturgiyasında 
qolçomaq obrazı kollektivləşmə hərəkatının dövriyyəyə girməsi ilə ortaya çıxmışdır. 
S.Rüstəm və H.Nəzərlinin “Yanğın” (1930), C.Cabbarlının “Almaz” (1931), “Yaşar” 
(1932), M.İbrahimovun “Həyat” (1934), S.Rəhmanın “Toy” (1938) və s. əsərlərdə 
sinfi mübarizə, yeniliklə köhnəliyin mübarizəsi prosesi təsvir edilir. S.Rüstəm və 
H.Nəzərlinin birgə yazdıqları “Yanğın” pyesində kolxoz və kollektivləşmə uğrunda 
sinfi mübarizə meyilləri öz əksini tapır. Əsərdə Şamxor (indiki Şəmkir) rayonunda 
baş vermiş “Bitdili imamı” adı ilə məşhur olan bir hadisə qələmə alınmışdır. Müəllif-
lər əsərdə bəzi satira, komizm elementlərindən də istifadə etmişlər. Hətta sənətşünas 
alim Mehdi Məmmədov bu əsəri komediya janrına aid etmişdi: “Burası da diqqətə-
layiqdir ki, bu qədər ciddi mündəricə öz ifadəsini komediya janrında tapmış, kəskin 
satira boyaları ilə canlandırılmışdır. Bu cəhətdən klassik komediya məktəbimizin 
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“Yanğın” müəlliflərinə göstərdiyi müsbət təsiri görməmək çətindir” [8, s.143]. Başqa 
bir yerdə isə tədqiqatçı bu əsərin 1920-ci illərin sonunda Azərbaycan kəndində gedən 
gərgin sinfi mübarizə ruhu ilə dərindən aşılanması, “yeni həyat düşmənlərinə, 
qolçomaqlara və onların əlaltılarına, ruhanilərə və qeyri-din maskası taxmışlara qarşı 
satirik komediyadır” [8, s.143] qənaətinə gəlir. Əsərin satirik komediya olması faktı 
ilə razılaşmasaq da, doğrudan da, “Yanğın” komediyası sinfi mübarizəni əks etdirən 
və qolçomaq personajını ilk dəfə ədəbiyyata gətirən əsərlərdən biri kimi diqqəti cəlb 
edir. Göründüyü kimi, əsərin əsas süjet xətti olmuş hadisədən götürülmüş, əsərin 
konfliktində də komik konflikt deyil, ciddi hadisə qoyulmuşdur. Personajlarının 
təqdimatında da sinfi mübarziə elementləri müəllif mövqeyi ilə ifadə olunmuşdur. 
Belə ki, təqdimatda qolçomaq quyruğu Əhmədəli, kolxoz katibi Məmməd Cəfər, şair 
Səzai, aqronom Məmməd bəy kimi personajlar antisovet elementlər olaraq mənfi 
planda verilir. Obrazların ikinci qütbündə isə kolxoz sədri Tərxan, kolxoz üzvləri 
Ceyran, İncə qarı, Bakı fəhləsi Cəlil, fəal kommunist və komsomolçular yeniliyi təq-
dir edən bir qüvvə, müsbət obrazlar kimi təqdim edilir. Qolçomaq quyruğu Əhməd-
əlinin yeni quruculuğa qarşı çıxması və ifşa olunması konfliktin qarşısında duran 
əsas məsələlərdən biridir. Bu əsərin teatr ömrü o qədər də uzun olmamışdır. Bunun 
bir neçə səbəbi vardı. Hər şeydən əvvəl, əsərdə yalnız qolçomaqların, sinfi düşmən-
lərin ifşa olunması məsələsi qoyulmamışdı, həm də dövrün müxtəlif hadisələri 
burada öz əksini tapmışdı. Fəhlə sinfinin kəndə köməyi, xam torpaqların mənimsə-
nilməsi, kollektiv təsərrüfat uğrunda mübarizə, pambıq sahələrinin yaradılması, 
“Bitdili imamı” hadisəsi, müsavat qalıqlarının ifşası və s. kimi məsələlərin bir pyes 
daxilində verilməsi mövzu dağınıqlığına səbəb olmuşdu. Əsərdəki problemlərin bu 
cür dağınıq qoyulması konfliktin uğurla başa çatmasına imkan verməmiş, süjetin 
hərəkətliliyini zəiflətmişdi. Bu mənada əsərin bədii səviyyəsi də personajların 
mükəmməl çıxmasına imkan verməmişdi. Bu fakt əsərin səhnə taleyini də müəyyən 
etmiş, tamaşa cəmi bir neçə dəfə göstərilmişdi. Əsərin bədii cəhətdən zəifliyi, obraz-
ların hərtərəfli göstərilməməsi də bu amillər içərisində yer alaraq ədəbiyyatşünas-
lıqda da öz əksini tapmışdır: “Yanğın”da şüarçılıq, plakatçılıq və bəzən də solçuluq 
özünü göstərirdi. Ortabab kəndli Heydərqulunun ailə “faciəsi”, Leninin şəkli ilə onun 
söhbəti, balaca oğlu Məhəmmədin adını dəyişib Marat qoyması və müəlliflərin gülüş 
xatirinə mənfi surətlərin dilində işlətdiyi bayağı, qondarma ifadələr əsərdə inandırıcı 
görünmürdü” [2, s.176]. 

Əlbəttə, bu əsər sinfi düşmən obrazlarına ilk münasibətin nəticəsi idi; zaman 
keçdikcə yazılan əsərlərin konflikti, personajların mahiyyəti, canlı və tipik obrazların 
yaradılması istiqamətində müəyyən irəliləyişlər oldu. Bu cəhətdən C.Cabbarlının 
“Almaz” və “Yaşar” əsərləri həm mövzunun aktuallığı, həm konfliktin mükəmməlliyi, 
həm də personajların ictimai yükü və çəkisi baxımından fərqli idi. Buna qədər sovet 
dövründə dramaturq “Sevil” və “Od gəlini” əsərlərini yazmış və müəyyən uğur əldə 
etmişdi.  

C.Cabbarlının “Almaz” əsərində qolçomaq obrazı. C.Cabbarlı “Almaz” 
dramında yeni sosialist kəndi uğrunda gedən mübarizəni təsvir etmək istəmişdi. Artıq bir 
neçə il əvvəl qurulmuş sovet hökuməti yeni quruluşu möhkəmlətmək, xüsusiyyətçi 
ünsürləri, kapitalist qalıqlarını tamamilə aradan qaldırmaq üçün siyasi qərarlar verirdi. 
Bu qərarlar nəticəsində kənddəki ictimai proseslər getdikcə sinfi ziddiyyətə çevrilirdi. 
Varlı adamlar öz var-dövlətlərini kolxoza, ümumiyə vermək, bu prosesdə yaxından 
iştirak etmək istəmir, kolxoz quruluşuna qarşı fəal mübarizə aparmaq üçün hər vasitədən 
istifadə etməyə çalışırdılar. Konfliktin bir tərəfində yenilikçi qüvvələr – Almaz, Fuad, 
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Temirtaş, Camal, Gülverdi və komsomolçular dayanırsa, ikinci qütbündə maskalı 
qolçomaq Hacı Əhməd, qolçomaq quyruğu İbad, varlı kəndli Balarza, mamaça 
Kərbəlayı Fatmansa və başqaları dayanır. Müəllif konfliktin ikinci qütbündə dayanan 
obrazları məhz bu cür – “qolçomaq” və “qolçomaq quyruğu” adlandırmış və beləliklə, 
personajların təqdimində onların kimliyini açıqlamışdır. 

C.Cabbarlı “Almaz” əsərində cəmiyyətdə gedən mübarizəni, ziddiyyətləri əks 
etdirir və kollektivləşməyə qarşı mübarizə aparan qüvvələrin əsl mövqeyini ortaya 
qoyurdu. Lakin o, bunu “Yanğın” əsərində olduğu kimi açıq, deklarativ şəkildə 
etmir, bədii vasitələrlə edirdi. Almazın əsərin əvvəlində səsləndirdiyi “Hey, sən əski 
dünya, təslim ol,//Sənə qarşı yürüş var!” [3, s.56] tezisi yeni dünya qurmaq uğrunda 
mübarizəyə çağırış kimi səslənir. O, gəncləri başına toplayaraq  qadınları yeni həyata 
səsləyir, onları “Yeni yol” kolxozuna yazdırırdı. “Yeni yol” adı isə təsadüfi seçil-
məyib, keçmişi deyil, gələcəyi ifadə edirdi.  

Almaz bu kənddə böyümüş, şəhərə oxumağa getmiş və yenidən kəndə qayıt-
mışdır. Camal da bura şəhərdən gəlmişdir, lakin o, kənd həyatını gördükdə buradan 
getməyi düşünür və Almaza da məsləhət görür ki, o da buradan baş götürüb getsin. 
Almaz isə bu cür söhbətləri əsassız sayır və çətinliklərə sinə gərəcəyini göz önünə 
alır. Üstəlik, Almaz ictimai proseslərə tez qoşulur, əməkçi insanları çox sevir, onları 
mövhumatdan çıxarmağa, maarifə və mədəniyyətə səsləyir. Сamal ilə söhbətində o, 
vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoyur: 

“C a m a l. Vətəndaşlıq borcumuz, vətəndaşlıq borcumuz. Onu şəhərdə də görə 
bilərik. Sən yaman idealistsən, Almaz. Sənin nişanlın Fuad sənə yaxşı deyirdi ki, 
mən vətəndaş olmaqdan başqa özüm üçün də bir adamam. Dünyada bir yol yaşa-
yıram. Öləcəyəm, bir də dirilməyəcəyəm.  

A l m a z. Fuad heç vaxt belə boş sözü danışmaz. Bu, məncə, ən azı bir 
idealsızlıqdır, bir irticadır” [3, s.61]. 

Bununla dramaturq Almaz obrazının ictimai yükünü, çəkisini artırmış olur. O, 
Almazın mübarizəsini yalnız kolxoz quruculuğu ilə məhdudlaşdırmır, bu obrazı 
ümumən yeni ideyalar və yeni gələcək uğrunda mübarizənin rəmzi olaraq, yeni 
mənəviyyat və əxlaq formalaşdıran yenilikçi nümayəndə kimi təqdim edir. Onun 
qəhrəmanının mübarizəsinin əsasında isə şəxsi mənafelər yox, ictimai mənafelər 
durur. Buna görə də bu obraz həmin dövrdə yaradılmış digər obrazlardan fərqlənir, 
cəmiyyət dəyişsə də, Almaz obrazına münasibət dəyişmir.  

Konfliktin digər qütbündə duran qolçomaq Hacı Əhməd isə keçmişə söykənir; özü 
kimi keçmişlə yaşayan, mühafizəkar və mövhumatçı qüvvələri başına toplayıb kolxoz 
hərəkatına qarşı mübarizə aparır. Bu mübarizə konfliktin əvvəlində örtülü, sonralar isə 
açıq müstəvidə davam edir. Ümumiyyətlə, C.Cabbarlının bir çox dram əsərlərində 
müasir dövr hadisələri təsvir olunsa da, müəllif siyasi konyunktura getmir, mövzunu 
yeni-köhnə müstəvisi ilə davam etdirir. M.Məmmədovun yazdığı kimi: “Köhnə” ilə 
“yeni” Cəfər Cabbarlının əsərlərində getdikcə dərinləşən ziddiyyətlər daxilində 
qarşılaşdırılır. Həm də bu qarşılaşdırma yalnız bədii bir üsul olaraq qalmır. O, dərin 
ideya məzmunu daşımağa, formadan çox mündəricə kateqoriyasına aid olmağa başlayır” 
[8, s.58]. Tənqidçi Ə.Nazim də əsəri sosializm realizminə doğru atılmış mühüm bir 
addım hesab edərək yazırdı: “Almas” C.Cabbarlının sovet kəndi və kollektivləşmə 
prosesində sovet ziyalılarının rolu mövzusuna keçməsi demək idi” [9, s.226]. Tənqid-
çilər bu əsərlə C.Cabbarlının mümkün qədər sovet mövzusuna, sosializm quruculuğuna 
yaxınlaşdığını sübut etmək istəyirdilər. Lakin C.Cabbarlı əvvəlki əsərlərində olduğu 
kimi, burada da dövrün ziddiyyətlərini göstərmək istəmişdir. 
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C.Cabbarlı əsərdə qolçomaqların tipik obrazı olaraq Hacı Əhməd obrazını 
yaratmışdır. Bu personajın da konfliktin daxilində Almaz qədər çəkisi vardır. O, kənddə 
baş verən prosesləri yaxşı dərk edir və bilir ki, bu dəyişikliklər Almazın simasında yeni 
məcraya doğru gedir. Bu dəyişiklik nəticəsində onun əlindən çıxacaq var-dövləti 
düşünür və addımlarını da buna görə atır. Onun xarakterində hiyləgərlik vardır, şəhərdən 
gələn Almazı əvvəlcə müşahidə edir, “dişinə vurur”, “bərkini-boşunu” öyrənir, ona qarşı 
əvvəlcə başqa “silahları” işə salaraq özü kənarda durur. Aftilin yanında özünü kollek-
tivləşmənin tərəfdarı kimi göstərərək “Bizə nə var. Bizim də bir qarnımız var. Necə 
çalarlar, biz də elə oynarıq” [3, s.70] deyə münasibətini bildirir, ancaq Baloğlan, İbad və 
Balarzanın bu siyasətə qarşı çıxmasını istəyir. Mirzə Səməndəri ələ almaq üçün “Dünən 
uşaqlar yaxşı şit yağ gətirmişdilər. Canın üçün, elə ayranı axırdı. Dedim: adə, ondan beş-
altı girvənkə Mirzə üçün göndərim. O belə şeylərin xiridarıdır” [3, s.72] deyə onu öz 
tərəfinə çəkmək istəyir. Mirzə Səməndər “Əlbəttə, əlbəttə, biz həmişə kiçikliyimizdə 
varıq” [3, s.73] deyərkən “Böyüyümüz varsınız. Əl əli yuyar, əl də üzü” [3, s.73] deyə 
gələcək “əməkdaşlığın” təməlini qoyur. Mirzə Səməndər ona hökumətdən məvacib 
aldığını, öz vəzifəsini yaxşı bildiyini, işinin gündə dərs demək olduğunu, kolxozun öz 
adamı olduğunu deyərkən isə “Belə, burada məsələ kolxozda deyil ey. Belə, onu 
deməsinlər ki, sən min zəhmətlə yer əkmişsən, ya da türkün misalı, zəhmət çəkib 
əkdirmişsən, ya heyvan saxlamışsan, ya bağ salmışsan, götür ver Curubbu Xudaverdiyə 
ki, nə var, yoxsuldur. Belədir, ay kişilər, ya qeyri-belədir?” [3, s.73] deyə heç cür geri 
çəkilmək istəmir və özünü bu işdə neytral göstərmək istəyir. O, Almazla qarşılaşdığı 
səhnələrdə özünü onun tərəfdarı kimi göstərir, lakin arxada ona tələ qurur. “Sözünü de, 
bacıqızı, əsl söz elə sən deyəndir. Sən ki bu yol ilə, bu əda ilə bizə yaxın gəldin, biz 
kəndlilərin bütün malımız, canımız, hər bir şeyimiz sənə qurbandır. Bircə qulbeçəm var, 
gəl başını apar, kəs. Bir nəfər sənə yox deməz. Qaldı ki mal cəhətincə, həmçinin pul 
qoymaq, kömək etmək bizdən, bina qurmaq, tədbir tökmək səndən” [3, s.75] sözlərində 
ikibaşlılıqla yanaşı, həm də yarınmaq istəyi vardır. Lakin elə ki iş irəli gedir, Hacı 
Əhmədin mal varlığına toxunmaq istəyirlər, o zaman mövqeyini açıq şəkildə “Sən 
burada lap mənim özümü öldürürsən. Oğlumu get öldür də, danışan moltanı oğludur. 
Sən burada mənim yekə bağımı keçirdirsən özündən o yana ki, nə var, iş bilmişəm, 
kəndi irəli aparıram. Cəhənnəm olsun sənin kəndin, təpövə dəysin! Səhərdən elə 
hıqqana-hıqqana bunu deyəcəkdin?” [3, s.78-79] deyə bildirir.  

Hacı Əhməd ətrafına topladığı adamları Almaza qarşı hazırlayır. İbad Almazın 
mücadiləsinin məzmununu təhrif edir və adamlara özü bildiyi kimi “nə Allah olsun, nə 
peyğəmbər” [3, s.71] şəklində çatdırır. Onun fikrincə, Almaz istəyir ki, arvadları bir 
dama, kişiləri isə bir dama doldursunlar. O, insanların ən həssas yerinin din olduğunu 
bildiyindən məhz oradan vurur; guya Almaz deyir ki, bu vaxta qədər arvadlar kişilərə 
tabe olub, bundan sonra kişilər arvadlara tabe olmalıdır. Onun bu yalan informasiyası 
kənd camaatına da öz təsirini göstərir: 

“O c a q q u l u. Yəni Allaha da inanmır də? 
 B a l o ğ l a n. Yox, canım, yox, yox. Onun dediyi o deyil. Belə fikir verəndə o 

çıxır. Ancaq onu demir, yox, yox, yox. 
O c a q q u l u. Yəni Peyğəmbər səlavatullaha da inanmır? 
 B a l o ğ l a n. Yox, canım, inanmağına inanır. Ancaq belə, elə deyir ki, olmasın 

da, belə. Yoxsa ki, açıq desin. Yox, yox, yox.  
Ş ə r i f. Bura bax, siz hələ bir spakoys olun. O kişinin qızı hələ subutalni, 

dakumentalni öz sözünü deməyibdir. Bu saat hamı qaranlıq quyuya daş atır” [3, 
s.71]. 
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Hacı Əhmədin ətrafında toplanan insanlar kənddə müəyyən mövqe, mənsəb 
sahibidirlər, üstəlik maddi cəhətdən də təmin olunmuşlar. Gənclərin təcrübəsizliyi 
qarşılığında onlar müəyyən dünyagörüşünə malikdirlər. Ona görə də kəndə yeni 
gəlmiş Almazın qolçomaq Hacı Əhmədə qarşı durması çox çətin idi. Onlar 
C.Məmmədquluzadənin “Bəlkə də qaytardılar” hekayəsindəki bəylər kimi ümidlərini 
hansısa bir təsadüfə bağlamırlar. Çünki onların var-dövləti əllərindən hələ çıxmayıb, 
çıxmaq üzrədir. Ona görə də dövlətin bu siyasətinə açıq və gizli şəkildə dirəniş 
göstərirlər. Hətta hadisələrin kulminasiya nöqtəsində Almazın kənddən çıxmasını 
tələb edirlər. Onlar birləşə bilirlər və Almaza uşaq məsələsi ilə bağlı böhtan atırlar. 
Almazla Hacı Əhməd obrazlarının qarşılıqlı iki sinfi, iki qütbü əks etdirməsi əsərin 
realizmini bir qədər də artırır. Dramaturq Almazın “...Biz istəyirik ki, kəndimizdə 
yoxsul qalmasın, bütün yoxsullar varlansın, mədəniləşsin” [3, s.75] tezisinə qarşı 
Hacı Əhmədin “varlıları yoxsullaşdırmaq yox, yoxsulları varlandırmaq”  [3, s.75] 
tezisini qoyur. Almaz “bizə tək-tək adamların varlanması lazım deyildir. Gərək ellik 
varlansın, cəmiyyət varlansın, kollektiv varlansın” [3, s.78] sözləri ilə “dövlətlidən 
bir at və ya iki qoyun alıb bir və ya iki fağıra verək ilə fağır varlanmaz”  [3, s.77] 
sözləri arasında müəyyən ziddiyyət də vardır. Lakin bu ziddiyyət Almazın 
xarakterindəki ziddiyyət deyildir, ictimai münasibətlərin, quruluşun ziddiyyətləri idi. 
Hacı Əhməd də məhz buna qarşı çıxırdı. Buna görə də Ə.Nazimin Hacı Əhməd 
obrazı haqqında “Hacı Əhməd opportunist “partiyaçı” kənd şura sədri və yalançı 
müxbirlə birlikdə kolxoz və Almaz əleyhinə düşmənanə iş təşkilinə başlayır” [9, 
s.227] fikrində dövrün ideoloji qiymətləndirməsi özünü göstərir. Tənqidçi Mehdi 
Hüseynin fikrincə, əsərdə sinfi mübarizə və qolçomoqlar təsvir edilmişdir: “Müəllif 
bu əsərində kənddə gedən sinfi mübarizəni göstərməyə çalışmışdır. Cabbarlı kənddə 
genişlənməkdə olan mədəni inqilaba, kolxoz hərəkatına “badalaq” quran mürtəce 
ünsürləri ifşa edir, mollaların çirkin simalarını və əxlaqsızlıqlarını açıb göstərir. Öz 
şəxsi mənfəəti yolunda ölümdən belə qorxmayan kənd qoçularının, qolçomaqların 
tipini verir” [7, s. 53]. 

C.Cabbarlının “Yaşar” dramında qolçomaq obrazı. C.Cabbarlının “Yaşar” 
dramında da “Almaz” əsərindəki problemlər qoyulur. 1930-cu illərdə kolxoz, kollek-
tivləşmə uğrunda gedən proseslər bir qədər fərqli dramaturji konflikt və bədii 
personajlarla təqdim olunur. Müasir həyat hadisələrinin əsərin əsas konfliktini təşkil 
etməsi onun funksionallığını daha da artırmış olur. Burada da dramaturq həm dövrün, 
həm də yeni quruluşa qarşı duran insanların canlı obrazını yarada bilmişdir. Tamaşa 
haqqında yazıların birində deyilirdi: “Bu tamaşa sosializm quruluşunun pafosunu, 
kənd təsərrüfatımızın kollektivləşməsi və maşınlaşması cəbhəsində böyük qalibiyyət-
lərimizi parlaq surətdə göstərir. Bizim coşqun əsrimiz, kənddə kapitalist ünsürlərinin 
son qalıqlarına və qolçomaqlara qarşı mübarizəmiz bu pyesdə çox yaxşı göstərilmiş-
dir” [5, s.4]. Burada bir məsələyə toxunmaq lazım gəlir; o da həmin dövrdə yazılan 
əsərlərə sosrealizm nöqteyi-nəzərdən yanaşılması və təhlil edilməsi idi. C.Cabbarlı-
nın yaradıcılığı da bu yanaşmadan kənarda qalmamışdır. Dramaturq dövrün ziddiy-
yətlərini bərabər şəkildə təsvir etməsinə baxmayaraq, uzun müddət həm “Almaz”, 
həm də “Yaşar” dramları sosialist pafosunu əks etdirən əsərlər olaraq təhlil edilmiş-
dir. Halbuki dramaturgiyanın xüsusiyyətlərindən irəli gələn faktlar dramaturqa imkan 
vermişdir ki, konfliktin mərkəzinə dövrün ziddiyyətlərini qoya bilsin və olduğu kimi 
göstərsin. Yalnız əsərin finalında müəllif mövqeyində sosialist pafosunu axtarmaq 
düzgün olardı. Bütövlükdə isə C.Cabbarlı dövrün xarakterini, insanlarını, mübarizə-
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sini, formalaşan yeni ictimai münasibətlər sistemini son dərəcə canlı və orijinal 
şəkildə təsvir etməyə çalışırdı.  

“Yaşar” əsərində qolçomaq kimi İmamyar obrazı verilir, lakin onu dramaturq 
“kolxoza soxulmuş qolçomaq” kimi təqdim edir. Bu ona görə belə olmuşdur ki, 
burada təsvir olunan kənd “Almaz”dan sonrakı kənddir, yəni artıq kolxozlaşma baş 
tutmuşdur. İmamyar kolxoza daxil olsa da, öz məqsədini həyata keçirməyə çalışır və 
deməli, İmamyar Hacı Əhməddən daha təhlükəlidir. Elə dramaturq da İmamyar per-
sonajını psixoloji dərinlik və mürəkkəbliklə verir. O da, Hacı Əhməd kimi, ideoloji 
düşmən obrazıdır. Həm də müəllifin bədii təxəyyülünün məhsulu deyil, canlı və real 
xarakterdir. Dövrün ziddiyyətləri də məhz İmamyar personajının qütbündə açılır. 
Maraqlıdır ki, həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar obrazlarına müasir baxış 
dövrünün baxışından fərqlənir. Yəni əgər öz dövründə hər iki obraza ideoloji düşmən 
obrazı kimi münasibət bəslənilirdisə, bu gün bu baxış özünü doğrultmur. C.Cabbarlı 
da bu obrazların təfsirində (“kolxoza soxulmuş qolçomaq” ifadəsini istisna etsək) bu 
tarazlığı gözləməyə çalışmış, obrazları dövrün ziddiyyətləri kontekstində vermişdir. 
Bu obrazların daha canlı və mütəhərrik çıxması da, fikrimizcə, onların daşıdığı 
ictimai yüklə bağlıdır. Yəni həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar müəyyən bir ictimai 
düşüncəni ifadə edir və öz mənafelərini müdafiə edirdilər. 

Məlumdur ki, kollektivləşmə təşkil olunarkən ora daxil olmayanları müəyyən 
cəzalar gözləyirdi. Kollektivləşməyə qarşı çıxanların ictimai həyatda həbs olunması, 
sürgünə göndərilməsi kimi faktlar dövrün reallıqlarından idi. Ona görə də İmamyar 
daha ağıllı hərəkət edərək kolxoza daxil olur və mübarizəsini burada davam etdirir. 
Dramaturq İmamyar obrazını digər sinfi düşmən obrazlarında olduğu kimi, sxematik, 
plakatçı üslubda yaratmamış, canlı və realist şəkildə vermişdir. İmamyar hadisələrə 
ayıq gözlə baxır, analiz edir, müəyyən nəticələr çıxarır və ona uyğun hərəkət edir. 
Bunu ondan düşdüyü şərait tələb edir. Onun mübarizəsi gizli şəkildədir, ağıllı 
davranır, qarşısındakının xarakterini yaxşı bilir, hadisələrin gedişini gözləmir, bəzən 
özü bu hadisələri yetişdirir. Onun özünü aparmasında maskalılıq vardır; hamıya qay-
nayıb-qarışır, sözdə camaatla bir yerdədir, hökumətin tərəfdarıdır, kolxoz qurulu-
şunda yaxından iştirak edir, sözlərini dəqiq seçir və fikrini sərrast ifadə edir, bəzən 
isə ikibaşlılıq məqsədinə çatmasına nail olur. Camaat pambıqçılığa qarşı çıxanda 
İmamyar deyir: “Siz nahaq yerə pambığın əleyhinəsiniz! Nahaq yerə! Bunun bizə 
mənfəəti var. Biz kəndlilərə. Biz əvvəl buğda əkirdik, nə çıxırdı? Nəticədə buğdanın 
bir hissəsini yeyirdik, bir hissəsini də satırdıq. İndi isə pambıq əkəcəyik. Onu nə yeyə 
biləcəyik, nə də sata biləcəyik. Gərək hamısını hökumətimizə verək” [3, s.225]. 
Burada İmamyar zahirən hökumətə tərəfdar çıxsa da, mahiyyətcə pambıq əkməyin 
camaata ziyanını qabardır. İmamyarın “İndi nə olsun. Sən burda beş şahı itirirsən, 
hökumətimiz milyon qazanır. Bizim borcumuz nədir? Həlbəttə, hər şeyə qatlaşmaq. 
Biz indi bir az ağırlıq çəkirik, əvəzində uşaqlarımız üçün yaxşı olar. Pambıq da hələ 
fabrikalarımıza gedir də... Bəs o çiti hardan geyirsən? İntəhası, bir-iki əl çətin olar. 
Sonra düşər bir nizama. Neynək, az-az yeyərik, qənaət elərik. Atam, biz yoxsullar 
öyrəncəliyik: aş olmaz, bozbaş yeyərik” [3, s.241] sözlərindən də onun hansı ictimai 
zümrəyə mənsub olduğunu təyin etmək çətindir. Onun bu davranışları ətrafında 
şübhə oyatmır, bəzən hər hansı bir məsələdə bitərəf, bəzən isə təqdiredici mövqedə 
dayanır. Bunun nəticəsidir ki, şəhərdən kəndə sinfi düşmənlə mübarizəyə gələn 
Toğrul burada sinfi düşmənin olmadığı qənaətinə gəlir: “Şəhərdə mənə deyirdilər ki, 
kənddə sinfi mübarizə gedir. Mən bu gün bütün kəndi gəzdim və qolçomaq sinfini 
axtardım. Amma heç bir qolçomaq tapa bilmədim” [3, s.231] sözlərində müəyyən 
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həqiqət vardır. Bu fikirlər bir tərəfdən Toğrulun sinfi mübarizəni bu cür səthi 
anlaması ilə əlaqədar idisə, digər tərəfdən İmamyar və onun kimilərin bu mübarizəni 
son dərəcə ağıllı və hissedilməz şəkildə aparmasından irəli gəlirdi. Həm də Toğrul 
qolçomağı “uzun dişli”, “böyük qarınlı”, “canavar üzlü” təsəvvür edirdi. Dramaturq 
bununla həm də açıq mübarizədən çəkinən sinfi düşmən qolçomaqların gizli yollarla 
yeni cəmiyyət quruculuğuna mane olmasını göstərmək istəmişdir. İmamyar obrazı 
həm dövrün ədəbi tənqidi, həm də sonrakı ədəbiyyatşünaslıqda sinfi düşmən obrazı 
kontekstində təhlilə cəlb edilmişdir. Sənətşünas Cəfər Cəfərov da İmamyarı sinfi 
düşmən obrazı kimi görürdü: “Pyes hiyləgər, qəddar və qorxulu düşmən olan 
İmamyarın maskasını açır. Böyük sənətkarlıq və psixoloji incəliklə yazılmış ikiüzlü 
düşmən obrazı İmamyar ədəbiyyatımıza daxil olmuş və xalq içərisində alçaqlıq, 
riyakarlıq və hiyləgərlik rəmzi kimi tanınmışdır” [4, s.278]. Bu cür yanaşmalar və 
təhlillər əsərə məhz ideoloji mövqe sərgiləməkdən irəli gəlirdi və birtərəfli qiymət 
verilirdi. Halbuki C.Cabbarlının yaratdığı həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar 
obrazları dövrün reallıqlarını əks etdirməklə yanaşı, bədii cəhətdən də mükəmməl 
obrazlar idi. Təsadüfi deyil ki, ədəbi tənqid hər iki obrazın daha canlı çıxması 
haqqında yekdil rəy bildirirdi. Ona görə də müasir ədəbiyyatşünaslıq bu obrazları 
yeni kontekstdə təhlil etməli, bədii cəhətdən qiymətləndirməlidir.  

M.İbrahimovun “Həyat” pyesində yeni ictimai münasibətlər. Mirzə İbrahi-
movun “Həyat” pyesində də sosializm quruculuğunun müəyyən bir dövrü əks olunur. 
Azərbaycanın uzaq rayonlarından birinə göndərilən Həyat MTS-in siyasi şöbəsinə 
rəis təyin edilir və burada MTS direktoru Həsənovla açıq qarşıdurma yaranır. Bu 
cəhətdən həm pyesin konflikti, həm də Həyatın həyat və fəaliyyət prinsipləri 
C.Cabbarlının “Almaz” pyesi ilə səsləşir. Bu cəhətdən teatrşünas və ədəbiyyatşünas 
Məmməd Arifin “Həyat Almazın bacısıdır” [1, s.346] fikrində böyük bir həqiqət 
vardır. Mehdi Məmmədov da bu fikirdədir: “Həyat obrazı Cəfərin yaratdığı Sevil, 
Almaz, Gülsabah kimi obrazları yaşadır. “Həyat” pyesində sanki “Yaşar” pyesindəki 
hadisələrin yeni mərhələsi verilmişdir” [8, s.81]. Bu əsər həm də M.İbrahimovun ilk 
dram əsəri olduğundan C.Cabbarlının təsirini aydın görmək mümkündür. 

Həyat da Almaz kimi gəncdir, yeni həyat uğrunda mübarizə aparır və aydın bir 
proqrama malikdir. Lakin bu mübarizə o qədər də asan deyil, yeniliyə qarşı dirəniş 
göstərənlar var. Bunlardan biri MTS direktoru Həsənov, digəri isə Süleymandır. 
Həsənovla Həyat arasında mübarizə açıq şəkildə davam edirsə, Süleymanla konflikt 
dərində olmaqla yanaşı, ictimai ziddiyyətlərə söykənir. Süleyman Hacı Əhməd, 
İmamyar kimi maskalanmışdır. Lakin Süleyman onlardan bir qədər də irəli getmiş, 
MTS direktorunun müavini vəzifəsini tutmaqla yanaşı, həm də kommunist partiyasına 
daxil olmuşdur. Ancaq onlardan fərqli olaraq, dramaturq Süleymanı həm də Müsavat 
hökumətinin keçmiş zabiti olaraq verir. Buradan çıxış edərək M.İbrahimov Süleymanı 
həm də keçmişin intiqamçısı, sovet cəmiyyətinin siyasi düşməni olaraq təsvir edir. 
Hacı Əhməd və İmamyar siyasi düşmən deyildilərsə, Süleyman siyasi düşmən olaraq 
keçmiş hakimiyyətin intiqamını almağa çalışır. Buna görə o, hətta cinayət törətməyə 
qədər gedib çıxır. İnsanlar arasında nifaq toxumu səpmək, yalan demək, başqalarına 
tor qurmaq kimi məsələlər onun mübarizə üsullarındandır. Bir tərəfdən də “xain xoflu 
olar” məsəlinə uyğun hər şeyə şübhə ilə baxır, hamı ilə müəyyən məsafə saxlayır, heç 
kəslə sirrini bölüşmür. Bu cəhətdən Süleyman obrazı M.Hüseynin “Tərlan” poves-
tindəki Şərif obrazı ilə səsləşir. M.İbrahimov Süleymanı sonda bir cinayətkar olaraq 
göstərdiyi kimi, M.Hüseyn də Şərifi cinayətkar kimi göstərir. Bu cür obrazlar sinfi 
mübarizədə müəlliflərin tez-tez müraciət etdiyi obrazlardan idi. Bu cür əsərlərdə 
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obrazların bədii dəyərindən daha çox ideoloji kimliyi əsas götürülür, sinfi mübarizə 
açıq şəkildə təsvir olunurdu. 

Sabit Rəhmanın “Toy” komediyasında ideoloji mübarizə. Sabit Rəhmanın 
“Toy” komediyasında da sinfi mübarizənin müəyyən bir mərhələsi təsvir olunur. Lakin 
burada hadisələr satirik kontekstdə göstərildiyindən ideoloji meyillər bir qədər zəif 
təsir bağışlayır. Həm də tarixi şərait indi əvvəki kimi deyildi; C.Cabbarlının təsvir 
etdiyi elliklə kollektivləşmə sona çatmışdı. S.Rəhmanın bu əsərdə satirik boyalara 
müraciət etməsinin bir səbəbi də ideoloji düşmən obrazlarına meyil etməməsindən irəli 
gəlirdi. Ədəbiyyatşünas Arif Səfiyev mövzuya münasibəti tamamilə düzgün müəy-
yənləşdirir: “Toy” komediyasında bəhs edilən dövrdə isə şərait bir qədər dəyişmişdir. 
Qolçomaqlar aradan qaldırılmış, tək-tük fərdi təsərrüfatçılardan başqa, hamı kolxozun 
fəal üzvüdür” [11, s.22]. Maraqlıdır ki, bu yanaşma müəllif qeydində də özünü 
göstərir. Burada, C.Cabbarlıda olduğu kimi, qolçomaq olmasa da, təktəsərrüfatçılıq 
vardır. S.Rəhman Musa obrazını məhz təktəsərrüfatçı kimi təqdim edir. Bir də mövcud 
inkişafla ayaqlaşa bilməyən bəzi adamların obrazı yaradılır. Kərəmov obrazında isə 
müəllif keçmişi ilə öyünən, vəzifə tutsa da, lakin yeni cəmiyyət quruculuğunda inki-
şafa mane olan qrupun xüsusiyyətlərini əks etdirir. Kərəmov, Mirzə Hüseyn, Salma-
nov, təktəsərrüfatçı Musa hələ köhnəlik buxovlarından azad olmamış və yeni cəmiyyət 
quruculuğuna tam qoşula bilməmişlər. Buradakı Ziynət Almazın xələfi olsa da, sinfi 
düşmənçilik meyilləri o dərəcədə güclü deyildir. Bu cəmiyyətdə sosializm qurucu-
luğunun əleyhinə olan yoxdur, sadəcə bu quruluşla ayaqlaşa bilməyən insanlar vardır. 
Onları da çox zaman “ziyançı” adlandırırlar. Kərəmov rəhbər işdə işləyir, lakin onun 
idarəetməsi hələ köhnə qayda ilə gedir; taxıl çöldə qalıb xarab olduqda rayona araba 
təkərlərini yağlamaq haqda təliqə yazıb cavabını gözləyir. Ziynət isə onun bu 
hərəkətini ziyançı kimi qələmə verəndə “Necə? Sən mən Kərəmova ziyançı deyirsən? 
Salmanov, bu sözləri yaz, altından qol çəksin. Adə, mən, kolxoz sədri ziyançı!” [10, 
s.30] deyə haray-həşir qoparır və onların özünü ziyançı adlandırır. Sənətşünas alim 
M.Məmmədov bu kimi məsələləri nəzərə alaraq, onun cəmiyyətə vurduğu mənəvi 
zərərdən çıxış edərək Kərəmovu sinfi düşmən hesab edir: “Çox vaxt deyirlər ki, 
Kərəmov sinfi düşmən deyil, O, Mirzə Hüseyn və Salmanov qədər ziyançı da deyil. O, 
buraxdığı səhvləri guya şüursuz olaraq buraxır” [8, s.147]. Dramaturqun komediyanın 
sonunda onu ziyançı obrazlardan ayırmasından da görünür ki, Kərəmov bunu şüurlu 
şəkildə etmir. Tədqiqatçı Bədirxan Əhmədov da bu fikirdədir: “Bizcə, “sinfi düşmən” 
və “ziyançı” adları Kərəmovun xarakterini düzgün müəyyənləşdirmir” [6, s.57]. Ədə-
biyyatşünas fikrini onunla əsaslandırır ki, bu cür obrazlar öz zahiri görünüşünü dəyi-
şərək yeni şəklə düşür və sosializm varlığını zəiflətməyə qarşı yönəlirdi. Kərəmovda 
isə bu xüsusiyyətlər yoxdur. Biz də bu fikirdəyik ki, ictimai məzmunlu komediya olan 
“Toy”da Kərəmovun sinfi düşmən xarakteri deyil, satirik xarakteri yaradılır. O, həm də 
mənfi obraz deyil, satirik xarakterdir. Sinfi düşmən obrazları isə, adətən, mənfi planda 
verilirdi.  

Nəticə. Beləliklə, 1920-30-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında sinfi düşmən 
obrazları kontekstində bir sıra qolçomaq obrazlarının yaradıldığını görürük. Bu cür 
obrazların yaradılması bir tərəfdən ictimai ziddiyyətləri əks etdirirdisə, digər tərəfdən 
təbliğat xarakteri daşıyırdı. Cəmiyyətdə gedən sinfi mübarizə istər-istəməz bədii 
düşüncəyə də öz təsirini göstərirdi. Ədəbiyyat hələ siyasi təbliğat ruporu olmaqdan 
tamamilə xilas ola bilməmişdi. Bu barədə yazılan əsərlərin bir çoxu yalnız siyasi 
təşviqat rolu oynadığından bədii uğur qazana bilmədi. Lakin bu istiqamətdə yazılan 
əsərlərin bir çoxu hadisələri obyektiv təsvir etdiyindən və bədiiliyi önə çıxardığından 
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zamanında bədii-estetik dəyər qazanmışdır. S.Rüstəm və H.Nəzərlinin, C.Cabbar-
lının, M.İbrahimovun, S.Rəhmanın əsərlərində qolçomaq obrazlarına ya bütünlüklə, 
ya da qismən ideoloji mövqedən yanaşılmışdır. Ona görə də bu əsərlər bədii dəyərini 
bu gün də qoruyub saxlayır. Hətta sosialist realizminin öz ömrünü başa vurmasından 
sonra bu əsərlərin yeni ədəbi meyarlar baxımından təhlil edilməsi lazım gəlir. Çünki 
həmin dövrdə ədəbiyyatşünaslıq sosioloji meyillərlə yükləndiyindən ideoloji dəyər-
ləndirmələr olurdu. Bu dəyərləndirmələr o zaman təsvir edilən qolçomaq obrazlarına 
da şamil edilmişdir.  
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THE REFLECTION OF CLASS STRUGLE IN DRAMATURGY 

OF 1920-1930S: THE IMAGE OF A REBEL 
 

S u m m a r y 
 
In 1920-1930 there were issued some decrees by the Soviet government dealing 

with socio-political processes of society and the class struggle, those who opposed 
these decisions were immediately blamed as “internal enemies”. Among the peple 
who were called “internal enemies” were secret, conscious provocateurs and people 
who were waiting for the collapse of the Soviet regime. The interests of this group in 
society were fundamentally opposed to the official "party line”. Representatives of 
the abolished exploiting classes, those who were oppressed during the seizure of the 
property were punished with administrative resources if they did not agree with the 
decisions of the government. Although many plays written during this period (S.S 
Akhundov's "Love and Revenge" (1922), A. Hagverdiyev's "Old generation" (1927), 
etc.) described the events of the past, they also reflected the events of the new era. 
All these processes were reflected in the literature. In the literary works of that 
period, the public life of Azerbaijan was shown with all its contradictions and 
complexity. The works written in the 1920s were indeed filled with a schematic form 
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of description of the events and characters but along with this, the authors described 
social events of the time, the contradictions and the changes in the process of 
building a new society. Most parts of these works were created for propaganda 
purposes; here the positive heroes represented a new era and the negative heroes 
represented old times. Nevertheless, the positive heroes were always one-sided and 
schematic, while the negative heroes were more lively and attractive. For a long 
period, it was used as a one-sided approach in literary criticism  characterizing the 
images of the internal enemy as negative and the personages opposite to them as 
positive. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ  
В ДРАМАТУРГИИ 1920-30-Х ГОДОВ: ОБРАЗ КУЛАКА 

 
Р е з ю м е 

 
В 1920 и 1930 годы принимались определенные меры относительно классовой 

борьбы в обществе, социально-политических процессов, происходящих в совет-
ском правительстве в целом и тех, кто выступал против этих решений, сразу же 
называли «внутренними врагами». Внутренние враги состояли из тайных, 
сознательных провокаторов, людей, ожидающих краха советской власти. В 
обществе были группы, интересы и мотивы действий которых принципиально 
расходились с «линией партии». Когда подвергнувшиеся притеснениям предста-
вители упраздненного эксплуататорского класса не соглашались с принятыми 
решениями, к действию приступали административные ресурсы. 

Эти процессы также повлияли на литературу. Хотя многие пьесы, написанные 
в этот период («Любовь и месть» С.С. Ахундова (1922), «Старое поколение» 
А.Ахвердиева (1927) и др.), описывают события прошлого, однако были также 
созданы драматические произведения, отражающие события новой эпохи. В этих 
произведениях описывается общественная жизнь Азербайджана со всей ее 
противоречивостью и сложностью. Верно, что в произведениях, написанных в 
1920 годах, преобладал схематизм в изображении событий и персонажей, но, в то 
же время, в них были чётко описаны социальные события того времени, 
противоречия, изменения в построении нового общества. Так как большинство 
этих произведений были написаны в целях пропаганды, они имели схематический 
характер; здесь положительные герои олицетворяли новаторство, а отрицательные 
герои олицетворяли консерватизм. Тем не менее, положительные герои всегда 
были односторонними и схематичными, а отрицательные – более живыми и 
привлекательными. Долгое время литературная критика относилась к этим 
произведениям односторонне, характеризуя образы внутреннего врага как 
негативные, а противоположные – как позитивные. 


