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Xülasə. Məqalə Anarın ―Mən, sən, o və telefon‖ hekayəsinin bədii gerçəklik 

və mistifikasiya nöqteyi-nəzərindən tədqiqinə həsr olunmuşdur. Əsərdə 

mistifikasiya problemi gerçəkliyin əsərdəki bədii inikası zəminində tədqiq 

olunmuşdur. Hekayə daxilində gerçəklik və mistifikasiyanın analizi 

obrazların əsər daxilində ədəbi-bədii ―hərəkət‖ və onun inkişafı, əsərin 

təhkiyə və təhkiyəçi paralelində aparılması şəklində nəzərdə tutulmuşdur. 

 

Açar sözlər: Anar yaradıcılığı, ―Mən, sən, o və telefon‖ hekayəsi, 

mistifikasiya, mistifikasiya oyunu. 
       

ARTISTIC REALITY AND 

MYSTIFICATION IN ANAR'S "ME, YOU, 

HIM AND THE PHONE" 

 

Khayala Aliyeva 
Institute of Literature named after Nizami, ANAS, Baku, 

Azerbaijan 

Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The article clarifies the study of Anar's 

story "Me, you, him and the phone" from the point 

of view of artistic reality and mystification. The 

problem of mystification in the work is studied on 

the basis of the artistic reflection of reality in the 

work. The analysis of reality and mystification 

within the story is intended in the form of 

movement and literary-artistic development of the 

images within the work, the work is carried out in 

parallel with the narration and the narrator. 
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Резюме. В статье изучается повесть Анара «Я, 

ты, он и телефон» с точки зрения худо-

жественной реальности и мистификации. 

Проблема мистификации в произведении ис-

следуется на основе художественного отра-

жения действительности в произведении. Ана-

лиз реальности и мистификации в повест-

вовании предполагается в форме движения и 

литературно-художественного развития обра-

зов внутри произведения, работа ведется 

параллельно с повествованием и рассказчиком. 

Ключевые cлова: Произведение Анара, «Я, 

ты, он и телефон», мистификация, игра-

мистификация. 

 

1. Giriş 

Çağdaş yazıçılardan olan Anarın yaradıcılığı və onun üslubu özünəməxsus cəhətləri və 

spesifikası ilə istənilən dövrdə fərqliliyi ilə diqqət mərkəzində olaraq orijinallığı və 

dünyəviliyi ilə seçilməkdədir. İstər nəsr, istərsə də dramaturgiya sahəsində yazdığı əsərlər 

onun qələminin məhsuldarlığı ilə yanaşı, oxucu kütləviliyilinin prizmasından da hər zaman 

yüksək qiymətləndirilmişdir. Xüsusilə hekayə janrında məhəbbət motivinin işlənmə 

dərəcəsinə görə seçilən və mahir ustadlarından sayılan Anarın yaradıcılığında ―Taksi və 

mailto:eliyeva.xeyale@mail.ru


X. CƏFƏROVA: ANARIN ―MƏN, SƏN, O VƏ TELEFON‖ ƏSƏRİNDƏ BƏDİİ… 

 

 

 
149 

vaxt‖, ―Mən, sən, o və telefon‖, ―Sabah biz oyaq olacağıq‖, ―Hekayə‖, ―Yağış kəsdi‖ və s. 

əsərləri ədəbi-bədii qələm nümunəsi kimi diqqətimizi çəkməkdədir. Lakin onun ―Mən, sən, o 

və telefon‖ əsərinə yeni prizmadan baxmaqla məhəbbət mövzusunda yazılan mətn-məzmun 

xüsusiyyətləri ilə yanaşı bu kontekstin daxilində gizlənən mistifikasiyası ilə xüsusi 

əhəmiyyətə malik mahiyyətlə də oxucunu öz təsiri altına alır. Bu baxımdan Anarın ―Mən, sən, 

o və telefon‖ hekayəsinin özünəməxsus, fərqli və oyunvari mövzu və təsir dairəsi ilə bərabər 

əsərə mistifikasiya probleminin təhlili və səciyyəsi nöqteyi-nəzərindən də baxmaq və analiz 

etmək aktual olardı. 

Prof. Qorxmaz Quliyevin ―Kontekst və kod: yazarın dedikləri və oxucunun eşitdikləri‖ 

adlı məqaləsində qeyd edir: ―Hər bir bədii mətn ehtiva etdiyi informasiyanın ikili xarakter 

daşımasına görə iki növ kodlaşdırma prinsipi əsasında formalaşır: birincisi, ədəbi əsər 

sənətkarın oxucuya ötürmək istədiyi informasiyadan ibarətdir, deməli, bu baxımdan kod 

qismində bədii əsərin açarı da müəllif tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bunu ―müəllif kodu‖ 

yaxud ―intrakod‖ adlandırmaq olar. İkinci prinsip müəllifdən asılı olmayan faktorlar əsasında 

yaranır‖ [4, s.42]. Əsərdə gerçəkliklə mistifikasiya müəllif tərəfindən elə çulğalaşdırılmışdır 

ki, onları bir-birindən ayırmaq çətinləşir; gerçəklik özünü mistifikasiyada, ikinci isə birincinin 

vasitəsilə təzahür edir.  

Əsər Vaqif Səmədoğlunun sözləri ilə başlayır:  

―Telefon nömrələri  

Oxşamaz bir-birinə  

amma hamısında insan səsi...  

...pis günlər  

oxşamaz bir-birinə  

birində özün susarsan,  

birində telefon. Vaqif  Vəkilov‖ [1, s.179].  

Bu sözlər əsərdə cərəyan edəcək və istifadə olunacaq vasitənin nüvəsini ortaya 

qoymağa və anlamağa kömək edir. ―Mətnin özündə təqdim edilmiş bu cümlə kifayət edir ki, 

bütünlükdə onun məğzini, yazılma məqsədini, strukturunu və ümumilikdə mənasını dərk 

edəsən‖ deyən Nərgiz Cabbarlı özünün bu fikrini Anarın başqa bir əsəri olan ―Ağ qoç, qara 

qoç‖ əsərinə aid etsə də, ―Mən, sən, o və telefon‖ hekayəsində də eyni ―hərəkətverici qüvvə‖ 

ilə qarşılaşırıq [5, s.91]. Şeirin içərisindəki açar elə mətnin özündə gizli şəkildə ifadə olunur.  

Əsərdə mistifikasiya məhz başlanğıc nöqtəsini Rasimin toyundan çıxan dostlar və 

onların həyat yoldaşlarının şəhərin küçələrində addımlayarkən aralarında  keçən dialoqdan 

götürür:  

―–Mənim bir təklifim var, – deyə Firuzun arvadı sözə qarışdı. Onun həmişə bir təklifi 

olurdu, – heç kəs boynuna məsuliyyət götürmək istəmir. Gəlin onda məsuliyyəti bölüşək. 

Hərə bir rəqəm desin.  

Firuz: –Əla, – dedi. O həmişə arvadının təkliflərini bəyənirdi. – İki. Mən iki çəkdim. 

Firuzun arvadı: 
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 –Doqquz, – dedi.  

Kamal: –Sıfır, – dedi və arvadına baxdı, – sən de.  

–Mən? Nə deyim, bilmirəm... yaxşı, dörd.  

Murad: –Beş, – dedi.  

Bircə Muradın arvadı heç nə deyə bilmədi, çünki dəstəkdən artıq kəsik siqnallar 

eşidilirdi‖ [1, s.180-181].  

Əsərin qəhrəmanı olan Seymurun bundan sonra yol boyu düşüncəsinə hakim kəsilən 

bu nömrəyə yenidən müraciəti müəllifin əsərdə başlamaq istədiyi mistifikasiya oyununun 

başlanmasına səbəb olur. Telefondan başlanan bu oyun daha sonra obrazların bir-biri ilə 

mütəmadi şəkildə əlaqə saxlayaraq söhbətləşməsi ilə davam edir. Müəllif təhkiyəçi kimi 

obrazı seçməsi özü də mistifikasiyanın birbaşa verilməsi ilə bağlıdır. Oyun zamanı təhkiyəçi 

obraz olan Seymur daha bir mistifikasiyaya əl ataraq telefon söhbətlərinin birində adının 

Rüstəm olduğunu deyir: ―O özü də bu barədə məndən bir şey soruşmurdu, amma bilirdi ki, 

iyirmi doqquz yaşım var, subayam, elmi idarədə işləyirəm. Bircə adımı bilmirdi. Nədənsə ona 

əsil adımı deyil, başqa ad demişdim: Rüstəm. Niyə? Bilmirəm‖ [1, s.185]. Əsərdə telefon 

tanışlığından çıxaraq görüşmək istəyən Seymurdan fərqli olaraq, Mədinə obrazı telefon 

mistifikasiyasından kənara çıxmaq istəmirdi. Obrazın telefonla söhbət oyununa davam etməyə 

səbəb onun şəxsi həyatının uğursuzluğu ilə bağlamaq olardı:  

―–Mən sizi haçan görəcəm axı? Amma siz düz deyirsiniz, görüşməyək. Bu məhəbbətin 

ən gözəl formasıdır, bir-birimizə telefon xətləriylə bağlanmışıq. Gözəl əlaqədir.  

–Birtərəfli əlaqədir, – dedi, – o, mənada ki, mənə zəng edə bilirsiz, amma mən sizə 

yox.  

–Bəli, ona görə də mən sizi görməliyəm. Ünvanınızı deyin bu saatca gəlim ora.  

–Xahiş edirəm sizdən, — dedi və səsində ağrı duydum. — Xahiş edirəm bu sevinci 

məndən almayın. Belə təklifi mənə çoxları edir. Siz də etsəz, sizinlə də salam-kəlamım 

kəsiləcək, – susdu, sonra əlavə etdi, – amma sizə mən çox isnişmişəm. Siz ilk adamsınız ki, 

ərimin ölümündən sonra özümə yaxın, məhrəm bilirəm‖ [1, s.188]. Dövrün sərt ictimai 

tələbləri və həyatında bədbəxtlik nəticəsində həyat yoldaşını itirməsi kimi bir sıra hadisələrin 

baş verməsi yeni tanışlıq üçün Mədinənin hələ də hazır olmayaraq telefon oyununa davam 

etdirməsinin səbəbini açıqlayırdı. 

Təhkiyəçi əsərdə mistifikasiya oyununun vasitəçi elementi olan və hekayənin də 

iştirakçısı kimi gördüyü telefonu simvol şəklində götürərək onun müxtəlif məna və rəzmlərini 

də ifadə edir: ―Bu hekayənin iştirakçılarından biri – telefondur. Mən telefon haqqında bir neçə 

kəlmə demək istəyirəm. Son vaxtlar mən telefonlar barəsində çox düşünürdüm: onlar mənə 

qəribə və müxtəlif cür görünürdülər. Bizim laboratoriya müdirimizin otağında – masanın 

üstündə qara bir telefon aparatı var. Hər dəfə bu aparata baxanda mənə elə gəlirdi ki, onun 

xətti dinamik məftilinə oxşayır. Müdirin daima nigaran, daima təlaşlı, qorxu çəkən gözlərinə 

baxanda mənə elə gəlirdi ki, bu telefonu onun otağına gec partlayan mina kimi qoyublar. O 
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hər zəngdən, hər hərəkətdən diksinirdi. Yəqin ona elə gəlirdi ki, bu mina – telefon hər dəqiqə 

bəd bir xəbərlə partlaya bilər. Bir gün zəng eləyib ona deyəcəklər ki, səni işdən çıxarıblar, 

yaxud arvadın qaçıb...‖ [1, s.184-185]. Daha sonra təhkiyəçi telefonu mütiliyin, 

təşəbbüssüzlüyün, asılılıq, köməksizlik və passivliyin insanlar üzərindən simvolik təzahür 

obyekti və elementi kimi görərək şərh vermişdir: ―Kanselyariyamızda da telefon vardı. Amma 

diski rəqəmsiz, bağlı, qara bir dairə idi, elə bil möhürlənmişdi. Mənə elə gəlirdi ki, bu telefon 

təkərsiz maşın, ünvansız məktub kimi köməksiz və acizdir. O, sanki mütiliyin, asılılığın, 

passivliyin, təşəbbüssüzlüyün rəmzi idi – sənə zəng vura bilirlər, amma sən heç kəsə zəng 

vura bilmirsən‖ [1, s.185]. Telefon obrazlar arasında mənəvi-psixoloji boşluğu aradan 

qaldırmaq üçün böyük mistik rol oynayır: ―İlk öncə Mədinə və Seymuru bir-birinə təklik 

tilsimi bağlayır. Danışıqlarından məlum olur ki, hər iki qəhrəmanın həyatında boşluq var. Və 

bu boşluq onlara mənəvi əzab verir. Bu sadə, təsadüfi telefon danışıqları sanki onlar üçün 

təklik tilsimindən qurtulmağın əlverişli bir vasitəsinə çevrilir‖ [2, s.61]. 

Əsərdə mistifikasiya oyununu təhlil edib Seymur-Mədinə, Mədinə-Rüstəm 

mistifikasiya qrupları kimi versək daha düzgün olar. Çünki sonraki hadisələrin cərəyanında 

Seymurun iş yerini dəyişməsi və yeni iş yerində Mədinəni görməsinin şahidi oluruq. Bu da 

birinci qrup oyunda mistifikasiyanın Seymur obrazı nöqteyi-nəzərindən birtərəfli 

mistifikasiyanın açılması ilə özünü göstərir. Seymur özü də bilmədən Mədinənin adını 

siyahıda görərək tanıyır. Onu necə tanıması obrazın özü üçün də mistifikasiya kimi məna kəsb 

edərək bundan baş aça bilmir və bunu hətta ―nağıl‖ adlandırır: ―Bu, lap nağıla oxşayırdı. Tale 

bizi bir idarədə rastlaşdırmışdı, amma o hələ bu barədə bir şey bilmirdi. İndi o, makinasında 

mənim verdiyim böyük materialı yazarkən heç ağlına da gətirmir ki, bu materialı ona mən 

vermişəm, yəni, bilir ki, mən vermişəm, amma bilmir ki, mən oyam, yox, daha doğrusu, necə 

deyim, mən – mənəm‖ [1, s.189]. Əsərin sonraki gedişatında müəllifin əsərdə qurduğu 

mistifikasiya getdikcə obrazın əsər daxilində transformasiya edən mistifikasiyasına keçir. 

Seymur Rüstəm olaraq Mədinə ilə telefonla danışarkən yeni iş yerində Mədinəni görməsini 

ona bildirmir və özü də bunu ―oyun‖ adlandırır: ―–Bəs sizin işiniz nə oldu? – deyə soruşdu. – 

Təzə işə düzəldiniz?  

Onda mənim ağlıma da gəlmədi ki, qəribə bir oyun başlayıram, amma ani olaraq hansı 

daxili qüvvəsə məni saxladı və belə cavab verdim: –Yox, bilirsiz, fikrimi dəyişdim. Köhnə 

yerimdə qaldım‖ [1, s.189]. Sanki obrazın mistifikasiyası müəllifin mistifikatorluğunu davam 

etməsində ona kömək etmiş olur. Mistifikasiya əsərdə getdikcə mürəkkəb hal alır. Müəllif 

təhkiyəçi obraz olan Seymur vasitəsilə oxucuya daha mürəkkəb və maraqlı etmək naminə öz 

mistifikasiyasının üzərində durmadan işləyir. Bu da oxucuya onun özü tərəfindən könüllü 

şəkildə qəbul edilən müqavilənin bir hissəsinə çevrilməyə və iştirakçı tərəflərdən biri olmağa 

imkan yaradır. Seymur Mədinə üçün mistifikasiya olan telefon və tanışlıq oyununun 

qaydalarını hələ bir müddət davam etməyə hazır idi: ―Bu oyun belə başladı. Mən artıq bu 

oyunun qaydalarını da bilirdim. O isə hər şeydən bixəbər idi‖ [1, s.190]. Lakin getdikcə bu 

oyun artıq təhkiyəçi obrazın özünün boynuna aldığı kimi nəzarətindən çıxmış, əsərin süjeti 
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daxilində hadisələrin gedişatı istiqamətində obrazların ixtiyarına verilmişdir: ―Artıq mən heç 

bir şey edə bilməzdim. Hadisələr mənim nəzarətimdən, ixtiyarımdan çıxmışdı. Poçt qutusuna 

atdığın məktub kimi‖ [1,s.190]. Mistifikasiya oyununun çətinliyini obrazın dilindən verən 

müəllif onun çoxcəhətliliyi və strukturunun xüsusiyyətlərini də vermiş olur: ―Bu oyunun öz 

çətinlikləri vardı. Gərək bütün sözlərini, ifadə, düşüncə tərzini dəyişdirəydin. Telefonda bir 

adam olaydın, işdə başqa. Hərəsinin də öz aləmi, öz davranışı, öz psixologiyası‖ [1, s.190].  

Əsərdə Seymur qurduğu oyunun təsirindən obraz olaraq öz daxili ―mən‖inə dair 

narahatlığını görmüş olur. O, Mədinəni işdəki ―mən‖indən qısqanır və ikinci ―mən‖i ona 

tamamilə yad biri kimi görünür: ―Birdən ağlıma gəldi ki, ilk dəfə özüm haqqında, özümün 

ikinci ―Mənim‖ haqqında özgə bir şəxs kimi düşünürəm‖ [1, s.191]. Hətta biz bu ikinci 

―mən‖i əsərin adında da aydın şəkildə görə bilərik: ―Mən, sən, o və telefon‖ əsərinin adındakı 

―o‖ məhz bu ikinci ―mən‖i ifadə edir. Seymur təhkiyəçi obraz olaraq özü də öz qurduğu 

mistifikasiya oyununun mistik qəhrəmanına çevrilmişdi. Özü də bilmədən və fərqinə belə 

varmadan öz mistifikasiyasını yaradaraq element-obraz kimi bəzən müşahidəçi, bəzən də 

iştirakçı obraz olaraq müəllif tərəfindən təqdim edilirdi. Seymur telefon iştirakçılarından biri 

kimi hekayədə Rüstəm-Mədinə qrupundakı tərəflərdən sayıldığından kənara çıxa bilmir. 

Mədinə ilə Rüstəm yalnız telefonda əlaqələrini saxlayırlar. Lakin Mədinə özü də getdikcə 

Seymurun hisslərinə və münasibətlərinə laqeyd qalmır. Müəllif əsərin müəyyən bir 

hissəsindən sonra Seymurla Mədinə arasında olan münasibətləri mistifikasiyanın 

yumşalmasına doğru açır. Mədinə ona başına gələn hadisələrdən, pilot olmuş və vəfat etmiş 

əri ilə bağlı xatirələrdən danışır. Onlar arasında yaranan münasibətlər Seymurun Mədinəyə 

evlənmə təklifinə qədər gedir çatır. Rüstəm olaraq Seymur artıq bu oyunu bitirərək müəlliflə 

birlikdə mistifikasiyanı oxucu üçün bitirməyə qərar verir: ―Mədinə telefonu dinləyirdi. Bu 

vaxtlar o zəng edərdi.  

O, — yəni mən.  

Bilirdim ki, o daha zəng eləməyəcək, daha heç bir vaxt zəng eləməyəcək, amma bir an 

mən də şübhələndim, mən də gözlədim və mən də möcüzə arzuladım-istədim, telefon 

səslənsin. Telefon susmuşdu‖ [1, s.196]. Buradan görünür ki, Seymur üçün Rüstəm-Mədinə 

mistifikasiyası artıq bitmişdir. Lakin Mədinə üçün telefondakı Rüstəm obrazı mistifikasiya 

olaraq qalır və yəqin ki, heç bir zaman da açılmayaraq qalacaqdır.  

Nəticə. Beləliklə, Anarın ―Mən, sən, o və telefon‖ əsərin təhlili müəllifin yaratmış 

olduğu mistifikasiya ilə yetərli olmayıb, təhkiyəçi və obrazların əsərin daxilində cərəyan edən 

mistifikasiya oyunu vasitəsi ilə də inkişafı kimi səciyyələnmişdir. Təhkiyəçi obraz Seymurun 

Rüstəm və Mədinə ətrafında qurduğu oyun, bu yöndəki ―bədii hərəkət‖ əsər 

daxilindəkigerçəkliyin qurulmasına, telefonda başlanan oyunun bədii həyatda davam etməsi 

təhkiyəvi mistifikasiyanın uğurla müsbət sonla bitməsinə səbəb olmuşdur.  
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