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Xülasə: Məqalədə S. Vəliyevin “Düyünlər” romanının avtobioqrafik 

xarakteri təhlil edilir.  Yazıçının sürgündən sonra vətənə qayıdışı, yenidən 

həyata tutunmaq cəhdlərini, bu zaman keçirdiyi hissləri əks etdirdiyi 

“Düyünlər” romanı təkcə müəllifin deyil, haqsız yerə repressiyaya məruz 

qalan, incidilən hər bir vətəndaşın həyat hekayəsinin bədii əksidir.    
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autobiographical character of S. Veliyev's novel 
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Резюме. В статье анализируется автобиогра-

фический характер романа С. Велиева «Узлы». 

Роман «Узлы», отражающий возвращение 

писателя на родину после ссылки, попытки 

выздоровления и его переживания, является 

художественным отражением жизненного пути 

не только автора, но и каждого несправедливо 

преследуемого и преследуемого гражданина. 
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1. Giriş 

Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının ən mürəkkəb və ziddiyyətli dövrü 20-30-cu 

illər hesab olunur. Bu dövr xalqımızın taleyinə repressiya illəri kimi həkk olunmuş, elm, 

siyasət, incəsənət kimi ədəbiyyat sahəsində də çalışan dəyərli ziyalıların bir hissəsi 

stalinizmin haqsız qurbanına çevrilmişdi. “Özlüyündə siyasi hadisə olan repressiya bir çox 

sahələr kimi, ədəbi prosesi də ağuşuna almış və tarixdə ilk dəfə yazıçı, şair, tənqidçi, elm və 

maarif adamlarının kütləvi (!) həbsi və məhvi ilə nəticələnmişdir” [2, s.317]. F.Köçərli, 

M.Müşfiq, S.Mümtaz və onlar kimi bir çox ziyalı müxtəlif bəhanələrlə güllələnərək aradan 

götürülmüş, Y.V.Çəmənzəminli, H.Cavid kimi bir qisim ziyalı da sürgünə göndərilərək 

“cəzalandırılmışdı”.  

Sibirə sürgün olunan ədiblərdən biri də məşhur yazıçı Süleyman Vəliyev olmuşdur. 

Lakin yazıçının yaradıcılığı ədəbiyyatımızda ciddi araşdırma obyekti olmamışdır. Ona görə 
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də S.Vəliyev yaradıcılığını da dərindən araşdırmaq, yüksək səviyyədə təhlil etmək 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran vəzifələrdəndir. Axı, “mənəvi 

sərvətlərimizə, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə, əxlaqımıza, mütəfəkkirlərimizə dəyən 

zərbələri qiymətləndirmədikcə, yaddaş itkilərimizi və repressiya ağrılarımızı duya və dərk edə 

bilməyəcəyik” [4, s. 33].  

S.Vəliyev ədəbiyyata 30-cu illərin ortalarında fəhləlikdən gəlib. İlk hekayəsi dərc 

olunanda cəmi 16 yaşı vardı. Yazıçı Böyük Vətən müharibəsinin ilk günlərindən könüllü 

olaraq cəbhəyə yazılmış, 1942-ci ildə başından yaralanaraq faşistlərə əsir düşmüşdü. 1944-cü 

ildə əsir düşərgəsində baş verən bombardmandan istifadə edərək düşərgədən qaçır və partizan 

dəstəsinə qoşularaq antifaşist əməliyyatlarının iştirakçısına çevrilir. Yazıçı bütün bu hadisələr 

haqqında sonralar “Mübahisəli şəhər” romanında ətraflı şəkildə bəhs etmişdir. Müharibə 

bitdikdən bir neçə ay sonra vətənə qayıdan yazıçı bu dəfə də əsir düşməsi, həm də əsir 

düşərgəsindən sağ qayıtması ilə ittiham edilərək xeyli sorğu-sual edilir. Stalin rejimi onu çox 

çətin bir şərt qaşısında qoyur: ya böyük Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun “pantürkist” adı 

ilə damğalanaraq həbs edilməsinə yardım etmək (bu barədə onu danışdıraraq səsini 

yazmaqla), ya da uzaq Sibirə sürgün edilmək [8, s.58]. S.Vəliyev böyük şairin ona etdiyi 

yardımları əsas gətirərək  bu təklifi rədd edir və nəticədə 1949-cu ildə Yazıçılar Birliyindəki 

işindən uzaqlaşdırılaraq soyuq Sibirə sürgünə göndərilir. Sürgünə göndərildiyi vaxt artıq “Şor 

cüllütü” povesti ilə oxucular arasında kifayət qədər tanınır və sevilirdi. Yenicə ailə həyatı 

quran yazıçının həyat yoldaşı da bir müddət sonra onun yanına – Sibirə gəlir və onlar uzun 

illər burada yaşamalı olurlar. Hətta övladlarının ikisi də sürgündə dünyaya gəlir. S.Vəliyev 

rejimin bir çox qurbanları kimi yalnız Stalinin ölümündən sonra bəraət alıb, vətənə qayıda 

bilir.  

Həyat yolunun məşəqqətlərlə dolu olması Süleyman Vəliyevə əsərləri üçün kənarda 

mövzu axtarmağa ehtiyac yaratmamışdır. Onun bir çox əsərləri avtobioqrafik xarakterli 

olması ilə diqqət çəkir.  O, əsərlərinin böyük bir qismində  təsirləndiyi, əhəmiyyətli hesab 

etdiyi hadisələrin bədii inikasını yaratmağa çalışmışdır.  “Geniş mənada avtobioqrafiya 

realizmin bütün bədii sistemi üçün xarakterikdir, çünki müəllif yaşadıqlarından və müşahidə 

etdiklərindən, öyrəndiklərindən başlayır. Daha dar mənada avtobioqrafiya müəllifin öz 

həyatının nisbətən ətraflı bədii təsvirini əhatə edir” [10]. 

O, bir neçə romanında, xeyli sayda hekayəsində həyat təcrübəsini, yaşadığı olayları 

yazıçı təxəyyülü ilə sintez edərək bədii materiala çevirib. Əsərlərinin digər qismində isə yazıçı 

yaxından tanıdığı və yaxud da yaxın keçmişdə yaşamış, taleyi ilə onu təsirləndirə bilmiş 

qəhrəmanları əsas obraz kimi yenidən yaradır. Yazıçı bununla əslində şüurlu şəkildə həm 

özünün, həm də digər qəhrəmanlarının yaşadığı dövrün epoxal təsvirini yaratmış, dönəmin 

bədii tablosunu çəkməyə çalışmışdır.  

Yazıçının bir çox hekayə, oçerk və romanlarının mövzusu ya birbaşa yaşadığı 

olaylardan, ya da yaxşı tanıdığı insanların həyat hekayələrindən götürülmüşdür. Dövrünün 

ədəbi tənqidi də S.Vəliyevin yaradıcılığını qiymətləndirərkən bu cəhətin yazıçının əsas 
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yaradıcılıq prinsipi olduğunu vurğulamışdır: “Öz həyatından, bildiyi həyatdan yazmaq 

S.Vəliyevin əsas yaradıcılıq xüsusiyyətidir” [9, 3].  

S.Vəliyevin “Düyünlər” romanı da bu silsilədəndir. Əsərin baş qəhrəmanı Vasif 

avtobioqrafik obrazdır. Müəllif bu obraz vasitəsilə təkcə öz bədii “mən”ini yaratmamış, 

həmçinin vaxtilə haqsız yerə incidilən sovet vətəndaşlarının təsirli həyatını bədii boyalarla 

canlandırmışdır. Əsassız olaraq təqib edilən, qohumunun şər ataraq yazdığı məktub ilə 

sürgünə göndərilən Vasifin vətənə qayıtdıqdan sonrakı həyatının təsvir edilməsi ilə Süleyman 

Vəliyev repressiyadan cismən sağ çıxmış qurbanların sonrakı həyat yoluna işıq tutur.  

“Düyünlər” romanının əsas ideyası xalaoğlanlarının – Vasiflə Balaxanın həyata və işə 

münasibətində ifadə olunmuşdur. Əsərdə hadisələr iki istiqamət üzrə inkişaf edir: birinci 

istiqamətdə oxucu dürüst, əməksevər, təvazökar obraz olan Vasifin haqsız repressiyaya 

uğramasından sonra bəraət alaraq vətənə qayıtmasını, yenidən doğma cəmiyyətə 

uyğunlaşmağa çalışması zamanı keçirdiyi psixoloji hissləri, alnına vurulan damğaya görə 

qarşılaşdığı çətinlikləri, yarımçıq arzularını yenidən həyata keçirmə çabalarını, bir sözlə həyat 

eşqini, əzmini və sonda onu ideyalarını reallaşdırarkən görür.  İkinci istiqamətdə isə öz 

namusu, şərəfi, zəhmətkeşliyi ilə ucalmağa çalışan Vasifdən fərqli olaraq vəzifəli 

qayınatasının kölgəsində “inkişaf” etmiş, başqalarının uğurunu qəbul edə bilməyən, özündən 

“böyüklərin” əlaltısı olub, özündən “kiçikləri” əlaltı qismində görən Balaxan obrazının layiq 

olduğu sonluqla üzləşməsi təsvir olunur.  Balaxan Vasifin doğma xalaoğlusudur. Vasif 

sürgündən qayıdan zaman Balaxan min bir cəhdlə onun könlünü xoş etməyə çalışır, gah 

qonaqlıqlarla, gah da ona öz “əlinin altında” vəzifə təklif etməklə özünə yaxınlaşdırmaq, daha 

doğrusu tabe etmək istəyir. Vasifə isə bu cür həyat tərzi yaddır. O həyatda hər şeyi özü öz 

gücünə əldə etməyə çalışır. Vasifin taleyində həyatının məcrasını dəyişdirən müəmmalı 

hadisələr baş verir ki, romanın adı da bu tipli düyünlərin açılmasından götürülüb. Əsərdə 

qoyulan başlıca problem isə Vasifin sürgünə göndərilməsinə səbəb olan həmin şər-böhtanlı 

məktubun kim tərəfindən yazılması məsələsidir. Romanın sonunda bir çox məsələlər kimi “bu 

düyün də açılır”, Vasifin həyatını məhv edənin elə Balaxan olduğu bəlli olur. 

Romanı oxunaqlı edən səbəblərdən biri də hadisələrin real həyat boyaları ilə əks 

etdirilməsidir. Baş qəhrəman Vasif nə qədər məğrur, vüqarlı olsa da, uzun illərdən sonra 

vətənə döndüyü zaman keçirdiyi həyəcan, doğmaları ilə belə görüşərkən nə qədər ürkək 

olduğu, ata-anasının vəfatından sonra evlərində artıq başqalarının yaşadığını öyrəndiyi zaman 

keçirdiyi sarsıntı, o evdən ona çatacaq yeganə əşyanı – anasının sandığını aldığı zaman uşaq 

kimi sevinməsi hadisələrin təsviri baxımından əsərin inandırıcı təsirini artırır, oxucunu 

kövrəldir. Bütün bunlarla yanaşı əsəri oxucuya sevdirən əsas faktor real həyat həqiqətlərinin 

təsviri məsələsi idi. Yazıçı bu roman vasitəsilə oxucuya sürgündən qayıdan bir vətəndaşın 

bəraət alsa da, günahsızlığı sübuta yetirilsə də sürgündən sonra da “damğalanmağa”, 

təqiblərə, çoxlu sayda sorğu-suala məruz qalması, bu zaman keçirdiyi psixoloji sarsıntıları 

çatdırmağa çalışır. Əsərdə bəzən Vasifin psixoloji vəziyyəti o həddə çatır ki, o artıq hər 
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kəsdən, hətta ən yaxınlarından belə şübhələnməyə başlayır: “Olmaya Vasifi yenə yoxlayırlar. 

Bəlkə Mustafa (ən yaxın dostu – K.B) “tapşırıq” alıb. Buna nə ehtiyac var? Onlarla anket 

doldurmuş, tərcümeyi-hal yazmışdır, hər cəhətdən yoxlanmışdır. 

Mustafa haqqında pis fikirdə olmaq da istəmirdi, inanmırdı ki, o belə işin sahibi ola. 

“Yox, əsla! Mən görünür, çox vasvasıyam. Hər şeydən şübhəyə düşürəm” [7, s.164]. 

Lakin bütün başına gələnlərlə bərabər Vasif heç vaxt mübarizlik ruhunu itirmir. 

Vasifin həyat fəlsəfəsində mübarizlik, mərdlik özü onun nəticələrindən daha çox önəm 

daşıyır. Yazıçının özünün bütün həyatını əks etdirdiyi xatirələri ilə tanış olduqda əslində 

“onlarla anket dolduran, tərcümeyi-hal yazan, hər cəhətdən yoxlanan” bu qəhrəmanın elə 

müəllifin özü olduğu aydın olur: “Ancaq ayda bir dəfə şəhərin komendaturasına gedib şəxsi 

vərəqəyə qol çəkəndə (bilinsin ki, qaçmamışıq) dərdimiz təzələnirdi... Məni burada da bəzən 

dinc qoymurdular. Bir neçə dəfə Daxili işlər idarəsinə çağırıb yenidən sorğu-sual edirdilər. 

Görünür, Sibirdə yaşamağımı da mənə çox biliblər” [8, s.81]. 

Süleyman Vəliyev “Düyünlər” romanı ilə təkcə özünün yox, minlərlə repressiya 

qurbanının taleyinə işıq salır, bu ədalətsizliyə etirazını bildirir. Amma yazıçı bu məsələdə 

yaşadığı dövrü, mühiti nəzərə alaraq xüsusi ustalıq nümayiş etdirir. Birincisi, yazıçı bu 

romanla bağlı düşüncələrini qələmə aldığı zaman da qəhrəmanının öz prototipi olduğunu açıq 

etiraf etmir: “Qırovdağda ilk vaxtlar mədənin müdiri mərhum Əliağa Əliyev və sahə rəisi 

mühəndis Ənvər Həsənovla dostlaşdım... Mən Qırovdağda çox hadisələrin şahidi oldum. 

Nəcib adamlar, əmək qəhrəmanları ilə bərabər tənbəl, böhtançı, imzasız məktub yazanlara da 

təsadüf etdim. Təəssüf ki, belə adamlara hələ indi də rast gəlirik. 

“Düyünlər” romanında baş verən hadisələr, konfliktlər Qırovdağda baş verən 

hadisələrin müəyyən dərəcədə dəyişmiş formasıdır. Əsərin baş qəhrəmanı Vasifin taleyi ilə 

yuxarıda adını çəkdiyim Ənvər Həsənovun taleyi arasında bir yaxınlıq vardır” [6, s.10-11]. 

      Süleyman Vəliyev Vasif obrazını yaradarkən bir çox ümumiləşdirmələr aparmış, tipik 

obraz yaratmağa çalışmışdır. Vasifin imzasız məktubla şərlənməsi, bu səbəbdən sürgün 

edilməsi yazıçının şəxsi tərcümeyi-halı ilə üst-üstə düşməyən məqamdır. Professor Nurlana 

Əliyevanın da qeyd etdiyi kimi “cəzanın ilkin motivini qohumuna aid etməklə yazıçı 

müəyyən güzəştə gedirdi” [1, s.28]. Reallıqda isə Vasif – Süleyman Vəliyev böhtan xarakterli 

məktub əsasında yox, məhz rejimin xəyanətkar təklifini qəbul etmədiyi üçün sürgünə 

göndərilir. Romanda təsvir edildiyi kimi, məktub araşdırıldıqdan sonra yox, Stalinin 

ölümündən, vəziyyət bir qədər yumşaldıqdan sonra bəraət alır, vətənə qayıdır. Yazıçı 

romanda araşdırılmamış bir məktub üzündən (real həyatda isə rejimin xain planının bir 

hissəsinə çevrilmədiyinə görə) bir insanın taleyi ilə oynaya biləcək qədər qəddar, amansız 

rejimi təsvir etməklə həmin dövrün portretini çəkir. 

Romanda bir çox məsələlər Vasifi avtobioqrafik obraz kimi səciyyələndirməyə əsas 

verir. İlk olaraq Vasifin də Ramanada doğulub boya-başa çatması, xarici görünüşü ilə 

yazıçının zahiri cəhətlərindəki oxşarlıq, diqqəti cəlb edir: “Vasif ortaboylu, qarabuğdayı, 

girdəsifət bir adamdı” [7, s.10]. Lakin təbii ki, bu təkbaşına bu obrazı avtobioqrafik obraz 
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kimi xarakterizə etməyə kifayət etmir. Süleyman Vəliyev şəxsi hisslərinin, təəssüratlarının 

böyük bir hissəsini bu obraz üzərinə “köçürmüşdür”. Vasifin Bakıya qayıtdığı zaman qatarın 

kupesində yenicə tanış olduğu Pakizəyə danışdığı ömür yolu yazıçının şəxsi tərcümeyi-halı ilə 

eynilik təşkil edir: “Mənimki əvvəldən gətirmədi, Qırovdağda kəşfiyyat işinə yenicə 

başlamışdım ki, müharibə başlandı, əsgər getdim. Mən Sevastopoldakı vuruşmalarda kontuz 

olub əsir düşdüm. Tale məni uzaqlara aparıb çıxardı. Almaniya, İtaliya... Düşərgədən qaçıb 

İtaliya partizanlarına qoşuldum. Müharibənin sonunda Afrikaya gəlib çıxdıq. Qırx beşinci ildə 

vətənə qayıtdım. Atamı görə bilmədim. Qırovdağda işlədim. Üç ildən sonra isə məni doğma 

yurdumdan ayırdılar. İndi təkrar vətənə qayıdıram. Bu dəfə də anam məni gözləyə bilmədi... 

Bir sözlə, ata-anamı nə doyunca görə bildim, nə də doyunca sevindirə bildim” [7, s.11]. 

Əsərdə bir neçə dəfə özünü “ölüb-dirilmiş” adlandıran Vasifin bu sözləri Süleyman Vəliyevin 

xatirələrindəki hadisələrlə səsləşir: “Müharibə bizim ailəyə böyük zərbələr vurmuşdu. Ata-

anam mənim həlak olduğum haqqında “qara xəbəri” aldıqdan sonra vəfat etmişdilər. 

Ramanadakı evimizdə başqası yaşayırdı” [8, s.54].  

Daha sonra romanda Vasifin Sibirdə yaşadığı ilk zamanlarda kollektor kimi çalışması 

qeyd edilir ki, bu da müəllifin həyatındakı reallıqlardan biridir. 

Əsərin bir hissəsində Vasif yoldan ötən əsgər gördükdə özünün hərbi xidmətdə olduğu 

zamanları xatırayır: “Döyüş günləri, odlar-alovlar içindən keçmək də... Partizan həyatının 

romantikası... İtalyan mahnısı “Mama” qulaqlarında səslənirdi. Bir-biri üçün canından keçən 

partizan dostları gözü önündə canlanırdı” [7, s.136] Süleyman Vəliyev əsirlikdən qaçmağı 

bacardığı zaman İtaliyada müqavimət hərəkatına qoşulmuş və partizan dəstələrində 

vuruşmuşdur.  

Müəllif Vasif obrazını yaradarkən təkcə öz yaşadıqlarını bədiiləşdirmir, təcrübələri ilə 

müşahidələrini birləşdirir və keçmiş repressiyadan qurbanının səmimi obrazını yaradır. Vasif 

mükəmməl insan obrazı deyil, əksinə bir az çəkingən, daha çox içinə qapanmış, demək olar 

ki, ətrafındakı hər kəsdən şübhələnən, hisslərini biruzə verməməyə çalışan repressiya 

qurbanının təbii prototipidir. O, həyatın hər üzünü, çətin zamanlarında ən yaxınlarının belə 

vəfasızlığını görüb. Lakin, bir tərəfdən də rejimin qəddarlığını dərk edir. Süleyman Vəliyev 

həmin dövrün təsvirini, rejimin amansızlığını, insanlar üzərindəki təsirini müxtəlif hadisələrin 

təsvirində, dialoqların tərkibində “əridərək” təqdim edir. Lakin, bu zaman belə yazıçı qələmə 

tam sərbəstlik vermir. Yazıçı Vasiflə Pakizənin arasında baş tutan dialoq zamanı Stalin 

rejiminin amansızlığına çox ehtiyatla toxunur. Bu “ehtiyatlı tövr” həm Süleyman Vəliyevin, 

həm də Vasifin xarakteri ilə uzlaşır: “-Mənə elə gəlir ki, dostlarınızın ünvanı dəyişib. Buna 

görə də məktubunuzu almayıblar. 

-Bu da ola bilər. Ancaq məktubum geri qayıtmayıb. Odur ki, onları axtarıb tapmağa o 

qədər də həvəsim yoxdur. Cavanlardan inciyirəm. Xalam qoca və savadsız adamdır. Ondan 

küsə bilmərəm. 
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-İnciməyin... Özünüz bilirsiniz, o zaman vəziyyət başqa idi... Bu barədə danışmayın” 

[7, s.12]. Yazıçının bu ehtiyatlılığı həm də ondan irəli gəlirdi ki, repressiyaya uğrayanlara 

bəraət verilsə də, hələ bu barədə yazmağa icazə verilmir, sosialist realizminin prinsiplərinə 

əməl edilirdi. Azərbaycan ədəbi prosesində repressiya gerçəkliklərindən yalnız 80-ci illərdə 

yazılmağa başlanılmış, demək olar, repressiya mövzusu üzərindən bütün tabular 

götürülmüşdür. Bu zaman isə rejimin son illəri idi. Y.Səmədoğlunun “Qətl günü”, Elçinin 

“Ölüm hökmü” romanları məhz bu zaman yazılmışdı.  

S.Vəliyevin “Düyünlər” romanında istifadə etdiyi mühüm məqamlardan biri isə bu 

əsərdə ikinci mövzu kimi yaşadığı dövrün dövlət sifarişli mövzusu olan Bakı neftçilərinin 

həyatı mövzusunu seçir və bu yolla əsərin çapına nail olur ki, bununla da həmin dövr 

haqqında oxucuda ətraflı təsəvvür yarada bilir. Professor Yaşar Qarayevin yazdığı kimi: 

“Otuzuncu illərin böyük nəsrini və böyük romanını yaradanlar “sosialist realizmi” kodeksinə 

riayət etsələr də, heç də “yuxarıdan” gələn rəsmi diktənin, “ictimai sifariş”in kor və lal 

icraçıları və ifaçıları deyildilər. Bəlkə, əksinə, epoxa barədə həqiqəti, təfsilatı, hesabatı olduğu 

kimi, özlərinin duya və dərk edə bildikləri kimi görməyə və bizə çatdırmağa cəhd edən 

istedadlar və ideoloqlar idilər. Hər halda onların birlikdə qoyub getdikləri bədii irs “o dövrün 

nəsri o dövrü necə təsəvvür və təsvir edirdi?” sualına tam aydın və dəqiq cavab verir” [3, 

s.712].  

Təəssüf doğuran məqamlardan biri də odur ki, yazıçı daha sonra ayrıca bir əsərlə bu 

mövzuya müraciət etmir. Hətta repressiya olunaraq sürgünə göndərildiyi illərlə bağlı yazdığı 

“Daşlı bulaq” romanında özünü kənd təsərrüfatı sahəsində təcrübəçi, tədqiqatçı kimi təqdim 

edir. Halbuki reallıqda Süleyman Vəliyev Sibirə romanda qeyd edildiyi kimi 50 dərəcə 

şaxtada çoxyaruslu soğan yetişdirməyi təcrübədən keçirmək üçün getməmişdi. Bu məsələnin 

səbəbini araşdırdıqda yenə də yazıçınının yaşadığı dövrü nəzərə almaq kifayət edir. 

“Yazıçının müdafiəsizliyini və qorxu sindromunu nəzərə almadan Sovet yazıçısı və onun 

əsərləri haqqında danışmaq imkansızdır” [5, s.47]. 

 Sovet dövründə “Düyünlər” romanı Azərbaycan və rus dillərində çap edilsə də, əsərin 

ekranlaşdırılmasına icazə verilməmişdir. 

     Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya mövzusunda qələmə alınmış əsərlər barmaqla sayıla 

biləcək qədərdir. Bunlara misal olaraq, R.Rzanın “Qızılgül olmayaydı”, İ.Şıxlının “Ölən 

dünyam”, Ş.Qurbanovun “Sənsiz” pyesini və s. nümunə göstərmək olar. 

Lakin, “Düyünlər” romanı ədəbiyyatımızda repressiyadan cismən sağ çıxmış, 

sürgündən qayıtmış insanın yenidən normal həyata uyğunlaşmağa çalışması, haqsız təqiblərin 

yaratdığı psixoloji gərginliyin nəticələri və s. kimi mövzuların bədii təsvirinin yaradıldığı 

yeganə romandır. Orijinal mövzusu ilə seçilən bu roman Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya 

mövzusunda yazılan ən qiymətli əsərlərdən biri kimi tədqiq edilməli, araşdırılmalıdır. 

“Düyünlər” romanı “stalinizmin ifşasından cəmi 10 il sonra ortaya gəlmişdi. Nə əsərin yazılıb 

çap olunduğu 1966-cı ilə qədər, nə də ondan sonra bu mövzuda nəsrimizdə ciddi əsər ortaya 
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çıxmamışdır. Bu əsər haqsız olaraq məhv edilmiş minlərlə həmvətənlərimizin xatirəsinə 

qoyulan söz abidəsi idi” [1, s.28].    

Qeyd etmək lazımdır ki, yazıçı “Düyünlər” romanını, həmçinin digər avtobioqrafik 

əsərlərini yazarkən yalnız öz həyat həqiqətlərini bədiiləşdirmək, əbədiləşdirmək fikrinə 

düşməmişdir. Bununla yazıçı əslində yaşadığı dövrün epoxal həqiqətlərini mümkün olduğu 

qədər əks etdirmək, oxucuya çatdırmaq istəmişdir. Sanki rəssam böyük portretdə öz şəklini 

çəkmişdir, lakin arxa fonda dövrün realilərini də parlaq olmayan rənglərlə təsvir edir, 

rəssamın nə çatdırmaq istədiyini anlamaq üçün sadəcə diqqətlə baxmaq kifayətdir. 

“Düyünlər” əsərini ərsəyə gətirməklə, Süleyman Vəliyev bədii ədəbiyyatın əhatə imkanlarını 

nəzərə almaqla stalinizmin dəhşətli gerçəklərini, repressiya həqiqətlərini daha geniş kütlələrə 

çatdırmağa çalışmışdır. Bu baxımdan Vasif obrazı təkcə müəllifin yox, stalinizmin “qəzəbinə 

tuş gəlmiş”, rejimin caynağından, ölümün pəncəsindən sıyrılmış minlərlə insanın prototipi 

sayıla bilər. 
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