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MÜƏLLĠFDƏN ÖN SÖZ 

 

Mir Cəlalın nəsr yaradıcılığı haqqında (I cild) ki-

tabımı bitirəndən sonra elə düşündüm, çox şeyi demi-

şəm, rahat nəfəs almaq lazımdır. Amma birdən sadəlövh 

qərarımı dəyişdim: Yazıçının qoyub getdiyi ədəbi-bədii 

irsi hələ tematika və janr etibarilə təhlilini tapmamışdır. 

Mir Cəlalı sevənlərin onun həyatının yaradıcılıq sirlərini 

necə müəyyənlərdirdiyi barədə tam söz deyilməmişdir. 

Yazıçı var, həmişə yaşayır, duyğusunu hiss edirik – bü-

tün gücü və nəcibliyilə. Bu haqda da söz deyilməmişdir. 

Mir Cəlal hekayələrini çətinlik çəkmədən yazırdı, bu, o 

demək deyildi – tələsir, tez başa çatdırmaq istəyir – belə 

fikirləşmək tamamilə səhvdir, yazıçı istedadına güvənir-

di, amma bunu da əsas götürmürdü. Ona həyat materialı 

lazım idi, gördüyü adamların qavranışı, əxlaqi düşüncəsi 

daha çox gərəkliydi. Demək, həyata nüfuz etmək vacib-

dir. Mir Cəlalın yaşadığı makromühit idi, təhsil ocağı, 

gənc tələbələr, «köhnə» müəllimlər və hər gün dəniz kə-

narındakı mənzilindən çıxıb piyada Bakı Dövlət Uni-

versitetinə gəlmək həvəsi. Mən «həvəs» sözünü heç 

vəchlə «yorğunluq»la, «candərdi»ylə əvəz eləmək fikri-

nə düşməmişəm. O, sənətinə (yazıçılığına) və peşəsinə 

(müəllimliyinə) sadiq olmuşdur, bu iki mərhələyə gənc 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

6 

yaşlarından gəlmişdi, ömrünün sonunacan da sadiqliyini 

itirməmişdi. Lakin bir məsələ vardı ki, salamlaşdığı və 

rastlaşdığı insanlara qarşı həssasdı, personajlarını görür-

dü – axtarırdı. Məşhur italyan pejissoru Fellinin sözü ol-

masın: «Mən axtarmıram, tapıram». Ona görə də heç 

vaxt material korluğu çəkmirdi, maraqlandığı şeyi görür-

dü, duyurdu. Yeri gələndə «gizlicə» əhvalat barədə hə-

vəslə, zövqlə danışırdı, söhbətlərini maraqlı qururdu. 

Həyatı dərindən öyrənməsinin bariz nümunəsini yazıçı-

nın iki hekayəsinin: «Subaylıq fəlsəfəsi» və «İnsanlıq 

fəlsəfəsi»nin müqayisəsində görmək mümkündür. Bu 

nümunələrdə fəlsəfi baxış obrazların daxili aləmindən, 

həyata fərdi mövqelərindən gəlir və oxucu öz payını gö-

türür. 

Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığından daha geniş 

rakursdan yazanlardan Hidayət Əfəndiyevin, Əhəd Hü-

seynovun, habelə Y.Vladimirov və İ.Samsın adlarını 

çəkməmək mümkünsüzdür. Hidayət Əfəndiyev yazıçının 

yumorunun məziyyətləri barədə yazarkən göstərmişdir 

ki, hekayələrin hər birində yazıçı yığcam süjet qurmaq, 

dilə maksimum qənaət etmək, az şeylə çox şey deyə bil-

mək bacarığı özünü aydın göstərir. Bu hekayələrdə xüsu-

si baxış, faktlara qarşı kəskin duyğu, əsası ikinci dərəcə-

lidən ayırmaq, bunu dərk etmək, bunu bədii cəhətdən 
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düzgün mənalandırmaq, bunu oxucunun şüuruna çatdır-

maq bacarığı özünü göstərir.
1
  

Orucəli Həsənov Mir Cəlalın üslub orijinallığını 

təqdir edir, komizmin təbiiliyini, obrazları qarşı-qarşıya 

qoymaqla gülüş doğurmaq xüsusiyyətlərini də göstərir. 

M.Cəlal dil və yazı manerasının dinamikliyini də unut-

mur. 

Əhəd Hüseynov qeyd edir ki, Mir Cəlalın gülüşü-

nün zərbəsi dəqiq və sərrastdır, hədəfə şüurlu və məq-

sədəuyğun olaraq endirilmişdir.
2
 

J.Vladimirov M.Cəlalın hekayələrindən bəhs edir, 

yazıçılarının gənclərə məhəbbətini, analıq şərəfini, uşaq-

lara qayğı məsələsini alqışlayır: «Mir Cəlal ətraf mühiti 

tükənməz həvəslə öyrənir, onun ən müxtəlif cizgilərini 

tutur, yeniliyin boy atmasından məhəbbət və sevinclə 

söhbət açır.
3
  

Mir Cəlalın yaradıcılığı digər rus tənqidçisi 

İ.Samsin diqqətini cəlb etmiş və yazmışdır ki, yazıçıda 

heç şubhəsiz, əyləncəli hekayə yazmaq qabiliyyəti 

vardır: hər hansı bir şəkildə təzahür edən bu qabiliyyət 

daima böyük bir ənənənin inkişafı ilə bağlıdır. O, 

                                                 
1
 Hidayət Ə. Nəsrimiz yüksəliş yollarında. «İnqilab və    mədəniyyət» 

j.1935,№10-12. 
2
 Hüseynov Əhəd. Mir Cəlal. B.1991, s.11. 

3
 Bax: «Литературное обозрение» j.1941, №3. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

8 

həyatdakı konfliktlərin müxtəlif dərəcə və incəliklərini 

yaxşı bilir, fənalıqların məhz həyata, insanlara müsbət 

xeyirxah münasibəti cəbhəsindən, humanizm 

mövqeyindən tənqid etdiyini səciyyəvi bir xüsusiyyət 

kimi göstərir.
4
 İ.Sams təəssüf ki, Mir Cəlalın bəzi 

hekayələrinin («Badamın ləzzəti», «Nanənin hünəri, 

«Səfər», «Vətən oğlu») poetikasını qavramağı 

bacarmamış, «müasirlərə yüngül münasib»in məhsulu 

kimi səciyyələndirmişdir. Halbuki, hekayələrdə qoyulan 

məsələlər dərin təhlilini tapmamışdır. 

Mir Cəlalı oxuyuramsa, onun yaradıcılıq istedadı-

nın tükənməzliyini hiss edirəm və bu hissimi dəqiqləşdi-

rirəm. Onu da duyurum ki, o yazıçı udur, saf duyğu, 

obraza pərəstiş və coşğun həyəcanla masa arxasına keçir. 

Əlbəttə, qəmginlik narahatçılıq və fiziki yorğunluq öz 

yerini alır, məqamı gələndə. Lazımdır ki, daxili enerjiy-

lə, yazmaq ehtirası və rahatlıqla işi tamamlamaq sevin-

ciylə yaşayasan. Bu haldan sonra gözəl və klassik heka-

yələr yazmağa dəyər. 

Bədii yaradıcılıq sosial şüurun xüsusi formasıdır; 

varlığıyla, ictimai həyat hadisələrilə əlaqədardır, ona 

görə də həyatdan təcridi deyildir. Yazıçının şəxsi zövqü, 

fərdi üslubu, mühitə münasibəti onun yaradıcılığının isti-

                                                 
4
 Самс И. О творчестве Мир Джалала. «Дружба народов» ж. 

1947, №3. с.153-155. 
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qamətlərini müəyyənləşdirir. Belə bir fikirlə razılaşmağa 

dəyməz ki, sənətkara – yazıçını mütləq çərçivəyə sal-

maqla onun boynuna «mücərrəd», «fövqəlbəşər» mövzu-

lar qoymaq, dövrün əksikliklərini yox, müsbətini yaz-

maq lazımdır, missiyasını qoruması tapşırığı gözlənilmə-

lidir. Yazıçı o zaman hiddətlənir – əlinə qələm alanda 

pulun, sərvətin, məmur ozbaşınalığının şahidliyindən 

usanır, bezikir, cəmiyyətin vətəndaşının ləyaqətini qoru-

mağa çağırır. Bu mənada ədib (eləcə də şair, dramaturq, 

alim) özünü aldatmır, mübarizədən uzaqlaşmır və sözü-

nün kəsərini itiləşdirir. Yazıçının ədəbi mübahisəsi və 

mübarizəsi estetik mahiyyət daşıyır.   

Mir Cəlal rasional sxemi, gücü ilə həyat həqiqət-

lərini və bu məkanda olan canlı rəngləri zəngin yazıçı 

təxəyyülündə gözdən düşməyə qoymur, ümumi ideyala-

ra və tükənməz müşahidə ehtiyatına əl atır, daxilən yaşa-

yır. Müasir varlıq barədə  M.Cəlalın fikirləri daha dərin 

olmaq üçün vaxtını müəyyənləşdirir, bu prosesdə onun 

ümumi müşahidələri obrazlı şəklə düşür, dərin məzmun 

kəsb edir. Bu, məhz yaradıcılıq püxtələşməsinin nəticəsi: 

cəsarətin ehtiyatsızlıqla yanaşdığı fikirlərinin təcəssümü-

dür. Məsələn: «Plovdan sonra», «Ürəkdə yazı», «Ərik 

ağacı» və digər hekaylərdə oxucu bəzi  nüansları görmə-

yə səyli olur. 
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Yazıçı azadlığı hələ o demək deyil özünün sər-

bəstliyinin şirin dadını sosial həyatın ziddiyyətlərində 

tapsın; yox, belə deməzdim. Mir Cəlal bu baxımdan şəx-

si müstəqilliyi uğrunda ehtirasını kənara qoymuşdu və 

bu psixoloji amil üçün vuruşmuşdu ki, cəmiyyətin əx-

laqındakı sapmaları  nəsrə gətirsin. «Hər şey yaxşıdır» 

fəlsəfi ehkamları personajlarının vasitəsilə ifşa eləsin… 

Mir Cəlalda ən rəngarəng ədəbi hadisələrin üslub 

xüsusiyyətlərini qavramaq istedadı, bunlardan öz yaradı-

cılıq kredosunda istifadə etmək səriştəsi güclüdür. Bədii 

yaradıcılığın ən optimal üsulundan biri yığcam yazmaq, 

fikrini ləngitməmək, oxucunu yormamaqdır. Azərbaycan 

nəsrində 50-70-ci illərdə buna az rast gəlirik. Bəzi yazı-

çılar iri həcmli romanlara, epopeyalara güclü meyillidi-

lər və sanki qalın-qalın kitablardan ləzzət alırdılar. Nə 

yaxşı çağdaş nəsil oxucular məcburiyyət qarşısında qalıb 

həmin əsərləri oxumamışlar. Lakin Mir Cəlal heç vaxt 

bu yola üstünlük qazandırmamışdır. Mən kitabımda da 

bu xüsusiyyəti göstərmişəm: yazıçının romanları və po-

vestləri yığcam və mətləblidir, lüzumsuz səhifələrə im-

kan verməmişdir. Onun qələmindən qeyri kamil əsərlər 

çıxmamışdır. Otuzuncu illərdə qələmə alınmış «Həkim 

Cinayətov» hekayəsini bir də oxuyaq – oxumayanları 

nəzərdə tuturam – nə qədər zövq alacaqsız, lövhələrin tə-
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mizliyinə və qavranılmasına, daxili hisslərin həqiqətinə 

sevinəcəksiniz. 

Unutmayaq ki, o hekayə yazılanda müəllif tələbə 

yaşında idi… Həqiqətdir ki, «Həkim Cinayətov» heka-

yəsi bizə tamam başqa ovqat bağışlayacaq. Bu adam bi-

zim mühitimizdə yaşayan həkimdir, yaşı da az deyil. Hə-

yatla ölüm arasında yaşayan tələbə Ramazanın atasına 

göstəriləcək yardımdan gedir. Bəli, «göstəriləcək» gələ-

cək zaman felini təsadüfən işlətmirəm. Karxanada işlər-

kən çiyninə daş düşən bu zəhmətkeş ata-insana tibbi yar-

dım olunmalıdır. Oğul bunun üçün  nə lazımsa hərəkət 

edir. Səhiyyə şöbəsinə ərizə ilə müraciətinə müsbət ya-

naşılır və müalicəxanaya üz tutur. Mir Cəlal bu kiçik he-

kayədə bitkin detallar yaradır, oxucu sanki özünü orada 

hiss edir, tamam pessimist düşünmür: «Müdir Ramazanı 

hörmətlə qarşıladı. Onun  atasının başına gələn qəzanın 

nədən ibarət olduğunu dinlədi. Sonra onu bir şəfqət bacı-

sına qoşub, rayon həkiminin yanına göndərdi. Ramazan 

vaxt itirmir, atasının halını xatırlayır, qərarı pozulur. Və 

həkimin yanına gəlir. Digər bir detal. «Ramazan gözünü 

stolun üstündəki siyahıya dikib, həkimi gözlədi. Həkim 

Cinayətov öz işində idi. Qızlardan birisi Ramazana 

baxaraq, həkimə nə isə dedi – həkim naşı bir ifadə ilə: –

Nə istəyirsən, balam? – deyə soruşdu». 
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Əsil bədii mətləb bu məqamlardan sonra başlayır. 

Təcili yardım həsrətli oğul tamam ağlına gəlməyən və-

ziyyətlə üzləşir, amma daxili mübarizəyə başlayır. İçərisi 

qəzəblidir, çox narahatdır. Hətta həkimə «Bərk xəstədir. 

Buraya gətirmək mümkün olmadı. Təcili kömək lazım-

dır» – xəbərdarlığı da edir. 

Mən hekayədə müqayisə aparacam. Bu dəfə Lev 

Tolstoyun «Anna Karenina» romanındakı bir vəziyyətlə. 

Əvvəl Mir Cəlala müraciət edim. «Həkim Cinayətov hə-

vəssiz bir halda əvvəlcə Ramazanın səhiyyə şöbəsinə 

yazdığı ərizəsini oxudu. Sonra səhiyyə şöbəsinin dərkə-

narını gözdən keçirdi. Qızlardan birisi naz sata-sata həki-

mə bir şey anlatmağa başladı. Ramazan tələsirdi. Həkim 

isə hələ yerindən qımıldanmaq istəmirdi. Nəhayət qız sö-

zünü bitirdi. Həkim başını qaşıyaraq güldü, qızlar da gü-

lüşdü…» Ramazan bu dəfə də öz izahatını verir, vaxt it-

məsin. (Düzü, mən bu epizodu oxuyanda titrədim, elə 

bildim Ramazan deyil, özüməm və atamın taleyini həll 

edəcək həkimlə üzbəüzəm). Həkim öz aləmindədir: 

papiros çəkir, qızlar – kiçik, adəm etdiyi aura. «Həkim 

Cinayətov haqq-hesab dəftərçəsini istədi. Ramazan tez 

təqdim etdi. Həkim yenə tələsmirdi, qızlar ilə mazağla-

şa-mazağlaşa iki-üç dəfə haqq-hesab dəftərçəsini baş-

dan-ayağa varaqladı. Sonra bir papiros yandırdı. Əlinə 
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bir kağız aldı. Soruşmağa başladı: – Adınız? Familya-

nız? Küçəniz? 

Həkim cavablarını alır, yenə tövrünü pozmur: 

«…Həkim bu işi bitirdikdən sonra (məlumatları qeyd 

etməyi nəzərdə tutur ədib – A.E.) Kamal  səliqə ilə su 

çəkəni aldı, yazdığı sual vərəqini qurutdu. O ağır bir iş-

dən qurtarmış kimi geniş nəfəs aldı, stula söykəndi. Qol-

larını boynuna çataraq bərk gərnəşdi. Sandalyanın 

cırıltısına qadınlar da gülüşdülər. O, saxta bir ciddiyyət 

göstərərək, yurmuruğu stola vurdu, onlara acıqlandı. 

Təkrar gülməyə başladılar.»  

Oxucunu yormaq istəmirəm, təkrar qayıdacam, 

amma Anna Kareninanın əri Kareninin düşdüyü ağır 

vəziyyətlə bağlı, yəni necə çıxmaq olar bu haldan – 

epizodu xatırlayıram. Hansı ki, Karenin məsləhət 

almaqdan ötrü Peterburqun bir məşhur vəkilinin yanına 

gəlir. Və öz dərdini, vəziyyətini böyük ümidlə, 

həcəyanla vəkilə açır. Söhbətin ən maraqlı, kritik mə-

qamlarında vəkil diqqətini otaqda havada uçan güvəyə 

yönəldir, baxır. Bundan sonra Karenin vəkili maraqlan-

dırmır. Onun fikrini insan taleyi deyil yox, güvəni necə 

tutmaq barədə düşünür. Bu güvə ümumiyyətlə, onun 

xalılarını xarab edəcək qüvvəyə malikdir.  

Məşhur rus estetiki J.Borevin bu barədə sözləri 

yerinə düşür: «Lev Tostoyun təsvir etdiyi bu balaca güvə 
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öz kiçik  qanadlarında ən müasir və nəhəng təyyarələrin 

belə götürə bilməyəcəyi böyük bir bədii yükü qaldıra 

bilmişdir». 

«Cinayətov ayağa qalxdı. Təkrar oturaraq üzünü 

qızlardan birisinə tutdu, onu o birisi otaqdan başqa bir 

həkim çağırmağa göndərdi. Bu ikinci həkimin gəlib çıx-

mağı yarım saat çəkdi. Cinayətov əvvəlcə başqa bir iş 

haqqında danışdı. Sonra onu Ramazanovın atasına bax-

mağa göndərmək istədi. O isə getmək istəmirdi. Axırda 

Cinayətovun özü getməli oldu. O, otaqdan çıxanda Ra-

mazan iki dəfə klinikanın bayır qapısından çıxıb, təkrar 

geri qayıtdı. Həkim çox naz ilə yeriyirdi, ağır addımları 

ilə Ramazanı əsəbiləşdirirdi. Ramazan nə qədər tələsir-

disə, Cinayətov bir o qədər ağır tərpənirdi, öz vəziyyətini 

dəyişmirdi, bəzən ilk dəfə görürmüş kimi mağazaların 

vitrininə tamaşa eləməyi də unutmurdu…» 

Mir Cəlal klassik novellalar bitkinliyini xatırladan 

«Atlı» hekayəsində Vətən eşqi ilə çırpınan sadə bir insan 

qəlbinin necə qəhrəmanlıqlara qadir olduğunu təsvir 

edir. O, Aqil surəti üzərində xüsusi dayanır, onun qorxu, 

ölümdən çəkinmədiyini qeyd edir, gecənin qaranlığında 

saldığı çaxnaşma ilə düşmən dəstələrini pərən-pərən sa-

lır. Aqil sadə bir ordu  əsgəridir, qəhrəmanlığı öz borcu 

kimi təsəvvürünə gətirir. Belə məqamları M.İbrahimov 

təqdir edir: «Aqilləri həyata bağlayan, onları qorxmaz və 
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cəsur edən vətən eşqini Mir Cəlal… təsvir edir və fikrini  

hekayədən verdiyi bir epizodla əsaslandırır. M.İbrahi-

mov «İlhamın beşiyi» ümumi səciyyəli yazısında (1957) 

«müsbət qəhrəman» məsələsinə toxunur, görkəmli yazı-

çılıramızla yanaşı Mir Cəlalın da yaradıcılığını vurğula-

yır. Müqtədir tənqidçi-ədəbiyyatşünas kimi də tanıdığı-

mız M.İbrahimov «Novatorluq və xəlqilik» məqaləsində 

(1957) Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, 

Sabit Rəhman, Əbülhəsən, İlyas Əfəndiyevlə bahəm Mir 

Cəlalın yaradıcılığına müsbət münasibətini bildirir və 

yazır ki, bu yazıçıların novatorcasına yazılmış əsərlərin-

dəki baş qəhrəmanların öz parlıq milli xarakterləri və 

təkrarolunmaz fərdi xüsusiyyətləri ilə fərqlənməsi təsa-

düfi deyildir.
5
 Professor Qulu Xəlilov «Görkəmli sənət-

kar» adlı geniş məqaləsində Mir Cəlalın yaradıcılığının 

bəzi məqamlarını təhlil edir, öz mövqeyini bildirir. 

Ümumiyyətlə, mərhum tənqidçi Q.Xəlilov ədəbi kredo-

sunda obyektiv, fərdi mövqeyi olan, öz fikrində ardıcıl 

və dəyişməz bir şəxsdir. O, istər nəsr, dramaturgiya, is-

tərsə poeziya haqqında maraqlı fikirlərini hələ 50-ci il-

lərdə demişdir. Ədibin 60-illik ildönümünə yazdığı mə-

qalədə (1963) təxminən 6-7 hekayəni təhlilə cəlb edir. 

Mən o qənaətdə deyiləm  ki, XXI əsr – müstəqilliyimiz 

dövründən 60-cı illərdə Sovet ideologiyasının tufan çağ-
                                                 

5
 İbrahimov Mirzə. Əsərləri, 10 cilddə, X c. B. 1983. s.65. 
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larında Qulu Xəlilovun mülahizələrinə (realist plandadır) 

kölgə salım—belə deməzdim – alim-filoloq təbii ki, so-

vet gerçəkliyi zəminində hekayələrdə qoyulan məsələ-

lərə yanaşır, ədibin sanki maraqlı əhvalat danışdığını, bu 

mənada xalq yaradıcılığından səmərəli bəhrələndiyini, 

sadə təhkiyə üsuluna malik olduğunu və s. xüsusi qiy-

mətləndirir: həyatın işıqlı tərəflərini əks etdirir, insan lə-

yaqətini ləkələyən mənfilikləri diqqətdə saxlayır, fəla-

kətlər törədən, ara vuran, mərdimazarlıq edən, xalq, mil-

lət adından danışan – bu zümrələri yaddan çıxarmır. Bu, 

o deməkdir, Q.Xəlilov M.Cəlalın hekayələrindəki əsas 

motivlərin yönümünü tutmuşdur. Bəli, o fikrimə qayıdı-

ram ki, Mir Cəlal sovet ədəbi gerçəklik platformasından 

təhlil olunur: «Mir Cəlal mənfilikləri tənqid edəndə də 

sovet ədəbiyyatının böyük insanlara mövqeyindən, bir 

yazıçı, vətəndaş kimi partiyalı cəbhədən yanaşır, qəzəb 

və nifrət dolu süngüsünü onların ürəyinə tuşlayır. Bu cə-

hətin çox böyük əhəmiyyəti vardır.»
6
  Beləliklə, «Anket 

Anketov», «Mərkəz adamı», «Yamanlığa yaxşılıq» və s. 

hekayələrinə toxunur. Şübhəsiz, Q.Xəlilov haqlıdır, la-

kin Mir Cəlal elə yazıçıdır, ümumən mənfi xarakterlərin 

günahını yalnız öz qəhrəmanında axtarmır, cəmiyyətin 

mahiyyətində görür. O, bu fərdlərin göz yaşını zahirən 

təsvir etmir, sistemin yalançı mənafelərini, əxlaqi tənəz-
                                                 

6
 Xəlilov Qulu. Həyat yaradıcılıq çeşməsidir. B. 1974. 
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zülünü, mənəvi iflasını yazıçı dünyagörüşü təkamülündə 

təsvir edir. Nə olsun ui, Sovet adamıdır, kommunist par-

tiyasının üzvüdür, bu qəhrəmanlar da insandılar, istəyir-

lər müsbət işçi olsunlar, xarakterlərini təmizə çəksinlər. 

Əntərzadə, Anketov, Kəmtərov və digər obrazlar «artıq 

adamlar» deyillər, onlar zatən azəri-türkləridir, şərqli ge-

nə malikdirlər. Nə edəsən ki, cəmiyyətin siyasi elitası 

onları miskinləşdirmişdir…  

Mir Cəlal hekayələrində üstüörtülü danışır, 

fərdlərin davranışını satirik vəziyyətə salmır, hadisələrin 

mərkəzində təsvir edir. «Plovdan sonra» hekayəsində 

Namazov axı, elə də yüngül insan deyil, onu o vəzifəyə 

hökumət qoymuşdur, amma neyləsin ki, vəzifədə qeyri-

leqal cazibə təsdiqlənmişdir ki, rüşvət hansısa çatdan 

özünü kabinetə yetirir, birinci şəxsə istər-istəməz kult 

yaradılır (Stalin, Xruşşov, Brejnev), ailəyə əta edilən 

fövqəladə üstünlüklərin, qiymətli hədiyyələrin zəruriliyi 

və ilaxırlarda günahı cəmiyyətin (sistemin) 

idarəçiliyində axtarmaq ədalətli olardı. Qulu Xəlilov sırf 

partiya üslubundan danışır və Mir Cəlalın hekayə 

yaradıcılığını səciyyələndirir: «Onun bir sıra 

hekayələrində (bəs niyə, bir sıra – A.E.) estetik qayə 

bundan ibarətdir ki, həqiqəti bilən, lakin mənafeyi 

olmayanda ağzına su alıb susan, dinməyən, qorxaqlıq 

edən və beləliklə də hər cür həssaslığın, yaranın, riyanın, 
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saxtakarlığın yayılmasına şərait yaradan belə adamcıqlar 

istər-istəməz zaman keçdikcə ən küt, qabiliyyətsiz, 

fərasətsiz adamların nüfuzlanmasına, dahiləşməsinə 

imkan verir və nəticədə haqqı, ədaləti tapdalamaq kimi 

misilsiz bir cinayətə yol verirlər.
7
 Mən professoru yaxşı 

başa düşürəm, başqa bir rakursdan ədibin hekayələrinə 

qiymət verməsi müşkil olardı. Məhz Mir Cəlal alim idi 

və dünya psixoloqlarının, sosioloqlarının əsərlərini 

oxumuşdu və hər bir fərdin milli xüsusiyyətlərinin 

mühitdə dəyişə biləcəyini yaxşı təsəvvür edirdi. Yarat-

dığı, məxfi planda verdiyi surətləri daha yaxşı tanıyırdı. 

Kimə bəlli deyil ki, mühit, ideologiya insanı dəyiş-

dirmək qüvvəsinə malikdir: fiziki və mənəvi cəhətdən 

bunlar isə tərbiyə ilə bərabər, insanı həyat tərzinə tabe 

edir. Məşhur psixoloq E.Stouns yazırdı ki, cəza üsulu ilə 

nailiyyət qazanmağa inanan cəmiyyətlə hansı metoddan 

istifadə olunsa da, yüksək əxlaqi insanlar yetişdirmək 

qeyri mümkündür. Hələlik  məktəblərdə həvəsləndirmə 

yox, daha çox cəza üsulundan istifadə edilir. 

Yazıçının obrazları sovet məktəblərində tərbiyə 

almamışlardımı?! Azəri-türk ziyalılarının günahı nə idi 

ki, insanın şəxsi sənədlərinə, kəmsavadlar ali məktəblə-

rə, qabiliyyətsizlər incəsənət aləminə və s. üstünlük ve-

rirlər. Onları işə də sistemin aparıcıları qoymamışlardı-
                                                 

7
 Xəlilov Qulu. Göstərilən əsəri, səh. 123. 
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mı? Sovet ideologiyasının qurbanları olmuş yazıçıların, 

alimlərin, məmurların həyatından azmı xəbərdarıq. Məş-

hur rus yazıçısı B.Oveçkin intihardan əvvəl yazırdı ki, o, 

insanlara inamını itirmişdir, kollektivçilik insanın şəxsi 

fikrini yox edir, sistem insanın şəxsiyyətini məhv edir. 

Mir Cəlal öncə, şəxsiyyətini qorudu, cəmiyyətdə 

öz siyasi və mənəvi mövqeyini saxladı, yazıçı peşəsilə 

müsbət və mənfi hadisələrin insaları görməyi, ədəbiy-ya-

ta gətirməyi bacardı. Amma tənqidində də insan ləyaqə-

tinin ifşası üsuluna əl atmadı, belələrinə təsir etməyə üs-

tüklük verdi: ədəbiyyatın birinci vəzifəsi oxucusunu tər-

biyələndirmək, mənfi xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmaqdır. 

O mənfi adamlar – personajlar da bu həyatda doğulmuş-

lar ki, yalnız bircə dəfə yaşayacaqlar. Yalnız birinci və 

sonuncu dəfə! Onlara qarşı ədəbiyyat amansız rəftar 

etməməlidir, yenə də tərbiyəni üstün tutmalıdır. Və mən 

də bir ədəbiyyatşunas və pedaqoq olaraq Mir Cəlalalın 

hekayə yaradıcılığına belə bir fərdi mövqeyindən yanaş-

dım… 

Mir Cəlalın hekayələrindən danışmaq üçün hər 

bir tədqiqatçının əlində kifayət qədər material vardır və 

bu müşahidəni xatırlamamaq da olardı. Lakin bu qənaətə 

gəlməyə lüzum görmədim. «Hekayə» janrı bütün dünya 

yazıçılarının ədəbiyyata gəlişində bir qapı rolunu oyna-

mışdır. Əgər bu «sehirli» nəsnəyə açar salıb açmaq səla-
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hiyyətinə maliksənsə, yox, açmağa fiziki gücün bəs edir-

sə, sadəcə girib əşyalara tamaşa elə, amma əl uzatma, 

yerindən tərpədərsən, oynadarsan, özün də başlayarsan 

«xaric» rəqsə. O cəsarətin varsa, özündə bədii qüdrət du-

yursansa, cəsarətlə o kəslərə moxun, yerini dəyişdir, sah-

mana sal. Onda hiss edrəsən — bir harmoniya yaratdın. 

Həyatda görünənlər özlüyündə səf-səf öz yerini tutub-

dur, bəlkə də tərpənməyə ehtiyac qalmır. Amma elə de-

yil, müşahidə apardıqca məhz həmin obyektlərin 

qaydasız düzüldüyünü duymaq çətinlik törətməyəcək, 

mövzular yaranacaq, onlara – müşahidə aparanlara öz 

hallarını diqtə edəcəklər. Həyatın həm olayları, predmet-

ləri, həm də insanları bu otaqda – mikro, yaxud makro 

mühitdə öz yerlərini tutanlardır. Lazım gəlir, yazılı tə-

xəyyülü, ədib müşahidəsi ilə ədəbiyyata gəlsinlər. Əlbət-

tə,  bu «üçlüyün» daha geniş, əhatəli epik təsvirə ilk fa-

zada ehtiyacları yoxdur. Lazım gəlir, epizodlar, vəziy-

yətlər və görüşlər oxuculara daha çevik, amma təsirli 

məqamlarla çatdırılsın. Belə olmasaydı bu gün A.Fran-

sın, Floberin, E.Heminqueyin, C.Londonun, A.Kuprinin, 

A.Çexovun, L.Tolstoyun, M.Hüseynin, M.İbrahimovun, 

İ.Əfəndiyevin məşhur hekayələri yaranmazdı. Bu əsərlər 

haçansa yazılmalı idi, tarixi – ədəbi zərurət tələb edirdi, 

sahibini gözləyirdi. Lakin tələsdirmirdi. Bu, yaxud adını 

çəkmədiyim yazıçılar öz hekayələrindən zövq aldıqları 
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kimi, oxucular da dərin təəssürata qapılmış, düşünmüş 

və nəticələr çıxarmışlar. Dövrünün müqtədir tənqidçiləri, 

söz ustadları  həmin müəlliflərin ədəbi dünyagörüşü  

dairəsini təhlil etmiş, surətlərin taleyilə maraqlanmışlar. 

Ən nüanslı tərəfi o idi, ədiblərin əsasən müasirləri ol-

muşlar, şəxsi tanışlıqları da istisna deyildi. Mən bir-iki 

misal gətirməklə Mir Cəlalın hekayələrinin poetikasına 

oxucularımı yaxınlaşdırmaq niyyətim olacaqdır.  

Mən «Mir Cəlalın poetikası» kitabımın I cildində 

(2011) böyük hekayələr müəllif kimi adını çəkmişəm, 

ötəri toxunmuşam. Şagird və tələbə ikən tanıdığım per-

sonajlardır. Dəyişməmişlər, baxmayaraq onların yaşadığı 

siyasi-sosial sistem dəyişmişdir. Özləri unudulmamışlar 

ki, dövr hələ yeniləşməmişdir psixoloji – mənəvi dəyər-

ləri etibarilə. «Dövr, zaman, məkan fiziki görümdən in-

sanların xarakterinə əl gəzdirməmişdir. Adətən, in-

san(lar) daxilən təkmilləşməyə və zənginləşməyə meyilli 

olur, bunu onun birincisi, gen yaddaşı tələb edir, ikincisi, 

mühit – ətrafı: çalışdığı kollektiv, idarəedən rəhbərlər və 

elitanın davranışı – bu «üçlük» tarixən qüvvəsini qoru-

mağa çalışmışdır, hətta səy etmişdir. Lakin bu  «triada» 

əksinə yol tutur, insanların əxlaqını ya ədalətsizliyi, ya 

da qanunlarının «aşağılar» üçün mütləqliyi ucbatından 

irəli gəlir. Ədəbiyyat da bu əksikliklərdən qidalanır, öz 

personajlarını müstəviyə gətirir.  
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Anton Çexovun çinovniki – Çervyakov İvan 

Dmitriyeviç necə də əyani obrazdır. Yazıçının bədii uy-

durması deyil, seçimi və ustalığıdır. Birinci tərəflər ikin-

ci tərəfin bir-birini tamamlamasıdır. Məzlum və yazıq bu 

məmur üçün qanun hər şeydən ucada dayanır, hətta ölü-

münü də bu «ucalıq» gətirir. Generalın onun üstünə qış-

qırması ilə məmur – vətəndaş o dunyaya yola duşur. Hə-

yatda yazıçı belə tiplərlə tez-tez üz-üzə gəlmiş, sakitcə 

ötüb keçmiş, öz vəzifə borcunu yerinə yetirmişdir? Ya-

zıçı duyumunun gücü onda olur ki, bu şəxsin daxilini gö-

rüb, ürəyinin necə nigarançılıqla döyüntüsünün səsini 

eşitmişdi. Yazıçı Çervyakovun qorxusundan öldüyünü 

duyubsa, səsini çıxarmamışdır, qoy oxucu özü hər şeyi 

anlasın. Oxucuya o qalır, obraz həyatda nəydi, yazıçı tə-

xəyyülündə kimdir. «Nəydi»lə «kimdir» elə də müqayisə 

deyil ki, eyniləşsinlər. Qəhrəman yaşamışsa, adamlar 

arasına çıxmışsa… nə yaxşı olmuşdur, onu görmüşlər, 

salamını almışlar, amma yazıçı onlardan (ünsiyyətlə 

olanlardan) deyil axı. Bu müşahidədə yazıçı simvolik 

obrazını yaradır, necə ki, Mir Cəlal Əntərzadəni ədəbiy-

yata gətirdi. Hələlik qalsın. Çexova qayıdıram—«simvo-

lik»liyə. A.Çexovun «Buqələmun» hekayəsi biz oxucu-

lar üçün də məşhurdur. Obraz polis nəzarətçisi Oçume-

lov simvolikdirmi? O, niyə belə hal-əhvala düşür? Yaşa-

yır, görürlər və başqa  nüanslar. Bəs nə üçün o, simasını 
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alt paltarı kimi dəyişdirir. Bu hərəkətilə o, öz xarakteri-

nin ikiüzlülüyü ilə bərabər – hansı ki bu aləmdə dilsiz-

ağılsızlardır – nökərlərdir… Oçumelov istisna deyil, 

ikiüzlüdür. «İt» məsələsində qəhrəman açılır, iti aydın-

laşdırmaq məsələsi ortaya çıxır: General iti və avara iti. 

Oçumelovun hakim əxlaqi və adətlərini özündə büruzə 

verdiyini onunla eyni ovqatda fəaliyyətdə olan abıvayel-

lər kütləsi təsdiq edir. 

M.Cəlalın sənətkarlığı bir də ondadır – qəhrəman-

larının düşdüyü o situasiyaları ədəbi simalara aşılamaq 

problem olmamışdır. «Estetik qayə»nin yeri səhvdir. 

Tənqidçi mühakiməsində hekayələrdəki bədii situasiya – 

intellektual başlanğıc, surətlərin ilkin hərəkətlərini səciy-

yələndirir, bədii həqiqətin tipik refleksiyasının xüsusiy-

yətlərinə yönəldilir. Mir Cəlal yaradıcılıq prosesində hə-

min mənfi refleksiyaları qəhrəmanlarının üzərinə köçü-

rür. Belə bir ədəbi yanaşma M.Cəlalın iri həcmli əsərlə-

rində də özünü göstərir: sosial-fəlsəfi əsərlərin süjetinin 

və poetikasının bütün qatlarını təşkil edir. Bir həqiqətdir 

ki, realist ədəbiyyat, o cümlədən, sosialist realizmi həya-

tın mütərəqqi (aşkar olunmuş həqiqətləri silə bilmərik) 

meyillərinin qədim analoqu kimi varlığın daha dərin lay-

larına nüfuz etməməsilə seçilirdi və insan şəxsiyyətinin 

inqilabi-humanist istiqamətdə formalaşmasına çalışırdı. 

İnqilab isə – məhv etmək, qan tökmək, yerlə-yeksan et-
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mək deməkdir. Bu realist metodun xüsusi təsirliyi, həqi-

qi sosiallığı azad, sərbəst insan obrazını yaratmağa mane 

olurdu. Axı, o adamları da tərbiyə edən kommunist əxla-

qi deyildimi? Mir Cəlal qəhrəmanlarını heç vaxt məsxə-

rəyə qoymur, çalışır ki, o «qorxaq», «saxtakar», «küt»lər  

öz mahiyyətlərini oxucu idrakına ötürsünlər. Yazıçı fik-

rinin modeli bədii inikasında yumorlu planda kənara çıx-

sın; bu isə sənətkarlıq baxımından cəmiyyətin qnoseoloji  

problematikası üçün səciyyəvi meyildir. Bu obrazların 

təqdimatında ədəbi prinsiplərin tələbləri nöqteyi-nəzərin-

də xarakterin daha üzvü şəkildə təsviri cəhdidir. Mir Cə-

lalın hekayələrinin poetikasına belə bir fərdi prizmadan 

yanaşmağa lüzum gördüm. Hər halda bədii zövqümə 

inandığım üçün… 
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BĠRĠNCĠ FƏSĠL 

 

MĠR CƏLALIN ĠLK YARADICILIĞI: 

 30-CU ĠLLƏR 

 

1. 

 

Mir Cəlalın 30-cu illərdə qələmə aldığı hekayələr 

təbii ki, zamanın sosial və siyasi durumundan, xalqa 

hansı məsələlərdə üz tutmasından bəhs olunur. Yenicə, 

təxminən on illik Şura hökuməti ilk olaraq əhalinin sa-

vadlanması  və sinfi mübarizə məsələsinə əl atdı. Şüb-

həsiz, Bakı, Gəncə şəhərlərində savad problemi yox idi. 

Yeni tipli məktəblər, institutlar, texnikumlar az deyildi. 

Qori Müəllimlər Seminariyası  və Qazax Müəllimlər İns-

titutunun məzunları hətta kənd rayonlarında gərs deməyə 

səfərbər olunmuşdular. Mühüm çağırış məhz kənd ca-

maatının, xüsusilə qızların, evdar qadınların oxumasına 

qayğı ilə bağlı idi. Bu həqiqəti heç kim dana bilməz – 

ədalətsizlik olardı. Mir Cəlal «Sara» hekayəsini (1933) 

bu mövzuya həsr etmişdir. Məmmədhüseyn və onun ar-

vadı Sara, habelə Səriyyə, Giləxanım surətlərilə tanışla-

şırıq. Gənc nəslin nümayəndəsi isə Saranın oğlu Cəmil-

dir. Məmmədhüseyn oxumağa nifrət bəsləyən surətdir, 
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lakin o, təbiətcə kobud, nadan və cılız adamdır. Saranı, 

Cəmili döyməkdə adətkara çevrilmişdir. Səriyyə birinci 

oxumağa gedən qızdır, faydasını görüb təbliğat aparır: 

«Vaxt ikən oxuyun. Bir-iki ildən sonra savadsızlar uta-

nacaqlar. Yadınızdadırmı, bir vaxt sizin uşaqları məktəb-

lərə çağıranda qorxub vermirdiniz. Axırda dadını bildi-

niz, indi özünüz kağız çıxarıb, oğlunuzu böyük məktəb-

lərə göndərirsiniz. Bax, bu işdə elə olacaq, hökumət ki-

tab-dəftər verir, yaxşı müəllim verir, yer verir, həftədə 

bir teatr, kino verir. Kim oxusa aparıb! Kim oxumasa 

özü peşiman olacaq!..»  

Səriyyə haqlıdır. Necə ki, Cəmili müdir tərifləyir, 

istedadına, işgüzarlığına görə: «Cəmil burada gördüyü-

nüz yüzlərlə uşaqların biri kimi Sovet hökumətinin,  So-

vet məktəbinin oğlu, yeni  nəslimizin bir nəfəridir» - de-

yir və Cəmillə bağlı başqa məsələyə keçir: «Sizə (yəni 

Saraya – A.E.) zəhmət verməkdə məqsədim bir məsələni 

danışmaqdır. Pansion məktəblərində bizdən adam istə-

yirlər. Seçdik, yaxşı bilən və yoxsul uşaqlardan altı nəfər 

ayırdık. Biri də sənin oğlun Cəmildir. Bu altı nəfər gələn 

ildən hökumət xərci ilə oxuyacaq, yeyəcək, içəcək, geyə-

cək. Hər şeyləri hökumətdən olacaq. Özləri də sənət öy-

rənəcəklər, gələcəkdə mühəndis olacaqlar…» 

Ana midirə öz razılığını bildirir. Özü də 

pansionda oxumağa razılığını verir. Mir Cəlal hekayədə 
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gəldiyi bədii həqiqəti inandırıcı təqdim edir. Xüsusilə, 

qəhrəman obraz Saraya inanır, onda oxumağa motiv 

yaranır və reallaşır. Biz yeni obrazla tanış oluruq – bu, 

Məcid müəllimdir, bəlkə də Qori Müəllimlər 

Seminariyasını bitirmişdir. Kənd evlərini qapı-qapı 

gəzir, uşaq, böyük yaşlı adamları məktəbə yazır. Bu 

vəziyyət hələ XIX əsrdə bizim ölkədə baş vermişdir. 

Məşhur rus maarifçisi, bizim həmvətənimiz 

A.O.Çernyayevski məhz bu xeyirxah yolu seçmişdir. 

İ.Şıxlı da XX əsrin 60-cı illərində pedaqoqun 

prototipindən istifadə edərək rus Əhməd surətini «Dəli 

Kür» romanında yaratmışdır. Mir Cəlal pedaqoqdu, 

yüksək təhsil görmüşdü, Azərbaycan Sovet hakimiyyəti-

nəcən on iki yaşında olmuşdur. Gəncə mühitində, onun 

ətraf kəndlərində savadlanma hərəkatının şahidi idi. Özü 

də müəllim işləmişdir. Yəni belə ab-hava ona çox tanış-

dı, bu hekayə yazılan vaxtda da evdar qadınlarımızın, 

məktəbdən yayınan qızlarımızın təhsilə cəlb edilməsi 

prosesi qurtarmamışdı. Xüsusilə, Məmmədhüseynlər bir 

əngələ çevrilmişdilər.  Məcid müəllim surətinə qayıdaq: 

Sara Məcid müəllimin diqqətini cəlb etmişdi. Hamıdan 

əvvəl gəlir, hamıdan tez gedirdi. Həmişə dal sırada otu-

rurdu. Tənəffüslərdə də bəzən başını kitabdan qaldırmır, 

dinmir, danışmır, sual vermir, lakin maraqla dinləyirdi. 

Sual veriləndə isə pul kimi qızarır, çətin eşidilə biləcək 
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nazik bir səslə, qırıq cümlələrlə, lakin doğru cavab verir-

di. Bu isə Məcidə kifayətdi. O, belə bir mətbəx qadın-

larının birdən-birə Səriyyə kimi aktivləşə bilməyəcəyini 

bilirdi. Lakin Sara azəri-türk qadınına məxsus gen yad-

daşından gələn fərasətini, bacarığını büruzə verir. Mir 

Cəlal son dərəcə incə eyhamla rusların apardıqları mənfi 

siyasətinə – «Azərbacyan qadınları savadsız idilər, oxu-

maqdan qaçırdılar» kimi yalan təbliğatı ifşa edir. Əlbət-

tə, oxumaqdan imtina etmək – ailənin kişisinin övladları-

nın təhsil almağa qoymaması – tamam başqa şeydir. 

Məhz Saraların birdən, qısa müddətdə ayılması və sa-

vada yiyələnməsi yazıçının bu ideyasını təsdisləyir. Sa-

ralarda eyni zamanda cəsarət də yox deyildi. Hərçənd, 

bəzən oxucularda elə bir fikir də doğur ki, öz ərlərinə 

qarşı qəfildən amansızlaşır. Hətta dahi Cəfər Cabbarlının 

«Sevil» pyesi nümunə gətirilir. Saranın isə «gözü onda 

açılır, artıq o, ara-sıra qadınlar klubuna» gedir, nitqlər 

eşidir, yeni adamlar görür, yeni şeylər öyrənir. İndi o, 

«daha azad yaşamaq istəyənlərin öz məqsədlərinə nail 

olduqlarını görürdü». Bir həqiqətdir ki, təhsil məktəbə 

ilk qədəm qoyulandan oxuyanın idrakını oyadır, təsəv-

vürünü zənginləşdirir və bu, o adamın qavranışına müs-

bət təsir göstərir. Sara cəsarətli qadındır, bu, onun canın-

da, iradəsində olmasa idi, necə dəyişə bilərdi? Deməli, 

azəri-türk qadını kimi özünə qayıdır, hüququnu anlayır. 
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Eyni zamanda o, təhsilini uğurla davam etdirən Cəmilin 

anasıdır. Hansı ki, əri Məmmədhüseyn – çoxarvadlılıqda 

xüsusi səriştəli bir kişinin qarşısında susmamalıdır, bu 

mütiliyi özünə rəva görməməlidir. Mir Cəlal hüququ, 

mənəviyyətı təhqirə məruz qalan qadının susması, əyil-

məsi psixologiyasına təslim etməyi rəva bilmir və əgər 

o, ərindən «köpəyin qızı, bəs belə?» təhqirini alırsa – nə 

etməlidir? Üstəgəl əri ona hücum çəkir: «O, qolu ilə ba-

şını qoruyaraq əşqiya şəbihi kimi qadına hücum etdi. 

Məmmədhüseynin dirsəyinə çırpılan ağac quru oduna 

vurulmuş balta kimi səsləndi. Məmmədhüseyn Saranı 

yerə çırpmaq və boğmaq fikrində idi». Belə fiziki vəziy-

yətdə, əlbəttə, Sara özünü müdafiyə etməyə məcburdur. 

Müqavimət göstərsə də, əri onun saçlarını yolur. 

Bu savaş hekayənin kulminasiya nöqtəsidir. İki 

Saranı görürük: Keçmişdə qalan zavallı Sara və indi, öz 

hüququnu qorumağı bacaran savadlı Sara! Hekayə belə 

bir sonluqla bitir? «O gündən Sara Məmmədhüseynin 

üzündən qurtardı. Əməlli-başlı savadlandığını görüb, 

onu katiblik kursuna qəbul etdilər. Xalq məhkəməsində 

qulluq etdi. Sonra iclasçı seçildi. O, xüsusən, azadlığın 

cəlladlarına qarşı amansızdır. Məhkəmə sədri Babayev 

Saranın fikrilə hesablaşırdı…» 

Mir Cəlalın əsərini oxuyandan sonra xeyli düşün-

məyə məcbur edən bir hekayəsi: «Bostan oğrusu» (1935) 
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var. Əvvəla, deyim ki, obrazlı dil, fikrin lakonik çatdırıl-

ması baxımından maraqlıdır; digər tərəfdən, novella jan-

rına meyillidir, bir şərtlə ki, qardaşın mənəvi faciəsini 

yüksək etik normanın gözlənilməsi psixologiyasında 

vermişdir. Üçüncüsü, hekayədə yazıçının mənəvi dünya-

görüşü, etiqadı nəzərə çarpır. Maraqlı nüanslar var. Kər-

bəlayi Tapdıq və Durmuş kişi oğru simasında oxucuya 

təqdim edilir – bəli, ədibin yanaşması — qan qardaşları-

nın peşəkar oğruya çevrilməsinin əxlaqi səbəbi. Biri 

üzüm yetişdirir, o biri yemiş, hər ikiçi zəhmətkeşdir, 

məhsulları üstündə keşik çəkir. Diqqət əvvəlcə Durmuş 

kişiyə yönəldilir. O, sərvaxtdır və tədbirlidir, hər ikisi də 

bir-birinə qalib gəlir! Sual çıxır: bu qardaşlar niyə bir-

birlərinin bostanına oğurluğa gedirlər? Əxlaqın ən eybə-

cər təzahürü – paxıllıq psixologiyası və xarakterinin tə-

zahürü: «Təbriz üzümü» satardım, onda Durmuş da pa-

xıllığından çatlardı. «Qoy onda mənimlə bəhsə ha bəhsə 

girişsin» — xəyalından keçirir. Əxlaqda (davranışda) hə-

səd hissi mövcuddur; bu, paxıllığın əksidir, yaxşı işə qib-

tə (həsəd) edib, özündə o keyfiyyəti aşılamaq istəyirsən, 

yaxud ona nail olursan. Qardaşlarda isə mənəviyyat  

oğurluq üzərində boy atır. Maraqlıdır ki, qardaşlar – bos-

tan oğruları sakit, astadan, sanki heç nə olmamış kimi işə 

başlayırlar. Müəllif hətta obrazlı təsvirdə onların daxili 

hisslərini təsvir edir; Durmuş əvvəlcə bu işə başlayır: 
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«Durmuş dəyənin yanında barmaqları üstə yeriyib, xəyal 

kimi səssizcə Kərbəlayi Tapdığın yatağına yanaşdı. Kişi 

şirincə yuxuda xoruldayırdı. Əyilib Tapdığın üzünə 

baxdı.  

İnandı ki, «yeddi gün, yeddi gecə» dev yuxusuna 

gedib. Kərbəlayın plov yeməkdən böyüyən ağzı elə ge-

niş açılmışdı ki, oraya dolan yuxunu «yeddi gün, yeddi 

gecə» də ancaq həzm edə bilərdi. Kərbəlayı Tapdıq da 

öz növbəsində işinə rəvac verir, niyyətini gizlətmir: 

«qardaşının «bostandan dəsmal-dəsmal pul götürməyi, 

hələ bağ salmaq fikrinə düşməyi «onu narahat burax-

mır». Bu gədə məni aşacaq, mənim var-dövlətim yalan 

olacaq». Durmuş da ürəyindən keçirir: «Eybi yoxdur, 

qoy böyük qardaş bağa yiyələnsin, can sağ olar, mən də 

oxali yerin torpağını qızıla döndərərəm, heç eybi yox-

dur» – paxıllıq sindromu. Deməli, bu fikrini mütləq real-

laşdırmalıdır. Xatırladıram ki, «konsekvensial» anlama 

görə, əməlin əxlaqi qiymətinin bir meyarı da onun real 

sosial nəticəsidir. Bu mənfi əməlin (oğurluğun) motivləri 

zahirən zəif sezilir (ehtiyatlılıq) və elə təsəvvür yaradılır 

ki, tərəflər (qardaşlar) davranışlarında bir-birilərinin 

faciəsinə (üzülmüş və yemişin oğurlanması) heyifsənlə-

nirlər. Durmuşun bostanı talan ediləndə – bunun şahidi 

olanda qardaşı Tapdığı səsləyir.  «Ay dadaş, nə yatmı-

san, evimi yıxıblar, dur görək nə işdir bu» – deyir, ürəyi 
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soyumur: «Gör, bir gör! Gör namərd oğlu malımı nə 

günə salıb! Buna bax sən allah! Bu tağların hər birində 

beş-altı yemiş var idi. Biri bir oğula dəyərdi»–qardaşın-

dan kömək diləyir. «Belə «əxlaqi mehribanlıq» ona əsas-

lanır ki, əməyinin qiyməti oğurlanmış məhsulla getmiş-

dir. Hər iki qardaşın şəxsiyyətinin istiqaməti bəllidir və 

təsadüfi baş verməmişdir; oğurluq, sosial və əxlaqi sə-

bəblərlə əlaqədardır. Hər iki obrazda xeyirxahlıq hissi 

çatışmır, şərin təbiəti, əməlin strukturu özünü göstərir. 

Onlar sinfi təbəqələşmədən irəli gələrək, antoqonist 

mövqedən çıxış edirlər: varlanmaq ehtirası ilə bir-birini 

üstələsinlər. Gerçəklik onların arzularına ziddir ki, əxlaqi 

normalar «özününki» kimi deyil, yad münasibət kimi 

qavranılır, insanını vicdanı niyyətilə toqquşur və əxlaqi 

motivlər mənfi emosiya yaradır. Budur, böyük qardaş ar-

tıq Durmuşun yemişlərini bələdləmişdir, özü də məkrlə: 

«Kərbəlayı Tapdıq bu dərdi (varlandığını hiss elədikcə – 

A.E.) sinirə bilmirdi. Durmuşa  badalaq qurmağa çalışır-

dı. Son zamanlarda gözünü onun yemişlərinə dikmişdi. 

Dəfələrlə gündüzlər kiçik qardaşının bostanına keçib, 

«əhval pürsanlıq» bəhanəsi ilə yemişləri bəlləmişdi. İki-

üç kisə yemiş «daş-baş» eləyib satdırmaq, bostanın xey-

rindən «feyziyab» olmaq iştahasında idi.»  

Oxucu ovqatını «yumşaltmaq» istərdim və yazıçı 

təsvirinin məqsədini əyaniləşdirmək üçün bir epizoda 
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diqqəti yönəldirəm, belə demək mümkünsə, bostanın fi-

ziki görümü həqiqətən «oğru qardaşın» əhvalını yüksəl-

dir və oğruluğa təhrik edir: «Tağların hər qolunda bir ne-

çə yemiş böyrünü sərin torpağa verib «kotana qoşulmalı 

cöngə kimi yatırdı, sanki köyşəyirdi. Qalın və şax yar-

paqları başında boşqab kimi tutan uzun tağlar deyil, 

qonaqcıl gəlin biləkləri idi. Yemişlərin bəzisi qaraqabaq 

adamlar kimi boynunu yerə dikmişdi. Çoxusu ağaran 

qabarıq gövdəsi ilə yelkənə bənzəyirdi. Eləsi də vardı ki, 

yupyumru şamama kimi idi. Belə halda böyük qardaş 

özünü saxlaya bilərdimi? Hətta o, məhsullara düşmən 

qısqanclığı ilə yanaşır və nökərə him eləyir: —Çırpış-

dırın!»  

Yazıçı hərəkətin və nəticənin — qardaşların bir-

birinə münasibətinin əxlaqi məqsədini xeyirə yox, şərə 

yönəldiyini təsvir edir. Beləliklə, onlar qavranışın mənfi, 

pis xarakteristikasını büruzə verirlər. Və şəxsi mənafe 

əməldə motivləşir. Qardaşlarda acı paxıllıq, talançılıq 

psixologiyası güclüdür; bu heç də onunla bağlı deyil ki, 

nə vaxtsa aralarında «qan davası» olmuş, yaxud ciddi 

düşmənçilik hadisəsi baş vermişdir. Bu, sırf xarakterdən 

irəli gəlir. İnsan doğulanda əgər onun xislətində – genin-

də (bəli, hər ikisi eyni valideyndən doğulmuşlar) fəsadlar 

formalaşmışsa, mütləq aşkara çıxır. Məsələn, Kərbəlayı 

Tapdıq qardaşının yemiş bostanını görəndə elə «fərəhlə-
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nir», sanki ömründə yemiş görməmişdir. Bu dəfə də şai-

ranə bənzətmə onun xəyalında dolaşır. Oğru hər iki bos-

tanı talan etmişdi. Böyük qardaş daha gözməyi bacarmır, 

söyüşə əl atır. «Gör, bir gör! Gör namərd oğlu malımı nə 

günə salıb! Buna bax sən allah!.. Vay köpək oğlu, 

toxumluqları da yolubdur. Sənin atan gorbagor olsun!» 

Belə fürsəti əldən verməyən kiçik qardaş sanki heç nə 

olmamış kimi hayıflanır. «Heyif! Heyif zəhmətinə!.. Ay 

canım, səndə də günah var axı! Bostanda yatmışsan, niyə 

ayıq olmursan? Bilmirsən ki, oğrular gözdən tük çəkir-

lər? Mən o üzümü güc-bəla ilə saxlamışam. Gecələr yu-

xumu özümə haram eləmişəm». Durmuş özünü sığorta 

etmək naminə soyuq diplomatiyaya əl atır, axı, daxilində 

müsbət bir şey yoxdur və daha ağır söyüş dilinə gəlir. 

«Oğrunun namusu əllərdə qalsın! Axı, buna zəhmət çək-

mişəm, əlim qabar odub bel vurmaqdan…» Kərbəlayı 

Tapdıq «namus məsələsinə» tab gətirmir. Qan başına vu-

rur, ürəyinə alov dolur, hətta əlini xəncərə atır; bu anlar-

da fikirləşir: «Yaxşı, vursam deyəcək: «Aha, oğru sən-

sən ki!» Yox, açıb ağartmaq lazım deyil. – Nəyə lazım 

yemişdən ötrü namusa söyürsən, yaxşı deyil, eşidən 

olar…» Bu eyham xeyli mətləbdən xəbər verir və güman 

ki, bir-birlərindən şübhələnirlər. Kərbəlayi Tapdığın əx-

laqında yeganə oyanan odur – namusuna sahib çıxır – 

qardaşının sakit, oğrulara məxsus soyuqqanlığı ilə sö-
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yüşdə haqlı olduğunu duyub, Durmuşun sözləri ona təsir 

edir: «Bu sözlər kürədə qızardılmış kömür kimi bir-bir 

Tapdığın ürəyinə dəyir, onu  yandırıb yaxırdı. Ayrı vaxt 

olsaydı Kərbəlayi Tapdıq ölüb-öldürməklə cavab verər-

di. Amma indi vəziyyəti eləydi ki, sükutdan başqa çarə 

yox idi. O, üz döndərib getdi. Və onun fəlakəti az sonra 

başlayır: «Yaxınlaşdı, nə gördü. Tənəklər dağılmış qo-

yun kimi durub baxır. Yaylaq üzümü elə təmizləyiblər 

ki, deyərsən günün günorta çağı buradan bir dəstə oğru 

keçib. Bir zingirə də üzüm qalmayıb. Salxımlardan qırı-

lan gilələr ləkin içindəki çüxurlara tökülüb. Tənəklərin 

yoluq yarpaqları sallanır, budaqlar soyulmuş adamlar ki-

mi  mat-məyus, boynu çiynində baxır, salxımların saplaq 

yeri göz yaşı tökür.» 

Mir Cəlal fərdi sənətkarlığı sayəsində hekayə jan-

rında qoyulmayan (unutmayaq ki, əsər 30-cu illərdə qə-

ləmə alınmışdır) «əməl ahəngdarlığı» anlayışının bədii 

qoyuluşunu vermişdir. «Biz bu məsələnin – etikada 

predmeti ilə maraqlandıq və heç də yanılmadığımız qə-

naətinə gəldik.» Davranış münasibətləri çərçivəsində 

əməl ahəngdarlığı adamların (obrazların) konkret sosial 

şəraitilə, insanın həyat amalı ilə özünü «dəyişdirməsi» 

(necə ki, qardaşlar üzbəüz rola girirlər) zərurətilə hesab-

laşmalı olur. Fakt yalnız özünə bəllidir (mən oğurlamı-

şam), mənəviyyatın – davranışın tənzimi spesifik xarak-
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terə, yəni şərə qulluq xidmətinə malikdir. Qardaşların 

qarşılıqlı münasibəti formal hərəkətdən-canıyanaqlıqdan 

ibarət akta çevrilir və onların «həyat niyyəti» qeyri-əxla-

qidir. Belə yanaşma təbii ki, əməli ahəngdarlığı (əməli 

işi) ilə zahiri qavranışı bir-birinə qarşı qoymaqla ədib 

bütöv xarakter kimi, vəhdətdə olan elementlərin bir sis-

tem kimi  təsəvvüründə canlardırır. Və bu hərəkətlər «ki-

çik şər» deyil, artıq qardaşlar günahsız, müdafiəsiz həm-

kəndlilərini şərləyirlər. Onlar kənd soveti sədrinə rəsmi 

şikayət edir və oğruların Ağcanın oğlunun və Dınqır Ab-

basın olduğunu bildirirlər. Məlum olur ki, Dinqir Abbas 

həbsdə, Ağcanın oğlu bir aydır kənddə yoxdur. Beləlik-

lə, münaqişənin yaranmasına şərait yaranır: kiçik şər ax-

tarışı zərurəti meydana çıxır. Məqsəd isə qardaşların öz-

lərinə haqq qazandırmaqdır. Milis  Qələndər Quliyev So-

vet sədrindən daha tədbirlidir, məntiqlidir. Oğrunun ta-

pılması vasitələrini düşünür, şübhələrə, tərəddüdlərə son 

qoymaq istəyir, buna onun hüququ çatır. Və «kiçik şərə» 

son qoymalıdır. Sədri bu işə cəlb edir. Vağzala yollanır-

lar. Bu dəfə də Mir Cəlal şirin təsvirindən məkanı real-

laşdırır: «Zəng səsləndi, səsi ilə də hamını hərəkətə gə-

tirdi. Kimi adamları basa-basa əlini kassanın pəncərəsinə 

yetirməyə can atır, kimi çamadanı əlində növbətçiyə güc 

gəlib, dal qapıdan platformaya çıxmaq istəyirdi.» Bu təs-

vir daha bir mənzərəni tamamlayır: «Bufetin sağ tərəfin-
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də balaca bağın qabağındakı vağzal bazara minikləri 

çağrılmamış qonaq kimi aramsız gözləyirdi. Üzümü sə-

bətlərə düzən, almanı yüngül-yüngül çəkib kağız torbaya 

dolduran, stəkanı təmizləyən kim, bişmiş kotleti stola 

düzən, yemiş dilimləyən kim…». Yazıçı oğru qardaşlara 

belə bir vağzal aurasında izi itirmək üçün vermişdir; on-

lar həm bir-birlərindən qaçarlar, həm də onlara tanış-bi-

liş bəlləməsin: Kərbəlayi Tapdıq iki tay corco yemişini 

yerə düzən nökərinə kömək edir, o yan bu yana baxmağı 

da unutmur. Durumuş isə qabağına yaylıq üzümü ilə do-

lu balaca səbət qoyub, kisəni qılçası arasına alıb qorxa-

qorxa səbətin ağzını bəzəyir. Məsələ artıq durulur, də-

qiqləşir. «Kiçik şər»in daşıyıcıları göz qabağındadır, 

oğurluq mallarını satmaq ehtirasını yaşayırlar. Və əxlaqi 

komprominsə yol görünmür. Sovet sədri də mərhəmət, 

obyektivlik hissi gözləyir. «Yazıq Dinqil Abbas, binəva 

Ağcanın oğlu» pıçıldayır, minik Qələndər: «Çaqqal baş 

qopardır, qurdun adı bədnamdır» deyir. Bu qeyri komp-

romis adamların müəyyən əxlaqi naqisliyinə haqq qazan-

dırmır və oğurluq onları qurban getməyi tələb edir. Bu-

rada yanaşma meyarının pozitiv və neqativ cəhətləri 

(böhtanların «qurbanları» və real oğrular) görünür; bax-

mayaraq kiçikdir, amma şərdir! 

Qayıdaq qardaşların seçdikləri məkana–vağzala: 

«Qatar gəldi. Adamlar vaqondan töküldülər, qırılmış bo-
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yunbağı kimi yerə səpələndilər. Yeyənə, seçənə, aldığını 

qoltuğuna vurana, vaqonda gözləyənə, sevgilisinə meyvə 

aparana bax!..» Müştərilər azalır, üçüncü zəngdən sonra 

qatar yola düşür. Tapdıq budkaya sarı boylanır, istədiyi 

alınmamışdır. Birdən Durmuşun əlində yaylıq üzümünü 

görür, yerində donub qalır: «Onların gözü bir-birinə sa-

taşdı: atışan adamlar kimi özlərini yığışdırdılar. Diqqətlə 

bir-birinin üzünə və matahına baxdılar. Durmuş səbəti 

yerə qoyub özünü ağacların arasına verdi. Kərbəlayi 

Tapdıq nökərə him elədi: –Gəldilər…» 

Onlar yaxalanırlar.  

Beləliklə, kompromisin əks mövqeyi «məcburi 

vasitələr»ə üz tutur və «kiçik şərin» mövcudluğunu sü-

buta yetirmək  zorunda qalır…  

 

 

2. 

 

Mir Cəlalın 1937-ci ildə yazdığı bir neçə hekayə-

nin sırasında əslində eyni mövzudan bəhs edən «Bada-

mın ləzzəti» və «Nanənin hünəri»nin məğzində —poeti-

kasında nə durur? Sual tarixi yaddaşdan üzü bəri – XXI 

əsr bizlərə verilə bilər və cavabını istəyirsə təbii səslə-

nər. Sovet İttifaqında Ali Sovetə deputat seçkisi çox sadə 

üsulla keçirilmiş bir vərdiş idi. Qabaqcadan müəyyənləş-
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dirlmiş və «möhürlənmiş» deputat yeri vardı; müəyyən-

ləşdirilmiş vakant yerlərin əsasən qurumun (Kommunist 

partiyasının) birinci, bəzən ikinci funksionerləri tuturdu. 

Yaradıcı simalar da nüfuzlu yerə malikdi. Sonra «de-

mokratiya»nı təmsil edən kolxozçular və fəhlələr gəlirdi. 

Vəziyyət  kənar məkanlarda, yəni SSRİ-də yüksək höku-

mət vəzifəsi tutanlar, deyək ki, Azərbaycan respublika-

sından deputat tituluna sahib olurdular, guya SSRİ Ali 

Sovetində Azərbaycanı təmsil edirdilər… 

Otuzuncu illərdə, ilk dövrlərdə (beş ildən bir) 

kimlər necə seçilirdi – şahid olmamışam – vəziyyətə ay-

dınlıq gətirməkdə israrlı deyiləm. Qaldı 37-ci ilə – artıq 

repressiyaya – qanlı terrora start verilmişdi. Mir Cəlalın 

həmin hekayələri belə zamanda qələmə alınmışdı. Şüb-

həsiz, ədib də digər qələm sahiblərindən fərqlənmədən 

Kommunist partiyasına da, Leninə də… alqış deməliydi, 

vur-tut 29 yaşında idi. Şübhəsiz, repressiyanın gənc ya-

zıçı kimi ondan da yan keçməyəcəyini duymaya bilməz-

di. Lakin ədalət naminə deməliyik ki, Mir Cəlal məhz bu 

hekayələri özünüxilas məqsədilə yazmağı planlaşdırma-

mışdı. Məsələnin mahiyyətində obyektiv, düzgün və la-

yiqli deputatın, xalq elçisinin seçilməsi dayanır. M.Cəlal 

yazıçı əqidəsinə daima sadiq qalmışdır və bu yüksək xa-

rakter keyfiyyəti gənc yaşlarından özünü göstərmişdir. 

Bir həqiqətdir ki, siyasi quruluşda, dövlətin düzgün idarə 
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olunmasında, xalqın mənəvi və maddi rifahının yüksək 

durum kəsb etməsində qanunvericilik qurumu (ali Sove-

tin formalaşması) əsas orqandır. Orada o adamlar təmsilə 

layiq olmalıdır – sifarişlə yox, xalqın iradəsilə, səsilə se-

çilirlər. Mir Cəlal bir ziyalı kimi, vətəndaş kimi belə bir 

siyasi – sosial və əxlaqi məsələnin şahidiydi, müəllim 

idi, hər şeyi görürdü. Onu da bilirdi ki, camaatın, seçici-

lərin əksəri, xüsusilə, kənd yerlərnidə savadsızdılar (ya-

şıdları nəzərdə tuturdu), onlar öz hüquqlarını başa duş-

məlidirlər; qadınlar – analar az fəallıq göstərməməlidir-

lər. Badamlar, Nanələr, Bədirnisələr savadlanmalı, öz se-

çicilik hüquqlarına yiyələnməlidirlər. «Badamın ləzzəti» 

hekayəsində Badam xala – Kərbəlayi Həmidova elə də 

yumşaq xasiyyətli qadına oxşamır, istəmir kimsə onun 

adından nəsə desin, imza qoysun. Onun adı təbliğatçı və 

təşviqatçı İmranın siyahısında var; baxmayaraq ilkin mü-

daxilə xoş alınmamışdır. Evdə olmayan Badam xalanın 

yerinə danışırlar. İmran Badam xalayla görüşmək istəyir, 

«qonşu qız əhlavatı xəbər verir: – Gəlmişdilər, arvadları 

dərnəyə yazırdılar. Səni də yazdırdıq. Familyan Kərbəla-

yi Həmidovadırmı? Badam xala qaşını döydü: 

–Necə, necə? 

Qızın anası Badam xalanın bu hirsli sualını 

eşidib, tez eyvana çıxdı: 
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–Badam xala, seçkilərə hazırlıq gedir. Ali Sovetə 

seçki qaydalarını ev qadınlarına öyrədirlər. Dərnəkdə 

oxudurlar. Bütün ev arvadları gedir. Səni də yazdılar. 

Badam saymazyana cavab verdi: 

–Mənim elə yerlərdə nə işim!.. 

Nəhayət onu razı salırlar.  

Unutmayaq ki, Badam xalada azəri qadınlarına 

məxsus abırlılıq, mərhəmlik, yaxud qeyri-mərhəmlik ki-

mi həssaslıq vardır və bu barədə şübhəsi də yox deyil. 

«O, zənn edirdi ki, adını yazıb aparan» naməhrəm adam 

bir kölgə kimi ona bağlanmışdır. Onun qəlbinə yol axta-

rır, familiyasını öyrənməklə bu yolun, bu qapının açarını 

ələ keçirmişdir.» 

Badam xala dərnəyə yazılır və müntəzəm davam 

edir. Oğlu Xəlil də anasının maarfilənməsində yardımçı-

dır. Badam xalanı həqiqət, düzgünlük, bir məsələni kor-

təbii yox, anlamaqla yerinə yetirmək düşündürür, odur 

oğlundan Leninin qadınların azadlığı barədə sözlərini so-

ruşur. Lenin olanda nə olar, sözlərini – «qulluqçu da hö-

kuməti idarə etməyi bacarmalıdır, qadınlar kişiylə bəra-

bər hüquqlu olsun»u əsas hesab edir. 

Badam xala iclasa üz tutur: «Badam xala Bədir-

nisəgillə cərgələrin arasından, adamların içindən keçib, 

lap qabaq tərəfdə oturdu. Badam xala əvvəl bir səhnəyə 

göz qoydu, şəkilləri, zər qotazlı bayraqları, ağ yazıları 
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ipək parçaları gördü. Səhnədə oturanlara diqqət elədi. 

Heç birini tanımadı. Yavaşca çevrilib dala – zalı doldu-

ran, bir-birilə danışıb gülən təmiz, təzə paltarlı yüzlərcə 

seçicilərə baxdı, onu heyrət götürdü, ürəyində dedi: 

«Pah... Bizim küçədə gör nə qədər adam varmış! Çoxu 

da cavan–cavan!..».  

Badam xala obrazı ibrətli mətləblərin yozumunda 

həqiqət meyarıdır, hərçənd, savadsızdır, lakin xaraktercə 

bitkindir, saxtakarlıqdan uzaqdır. Təəssüf ki, o, bir eta-

lon olaraq bizim  günlərin seçki kompaniyasına gəlib 

çatmamışdır. O, xəcalətlə söz alıb, fikrini bildirdiyi hal-

da, bizim xeyli-xeyli sayda qadın seçicilərimizin ciblə-

rində yüksək təhsilli diplomlar olsa da, total şəklində ki-

mə (bəllidir) və nə üçün (layiqdirmi) səs verdiklərinin 

fərqinə şüurlu varmırlar. Belələrinin nənələri Badam xa-

lanın sözlərini onlar üçün xatırladıram: «O yoldaş, baş-

dan danışan yoldaş çox qəşəng danışdı. Düz deyir ki, gə-

rək deputatlığa təmiz adamları, iş görənləri seçək. Keçən 

ildən bizim rayonda bir oğlan işləyir. Dərsi qurtarıb gə-

lib. Adı da Yusifdir, famili də…» 

Mir Cəlalın məsqədi heç də o deyildi ki, Badam 

xala obrazında Sovet hökumətinin qadınlara verdiyi 

azadlıq hüququnu əyaniləşdirsin, əlbəttə, bu həqiqət də 

lazımdır. Lakin xalqın taleyinin həlli prosesində, ali pa-

latada müxtəlif ictimai və şəxsi maraqlarla seçilən nüma-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

43 

yəndələrin seçimində xalqın ən adi bir nəfərinin xəbəri 

olmalıdır, ərazidən irəli sürülən və reallaşan insanın(la-

rın) yalnız ləyaqətinə, bacarığına, obyektivliyinə, təm-

siletmə əxlaqına malikliyi nəzərə alınmalıdır. Axı, ta-

rixən siyasi dairələrdə sözə baxanlar, şəxsi mənafelərini 

üstün tutanlar, xalqın iradəsini sıfıra dəyişlənlər Ali 

Sovetdə, palatada, senatda, radada və sairdə, ya da höku-

mətdə təmsil olunurlar. Məhz cəmiyyətdə təbəqələşməyə 

qapı da buradan açılır. Əgər tarixə üz tuturuqsa, bir faktı 

yada salmaq pis olmazdı. (Unutmayaq ki, Mir Cəlal gənc 

olsa da siyasi savada, bəzi ölkələrdəki siyasi proseslərə 

bələd idi. Məsələn, Yunan demokratiyasının «qızıl döv-

rü»nə rast gələn və (e.ə. təxminən 2500-ci ildə) ədalətli 

Solomon qanunlarının qəbul edilməsindən qabaq Afina-

da iki əsr müddətində hökmdar Drakonun sərt qanunları 

işləyirdi. Bu qanunlar xalq tərəfindən deyil, hökmdarlar 

tərəfindən hazırlanırdı. Lakin qədim yunanlar başa düş-

müşdülər ki, yaxşı qanunlar da var, pisləri də. Lakin pisi-

ni dəyişmək lazımdır. Qədim yunan demokratiyası tərə-

findən bu qanunlara verilən qiymət insan haqqının mü-

dafiə olunma işində böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 

Unutmayaq ki, həmişə (tarixən) yazıçılar, alimlər, 

ictimai xadimlər indi də (XX əsrdə də) vətənşadların hü-

quq və azadlığının qorunmasına böyük təsir göstərirlər. 

Deyək ki, Volterin Rusiyanın, Prussiyanın və Avstriya-
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nın dövlət xadimlərinə xüsusi təsiri vardı. Filosof siya-

sətçi C.S.Mill haqlı olaraq «azadlıq» ideyasının «atası» 

hesab edilmişdir. Eləcə də Vaşinqton, Bencamin, Frank-

lin, Tomas Cefferson şəxsi azadlığın müdafiəçiləri kimi 

tarıxin yaddaşında qalmışlar… 

Mir Cəlalı onlarla eyniləşdirmək istəməzdim, am-

ma o, bir yazıçı kimi otuzuncu illərdən ta ömrünün son-

larınacan hekayələrində dahiyanə proqnozlar irəli sur-

muş və XXI əsrin «gündəliyinə» düşməyə layiq hesab 

etmişəm. Bu fikrimi hissiyata qapılmadan söyləyirəm. 

Əgər XX əsrin sakini Badam xala azca da olsa, həqiqə-

tin, deputat seçimində öz şəxsi fikrini deyib, onun müda-

fiəsinin şahididirsə, çağdaş millət vəkillərimizin arasında 

elələri var ki, ayağı dəymədiyi, camaatını görüb dərdinə 

şərik çıxmadığı ərazidən deputat mandatı alır! 

«Nanənin hünəri» hekayəsinin adı maraq 

doğurur: Nanə arvadın oxumağa qoşulub öz seçicilik 

hüququnu müdafiə etmək və oğlu Hünərin vasitəsilə sa-

vada, maarifçiliyə meyillilik.  

Hekayədə «Badamın ləzzəti»ndən fərqli olaraq 

kim gəldi, necə gəldi» prinsipinə qarşı çıxılır. Və biz 

Məşədi Müslümlə Novruz surətlərinin nostalji xülyaları 

ilə qarşılaşırıq. Kimlərdir bu adamlar: «Onlardan bir 

yeddi-səkkiz il əvvəl kənd sovetində sədr olmuş uzun-

burun Məşədi Müslüm idi. O, «pis işləməzdi.» Hamıya 
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«hörmət» qoyardı. Cavanlara «kasıblıq» kağızı verib 

oxumağa gördərərdi. Ağsaqqalların könlünü alardı. Peş-

kəş anıb vergiləri azaldardı…». Bu «maxinasiyalar»ını 

kənd əhli başa düşüb, onu daha deputat seçmirlər. Həm-

karı yalnız Novruzdur, arzusunu ona etibar edir, istəmir 

öz namizədliyini irəli sürsün, guya təvazökarlıq edir. Na-

mizəd müəllimdir, barəsində Novruzdan soruşur:  

«–A.Novruz, bu ki, o müəllim ki, seçmək istəyirlər ha, 

nə təhər adamdı? Sən tanıyırsan? 

Novruz çiynini çəkdi: 

–Məşədi, üzünü görmüşəm, amma tanımıram. 

Tərifləyirlər. 

–Deyəsən Qasımlı kəndindəndir. Mən o kəndin 

küyçülüyünü çoxdan bilirəm. Öz adamlarını keçirmək 

üçün əlbəttə ki, tərifləyəcəklər. O kənd yaman kənddir! 

–Nə bilim. 

–Nə bilim demə, bilməli çox şey var. Ancaq de-

yən lazımdır. 

–Nəyi  deyən?..» 

Məşədi Müslüm artıq mətləbə yaxınlaşır və Nov-

ruzu danışdırır ki, Novruzu dilləndirsin, bəlkə yoldaşı 

başa düşər. 

Məşədi Müslüm öz namizədliyi naminə 

müəllimin heç bir vəzifə daşımadığını dostuna işarə vu-

rur, «bizə müəllim yox, ispalkom işçisi lazımdır, elə 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

46 

adam olsun ki, qolçomaqlarla, xainlərlə döyüşə bilsin, 

sovet işində təcrübəli, işləmiş olsun, bələd olsun, xam 

olmasın»—izahatını əsirgəmir. Məşədi Müslüm 

seçilməyin (namizədlikdən başlayır) üsulunu axtarıb 

tapır: «Öz aramızdır, burda qalsın, sənə inanıb deyirəm. 

Sən tribunadan «canım, istəmirik!» deyəndə iclasın o 

başından qışqıracam ki, «Pravilna!» Balaqardaşa  da  

tapşıracağam ki, otursun sədrin qulağının dibində, baxsın 

gözünün  içinə. O da bağırsın: «pravilna!». Sən bilirsən: 

iclasın içində ki, biz sənin sözünü təsdiqlədik, «pravil-

na» deyək, bu, bir möhür kimi protokola yapışacaq, 

deyən kim idi, - niyə dedilər – heç kəs maraqlanmaya-

caq. Deyəcəklər: «kütlədir, tələb eləyir, nə söz?» Elə ki, 

müəllimin adını sildilər, sədr deyər, adam verin, namizəd 

qoyaq. Onda mənim dilim uzun olar.  Qalxıb sənin 

barəndə bir tutarlı nitq deyərəm. Bildin?» 

Planın layihəsi belədir və Novruz Kəhrizov ssena-

rilə hərəkət edir. Lakin ucaboy müəllimin tribunaya qal-

xan seçiciləri önündə aramla danışır. Məşədi Müslüm 

planını açıqlayır, ispolkomda işləyib işləməməsini sual 

edir, «xeyr» cavabını alır. Planın başqa bir tərəfinə toxu-

nur: «İndi yoldaş, biz səni seçsək bu nabələb olduğun 

hökumət işinə, neçə il naşılıq eləyəcəksən? Bu işi neçə il 

müəllimlik kimi öyrənib, yaxşı aparmağa söz verirsən?» 

Zahirən demokratik fikirdir ki, deputatın təcrübəsi olma-
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lıdır, etimadı doğrultmalıdır. Etiraz səslənir; üçüncü mə-

qama əl atılır, Kəhrizov Novruz ayağa qalxır: «—Sualım 

var, yoldaş! Yoldaş, de görək, inişil sürgünə gedən Hacı 

Məliklə necə qohumsan? Əlaqələrindən danış». Cavab 

gümanı təkzib edir. Sədr işə qarışır: «Sən çaşmısan, nə-

dir, ay Kəhrizov!» Nanənin oğlu Hünər də sözünü deyir, 

Novruzovun öyrədilməsini bildirəndə, Kəhrizov etiraf 

edir…  

Hekayədə müəllim dinamik olaraq seçicilərin mə-

sələyə münasibətinə aydınlıq gətirir və yenə öz proqno-

zunu irəli sürür: Seçki obyektiv, vicdan daxilində aparıl-

malıdır, hər bir demokratik dövlətin bu iş borcudur, 

konstitusiya vəzifəsidir. Mən Mir Cəlalın hekayəsinə 

«seçki» mözüsunu seçməsi ədibin cəsarətindən irəli gəlir 

və öz həmvətənlərinə bu yolda ədalətli olmağa çaxırmış-

dır. Biz yenə tarixə, mübahisələrə əsas verən «seçkinin 

demokratikləşdirilməsi» probleminə nəzər yetirəcəyik və 

sual ortaya çıxır: «Bəs demokratik seçkilər nədir? Mən 

ABŞ-ın BMT-dəki keçmiş səfiri Cin Kirnpatrikin qiy-

mətli sözlərini xatırladıram: «Demokratik seçkilər təkcə 

simvolik xarakter daşımır. Onlar rəqabət şəraitində 

vaxtaşırı keçirilən, nümayəndəli və qəti seçkilərdir.» Bu 

seçkilərin gedişində hökuməti tənqid etməyə dair geniş 

azadlıqlara malik olan vətəndaşlar hökumətdə əsas qə-

rarlar qəbul edəcək şəxslər seçirlər. Bu fikir onu əsaslan-
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dırır ki, seçkinin əsas meyarı rəqabət şəraitinin yaradıl-

ması, seçkilərin vaxtaşırı keçirilməsi və nümayəndəli, 

qəti olmasıdır. Biz bunlara əməl edirikmi, amma Nanə 

xala yaxşı başa düşür seçki komponiyasına kim seçilir – 

layiqdirmi? Hekayədə oxuyuruq: «Nanə xala indi başa 

düşdü ki, seçki işi onun başa düşdüyü kimi o qədər də 

sadə və asan iş deyilmiş. Burada bərk mübarizələr gedir-

miş. Xalqın düşmənləri gör nə fırıldaqlar qurur, gör, nə 

hiylələr düzəldir… Bunlar caamat içinə soxulub, kim bi-

lir daha nələr edirlər, bunlardan ehtiyat etmək lazım-

dır!..» 

M.Cəlal hər iki hekayədə ciddi əxlaqi və sosial 

problemi qoyur: insanın müstəqil seçmə azadlığına im-

kan yaradılmalıdır, müəyyən şərait olmalıdır. Belə bir 

seçmə imkanı alternativləri subyektiv bilmə və onlardan 

birinə üstünlük verilməsi azad qərarı təmin etməlidir və 

bu, könüllü olsun və icrasını tapsın. Seçmə azadlığı – 

mütərəqqi əxlaqi məqsədlər naminə vəziyyəti dəyişdir-

mək bacarığıdır. 

 

 

 

 

 

3. 
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Mir Cəlal 1937-cu ildə daha iki hekayəsini çap et-

dirmişdir: «Gözün aydın» və «Səfər» —insanların şüuru-

nun oyanması, Bakıda və kəndlərimizdə gedən qurucu-

luq, bərpa işləri. Xüsusən, ədibin ən çox üz tutduğu in-

san Ana obrazıdır. Maraqlıdır ki, 30-cu illər nəsrimizdə 

M.Cəlal qədər ana psixologiyasına muraciət edən ikinci 

yazıçı yoxdur. Bunun başlıca səbəblərindən biri feodal 

mühitində yaşayan, özünü dərk edən azərbaycanlı analar 

(qadınlar), hansı ki, uzaq bölgələrdə yaşayırdılar – 

məktəb görməmişdilər, maarifçilik hərəkatı bu yerlərə 

lazımi dərəcədə çatmamışdı. Lakin anaların övladları 

oxumuş gənclərdi və onlar ağıllı, mətinli, qanunları bilən 

obrazlardır. Yazıçı incə halda deyir ki, biz əzəldən oxu-

muş, dünyagörüşlü, ailəyə sədaqətli millətik və uzaq ma-

riximiz də bunu təsdiqləyir. Sadəcə, ailə-məişət zəminin-

də sağlam uşaq dünyaya gətirib, böyütmək əsas məqsəd 

olmuşdur. Bəli, bu fikir tamamilə doğrudur. Xəstə, sısqa 

övlad: istər qız, istərsə oğlan olsun – Vətənə də lazımsız-

dır. Məsələ, kəmiyyətlə deyil, torpağına, valideynlərinə 

xidmətdə durmağı lazımdısa durmalı bacarmalıdırlar. Bu 

gün ən bariz nümunəsi Afina – Sparta tərbiyəsidir, qə-

dim Şərq, Azərbaycan adətimizcə övlada yanaşma üsu-

ludur. Belə bir nöqtədən analarımız oxumaq dalınca get-

məmişlər.  Hüquqları, da eləcə də ərləri sarıdan tapda-
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lanmamışdır… «Gözün aydın»da və «Səfər»dəki Anaları 

bitkin obrazlardır, onlar oxumasalar da yaxşını, mütərəq-

qini tez götürməyi bacarırlar, adaptasiya olunurlar. Və 

heç bir xalqda bizim qədər övlada-balaya məhəbbəti 

olmayan analarımız onlardan (analardan) fərqlənirlər. 

Birinci hekayə maraqlı süjet üzərində qurulmuşdur, ailə-

məişət səpgilidir. Anasından xəbərsiz Həbibə adlı bir 

qızla evlənən və bir uşağı doğulan müəllim (onun dilin-

dən nəql edilir) həm öz qüsuru, həm də anasına məhəb-

bəti kimi məktub yazır. Sanki o, üzr istəyir – icazəsiz ev-

ləndiyi üçün. Amma peşimançılıq  çəkmir. İlk sözlərini 

Bakının necə gözəlləşməsindən, hər gün, hər saat baş ve-

rən dəyişliklərdən başlayır: «Axşam  gəzintisindən sonra 

eyvana çıxmışdım. Uzaqlara, şəhərin dənizə sallanan 

ətəklərinə baxırdım. Yerə ulduz səpələnmişdi. Hər yan 

çıraqban idi. Rəngli lampaları gördükcə küçələrin daş-

qaşa tutulduğunu zənn edirdim. Sahil sularından qızıl sü-

tunlar açılmış – dəniz bəzənmişdi…» Məlum olur ki, o, 

üç ildir anasını nə görmüş, nə də ona məktub yazmışdır. 

Artıq məktəbi bitirmişdir, ev də almışdır. Həmin konsert 

axşamı Həbibə adlı qıza «bənd» olduğunu da yazır. Bu 

«bəndolma»nın hekayəyə daxil edilməsi yazıçıya məx-

sus incə yumorun şirinliyidir, oxucunu yeknəsəklikdən 

bir qədər aralayır. Bunu oxuyan Həbibə sakit dayanmır, 

ərinə sataşır: «Bir ay qabaq qapımızda əsim-əsim əsmə-
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yin nə idi bəs? – deyir. O isə cavabında «özgənin kağızı-

nı icazəsiz oxumaq olmaz» - bildirir. – Aralarındakı 

məkrsiz dialoq hekayəyə yeni ovqat gətirir… 

Məktubun yazılışı fonunda yazıçı qayəsi açılır və 

bu müdaxilə iki dəfə olur, «ikincidə» oğul 20-25 günlük 

ezamiyyətdən qayıdanda Bakının necə sürətlə dəyişdiyi-

ni yazır: «Qayıdanda tramvaydan düşdüm ki: «Novba-

har» aşxanasında nahar eləyim, saatın altından iki addım 

yeridm. Bir də gördüm azmışam: gedib gül-çiçəkli bir 

bağa çıxmışam. Yan-yörəmə baxdım, çaşıb qaldım, əla-

cım kəsildi. Qayıdıb, bələdlədiyim küçə ilə təzədən gəl-

dim… Bir də gördüm nə o «Novbahar» var, nə o küçə. O 

yerdə bağ salınıb. Musiqi çalınır, körpə uşaqlar oynayı-

şır. Daş pilləkənlərin yanlarında çiçəklər baş-başa verib; 

nilufər, gülsabah, nərgiz ləkləri sallanıb…»  Oğlu anası-

na yazdığı yeniliklərdən – Staxanov hərəkatından ya-

zır… Lakin ana qüdsiyyəti diqqət mərkəzinə gəlir, qəfil 

onu telefona çağırırlar. Oğlunun istəyi də nəzərə gəlir, 

yazıçı ana-övlad məhəbbətini təkləndirmir: «Bu səsdəki 

hərarət bütün bədənimi mum kimi yumşaltdı. Hər şey 

mənə təsirli gəldi. Özümü mehriban anamın bəslədiyi, 

ovuduğu, rahat qucağında hiss etdim. Anamın sevincdən 

yaşarmış gözlərini, titrəyən dodaqlarını, açıq qollarını, 

mənə tərəf gələn qısa və yeyin addımlarını görürdüm, 
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ürəyim quş kimi çırpınırdı…» Ana oğluna görüş təyin 

edir, «birisi gün səhər maşın ayağına çıx» - deyir. 

Oğlu gecikir – bu da müəllifin daha bir priyomu – 

oxucunu yormaması üçün. Şəhərin daha bir rakursdan 

görünüşü: idmançıların şəhər nümayişi. Yollar tər-təmiz. 

Radio guruldayır, orkestr çalır. Sürətlə uçan, fişəng kimi 

vıyıldayan ulduz  təyyarələr nizami dəstələrə oxşayırdı. 

Biz  paraşütçülərin yerə enməsinə tamaşa edirdik… La-

kin belə qələbəliyin ağuşunda qatara gecikir. Peşimanla-

yır. Günlərin birində tələbələri onu qəzetə vurduqlarını 

xəbər verirlər. Qəzetə baxanda anasının şəklini görür. 

Moskvaya pambıqçı-staxanovçuların müşavirəsində 

iştirakından çəkilmişdi, hətta anasının nitqi də çap olun-

muşdu:  Məğzi onda idi ki, şəhərdə yaşayanların kənd-

dən xəbərləri yoxdur, gəlib cəh-cəlalı görsünlər. Oğlu da 

belələrindəndir: «Bir götürək elə mənim oğlumu, özü 

oxumuş, məktəb qurtarmış bir müəllimdir. Amma, digəl 

kənddən əsla xəbəri yoxdur…» Ciddi iraddır, o mənada 

– doğulduğu kəndə ayağı illərdir dəymir. Ana öz uğurla-

rından ağız dolusu danışır.  

Mir Cəlal ana obrazında zəhmətkeş varlığın tipik 

əməyini, çevikliyini təsvir edir. İkinci hekayədə Bənda-

lanın anası əsgər oğlu ilə öyünür, orduda ikən nişanlısını 

kəndə qoyanda Yarpızın münasibətini düşünür. Bizim 

analara məxsus hissdir, bir balaca «kəm» baxdımı qıs-
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qanclıq baş qaldırır. Bu ştrixi yazıçı ustalıqla verir. Ana 

Yarpızın soyuqluğuna heç cürə məna verə bilmir və gi-

leylənir ki, bir zaman, balam ata-anası yalvarırdı, özü qı-

şın boranında çıxıb qapıda dururdu ki, Bəndalı ötəndə 

boyuna baxsın. İndi nə oldu? Yoxsa təzəsini tapıblar? 

Yoxsa «çirkin, sən dur, gözəl axtarım» məsələdir? – 

suallar az sonra ikinci plana keçir, ananın fikri-zikri əs-

gər oğlundadır. Qəfil poçtalyon anaya göy paket gətirir, 

içində qalın kağız, 150 manat pul və sovqat. Ananı pul-

filan yox, oğlundan gələn məktub maraqlandırır və Ək-

bərə oxutdurandan sonra sakitləşir. Məktub fərəhli yazıl-

mışdı, öyünməyə dəyərdi: Təlimdə ona verilən atı döyü-

şə hazırlaya bilmişdir. Bir yerində yazır: «Öyrədirəm ki, 

düşmənlə vuruşda mən yaralanıb yıxılsam, qılıncım 

əlimdən düşsə, kişnəyib hay salmasın, başına gələn mü-

sibətdən özünü itirməsin, bütün qüvvəsilə yüyürsun, düş-

mənin başını qoparsın.» 

Hekayənin bir yerində məktubdakı işarələr oxu-

cunu nigaran qoyur. Bəndalının nişanlısının ərköyünlü-

yünün müqabilində (əvəzçıxma mənasında)  ona hədiyyə 

təqdim edən bir qızın hənirtili münasibəti: «Aldım, qızın 

yumşaq, nazik və isti əlini qızıl əsgər qətiyyəti və səmi-

miyyətilə sıxdım. Qız gülümsəyib durdu. Onun bağışla-

dığı saatı qoynuma qoyandan bəri qəlbim bərk çırpır. 

Mənə elə gəlir ki, o, sadə qız deyildi, o, biz atlıların xal-
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qımızla görüşündən qopan bir sevinc qığılcımı, bir işıq, 

bir muştuluqdu…» Bəndalının əsgərlikdən  tərxis olub, 

doğma ocağına, kəndinə qayıtması, həqiqətən, 30-cu il-

lərdə hər bir azərbaycanlı ananın, el-obanın sevincinə 

çevrilirdi. Qonaqlar, tanışlar, doğmalar o əsgərin pişva-

zına gəlir, arxada qalan romantik, sərt həyatdan xəbər tu-

turdular. Mir Cəlal hekayədə haqlı olaraq – biz bu rejimi 

indi də görmək istərdik – ordunun gənc əsgərlərə aşıladı-

ğı nizam-intizamı, sayıqlığı, dözümlülüyü və sairə təsvir 

etməkdə haqlıdır. 

Ana o qədər yaxşı mənada hissiyata qapılır ki, 

ərinə sual verir: «–A kişi, səni əsgər aparsalar 

gedərsənmi? 

Kişi dinmədi. Bu sual ona yersiz, bir az qəribə ki-

mi gəldi. O, yaxşıca başa düşürdü ki, arvadı onu bəndalı 

ilə müqayisə edir, ona təhqirli baxır. Arvad bir də so-

ruşdu: 

–De görüm, əsgər aparsalar gedərsənmi?  

O, özünü sındırmadı. Qılçalarını yorğandan qılınc 

kimi siyirdi, ayağa qalxdı, qəti cavab verdi: 

–Niyə getmirəm, atıla-atıla gedərəm!»  

Bəndalı  gətirdiyi fotoaparatı anasına göstərir və 

onun şəklini çəkmək istəyir, anasının üz-gözünü yaraşı-

ğa salmağı xahiş edir. «Arvad yaxasını düymələdi, boğa-

zını bağladı, özünü düzəltdi, gözünü fotoya zillədi. La-
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kin onun fikri ayrı yerdə idi, fikirləşirdi ki, görəsən  Bən-

dalı yarpızı alar, ya yox?» 

Bax, ana qəlbindən xəbərsiz qopan intuitiv hiss. 

Bu, ən düzgün analarda «məskunlaşır» və o anlarda səs-

lənir ki… Necə ki, Bəndalının nişanlısı Yarpız uşaqdan 

kağız göndərir, onları qonaq çağırır… 

Hekayənin (novellanın) nikbin sonluğu. 

Mir Cəlalın 30-cü illərdə qələmə aldığı hekayələ-

rində əsgər, Qızıl ordu, qava anlayışları təsvirini tapmış-

dır. Hərçənd, Azərbaycan və onun  övladları müharibə 

görməmişdi, bircə qırmızı bolşeviklərin Demokratik 

Respublikanı boğması hadisəsiydi. Buna baxmayaraq 

kapitalizmin əhatəsində xarici müdaxilələrin hücumu hər 

zaman mümkündü. Artıq gənc Sovet hökumətinin güc-

lənməsi, müttəfiq respublikaların sarsılmaz (!) «ittifaqı  

güclü dövlətləri narahat etməyə bilmirdi. Hakimiyyətə 

gələn Hitler faşizmi-nasis partiyası Kommunist partiya-

sının hegemonluğuna qısqanırdı». Soyuq müharibə isə 

həmişə olduğu kimi davam edirdi… Deməli, yazıçılar və 

şairlər kənarda dayanmır, inqilabçılara, bolşevik liderlə-

rinə, Lenin və Stalinə əsərlər həsr edirdilər. Bu, qaçılmaz 

idi, məsələyə məhz bu günün müstəqil psixologiyasın-

dan qiymət vermək düzgün olmazdı. Mir Cəlal hekayə-

lərində kənarda qalmamağa üstünlük verdi. Əlbəttə, II 

Dünya müharibəsinin başlanğıcı ehtimalı isə Sovet dip-
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lomatiyasında yox idi. 1941-ci ilin iyun ayına isə hələ 

qalardı… 

Yazıçı fəhmi güclü olur, buraya onun mütaliəsini, 

siyasi hadisələrə məntiqi qiymət verməsini əlavə etsək – 

məsələ real görünə bilər. Mir Cəlal otuzuncu illərin son-

larında bəzi hekayələrində müharibə xofunu duymuş, 

qəhrəmanlarını vətənpərvər, sayıq, qorxmaz planda təs-

vir etmişdir. «Vətən oğlu» hekayəsi (1938) bu baxımdan 

maraq doğurur. Tarixdən bəllidir ki, Uzaq Şərqdə yerlə-

şən Yaponiya dövləti həmişə SSRİ-yə narahatçılıq gətir-

mişdir. Kökü isə Çar Rusiyasına gedib çıxır, hansı ki, 

Rus-Yapon müharibəsində (1905) həmyerlimiz, fövqəla-

də hərbi istedada malik general-leytenant Əliağa Şıxlins-

ki məxsusi rəşadət göstərmişdir. Budur, tibb institutunu 

yenicə bitirmiş və Uzaq Şərqə orduya çağırılmış Zahid 

hekayənin mərkəzi fiqurudur. Biz Sitarə-Zahid paralelin-

də əsasən həzin psixoloji situasiyalarla qarşılaşırıq. Gənc 

Sitarənin yaşadığı iztirablarda sevdiyi oğlanların dəyanə-

ti, möhkəmliyi, ailəcənablığı kimi keyfiyyətlər sınağa 

çəkilir. İlk günlərində sosial-həyati məsələlərdə proqnoz-

laşdırmağı bacarmayan sitarənin gözünə heç nə görün-

mür; o, hətta valideynlərilə etik normaları da pozur, çün-

ki sevgi bu hisslərə üstün gəlir. Lakin anası ilə söhbətin-

də düzgün hərəkət edir. Ana haqlı olaraq «özbaşına» hə-

rəkət etməməyi tapşırır, atanın eşidərsə «dünyanı dağı-
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dar» xəbərdarlığı da yerinə düşür. Ana ilə övlad arasında 

ilk dialoq ibrətlidir:  

«–Haralıdır o gədə, hayandandır? 

–Qarabağdan. 

Bir müddət anam dinmədi. Yəqin cavabından razı 

qalmışdı. Yenə soruşdu.  

–Ata-anası varmı? 

–Bir qoca atası var, anası çoxdan ölüb. 

–Qardaşdan, bacıdan nəyi var? 

–Ərdə bir bacısı var». 

Bu məlumat, xüsusilə, ailə tərkibi məsələsində 

anası qanedir. Bir şərtlə ki, atasından soruşmalıdır. Ya-

zıçı bununla ailədə «ata kultu»na önəm vermişdir. Belə 

həyati addımda ata ikinci plana keçməməlidir. Bu gü-

nümüzə qayıtsaq müasir qızlarımız sevgi-məhəbbətdə 

qərarı özləri çıxarırlar, bəzən analarını belə məsləhət bil-

mirlər. Nəticədə qısa vaxtda ailə dağılır. Bizim şərqliyə 

xas adətlərimiz Qərbdən, Avropadan bir də ona görə 

fərqlənir – validenlərin məsləhəti aparıcıdır. Təəssüf ki, 

Sovet əxlaqından qalma bəzi çağırışdan hələ də qalmaq-

dadır. Mir Cəlal bu incə mətləbə təsadüfən toxunmamış-

dır. Qızı isə atası ilə bu mövzuya toxunmaq istəmir, ara-

dakı «pərdəni» götürmək istəmir, «mən atama söz deyə 

bilmərəm» - etirafını gizlətmir. Ana üzə deməsə də əriy-

lə bu barədə söhbət salıbmış. Atası Sitarəni yanına çağı-
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rır, öz nəsihətini, öyüdünü açıqlayır. Mir Cəlal atanın 

məsləhətini aqilanə verir, bu gün bə əhəmiyyəti danıl-

maz olaraq qalır: «Qızım, Sitarə, bilirsən ki, biz – ata-

anan səni necə istəyirik. Mənim fikrim-zikrim sənsən, 

gözümün necə deyərlər, ağı-qarası, görüb-görəcəyim, 

oğlum da, qızım da sənsən. Taytuşların içində başıuca 

olmağını, həmişə xoş gün görməyini, ürəyinə zərrə qədər 

xiffət gətirməməyini istəmişəm. Bunun üçün əlimdən 

gələni eləmişəm, eyləyəcəyəm də. Anan da bu cür. Bi-

zim böyük arzumuz var, gərək sənin xeyir işin, ömrümüz 

boyu çəkdiyimiz qəm-qüssənin  hamısını yuyub aparsın. 

Ancaq, qızım, sənə bir ata məsləhətim var». Beləliklə, 

ata təmkinlə milli adətimizlə söhbət edir. Bu danışıqda 

atanın həssaslığına, hər şeyi özü etmədiyinə də toxunur, 

yəni ananın rolunu xatırladır. Öz növbəsində Sitarə sanki 

atasının iç dünyasını «kəşf» edir: «Gözlənilməz və kə-

dərli bir duyğu məni aldı. Əvvəllər, icazə almaq arzusun-

da olduğum zaman atama köhnə həyat qaydalarından sil-

kinməmiş, sevgidən, məhəbbətdən uzaqlaşmış, sevdanı 

qəlbin mahnılarına yad bir adam kimi təsəvvür edirdim. 

İndi isə atam qarşımda böyük və həssas qəlb sahibi kimi 

dururdu. Sanki onun bir dəqiqəlik müqəddiməsi mənə 

kitabdar qədər mənalı idi». Və həqiqətən, Sitarəni daxili 

həyəcandan ayıldır, qəlbinə su səpir. O, Zahidin xaratke-

rinin incəliyinə varmaq istəyir, sınağa çəkmək arzusuna 
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düşür: «Düşünürdüm ki, doğrudan da Zahidin şirin söh-

bətləri, zahirən mülayim xasiyyəti mənim üçün ideal ola 

bilməz. Mən onu bir insan olaraq cəmiyyətdə, həyatda, 

xalq yanında nə qədər faydalı olduğunu yoxlamaq istə-

yirdim. Onu bərkə-boşa salıb, imtahandan çıxarmaq 

üçün fürsət, vasitə axtarırdım. Onun, atam  dediyi kimi, 

daha nəyi sevdiyini və daha nəyə nifrət etdiyini bilməliy-

dim…» Sitarə Zahidlə münasibətlərdə onu sınağa çək-

mək üçün bir il ləngidir, çox incidir və yanılmır. 

Toya hazırlıq vaxtında, Zahid diplom işini biti-

rəndən sonra hərbi stola «çağırılıb orduya səfərbər 

olunur». Bu günlərdən Sitarənin intizarı başlayır, qəlblə 

sevdiyi oğlanı bir an da unutmur. Axı, yapon 

samurayları Sovet torpağına hücum edirdi, ölkə qəzetləri 

bu haqda yazırdılar. Sitarə sanatoriyaya gedir, mühitdən 

bir müddət aralansın, sakitləşsin. Lakin onun düşündüyü 

kimi olmur: Xasan gölü ətrafındakı döyüşlərdə Zahid də 

iştirak edirdi, vuruşurdu. O, anasına məktub yazır, bəlkə 

Zahiddən bir şad xəbər verə. Alınmır, intizarı səngimir. 

Qəzetləri oxuyur. Heç bir xəbər yoxdur. Qəzet köşkündə 

Sitarənin narahat durması ətrafındakılara sirayət edir. 

Hətta sarışın bir qıza acığı da tutur – əhvalına laqeyd  

qaldığı üçün… 

Yazıçı Sitarənin sevgi sarsıntılarını təbii təsvir 

edir. Sevənlər belə təsir bağışlayırlar. Sitarənin yaşantı-
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larından: «Bəzən də onu xəstəxanada görürəm. Başına 

ağ dəsmal bağlamışdır; rəngi solmuş, üzünü yanaqlarına 

qədər tük basmışdır. Nə qədər sınıxmışdır – əl sümükləri 

şəbəkə kimi görünür. O, gənc, həsrət nəzərlərini çevirib, 

başı üstündə dayanan şəfqət bacılarına baxır. Qara xallı, 

ağ xalatlı qız əyilib, onun nə istədiyini soruşur. O, cavab 

vermir, solğun gözləri ilə ağır-ağır sağına-soluna baxıb 

susur! Şəfqət bacısı onu anlaya bilmir. Oxucu da intizar 

hisslərini keçirir, Zahid sağmıdır, onlar qovuşacaqmı. 

Axı, müharibəyə bənzər vuruşmadadır. Adətən, yazıçılar 

belə məqamlarda qəhrəmanlarını öldürürlər – həlak olur-

lar – oxucu gözü yaşı töksün. Mir Cəlal başqa bir yol se-

çir: Uzaq Şərqdə göyüşən azəri balası öz mərdliyini, ira-

dəsini göstərməli, nümunə olmalıdır… Sitarənin ən ağır 

anları. Qəzet deyəsən Zahiddən yazmışdır. Xırda sətirlə-

rə baxışları ilişir. Özü oxumağa cəsarət göstərmir. Bu, 

yazıçının ustalığıdır, gənc qızın iztirablarının psixoloji 

təsir dairəsidir. Ürəyindən qəribə, əsasən də kədərli hal-

lar dolanır. Bəli, müharibə əsasən «ölüm» gətirir. Yox, 

xoşbəxtlik boylanır. Fəhmən bunu deyib cəsarətə gəlir 

və oçerki – «vətən oğlu»nu özü oxuyur. Məqalənin orta-

sında Zahidin şəkli də verilmişdir: sıx və qara saçlı sev-

gilisi. Rəssam ustalıqla çəkmişdir… 

Sitarə Bakıya qayıdır. İstəyir, Uzaq Şərqə, 

Zahidin yanına getsin. Ana yenə öz milli adətimizi 
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xatırladır – «qız oğlan dalınca getməz» - etirazını  

bildirir. 

Hekayə gözlənilməz sonluqla bitir: qəfil gələn 

«qonaq» sən demə, Zahidmiş! O, yaralansa da özünü 

gümrah hiss edir. Nikbin sonluq olsa da, Mir Cəlal hər 

bir gəncin müharibəyə, vətəni müdafiəsinə hazır olmağa 

çağırır… Yazıçı uzaqgörənliyi… 

Bəli, bu hadisə 1938-ci ilə təsadüf edir. Cəmi bir 

ildən sonra II Dünya, ondan da bir il ötmüş Vətən müha-

ribəsi başlanacaqdı. 

Mir Cəlal otuzuncu illərin otuz səkkizinci ilində 

üç kiçik həcmli, maraqlı hekayələr yazdı: «Qonaqpə-

rəst», «Dost görüşü» və «Vicdan əzabı». Müəllifin ilk 

qeydi: «Bu hekayələr bir müddət həkimlik etdikdən son-

ra sənətdən əl çəkən bir tanışımın xatirələrindəndir. Bu-

rada xoşa gələn nə varsa, kişininkidir. Ancaq əl zəhiməti 

ədibindir»… Tərixən insanlar hava, su, torpaq «üçlü-

yü»nün–davranışlarda harmoniyanın pozulması nəticə-

sində və digər səbəblər ucbatından müxtəlif fəsadlara 

məruz  qalmışlar. Vəba, çuma, göz, xərçəng və s. xəstə-

liklər insanlara qənim kəsilmişlər. Azərbaycanda da belə 

hal illərlə baş vermişdir. Bunun bir səbəbi də Sovet reji-

minin Azərbaycan təbiətinə, münbit torpağına «divan» 

tutması idi: ən çətin, sağlamlığa düşmən» kəsilən texniki 

bitkiləri məhz məmləkətimizdə əkilməsidir. Mən 50-ci 
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illərdən Muğanda yaşadığım illərdə pambığın min bir 

əzabla əkib-becərildiyini, pambıq qurdlarını məhv etmək 

üçün «Kukuruz (uşaqlıq yaddaşımda o təyyarə bu adla 

qalmışdır) vasitəsilə sübh tezdən 2-3 saat tarlalara, kən-

din üstünə zəhərli dərman səpdiyinin şahidiyəm. Məktə-

bi göz xəstəliyi bürümüşdü, Salyan rayon səhiyyəsindən 

Şaroba adında göz həkiminin cüssəsini hələ də xatırlayı-

ram. Sinifləri bir-bir gəzir, şagirdlərin gözlərinə dərman 

verirdi. Az sonra digər xəstəliklər də peyda oldu,uşaqlar 

qeyri-sağlam, şikəst doğulurdu. Bu, hətta 80-cı illərdə də 

davam etdi… Azərbaycandakı belə kriminal – qanuni 

vəziyyəti qəsdən «yuxarılar» həyata keçirirdilər, azəri-

türklərin gen yaddaşını dəyişdirsinlər, xəstə nəsib yetiş-

dirsinlər və buna qismən də olsa, nail idilər… Otuzuncu 

illərdə isə müxtəlif azarlar büsbütün yayılırdı, xüsusilə, 

kəndlərimizdə. Bu, bir məsələ. İkinci məsələ tibb kadrla-

rının çatışmamazlığı idi; xəstə çox, həkim qıt. Üçüncü 

məsələ olan-qalan həkimlərin qeyri-peşəkarlığı, səriştə-

sizliyi, ixtisas təhsilinə lazımınca yiyələnməmələri. Mir 

Cəlal xatırlatdığım kimi, Gəncədə, Gəncəbasarda cavan-

lığını yaşamışdı, camaatla daima ünsiyyət bağlamışdı. 

Uşaq-böyük-hamını görürdü, hansı fəsadlara düçar ol-

malarını müşahidə edirdi. Məhz bilavasitə şahidliyi və 

yazıçı təxəyyülünün bədii inikası kimi bu hekayələri 

yazdı. Yazıçı xaraktercə möhkəm, durumca sağlam, ədə-
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bi baxımdan istedadlı idi. Otuzuncu illərdə onun heç 

otuz yaşı da yox idi, amma klassik hekayələr qələmindən 

çıxırdı. Bu «üçlük»də oxucu tibbi sahəsində yaranmış 

boşluqlara: xəstələnməyin mənəvi və sosial səbəblərinə 

toxunur, özünü orada hiss edir (birinci şəxsin dililə 

danışır), hər şeyi xırda detallarınacan «araşdırır». Bəli, 

yazıçı (şair) da həkimdir, amma Sözlə müalicəyə üstün-

lük verir. Söz ən müqəddəs dərmandır. Bu hekayələri 

mən belə qiymətləndirərdim və çox istərdim ki, çağdaş 

həkimlərə dərs deyən müəllimlər, tələbələr və validenlər 

oxusunlar! Gizlin deyil və gəlin ritorik danışmasınlar 

professor həkimlər: nə qədər insanları düzgün olmayan 

müalicə üsulları ilə ölüm qarşısında qoyurlar. Nə üçün 

adi bir cərrahiyyə əməliyyətı üçün qonşu Türkiyəyə, İra-

na, Almaniyaya yollanırlar həmvətənlərimiz. Axı, Vətə-

nin havası, həkim əlləri bir məlhəmdir… «Qonaqpərəst» 

hekayəsində oxucular maraqlı mövzu ilə təmasda 

olurlar: bağban Nəsibin ailəsində davam edən xəstəliyin 

fəsadı. Bu, onun altı yaşlı qızının xəstəliyndən bəlli olur. 

Gənc həkim səliqəlidir, şuxdur, özündən razıdır. Cavan-

lıq romantikasından uzaqda dayanmır. Bəlkə də ilk çağı-

rışı bu mehriban ailəyə düşür: «Nə olaydı, bütün insanlar 

bu ev sahibi kimi mehriban, ya da mənim kimi həkim 

olaydılar… Evdən çıxanda min bir razılıq eşidirdim…» 

Gənc həkiman diqqəti xəstə uşağın harada, necə şəraitdə 
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yatması cəlb edir, yazıçı fikrinin ilk səbəbini hələ açıqla-

mır, ona görə ki, bir müşahidə hələ dəqiq proqnoz ver-

məkdə acizdir: «Nəsib kişinin balaca və xəstə qızı mət-

bəxə oxşayan bir daxmada, taxtın üstündə quru bir əl 

ağacı kimi uzanmışdı, qızdırma uşağın zəif və zərif vü-

cudunu bir bəla kimi bürümüşdü. Qız gündən-günə quru-

yurdu. Taqətsizlikdən nəfəs alırdı, verə bilmirdi, verirdi, 

ala bilmirdi, onun üzündə həyat sönürdü. Yalnız nigaran 

və yalvarıcı bir baxış oxunan, hər kəsdən kömək gözlə-

yən iri və qoşa gözlərində hərəkət vardı». Mən bu epizo-

du təsadüfən qələmə almadım. Gənc yazıçı xəstə bir co-

cuğun keçirdiyi ruhi və fiziki iztirabları necə də həzin 

dillə təsvir etmişdir. Müalicəsini alsa da, ona yaşamaq 

nəsib olmur, Nəsib kişi övladını itirir. Müəyyən fasilə-

dən sonra həkim bir də bu ailəyə çağırılır, ona milli men-

talitetimizə uyğun qulluq göstərilir. Getmək istəyəndə 

onu buraxmırlar. Məcməyi dolusu meyvə gəlir. Narın bi-

risini kəsir, zoğal kimi iri, əqiq kimi duru gilələri. Əsil 

müalicəvi meyvə. Nəsib kişiyə deyir ki, bu narın suyun-

dan xəstəyə vermək mütləq lazımdır. Mənfi cavab alır, 

«kəsin yeyin, uşaq üçün tapılar» - deyir ata. Süfrə açı-

lır… Gənc doktor üçüncü dəfə bu evə buyurur, xəstə üs-

tünə. Yazıçı yenə də öz sözünü bildirmir, oxucunun öh-

dəsinə buraxır. İmran isə əlac ümidindədir. Nəsib kişi bu 

dəfə dərdini söyləyir: «Doktor, bilmirəm nə bədbəxtlik-
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dir məni basıb. Yeddi uşaqdan üçünü basdırmışam. Dör-

dü də belə. Ölmə-diril, yarımayıq dolanır. Həkim bundan 

artıq olmaz, dava-dərman bundan çox olmaz. Sizin kimi 

handa bir təbiblərin qədəmi buradan əksik olmur, aptek-

ləri uşaqların qarnına boşaldıram…» Ana da ağrısız 

ötüşmür: «Kişi danışdıqca o da ah-vay edir. Köksünü 

ötürür, yalvarıcı bir dillə mənə nə isə demək istəyirdi, 

kəlməbaşı ərinin sözünə qüvvət verir, kəsmə-kəsmə 

danışırdı.» 

Həkim sənətindən və həlimliyindən,valideynlərin 

hərəkətindən duyur ki, bu fəsadların ailəni tapmasında 

bir mühüm səbəb, amil görünür. Axı, bu sağlam ata-ana-

da irsi fəsadlar yoxdur. Oxucu intizarı davamlığını itir-

mir. Həkim evi gəzməyi qərara alır. Əvvəlcə qonaq ota-

ğının qapısını açır: 

«–Bu ev kimindir, – dedim. 

–Kimin olacaq, ay doktor: Şükür allaha, özümü-

zün! Qonaq otağımızdır da, bilmirsiniz? 

–O yankı, o çarpayı qoyulan otaq kimindir?  

İmranın anası dilləndi: 

–Eh, – dedi, – ay doktor, fələyin üzü qara olsun, 

arzu-kamımız var axı bizim. Oranı İmranın toyuna, gə-

linə saxlamışıq.» 

Həkim ikinci otağın da qapısını açmalı olur: Ağ 

və böyük nikel çarpayının üstündə pərdəni açır, qırmızı 
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ipəkli yorğan-döşək görür. İmranın burada yatmasını 

sual edir. Və bu ötəri, lakin dərin mətləbi söhbət, müşa-

hidə Nəsib  kişiyə çatır. Həkim bu dəfə sərt danışır: 

«Qonaq üçün, qonaq üçün». Ay müsəlman oğlu, bağışla 

məni, sənin övladlarını bir-bir əlindən alan həmin bu 

niyyətindir, sənin özünsən… Narın yaxşısını qonağa, çü-

rüyünü qızına verəndə, qonağa işıqlı otaqda, uşağını qa-

ranlıq daxmada saxlayanda, qonağa ipəklə, oğlunu çul-

palazla yatıranda bilmirsənmi ki,axır nəticəsi belə olar. 

Mir Cəlal hekayədə ustalıqla ailə məişətinin həm gözəl-

liyini, adətini, həm də bu «gözəlliklə» yanaşı ailənin ra-

hatlığını, sağlamlığını gözləmək borcunu təsvir etmişdir.  

Mir Cəlal həkim həyatından yazanda, yuxarıda 

toxunduğum kimi, incəliyə varır, xəstə-həkim münasi-

bətlərinin psixologiyasını oxuculara təqdim edir. Həkim 

bu dəfə «Dost görüşü» hekayəsinin «qonağıdır». 

Məzuniyyətdən xoş əhvalla qayıdır: bunu müəllif təsadüf 

kimi təsvir etmir: həkim xəstə üstünə yüksək ovqatla 

getməlidir. İstər səhhətində, istərsə davranışında 

problemlər yaratmamalıdır. Çün bu, xəstəyə dərhal 

sirayət edir və bu vaxt onun yadına məktəb yoldaşı 

Fətulla düşür. Əsl rəfiq, əziz dost inardırıcıdır, bir detal: 

«Fətulla mənim dostum idi. Özü də münəqqidlər 

demişkən, «sözün əsl mənasında» dostum idi… Mən o 

adama «dost» deyirəm ki, öz qəlbimi onun köksünə, 
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onun qəlbini öz köksümə qoymağa razı olum, o da razı 

olsun…». Nostalji hisslər onu Fətullanın yaşadığı kəndə 

gətirir. Buna qədər həkim romantik hisslər keçirir. 

Yazıçı bunu çox yerində verir: həkim insan taleyilə 

oynamır, onun yaşaması üçün vuruşur. Əlbəttə, ömür-

gün keçir, yaş sıralanır, hətta baş dəyişir və zövq də 

həmçinin. Müəllif otuz yaşlarında olsa da, ibrətli söz 

deyir, oxucuya mübhəm xatirələri xatırladır, işarələr 

vurur: «Əziz dostumun bəzi hərəkətləri sənə artıq xoş 

gəlmir, səninki də ona. Görürsən onun səndən əziz dostu 

tapıldı;  sənin ondan da mehriban dostun var imiş. Hər 

şeyin təzəsi dostun köhnəsi. Mənim zənnimcə təzəlik, ya 

köhnəliyin burada əhəmiyyəti azdır. Dostun sədaqətlisi 

yaxşıdır. Sədaqət olmayandan sonra ya yüz ilin köhnəsi 

olsun, nəyə lazımdır?» Dost barədə yazıçının qənaəti 

haqq qazandırır ki, Mir Cəlal müəllimin özü sədaqətli 

olmuşdur, dostluqda eşitdiyim xatirələrdə, müəllimi, 

müqtədir tənqidçi, M.Cəlal yaradıcılığının araşdırıcısı, 

mərhum Əhəd Hüseynov biz tələbələrə bu barədə ağız 

dolusu danışırdı. Yoxsa, belə şirin, əxlaqi fikrə gəlmək 

çətin olardı… Həkim Fətulanın yaşadığı Çanaqlı  kən-

dinə gəlir; mən təsəvvürə gətirirəm bu görüşü və başım 

çəkmişdir. On ildən artıq vaxtda görüşüm baş tutmuşdur. 

Əllərim titrədi, dodaqlarım səyridi, dizlərimin taqəti 

azalırdı. Onun uzun boyu, kürən saçları, tez-tez danışan 
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nitqi və bir də sağlam  durumu məni qanadlandırırdı. Bu 

sonuncu amil olmasa idi, güman stress halımdan 

uzaqlaşmağı bacarmazdım… Fətulla müəllimsə: «Mən 

eyvanda qaloşumu çıxarıb evə girəndə ayrı bir mənzərə 

gördüm. Hərarətli görüş üçün, sevinmək, gülüşmək, 

qucaqlaşmaq niyyətilə daxil olduğum evdə bir qış so-

yuqluğu məni dondurdu. Fətulla evin yuxarı başında, 

çarpayıda yaman gündə yatırdı. Onu çətin tanımaq olur-

du. Dolu sifətli, qırmızıyanaq şən və gülümsər müəllim-

dən quru bir nəfəs, şam kimi işıldayan bir cüt göz qal-

mışdı…». Kövrək kədərdi, xəstəyə isə ümidsiz bir görüş. 

Bəs niyə müəllim özünü müalicə etdirmir? Sual oxucuda 

yaranır: Bəlkə? Daha bir sual. Amma müəllim işarəsini 

vurur, zəmin hazırlayır: «Kənd həkimi hər gün müalicə-

yə gəlirmiş. Onun yazdığı reseptlərə baxdım. Mənə elə 

gəldi ki, bu dərmanların Fətullaya dəxli azdır. Zəstəyə 

zəhmət də olsa, mən əməlli-başlı müayinə etdim». Məsə-

lə ondadır – kənd həkimi nə diaqnozu düzgün qoymuş, 

nə də təyinatlı resept yazmışdır. 

Biz savadsız, məsuliyyətsiz kənd həkimilə qarşı-

laşırıq. Həkim əsəblərini cilovlaya bilmir: axı şəhər həki-

milə kənd həkimi üz-üzə gəlirlər. Aralarında söhbət kənd 

həkimini açmır, onun yazdığı dərmanlar qadın xəstəlik-

lərinə aid imiş, diaqnozu yanlış imiş. Mirzə həkim səhvi-

ni boynuna alır və özünü sığortalamağa çalışır: «Bilirsi-
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niz, günah bizim müəllimlərimizdə olub, siz alan bilik, 

əlbəttə ki, bizə qismət olmayıb…» 

Hekayədə diqqəti cəlb edən məsələnin ümdəsi-

həkimin mənən, ovqatla təmin olunmasıdır. Xəstəyə bu 

hal dərhal sirayət edir, ağrıları unudur, optimist əhvalını 

bərpa etməyə çalışır. Hekayədə oxuyuruq: «Xəstənin 

yaxşılaşması, irəli gəlməsinin bir səbəbi də onun mənəvi 

cəhətdən, ruhən dinc və arxayınlığıdır. O, mənim 

müalicəmə və özümə inandığı üçün bütün tapşırıqlarıma 

boyun əyir, özü-özünə diqqət yetirməyə çalışırdı. Həm 

də darıxmağa qoymurdum. Özüm darıxsam da yanında 

oturub söhbət edir, yuxu vaxtında ətrafında sükutu təmin 

edirdim. Ayıq zamanında Fətullanı əyləndirir, xəstəliyini 

unutdurmağa çalışırdım». Nəhayət, Fətulla müəllim sa-

ğalır. Hekayədə digər bir xətt həkimin ixtisasının səviy-

yəsilə bağlıdır. Kənd həkimi Mirzə felən Fətulla müəlli-

mi «müalicə» edir, lakin onun digər bir qüsuru meydana 

çıxır: Xəstəyə yanaşma üsulu. Deməli, bu, müalicə ilə 

yarıbayarıdır. 

Mən günlərimizə gələrdim: Ötən əsrin 60-cı illə-

rində mərhum professor İbrahim Topçubaşovun musiqi 

vasitəsilə ən ağır əməliyyatları uğurla başa çatdırması. 

(O, həm də gözəl bəstəkar idi). Həkim obyektiv, sözü 

düz deməyi xoşlayandı, necə ki, Mirzəyə güzəştə getmir, 

amma etik normaları gizləməklə. Ədib oxucunu düşün-
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dürücü ponaramla üzbəüz qoyur. Mirzə ilə həkim arasın-

dakı dialoqla: 

«Fətulla müəllimin arvadı əsas yaradır: 

–Yox, mümkün olsa ürəyini sındırmayın, - dedi. – 

Bir də siz çıxıb şəhərə gedəcəksiniz, biz həmişə Mirzə 

ilə üz-üzə gələcəyik, işimiz düşəcək. Elə olmasın ki, in-

cisin, yaxşı olmaz… 

Mən o gün şəhərə qayıdırdım. Mirzəni yol ağzına 

çağırıb dedi: 

–Neçə ildir burdasınız? 

–On bir il var. 

–Bu qəbristanlıqda yatanların neçə faizindən xə-

calətlisiniz? 

Mirzə qarşıda, yamacda düşən qəbristanlığa 

baxdı. Mənə və sonra çəkməsinin ucu ilə  eşələdiyi 

torpağa baxdı: 

–Onların hamısından artıq sizin yanınızda 

xəcalətliyəm. Ancaq bir xahiş idi elədim. Nə olar, 

adamın adama işi düşər.  

–Mirzə, – dedim, – sizə pisliyim dəyməyəcək, bu-

na lap arxayın ola bilərsiniz. Camaata belə, baytarcasına 

müailicənizə qarşı isə susa bilməyəcəyəm.  Bunu da yə-

qin edin…» 

Kənd həkimi şəhər həkiminin köməyilə ixtisasını 

təkmilliləşdirmə kursuna gedir, əsl həkimlik peşəsinin 
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möcüzəsini və məsuliyyətini anlayır, özündə iradə topla-

yır: «ya loğmana bərabər həkim olacağam, ya da ki, bu 

sənətdən tamamilə əl çəkəcəyəm: indi görürəm ki, mən 

necə avam olmuşam». 

Mir Cəlalın «üçlü»yündə son hekayə «Vicdan 

əzabı»dır. Əsrin tezisi süjetin fabulasında qısaca ifadə 

olunur: «Bütün təhsilim boyunca insanın yalnız bədən 

quruluşunu, fizioloji aləmini deyil, psixologiyasını, mə-

nəvi aləmini də öyrənməyə çalışmışam». Tezis isə belə-

dir: Bütün vaxtsız ölənlərin ölümü  həkimlərin acizliyin-

dən, yaxud müalicə tədbirlərinin gecikməsindən, ölənlə-

rin səhlənkarlığındandır. Həkim İmran Fəhmən duyur və 

başına  da gəlir. Lakin ona təsir edən bir günahsız uşağın 

səhlənkarlığının qurban olmalıdır. Bu ciddi, bagışlanmaz 

xətanı özünə bağışlamaq istəmir. Uşağın valideynlərinə 

öz ixtiyarını tapşırmağa da hazırdır. İmranın iztirabları 

başlayır, suallar doğur – cavablar isə birdir: Mən (hə-

kim) həkiməm – cinayətkaram! Estetikada «kamalsıs» 

anlayışı mövcuddur: insanın öz qəbahətlərini (səhvlərini) 

başa düşüb, günahını (suçunu) yumasıdır. Buna nail ol-

maq asan başa gəlmir, səbr, iradə və düzgün yol seçmək. 

Həkim bu sənəti yerə qoyur. «Şəhərdən yığışdım, işdən 

haqq-hesabımı kəsdim. Cinayətkar sifətimlə el üzünə 

çıxmamaq, hər görünməyimlə hər dəfə Mürsəlzadələrin 

dərdini təzələməmək üçün ən uzaq kəndlərdən birinə 
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doğru yollandım». Və o, bağçada mürəbbe işləməyə qə-

rar verir, işindən razılıq edir.  

Mir Cəlalın  hekayələrində otuzuncu illərin əsas 

mühüm məsələlərindən biri də kənddə maarifçilik işinə 

başlanması problemiydi. Baxmayaraq, on ildi bolşevik-

lər hakimiyyətə yiyələnmişdilər, hələ görüləsi işlər ço-

xuydu.  Keçmişə qayıtmaq, o dövrü təsvir etmək məqa-

mıydı. Feodal rejimi: kəndlilərin ağır zəhməti (Sovet hö-

kuməti devrilənə qədər bu «ağırlıq» davamlı oldu), sə-

hiyyədə kadr çatışmazlığı, kütləvi-informasiya vasitələ-

rinin yoxluğu da insanların oyanmasına əngəl yaradırdı. 

Xüsusən, kəndlərdə məktəb şəbəkəsinin ya olmaması, ya 

da ixtisasca müəllimlərin yoxluğu uşaqların təhsildən 

yayınmasına gətirib çıxarırdı. 1920-ci ildə  Azərbaycan-

da yeni hökumətin bərqərarlığının ilk illərində sosial-si-

yasi vəziyyət mübarizələr və intriqalarla müşayət edilir-

di. Yeni sistemdən ciddi narazılıqlar dalğası günbəgün 

genişlənirdi. Yeni irticaçı ideologiya «qolçomaq» adı ilə 

halal  əməyilə varlanmışlar, heç də pis xasiyyətə malik 

olmayanlar – Cahandar ağalar ya güllələnir, ya da həbsə 

məhkum edilirdi. Ailələr başsız qalırdı. Bütün buna bax-

mayaraq zamanın diqtəsindən irəli gələn maarifçilik ar-

tıq XIX əsrdən başlayaraq bizə də ayaq açdı. Xüsusən, 

şəhərlərimizdə yeni tipli məktəblər fəaliyyət göstərdilər. 

Şairlərimiz, publisistlərimiz, alimlərimiz, dramaturqları-
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mız, müəllimlərimiz rayonlarımızda belə maarifçilik hə-

rəkatının bünövrəsini qoydular, özləri də nümunə  gös-

tərdilər. Məsələ ondadır, insanın xarakterinin (psixologi-

yasının) dəyişdirilməsi çox uzun prosesdir, təkamül istə-

yir. Buraya çox keçmişdən gələn adətləri də əlavə edir-

dik. Gizlin deyil ki, nümunəvi mənəvi dəyərlərimiz var-

dır, qadınlarımız savadlanmış, cürətlənmiş, yaradıcı qa-

biliyyətlərinə yiyələnmişlər, döyüşdə, idarətemədə, tər-

biyələndirməkdə və ziyalılıqda avropadan heç də geri 

qalmamışlar; sadəcə bizdə bu kütləviləşməmişdir, azlıq 

təşkil etmişdir. Etiraf edək  ki, qızlarımızın bir ana tim-

salında ailədə böyüməsi, tərbiyə alması xüsusi önəm da-

şıyırdı. Tarixin gedişi bu milli mədəniyyətin doğruluğu-

nu bir daha təsdiqlədi. XX-XXI əsrlərin əxlaq sisteminin 

deformasiyaya uğraması nə qədər fəsadlar yaratdı. Xüsu-

silə, ailələrin dağılması, övladların kobudlaşması, cina-

yətlərdə iştirakı və sair danılmaz faktdır. Lakin  hər bir  

məsələyə (problemə) dövrun kontekstindən qiymət veril-

məlidir. XVIII-XIX əsrlərdə bizim ailərlərdə analar oxu-

mamışdılar, əsas səbəbi də ailənin uşaqlarının ciddi tər-

biyə alması, yüksək nəzakət qaydalarına yiyələnməsi, öz 

ərinə namusla xidmət etməsidir. Şübhəsiz, təhsilin (maa-

rifin) ayaq açmaması kişilərin – validenlərin məktəbə 

meyl etməmələrini şərtləndirirdi. Maarif-mədəni mühit 

yaradılırdı. Digər tərəfdən, XVIII-XIX əsrlərəcən Çar 
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Rusiyasının şovinist rejimi azəri-türklərinin Şərq əxla-

qından uzaqlaşması, hərbi biliklərə yiyələnməməsi, gö-

züqapalı böyüməsi kimi ciddi siyasi və sosial məsələ-

lərdən təcrid edirdi. Bu da tarixdir ki, kapitalizmin Bakı 

şəhərinə, Gəncəyə, habelə cənub və şimal bölgələrimizə 

ayaq açması bu boşluğu doldurmağa çalışmışdır. Hətta 

qızlarımız Moskva, Peterburq, İtaliya və s. məkanlarda 

oxumağa üz tutmuşdular. Bütün bu irəliləyişin mərkə-

zində xüsusilə, qızların təhsilə cəlb olunması da dayan-

mışdır. Məsələnin optimallığı onda idi – zərif cinslər tez 

adaptasiya olunurdular, çün genlərində vardı… Mir Cə-

lal belə bir bütböv problemi görürdü, özü ali təhsilli 

müəllimdi, qələm sahibiydi, Gəncəbasar mühitində yaşa-

yırdı. Bu sonuncu «status» ona imkan yaradırdı ki, xalqı-

mızın geniş diapozonda elmə, savada, sivil mədəniyyətə 

yiyələnməsində bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolundan isti-

fadə etsin. Çox da iri həcmli epik əsərlər yox, kiçik «ka-

libirli» hekayələrə üstünlük verir və bu məqsədi ardıcıl 

şəkildə yerinə yetirirdi. 1931-ci ildə ədibin, hansı ki, 23 

yaşı vardı, «Pərzad» hekayəsi meydana gəldi. Kimdir bu 

qadın? Öncə anadır. Bəs necəsindəndir? İki sual hekayə-

nin poetikasından doğur. Yenə də bu qadının yaşadığı  

kənd mühitinə qayıdıram. Ananın bir istəyi (eləcə də 

ərinin) odur ki, oğlu dünyaya gəlsin, üç qız onlara «ağır 

yükdür». İnanmağa dəyərmi? Bir necə şərtlə: Əvvəla, bu 
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qızlar müasir tələblər baxımından böyüyərdisə taleləri 

yaxşılığa yönəlməzdi. İkincisi, məktəb yaşından oxuma-

ğa üz tutardılarsa ayıq, öz hüquqlarını başa düşərdilər, 

cəmiyyətdə öz yerlərini tutardılar. Üçüncüsü, ananın pat-

riarxal psixologiyaya malik olması idi -  az yaş çağların-

da ərə verərdi, ömürlərini qismətlərinə düşən tərzdə ya-

şayırdılar. Pərzad amma tədbirli qadındır, oğlan məsələ-

sində ərinə təsəlli verirdi: «Ay kişi, nəyin fikrini eləyir-

sən, ey? İndiki oğullar bişüur çıxırlar. Qubarbaz, içkibaz, 

ağzı çörəyə çatan kimi atadan üz çevirirlər;  yenə allah 

qıza bərəkət versin…».  

Mən mənfi planda təqdim olunan Pərzad obrazına 

çağdaş rakursdan yanaşmaq qərarına gəldim. Savadsız 

qadın 50-70 ili qabaqlamağı bacarmışdır! Deməli, yazıçı 

azəri qadınına rəğbətini gizlətməmişdir, mənfi mövqeyi-

nə qədər onun xasiyyətində müsbət ruşeymləri görmüş-

dür. 

Pərzad ərə verdiyi Məsmə və Yasəməni bir ana 

kimi sevir, onlara ər evində tez-tez baş çəkir. Lakin bu 

qadında patriarxal adət güclüdür. Ərə gedəcəyi kişinin 

onun üçün (qızı üçün) heç bir fərqi yoxdur, təki mal-

dövləti olsun. Onun bu xasiyyətinə qadınlar etirazlarını 

gizlətmirlər, amma o, əsaslandırır. «Çox da varlıdır,  ha-

cıdır, gəlir-götür sahibidir, axı qocadır… qızım onun nə-

vəsi yerindədir. Mən onun hacılığına, abırlı adam olma-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

76 

sına görə Məsməni verirəm. Bunun qabağında beş min 

manat nədir ki? Ona nəm-nüm edirlər? Lap eşiyə tulla-

sam, Məsməyə ondan artıq başlıq alaram…» fikri fiziki-

maddi cəhətdən əsaslandırırsa, mənəvi baxımdan oxucu-

da ikrah hissi doğurur. Pərzadın strateji məqsədi aydın 

olur və təxminən belə proqnozlaşdırır: «Varlı-karlı kişi-

dir, niyə verməyək? Şərt o deyil ki, cavan olsun, üzündə 

ayran içməyəcəyik ha, bizə dolanışıq lazımdır. Kimi var 

ki? Qoca kişidir, sabah-birisi gün başını yerə qoyanda 

hamısı Məsmənin olacaq. İş də budur…» 

Mir Cəlal hadisələri 1918-1919-cü illərə aparır, 

hələ inqilaba bir-iki il qalıbdır, müəllifin dediyi kimi, bu 

illər böyük hərəkat və çaxnaşma illəridir. Belə qarmaqa-

rışıqlıq Məsmənin ailəsini çətinliklər qarşısında qoyur. 

Amma Pərzad ana qızına təsəlli verir ki, Hacı Seyid hər 

şeyi yoluna qoyacaqdır. Bu isə mənfi obrazın müsbət 

cəhətlərindən xali olmadığına işarədir. Məkr, xislətdəki 

çirkinlik – heç nəylə yumaq olmur. Ailədəki çətinlik 

Pərzadı başqa cür fikrə çəkir, əlbəttə, bu da ananın övla-

dına məhəbbətindən irəli gəlir. O, qızını başqa birisinə 

ərə verməyi planlaşdırır. İncəliklə guya canıyanaqlıq 

edir, üzünü qızına tutur: «Allah məni öldürsün, qızım, bu 

nə gündür, bu nə sifətdir düşmüsən? Buna bax! Qızın 

bət-bənizi qalmayıb ha. Mənim başıma daş düşsün, qız, 

niyə bu günə düşmüsən?». Mətnə diqqət yetirsək, ikibaş-
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lı məna daşıyır: istək və məqsəd. İkinsini anlamayan 

Məsmənin əri Hacı başa duşmur, hətta Məsməni əzizlə-

mək istəyir: «De, da! Bilmirəm bu nəyin fikrini çəkir?  

Deyəsən mənim kimi gəmiləri batıb?» Ana – Pərzad 

istədiyinə nail olur.  

Növbə ikinci qıza çatır – Yasəmənə. Onu çəkməci 

Məhərrəmə ərə verir Pərzad, toylu: aşıqlı-balabanlı: 

«Yasəməni qurbanlıq quzu kimi bəzəmişdilər. Üst-başı-

na sarınmış piləklər onu qaraçı qadınlara oxşadırdı. O, 

indi ağır bir yükün altında idi. Onu öpən, buradan qaldı-

rıb orada oturdan, oxşayan qadınların heç birindən xəbə-

ri yox idi. Yasəmən bir daşa, bir heykələ dönmuş, onu fi-

kir götürmüşdü: keçmiş, gələcək, ev, çadra, ər…». On 

dörd yaşlı qız əlli yeddi gündü Məhərrəmin evində idi, 

qara gününü yaşayırdı. Deyingən qayınana da bir yan-

dan. 

Yasəmən yeniyetməlik dövrünü yaşayır, pak 

qəlbə malikdir. Yoldaşlarından xəbər tutanda təsirlənir. 

Qonşu qızı Səliməni məktəbə gedən görəndə bulud kimi 

dolmuşdu… Pərzad bu qızına da Məsmənin saldığı 

talakka üsulunu seçir. Onu yoluxmaq adı ilə yanına gəlir 

və niyyətini gizlətmir. «Səni başqa bir oğlana 

verəcəyəm. Heç fikir çəkmə! Maral kimi bir oğlan 

tapmışam, işin yoxdu. Ağzı nədir, qoymaram sənə 

korluq verə» - deyir. Yasəmən bacısına nisbətən ayıqdır, 
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gedişatı başa düşəndir, əri onun ürəyinə yatmır, 

müəyyən tədbirə əl atmaq barədə düşünür, əzabdan 

qurtarmaq istəyir. Qayınana bu fikri anlayır, Pərzada 

qızını aparmasını deyir, o da minnətlə razılaşır, çün bu, 

onun ürəyindən olardı. 

Hekayədə həzin təsvir. Yasəmənin halını tamam-

layan fantom: «Hamı yatmışdı. Yalnız çayın bu tayında-

kı pəncərələr qızaran gözlərilə üfüqlərə  və açıq səmaya 

baxırdı. O evlərdə oynayan uşaqlar görünürdü. Sabah 

onlar bayram edəcək, geyinəcək, görüşəcəkdi. Arxa tə-

rəfdə yeni tikilmiş elektrosansiyanın qəlbi döyünərək 

səslənirdi. Mahud fabrikası guruldayırdı. Bu təntənə nə 

üçün dilə gəlmir, nə üçün məsum bir ürəyin ağrılarını 

hiss etmir, yaralarını bağlamırdı?» 

Yasəmənin fəallığı özünü büruzə verir; o, fabrikə 

doğru irəliləyir. Artıq Pərzad həddi-buluğa çatmamış 

üçüncü qızı Sitarəni ərə yollamaq haqqında düşünmüş-

dür. Onu dərsə burazxmırlar, ana isə tədarükdədir, bişi-

düşü ilə məştğuldur. Sitarə Yasəməndən bir xeyli irəli 

gedibdir, anasına: «Məni saxlaya bilmirsənsə, izn ver ge-

dim, mənim yaşamağımı istəyirsənsə, satma! Mən ərə 

getməyəcəyəm! Oxumaq istəiyrəm!» Və öz irdəsini yeri-

nə yetirir: gözdən itir, bir quş kimi uçur, yox olur. Ay-

dınlaşır ki, Sitarə texnikuma girmişdir, pinsonda yaşayır. 
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Biz bu hekayədə katarsislə rastlaşırıq. Ana Pərza-

dın üç qızı qarşısında günahlarını, cinayətini anlamış – 

oxucunu dilemma qarşısına  alır: «hətta ona indi çox 

acıqlı, sıxıntılı görünürdü. «Artıq qızlar, o cümlədən, Si-

tarə  «xoşbəxt  nəsil içərisində böyüyürdülər.» Pərzad 

ananın etirafı: «Qızım, mən sizə analıq yox, cəlladlıq et-

dim. Məni bağışlayın» - səmimi təmizlənmə deiylmi?   

Kənddə oyanış – mədəniyyət – canlanma – 

özünüdərk və adaptasiya – uyuşma; bütün bunlar ana 

etirafıdır: «Pərzadın bu halı, bu etirafı Yasəməni 

yumşaltmaya bilməzdi. Onun çirkin əməlləri, keçmiş 

günahları bağışlanmaz idi…» Analar daima bağışlanır. 

Səbəb isə köhnə (yaxud mövcud cəmiyyət) sistemin 

diqtəsidir. 

Hekayədə belə bir mənfi adətləri üzərinə götürən 

Pərzadı yazıçı qoruyur, oyanan qızlarının ətrafında təsvir 

edir: Mədəni təşviqatın içərisinə daxil olur, əyani görür: 

«Yasəmən anasını qəsəbəyə gətirdi. Sitarəni çağırtdırdı. 

Üçüncü axşam işçi klubuna kinoya getdilər. Yasəmən bu 

kinodakı əhvalatı anasına  etdikcə o, heyran-heyran ba-

xırdı». Pərzadın «açılmayan» ürəyinə, qəlbinə Mir Cəlal 

ehtiyatla yanaşır, toxunmur: ana neyləsin ki, dövr – 

mühit – tələbat onu qızlarına qarşı laqeydliyə, çox erkən 

ərə verməklə iştaha gəlməyə yönəltmişdir. Pərzadlar heç 
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zaman belə xasiyyətə yiyələnməmişlər. Bəs bu, haradan 

qaynaqlandı?  

Mir Cəlalın 30-cu illərin əvvəllərində yazdığı li-

rik-psixoloji «İstifadə» hekayəsində həqiqətən, qeyri-

həqiqətin sübutu üçün bir xanımın oynadığı rola tamaşa 

edirik. Həqiqətin həm sosial-siyasi və həm də əxlaqi-mə-

nəvi statusu mövcuddur. Cəmiyyətdə və fərdi, şəxsiyyət-

lərarası davranışda bu, o vaxt reallaşır – insan həqiqətin 

müdafiəçisi olur, əxlaqi  münaqişələrə yer qalmamalıdır. 

Ola bilsin ki, bir bir nəfər: yaşca cavan, təcrübəsiz şəxs 

hisslərinə aldanır, cəmiyyətə heç bir ciddi ziyan gətirmir, 

mikromühitin özünə də. sadəcə, müəyyən proseslər üçün 

qəbahət sayıla bilər. Bu, o əhvalatın dərk olunmasında 

davranışın vəziyyəti sanksiyalar sistemilə və bunlarla əx-

laqın davranışdan xaric tənzimləyici faktlarla xarakterizə 

edilir. Hekayədə Səadət xanım surəti ilk səhifələrdə, 

onun davranışında yaxşı təsvir olunur; hekayəyə yaxşı 

niyyətlə gəldiyinin nəticəsini izləyirsən. Üstəgəl, Səadət 

xanımla məsafədən müşahidəçi gənc bir müəllimdir. Bu 

qadının ilk təqdimatı: «Dəyirmi, münasib üzü vardı, ağzı 

balaca, boyalı dodaqları nazik, gözü yekə, qara qaşları 

qalındı. Burnu aşağı getdikcə qadın kimi yayılır, sanki 

dodaqlardakı boya qurumasın deyə kölgə salırdı. Üzün-

dən aşağı endikcə tənasüb pozulur… Ağ, açıq qolları hər 

iki tərəfdən mərmər sütun kimi sallanırdı. Sinəsi daş ay-
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na kimi parlayırdı». Bu təsvir təcrübəli, həyat görmüş ki-

şi üçün diqqətiçəkən təsiri oyatmır. Lakin gənc, təcrübə-

siz üçünsə bəzi fizioloji assosiasiyalar doğurmaya bil-

məz. Səadətin məclisə düşməsi ab-havanı «ciddiləşdi-

rir?» Hamı özünü yığışdırdı. İdris tərli, kirli corablarını 

gizlətmək üçün çəkməsini ayağına taxdı. Yolçu yuyun-

du, gəldi. Mən də bürküyə baxmayıb, yaxamı düymələ-

dim». Oxucu hələ də intizardadır; məktəbdən xəbər ve-

rən hekayənin personajları güman ki, pedaqoji işlərdən 

kənara çıxmayacaq.  

Mir Cəlal üslubuna məxsus «lirik məcara» jestlə-

rinin «səsi» eşidilir. O, qadın psixologiyasından söz aç-

maqla, yönümü dəyişdirməyi bacarır: «Qadın qəlbi qa-

palı bir bağçadır, açarı da qapının özündədir. Bu açarı 

qəbldə yalan sevgi fanarı ilə arayıb tapmalı, bağçaya isə 

yaz çağı, küləksiz bir səhərdə, həm də ayaqayalın girmə-

li, iyləməklə kifayətlənməli…»  

Həqiqətdən doğan, amma məcazi  mənasından 

yan keçməyən mülahizə… 

 

 

* * * 

 

Biz bu mülahizəni (Səadət xanım üçün yox – özü-

nün yanaşması var) əxlaqi normaların şüur elementləri 
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sayırıq və qərarlaşdırmışıq ki, fərdin – həyatdan yarıma-

mış qadının şəxsi qənaətindən irəli gəlmişdir. Onun üçün 

bu, əxlaqi xüsusiyyətlərin sabit düşüncəsində yerləşmə-

sidir; hansı ki, özünün şüurunda əks olunur: Biz insanla-

ra, ətraf mühitə münasibəti, öz əməllərində təşəkkül tap-

mış, davranışını tənzim etməyən əxlaqi normalar priz-

masından onun «qadın konsepsiyasını» qiymətləndirə 

bilmərik. Səadət xanım az sonra gənc müəllimə baxışla-

rını sözlə yükləyib mesajını göndərir. Səadət xanımla 

gənc müəllimin xiyabanla gedəndə aralarında həyati 

söhbət – sualları onda (gəncdə) cəsarət oyadır. Və gözlə-

mədən tərcümeyi-halından müəmmalı ştrixlər söylə-

yir:…» Mən xanım adamın birisi idim. Başıma işlər gəl-

di, işləməyə məcbur oldum. Allah kəssin siz kişilərin 

vəfasını». Bəli, gözlənilməz və kəskin qənaətdir. Gənc 

müəllim də xarakterik jestlərdən məhrum deyil: «Mənim 

kimi kişilərdəki vəfanı ölçdünüz? – cavablandırır. Səadət 

xanım daha dərinə gedir: «Kimə deyəsən ki, bir arvadı, 

altı ayın gəlini» olduğunu gizlətmir. Biz bu «açıqlama-

ları» əxlaqi norma daxilində qəbul edərdik – fakt kimi, 

amma düşünürük: yalan danışırsan, həqiqəti demirsən. O 

halda müsbət qəbul edərdik – Səadət xanımın qənaəti hə-

yat idealı ilə, xoşbəxtlik dəyərilə əlaqədar olsun, doğru-

dan da onun günahı bu məsələdə yoxdur. Onun ərindən 

hansı səbəblərdən ayrılması faktı hekayədə yoxdur. Ay-
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rılma – ailənin dağılması davranış (əxlaq) nomralarının 

iyerarxiyası konfliktli, münaqişəli situasiyalardanmı baş 

vermişdir? Yazıçı qadın personajının tərcümeyi-halından 

fraqmentini səsləndirir: «Əri cüzi bir qısqanclıq üstündə 

onu evdən qovmuş, sonra peşiman olub, nə qədər 

çağırmışsa bu, getməmiş, «Eşşək nə bilir zəfəran nədir?» 

- deyə rədd etmiş. İndi rayon uşaq bağçasında mürəbbi-

yədir. Neçə-neçə mötəbər yerlərdən onu istəyən var, get-

mir. Çünki heç birisi xasiyyətinə uymur. Vağzalda bütün 

mötəbər adamların yanında xüsusi hörməti var. Hətta 

naçalnik onun şərəfinə bir ziyafət də vermişdi…». Gənc 

müəllimsə belə «bişmiş» qadını çox sadəlövh mülahizə-

silə inandırmağa çalışır: «Ürək verdiyiniz adam ilə başa-

can olmalı idiniz… Hər  kiçik ixtilaf ailəni pozarsa, onda 

nə olar?» Mir Cəlalın etika elmindən xəbəri olması, iyir-

mi dörd yaşında müşahidəsi təsdiqləyir ki, nəinki 30-cu 

illərdə yaşayanlarn məişəti, davranışı, ərinə münasibəti 

və s. elə XXI əsrdə də öz mahiyyətini elə də itirməmiş-

dir. Bu qadında görünür, imperativlik (amiranəlik) möv-

cud olmuşdur ki, əriylə mənafeyi toqquşmuşdur, ailəyə 

adaptasiya vərdişinə yiyələnməmişdir. Əxlaqi münasi-

bətlərdə elə prinsiplər var – qadın davranışının bütün 

«xəttini», əxlaqi şüurun və mənəvi keyfiyyətlərin yaxşı-

larını özündə ehtiva edən ruhi  tələblər aşılanmamışdır. 
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Səadət xanımda zahirən özünü ciddi aparmaq, tox 

göstərmək, kişiləri «dişinə» vurmaqla ürəyinin səsini 

eşitmək xasiyyəti var, amma öz hisslərini zərif hərəkətlə-

rilə təlqin etmək səriştəsi də yox deyil, ayrılanda «durux-

ması, əlini buraxmaması, pambıq kimi yumşaq, ağ əlləri-

nin hərarəti» gənc müəllimi «qıdıqlamaya» bilməzdi. 

Səadət xanım hətta ona məktub yazmağı xahiş edir və 

gələcək kofliktin əsası qoyulur. İpək top artıq toxunul-

muşdur, dəryaya (insan ürəyi də bir ümmandır) atılma-

lıdır. 

Burada azca toxdayaq. Hekayənin poetikası təkcə 

bu əhvalatlardan ibarət deyil. Müəllim Mir Cəlal məktəb 

mühitinə laqeyd qalmır, onun kişi obrazı gənc müəllim-

dir və öz peşəsinə sevinirmi, uşaqlara qarşı vurğundur-

mu, yoxsa Səadət xanımda səadətini axtarır? Ədib qələ-

minə məxsus təbiətin əlvan təsvirindən qəhrəmanının 

daxili qatını, ovqatını açmaq istəyir. Şairanə təsvir: «Ya-

zın yuxusu nə qədər şirinsə, oyaqlığı da o qədər ləzzət-

lidir: Oyaq olasan! Səhərin açılmasına, dənizin içindən 

qalxan günəşə, üfüqün gül rənginə, may paltarı geymiş 

meyvə ağaclarının yaylıq oynatmasına, səslərində yerə 

gümüş pul səpən quşlara, daşları yalayaraq axan duru 

sulara, arılara, o şüursuz «memarlara» baxdıqca ən tez 

duran adamlardan salam aldıqca ömür artmırmı? Hayıf 

ki, zəng tez çalınır. Dan üzü qalxıb anasına kömək etdik-
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dən sonra çantasını qoltuğuna vuran, yuxuya qalıb, yax-

mac gövbələyə – gövbələyə, yaxası açıq məktəbə tələsən 

uşaqlar sinfə doluşurlar, skamyaların arasına səpələnib, 

məsum və gülərüzlə məni gözləyirlər. Mən bağçaya qa-

yıdıram, təəssüflə qayıdıram.» Zənnimcə, oxucu bu köv-

rək və canlı nəsr tərənnümündən usanmadı. Axı, elmi 

mühakimənin, fikrin deyimində oxucu azca da olsa, 

nəfəsini sakitcə dərməlidir, xəyalpərvərliyə dalmalıdır. 

O. uşaqlığına  qayıtmaq istəyir və həqiqətən Səaqət xanı-

ma «uduzmaqda» bu «uşaqlığ»ın da günahı var. 

Məktubdan sonra Səadət xanım adına xas olma-

yan hikkə ilə onun başının üstünü alır, məktub üçün «sən 

çox qələt eləmisən, başını da… Sənə bir toy tutduraram, 

külün göyə sovrular» sözlərini əsirgəmir. Gənc müəllim 

özünü itirir, nə edəcəyini bilmir, mübahisə gərginləşir. 

Və çox keçmir qadında ehtiras hissini boğmağı baçarmır, 

«ruhun hanı» nidası onu cavabsız qalanda «fəlakət» 

başlayır. «Mən qolumu dartıb onun əlindən çıxaranda 

bərk bir qışqırtı eşitdim. O, üzərinə su atılmış donuz ki-

mi çığırıb yerə yıxıldı, çabaladı. Adamlar töküldülər…» 

Gənc müəllim gözlənilməz vəziyyətdən çıxış yolu ax-

tarır və gümanlayır ki, həqiqətin sübutu uzun çəkər. Onu 

ən çox narahat edən məktəbdə xəbərin, qeyri-etik «söz-

söhbətlərin yaranması… Digər məsul «hallanma» odur – 

onun nişanlısının xəbər tutması…» 
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Səadət xanım Bakıda da «gözalıtsı» ilə kinoda 

qarşılaşır. İşıqlar yanır: boyalı, şişman qadın. İxtiyarsız 

Səadət xanımı xatırlayır. Üzünü çevirir. O isə sayıqlığını 

itirmir: «Vicdansız! Cavab ver! Vicdansız! Məni hamilə 

qoyub qaçırsan…» O, əslində heç nə itirmir, uduzan isə 

gənc müəllimin sevgilisini itirməsidir: «–Xudahafiz! – 

Mən onun dalınca yüyürdüm, qolundan yapışdım, 

buraxmaq istəmədim. Gözlərimdən iki damla yaş düşdü. 

Sevgilim biləyimdən bir yumruq vurdu: 

–Əl çək!» Və o, şəkilləri günəşlə suvanan yerdə 

gözümdən itir. O, gedən-gedir…  

«Göz» və «Kərpic məsələsi» hekayələri də zama-

nın problemlərindən danışır. Əslinə qalsa, etiraf edərdin 

ki, o hadisələri Mir Cəlal otuzuncu illərdə qaldırmışdır, 

«əbədi vərdişlər» silsiləsi kimi səciyyələndirərdim: İş 

yerində camaat (xalq) malına göz dikmək, şəxsi mənafe-

yin üçün məsrəf etmək, bunun üçün hətta saxta sənədlər 

düzəltmək (birinci hekayədə) və başqa  birisindən oğur-

lamaq (çamadan əhvalatı. İkinci şekayədə). Hər ikisinin 

motivləri qeyri-əxlaqi, qanunlara zidd olub, cinayət xa-

rakterlidir. «Göz»də əsas surət Yəhya Kamaldır, kapita-

lizmin bütün ictimai mənşəsini yaşamışdır. Sovet vaxtı 

keçmişini dəyişmək, bununla bir mövqe tutmaq istəyir. 

Tərcümeyi-halına əl gəzdirir, kənd arasında yazıq, vaxti-

lə yetim olduğunu hiss etdirir. Elə bir dildə tərcümeyi-
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halını qələmə alır – heç özü də baş açmır. Və belə bir 

cümlə ilə bitirir: «…İştə, bu həqirin pərəstagı olmadığın-

dan, ona görə də şəbablığım qiyudat təhmində qərq ol-

maqda hənuz baqidir…» Lakin Yəhya Kamal yeni sev-

daya düşür, təsəvvürü belədir: «Yəhya Kamal çox korluq 

çəkməyinə baxmayaraq, zəmanəsinin böyük müxbiri, 

düşüncəli adamı olmuşdur». Onun bir cəhəti də keçmi-

şindən gəlir: şübhəyə variddir, nihilistdir – pis mənada. 

Qonşusu Məşədi Səkinənin komsomolçu oğlundan ciddi 

şübhələnir ki, tərcümeyi-halı onun əlinə düşər. Belə təq-

dirdə qarşısına qoyduğu məqsədlərini: müxbir sənədini 

əldə etmək və ispalkomda vəzifə tutmaq (kolxoz idarə 

heyətinin katibi olur). 

Yəhya Kamal məqsədi üçün qərara gəlir ki, dərd 

yoldaşı, kənddən kəndə köçən, indi Köçəmirli kəndində 

yaşayan Diləni tapsın. Bu adam heç də Yəhya Kamaldan 

geri qalmır, niyyəti üçün ilk kolxoza yazılanlardan olur. 

Maraqlıdır ki, hər ikisində şairlik əlaməti sezilir, bu da 

onların Sovetdən qabaq pis yaşamadıqlarını ehtimal edir. 

Yəhya Kamal Dilənlə görüşəndə Dilən onun boynunu 

qucaqlayır, sevinir və dil açır: 

  

Ey vətəndaş gələn el aşınası! 

Şadlığmıdır gətirdiyin nə yamın? 

Yəhya Kamal borclu qalmır: 
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Yoxsa, o yerləri düşmənlər almış, 

Sənə deyənlər dönüb xərabə qalmış… 

 

Xəlvətə çəkilirlər, Yəhya Kamal xeyli xəbərləri 

yaddaşdan boşaldır, saralmış yarpaqlar kimi döşəməyə 

səpələyir. 

Dilən siyasətcildir o mənada, işini yoluna qoyur, 

başını aşağı salır: «…Ay eloğlu, buralar pis deyil, dinc-

likdir. Adamlarından da mən o qədər qorxmuram. Var 

ha! İçində vələdəzzinası çoxdur. Ancaq ki, məni tanımır-

lar. İşi elə salmışam ki, «niçevo – sən ayıq ol. Özünü bir 

tanıtsan. Ümid allahadır ki, sovular. Ondan sonra da nə 

işimiz var şəhərdə–zadda, arığın nə işi qoruqda ki, qıçını 

sındırsınlar. Burada kimdir səni-məni axtaran, ay rəhmət 

oğlu!» Lakin heç də belə olmur… 

Yəhya Kamal dörd aylıq vəzifəsində hörmət 

qazanır da, guya kasıbların qeydinə qalır, yanına gələn 

qadın-kişini yağlı dillə yola salır. Axı, onu  həm də 

müxbir kimi, qəzetə məqalələr yazan qələmdaş gözündə 

görürlər. Lakin heç də belə olmur… Yəhya Kamalın 

məişət şəraiti günbəgün yaxşılaşır, kefi o dərəcədə 

kökəlir – cavan dul qadın Ballının kəbini ona kəsilir; 

«dikdaban çəkmə ilə Yəhya Kamalın mənzilini 

şənləndirir». Bu dövr 30-cü illərin nəsrinin əsas 

mövzularından biri kimi, «Göz» hekayəsindən də yan 
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ötməmişdir: «Qolçomaqların bir sinif kimi aradan 

qaldırılmasından hər yerdə danışır, yazırdılar. Yəhya 

Kamal da bu işlərin içində idi. Bəlkə də hündürdən 

danışan idi. Dilənin sayəsində yeyib dolaşır, gün-gündən 

stajını artırır, hökumətə «yaxınlaşırdı». Kolxozda arxası 

möhkəm, ispalkomla arası yaxın idi. Onun ehtiyatı 

yalnız komsomolçulardan idi.» 

Yəhya Kamalla Dilənin məşhər ayağına çəkilmə-

sinə hələ qalırdı… Və bir gün onların başı üstünü alırlar, 

təftiş öz işini görür: «Yəhya Kamal bu xəbərin təşviş və 

həyacınından sakitləşmişdi ki, qarları basa-basa, dağları 

aşa-aşa iki nəfər təhkimçi işçi gəldi. Onlar ispolkomun 

evinə düşüb, kolxozun dəftər-kitabını istədilər?.. Nəha-

yət, onların külli miqdarda kolxoz maşını təyinatsız məs-

rəf etdiklərini rəsmiləşdirdilər. Hər iki dost, iş həmkarı 

üzləşməli oldular. Məsələ iclasa çıxarıldı. Məruzə dinlə-

nildi… 

Mir Cəlal oxucunu intizarda saxlayır, hekayənin 

nə ilə qurtaracağının «messajını» bildirmir, yazçı təm-

kini, hekayə janrına məxsus novellavarilik. İclasdır, mü-

qəssirlər qaçmışdır. Bütün kənd-kəsək, ətraf bu əhvalat-

dan xəbərdardır. Mir Cəlal  sanki o iclasda iştirak edir, 

nigarandır ki, bəs nə üçün onlar hüquq-mühafizə işçiləri 

tərəfindən tapılmamışdır? Mən də o hissi keçirdim ki: 

«hamını heyrət götürdü. İclas bir müddət susdu». Zalda 
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yalnız qara çadralı qadınları göstərdilər və birdən «Hey-

dər bu anda çadranı onların başından çəkdi. Bunlar Di-

lənlə Yəhya Kamal idilər. Quzu Allahyarın ibrətli sözü: 

«Arvad xeylağı ilə nə işim var?» 

Hekayənin sonluğu məni bir oxucu olaraq xeyli 

düşündürdü. Mir Cəlal böyüklüyü. Gənc ikən yazdığı 

hekayələrin güclü müasirliyi, cəmiyyətlərin mərhələ-

mərhələ keçdiyi sosial-iqtisadi və mənəvi-əxlaqi prob-

lemlərin mövcudluğunun bədii müşahidəsi – ifadəsi. 

Təəssüf ki, xalqın sərvətlərini mənimsəyib, yaxud təyi-

natsız dağıdan Yəhya Kamalların və Dilənlərin xələfləri 

nə üçün ciddi xalq – qanun qınağından yaxalarını qurtar-

mağı bacarırlar?! Niyə belələri ölkə qanunlarına tabe-

çilik göstərmirlər?! 

Əbədi sualdardırmı?.. 

«Gərpic məsələsi «hekayəsində də cəmiyyətdəki 

neqativ halların fərdlərdə təzahürünün bədii təsvirini gö-

rürük. Babaxan surəti arvad almaqda son dərəcə səriştəli 

bir dələduz, oğru: «O, cürbəcür qadınlarla evlənir, ay-

rılırdı. Tez-tez evlənsə də, çox gurultulu toy edirdi. Bir 

də görərdin ki, lüstiri yandırıb, evi çıraqban elədi. Pillə-

kanlara xalça döşədi. Limon ağacını balkona çıxartdı. 

Zər yazılı toy bileti payladı. Xanəndə çağırdı. Babanın 

dost-aşnası yığıldı. Saz çalındı. Qiyamət qopdu.» 
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Babaxan o dövrün «əsil adamı»dır; elə bu günün 

də «əsil adamı» az deyil; idarələri, müəssisələri, hətta 

nüfuzlu qurumları da firlanırlar. Babaxan aramızda yox-

dur, 30-cu illərdən bu günümüzə ömrü vəfa etməz, am-

ma yaşayıb öz əməllərilə məşğul olsaydı? Cəzalanardı-

mı?.. 

Babaxanın hələlik sonuncu arvadı Məlikədir, 

Çakva çayı plantasiyasında fəhləlik edərkən gözü ona 

düşür, «Sənin yerin bura deyil» – deyir və ulduzları 

barışır. Və bu «məhəbbət» çox az çəkir, onunla əvvəlcə 

səmimi: «Bacımsan. Xasiyyətimiz tutmur. Mən nə qədər 

özümü  zorlayıb, səni sevmək istədimsə mümkün 

olmadı. Buyur, bu da yol xərcin, pal-paltarın da özündə 

qalsın», - demişdir. Sonra isə Babaxan özünü hirsli 

göstərmiş, qıfılı əlinə alıb, qapını bağlamaq üçün 

Məlikəni bayıra itələmişdir». Babaxan fəndkir obrazdır, 

vəziyyəti inandırmağı bacarır, Məlikədən ayrılmaq 

səbəbini izah edir: «İnanın ki, Məlikə yaramaz olduğu 

üçün ayrılmıram, özüm yaramaz olduğum üçün 

ayrılıram. Cavan qızdır, mənim daxmamda 

çürüməkdənsə, qoy getsin, azad  gəzsin. Qonşuluq haq-

qına onu aparın, Batumiyə yola salın» - deyir. 

Hekayədə intizarla müəllif yenə «lirik məcara» ilə 

oxucunu qarşılaşdırır. Kərimov (hekayə birinci şəxsin 

dililə söylənilir) sanatoriyada rahatca istirahət edərkən, 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

92 

təcili teleqram alır, narahatçılığı təbiidir; həyatda faciələr 

xəbərsiz gəlir, işini görüb, göz yaşı qoyub gedir. Evə qa-

yıdır, hər şey yaxşıdır. Pəncərədən içəri  keçəndə açıq 

məktub görür. Bu möhürlü, imzalı kağız Məlikədən idi. 

Oxuyur. «Babaxanın dərdi azdı, bir də sənin kimi ölü 

soyan kəmfürsətə rast gəldim. Evində yediyim duz-çö-

rəkdən də utanmadınmı? Qərib bir qıza ehtiramın bu 

idimi, ey insan masqalı tülkü? Sənin Babaxandan nəyin 

əksikdir? Məlikə.» 

Kərimovu fikir-xəyal götürür, iş o məqama 

yetişir, Acarıstana, Məlikənin yaşadığı yerə gedib, 

məsələni aydınlaşdırsın istəyir. Özünü, gənclik vüqarını 

təhqirdən qurtarmaq qərarına gəlir. Əcəbi və titrək 

barmaqları ilə məktub yazıb, poçta salmaqla cüzi təsəlli 

tapır. Səhəri digər bir «lirik məcara» ilə oxucu üzləşir. 

Cinayət axtarışı idarəsindən ona milis çağırış vərəqi 

verilir ki, evi axtarır və idarəyə yollanır və necə? «Başı 

aşağı, bənizi ağarmış, iztirabdan sarsılmış halda». 

Hekayədə çox ibrətli bir məsələ qaldırır  müəllif.  Ən 

çətin məqamlarda, ən məsul postda məmur vəzifəsindən 

asılı olmadan öz uşaqlıq tanışını, yaxud dostunu 

oturduğu stula qurban verməkdə haqlıdırmı? Hekayədə 

oxucuma  təqdim edəcəyim epizodu iki dəfə oxudum. 

Birinci dəfə axşamdı, fikirliydim, diqqətsizdim, ikinci 

dəfə səhər; istirahət günü (24.04.2011. saat 7.55) 
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oxudum ki, «səhvimi» etiraf edim ... Bəlkə yazım o yeri: 

«Budur, mən müstəntiqin qarşısındayam. O nə isə yazır. 

Başını qaldırıb üzümə baxdı. Mən də baxdım. Qara saçlı, 

enli kürəkli, üzündə iş qayğıçı hiss olunan bu oğlan 

mənim məktəb yoldaşımdı. İbtidai məktəbi bitirdikdən 

sonra ixtisas məktəblərinə getdik. Hərə bir sənət seçdi. 

Bir-birimizdən ayrı düşdük. İllər keçdikcə aramızda olan 

uşaqlıq, məktəbli səmimiyyəti də əriyib getdi. Hər kəs 

özünə təbii, yeni yoldaşlar tapdı. Mən bu adamı 

unutmuşdum. Ancaq burada gözüm onun yeni tüklənmiş 

üzünə sataşanda xatırladım. Bu, məktəbdə yumru, dəcəl 

və hazırcavab bir oğlandı. 

Dərsin, müəllimin, məktəbin nöqsanını hamıdan 

tez görərdi və deyərdi. Hətta hesab müəllimi məsələləri 

vaxtında həll edəndən sonra zarafatyana, üzünü yana 

çevirər, soruşardı: «Yaqub, necədir, etirazın yoxdur ki? 

O, başını aşağı salıb, məsələnin həllini dəftərinə 

köçürərdi.» 

Biz artıq eyni yaşlı, eyni məktəbdə oxumuş, 

amma müxtəlif peşə sahibiylə – iki obrazla tanış oluruq. 

Və Mir Cəlalın bu ədəbi üsulunu təsadüfi saymıram. 

İnsan fəhlə də, pedaqoq da, yüksək vəzifəli də olar – 

mümkün taledir, lakin o, insanlıq keyfiyyətini 

qorumuşmu? Vəzifə onu əymişmi? Ciddi bir iş 

ucbatından kövrək hissləri, bir də qayıtmayacaq 
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xatirələri hafizəsindən siləcəkmi? Mən ilk öncə hər iki 

gəncdə sosializmin formalaşdırdığı iki insan tipini 

görürəm – qavranış baxımından laqeyd tipini və vəzifə 

psixologiyasından doğan akademizm, quru tipini, bir 

sözlə, hissiz adam modelini. O da bəllidir ki, hər bir 

sistemin ideologiyasından qopan, ictimai – tarixi şəraitə 

uyğunlaşan insanların dünyaya baxışı, mənəviyyatı, 

şəxsiyyəti sabit qalmır, dəyişir – ikiyə: müsbətə və mən-

fiyə. Sosialist tərbiyəsi, xüsusilə, idarəetməyə amiranəlik  

prinsipi M.Cəlalı narahat etməyə bilməzdi. O, filosof və 

sosioloq, yaxud tarixçi və psixoloq deyildi ki, bu sahədə 

elmi əsərlər yazsın. O, bir gənc ədib kimi tamam başqa 

bir mövzunun fonunda iki tipin xarakterini verir. 

Sosializm quruluşunun aşıladığı «böyük əxlaqi inqilab» 

idi ki, şəxsiyyətin mənəvi təkmilləşdirilməsi və ictimai 

münasibətlərin humanistləşdirlməsi üçün əl yeri qoy-

murdu və bunun tərbiyəsi üçün əsas da yaratmırdı. Nəti-

cədə mənəvi tərəqqinin yüksək mərhələsinə keçilmədi. 

Hansısa cinayət üstündə atasını dərhal güllələyə bilər, o, 

deyə bilməz ki, mənim əvəzimə başqası atama atəş aç-

sın. Eləcə də əksinə. Oğul atasını ifşa edər, sözün ağzın-

da doldurar, «sən başdan ayağa səhv danışırsan, daha 

bəsdir, sən savadsızsan» - deməkdən çəkinməz. Unutma-

yaq ki, əxlaq məktəbdə ictimai motivlərlə inkişaf edir, 

cəmiyyətdə formalaşır, bu isə mənəvi tərəqqinin ifadəsi-
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dir, siyasi münasibətlər öz mənafeyini diqtə etməməlidir, 

insanın incə, titrək, xatirəli qəlbinə nüfuz etməməlidir. 

Bir müdrik kəlam da var, axı: hüquqşünaslar da bir vaxt 

uşaq olmuşlar. Kərimovun Yaqubu – müstəntiqi xatırla-

ması bu baxımdan təsadüfi təsir bağışlamamalıdır. O, əl-

bəttə, uşaqlıq, yeniyetməlik hissindən məktəbli yoldaşı-

nın üstünə atıla bilərdi və ürəyindən keçirərdi. Bunu iki 

səbəbdən bacarmır: onu müqəssir kimi çağırıblar və öz 

mənlik qururuna sığışdırmır. Şagird dostunu mütləq tanı-

mağa borcluydu müstəntik Yaqud. İnandırıcı görünmür 

ki, üstündən elə bir illər də ötməmiş skamya yoldaşını 

unutsun. Deməli, vəzifə bütün ali, kövrək hisslərdən 

yüksəkdə dayanır. Olsun, qanunun keşiyindəsən – lap 

yaxşı. Obyektiv ol; daha ehtiyac varmı gənc yaşlarında 

özünü qırmızı bolşeviklər kimi aparasan. Müstəntiq 

müdriklik göstərməyə borclu idi. Bu mənəvi nemət məhz 

gənclikdən qazanılır, bir əxlaqi nemətə çevrilir. Xüsusi-

lə, hüquq – mühafizə əməkdaşlarının ürəyinə müdriklik 

payı daha çox düşməlidir, çün onlar insan taleyini həll 

edirlər, bir ömrə işıq da verirlər. Müdriklik insana ağıllı, 

təhlükəsiz, sakit yaşamaqda yardımçı olur. Antik filosof, 

yunan Heraklit göstərir ki, müdriklik həqiqəti demək, tə-

biətin səsisi eşitmək və buna uyğun hərəkət etməkdən 

ibarətdir. Belə çıxır – müstəntiq Yaqub özündə belə 

müqqəddəs hissləri aşılasa (hələ gec deyil), həqiqət-
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pərəst, ağıllı olar və Süleyman peyğəmbərin dediyi kimi: 

«Əsas müdriklikdir; bunu qazan, nəyin varsa, ağıl qazan-

mağa ver; onu yüksək qiymətləndir, o da  səni yüksəl-

dir». Müstəntiq Yaqub obrazında oxucu o qənaəti hasil 

edir ki, sosializmdə, kommunizm əxlaqında (davranışın-

da) siyasi quruluş insanın əxlaqi seçmə vəziyyətini öz 

xeyrinə dəyişir, daha insanpərvərlikdən uzaqlaşdırır. Bu 

prosesdə insanların (Yaqub da, Babaxan da, Kərimov 

da) əxlaqi təkmilləşməsinə kömək edən sosial əlaqələr 

zəminində mənəvi münasibətlər sıradan çıxır, yerini 

ictimai münasibətlər tutur; bu isə humanist yanaşmanın 

inkarıdır. Yaqub vəzifədə olduğu üçün, onun daxilinə 

dağılmış qorxu şübhələnmək (rəisi və b.) hissi müsbət 

yanaşmasında özünü ifadə etmir. Kərimov isə tam Ya-

qub xarakterli deyil: O, hələ hisslərini itirməmişdir, ba-

yaq vurğuladığım kimi, müəyyən əsası vardır. «İndi o, 

böyük, ciddi, məsul bir adam olmuşdur. Başqa yerdə rast 

gəlsəydik  (onun səmimiyyətinə inanıram – A.E.) tanış-

lıq verərdim. Bəlkə əlini də sıxardım, əhvalını da soru-

şardım! Lakin burada bir müqəssir sifətilə onun qarşısın-

da durarkən tanışlıq vermədim. Bir təmanna fikrilə tanış-

lıq verdiyimi, ondan kömək umduğumu zənn edə bilərdi. 

Qoy qanun nə tələb edirsə, onu yazsın. Yoldaşıyam deyə 

mənə üz görməsin. Nədənsə o, tanışlıq vermədi. Başını 

qaldıran kimi adımı, familiyamı soruşdu». Maraqlı dia-
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loq: «–Siz, – dedi, –Məmmədyarov küçəsində olursu-

nuz? 

–Bəli, orada oluram. 

Ayağa  qalxdı. Acıqlanmışdı. Qolumdan tutub 

küncə tərəf çəkdi. Güman etdim ki, qulağına xəlvəti söz 

pıçlıdayacaq. Küncə tökülmüş kərpic parçalarını göstərib 

soruşdu: 

–Bu nədir? 

Mən müstəntiqin üzünə baxdım. Baxdım ki, bu 

sualın mənasını anlayım, lakin anlaya bilmədim. Pərişan 

və ümidsiz səslə cavab verdim: 

–Kərpicdir! 

–Fikirləş gör bu nədir? – O, sulanı daha da qəti-

ləşdirir, şəhadət barmağını kərpiclərə uzadıb durdu: – Fi-

kirləş gör bu nədir? Yaxşı fikirləş! 

–Cisimdir! 

–Necə yəni cisimdir? 

–Həndəsi cisimdir, sülb… 

O, papiros yandırıb əyləşdi…» 

Bu dialoq – sual və cavab davam edir.  Və iki xa-

rakterin müşahidəsi. Bayaq dediyim «müdrikliyi» xatır-

ladıram ki, bunu aşılayan bir atribut məhz ağıldır, savad-

dır – daha geniş mənada. Deməli, eyni məktəbdə oxuyan 

hər iki əks  şagirdlərdən müstəntiqin etik mədəniyyəti bir 

yana, o savaddan kasıbdır, dünyagörüşü  məhduddur. 
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Yoxsa bir müstəntiq kimi təmkinlə (qarşısındakı insan-

dır, sirkdə təlim alan canlı məxluq deyil) və məntiqli 

suallara müraciət edərdi. Axı, qarşısındakı kərpicdir, 

cansız cisimdir. Kərimov isə daha müdrik görünür, özü-

nü aparmağı bacarır və hazırcavabdır, sətiraltı məsxərə-

yə də qoyur. Şübhəsiz, ali təhsilli hüquqşünas Yaquba o 

təlimi vermişlər ki, qarşısındakı cinayətkardırsa, kifayət-

dir onunla qeyri-etik davranmaq: təhqirdən, hədə-qorxu-

dan çəkinmə, təki cinayəti boynuna alsın. Yaxud bunu 

etməmişsə də, etirafından çəkinməsin. Təki protokol rəs-

miləşsin. Sosial əxlaqda insanlara münasibətlərinin və 

həyat fəaliyyətinin insanpərvərlik prinsipləri amiralik 

metodlarına tabe olmalıdır. İnsanları alçaltmaq da müm-

kündür, necə ki, «müqəssir» bu mənəvi uçurumun bir 

addımlığındadır. M.Cəlal incə, amma müəyyən nüanslar 

müstəvisində sosialist tipli şəxsiyyətin meydana gəlmə-

sini insanlığın əxlaqi inkişafının mənfi, ədalətsiz psixo-

logiyaya yiyələnmə xofunu duymuşdu. Ədib bu mərhə-

ləni bəyənmirdi, hələ gəncdi, cəmiyyətin sonrakı inkişa-

fını lazımınca proqnozlaşdırmaq səriştəsinə malik de-

yildi. Xüsusilə, insanların hüquqi keşiyində dayanan mi-

lis və prokuror kadrları bədii ədəbiyyatdan, etika 

dərslərdən məhrum təhsil alardılar. Bu gün də heyif ki, 

hüquq fakültələrində bədii ədəbiyyat, pedaqogika, incə-

sənət tədris olunmur. Ona görə də bu peşənin sahibləri 
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üçün bura bir poetik ürəkli müqəssir bir neçə misra 

söyləyə – müstəntiq Yaqublar üçün nə Kərimovlar, nə də 

Babaxanlar olsun – heç bir əhəmiyyət daşımır. Budur, 

Yaqub köhnə şagird yoldaşının nə səsindən, nə hərə-

kətindən, nə də gözlərindən (axı, insanda yeganə üzvdür 

ki, sahibinə sadiq qalır – dəyişmir) tanıyır, əksinə daha 

sərt davranır: «–Siz Məlikə adlı acar qızı tanıyırsınızmı? 

–Bəli, tanıyıram, Babaxanın arvadı! 

–Siz Məlikəni Batumiyə yola salmışsınızmı? 

–Salmı… (diqqət yetirək, özünü itirir – A.E.) – 

Müstəntiq sözünü kəsir: –Bütün cavab ver! 

–Mən Məlikəni Batumiyə yola salmışam. 

–Düzdür? 

–Düzdür! 

–Vağzala gedəndə Məlikənin çamadanını siz 

aparmışdınızmı? 

–Apar… (yenə özünü itirir. – A.E.) bağışlayın: 

Vağzala gedənlə Məlikənin çamadanını mən aparmışam 

(ikibaşlı fikrə oxşayır. – A.E.) 

–Doğrudur? 

–Doğrudur!» Və ilaxar. İnsanlıq hissindən məh-

rum müqəvva yönümlü müstəntiqin peşə xarakteri. Yenə 

haqq qalib gəlir. Ədib üstünlüyü «müqəssir» Kərimova, 

müstəntiqin məktəb yoldaşına verir. Suallardan təngə gə-
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lən Kərimov sonda deyir?: «Qələmi götürün, yoldaş 

müstəntiq, mən hamısını deyim, siz yazın». 

Mir Cəlalın «İgid oğlan» hekayəsi desəm müasir-

liyi baxımından son dərəcə aktualdır, iki məsələ diqqə-

timdə dayanır: Deputat missiyası və daşqının törətdiyi 

fəlakətin bədii ifadəsi. Mir Cəlal təxəyyülünün XXI əs-

rin bədii mənəvi və sosial probldemlərini görməsi, hər 

yazıçıya qismət olmayan bədii həqiqətin diktəsi. Mən 

hekayənin poetikasını təhlil edərkən, bir xeyli 30-cu 

illərin kontekstindən yanaşmağı məqsədəuyğun saydım, 

nə fərqi, 1938, yaxud 2000-ci illər. Fiziki baxımdan fərq 

var, XX əsrin ortalarına yaxın və XXI əsr insanlarında 

da həmçinin. Bir o qədər savad, dünyagörüşünə, elmi ti-

tullara və s. yiyələnməyən kəndli, fəhlə, müəllim və ila-

xır təbəqəli deputatlar və nazirlər, rektorlar, professorlar 

və digər qurum  rəhbərləri… 

Mən hekayəni siyasi nöqtədən təhlilə cəlb etmək 

təkidində deyiləm; lakin böyük yazıçımız Mir Cəlalın 

üzünü cəmiyyətə tutub, xalqın elçisi missiyasını üzərinə 

götürən həmvətənlərinə: «xalqın, dövlətin etimadını doğ-

ruldun, bunun üçün Sizi xalq demokratik yolla seçsin» - 

nəsihətinə laqeyd qalmadım. Hekayədə «azad seçki»lər 

təbliğ olunur: «Zavodun  meydan kimi böyük, bağ kimi  

hasarlı  heyətinə minlərlə adam dolmuşdu. Mühüm bir 

işin müzakirəsinə yığılan şad, igid oğlanların, gözəl və 
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sağlam qızların iti və gülər gözləri tribunaya dikilmişdi. 

Danışanlar zavodun işçiləridir: Leylalardır, İlyaslardır, 

komsomolçulardır. Onlar Baş Sovetə deputatlığa nami-

zədlər göstərirdilər. Əsas namizəd isə Barxudardır, eti-

mad ona yönəlmişdir. Rəqabət varmı? Sovet seçkisi dai-

ma sifarişlə, «Vakant» üsulu ilə aparılmışdır, lakin hə-

min o nüfuzlu deputat heç vaxt sərvət dalısınca, qohum-

yerlilərinin maddi və vəzifə təminatı ilə məşğul olma-

mışdır (Biz nəslin müşahidəsi hələ ki yaşayır). Seçki 

tarixinə nəzər  yetirəndə bir sıra ölkələrdə namizədlər in-

tellektual və həyatda başverən olaylara diqqət kəsilir, 

tamamilə düzgündür ki, bu şəxs bütövdürmü, sərvətpə-

rəst və yerlibazdırmı, korrupsiyaçıdırmı?.. Bəli, gələcək 

deputatın adı təmiz olmalıdır. Məsələn: Avstriyada, Yeni 

Zellandiyada, İrlandiyada, Fransada, İsveçdə qanun seç-

kilərdə korrupsiya hallarına, namizədlərin borclarını 

ödəyə bilməyənlərinə, iflasa uğrama durumuna qarşı çox 

sərt münasibət mövcuddur. Elə ölkələr də var ki, nami-

zədlər intellektual testdən keçmək təklif olunur. Böyük 

Britaniyada, İrlandiyada, Hinsdistanda isə milli sənaye 

sahələrinin direktorlarının seçilmək imkanları məhdud-

dur. Biz bu «üçlüyü» təqdir edirik. Ona görə ki, bu key-

fiyyətləri özündə birləşdirən, oraya mühüm vəzifə daşı-

yanları əlavə etsək – millət vəkili «təmiz adam»lıqdan 

çıxır; haradadır onun seçicilərinə ədalətdən, obyektivlik-
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dən, vaxtının kifayət etməsindən söz deməsi, vəd vermə-

si, sovet seçkisini letişdirməyə ehtiyac yoxdur, çün 

kənddə malabaxan (çoban), satıcı, pambıq yığan… hansı 

intellektual və sosial–siyasi səviyyə ilə SSRİ Ali Sove-

tində, yaxud Azərbaycan Ali Sovetində öz seçicilərinin 

hüququnu müdafiə edər? Mir Cəlalı maraqlandıran depu-

tatın demokratik yolla seçilməsi və onun öz borcunu «tə-

miz adam» timsalında fəaliyyətidir. Bəli, bizim çağdaş 

deputatlara ruhi tövsiyəsidir… «Hamı həvəslə gəlib 

inandığı, bel bağladığı namizədə» - Barxudara səs verir, 

o da «seçkidəki işini, vətəndaşlıq vəzifəsini öyrəndiyi 

üçün ürəyində rahatlıq hiss edir». Müəllifin hekayədə 

irəli sürdüyü leutmotiv ―Barxudarı daha çox düşündürən 

deputat olmağın, bu şərəfli adı daşımağın məsuliyyəti 

idi. O, yaxşı bilirdi ki, deputat xalqın elçisidir: Seçicilər 

ondan adına layiq iş tələb etməyə, hünər gözləməyə 

haqlıdırlar və bunu edəcəklər də. Oğul odur böyük xal-

qın etibarını, etimadını doğrultsun. Oğul odur seçsicilə-

rin yanında həmişə üzü ağ olsun, onları peşiman eləmə-

sin». Mir Cəlal uzaqgörənliyi. Yazıçının Barxudarı özü-

nü doğruldur: Rayonun(ların) Kürqırağı kəndlərində daş-

qınla mübarizədə o, bilavasitə iştirakçıdır. Başqa qüvvə-

ləri də səfərbərliyə alır. 

Bu kritik vəziyyət mənə on ildən artıq baş verən 

Kürün «dəliliyini», onlarla rayonun sağı və solunu su 
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altına almasını, min bir əziyyətlə maddi sıxıntı ilə başa 

gələn evləri, bağ-bağatı, əkin sahələrini məhv etməsini 

xatırladı. Mənim gözümün qarşısında (2001-2010-cu 

illəri nəzərdə tuturam) baş verir. Qəribəsi odur, kosmos 

fəth  olunur, ən yeni elmi texnikalar praktikaya tətbiq 

edilir, amma dəli Kürü sakitləşdirməkdə acizlik göstəri-

rik. Həqiqətənmi, xilas yolunun mexanizmi tapılmamış-

dır?! 

Hekayədə biz otuzuncu illərin premetiv üsullarını 

görürük, amma nikbin hiss keçiririk: «Gün keçdi, həftə 

dolandı, aylar ötdü. Köçaxır kəndi göyşənində Kür qıra-

ğına çəkilən bənd tikilib başa gəldi. İnsan nə qədər ağır, 

çətin iş başlayır başlasın, nə qədər əziyyət çəkir çəksin. 

Əməyinin məhsulunu, yaratdığını görəndə bütün əziy-

yətlər yadından çıxır, sevincin dağa-daşa sığmır. Ürək 

şadlıq, könül fərəh, baş məğrurluq, can rahatlıq hiss 

edir». Bəli, deputat Barxudar rayonun vəzifəli işçilərini 

də səfərbərlikdə görür, ümumi fəlakəti aradan qaldırırlar. 

Mən 2010-cu ildə Kürün bəzi rayonlarda selə, 

daşqına çevrildiyini, xalqa vurduğu ziyanı xatırladım. 

Dövlətimiz külli miqdarda pul (vəsait) ayırmışdır ki, Kü-

rün şıltaqlığına sərf olunsun. Mən mətbuatda adı çəkilən 

bəzi həmin rayonların icra hakimiyyəti başçılarının səh-

lənkarlığı bir yana, pulları təyinatsız (güman ki, şəxsi) 

sovurulduğunu oxudum. Hələ də (2011-ci ilə) səs-səmir 
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yoxdur. Bəs o bölgələrdən seçilən deputatların rəsmi 

«həyəcan təbili» səsləndirmələri harada qaldı? 

Cavabız qaldı, böyük vətəndaş ədibimiz! Yəqin 

bu gün Siz sağ olsaydınız «İgid oğlan» hekayənizi 

yenidən çap etdirərdiniz. 

Hekayədə qaldırılan sosial və əxlaqi problem rep-

ressiyadan (1937) bir sonraya təsadüf edir. Bəlkə depu-

tat(lar) və ictimai qurumların nümayəndələri o qorxudan 

özlərini səfərbərliyə almışdılar? 

Yəni 1937-ci il başqa məqsədlə-xalqa laqeydlik 

ucbatından yenə baş verə bilərdi? 

 

 

II 

 

Mir Cəlalın hekayələri zaman etibarilə dinc və 

müharibə illərində yazılanlardır. Adətən, ədəbiyyat tarix-

çilərində yaradıcılığı dövrlərə ayırmaq prinsipi vardır, 

əlbəttə, bu şərti bölgü olsa da, qəbul olunandır: çün, si-

yasi və sosial amillər nəzərə alınır. Mir Cəlal bəhs etdi-

yimiz hekayələrdən sonra qırxıncı illərin son ilində 

«Əməli Saleh» hekayəsini yazmışdır. 1941-ci ildə artıq 

müharibə başlamışdı, ölkə bir məqsədə – alman faşistlə-

rinə qarşı mübarizəyə səfərbərliyə alınmışdı. Ədəbiyyat 

da həmçinin – söz adamlarından cəbhəyə gedən getdi, 
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qalanlar məşhur ifadədə olduğu kimi: «qələmi süngüyə 

çevirdilər». Əsas məsələ – məqsəd həm arxada, həm də 

ön cəbhədəkiləri mənən ruhlandırmaq idi. Hətta mühari-

bəyə çağrılmayanlar da aldıqları, eşitdikləri məlumatlar 

və səriştələrilə hekayələr, kiçik həcmli povestlər qələmə 

alırdılar. Cəbhəyə səfərbərliyə alınanların bəzilərinin 

ruhlarına rəhmət oxumaq naminə adını çəkməyi özümü-

zə borc sayırıq: Əbülhəsən Ələkbərzadə, Həmid Axund-

lu, İsmayıl Şıxlı, Oruc Qoşqarlı və unutduqlarım. 20-35 

yaşlarında orduda xidmət etdilər. Cəbhədən irili-xırdalı 

nəsr nümunələri göndərir, yaxud cəbhə qəzelərində nəşr 

etdirirdilər. Orduya xidmətə çağırılmayanlar daha arxa-

yın, təmkinli, nisbətən iri həcmli əsərlər qələmə alırdılar. 

Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, Qıl-

man İlkin (Musayev), Mir Cəlal, M.Ənvər, İlyas Əfəndi-

yev və başqaları maraqlı əsərlər müəllifi oldular. Yazıçı-

larımız igid azərbaycanlı döyüşçülərimizin rəşadətindən 

həvəslə yazır, onların obrazlarını ədəbiyyata gətirirdilər. 

Bədii sürətlər də yaradırdılar. İstedadlı yazıçı Mir Cəlal 

qələm dostlarından geri qalmırdı. Məhsuldar işləyirdi, 

epik, lirik havalı hekayələri oxucular tərəfindən yaxşı 

qarşılanırdı… Bu gün o əsərləri vərəqləyəndə adama elə 

gəlir, Vətən müharibəsi dünən qurtarmışdır, hələ də 

təyyarələrdə, qatarlarda salamat və yaralı əsgərlər doğma 

torpaqlarına qayıdırlar. Axı, Sovet məkanında bizim 
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oğlanlarımız, qızlarımız da şərəfli cəbhə yolu keçmişlər, 

bu tarixi fakt inkaredilməzdir! İsti, titrək həyəcan, nara-

hatçılığı oyadan assosiasiya, şübhəsiz, Qarabağ mühari-

bəsinin susmuş əsəbi Şiri xatırlatması da istisna deyildir. 

Bu sonuncu müharibə rus torpağında yox, Azərbaycan 

vətənində gedir. İnsafən, az-çox Qarabağ savaşı nəsrə 

ayaq açmışdır. Əsərlər yaranmışdır… 

Müharibə harada başlanmasından və kimin hansı 

məkanda olmasından asılı olmayaraq, dərhal vətəndaşda 

qəzəb hissi oyadır, ayaq saxladığın yerdə döyüşə hazır 

dayanmağı diqtə edir. Belə bir təsəvvür, yaxud hadisə 

1941-ci ildə baş vermişdir. Kim bilərdi ki, indi Sovet 

ölkəsinin hansısa şəhərində, bucağında olarkən mühari-

bənin başlanğıcını böyük radio diktoru Levitan xəbər ve-

rəcəkdir. Sən demə, olurmuş. Nə biləydi ki, Mərcan nə-

nə, oğlu, gəlini və üç yaşlı nəvəsi ilə bu şəhərə yaylağa, 

dincəlməyə gəlmişdi, yerlərini əməlli-başlı  rahatlama-

mış dava düşdü, oğlu orduya getdi, ailəsinə «hələlik heç 

yerə tərpənməməyi» məsləhət gördü. Hadisə baş verə-

cək, o da sonuncu qərarını verəcəkdi. Bu parça, hansı ki, 

oxuculara çatdırıram  - Mir Cəlalın ilk hekayələrindən 

birindən, «Mərcan nənə»dən götürülmüşdür. Yazıçı oxu-

cusunu elə bir intizarda qoymursa, təşvişə salır, necə ki, 

Mərcan nənədən bu hiss yan keçmir. Bu narahatçılıq ilk 

günlərdə güclüydü, bombaların vıyıltısı və sonra özü gə-
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lirdi, evlərin üstünə düşürdü. Mərcan nənə bir şey anla-

masa da dəqiqliyinə agah oldu: «Sonralar camaatın, xü-

susilə, qonum-qonşunun möhkəmliyini görüb, bir az tox-

dadı. O da gəlini kimi qəzetləri izləməyə, cəbhə xəbər-

ləri ilə yaşamağa başladı». Mərcan nənənin hələlik yaşa-

maq tərzi və keçirdiyi nigaranlıq hissidir. Rusca bilmə-

yən Mərcan nənə elə də həyəcan keçirmir, çün, müharibə 

dəhşətli şeydir – insanın baxışlarında, çöhrəsində, yeri-

şində dərhal izini salır və kənardan məğlublara qəhqəhə 

çəkir. Alman faşistləri də əvvəlcə ironiya ilə güldülər, 

sonra göz yaşı axıtdılar soyuq səngərlərinə və başladılar 

dabanlarına tüpürməyə. Mir Cəlalın bu hekayəsində 

əslində epik süjet yoxdur, mikro epizod aparıcıdır. Bir 

məhəllədə, qısa küçədə yaşayanlar – ağılı kəsənlər bütün 

günü növbədə dayanırlar, evlərin damına çıxırlar. Əv-

vəlcə,  bu işin fərqinə – dərininə varmayan Mərcan nənə 

gəlinin hərəkətində anladı əyani olaraq: «Gəlin tapşırıq 

alıb, əlində bel və qum torbası olduğu halda dama 

çıxanda, Mərcan nənəyə elə gəlirdi ki, bu saat göylər 

şaqqıldayacaq, şəhərə odlar yağacaq, balaca nəvəsi ana-

sız qalacaqdır»… Bu təsvirlə biz iki hisslə qarşılaşırıq 

Mərcan nənənin timsalında. Biri ümumi işdir — evi, 

doğma ocağı, yeri qorumaqdır, atılan bombaları zərərsiz-

ləşdirməkdir, digəri körpə balaların xilasıdır. Mərcan nə-

nə obrazında bu bəşəri məhəbbət aydın, səmimi veril-
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mişdir. Qoca ananın narahat günləri başlamışdır, hətta o, 

bir dəfə də olsun oğlunu xatırlamır, hamı kimi onun da 

ciyərparası düşmənlə vuruşur. Bəs bu yazı dinc camaat-

dan, atasız uşaqlardan nə diləyir: qorxu, stressmi, yoxsa 

ölümmü? İkincisi onların məqsədinə daha yaxındır. 

Mərcan nənə də döyüşür, adamlarla birgə ölüb-dirilir, 

gəlinini nəzarətindən buraxmır, axı, o nəvəsinin anasıdır. 

Mərcan nənə mənə böyük şairimiz Süleyman Rüstəmin 

«Ana və poçtalyon» şeirindəki Ana obrazını xatırlatdı. 

Lakin bu anaları ümumi cizgilər birləşdirsə də, fərqli 

şəraitdədir. İkisi də azəri qadınıdır, öz övladlarını cəbhə-

yə yola salmışlar. Amma birisi vətənindədir, o birisi 

təsadüf nəticəsində başqa yerdə qalmaq məcburiyyətin-

dədir. S.Rüstəmin Anası oğlu üçün çox narahat və niga-

randır. Hər dəfə tanıdığı poçtalyondan məktub gözləyir 

və nəhayət onu acılayır, tənəli sözlərlə qarşılayır. M.Cə-

lalın Anası (nənə də anadır) bu məsələdə son dərəcə 

təmkinlidir, amma evləri, küçələri bomba yağışına, barıt 

yanğısına tutan düşmən hərəkətindən həyəcanlıdır. Mər-

can nənə daha geniş həcmdə düşünür, fərdi talelər barə-

də fikirləşir, fəlakətlərin aradan qaldırılmasında iştirakçı 

olmağa çalışır, hətta hadisəni öz gözü ilə görmək istə-

yən; ona görə yox ki, maraqdan irəli gəlir; əsla, şərqli 

qadıq cəsarəti və humanizmi buna vadar edir: «…Sakit 

və buludlu bir gecə idi. Ancaq buludların altında ayın 
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işığı hiss olunurdu. Faşist təyyarələri, deyəsən, buludlu-

ğu fürsət bilib, tələsik, camaat yatmamış uçub gəlmişdi. 

Mərcan nənə onların motor gurultusunu seçməsə də, at-

dıqları bombanı səsindən tanıyırdı. Bomba yerə çatana-

dək fit verə-verə gəlirdi. Mərcan nənə pilləkanın başına 

çatmamış, bomba fitini  eşitdi və ağız dolusu cavab 

verdi:–Zəhrimar! Zəhrimarın yekəsi!». S.Rüstəmin Ana-

sı daha çox hissə qapılır, övlada məhəbbət qüdsiyyəti 

çox güclüdür, yəni şair bu planda təsvir etmişdir, xətt də 

belə davam edir. Onun ürəyi yümşaqdır, poçtalyona 

münasibətində ağrısını yaşayır. M.Cəlalın anası praktik-

əməli işə meyillidir, bəlkə də bu, onun savadından, dün-

yagörüşündən irəli gəlir və öncə, gəlinin yanındadır, 

qonşuların əhatəsindədir. Lakin hər ikisi əsgər analarıdır. 

Analar həmişə əndişədə, çarpışmada, ocaq başında közü 

sönməyə qoymayan qadınlardır. Mərcan nənə yad bir 

yerdə olmasına baxmayaraq sərvaxtdır, adamlara kö-

məklik etməyə çalışandır və bunu edir də. O, vətənpər-

vər qadındır – o mənada haralı olduğunu qürurla deyir 

və fəxr edir: «Biz, qafqazski Babay-mabay bilməz!». 

Mir Cəlallın müharibə dövrü yazdığı hekayələr 

bədii-estetik və ideya-məfkurə baxımından maraq doğu-

rur. Baxmayaraq, ədəbi sosial və yaradıcılıq mühiti məh-

dud idi, bir xətt, motiv hər şeyin fövqündə dururdu: hər 

şey cəbhə üçün, elə ədəbiyyat da cəbhə üçün! Vurğula-
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dığımız kimi, müharibə vaxtı operativlik yazıçılara da 

şamildi, hər döyüşün, hər günün öz təsiri olur. Lazım gə-

lir ki, əsgər oxusun, ruhu qalxsın, bədii istirahət etsin. 

Deməli, hekayə janrı bu çevikliyi ödəyir. Akademik Bə-

kir Nəbiyev bu məsələni qeyd edib yazır ki, müharibə 

illərində, xüsusən, onun başlanğıc mərhələsində Azər-

baycan nəsrinin ən mühüm qolunu xırda formalı əsərlər, 

başlıcası isə hekayə təşkil edirdi. Bunun səbəblərindən 

biri günün tələblərinə çətinliklə cavab vurmək üçün he-

kayənin daha əlverişli ədəbi forması ilə bağılıdır. Lakin 

Azərbaycan yazıçıları cəbhə hadisələrini, xalqımızın mü-

haribədə göstərdiyi qəhrəmanlıqları geniş epik lövhələr-

də əks etdirmək üçün də kəşfiyyat aparır, müşahidələr 

edir və zəngin material toplayırdılar.»
8
  

Mir Cəlal getdikcə, müharibə uzandıqca mövzula-

rına geniş epik lövhələrin fonunda seçirdi. Döyüşçü 

əsgərlərimiz xeyli yol gəlmişdilər, səngərlərdən səngər-

lərə düşmüşdülər. Yaralananların, şəhidlərin sayı artırdı. 

Bu, müharibənin adi qanunlarından irəli gəlirdi. Ədiblə-

rimiz ön cəbhəyə gedir, yaralılarla görüşlər keçirirdilər. 

Xüsusən, Vətən (imiz) əsgərləri qarşısında. Deməli, ya-

zıçılar üçün yararlı və qəhrəmanlıq göstərmiş döyüşçülə-

rimizin surətləri ədəbiyyata gəlirdi. Mir Cəlal «Vətən 

                                                 
8
 Nəbiyev Bəkir. Kamalın təntənəsi. B. 1981, s.145. 
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yaraları» hekayəsini (1943) «Vətən uğrunda» jurnalında 

çap etdirdi. Adından göründüyü kimi, uç azəri-türk əsgə-

rinin: hər bir səhra xəstəxanasında müalicə olunan Nəs-

rəddin və Lətifin (hekayə birinci  şəxsin dilindən söylə-

nilir) həyatından danışır. Onlar universiteti bitirib, ordu-

ya gəlmişlər. Sağlam gənclərdir, bir məktəbdə oxuduğu 

Nəsrəddin və qonşu kənddən olan, cəbhədə tanıdığı Lə-

tifdir. «Hadisələr» deməzdim, romantik xəyal, keçmişin 

pozulmaz xatirələri nağıl olunur. Müəllif cəbhə həyatı-

nın döyüş saatlarını, məqamlarını təsvir etmək istəmə-

mişdir. Axı, əsgərlər də insandılar, arzularla, ümidlərlə 

yaşayanlardır, onların da haqqı çatır ki, bir insan olaraq 

hər şeydən – isti vuruşdan, yorğun yürüşdən, əmrin icra-

sından ayrılsınlar. Sovet hərbi rejimi az qala əsgərin da-

xili aləminə qapılmasına da qadağa qoysun. Hətta belə 

filmlər çəkilirdi – yaralanmış əsgər sallanan  qılçasını 

qoparıb düşmənə tulazlayırdı. Mir Cəlal müharibənin 

qığzın, amma geniş vaxtında belə bir psixologiyanın ək-

sinə, xəyalpərvər, dostluğa sədaqətli, mehriban azəri-

türk gənclərinin obrazlarını yaratdı. Onlarda güclü həyat 

eşqi var. Yaşamaq ehtirası vücudlarında dolaşır. Ölüm 

onlardan ötmüşdür, gələcəyi düşünmək lazımdır, «ikinci 

həyat» qabaqdadır. Və bu məkana dönməyə dəyərmi? 

Adətən, rus soldatları belə üzüntülü dəqiqələrində faşisti 

öldürmək, hərbi andı təkrarlamaq, yarımcan olsa da tan-
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kın dalısınca qaçmaq barədə düşünür, hətta belə əhvalla 

sayıqlayırlar. Bunu onlar vətənpərvərlik hesab edirlər, 

qoy olsun, çün, uğrunda vuruşulan torpaq Rusiyanındır; 

bəs azəri-türklərinin orada nə ölümü?! Bu, sualın cava-

bını tarix verəcəkdir.  

Mir Cəlalın vətəndaşlıq və ədəbi kredosu gənclə-

rimizin şərqliyə məxsus xarakterini yaratmaqdır (igidlik 

öz yerində, cəsur iddialıq da). Bir udum xoş havadan 

süzülən kövrək və həzin xəyal: «…Mənə elə gəlir ki, 

xəstənin fiziki həyatından çox mənəvi həyatı var. Onu 

möhkəm addımlar, taqətli ayaqlar, bükülməz dizlər yox, 

zəif və zərif xəyallar aparır» - sözlərin cəsarəti müəllifin 

bəlkə də risqiydi. İnsanın «mənəvi həyatı» dedikdə, 

onun «ruhu, enerjisi» nəzərdə tutulur. Bu kövrək düşü-

nən Sovet əsgəridir! Hekayənin digər bir məziyyəti on-

dadır – bu üç gəncin görüşü, söhbətləri Lətifin təsadüfən 

sağalmasını M.Cəlal bütöv azəri-türk gənclərinin ümumi 

cəbhədən ayrılmış bir dünya: bir alayı, bir taqım kimi 

bütövləşdirmişdir. Oxucuya elə gəlir, bu üç əsgər rus 

torpaqları əvəzinə, öz iç dünyalarını qoruyub saxlamış-

lar. Görüşlər, arxaya evə qayıtsa, anaların sövqatı və 

Lətifin həyata qayıtması – Vətənə sığınmaqdır, daha 

sərbəst, faydalı yaşamaqdır. 
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«Vətən yaraları» hekayəsində arxa cəbhədə səda-

qət, məhəbbət simvoluna çevrilən Ana obrazı da yüksək 

bədii boyalarla yaradılmışdır. 

«Vətən yaraları» hekayəsi haqqında akademik 

Bəkir Nəbiyev danışarkən, ümumiyyətlə, Mir Cəlalın 

hekayələrinə dəfələrlə toxunulmuşdur: … öz yaradıcılığı 

ilə günün vacib tələblərinə cavab verən Mir Cəlalın da 

hekayələrində döyüşçü surətinin maraqlı nümunələri ilə 

qarşılaşırıq. Doğma ellər, anası, adi bir insan üçün yaxın 

olan, nə varsa, onun «Vətən yaraları» hekayəsində, düş-

mən gülləsinin al qana boyadığı sovet əsgəri üçün də 

əzizdir. Odur ki, ağır yaralarının verdiyi əzab əsgəri 

nəinki həyatdan bezdirmir, əksinə, o, təbiətdən iki ömür 

istəyir. Lakin yaralı əsgər həyata «azğın bir maraq üçün 

qayıtmaq istəmir. Dolu süfrələr başında oturub yemək, 

tərif deyib tərif  eşitmək, məxmər stol dalından tabelilə-

rinin üstünə qışqırmaq, boş qəhqəhələr onun qayəsi de-

yil.»
9
 

Yeri gəlmişkən qeyd edərdim ki, müqtədir 

ədəbiyyatşünas alim Bəkir Nəbiyev  Mir Cəlalın 

müharibə dövrü yaradıcılığına dəfələrlə qayıtmışdır. O, 

xüsusən, adı çəkilən qiymətli monoqrafiyasında 

yazıçının hekayələrini təqdir etmişdir. Haşiyə nəzərincə 

                                                 
9
 Nəbiyev Bəkir. Göstərilən əsəri, s.131. 
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çıxmasan. Tənqidə yenicə gələn Bəkir Nəbiyev nəsli və 

onların ustadları son dərəcə diqqətliydilər, hər bir ədəbi 

hadisəyə yox, ümumiyyətlə, ədəbi məhsullara operativ 

yanaşır, öz fikirlərini söyləyirdilər. ədəbiyyat belə 

yanaşmada inkişaf edir və püxtələşir. Bu gün biz bunu 

nədənsə başqa  rakursdan görürük: Ya ifrat tərif, ya da 

miyanə söz. Birincilər «üzdə» olanlardır, ikincilər 

başlarını aşağı salıb əsər yazanlardır!.. 

Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığında mövzu əlvan-

lığını demişdik: Müharibə, müharibədə iştirak edən dö-

yüşçülərin taleyi. Bu mövzular vaxtilə tənqidçilərimiz 

tərəfindən təqdir olunmuşdur. Yazıçının əllinci illərdə 

qələmindən çıxan hekayələrində iki yön – istiqamət nə-

zərə çarpır: cəmiyyətin dəyişməsi, yeniləşməsi və  bu 

həyatın daşıyıcıları olan insanların mövqeyi və  şəxsi 

düşüncüləri, psixologiyası. Cəmiyyət idarə olunur, sa-

kinlər yaşamaq istəyir, gərəkli olmağa çalışır və bu 

hisslə iddiaçılıq edirlər. Əvəzində yaxşı insanlar dosta, 

işə, sistemə sədaqətlik nümayiş etdirirlər. Mir Cəlal dai-

ma həyatın hər iki üzünü aydınlığı ilə seçməyi bacar-

mışdır, çün, onun özü aqil, nüfuzlu şəxsiyyətdi. Bu şəxsi 

keyfiyyətlər yaradıcılığında əksini tapmışdır.  

Ədibin hekayələrində qaldıran problemlər (məsə-

lələr) elə «dərinliklərdən» qidalanırdı – olmuşlardır və 

yaşamışlardır; di gəl, XXI əsrdə də mövcudlardır və ya-
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şamışlardır. Bu, necə olur. Həqiqətdirmi, yoxsa paro-

dokslardır? Bəlkə yazıçı proqnozlarıdır? Cavabı: hər 

üçüdür. Bu, yaradıcılıqda sənətkarın idrakı ağırlığı və tə-

xəyyül gerçəkliyidir – fəlsəfəsidir. Bir şərtlə, bu hikmət 

(fəlsəfə) məişətçiliyə enmir, insan mənəviyyatından irəli 

gəlir və yeri gələndə katarsisə üz tutur.  

IV 

 

Mir Cəlal hadisələri «xammal» kimi alanda 

həyatdan – cəmiyyətdən – o şəkildə qaytarmır, insanın 

(qəhrəmanının) ruhi varlığının mikro xüsusiyyətlərini 

səciyyələndirir. Və hissin, marağın və inamın 

kompleksini ümumiləşdirir. 1955 və 1959-cu illərdə 

M.Cəlal «Subaylıq fəlsəfəsi» və «İnsanlıq fəlsəfəsi» 

hekayələrini yazdı; bu dörd ildə oxucuya elə gəlir, yazıçı 

fasilə verməmiş, həyatın bir zərrəsi olan İnsan(lar) və 

cəmiyyət(lər) hansı həyat fəlsəfəsi (burada yaşamanın, 

faydalılığın və axirətin dialektikası və nəticəsi barədə öz 

bədii mülahizələrini söyləmişdir. Hekayə janrından bir 

xeyli kənara çıxıb, publisist deyimə, məhkiyəyə üstünlük 

vermişdir: İnsan silkindən və vəzifəsindən asılı 

olmayaraq doğulmuşsa, əxlaqın, Allahın bəxş etdiyi, 

həyatda qazandığı mühüm xüsusiyyətlərə riayət etmişdir. 

Və bu, artıq fərdi istəklərdən çıxıb, sosial-mənəvi və 

siyasi-ictimai müstəviyə çıxır. Dünyaya-makro mühitə 
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və ailəyə-mikro mühitə gətirdiyi uşaq (övlad) artıq 

vətəndaşdır, dövlətinin tənzimləyicisi, tərbiyəçisi, 

kommunikativliyi (insanların ünsiyyətini təmin edən) öz 

üzərinə götürəcək şəxsiyyətdir. Və bu funksiyalara 

qarşılıqlı şəkildə bir-birilə çarpazlaşır. Məsələn: 

tənzimedici tərbiyəedicilə, bu da öz növbəsində 

kommunikativ funksiya ilə. Bunlar da şaxələnə bilir: 

imperativlik (qiymətləndirici), istiqamətlilik, proqnos-

tikliklə (hər iki cüt «üçlük»lə) tamamlanır. Hekayədəki 

hər üç surət – Mirzə Kəmtər, Mirzə Cavad və Murtuz 

oğlu Ələsgər belə bir mənəvi, hüquqi kompleksin 

aparıcılarıdır. Onlardan Mirzə Cavad əsər boyu görünür. 

Bu şəxsin-fərdi qayğılarının daşıyıcısı olaraq qalır. 

Gəncdir, bir xeyli yaşlanmışdır (hələ qocalmamışdır), 

lakin həyata yeniyetmə dünyagörüşü ilə qiymət verir. Bir 

detal: «Ə,  mənə bax, uşaqdan adama nə xeyir? Uşağın 

birisən. Atana nə xeyrin, ya mənim anama nə 

mənfəətim? Əslinə baxsan bizimkilərin də əqli olmayıb. 

Yoxsa pişik kimi törədib-tökməzdilər. Anam indi də 

yadımdıdar, gizlətdiyi almaya, qaxa əl dəydiyini biləndə 

cinlənər, uşaqları bir-birinə qatar, qarğış göyə çıxardı…» 

- Mirzə Kəmtərə, dostuna  dediyi bu sözlərdə yalnız 

ikrah duyğusu vardır. Dostu maraqlı sual edir: - Bəs bə-

şəriyyət artmasın? – qoy avamların, dünyada ağız ləz-

zəti, kef bilməyənlərin hesabına nə qədər istəyir artsın! 
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Mən ki, evlənmərəm. Ağıllı adam da başını bir yerə 

bağlayar?! 

Bu dialoqda yazıçı bəşəri mətləbə toxunur: davra-

nışın (ailə  qurub dünyaya uşaq gətirməyin, tərbiyələn-

dirməyin, nəsil varisliyini təmin etməyin, nəhayət, doğ-

ma Vətəninin, dövlətinin bərqərarlığına zəmanət vermə-

yin) hüquqi tənzimindən əlavə, davranışdan əxlaqi har-

moniyasını yaratmağın və yaşatmağın əhəmiyyətini təs-

vir edir. 

Mirzə Cavid savadlıdır, işçilərlə daima ünsiyyət-

dədir, onlar hər halda subay deyillər və sair. Amma on-

ları o, yemək, xoş anlar yaşamaq simasında görür. Mircə 

Cavad qadınlara qarşı da laqeyd qalmır, səliqəli geyinir: 

«Onu həmişə restoranda, qonaqlıqlarda, ad günlərində 

görərdiniz, özü də tək yox! Qızlar ilə gələr, qızlar ilə də 

gedərdi. 

–Cavad qardaş, o saçlı qız kim idi? 

–Bizim tanışdır. 

–Cavad qardaş, dünən axşam qapıda bir qadın 

xeylağı sizi soruşurdu, lap ayrı cür soruşurdu…» De-

mək, bu obrazda kişilərə məxsus keyfiyyətlər var, in-

kişafı da görür. Hətta nəzakətlidir, işçi yoldaşları ilə sərt 

rəftar etmir və s. Bəs davranışında hansı cəhətlərdir – 

hansı arzulardır ki, ailə qurmaq, oğul-uşaq sahibi olmağa 

nifrət bəsləyir. Mirzə Cavadda əxlaq ünsiyyətin ayrıca, 
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xüsusi – fərdi zövqü kimi özünü göstərir. Bu ünsiyyətdə 

sosial mühitin, cəmiyyətin mövcud və gələcək mənafeyi-

nə heç bir dəyər hesablanmamışdır. Zahirən onda əxlaqi 

cəhətdən özünü təzahür etdirən ailə – mini mühit yarat-

maq əhvalı yoxdur, belə  görünür bir insan kimi qarşı-

lıqlı anlaşma heysiyyatı da yox dərəcəsindədir. Bəlkə də 

heç vaxt düşünməzdi, haçansa 50-56 yaşına gələcək, 

evlənməyəcək, özünün təsəvvür etdiyi fəlsəfəni «açmaq» 

ehtiyacı duyacaqmı? Duyur və ağlı başına qayıdana qə-

dər şübhələrə məruz qalağacını da götür-qoy edir, özün-

dən xəbər alanda bikefləşir, sinəsindən elə ahlar qopur 

ki, deyirsən dünyanın dərdini üstünə tökdülər, bilinmir 

bunun sirri. Biri deyir ki, nanəcibə rast gəlib, biri deyir 

ki, ilk eşqin uğursuzluğundan ömürlük küsüb, bir özgəsi 

də deyir ki, naxoşdur, canı safdır və ilaxır bu ünvanlı – 

ünvansız şayiələr. Mircə Cavadın daxilən tükənmədiyinə 

işarədir. Deməli, onun ailə qurmaq ünsiyyəti, qarşılıqlı 

anlaşma duyğusu yoxdur. Ziyalı, şəxsiyyət olsa da onun 

davranışında təxəyyül, fəhm, risq və sair vasitəsilə özü-

nün yarısını bütövləşdirən qadının həyatına gətirmək 

həvəsi mümkünsüzlür. Hekayədə fərqli cəhət diqqəti 

cəlb edir. Subaylıq fəlsəfəsinin açılışına yazıçı özü qarı-

şır, kənardan qəhrəmanının davranışına acıyır və səsini 

gizlətmir. Xüsusilə, cavanlıq barədə kövrək təhkiyə ilə, 

bir həsrət hissiylə danışır. Bu, güman ki, elə  müəllifin 
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yaşının əllini ötdüyünün nisgili də rolunu oynamışdır.: 

«Cavanlıq insan ömründə bir bahar kimi açılır, pardaq-

lanır, gül-çiçək açır, öz vaxtını tez keçirir, sonra da ümu-

mən baharlar kimi solmağa, pozulmağa başlayır, tənəz-

zül gedir… Ömrün baharı bir insanın həyatında bir dəfə 

olur: tək bircə dəfə! Gənclik hər bir kəs üçün bir dəfə 

olur. Təbiət bu neməti heç kimə artıq verməyib: tək bircə 

dəfə! Ömrün baharı ötdü, havaları soyudu, bülbülləri 

susdu, yarpaqları soldu, çayları daşmağa başladı. İş 

bitdi». Məncə, bu sətirlər oxucunu yormadı, əksinə, öm-

rün bu şaqraq, romantik illərindən məqsədli, faydalı, 

ruhlu istifadə etməyə insan borcludur. Gənclik kecikmə-

yi xoşlamır, yoxsa əlində biletin qatarın ötdüyünə, çata 

bilmədiynə dərin peşimançılıq çəkməkdə təsəlli tapardın.  

Mirzə Cavad mütaliəçi, enerjisini müəyyən vaxta-

can saxlayan obrazdır, öz-özünə daha suallar verir, ar-

vad-uşağın olmamasının da yerini görür: hətta gənclik, 

yetkinlik illərinin dostlarının yoxluğu da həyatın hök-

müdür, məqam yetişir, ömür də yetişir, budaqların gücü 

çatmadığı yetişmiş, yaxud dəyməmiş meyvələr kimi dü-

şür, xəzəllərə qarışır. Yaşamın o zamanı gəlib, Mirzə 

Cavad başqalaşıb. Əvvəl gördüyümüz adam deyil, dav-

ranışında həzinlik, gizlin təəssüf oyanmışdır: «İndi daha 

restoran yoldaşı Mirzə Kəmtər də yox idi. O, hansı ra-

yonda isə bir deyişmə zamanı yaralanıb xəstəxanaya 
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düşmüş, oradan salamat çıxmamışdı… Mirzə Kəmtərin 

pestoranda boşalan yerindən başqa nəyi, kimi qalıb? Ca-

vad kim ilə vursun, kim ilə badə vursun?». 

Bəli, subaylıq fəlsəfəsinin yazıçı yozumunda iki 

üzü – tərəfi daima mövcud olmuşdur və bu hekayə haq-

qında yazanlar poetikasının dərinliynə varmamışlar, 

hətta məzmunda yumorlu, satiralı motivlər axtarmışlar. 

Mən belə qərarlaşmaq istəməzdim. Səadət, həyatın nəşə-

si (mənası), yüksək  fərdi nemətlər filosofları da düşün-

dürmüşdür. Antik Zenon həyatın məqsədini xoşbəxtliklə, 

xoşbəxtiliyi isə azadlıqda görmüşdür. Bu azadlıq sevinc-

dən irəli gəlməlidir, hətta ehtirasın da rolu vardır. Digər 

antik filosof Senekaya görə, həzz, nəşə yox, fəzilətli işlər 

gərəklidir, bunu görəndə xoşbəxtlik özü gəlir, çox yaşa-

maq yox, yaxşı yaşamaq vacibdir, bu isə yaxşı yaşanmış 

həyat deməkdir. Mirzə Cavad bu konsepsiyadan doğan 

xoşbəxtliyi yaşamışdırmı? Zahirən suala müsbət cavab 

vermək olar. Çox əla! Qızlar, restoranlar, dost məclisləri. 

Bəs sonra? İndi vaxtilə qulluğunda duran, əzilib-büzülən 

Klaranı çağırırsa, əhəmiyyət vermir. Mirzə Cavad ilk 

dəfə olaraq dilinə «Ay namərd dünya!» nidasını gətirir. 

Deməli, Mirzə Cavadın qürubumu başlayır? Mirzə Ca-

vad «yüngülxasiyyətlikdən» çıxır, ruhu ilə çarpışır. Bu 

ruhudamı qocalır? O, ömrünün daha ondan qaçdığını 

anlayır, pisliyi dəyməyən adamlar ondan uzaqlaşır. Bir 
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çarəsi qalır ki, ölümü sakitcə yaxınlaşsın. Mən təbii ki, 

Mirzə Cavadı təqdir etmək iddiasından uzağam. Hekayə 

belə bir qənaətə gəldim ki, bu obraz üfüqlərdən səssizcə 

aşağı – torpağa düşür – ona bir insan kimi yanaşmalı ol-

dum. Cavanlıqda çox şey olur, lakin təbiət gözləyir, Al-

lah nə üstünlüklər veribsə əldən uçurma, yox, bacarma-

dın, daha incimə Ulu yaradandan. Mirzə cavad da belə 

bəndədir və səadətini, xoşbəxtliyini bu hisslərdə, zövqdə 

tapır. Mən təmsilçi Mendelin «Arılar haqqında təmsil» 

əsərini xatırladım. Şair göstərir ki, insana həzz, nəşə 

verən sonralar onu daha artıq əzaba və iztiraba salmayan 

hər nə varsa o qiymətli nemətdir. Lakin xoşbəxtliyin, 

həzzin, nəşənin obyevtiv qiyməti yoxdur. Hər kəs 

bunları başqa cür başa düşür. Ola bilsin ki, birinə həzz 

verən digərinə əzab versin. Belə təqdirdə ən doğru mü-

hakimə ondan ibarətdir ki, insanların zövqləri barədə 

mühakimə aparmaq mümkün olmadığı kimi, onların səa-

dəti, nəşəsi, həzzi, sevinclə bağlı mübahisə aparmaq düz-

gün olmazdı…  

Mirzə Cavad daha qeyri-iradi ruhdan 

düşməkdədir və əsası da yaşının 60-ı ötməsidir. O, 

birbaşa olmasa da, dolayısı ilə təbiəti məzəmmət eləyir 

ki, bu yaşda niyə bir vaxt verdiyini geri alırsan, insan 

dolambaclar xofunda çox şeyini itirir. Kimdir günahkar? 

Onun təxminən bu etirazının tədqiqini oxucu müəllifin 
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şərhində, üçüncü tərəfin kövrək etirafında görür: 

«Cavadın indi ən müntəzir günləri bayram günləridir. 

Onun ruhu özündə olmur. Bu şənliklər Cavada ağır gəlir, 

çünki gənclik illərinin cəfasını daha çox yada salardı. 

Belə günlərdə o, yerə-göyə sığmazdı. Mağazadan 

mağazaya girər, yanındakı rəfiqələrinin zövqü, 

məsləhətilə ən yaxşı şeylərdən istədiyi qədər alıb maşina 

qoyar, evə yollanardı. Axşamlar Cavadın mənzilindən 

qopan şaqqıltıya çoxları qibtə edərdi». 

Mir Cəlal üzünü məişət həyatına tutur: adi əhva-

latdakı böyük mətləblərin gizləndiyinə şübhə etmirdi. 

Söhbət kiçik janrın (həcm mənasında) böyük imkanların-

dan gedirdi. İlk hekayələrində belə yanaşması ona uğur 

gətirmişdi. Satirik – yumor «qarışığından» adamların ti-

pik keyfiyyətlərini təsvir etmişdi, amma yenidən öz 

əsərinə baxanda – başqa bir mənzərənin şahidinə dö-

nürdü: Əslində həmin qəhrəmanlara gülmək olmurdu, 

çün, cəmiyyət, düşdüyü mühit onları belə vəziyyətə gə-

tirmişdi, onlara ağlamaq daha ədalətliydi, nəinki gülmək. 

Və Mir Cəlal qayıtmaq istəyirdi onu «bezdirən» cılız 

adamların həyatına: hansı amalla yaşayırlar, insanın bir 

üzü olar, xəcalət çəkmək hissindən çəkinmək gərəkdir; 

beləliklə, «Dostumun qonaqlığı» heayəsi yarandı (1936). 

Bu hekayədə də yazıçı intizarda qoymaq istəmir oxucu-

nu, baxmayaraq burada da təsadüf nəticəsində hadisə 
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danışılır. Mir Cəlal bu hekayədə sanki heç nə baş 

verməmiş kimi özü nəql edir: oxuyun, Mirzə Qulamdır, 

o da mənimsayağı istirahətə gəlmişdir. Tanışımın evində 

rast gəlmiş, aralarında səmimiyyət yaranmış qısa vaxtda. 

Hələlik Mirzə Qulamın bu vərdişi bəllidir ki, çənədən 

sazdır, sözə başladı, hövsələ gərəkdir axıracan dinləyə-

sən. Yazıçı Mirzə Qulamı mühakimə etmir – ola bilər – 

insan söhbətcilliyi pis deyil. Bu şəxs elmdən, maarifdən, 

mərifətdən danışır, axır ev yiyəsi dözmür: «Mirzə, qona-

ğı yorma! Sənin çənənə hər adam dözə bilməz axı!»–

deyib eyham vurur. Mirzə Qulam arif adamdı, ciddi iradı 

zarafata çevirir və yenə çənəsini işə salır. Bununla heka-

yədən mühüm bir məsələnin qaldırılması intizarı gözlə-

nilir. M.Cəlal mənəvi məsələni qaldırmaq istəyir ki, nə 

dərəcədə o, haqlıdır, ya yox. İnsan psixologiyasıdır – 

düz xətlə getməz də, yoxsa həyatın ləzzəti gizlənmiş 

olardı. Müəllif özü üçün mühüm olanı çətinləşdirir ki, 

Mirzə Qulamın işləri hələ irəlidədir, indi qonaqdır, isti-

rahətə buyurubdur, ayrılandan sonra Allah bilir kimləsə, 

lap özü ilə haçan görüşəcəkdir. Sən demə, görəcəyi əh-

valatlar ağlagəlməzmiş, kurort şəhərinin birində sakitcə 

istirahəm edər və yorğunluğunu orada qoyub ev-eşiyinə 

qayıdar. Mirzə Qulamlar hər yerə qanqal kimi bitir, fərqi 

ondadır, tikanı əvəzinə yumşaq dili var və o da məqsədi 

üçün kifayətdir. Onlar təsadüfən, etibarsız qarşılaşırlar: 
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«–Xoş gördük, ay  qırışmal! – deyə dilləndi. Mən 

ilk baxışımda onu tanımadım. O, əlimi sıxdı, bir əlilə də 

çiynimdən tutub silkələdi və yayımdan dedi: 

–Necəsiniz, kefiniz, damağınız?  

Mirzə Qulam cavab vermək əvəzinə soruşdu: 

–Bəs harada düşmüsən? 

–Bu yaxında mehmanxanada. 

Bunu deyəndə Mirzə geri çəkidi, mənə bir tünd 

baxdı: 

–Necə yəni mehmanxanada? 

–Necəsiz-zadsız. Yerim də rahatdır. 

Mirzə bərkdən dedi: 

–Bəyəm mən ölmüşəm? Bəyəm mənim ev-eşiyim 

yoxdur ki, gəlib ayrı yerdə qalasan?..» 

Bu  həmin dilboğaz üsuludur ki, Mirzə Qulam işə 

salır. Amma müəllif yenə də oxucunu intizarda saxlayır. 

Mir Cəlal hekayədə qərərsiz şahid olmur, öz 

dilindən danışır (birinci şəxs kimi), hekayənin 

qəhrəmanı Mirzə Qulamı mühakimə etmir, amma onun 

belə işlərdə (sonradan şahidi oluruq) təcrübəliliyini sübut 

edir və bu bədii situasiyanın başa çatacığına əmin olur. 

Oxucu Mirzə Qulamın «qonağı» arasındakı söhbətin 

qızışmayacağına da əmindir; əvvəla bu «qonaq» 

utancaq, abırlıdır, ikincisi, müsahibinin yağlı dili 

kifayətdir. Bununla hekayədə yazıçı mühüm etik və 
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sosial məsələni qaldırır. Müəllifin bu işdə nə dərəcədə 

haqlı, yaxud haqsızlığından danışmırıq, o, hakim rolunda 

da çıxış etmir. Müəllif özü üçün əsas olan bu mənəvi 

məsələni təsdiqləmək istəyir. Ortaya atılan ideya (fikir) 

insanın xasiyyətindən irəli gələn yalançılığı, simasızlığı, 

həyasızlığı adamı necə mərhəmətsiz, cılız etdiyini 

göstərir.  

Mir Cəlalın qəhrəmanları hadisələrin gedişində 

tələsmir, qaçıb yorulmuş, asta-asta hadisənin mərkəzinə 

irəliləyir, amma sərvaxtdır, taktiki gedişə üstünlük verir. 

Mirzə Qulam «qonağını» bazar-dükana tərəf istiqamət-

ləndirir. O, köhnə tanışına qulluq göstərməlidir, özü də 

ziyalıdır, üst-başı yerindədir. Əvvəlcə qəssab dükanına  

aparır: «–Məmmədhəsən, bizim bu oğlana bir üç-dörd 

kilo» deyir. «Bizim oğlan» işarəsi çox arifanədir, yəni 

pulunu bu adamdan alarsan. Bu, yazılmamış qanundur, 

hətta sələm üçün sələmçinin yanına beş-altı nəfər gəlsə 

belə, yəni biz birik. Sələmçi pulu gətirib gözaltıladığı 

şəxsə birbaşa verir, deməli, sən cavabdehsən… Mirzə 

Qulam kabablıq əti də bu yolla alır. Əti bükmək məqa-

mında qəzeti alır «qonağından» və bükür, başını qarışdı-

rır ki, qəssab pulu məhz yanındakı adamdan alsın. İkinci 

vəziyyət içki dükanında baş verir, yenə «bizim oğlan»ı 

diqqət mərkəzinə yönəldir, beş-altı butulka götürür. 

Üçüncü vəziyyət qənnadı dükanında yaranır, konfetin 
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içki zamanı necə ləzzət verdiyini əsaslandırır: «Konfeti 

yalxı yeməzlər, ancaq uşaqlar elə yeyər. Amma məclisdə 

içki ilə, kef-damaqla ayrı ləzzəti var! Xanımlar konfetsiz 

adama kəlmə verib, kəlmə almazlar…» 

Mir Cəlal bu cür adamları mənəvi sərvətlərin 

daşıyıcı hesab etmir, ab-havanı tutan və yaxşı istifadə 

edənlər, o cümlədən, Mirzə Qulamdan yazıçı 

həyəcanlanmır, məhdud və sönük təhkiyədən qaçır, digər 

qəhrəmanını – «qonağını» isə nikbin ovqatda təsvir edir. 

Aldığı bütün ərzaq məhsullarında narazılığına eyham 

belə vurmur, hətta evəcən özü aparır. Yalnız onu 

düşünür ki, qonaqlıq təmtəraqlı gözlənilir, narahat edən 

bircə sağlığıdır. Nikbinliyə və hövsələyə bax ki, 

«qonaq» fikirləşir ki, «Mirzə Qulam qonaqlı adama 

oxşayır, nə bilirsən, mən xərclədiyim pulların hesabını 

saxlayır. Bəlkə evə çatan kimi ovcuma sayacaq! Bəlkə 

kişi hazırlıqsız bazara çıxıbmış, məni gördü, qonaqlıq 

fikrinə düşdü. Puldan ötrü evə getməmək üçün mənim 

xərclərməyimə razı oldu, evdə qaytaracaqdır…» Bu 

daxili monoloq heyrətə düşmüş adamın səsiydi. 

Mir Cəlalın bədii kamilliklə yazdığı bu hekayədə 

Mirzə Qulam da çox dolğun obraz kimi çıxmışdır. Və 

dahi yazıçımız Ə.B.Haqverdiyevin «Qiraət» hekayəsini 

xatırlatdı. Sadə sujet əsasında ictimai mətləb qabarıqdır, 

satirik çalarları müəllif mühakiməsi əvəz edir. Hekayə-
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nin qəhrəmanının da adı Qulamdır, amma «Məşədi» ilə, 

daha Mirzəsi»ylə yox –hekayələrin poetikasında paralel-

lər tapmaq mümkündür. Hər ikisində canlı, orijinal 

xarakter yaratmaq məharəti, psixoloji təhlil ustalığı nə-

zərə çarpır. Obrazlarda bədii ümumiləşmə, səciyyəvi tə-

fərrüat qüvvətlidir. Məşədi Qulam və Mirzə Qulamın za-

hiri portretlərini asanlıqla «çəkmək» olar. 

Mirzə Qulamın sonda vəziyyətdən çıxması 

müəllifin qurduğu kompozisiya strukturundan irəli gəlir 

və psixoloji təhlilə imkan yaradır. O. görünmür və son 

anda da işini görür: «Bircə mən ölüm, tez ol ki, vacib iş 

var, bu saat gəlirəm» - deyib son iyirmi manatı da alıb 

aradan qaçır. Bu finalda Mir Cəlal «qonağı» əhval-

ruhiyyədən salmır, qonaqlıqda iştirak etmək şövqünü 

əlindən almır: «Deyəsən Mirzənin xörəyi başqa yerdə 

hazırlanır, deyəsən heç bu həyətdə adam yoxdur, bəlkə 

qonaqlar başqa həyətə, başqa otağa yığılmışlar, bəlkə  

Mirzənin başı bərk  qarışmışdır, mən yaddan çıxmışam» 

– özünü kökləyir. Bəs «qonaq» üçün hansı çıxış yolu 

qalır? Yada dahi Mirzə Cəlilin «Qurbanəlibəy» hekayəsi 

yada düşür, deyilmi? Qonaqlar, hansı ki, Qurbanəlibəy 

onlara yaxşı at bağışlayacağını məclisdə vəd eləmişdi. 

Onlar da bu niyyətlə bəyin evinə təşrif buyururlar: Küçə 

qapısı döyülür, aləm bir-birinə dəyir. Qurbanəlibəy evin-

dədir, heç yana getməmişdir, yuxuludur, evdə olmadı-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

128 

ğını, tapşırır. Dialoqa nəzər yetirək, analogiyanın başqa 

bir ovqatı. Naçalnik soruşur: 

«–Bəs o ki, özgə yerə gedəkcəkdi, bizi niyə qonaq 

çağırdı? 

Nökərlər cavab verdilər ki: 

–Bilmirik. 

Xanımların biri bir stəkan su istədi. Kərbəlayı Qa-

sım qaçdı evdən bir stəkan su gətirdi. Qonaqlar bir qədər 

bir-birinin üzünə baxıb dedilər ki: 

–Dəxi, niyə dururuq, qayıdaq gedək». 

Mir Cəlalın «qonağı» da təxminən belə vəziyyətə 

düşür, hövsələsi daralır: 

«Pəncərədən boylanıb həyətə baxanda arxın bula-

nıq suyundan, divar dibində eşələnən toyuqdan, əncir 

ağacının altında yatan ağ pişikdən başqa bir şey görmə-

di. Yan otağın qapısında da kimsə yox idi. O otaqla mən 

olan otağın arasında iki taylı qapı vardı. Qapıya yaxınla-

şıb, qorxa-qorxa açar yerindən baxdım. Diqqətlə bax-

dım, qapı ağzında çöməlib oturan, corab toxuyan bir qa-

dın gördüm. Daha başqa adam yox idi…» 

Mirzə  Cəlilin «Qurbanəlibəy»ində: 

«Biz bu qədər zəhmətlə yolu gəlmişik, barı, heç 

olmasa bəyin atlarına baxaq, sonra qayıdaq. Yoldaşları 

razı oldular. Naçalnik genə Kərbəlayı Qasımdan tövləyə 

getməyə izin istədi. Kərbəlayı Qasım dedi: 
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– Buyurun. 

Naçalnik, iki pristav, mal həkimi, xanımların ikisi 

və kazak əsgəri girdilər həyətə və üz qoydular tövləyə 

tərəf. Qurbanəli bəyin arvadı həyətdə qonaqları görüb, 

qaçdı soxuldu otağa və qonaqlar girdilər tövləyə. Naçal-

nik qabaqdakı atı görüb dedi: –Bu helə bəyin dünənki 

atıdır…» 

Mir Cəlalın «qonağı» belə bir mənzərə ilə qarşı-

laşır, səbrlə, utancaqlıqla, qadından soruşur. 

«–Bacı, Mirzə hara getdi? 

Qadın özünü yığışdırdı. Örpəyini çəkib başını 

aşağı saldı, nazik səslə cavab verdi: 

–Bir söz deməyib, nə bilim! 

–Siz onun əyalı deyilsiniz? 

–Onun başı batsın, evdəkilərə sözmü deyir? Kim 

bilsin harda başı qumara, çaxıra qarışıb! 

–Bəs gec gələr? 

–Nə deyim, ay qardaş, başı qızışsa, getdi gecə y-

arısına…» 

Mirzə Cəlilin qəhrəmanının vəd verdiyi atı gör-

mək marağı ilə axura yaxınlaşır naçalnik. 

«–Ax, çort vozmi?» 

Axurun içində guya kəfənə bürünmüş bir şey na-

çalnikin gözünə sataşdı. Naçalnik yanındakı pristavin 

əlindən yanaşıb, yavaşca yeridi axurun yanına və diqqət 
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eləyib gördü ki, axurdakı Qurbanəlibəy özüdür. Bunu 

görcək naçalnik çəpik çalıb, qəh-qəhə çəkib güldü. –A… 

a… a… rəfiq, sən burda imişsən?..»  

Mirzə Qulam Qurbanəlibəydən fərqli olaraq 

gizlənməmişdir, adəti naminə ya qumara, ya da çaxıra 

getmişdir. Mir Cəlalın qonağı naçalnik qədər heyrətlən-

mir və istehza ilə gülmür: «Heç, - dedim, - ürəyim onu 

çox istəyir» – cavab verir və kor-peşman qalxıb evdən 

çıxır, tozlu, uzaq, qaranlıq yolları ac qarına yüyürə-yü-

yürə güc-bəla ilə özünü mehmanxanaya yetirir. Naçalnik 

və onun dəstəsi həm də qonaqlıq umurdular, bəy də öz 

adına, şərəfinə yaraşan məclis quracaqdı. Lakin onlar da 

küçəyə çıxırlar, atları minirlər və gedirlər. Maraqlı bir 

məsələni xatırlatmaq yerinə düşür. Mir Cəlal bir alim 

kimi Cəlil Məmmədquluzadənin realizmindən yazarkən 

xüsusilə, hekayələrini nəzərdə tutur ki, onun hekayələri 

məzmun və quruluşuna görə portret və hadisə hekayələ-

ridir, bəzi mühüm xüsusiyyətlərini qeyd edir.
10

 Bəli, hər 

iki hekayədə mühüm səciyyəvi təfərrüat, yazıçı plastika-

sı, obazlarını portreti əksini tapmışdır. 

                                                 
10

 Mir Cəlal. C.Məmməlquluzadə realizmi haqqında. 

Bakı,ADU nəşriyyatı, 1966,səh. 61. 
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Mir Cəlalın hekayələrində nikbin yumor, səmimi 

təhkiyə, gözlənilməz sonluq diqqəti özünə çəkir, yeri gə-

ləndə tragik və həzin məqamlar təzadlı insan xarakterini 

açır. Bəzən zahiri soyuqqanlıqla da razılaşırık, amma 

gülmürük. «Qaymaq» hekayəsi nə barədədir? Suala ca-

vab verməzdən əvvəl, hekayə haqqında Əhəd Hüseynov 

müəyyən fikir söyləmiş, öz şəxsi ədəbi zövqü daxilində 

təhlil etmişdir. Ümumiyyələ, dövrünü nəzərə alsaq aşa-

ğıdakı fikir aparacadır. 

Yazıçının «Qaymaq» (ilk adı «Oğul»dur) hekayə-

sinin «yeni iqtisadi siyasət illərinə həsr olunduğunu 

deyən Ə.Hüseynov müəllifin məqsədini: yoxsul kəndli 

Mehbalının və onun həmyerlilərinin yalnız maddi vəziy-

yətlərinin gecə yaxşılaşdırmasını göstərmək deyil, həm 

də yeni hüququ və imtiyazları aydın dərk etməyə mane 

olan köhnə təsəvvür və qənaəti tənqid etməkdir. Ə.Hü-

seynov hekayəni ailə-məişət kontekstində təhlil edir və 

yazıçının belə bir qənaəti əsas götürməsini: avamlıq, 

kor-koranə itaətkarlığın ailənin yaşamaq imkanlarını əl-

dən almasını, yoxsul, əlacsız bir vəziyyətə salmasını 

ifadə edir. 

Ədəbiyyatşünas mövqeyidir və onun qənaətinə 

əks mövqedən yanaşmağa ehtiyac qalmır. Şübhəsiz, 

ideoloji əngəllər aparıcı idi…  
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Sadəlövh, zəhmətsevən, münasibətlərində möh-

kəm bir kəndli Mehbalı kişidən danışır. Çarəsizlik, xe-

yirxahlıq və sağlam peşimançılıq  haqqında hekayətdir. 

Hekayənin adı çəkiləndə dodağımız qaçır və ürəyimiz-

dən  qaymaq yemək keçir. Oxuyanda fikrimizdən yayın-

maq istəmirik, amma mərhəmətimizlə söyləyirik ki, qoy 

Mehbalı kişi insafa gəlib arvadına, uşağına yedirsin. 

İnsan olacaq xüsusilə, kasıbçılığın mənasını düşünür. Öz 

halal əməyini özünə xərcləməyə risq etməyən Mehbalı 

və qaymağı hasilə gətirən arvadı nəzərimizdə fərdi 

xüsusiyyət kəsib edirlər. Qaymağı satmaqla sakit və sadə 

güzaran keçirməkdir amalları. Bunu aşılayan ictimai 

mühitin qanunauyğun və səciyyəti təzahürüdür. Mehbalı 

kişi instiktiv psixologiyalı surətdir, şərti refleksi güclü-

dür. Baxaq: «Onun bildiyi şey bu idi ki, Məşədi Möhsün 

qaymağı görən kimi gülümsəyir. İki barmağı arasında 

sıxdığı kəhrəba müştüyünü yerə qoyub, müştərisinə əl 

verir, əhvallaşır, kasanı tərəzinin bir gözünə qoyur, o biri 

gözünə çəki daşlarını yığır. Daşlar çatışmadıqda kasanın 

ləngəri yerdən qalxanadək soğandan, sarımsaqdan, alça 

qurusandan, fındıqdan, qozdan, əlinə gələni tərəziyə atır. 

Sonra qısa və ucu getmiş karandaşı ilə qaymağın çəkisini 

divara yazır…» Düzü, bu parçanı bütün təfsilatı ilə kö-

çürmək istəmirdim, amma Mir Cəlalın nəsr dilindəki 

yumşaqlıq, səmimilik və surətin xarakterini açmaq va-
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sitəsi kimi fikrindən daşındım. Hadisənin bilavasilə işti-

rakçısı olmayan Məşədi Möhsünün də bəzi cizgilərini 

açır. O da müştəri seçimində dönməz və ardıcıldır. 

Qaymaq kasasını alır, qabı boşaldır, Mehbalı kişiyə qay-

tarır, dilindən «Xoş gəldin» sözünü çıxarır. Aralarında 

etibar var: «Mehbalı  kişi nə daş-tərəziyə, nə də haqq 

hesaba baxırdı, çünki bundan arxayındı. Ancaq Məşədi 

Möhsünün qabı nə vaxt boşaldacağını gözlərdi. Möhsün 

haqq-hesabı divara qeyd eləyəndə Mehbalı kişi elə zənn 

edərdi ki, qaymağın pulu cınracırınqla gəlib cibinə 

tökülür…» Bu təsvirlə hər iki surətin daxili aləmi, psixo-

logiyası açılır. Alverçi də, alan da bir-birinə şübhə ilə 

yanaşmamalıdır. Bu surətlərin kiçik, dar məsafədə xa-

rakterləri, taleləri görünür, əlavə təsvirə yer vermir, hər 

ikisi haqq-hesabda düzgündürlər, hətta borclu qalanda 

dukançı Məşədi Möhsun narahat olmur, əksinə Mehbalı 

kişi nigarançılıq keçirir: «Məşədi Möhsün müştüyünü bir 

ağız sorar, qalın və mavi tüstüdən yumulan gözlərini 

qıyar, əyilib divardakı siyahıya baxar, barmaqlarını 

oynadar, çötkəyə vurar, cavab verərdi: 

– Deməli, bir kasa da qaymaq gəlsə, əl-ələ, baş-

başa çıxarıq. Eybi yoxdır, gətirərsən baxarıq. İndi, şükür 

allaha, özgəsi deyilsən ki…» 

Mehbalı kişi sadəlövh olsa da, haqq-hesabda bir o 

qədər qətidir: «Mehbalı dərhal boyun olardı: 
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–Bir kasa demədin? 

–Bəli, bir kasa. 

–Baş üstə!» 

«Qaymaq» hekayəsində də intizarda oluruq: qay-

maq nəsə bir iş açacaqmı, nə vaxtacan satılacaq, nəha-

yət, Mehbalı kişinin ailəsi bu ləziz qidadan dadacaqmı? 

Ümumi götürəndə, Mir Cəlalın «Qaymaq» ruhlu 

hekayələrində süjet sxemi yeni sosial–psixoloji məzmun 

daşıyır və həyatın gündəlik məişəti problemlərini daha 

dərinə çəkir, pessimist dünyagörüşünü rədd edir, satirik 

vəzifələrdən uzaqlaşır. Orijinal portret yaradır, sürətin 

bir səciyyəvi cizgisini təsvir edir. Məşədi Möhsün də, 

Mehbalı kişi də təmizdirlər. Birincinin gecəylə getdiyin-

dən müəllifin də xəbəri yoxdur, ona görə pis mənada 

düşünməyə haqqımız çatmır ki, Sovet rejimində belə 

vəziyyətə salma adi işdir. Mehbalı kişinin mənəviyyatı 

safdır, xəsis təsiri bağışlamır. Mir Cəlal  bu işi – qayma-

ğı yalnız satmaq adətini – dövrdə, onun insana qayğı-

sızlığında görür. Kim öz malını yeməz qarnına? Ailəsinə 

məsrəf edər. Mehbalı kişidə Hacı Qaranın keyfiyyətləri 

yoxdur. Biz hekayədə kənd həyatı idiotizmini görmürük. 

Hökumətin iqtisadi əsaslarının çöküşünü sezirik. Kənd 

adamı təmiz, sözübütöv yaşamağa alışır, kəlməsini qa-

nunu hesab edir. Mir Cəlal bu xüsusiyyətləri hekayəyə 

daxil olan Mehbalı kişinini oğlu Nadir – 8 yaşlı uşaq ata-
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sının psixologiyasını dəyişdirir; əlbəttə, müəyyən sxemlə 

yox. Uşaqlara məxsus iti iştahın sayəsində. Nadir surəti 

yeni nəslin nümayəndəsidir; O(lar) da atası(lar) kimi 

zəhməti sevəndir, ən başlıca vəzifəsi dolanacaqların əsas 

mənbəyi olan inəkdir. Daima bu süd verən heyvanın 

qulluğunda dayanır: «…Qapılarında inəyin yay, qış ağır 

zəhmətini çəkmişdi: çəmənlərdə ot qurtarana qədər onu 

otarırdı. O, olmayanda ağaclara dırmaşıb ərik, tut yar-

pağı tökərdi. Payızda isə yemiş, qarpız qabığını ətəyinə 

yığıb gətirərdi. Səliqə ilə doğrar, üstünə bir az da duz sə-

pər, inəyin qabağına tökərdi. İnəyi əzizlər, bəslərdi». 

Hekayədə Nadir lirik planda, uşaqlara xas xasiyyətdə 

təsvir edilir və unudulmur. Mir Cəlal, ümumiyyətlə, uşaq 

obrazlarını qəlb kövrəkliyilə, bəzən sərtliyə məruz qo-

yulan vəziyyətlərdə yaradır və Baharı bizə tanıdır. Nadir 

qaymağı Məşədi Möhsünə satsa idi (yəni o, alsa idi) 

hekayə bədii qayədən məhrum olardı, Məşədi kişinin – 

atasının yaxşı cəhəti açılmamış qalardı. Nadir ağıllı, 

ürəyindən keçəni yerinə yetirən, düşünməyi və nəticə 

çıxarmağı bacaran azəri-türk uşağıdır. Mənə M.Ə.Sabi-

rin «Uşaq və buz» şeirindəki surəti xatırladır. Aşağıdakı 

yazıçı təsvirində onun tam xarakterini görürük: «Nadir 

qaymağa baxdıqca sarı inək gözündə daha da böyüyür-

dü. Tamah güc gəlirdi. İki barmağını salıb qaymaqdan 

bir lay götürdü, ağzına qoydu. Dedikcə ləzzətli idi. Nadir 
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bir şeyə məəttəl qalmışdı: «Belə ləzzətli şeyi anam mənə 

nə üçün vermir? Bəs atam bunu nə üçün yemir, nə üçün 

o, yavan çörəyi dişinə çəkir, bu cür ləzzətli şeyi Məşədi 

Möhsünə verir?» Qaymağı Məşədi Möhsün götürməyən-

də o, dil-ağız eləmir, sanki (bəlkə də) ürəyincə olur: ya 

üstündən yediyinə, ya da evdə yeyiləcəyi ümidinə görə! 

Belə qərarında israrlığı nəzərə çarpır, amma cəzalanacı-

ğını da yəqinləşdirir. Atası bu barədə soruşanda o, cina-

yətkar kimi özünü hiss edir, tabelik və intizarla divara 

qısılır, «yox» cavabını verir. İşə ana qarışır, ana sevgisi 

baş qaldırır, həta oğlunun döyülməməsi üçün o ki, var 

döymüşəm» - deyir. Atanın hirslənməsinə haqq qazan-

dırmağa dəyər, bir şərtə görə: «Ona elə gəldi ki, Məşədi 

Möhsunlə neçə ildən bəri saxladığı haqq-salam pozul-

muşdur. Nadir bu hərəkəti ilə uzun illərin dost-aşnalığını 

bir saxsı qab kimi vurub sındırmışdır. Bu gün qaymaq 

olmadığından Məşədi Möhsun kim bilsin nə qədər əsəbi-

ləşmiş, öz dostunun dalınca necə deyinmişdi!» 

Belə məqamlarda Nadir obrazına yazıçı daha şəf-

faf və kövrək həzinlik səpir. Döyülməmək üçün o, «dəh-

lizə keçdi, küçəyə qaçdı. Küçədə heç kəs yox idi. Hava 

qaranlıqlaşmışdı. Küçənin sonunda bir söyüd ağacı var-

dı. Nadir başını ağacın soyuq gövdəsinə söykəyib ağla-

mağa başladı.» Bu ecazkar lövhədir, Mir Cəlalın lirik 

nəsrinin rəngi və dadıdır. Qulluq etdiyi inəyin məhsulun-
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dan – qaymağından yeməmək faciə deyilmi, axı, onu bu 

yeməyə haqqı çatır, daha oracan düşünə bilmir ki, atada, 

anada günah yoxdur, satılır, evə gündəlik şey-şüy alınır, 

Nadiri göynədən o şeydir ki: «Həmin bu söyüd ağacın-

dan sarı inək üçün nə qədər sarı yarpaq tökmuşdu. Yaz 

günləri onu doyurmamış, qarnını şişirtməmiş evə qayıt-

mazdı. İnək qazan dolusu süd verərdi. Nədənsə süd qa-

zanı tökülər – tökülməz çevrilib özgənin malı olurdu. 

Budur, həmin inəyin qaymağı özgənin malıdır. Bir barmaq 

yediyi üçün Nadir döyülər, söyürlər…» 

Biz Mehbalı kişini yenə köhnə tanışı Məşədi 

Möhsünün dalısınca gedən görürük. Bu dəfə qaymağa 

xüsusi diqqət yetirmiş, bir az da artıq eləmişdir. Dükanı 

bağlı görür (situasiya dəyişir, oğlu Nadirin xeyrinə işlə-

yir). Qaymağı satmağı unudur, onu Məşədi Mövsunun 

taleyi maraqlandırır, başına nə gəldiyini öyrənmək istə-

yir. Səbəblərini özlüyündə təxmin edir. Son qərarı qay-

mağı onun evinə çatdırmaqdır, əbəsdir, Məşədi Möhsün 

eşidir ki, gecə ikən köçmüşdür. Başqa bir psixoloji situa-

siya yanarı; bu, Mehbalı kişinin daxilən təəssüf hissi, 

tərəddüdü idi.  Mir Cəlal təhkiyəsinə bükülmüş təsvir: 

«Mehbalı kişi yenə qaymağı yiyəsinə çatdıra bilmədi. 

Dostu Məşədi Möhsünün fəlakətini unudub qaymağın 

halına qaldı. Əlindəki kasanın dərdi ağır bir yük kimi 

onun boynuna düşmüşdü. Həmişə asanlıqla, deyə-gülə 
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təhvil verdiyi özgə malın sahibi yoxa çıxmışdı. İndi o, nə 

edə bilərdi? Qaymağı uzun müddət saxlamaq mümkün 

deyildi. Gün bir cida boyda qalxana qədər vağzalda, bu-

fetin kənarında yük vaqonlarının arasında, faytonlar da-

yanan meydançada gəzindi. Qaymağın sahibi tapılmadı 

ki, tapılmadı. Çoxlu fikir-xəyaldan sonra kor-peşiman 

evə qayıtdı». Kəndli sədaqəti, amma Mehbalı kişi Nov-

ruzəli xasiyyətində deyil, müəyyən oxşarlıqları var – 

sədaqətlikdə. Novruzəliyə bu sədaqət bəla-həbs gətirir, 

Mehbalı kişiyə isə ağzının dadını bilmək ləzzəti. Gəldi-

yim nəticənin qısa yozumu: insanı kamillik dərəcəsinə 

çatdırmaq və ona rahatlıq dadmaq qüvvəti axtarmağa 

çağırmaq.  

 

 

*** 

 

Mir Cəlal satirasını, bir qədər yumşaq desək yu-

morunu 30-cu illərdə üzə çıxartdı. Bu həmin illərdi, Mir-

zə Cəlili, Əbdülrəhman bəy Haqverdiyevi oxuyanlar hər 

iki böyük sənətkarın təəssüratından çıxmamışdılar. Belə  

cazibədə ilişib qalan oxucuları qoparmaq o qədər də sadə 

ədəbi zövq deyildi. Gənc Mir Cəlalın ədəbiyyatda, onun 

çevik janrında məhz satirik hekayələri mətbuat səhifələ-

rində göründü. Və «Təzə toyun nəzakət qaydaları»nı 
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yazdı (1937). Vaxtı ilə bu və «Anket Anketov» hekayə-

lərinin adlarını yaxşı əsərlər sırasında çəkmişlər 

(M.C.Cəfərov, Əhəd Hüseynov, Cəfər Xəndan, Yaqub 

İsmayılov, Qulu Xəlilov və b.). Bu müəlliflər sırasında 

Ə.Hüseynovun fikirlərini biz daha xarakterik hesab edi-

rik. «Təzə toyun nəzakət qaydaları» hekayəsindən danı-

şan Ə.Hüseynov yazır ki, məqsəd azərbaycanlıların toy 

adətlərinin tənqidi deyil, bu adətləri saxtalaşdıran, baya-

ğılaşdıran ənənə müqəddəsliyini pozan nəzakətsizliyi 

rüsvay etməkdir. Tənqidçi bir vəziyyətə də diqqəti yö-

nəldir ki, hekayə iştirakçılarının filə, hörümçəyə, qara 

quşa və s. bənzədilməsi müəllifin onlara mənfi münasi-

bətini ifadə edir. Onlar toydakı zinəti, lüzumsuz israf 

olunan pulları saxta yollarla əldə etdikləri şərəflə, zəh-

mətlə, ləyaqətlə qazandıqları, xalqa zərər vurduqları 

üçün günahkardırlar. Belə saxtakarlığı duyan müəllif tə-

bii olaraq, özünün nifrət və qəzəbini gizlədə bilmir. 

Hekayədə bir toyun nəzakət qaydalarından danışı-

lır. Bir tələbənin qardaşlığı Bəhlulun toyu ərəfəsində 

Bəhlulun anasını «Bibi» adlandırdığı qayınanın nəsihət-

ləri və məclisin gedişilə tanış oluruq. Mir Cəlala qədərə 

və ondan sonra toy haqqında yazsalar da Xankişinin ida-

rə etdiyi toyun təsiri bu gün də qüvvəsini saxlayır. Biz  

hələ də heyifslənirik, bəyin özü, onun anası toy adətlə-

rimizi niyə hörmətdən salmışlar? Məqsəd xoşbəxtlik 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

140 

üçün atılan addımdırmı, yoxsa hədiyyə, pul toplamaqdır? 

Yazıçı bir sənətkar kimi bədii məqsədini 30-cu illərdə 

həyatdan və davranışdan irəli gələn mənəvi-sosial ele-

mentlərin iflasına yönəltmişdir. O dövrün müasirləri 

üçün bu kəşf kimi görünə bilərdi. Hər dəqiqə nəzakət 

qaydalarının gözlənilməsinə çalışan Bibi və Xankişi, 

qəlbən bu qaydanı gözləyən Tələbədən başqa bir kim-

sənə yoxdur. Hekayədə tələbə (student) surətinə mən 

başqa rakursdan yanaşıram: tənhalığın dərdi, tənhalaş-

mağın kövrək dramaturgiyası. Yazıçı məhz toy qaydaları 

fonunda yad yerə düşməyin dərin nigarançılığını çəkir: 

«Stolun yanları adamla doludu. Mənim tapdığım bir 

nəfər də yox idi. Ona görə bir küncdə qəribsəyirdim. Nə-

zakət qaydalarından qorxduğum üçün yanımdakları din-

dirməyə də cəsarət etmirdim. Bir də gördüm bəy iri ad-

dımlarla otağı ölçüb, yuxarı başa keçdi. Keçdi, nə keçdi! 

Üç nəfər ayağa qalxdı, Sağdışa,  soldışa da yer elədi-

lər…» İlk təəssüratın acı təsəvvürü. Adətən, bu hallarda 

yeni adam ətrafına etinasız başını aşağı çalıb yeyir-içir 

və daha istəmir kimsə onun hisslərinə şərik çıxsın. Tələ-

bəyə bu da qismət olmur, bibisi gəlib yanında əyləşir; bu 

dəfə canlı təzyiqlə. 

Mir Cəlal başqa bir nüansı ortaya gətirir: heç kəs 

bəylə gəlinin xoşbəxtliyi haqqında fikiləşmək belə 

istəmir. Musiqiçilər öz vəzifələrini yerinə yetirirlər; ma-
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sa arxasında oturanlar bər-bəzəklərini nümayiş etdirirlər, 

fürsət axtaranlar özlərini ərsiz gələn qadınların arasına 

verir, başqa qayğılardan göz-qaşla danışırlar. Mir Cəlal 

sənətkarlıqla xırda biçimli personajları obrazlı ifadələrlə 

təsvir edir və bu «davranışla» böyük mənzərənin şəklini 

çəkir; mən deyərdim nəsranə yox, şairanə! Oxuyuruq: 

«Hazırlanan yerlərdə çalğıçılar oturdular. Dəm tutdular 

nə tutdular! Sarı, buxara papaqlı birisi tarı bağrına basıb, 

özündən getdi. Qaval yox idi. Başı açıq, boynu şallı, 

pencəyi çox gödək, qulaqları dik bir oğlan şaxsey dəfini 

dizləri arasına alıb, mal döyəcləyən kimi döyürdü… 

Müğənni özündən getmişdi. Pəncərədən küçəyə segah 

tökülürdü. «Can, ay atam balası, can!» -deyən səslər 

ucalırdı. «Atam balası» deyən elə bərk döyürdü ki, ada-

mın dümbəyə rəhmi gəlirdi». Bunlar çalğıçıların ümu-

miləşmiş obrazıdır. «Kişilərin burnu, qadınların 

barmaqları işıldayırdı. Qadınların üzü, kişilərin dişi ağa-

rırdı. Qadınların dodağı, kişilərin boynu qızarırdı…». Bu 

məclisdə həddən ziyadə yeyib-içənlərin daxilini işıqlan-

dıran görümdür. «Xankişi bir qalın qayım arvadı aralığa 

saldı. Yanındakılar pıçıldaşırdı ki: «21-də kassirşadır.» 

Kassirşa doğrudan qəşəng oynadı. Hər ləngərində bir 

gəminin qərq olmaq təhlükəsi hiss olunurdu. Döşəmənin 

taxtaları cırıldayır, şüşələr tərpənir, kənardakı stol titrə-

yirdi. Musiqi coşanda qadın kələfçəni düyün saldı. Nə 
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etdiyini özü də bilmir, atılıb-düşürdü… Bu əlbəttə, oyun 

tərzindən, üsulundan biridir, lakin müəllif çox incə şəkil-

də bu oynamaqda mətləbə işarə vurur. Məhz «kassir-

şa»lar – pullu arvadlar belə harun jestlərlə rəqsə aşina 

olurlar. Maraqlı bir epizod da yaşanır. Bu dəfə arıq 

«kassirşa» özünü ortaya  atır, fərqi ondadır, cavandır və 

kök həmkarından fərqli olaraq çılğındır: «Atlas paltar, 

qırmızı çəkmə geymiş bu arıq qızın qaşları mötərizə, 

burnu sual işarəsinə oxşayırdı. Yerindən qalxan kimi 

çapalamağa başladı. Onun sürətli, qarışıq hərəkətləri can 

verən məxluqu andırırdı. Sanki quruya düşmüş balıq 

özünü yerdən-yerə çarpırdı. Bir az çapaladıqdan sonra 

stuluna yapışıb qaldı. Sinəsi qalxıb-düşür, nəfəsini dərir-

di…» 

Bu hekayədən danışanlar, görünür, Mir Cəlalın 

həqiqət ölçüsünə öz ədəbi zövqləri çərçivəsində yanaş-

mışlar. Yazıçı səmimi başa düşülməlidir. Ona görə ki, 

gənc ədib öz qüvvəsinə inanmış, yersiz təfərrüata yol 

verməmiş, bədii vasitələrdən yerində istifadə etmişdir. 

Sosial və mənəvi ölçülərin pozulması (xüsusilə, bəyin öz 

toyunda dava salması) varlığın təbiətindən, insanın dav-

ranış etikasının pozulmasından irəli gəlirdi və heç cürə 

maarifçiliyə əl atmamışdır. Mir Cəlal əxlaq və adətlər 

barədə özünə qədər ədəbiyyata gəlməyən mövzunun 

daşıyıcılarını sadəliklə təsvir edir. Hekayədə bir iştirakçı 
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var ki – tələbə bezikir, əsəbləri dözmür, mülki paltarını 

təzədən əyninə keçirəndə «nəzakəti» pozur, əsnəyir, Bi-

bisinə deyir: «Bağışla, bir dəfə əsnədiyim üçün üzr istə-

yirəm». Bu dəfə dahi Anton Çexovu xatırladım, təkrarsız 

«Çinovnikin ölümü»nü. Çinovnik İvan Dmitriyeviç as-

qırır generalın üstünə və başı müsibətlər çəkir… Mir Cə-

lalın tələbəsi generala tərəf yox, məclisə tərəf əsnəyir. 

Belə proqnoz vermək olardı ki, M.Cəlal bu məsələni 

genişləndirəcəkdir, ədəbi təcrübə də var: A.Çexovun mə-

lum novellasını oxumuşdur. Lakin gənc ədib oxucunun 

başını qarışdırmaq istəməmişdir; axı, bu əsnəyən adamın 

heç bir rütbəsi – filəni yoxdur, adi tələbədir; yarı ac, yarı 

tox oxuyandır, yemək-içmək içərisində onun əsnəmə-

sində təəccüblü bir şeydə yoxdur. Bu anlarda, hansı ki, 

tələbə nəzakətsizliyini etiraf edir – bu qadının məclisin 

davranışından daha çox  gedişatın maraqlı tərəfləri, bir 

də dava-dalaşın baş verməməsi diqqətindədir. Xüsusilə, 

sevinci hər mənfi şeyi unutdurur. Bu epizodda bəyin 

anası, gəlinin qayınanası generaldan daha təmkinlidir. 

Mir Cəlal 1937-ci ildə «Anket Anketov» adlı he-

kayəsini üzə çıxardı. Haşiyə çıxım ki, hələ 50-60-cı illər-

də tələbə ikən bu hekayə məşhurluğunu qoruyurdu. Bu 

məsələdə Stalin kultunun Xruşşov tərəfindən uçulması 

da rol oynamışdı, amma bürokratik dayaqlar ayaq üstə 

dayanmışdı. Bu hekayə sadə süjet üzərində qurulmuşdur. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

144 

Yazıçı ilk  hekayələrində dramatik situasiyalara əl atma-

sa da, personajlarını mühitin içərisinə aparırdı, eybəcər 

sosial-mənəvi xüsusiyyətlərin nəzakətli tənqidinə üstün-

lük verirdi. Bu, ondan irəli gəlirdi, yazıçı material seçi-

mində özünün müşahidələrinə daha çox inanırdı, həyata 

daha düşüncəli və obrazlı baxırdı. Vəzifədə oturanlarla 

onlara tabeçilik edənlərin psixolojinə birbaşa müdaxilə 

edirdi və Mir Cəlalın lirik nəsri yaranırdı. Bu, ədəbi təs-

vir üçün yeniydi, çün o, şeir yazmamışdı – bəzən ovqatı 

naminə şairlik əhvalını nəsrə səpələsin. Anket Anketov-

lar hələlik cəmiyyətdə öz iş metodlarının tətbiqi üçün ha-

mamlar trestinin rəisindən başlamışdı. Bu elə bir iş yeri-

dir – adamlar təmizlənirlər, paklaşırlar, buraya gələnlər 

kisəçilər tərəfindən kirlərini bədənlərindən tökürlər. Pa-

radoks odur, belə yerə Anketov rəhbərlik üçün göndəril-

mişdir. Bu rəisin faciəsi görünmür, ona görə ki,  ölüm 

yoxdur, amma o, insanların taleyini anketlərin içinə qo-

yub, qaytanları ilə bağlayır. Zahirən hekayədə heç bir 

konflikt kəskin şəkil almır, amma dialoqlar dramatikdir 

və nəzakət daxilindədir. Özü isə keçmişin psixologiyası 

ilə işinə başlamışdır. Onun üçün etiraz etmək narahat-

çılıq deyil, olsun: «Nə olar, etiraz etsinlər, bəyəm etiraz 

eləyən kimlərdir? Aydındır ki, kapitalizm tör-töküntü-

ləri… Onlar artıq özlərinin ölümə məhkum olduqlarını 

hiss etmişlər. Məhbus işlərini indi də yanda görmək istə-
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yirlər. Onların öhdəsindən gəlmək mənim borcuma». 

Rəisin faciəsində yazıçı ehtiyatlanmır, şəxsi işləri saziş-

lərinin mühakiməsinə buraxır. İlk rəqibi nalbəndin oğlu 

Hadiyevdir və yığır təngə onu. Rəisin istəyi atasının 

ölümünü «örtülü yazan»dan yeni məlumat alsın. Aldığı 

cavablar da gülməli və düşünməlidir. Maraqlı personaj-

lardır müdirlər: cəsarətlidirlər, məntiqli danışırlar. Mən-

tiqə bax: deməli, işçi heyəti(ləri) nə qədər düzgün seçil-

mişsə, müəssisəyə, idarəyə naşi səriştəli, naqis xasiyyətli 

bir şəxsi qoymaqla bütün müsbət şeylər itir, məhvə gedir 

və avtoritarlıq qalib gəlir. Mir Cəlal sosialist sisteminin 

bu sifətini məharətlə şaplaqlayır və məmnunluqla deyər-

dim ki, Mir Cəlalın personajlarının varisləri demokratik 

quruluşumuza təəssüf ki, gəlib, «birinci» yaxud, «ikinci» 

yerləri qamarladılar.  Heyif ki, Əhmədovlar, Hadıyevlər 

yoxdur, cəsarətlə onların üzünə qayıtsınlar, kütbeyin, 

mənfəətpərəst, yerlipərəst olduqlarını desinlər! Hadıyev-

dən: «Cürü-mürü yoxdur bunun! At nallayıb, öküz nal-

layıb». Əhmədovdan: «Atam barədə nə yoxlama? Otuz 

ildən çoxdur öləli, sümüyü də çürüyüb.» Və Hadıyevin 

son nöqtəsi: «Nallası bir şeyiniz varsa, buyurun deyin.» 

Katibin cavabı: «Vay otonnan, inanmır ha! Yoldaş An-

ketov, Qurbanəli üç aydır ki, əsgər gedib. Uzaqlardan 

kağızı gəlir, özü də sanitar işləyir, sən deyirsən vəzifə-

sində bərqərardır». Anketovun faciəsinin daha bəzi ştrix-
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ləri üzə çıxır: Anketlərin «zənginliyilə» işçiləri ya işdən 

azad edir, ya da vəzifəyə qoyür. Mir Cəlal sakit, təmkinli 

xarakter olduğu qədər də hekayələrində mənfi surətlərini 

əsəbiliklə yaratmır, onların öz işlərində tapır, kənardan 

baxır, «eynicisliyə» yol vermir, başqa bədii vasitələrlə 

onların içini üzə çıxarır. Əgər Anketov qadınlar üçün ki-

şi  kisəsilə əmr verirsə, qəti gülmür; bunun səbəbini 

açıqlamır, amma deyək ki, Anketova haqq qazandırır, o 

mənada – qarşısında rəsmi anket, indiki anlamda «kadr-

lar uçotuna dair şəxsi vərə»qə oxuyur. Heç olmazsa 

onun bu qanunçuluğa riayət etməsi var, dünya görüşü-

nün yoxluğu, həyatdan bixəbərliyi, avtoritarlığı başqa bir 

söhbətdir. Diqqətlə oxuyur, əmrini sonra verir. «Məsmə-

ni rədd elədi ki, keçmiş əri ilə əlaqəsi barədə rəsmi do-

kument gətir. Şərəbanını işə götürdü… Hica Qəmbər qı-

zının anketi, tərcümeyi-halı çox xoşuna gəldi. Oxudu, 

oxuduqca ruhlandı. «Özü dəmirçi qızı, özünün bir kəs ilə 

əlaqəsi olmamış, özü ev qadını, özü savad kursunda oxu-

yur. Mənə belə təmiz kadrlar lazımdır». Bu fikir Anketo-

vun qadın davranışı haqqında qənaətidir. Bəzi oxuculara 

şübhəsiz, gülünc, sadəlövh görünür, mümkündür. Amma 

mənim üçün maraq doğuran odur – Mir Cəlal çox haq-

lıdır belə qənaətin söylənilməsində. Xüsusilə, qadının iş 

potiensialı təqdir olunmalı cəhətdir, lakin bundan qat-qat 

önəmlisi və üstün keyfiyyəti onun əxlaqıdır – davranış 
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xəttidir. Yazıçı böyüklüyünə, ədəbi tipinə qeyri-aqres-

sivliyidir – mənfi qəhrəmanında da müsbət dəyəri itir-

mək istəmir. Mir Cəlal eyni zamanda uzaqgörən bədii 

fəhmilə vəzifə bürokratlarını ayıldır ki, biz mentaliteti-

mizi, şərqli əxlaqımızı qorumağa borcluyuq. Qadın kimi 

lap ən yüksək iş, sənət potenisalına malik olsun, əgər 

onun qeyrəti, namusu naqisdirsə, vəzifəyə etibar etmək 

günahdır. Günümüzə nəzər salanda və bu əxlaq kontens-

tində götürəndə Anket Anketov müsbət obraz kimi 

səciyyələndirilməlidir. Yuxarıda dediyim kimi, «kisəçi-

likdə» buraxdığı səhvlərin düzəlməsi onun vəzifədən 

çıxarılması ilə hər şey yerinə qoyulur. Budur, həmin mə-

qam: «Nuru rəisin qeydini cırıb tullayanda Anketov 

«Uff! eləyib özündən getdi, çul kimi yerə yıxıldı». Bəs, 

naqis davranışı ilə cismani ruhunu yerə yıxanda necə? 

Daha onun katarsisi qeyri-mümkündür. Xatırlasaq ki, bu 

obraza münasibətdə Ə.Hüseynov Anketovun təkcə hərə-

kətləri vasitəsilə deyil, həm də üzünün cizgilərilə daxili 

aləmini verməyə çalışır… «Onun baxışlarındakı soyuq-

luq və biganəlik ürəyindəki etinasızlıq, oxumağa imkan 

verir. Anketovun üzündəki daş kimi və küt ifadə də onun 

daxili məhdudluğunu və məzmunsuzluğunu göstərir». 

Mir Cəlal adi həyat hadisələrinə, situasiyalara əslində 

dərindən diqqət yetirir və gözlənilməz nəticələrə şərait 

yaradır. Ənənəvi yumorist vəziyyət sanki dramaya ya-
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xınlaşır, daha məzhəkəyə çatmağa qoymur. Gizli mahiy-

yət psixoloji təhlili əvəzləyir. Bu məziyyətlər 30-cu il-

lərdə Mir Cəlal üslubunun inkişafı idi, ənənəvi olan 

sadəlik və təbiilik, həyatın dərin məzmun xırdalıqları və 

həyati maraq üstünlüyü saxlayır. Lakin komik surətdə if-

rata varmırdı, obrazlara qarşı, onların halına qarşı kədər, 

həzin notlar nəzəri özünə çəkirdi. Bunlara isə Mir Cəlal 

xarakterlərin və həyat situasiyalarının dərin psixoloji 

müşahidəsində gəlirdi. 

Mir Cəlalın insan psixologiyasının sadə görünən, 

amma mürəkkəb tərəflərini oxucu üçün açan «Kəmtə-

rovlar ailəsi» hekayəsinin bədii mizanları  zahirən işgü-

zar ər və arvad münasibətlərindən bəhs edir. Və yazıçı 

üslubuna xas lirik ahəng bu əsərdə də özünə yer almış-

dır. Ər və arvadın sakit həyat seçimləri, varlanmaq üçün 

köklənən işləmək təkidi sonda yazıq hala düşən hər iki 

obrazı miskinləşdirir. Əslində belə olmamalıydı, işlə, qa-

zan, ömrünü yaşa. Amma necə? Qəmli, yoxsa sevincli 

üsul. Hekayələrinə yeni ahəng gətirən Mir Cəlal ədəbi 

mühitdə səsləndirdi ki, yaşamaq üçün ətrafına baxıb 

yaxşı nümunəni götür, ağıllı hərəkət et. Və buna nail 

olan Mir Cəlal «yeni hekayə» anlamını nəsrə gətirdi. 

Məşhurlaşan hekayələr yazıçının barışma mövqeyini 

ifadə edirdi. Təlatümlü, çəkilən və qabarıq dənizi andı-

ran Azərbaycanın idarə etdiyi siyasi mühitin nəticəsi 
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olan neqativ xarakterlərin davranışı stixiyası Mir Cəlalın 

kəskin mövqeyini sındırmağa cəsarət göstərmədi. 

Hekayədən-hekayəyə həm satirik, həm də məişət möv-

zularında istedadını inkişaf etdirirdi. Qələmdaşlarından 

heç hansı Mir Cəlal qədər cəmiyyətin mənfi üzünü li-

rizmlə təsvir edən olmamışdır. Tarixə qayıtsaq, Sabit 

Rəhman istisna olmaqla, M.Hüseyn, M.İbrahimov, Ən-

vər Məmmədxanlı, S.Rəşimov, Əli Vəliyev və digərləri 

hekayələr yazırdılar, amma Mir Cəlal deyildilər. «Kəm-

tərovlar ailəsi» hekayəsini böyük klassik ədibimiz Əb-

dürrəhman bəy Haqverdiyevə həsr etməsi təsadüfi deyil; 

ruhi yaxınlıq, obrazların hərəkəti, süjet konkretliyi onları 

birləşdirir. Təsadüfi deyil ki, professor Mir Cəlala Paşa-

yev ustadı haqqında yazmışdır: «Demək lazımdır ki, 

Haqverdiyev nəsri tematika, mündəricə etibarilə nə qə-

dər zəngindirsə, sənət, texniki etibarilə o qədər bədii, 

maraqlı, orijinaldır». Hekayənin ilk sətirlərində M.Cəla-

lın nəsr lirizmi qısa dialoqdan bəlli olur: 

«–Yallah, yallah! Haradasan? Kefin necədir? 

–Sən nə təhərsən? 

–Göz dəyməsin, qıvraqlaşmısan, rəngin açılıb. 

–Bir qıvralığım yoxdu. İşdən baş açıram ki. 

–Neyləyək ki, bir görüşək? 

–Bu vıxodnoy zanitəm. Gələn vıxodnoy bəlkə… 

–Sən evdə olacaqsan? 
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–Söz versən gözlərəm. 

–Gözlə, bir təhər eləyib gələrəm. 

Bir-birinin əlini hərarətlə sıxan, əhvallaşan bu 

əziz dostlar görəsən kimdir?»
11

 

Bir dialoq Qulamın, arvadı Leylanın atüstü görü-

şündəndir.  

Yazıçının ədəbi mühakiməsinə aydınlıq gətirmək 

məqsədəuyğun olardı. Biz, adətən, üzdən getməyə daha 

çox meyillənirik. Hekayə qısa, lakonik münasibətlərin 

fərdi psixologiyasında qurulmuşdur: bir-birini anlayan 

tərəflər, fərdi liderlər. Hər bir şəxsin adi həyatda özünün 

hər hansı bir niyyətə – öz sənətinin, peşəsinin sirrinə 

yiyələnməyə, ya mümkün qədər rifah halını yüksəltmə-

yə, ya da yaradıcılıq axtarışlarının tətbiqinə çalışır. Be-

ləliklə «ixtiyar» qazanmaqda səyli olur. Bu məqsədlərin 

arxasında əxlaqi sərvət gizlənir.  Və o adam bu sərvətə 

arxalanır, əsaslanır. Mahiyyətinə varanda öz əməyini if-

rat dərəcədə xərcləyənlər (ər və arvad da istisna deyil) 

əxlaqi davranışın bütün strukturunun imperativ vəhdətini 

şərtləndirir və sərvət meyli (baxmayaraq hallalıq var) əx-

laşi şüurun (davranışın) müəyyən məqamlarında həyatı-

nın əsas prinsiplərinə çevrilir. Adətən, bir adamın meyl 

göstərdiyi əxlaqi sərvətlər yalnız bir sərvətdən ibarət 

                                                 
11

 Mir Cəlal. Ə.Haqverdiyevin «Seçilmiş əsərləri»nə 

müqəddimə. Bakı , 1938, səh 23. 
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deyil, daha doğrusu, bir neçə sərvət kompleksidir (qa-

zanmaq, əşyalar toplamaq, yaxşı geyinmək və s.). Bu ba-

xımdan hekayə qəhrəmanlarının sərvət meyillərinin di-

apozonu genişdir. Bu sərvətlər cəmiyyətdə yaşayırlar, iş-

ləyirlər, lakin quruluşu onlar üçün tipik olan strukturun-

da hər ikisinin davranışının ümumi məqsədyönlüyünü -

müəyyənləşdirən hakim sərvət meylini fərqləndirmə-

liyik. 

Qulam Kəmtərov sanki kabusdur və şəhərin iş ob-

yektlərini ələk-vələk edir, hər əzab-əziyyət ona xoş gəlir: 

təki maaş maaşın üstünə yığılsın. Hekayəni oxuyanda 

adam elə təsəvvür edir, hamı onu tanıyır: yerişi sürətli-

dir, başı dikdir, birdən kimsə pıçıldayır ki, bizdə iş yeri 

var, maaşı aşağıdır amma. O isə fərqə varmadan razıla-

şacaq. Onun üçün fəsillərin istisi, qışı, yazı, payızı  eyni-

dir, istirahətə ehtiyac yoxdur. Mir Cəlal, xüsusilə, Kəm-

tərov obrazını mübaliğəsiz dünya ədəbiyyatı səviyyəsinə 

qaldırmış tip kimi yaratmışdır. Bir epizoda diqqət edək: 

«Payızın soyuq günlərində ağzından buğ çıxa-çıxa Kom-

munist küçəsi ilə başıaşağı yeyin gedən boz paltolu ada-

mı kim görməmişdir? Onun üzündən, gözündən, baxışın-

dan, yerişindən tələsmək yağır. Elə yeriyir ki, deyərsən: 

yerə dəysə min parça olar. Sürtülməkdən rəngi dəyişil-

miş köhnə və «hamilə» portfelini bu qoltuğundan o biri-

nə verir: gah əlini cibinə qoyur, gah damağındakı papiro-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

152 

su barmaqları arasına alıb sıxır, gah çəkməsinin sallanan 

bağına baxır, məna vermir, daha da yeyinləyir. Bəzən 

görürsən, Kəmtərov nə qopdu, nə qopdu. (Tramvay 

sürətlə ömdüyü halda, quş kimi atılıb minir, milis ağzını 

açmamış çıxardıb bir üçlük verir, qəbz almaq istəmir. 

Uzaq tanışlırına bir işarə ilə salam verir. Yaxın tanışları-

nı görür, görməzliyə vurur: «Müftə yerə niyə vaxt itsin. 

Vaxt alan hər bir əyləncə Kəmtərovun düşmənidir. Onu 

ictimai yerlərdə görməzsən. İş yerində ancaq vacib, ad 

yoxlanan iclaslara gələr, adını qeyd etdirib, xəyal kimi 

gözdən itər. Teatr, kinolar barədə yoldaşlarından eşitdi-

yilə kifayətlənər.» Yazıçının kiçik hekayə janrında yarat-

dığı böyük portret-obrazı. Hansı zahiri və daxili cizgilə-

rə: fərdi seçmə və xarakterə məxsusdur: –Boz paltolu, 

içərisi daima kağızla, sənədlə dolu portfel, qolları arasın-

da hamilə çanta, daima papirosunu acgözlüklə sümürən, 

bağı sallanan çəkməli bir adam. – İti yerişli və bu sürətin 

sir-sifətinə təsiri, tramvayın dayanacaqda gözləməsinə 

hövsələsi çatmayan, adi pozuntuya yol verəndə rüşvət 

verməkdə əli olan, yalnız ona fayda gətirən adamlarla 

görüşən, əsil iş yerindəki iclaslarda formal iştirak edən, 

nəhayət, mədəni həyatı xoşlamayan bir müqəvva – 

adam. Mir Cəlalın obrazın zahirindən başlaması, ümuiy-

yətlə, hekayə janrına xas cəhətdir ki, surətin daxili üçün 

mesajdır. Professor Təhsin Mütəllimov bu məsələyə mü-
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nasibətini birdirmişdir: «Hekayədə adətən, surətin zahiri 

görkəminə aid bəzi səciyyəvi detallar verilir və bunlara 

istinadən onun digər cəhətlərini, əlamətlərini oxucu fan-

taziyası ilə tamamlayır.»
12

 

Qulam Kəmtərov zahirən belə görümünə və 

yalnız özünə bəlli pul qazanmağı baxımından özünü 

xoşbəxt hiss etməyə bilməz; bu razılığa arvadı Leyla 

Kəmtərovanı da əlavə etsək,  hər şey öz yerindədir. 

Amma təsəvvürə gətirəndə ki, onlar bütün saatları, 

günləri və ayları şəhərdə pul qazanmaq üçün dolaşırlar – 

insanın ən böyük faciəsidir: Və yenə Mir Cəlalın böyük 

fərdi üslubu: satirik ovqatlı bir hekayədə tragikomediya 

– belə demək caizsə – qəhrəmanları. Onlar daima 

hərəkətdədir, maraqlıdır, müəllif qəhrəmanlarının 

ümumiləşdirilmiş düşüncəsini (cəm halda yox, çün, eyni 

amalla fikirləşirlər) özü yox, oxucu ixtiyarına verir və bu 

üsulu ifadə forması hesab edir. Fabula etibarilə də sadə 

vəziyyətdə təsvir olunurlar. Onlar hələ ayaqlarına və 

bəhənlərinə arxayın gəzirlər işlədikləri idarələri, faciənin 

baş verməsini isə ağıllarına da gətirmirlər. Hər ikisi tam 

şüurlu addım atdıqlarına inanırlar. Yazıçının təhkiyyəçi 

fəallığı artıq oxucuya keçir və  bu subyekt(lər) də hey 

Kəmtərovları addım-addım izləyir, hara qədər? Bu, am-

                                                 
12

 Мцтяллимов Тящсин. Ябдцррящман бяй 

Щагвердийевин поетикасы, Б.1988,сящ.211. 
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ma oxuculuq deyil. Müəllif obrazının başqa bir 

keyfiyyətini xatırladır: «O, ailədə daha ciddi, daha 

səliqəlidir. Bir adam onun evindən səs-küy, qalmaqal 

eşitməyib. Qapı açıq olanda olur, olmayanda girvəngəlik 

qıfıl qaravul çəkir, evə quş səkmir. Deyəcəksiniz onda 

işə gedən adam heç olmasa bir saat tez durmalıdır. 

Doğrudur, durmalıdır, amma unutmayın ki, yazıq Qulam 

mətbəədən, təshih işindən tez qayıdanda gecə saat 

dörddə, beşin yarısında qayıdır. Necə qayıtdığından 

özünün də xəbəri olmur. Qəzetin axır səhifələrini 

mürgüləyə-mürgüləyə alnı taqqıltı ilə stola dəyə-dəyə 

oxuyur. Bir təhər özunu evə salır, çul kimi düşür». Mir 

Cəlal bu epizodda sakit təhkiyəsilə kifayətnir, lakin 

Kəmtərovun bəzi cizgilərini yumşaq deyir, zərif isteh-

zaya da əl yeri saxlayır. Müəllif xəbər verir ki, 

qəhrəmanın yaşaması üçün, rahatlığı naminə bəzi 

xüsusiyyətlərə malikdir. Məgər ailədə səliqə-səhmanlıq, 

ciddilik azmıdır? Və bu cəhətini gizlətmir; o, 

qəhrəmanını  oxucudan daha yaxşı tanıyır. Yazıçının 

təhkiyəsinin incə kinayəsi hiss olunmadan obrazının ta-

leyi üzərinə kədərli düşünməyə hazırlayır, özünün 

müşahidəsini hiss elətdirmir, ancaq o vəzifəni ifadə edir 

ki, cəmiyyətin mühüm probleminə – işləyən ölkə vətən-

daşlarının özünü təminatına daha diqqət yönəltsin. Bu-
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nun bədii təcəssümünü ali təhsilli ziyalının timsalında 

verir. 

Qulam Kəmtərovun daha bir cəhətilə tanış oluruq; 

əlbəttə pis deyil, məsuliyyətdir: «Kəmtərovun səslənən 

bir saatı var. Qulağının dibinə qoyur. Vaxta on dəqiqə 

qalmış qışqırır. Kəmtərov dəli kimi yuxudan qalxır, tə-

ləm-tələsik geyinir, qapını bağlayıb qaçır». Daha digər 

məqamlarda Mir Cəlalın bədii prinsipi sadə şəraitdə ya-

ranır, amma mürəkkəb psixoloji məqamları xatırladır və 

bizi düşünməyə məcbur edir. 

Mir Cəlalın ədəbi prinsipi psixoloji situasiyalarda 

yaranır, otuzuncu illərdə Kəmtərovlar və yaxud belə tipli 

ailələlər təkcə fərdi xarakterləri ucbatından deyil, yaşa-

maq uğrunda mübarizə aparırdılar, bu cəmiyyətin bir tə-

rəfində dayananlardı. O biri yandan müftəxor tiplər də 

fəal idilər, amma diqqət mərkəzindən uzaqda idilər. 

Hekayədə biz gözlənilmədən Sarıköynək qadınla qar-

şılaşırıq. Bu adam da Kəmtərovlar xasiyyətindədir, sakit-

cə pusquda dayanır, fürsəti nişanlayır və sakitcə, hiss et-

dirmədən öz işini görür. Maraqlısı odur, yazıçı bu adamı 

«işlədir», boş qoymur, harada? «Sarıköynək qadın … 

hər gün gəlib evi süpürür, zəhmət haqqı üçün də ağlı 

kəsən, evdə gözə dəyən şeylərdən birini sarı köynəyinin 

altına vurub, soldat bazarına aparırdı». Bu hal dəfələrlə 

baş verir və çox əminliklə Kəmtərovların şey-şüylərinə 
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süpürgə çəkir. Sarıköynəkdə istehzaya bükülmüş insaf 

yox deyil və deyir: «Pullu müştərilərlə yollaşandan, 

çervonları alıb yerbəyer edəndən sonra Sarıköynək qadın 

Qulamın məscidə dönmuş evinə baxıb, ürəyində demiş-

di: «Yox, balam, daha mən bir də bura nə üzlə gələ bilə-

rəm! Həmişəlik xudahafiz!» Mir Cəlal hekayədə (və elə-

cə də digərlərində) siyasi motivlərdən əsərinin xeyrinə 

istifadə etməyən  müəllifdir; nəticəni çıxarmağı oxucu-

nun öhdəsinə buraxır: hə, cəmiyyət insanların enerjisini 

belə yollarla alır və dəlisayağı buraxır. Qulam da, Leyla 

da viranə qoyulmuş evi bu vəziyyətdə görəndə ruhi 

sarsıntı keçirir. Bu, qadın-arvad üçün daha faciəvidir, 

şübhələrdən çırpınır: «O axşam Leylanın da gözünə yu-

xu getmədi (deməli, Qulamın da – A.E.), pambıq kimi 

atım-atım edilmiş evdə oturub Qulamı gözlədi. Ürəyinə 

min cür fikir gəlirdi: «Bu nə işdir? Yoxsa Qulam özgə 

bir arvad alıb, mənə kələk gəlmək istəyir? Yoxsa şeyləri 

yarı bölüb, öz payını aparmaq istəyir? Bəlkə də heç bu 

zalım oğlu işləmir, bəlkə də vaxtını restoranlarda keçi-

rir? Var-yoxunu qumarda şəraba qoyur? İnsanı nə 

tanımaq olar?» Bu şübhələr artıq sağlam bir ailənin 

başlanacaq faciəsindən xəbər verir. Sosialist cəmiyyəti 

bundan haliydi; yaxşı bilirdi camaatı: fəhləsi, kəndlisi və 

ziyalısı necə yaşayır, aldığı maaş ayın sonunacan güc-

bəla ilə çatır. Bu reallığı unutmamılıyıq. Maddi çöküm 
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təbii şəkildə insanın mənəviyyatını, əxlaqını korlayır və 

puça çıxarır. Xüsusilə, gənc nəsil psixoz halı keçirir; bu 

isə həmin sistemin gələcək məhvi deməkdir. Sosialist 

əxlaqi şüuru üçün tipik olan ümumi sərvət meyli insan-

lıqdan uzaq sərvətlərə istiqamətlənmişdir. Bu, insanların 

əxlaqının müxtəlifliyi, daxili zənginliyi onlara xas olan 

konkret əyani meyillərində ifadəsini tapır. İnsanlardakı 

(Qulam və Leyla da) fərdi xüsusiyyətlər, onların maraq-

ları, istedadları, ümid və arzuları onların üstünlüklərini, 

deyək ki, peşə, sənət, ailə, məişət və s. üstünlüklərini da-

ha da reallaşdırmalı və bunlar ən yüksək əxlaqi səvrət-

lərin ümumiliyində birləşməliydi. Belə halda şəxsiyyətin 

mənəvi inkişafı, məxsusluğu təmin olunur. Biz hekayə 

də bu prinsipə Mir Cəlalın üstüörtülü münasibətini 

görürük. Necə ki: «Leyla bir tərəfdə yıxılıb hissiz qaldı. 

Qulam qonşulardan iki nəfər şahid götürüb, milis idarə-

sinə yollandı… O, sinəsindən ah qopa-qopa, ürəyində 

peşimançılıq qaynaya-qaynaya gedirdi. «Ancaq bilmirdi 

kimdən şikayət etsin…». Yazıçı sualı başqa dərin, ca-

vabsız suallar doğurur. Cəmiyyət insan faktorunu önəmə 

çəkməli və bu yaranmışın  sosial və mənəvi potensialına 

cavabdehlik daşımalıdır. Bütün zamanlar dönəmində ic-

timai və fərdi şüurda təcəssüm etmiş sərvət meyllərinin 

dialektikasında şəxsiyyətin inkişafının yetərli  səviyyədə  

stimulları və imkanları qorunmalıdır. Bu təminat eyni 
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zamanda şəxsiyyətin əxlaqi zənginliyinin artmasının, 

onun potensial qabiliyyətinin yaradıcılıq səylərinin çi-

çəklənməsinin və həyata keçirilməsinin bir prosesi kimi 

üzə çıxarılmalıdır. Qulam və Leyla Kəmtərovlar və 

minlərlə ailələrin taleyi daima sosializm dövlətçiliyində 

həllini tapmışdı. Və bir sual da doğur və bu, Mir Cəlalın 

– böyük ədibin pronozundan irəli gəlir: çağdaş zamanı-

mızda Kəmtərovlar ailəsi bir neçə idarədə (müəssisədə) 

özlərinə iş tapardılar! Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığı hə-

mişə həyatın (məişətin) və cəmiyyətin (ideologiyanın) 

simasını əks etdirmişdir. Baş verən proseslərə münasibə-

tini nəsr dililə bildirmişdir. Yazıçının özü universitet 

müəllimi, professoru idi. Bu təhsil mühiti onun birbaşa 

müşahidə apardığı məkan idi. Hər cür: intellektual, emo-

sional, kütbeyn və s. tipli gənclər. Lakin Mir Cəlalın iri 

həcmli əsərlərində də mövcud mənəvi və sosial gedişatın 

gələcək taleyini proqnozlaşdırmaq istedadını qeyd etmi-

şik. Ədəbiyyat təkcə günün ziddiyətlərini, əksliklərini, 

yaxud yüksəlişini, irəliləyişini əks etdirən sənət (peşə) 

növu deyildir. O ədəbi janr qazanır – ədibdə mənəvi eti-

qad formalaşır, ədəbi dünyagörüşü təkmilləşir və dəyiş-

məzliyini qoruyur. Hərçənd, o təyin mürəkkəb  situasi-

yalarla və hadisələrlə qarşılaşsa da. Prinsipial mövqeyin-

dən çəkinməməlidir; buna ona görə nail olmalıdır, müd-

rikdir, diqqətlidir, yaradıcılığının zənginləşməsinə yö-
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nümlüdür. Bu və ya digər ədəbi – yaradıcı xüsusiyyətlər 

Mir Cəlalın hekayələrində bariz və bitkin forma alır. 

Əllinci illərdə, hansı ki, elə də sakit, məcrasız dövr de-

yildi, siyasi elitada hədələmələr, ritorik olsa da, əslində 

hansısa bir tənqid duru axar suyu bulandıra bilirdi. Stalin 

xofunun məhvinə hələ qalırdı. Mir Cəlal növbəti bir 

hekayəsində, «Plovdan sonra»da öz sözünü «mənəvi 

nəsihət»ilə deməyi bacardı. M.Cəlalda bir nüans onun 

başını ağrıtmamışdı. Xüsusilə, hekayələrin adı həm ko-

mik dedektiv, həm də ibrətli inandırmalar təsiri oyadırdı. 

Elə «Plovdan sonra»nı xatırlayaq və belə bir xəyali eks-

periment aparaq: hekayənin sərlövhəsini oxuyub məz-

munu yozaq. Bir oxucuya elə görünəcək, söhbət plovun 

bişirilməsindən gedəcək – digərinə plovun yeyilməsin-

dən sonra süfrədəkilər nəsə maraqlı bir əhvalat danışa-

caq, yəni «qızışacaqlar» düyünün təsirindən. Üçüncüsüu 

plovun şah, kübar qidası olduğunu sübuta yetirəcəklər. 

Oxuyandan sonra ədibin dövrü və dövrlər üçün xüsusilə 

Azərbaycanın təhsil və məişət mühiti üçün son dərəcə 

məsul bir problemdən danışdığına şahid kəsilirik. 

Hekayədə nazir ata Namazov onun ərköyün, dilavər 

arvadı və kütbeyin tələbə obrazları diqqəti cəlb edir. 

Qeyri-adi nə var ki: valideyn övladlarını sevməlidir, qul-

luğunda adi qaydada durmalıdır, məktəbdə oxumasına 

nəzarətini səngitməməlidir. Amma biz başqa bir mən-
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zərə ilə qarşılaşırıq. Birinci situasiya vəzifənin nüfuzu və 

onun sahibinə gətirdiyi pərəstişdir. Sosializm ideolo-

giyasından gələn və təəssüf ki, bu gün də imperativliyi-

nin iddiasında israrlı olan vəzifənin qeyri-əxlaqi norma-

larını yaratmasıdır. Gizlin deyil ki, vəzifəli şəxslər ami-

ranə xarakteri özlərində aşılayır, özlərini cəmiyyətin 

taleyindən ayırırlar. Bu şəariti hətta tabeçiliyindəkilərə 

aşılamağı bacarırlar, əlbəttə ətrafındakı fərdlərin yardımı 

ilə. K.Marks düzgün deyirdi ki, adamlar şəraiti nə dərə-

cədə yaradırlarsa, şərait də o adamları o dərəcədə yara-

dır. Vəzifə adamı Namazovun nüfuzunun nəticəsidir ki, 

tələbə oğlunu qatarla vağzalda yola salarkən, böyük 

qələbəliyi görürük. Müəllif bunu etiraf edir: «Bu axşam 

vağzalda çox get-gəl var idi. Kənardan baxan düşünərdi 

ki, adamlar hörmətli bir qonağı qarşılamağa, ya da yola 

salmağa toplanıblar. Vəziyyət qarşılamaq yox, yola sal-

maq mərasiminə daha çox bənzəyirdi… Yumşaq vaqo-

nun qabağında dayanan daha çox idi. Yola çıxan bu hör-

mətli musafir kim ola? Bu, Moskvaya oxumağa gedən 

tələbələrdən, bəlkə də bizim alim, şair, ya nazir uşaqla-

rından biri olacaq». Diqqət yetirsək yazıçı üç təbəqənin 

içərisindən «naziri» fərqləndirir. Alimə, şairə (yazarlara) 

belə izdiham təbii görünər, qələm dostlarıdır, lap oxucu-

larıdır. Axı, bu izdiham məhz nazirlərin şərəfinədir. 

Deməli, hökumətdə uca yer, kabinet tutan Namazovun 
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əxlaqının (davranışının) oyatdığı güclü təsir qüvvəsidir 

ki, bir gənc üçün bu qədər adamlar toplanmışdır. Onlara 

elə gəlir, məhz belə olmalıdır, böyük vəzifə tutmuşdur. 

Hər bir şəxs bu şərəfə layiqdirsə – otursun;  axı, hər bir 

təsadüfi şəxsi müxtəlif amillərlə (subyektiv) ən iri 

vəzifədə əyləşdirib, onu yerpizlənməyə alışdırırlar. 

Rüşvətə meylləndirirlər, qohum-dostbazlığa sürükləyir-

lər və s. Hərçənd, biz nazir Namazovu bu feldə görmü-

rüksə, ab-hava buna inandırır. Zahirən nazir Namazov 

ciddi təsir oyadır. Arvadı Ərkinazdan fərqli hərəkət edir. 

Lakin bir ştrixlə Mir Cəlal mətləbə işarə vurur: «Axırıncı 

zəng vurulana yaxın bir gödək, çalbaş kişi, bir orta boylu 

qadın tələsik özlərini səkiyə yetirdilər. İri bir bağlamanı 

ehtiyatla vaqona çıxarıb Ramizin yerinə apardılar…» 

Cəmiyyətdə mənəvi normaların pozulmasının təsiri hətta 

ailələri kübarlaşdırır, ifrat ərköyünlüyə gətirir və ətrafına 

şüurlu münasibətin – davranışın naqisliyilə nəticələnir. 

Mənəvi məqsədçin qorunması hissini itirir. Nəcib müna-

sibətləri kobudluq, eqoistlik və laqeydlik əvəzləyir. Bu, 

ikinci situasiyanı doğurur, ərin yüksək vəzifəsindən sui-

istifadə ilə qadın şıltaqlığı özünü əyaniləşdirir. Bu davra-

nış şüuru qəlbin ən mübhəm hisslərini, həyəcanlarını və 

ümidlərin sıfıra dəyişdirir. Bu «üçlüyü» toplamaq qabi-

liyyətini belə itirir. Ərkinaz xanım da bir insan olaraq 

əxlaqi aləminin idrakı və emosional zənginliyini itirir. 
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Mir Cəlal bu obrazı daha qabarıq verməklə, eyni zaman-

da vəzifəli şəxslərin tabeçiliyindəkilərə qarşı amansızlılı-

ğını, ailəsində isə mütiliyini təsvir etmişdir: «Papirosuna 

yünğül qullab vuran Namazov oğluna belə bir tapşırıq 

verirdi: 

–Nə azuqə varsa, indidən alaq, daha yollarda düş-

məyə ehtiyac olmasın! Ramiz, gör ürəyin daha nə istə-

yir! 

Ərkinaz xanım kişisinə etiraz edirdi: 

–Sən də danışdın ha! Ramiz sənə qız uşağı-zad 

deyil ki, qaxılıb vaqonda otursun, kənara çıxmasın. Yol-

dur, səyahətdir. Düşəcək də, minəcək də! Yolda, məsə-

lən, xoşuna gələn bir meyvə oldu, alacaq da. Sən niyə in-

didən uşağı sinsidirsən. Yoxsa pulun xəsisliyini edir-

sən?! 

Namazovun halı dəyişir, susur; deməli o, arvadı-

nın yanında, onun xasiyyəti önündə acizdir. Digər tərəf-

dən, müəllif Namazovun heç də düz, rüşvətdən kənarda 

dayanmadığını xəfifcə andırır. Ərkinaz deyir: «Qorxma, 

oğul, puldan özünə korluq vermə. Anan ölməyib ki! Val-

lah, öz canım üçün düz deyirəm!» Ərkinazın Ramizə, 

Moskvaya yola saldığı yeməklə dolu bağlamalar, pay-

püşlər, şübhəsiz, göydən səbətlə düşmür, bazardan alınır, 

ən yaxşıları. Ramiz də Moskvada sağa-sola gəzib-dola-

şır. 
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Mir Cəlalın hekayələrində yeri gəlmişkən bir mü-

hüm, digər muasirlərində olmayan cəhəti qeyd edərdim 

ki, onda intellektuallıq, sosial etiraz hissi, ideyanın və 

idealın olması xarakterikdir. Belə bir formulə edərdim: 

Yazıçıda dünyagörüşü konkret olmalıdır və bu, yaradıcı-

lığı üçün səciyyəvi sayılır. Əgər dünyaya baxış mürək-

kəb, dolambac və mütəhərrikdirsə, adi bir əşyanı o qədər 

çək-çevirə salacaq ki, gedib elmi mahiyyətinə çıxacaq. 

Sonralar – 10-15 ildən sonra öz hekayəsini oxuyanda 

bərk acıqlanacaq, hətta gülümsənəcək də. Bu mövzuya 

düşən əşya adidir, görək bu cəhətilə oxucunu təsirləndir-

dimi? Belə bir tezisi düşünəndə yadıma Çexov, Kuprin 

gəldi. Haçansa A.Kuprinin maxorka haqqında bir heka-

yəsini oxumuşdum, bəzi qeydlər də aparmışdım. Təxmi-

ni belədir ki, Yazıçı maxoka barədə ümumiyyətlə deyil, 

konkret serebryanka maxorkasından bəhs edir və qara 

dənizdəki balıq vətəgələrindən ümumi yox, Dubinin 

vətəgəsindən danışır. Kuprinin üslubuna bələdik ki, o, 

istəsə maxorkadan, vətəgədən nə qədər yazar, heç da pis 

alınmaz. O isə hekayəsinin mənasını sakit, sadə dillə-

təsvirlə başa vurmuşdur. 

Bir həqiqətdir, bu sətirlərin müəllifi – Mən 

ömrümün yarısının üçdə ikisini pedaqoji fəalliyyətimə 

bağlamışam, orta məktəbdən də çox xəbərim var: Ana 

valideynlər, xüsusilə, imkanlı ailələrin uşaqları daima 
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tərif obyekti olur: Məktəbə ayaq basan övladlarını tərif-

ləyir, zəif qiymət yazan müəllimləri bəyənmirlər. Hamı 

balasını istəyir, ciyərparasıdır, buna canı ilə borcludur, 

müəllif də razılaşır bu aqandangəlmə məhəbbətlə: «Kim 

desə ki, mən övladımı istəmirəm, inanmayın. O, yalan 

deyir. Elə adam ola bilməz ki, doğma balasını istəməsin. 

Övlad şirin şeydir. Nəinki insan, hətta bütün yaranmışlar 

balasını istəyir, əziz tutur. Amma istəmək var, istəmə-

mək var». Mir Cəlal hekayədə Ərkinaz ana və Ramiz 

oğul paralelində əxlaq tərbiyəsi məsələsini düzgün qo-

yur. Ərköyünlük heç vaxt gələcək üçün özünü doğrulma-

mışdır şəxsiyyət bütövlüyü tərbiyəsində. Bu faktor antik 

dövrdən üzübəri bütün cəmiyyəti düşündürmüşdür, nara-

hat etmişdir. Mir Cəlal da bir pedaqoq, valideyn kimi 

əsərlərində gənc nəslin əxlaqi məziyyətlərə yiyələnməsi 

problemini qoymuşdu. Biz buna dünya ədəbiyyatında da 

rast gəlirik və bu prosesi müşahidə etmək asandırsa, 

onun tərbiyəsi bir o qədər çətindir. Gənc şəxsiyyətin əx-

laqi dünyasına nüfuzun dərinliyi, psixoloji təsirin incəli-

yi bədii ədəbiyyatda eyni kontekstdə qoyulmamışdır. Bu, 

cəmiyyətdə şəxsiyyətin mənəvi zənginliyinin tərəqqisilə 

birgə artır. Məsələn, nə eposda, nə də lirikada insanın 

həyatındakı dərinliklərini yeni dövrün ədəbiyyatı kimi 

əks etdirmir. Otuzuncu – əllinci illəri hesaba alsaq, Mir 

Cəlal bu problemi düzgün qoymuşdur. Ərkinaz xanım 
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gəncə məxsus bütün keyfiyyətləri ümumiləşdirib, Rami-

zin simasında toplanmışdır: O, qeyrətli və fərasətlidir; 

dəbdə olan paltarı xoşlayandır; meyvələrin yaxşısını 

seçəndir; şeir oxuyan və rəqs edəndir… Bütün bunlar 

Ərkinaz xanımın övladına xasdır! Bu cəhət yazıçıya gö-

rə, övladın – vətəndaşın əxlaqi məsuliyyətini, davranışını 

və ruhi aləmini aşağı endirir, mənəvi stimul yaratmır. Və 

belə proseslər üçüncü situasiyanı reallaşdırır, ona siyasi-

sosial məna gətirir. Gənc nəslin intellektual və əxlaqi 

səviyyəsinin enməsi cəmiyyətdə fəsadlar törədir. Əgər 

belə ciddi neqativlik maarifə, təhsilə birbaşa istiqamət-

lənmişsə, onun gələcək sivilizasiyası sual altına keçir. 

Əgər təhsildə subyektivlik, şəxsi maraqlar, vəzifə kultu-

nun məktəblərə birbaşa müdaxiləsi hələ 50-ci illərdə 

özünü büruzə verirdisə, mənfi təsiri XXI əsrə də gəlib 

çatdı. Deməli, təhsil gənc nəslə tərbiyə ilə bərabər, elm, 

savad dərsi də verməyə borcludur, çün, dövlətin himayə-

sindədi, bazisə xidmət edir. Bunun əsasında bəşəriyyə-

tin: konkret desək bir ölkənin, dövlətin sosial-tarixi tə-

rəqqisi durur. Bu isə inkişafın qanunauyğunluqlarında, 

həyat və mədəni sərvətlərdə, şəxsiyyətin tələbat və məq-

sədlərində spesifik şəkildə əksini tapmalıdır. Bir sözlə, 

əxlaqi tərəqqini müəyyənləşdirməlidir. Bu  geniş və mü-

rəkkəb missiya orta məktəb təhsilindən başlayır. Ramiz–

dünənki şagird valideynlərin subyektiv müdaxilələrilə 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

166 

attestat almış, Moskvada anası Ərkinaz xanımın düzüb-

qoşduğu fəaliyyətilə inşaat institutuna qəbul olunubsa… 

deməli, gələcək baltalanır. Savadın (bilikalmanın) və 

əxlaqın normaları, prinsipləri, vəzifələri təbəqə tərəfin-

dən pozulursa, cəmiyyətin  nüfuzu aşağı düşür, gələcək 

nəsillərin tarixi yaradıcılığının tellərini qırmış olurlar. 

Belə gələcəkdə idarəetməyə mühüm yer tutanlar ailədən 

və məktəbdən aldıqları «irsi təcrübəni» davam etdirəcək-

lər, köhnə adətlərdən, şirin qayğılardan yaxa qurtarmağı 

bacarmayacaqlar. Ona görə ki, belələrinin niyyəti, axta-

rışı, iş keyfiyyəti məqsədyönlü olmayacaqdır. İdarə 

etmədə əsas motivləşmə xalis utilitar (mənfəətgüdən) 

gedişlərə daha çox üstünlük verəcəkdir. Ramiz bu 

mülahizələrin və həqiqətin rəmzi obrazıdır. Moskvada 

yalnız gəzir, yeyib-içir, bir sözlə oxumur. Mir Cəlal öz 

fikrini yenə incəliklə möhkəmləndirir. Özü kimi köhnə 

bir tələbə də var: İbiş Məsimov, Ramizə yalmanan gənc: 

«Hər səhər-axşam İbiş Ramizin mənzilinin əziz qonağı 

idi. Onu otaqda kolbasa doğrayan, çay dəmləyən, butul-

ka ağzı açan, yaxmac düzəldən, teatr kassasına zəng vu-

ran görərdin…». Budur, bizi Moskvada təmsil edən 

gəncliyin tipik nümayəndələri. Mir Cəlal ümid yeri sax-

layır və düzgün ədəbi mövqe tutur ki, «aşağılar» «yuxa-

rılar» olmazsa, həddini aşarlar, qanunları öz xeyirlərinə 

rəsmiləşdirərlər. Bizim azəri-türklərinin psixologiyasına 
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belə emosiya (hissəqapılma) yad deyil; təki şəxsi istəyi 

həyata keçirilsin. Ramiz professor İvanovdan qeyri-kafi 

qiymət alır. Bu acı xəbərdən Ərkinaz xanımın vücuduna 

birə düşür: «Ərkinaz xanım oğlunun imtahana getdiyini 

eşidəndə ildırım kimi özünü instituta saldı. Ramiz anası 

ilə dilucu görüşüb qulağına pıçıldadı: 

–Odur ey, gedir, o qoca proseffor məni kəsib, 

hələ vərəqəni təhvil verməyib, gör nə eləyərsin, ay ana! 

Başına dönüm, qurbanın olum!» 

Ramiz indi anlayır ki, bura Bakı və onun bəzi li-

beral müəllimləri deyil, vəzifəli şəxsin övladları da onlar 

üçün eynidir – oxumaq! Mir Cəlal bu epizodla Ərkinaz 

xanımın professor İvanovla qadın şəxsiyyətini kiçildən – 

ona yalmanan, rüşvət verməyə hazır olan obrazla obyek-

tivliyini qoruyan alim-müəllim obrazını üz-üzə gətirir. 

Ərkinaz xanım hətta işarə vurur ki, Ramizin atası məsul 

işçidir, vaxtı yoxdur, çox mühüm tapşırıqların həlliylə 

məşğuldur. Professor İvanov əsla bu sözlərə əhəmiyyət 

vermir: «O, mənim dərsimdən zəifdir» – deyir və çıxış 

yolunu göstərir: «Məncə, Ramizin işini orada, yaşa-

dığınız şəhərdə daha tez və yaxşı düzəldə bilərsiniz.» 

Təəccüblənən anaya professor daha aydın və konkret 

cavablandırır: «Necəsi budur ki, onuncu sinfə qaytar-

maq, müəllimindən xahiş etmək olar ki, ciddi tələbkar-

lıqla oxutsunlar, proqramı kamil öyrətsinlər. Özünüzün 
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də gözünüz üstündə olar. Kontrol lazımdır hər gün, hər 

saat.  

«Plovdan sonra» hekayəsinin ideya-üslub 

poetikası göstərir ki, problemin qoyuluşu və həlli bədii 

əsərin həcmilə ölçülmür, roman da, povest də həsr etmək 

mümkündür. Mir Cəlal ustad ədib olaraq hekayə janrının 

daha geniş lakonik imkanlara malikliyini əyaniləşdirdi. 

Hətta hekayəyə qoyduğu adın nisbiyini təsdiqlədi, 

zahirən yumorlu, parodik səslənən əsərdə insanın, yaxud 

cəmiyyətin faciəvi momentlərini təsvir etmək olar.   

Mir Cəlalın hekayələrində dərin lirizm vardır və 

bu bədii keyfiyyətin parametrləri: insana məhəbbət və 

insanlığa çağırış hissi; saf duyğu və kövrək həyəcanın 

oyanışı; ruhi həyəcan və qəlb gözəlliyi birləşir və lirik 

lövhələrdə təcəssümünü tapır. Yazıçının xüsusilə, 50-ci 

illərdə nəşr etdirdiyi hekayələrdə oxucu cəmiyyətin zid-

diyətli, süni aşınmaları, süni həyat təntənəsi kimi görün-

tülərdən uzaqlaşır: dünya yalnız mənfi çalardan ibarət 

olmur qənaətini unudur. Əlbəttə, bu «keçid» müvəqqəti-

dir, həyat davam edir, siyasi-sosial və mənəvi-əxlaqi 

proseslər öz maşınını sürür – hansı dayanacağa qədər?! 

Mir Cəlal bu prizmadan nəsrin həyatın və mübarizənin 

daha geniş lövhələrini təsvir etməyə qabil olduğunu 

əyaniləşdirdi. Hekayələrində yazıçı sadəliyi və təmkini, 

ədəbi zəhmətin nümayişi bacarığı səciyyəvi formada 
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özünü tapdı. «Ərik ağacı», «Yrəkdə yazı», «Nazik mət-

ləb» və s. hekayələri həqiqətən, yaşanmış bir ömürün 

nostalji hisslərini andırır. Şəxsən mən yaşadım o hadisə-

ləri. «Ərik ağacı» hekayəsi bu qəbildən olduğu üçün mə-

ni də arxada qalmış bir xatirəyə çağırdı: «Pedaqoji Uni-

versitetin son kursunu bitirmiş, dövlət imtahanlarına baş-

lamışdıq. Ədəbiyyat fənnindən imtahan verməyi seçmiş-

dim. Dövlət İmtahan Komissiyasının sədri akademik 

Ağamusa Axundov idi. O vaxt təzəcə doktorluq disserta-

siyanı müdafiə etmişdi. Sarışın, sola daranmış saçlı, şirin 

danışan gənc idi və onun «elmlər doktoru» adını alması 

münasibətilə qəzetdə bir məqalə oxumuşdum, şəkli də 

verilmişdi. Kitabxanada və Xarici Dillər İnstitutunda çox 

rastlaşmışdım. Dərhal tanıdım (söhbət 1964-cü ildən ge-

dir). Bilet çəkdim. Sualımın biri dəqiqi yadımdadır: 

«Mir Cəlalın son hekayələri.» İş elə gətirmişdi, bizə rus 

ədəbiyyatından dərs deyən, böyük tənqidçimiz Əhəd 

Hüseynovun dəvətiylə Mir Cəlalla bizim qrupun (50 

nəfər idik) görüşünü keçirmişdi. Əhəd müəllim Mir 

Cəlaldan dissertasiya yazmışdı. Çıxış üçün hazırlaşmış-

dıq, mən də yazıçının hekayələrini oxumuşdum. Biletin 

bu sualı təbii ki ürəyimcə idi. İsti-isti bütün detallar 

yadımda qalmışdı.  «Vicdan mühakiməsi», «Dağların 

qəlbi» və «Təsadüf və ya zərurət» hekayələrinin adını 

çəkdim, hər üçünün 1960-cı ildə qələmə alındığını de-
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dim. Ağamusa Axundov üzünü mənə sarı  çevirdi və 

mən onun yaşıl-göyə çalan gözlərinə ani nəzər yetirdim 

ki, əhvalı sərtdimi, ürəyində hansı sualı tuşlamışdır mə-

nə. Belə hallar tələbə üçün məqbul sayılır, mən ali mək-

təbdə dərs deyəndə bu hiss beynimdə oyanır, öz tələbəli-

yimə qayıdıram. Heyif ki, çox-çox alim-pedaqoqlarımız 

var – tələbəni futbol qapısı sanıb, cərimə meydançasına 

girəndə top keçirmək ehtirasına bənzər funksiyanı yerinə 

yetirirlər. Ağamusa müəllimdə bu halı sezmədim, əksi-

nə, bir mülayimlik axırdı baxışlarından: – Axı, onun elə 

həmin ildə yazdığı bir hekayəsi də var, - dedi və komis-

siya üzvlərini nəzərdən keçirdi. 

Mən cürətləndim və bu sual üçün sevindim də: 

«O hekayə «Ərik ağacı»dır, - cavab verdim. – Ağamusa 

müəllim sınayıcı nəzərlə üzümə baxdı, yəni: oxumusan, 

ya yox! – Yrəyindən keçirdi. Bəlkə də bərkə salmaq 

istəmirdi ki, düşündüyü kimi olmaz. 

–Oxumuşam, – dilləndim, – hekayə Köşkü dağ 

kənd məktəbində müəllim, həm direktor işləyən bir gən-

cin xatirələri üzərində qurulmuşdur. Qəhrəmanı mühari-

bəyə aparırlar, yaralanıb qayıdır, amma həmin məktəbə 

yox, Bakıda texnikumda işləyir. Gedəndə isə ərik çərdə-

yindən bir tum atmış, oda torpaqda cücərmişdi. O, ayrı-

landa Nəbi kişidən bir xahişi o olur ki, pöhrə əriyi məh-

və qoyma, böyüsün. – Mən bu gün (06.03.2011) təxmi-
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nən bu cür danışdığımı yada salanda, kövrəldim, bu an-

larda Ağamusa müəllimin sifətindəki tutqunluğu aydın-

lığı ilə gözüm önünə gətirdim. Görkəmli dilçi-alimin 

uşaqlığı Vətən müharibəsində, özü də Kürdəmir rayo-

nunda keçmişdi, görünür ağır, əzablı günlərini xatırla-

mışdı. – Mən danışırdım. Oxucularım üçün daha həzin, 

dəqiq olması üçün hekayədə həmin parçanı olduğu kimi 

yazıma köçürürəm: «Geyinib yola hazırlaşandan sonra 

məktəbi – otaqları, eyvanı, kabinetləri, bağçanı hasar 

diblərini addım-addım gəzdim. Mənim həyəcan və təla-

şımı, görünür, hamıdan çox Nəbi dayı duymuşdu. Məni 

izləyir, arxayın, «uğurlu» getməyimi, salamat qayıtmağı-

mı arzu edirdi. Pilləkən yanında ərik çərdəyindən göyər-

miş tingi Nəbi dayıya göstərdim:  

–Buna bax, heyifdir, bir təpiyə bənddir, gözlə!»  

Ağamusa Axundovun bayaqdan susduğunu, arıq 

bir tələbəyə dinməzcə qılaq asdığını görən digər komis-

siya üzvlərindən Məmməd Şıxlı və Şükür Sadıqov – 

onların artıq yaşları çarxı və əllini ötmüşdulər – sakitcə 

xəyala dalmışdılar. Ağamusa Axundov hannan–hana 

əlindəki ruçkanı fırladıb ağ vərəqin üstünə qoydu: - He-

kayədə Nəbi surəti haqqında nə deyə bilərsən? Mənim 

üçün çox maraqlıdır, buna oxşar bizim məktəbdə də bir 

kişi vardı, indi rəhmətə gedibdir. 
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–Maraqlı surətdir. - Sözə başladım, eynim açıl-

mışdı, axı. – O, təmkinli, sözünə sadiq adamdır. Hətta 

məktəb direktorundan da. – Bu fikri bildirəndə Ağamusa 

müəllim yenə üzünü mənə tərəf çevirdi, hiss etdim ki, 

burda «nəsə var, çox şişirtdim. Amma heç nə demədi və 

gözünü məndən ayırmadı. 

–Ordudan qayıdandan sonra keçmiş müəllim o 

məktəbi, kollektivi bir növ unudur, baş çəkmir, amma 

Nəbi kişi gəlib onu tapır. Aralarındakı söhbəti dedim, 

indi görüşün təsvirini təhrif etmədən yazıram: «Bir dəfə 

də hərbi məktəbdə Nəbi dayı gəlib məni tapmışdı. Xoş-

beş, əhvalaşmadan sonra qocaya müaciət etdim: 

–Nəbi dayı, bizə görə qulluq? Bəlkə bir xahişin 

var?  

Görünür, kişi bu sualı gözləyirmiş. Dik ayağa 

qalxdı, xurcununu qurcaladı: 

–Qul sahibi olasan, oğlum. Salamat qayıtmağını 

eşidib hamımız sevinmişik. Köşküdə həmişə söhbətiniz 

olur. Sizə çoxlu salam gətirmişəm, ayrı bir xahişim yox-

dur.  

Qoca xurcundan çıxartdığı bir səbəti yerə  qoydu: 

–Məktəb bağının meyvəsindən bir nübar gətirmi-

şəm. Özünüz gəlmirsiniz, barı  meyvədən dadın! 

–Ağzın şirin olsun, nə zəhmət çəkmisən. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

173 

–Zəhmət deyil – borcumdur. O bağın binasını sən 

qoymusan axı!» 

Mən hekayə barədə fikrimi davam etdirirdim. 

–Xüsusiə, o təsirlidir ki, biz Nəbi kişini lap qoca 

yaşlarında görürük. Mir Cəlal bu görüşü son dərəcə 

təsirli təsvir etmişdir. Belə düşünürən ki, insan hqiqətən-

mi vaxt yetişəndə qocalır. – Sualla nəzərlərimi Ağamusa 

müəllimə çevirdim. Sakit, yumşaq üz cizgilərini aydınca 

sezirdim, bu isə nəsə danışmaq ruhu gətirirdi: «–Qoca 

əsasına dirənərək, dik-dik mənim üzümə baxmaqda, san-

ki daha yeni suallar gözləməkdə davam etdi. Güman ki, 

mənim üzümdə adi nabələd adamın baxışını görməyən, 

məni duyan və axtaran qoca bir addım da irəli yeridi, 

səsinə mülayim, lakin həyəcanlı ahəng verib soruşdu: 

–Bağışlayın, siz bu yerlərdə işləməmisiniz? Sizi 

mən ayrı bir yoldaşa oxşadıram axı! 

–A kişi, sən Nəbi deyilsən?..» 

Ağamusa Axunov bayaq vərəqin üstünə  qoyduğu 

ruçkanı götürdü və yenə yerinə qoydu. Sağa daranmış 

saçlarına əl gəzdirdi: –Daha kifayətdir, bizi uzaqlara 

aparma. –Gülümsündü. İlk dəfə idi bu halı görürdüm. 

Bu vaxt qırx yaşına bir il əlavə olunmuş dekanı-

mız, professor Şükür Sadıqov Ağamusa müəllimə (sifə-

tindən sevinc əksik olmayan, xüsusilə, tələbə auditoriya-
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sında) dedi: – Mir Cəlalın həmin hekayəsini verərsiz 

oxuyum.  

Mən danışmalı olsa idim hekayədən, daha kövrək 

yerləri söyləcəkdim, amma nə üçün? Bu sualı özümə 

verməliydim o vaxt. Yoxsa, hekayə məni tutmuşdu, yox-

sa ki, üzü yaşın ekvatoruna tələsən hər iki müəllimi 

xatirələrə qaytarmaq üçün? Bu gün çətindir sualımı ca-

vablandırım. Bəlkə Ağamusa müəllim dəqiq duymuşdu 

ki, deyəcəkdim, Nəbi kişinin danışığı, hərəkəti tamam 

keçmiş günləri gözümün qabağına gətirdi. İri gövdəli, 

cəld hərəkətli, iti baxışı Nəbi dayıdan yalnız bir eskiz, 

bir də xırıltısı artan səsi, dağ ləhcəsi qalmışdı… 

O gündən nə az-nə  çox – 47 il keçmişdir. Ağa-

musa Axundov da yaşa dolmuşdur, onun imtahan 

götürdüyü keçmiş tələbə də. İnsana bu həyatda nə çatır, 

bəs gedən nədir? Gedən yaşanmış ömrün mənası, 

gördüyün əməllər, qalan o ömrün xatirələri…  

Mir Cəlalın, böyük ədibimizin hekayə yaradıcılı-

ğının təsir qüvvəsi budur, insanı (oxucunu) özünə qay-

tarmaq. Ədəbi düstur kimi belə səciyyələndirərdim ki, 

hekayədə məkan konkret varsa, insan qaynarcasına hərə-

kət edirsə – orada müəmmaçılıq olmaz və bu məkanın 

duyğusunu görmək lazımdır. Axı, yazıçının təsvirə gətir-

diyi o Məkan oxucuda məhəbbət oyadır, onun adamları-

nı sevməyə başlayırıq, həm də sevgini içərimizdə göyər-
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dirik – cücərdirik – ərik ağacı kimi: hətta qərara gəlirik 

ki, təsvir olunan  məkanda yaşayaq, lakin bu da azlıq 

edir. O mənanı, o məkanın, adamlarının bir-birinə mə-

həbbətini, isti duyğusunun sirlərini öyrənək, o qəhrə-

manlara qoşulmaq barədə fikirləşək. Axı, yazıçının təs-

vir etdiyi Məkan – fantomun özünə məxsus poeziyası 

olur, onu bəlkə də bir şəhərli müşahidəçi yaşamağa qabil 

deyil. 

 Mir Cəlalın «Həkim hekayələri» silsiləsindən 30-

cu illərdə qələmə aldığı bəziləri maraq doğurur və mən 

«30» rəqəmini təsadüfi işlətmirəm. Mir Cəlal bu işlərin 

ağrısını və sevincini görmüşdü, duymuidu insanların 

ağrısını. Bu adamları yaşadan nə idi: Ümidmi, həqiqət-

mi, yoxsa pafoslu vədmi? Hər üçü! Sovet rejiminin ən 

fəndgir siyasəti bu «üçlük»dü, ilbəil vədlər ver, xalqın 

pulunu işğalçı hərbə, xaricilərin rifahına xərclə, daha nə 

qalır. Belə xaos cəmiyyətdə söz adamları daha həssas 

olur, konfliktləri müşahidə edir, proseslərin mahiyətini 

qiymətləndirməyi bacarırdılar. Və aydınca bilirdilər ki, 

adamların fiziki və mənəvi dəyərləri heçə endirilir, gə-

rəksizləşir. Onlarda laqeydlik sindromu yaradılır, diri-

başlar, ağıllılar, siyasi çeviklər izlənilir. Ər öz arvadına 

gecələr işi barədə məlumat belə verməkdə çətinlik çəkir. 

Mühit kabus kimi insanları məngənədə sıxır. Məşhur 

ingilis filosofu və psixoloqu Con Lokkun sözünü bu re-
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jim irticaya bərabər tuturdu: «Sağlam bədəndə sağlam 

ruh olar». Amma mahiyyatini siyasilər gözəl anlayırdılar 

ki, köhnə rejimdən miras kimi yeni quruluşa gələnlər 

tədricən məhv olmalıdılar, onların qafalarından düşünən 

beyinlərini çıxarıb atmaqda tibb elmi hələ ki çox-çox 

acizdir, onları azad buraxmaq ziyanlıdır. Yeni Sovet reji-

minin örtükdə saxlanılan qaraguruhunun maskası yırtılar 

və onda inqilabçılara nə qalar? Rejim birinci oralaq psi-

xoloqları, sonra söz adamlarını meydana çıxartdılar. Az 

sonra dahi rus fizioloqu İ.P.Pavlovu hədəfə aldılar, o da 

bu sistemin iç üzünü başa düşmüşdü və barışmaq istə-

mirdi. Məgər simasını dəyişməyənlər tükənmişdi? 

İ.P.Pavlov bir çıxışında demişdi: «Biz elə cəmiyyətlə 

yaşayırıq ki, dövlət hər şeydi, insan heç nədir. Belə cə-

miyyətin gələcəyi yoxdur».
13

 Növbə artıq yazıçılara, 

şairlərə catmışdı, amma intihar üsulu ilə. S.Yesenin, 

V.Mayakovski, P.Yaşvili, M.Tsevetayeva və digərləri. 

Həkimlər daha iri həcmli əməliyyatlarda suçlandırılırdı, 

xüsusilə Stalinin vaxtında və onun ölümü ilə əlaqədar. 

Deməli, cəmiyyətdə baş verən sosial-siyasi hadisələrin 

kökləri insanın robotlaşmasına, manqurtlaşmasına 

yönəlirdi. Digər tərəfdən də əhali arasında maariflənmə 

                                                 
13

 Бах: Ярошевский М.Г. Нужно высоковалифисированное 
сообщество психологов. – Психологический журнал. 1991, 
№2, с.129-144. 
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siyasəti birtərəfli gedir, dar sənət, peşə və ideoloji 

çərsivədə milyard pullar xərclənirdi. Mütəxəssislər zəif 

hazırlanırdı, tələbələrə əsl ixtisasçılar dərs demirdi, ya 

təqibdə idilər, ya həbsə alınmışdılar, ya da mənən, ruhən 

sınmışdılar. Bu vəziyyəti xüsusilə, dövlət iki sahədə 

məkrcəsinə həyata keçirir: təhsildə və tibbdə. Birinci 

tərəf yetişən nəsli bütövlükdə məhv edir, daxilini boğur, 

miyanə mütəxəssis hazırlayır və bunu kütləviləşdirir. 

İkinci tərəfin bir əlində cərrah bıçağı, o birisində acı 

dərman – həb dəsti. Bu yandan da göndərilən bəlalar. 

Fəsadlar – müxtəlif növlü xəstəliklər. Nə yaxşı ki, söz 

ustadları insan amilinə qayğı bəsləyir, bədii əsərlərilə 

həm maarifləndirir, həm də estetik  zövq aşılayırdılar – 

bu gün də istisna deyil. Ədibmiz Mir Cəlal nəsrimizdə 

ilk olaraq həkimlərin çətin peşələrindən, insanları həyata 

qaytarmaq uğrunda çırpışmalarından, habelə onların bu 

ülvi niyyətdə törətdikləri fəsadlardan bəhs edən silsilə 

hekayələrini qələmə aldı. Mir Cəlal bu hekayələrində 

(«Müalicə», «Vicdan əzabı», «Dots görüşü», 

«Qonaqpərəst») də  təsvir üslubuna sadiq qalır – süjetə 

uyğun təhkiyəni seçir. Ədib iki olayla – situasiya ilə bizi 

qarşılaşdırır. İki xəstə obrazı var: Qoca və uşaq. Və həm 

də təzad. Birinci surət ana ömrünü yaşamışdır, həyatdan 

özünə münasib kamını almışdır. Biz həkimin anası ilə 

«dərdləşməsində»n görürük. Bir epizod: «Heç yadımdan 
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çıxmaz gəlin getməyim. Sözünü də kəsirəm, bacımla 

məni, üzüm də səndən qara, lap bir tikə olanda 

köçürdülər. Oğlan demişdi görmüşəm, bəyənmişəm, 

vəssalam! Axı, bizlərdə kəhrizə suya gedərlər. Lap bala-

ca idim, sənəyi götürə bilmirdim, hıqqanırdım. Bir də 

gördüm bir oğlan sənəyi əlimdən aldı, mən biabır oldum 

ki!..» Bu ixtiyar yaşında da öz paklığını, abırını saxla-

yan, o hərəkəti üçün (adi bir şeydir) indi də peşiman-

çılığını yaşayan bir qadın. Və məsum bir uşaq-bala: 

«Onun düz, mərmər kimi ağ və ətli qolu indi də gö-

zümün qabağındadır. Sanki o, musiqi çalmaq, ya rəsm 

çəkmək, şer yazmaq üçün yaranmış uzun, incə və diri 

barmaqlarını indi də oynadır, sanki ovcunu indi də yu-

mub-açır, saf və səmimi uşaq səsində indi də gülə-gülə 

çağırır: 

–Doktor, məni də iynələ!» 

«Müalicə»də müəllif həkimlik peşəsinin 

incəliklərini insanın ruhi-psixoloji durumunda yerini 

görmüşdür. Kiçik hekayədə diqqət yetirsək görərik necə 

sürət var: həkim, ana, oğul, qarı (həkimin anası) və 

bunları tipikləşdirmək böyük sənətkarlıqdır. Hər 

birisinin öz xasiyyəti: Oğlu anasevərdir, həkim insan 

qəlbini duyandır, ana həmsöhbətcildir, qarı xatirələriylə 

yaşayandır – bu üç tipik qadını birləşdirən isə Ana 

surətidir. Onda kənd təmizliyi var, kinsiz-gileysiz 
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söhbəti sevən, şəhər mühitinə tez adaptasiya olunan 

qadındır. Maraqlısı odur – Mir Cəlal hər birisinin 

«dərmanını» inandırıcı verir, sünilik hiss olunmur. Və 

anaları qorumağın yollarını xatırladır: Analar 

xəstələnmirlər əslində, onların mərəzi yalnız övlad 

sevgisindən doğur, hər ay, il dərinləşir. İkinci hekayədən 

fərqli olaraq «Müalicə»də həkim obrazı maraqlıdır, 

xüsusilə peşə əxlaqını fərqləndirirəm. Bunun əsas for-

mulası cəmiyyətdə peşə qruplarının davranışı nüfuzunu 

qorumaq, onlara inam təbliğ etməyə və özünün təkmil-

ləşdirilməsi üçün münasib ilkin şərtləri təmin etməyə 

qabil olan xüsusi «andlar» –deyək ki, hippokrat andı – 

hazırlamağı reallaşdırır. 

Mən bir qədər haşiyəyə çıxıram ki, ikinci hekayə-

də biz tamam başqa bir həkim surətilə qarşılaşırıq. «Qə-

dim Yunanıstanda asklepiadlar məktəb»i bitirən həkim-

lərin qəbul etdikləri vəddə – andda yazılmışdır ki, xəstə-

lərin həyat tərzini öz qüvvələrim və təsəvvürüm (anlayı-

şım) həddində onların xeyrinə quracam, onları hər cür 

ziyandan və qüsurdan qoruyacağam. Həkimlik fəaliyyə-

timdə görüb eşitdiklərimin hamısı barəsində susacam, 

bildirməli olmayanı sirr sayacam. «Asklepiadlar məktə-

bi»nin müddəaları Hippokrat andının müddəaları ilə səs-

lənirdi… «Müalicə» hekayəsindəki həkimlə «Vicdan 

əzabı»ndakı hekayəsindəki həkimi birləşdirən vicdanın 
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səsidir. Mir Cəlal hər iki əsərdə tibbin incəliklərindən 

danışmır və buna ehtiyac yoxdur, ölüm gələndə xəbərsiz 

əcəl qapısını döyür. «Vicdan əzabında» bir yer var: 

«…Müalicəsiz xəstəlik yoxdur. Bütün vaxtsız ölümlərin 

ölümü həkimlərin acizliyindən, yaxud müalicə tədbirlə-

rinin gecikməsindən, ölənlərin səhləkarlığındadır, çünki 

insan bədəni həddə-hesaba gəlməz maddi imkanlarla, 

həyat qüvvələri ilə zəngindir… Lakin bu təsəvvürə tam 

tabe olmağa dəyməz, həkimin xoş sözü, rəftarı, aşıladığı 

ümidi onun andının tərkib hissəsidir. Bu andı-borcu onu 

çətinliklərlə, müstəsna hallarda hətta özünün təhlükəsiz-

liyilə hesablaşmadan xəstəyə yardımçı olması məcbur 

edir. Avstriya alimi Qüqo Qlyazerin məşhur «Dramatik 

təbabət» kitabında maraqlı epizodlar vardır: peşə etikası 

– andı həkimlərin özlərinin də mənafelərinə laqeyd qal-

mamaqla, onları bəzi göstərişlərilə mühafizə edir. 

Mən yuxarıda həkimlik sənətinin az-çox 

siyasiləşməsinə toxundum və o qərarı da seçmədim ki, 

bütün həkimlər yuxarıda dediklərimdən uzaqdır, belə 

düşünmək istəməzdim. Yazıçı bu həyati məsələdən yan 

keçməyə bilməzdi. Lakin yenə öz manerasına sadiq 

qalan yazıçı peşədən doğan, bir həkimin səhvi 

ucbatından bir uşağın ölümünə laqeyd qalmır. Bunun 

səbəbini müəllif birbaşa həkimin özündə görür və ona 

görə də hekayəni «Vicdan əzabı» adlandırır. Həkimin 
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səhvi diqqəsizlik deyil, onun aldığı təhsildədi. Hekayədə 

Mir Cəlal oxucunu ağır təhkiyəyə məruz qoymamaq 

üçün yeganə bədii üsulu katarsisi əsas götürməli olur. 

Aristoteldən gəlmədir və əlindən xəta çıxan həkim 

özünü təmizə çıxarmaq yolu peşəsindən uzaqlaşmadır; 

onun uşağın atasından üzr istəməsi, «baltanın altına qoy 

bu əllərimi»! deməsi və «İmranın ata-anasının müsibəti 

mənim xəcalətim qədər ağır idi. Onlar qan, qisas 

iddasında ola bilərdilər. Mən başımı verməyə, qanun və 

ədalət divanı önündə ən ağır cəza qəbul etməyə hazır 

olan həkim daha bir ciddi addım atmağa özündə qüvvə 

tapır, həkim sənətindən bir yolluq uzaqlaşır: «İndi mən 

kənddə bağça mürəbisiyəm. İyirmi-otuz uşağa baxıram. 

İşimdən, güzəranım və həyatımdan çox razıyam. Ən 

böyük dərdim İmranın ölümüdür. Onu, o günahsız və 

gözəl məxluqu unuda bilmirəm…» 

Bir həqiqətin dərkinə yaxınlaşırıq: Ali məktəbdə 

gənclərə həkimliyi öyrətməli – incəliklərinə yiyələnməli-

dirlər. Tibbə laqeydlik ucbatından fəaliyyətə başlayan 

gənc həkim(lər) belə davam edərsə insan ömrü yarıda 

kəsilər. Bəs bu ibrətli hadisədən bu gün nəticə çıxarıl-

mışmı?! 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 5 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSĠB-nin  

müştərək nəşri  
 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 
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manifesti”. YYSĠB-nin kulturoloji 

layihəsi 
 

 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun qrant 

müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirdiyi, Yeni 

Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi oktyabırın 

ortalarından “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

adlı növbəti maraqlı kulturoloji layhəsini həyata 

keçirilir.  

 

Layihə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, tarixinin, 

mədəniyyət və incəsənətinin təbliğinə xidmət edən 

intellektual oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, 

festivalların keçirilməsi və animasiya və bədii 

filmlərin (sosial çarxların) hazırlanması 

mövzusundadır. Layihə görkəmli yazıçı, dəyərli alim 

və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsəri vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə 

səpələnmiş  55 milyonluq azərbaycanlılar, xüsusən 

uşaq, yeniyetmə və gənc soydaşlarımız - kreati-

intellektual düşüncə sahibləri arasında tarixi vətənləri 

olan Azərbaycana sevgi və sayğını artırmaq məqsədilə 

innovativ-vətənpərvərlik aksiyaları özündə cəmləyir. 

İnternet resurslarından - sosial şəbəkələr, yeni media 
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orqanları, videopaylaşım platformalarının 

imkanlarından yararlanaraq, elektron-virtual formada 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri ilə 

motivasiya formasında yeni nəsil arasında 

vətənpərvərlik tərbiyəsi işi gücləndirilməsinə 

yönəldilir. Bunun üçün  respublikamızın bir sıra 

yerlərində, eləcə də xaricdə yaşayan diasporumuzun 

görkəmli simaları, gənc bloqqerlər, şəbəkə 

istifadəçiləri, tanınmışlar və sadə oxucular tərəfindən 

əsərin audio-vizual formatda,  oxucular tərəfindən 

səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı,  film 

formasında hazırlanması və İnternetdə yayımının 

təşkili, kitabın bir sıra dillərdə tərcümə variantının 

elektron formada şəbəkə resursları və e-kitabxanaya 

hazırlanması, həmçinin, yayımı, o əsər haqqında 

yazılan filoloji materiallardan ibarət e-almanax 

hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, müəllifin 

aforizmlərindən ibarət kitabın çapı, yayımı, təqdimatı, 

sosial şəbəkələrdə təbliğatı nəzərdə tutulur. Kitabdan 

parçalar oxuyanlarda Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, 

milli-mənəvi dəyərlərimizə maraq artacaq. 

Görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq  Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin elektron 

variantda hazırlanaraq gənclərə çatdırılması, həm  də 

yeni media və sosial şəbəkələrdə layihəyə İKT dəstəyi 

verilməsi üçün kreativ innovasiyalar yaratmaq. 
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Əsas məqsəd Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindəki vətənpərvərlik intonasiyanı 

gənclərimizi innovativ-kreativ birləşdirən bütöv milli-

mənəvi kitab kimi motivasiya formasında təbliğ 

etməkdir. Gənclərin yeni İKT texnologiyaları, 

Feysbuk, Youtube, İnstagram, Tvviter, TikTok, 

həmçinin, Vatsap kimi plotformalarından 

yararlandığını nəzərə alaraq bu əsərin səsli və 

görüntülü formasını (audio-video format), eləcə də 

elektron variantda yayıma hazırlamaqla İnteretdə trend 

yaratmaq mümkündür. 

 

Layihə icraçıları aşağıdakı vəzifələri qarşılarına 

məqsəd kimi qoyublar: 

 

Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik nümunəsi 

olaraq gənclərə sevdirmək. 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərindəki 

vətənpərvərlik ruhunu yeni formalarla 55 milyonluq 

diasporumuzun yeni nəsil nümayəndələrinə çatırmaq. 

İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi istifadə edərək 

motivasiya kim yeni nəsilə aşılamaq. Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərini müxtəlif 

şəxslər tərəfindən səsli - audio kitab formasında 

hazırlamaq və bu yönə gəncləri həvəsləndirmək. 
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Müxtəlif insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin parça-parça mütaliəsini 

təşkil etməklə vizual kitab - video film formasında 

hazırlamaq və bu yönə gənclərin imkanlarından 

bəhrələnmək. 

Yazıçı-alimin "Bir gəncin manifesti" əsəri haqqında 

yazılan filoloji materiallardan ibarət e-almanax 

hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, yaymaq.  

Ədibin həyat və yaradıcılığı, "Bir gəncin manifesti" 

əsərinin gənclərin vətənpərvərlik ruhda böyüməsindəki 

rolu haqqında tədbir təşkil etmək. Müəllifin 

aforizmlərindən ibarət kitabçanın çapı, yayımı, 

təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı nəzərdə tutulur. 

 

Layihənin fəaliyyət mərhələləri: 

 

1. Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik nümunəsi 

olaraq gənclərə sevdirmək məqsədilə Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərin vətənpərvərlik 

ruhunu yeni formatlarda 55 milyonluq dünya 

azərbaycanlılarına, xüsusən də yeni nəsil 

nümayəndələrinə çatırmaq üçün aşağıdakı formalarda 

nəşrə / yayıma hazırlamaq: 

- Səsli - audio kitab formasında: "Bir gəncin manifesti" 

əsərin maraqlı hissələri müxtəlif şəxslər tərəfindən 
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parçalarla ifası hazırlamaq və geniş ictimaiyyətə, eləcə 

də əngəlli gənclərə çatdırmaq. 

- Görüntülü - vizual kitab formasında: "Bir gəncin 

manifesti" əsərinin maraqlı hissələri müxtəlif şəxslər 

tərəfindən parçalarla ifası videoya almaq, yayıma 

hazırlamaq, İnternetdə və sosial şəbəkələrdə, 

videopaylaşım portallarında yerləşdirmək, 

Ümumazərbaycan milli-mənəvi dəyər kimi dünyada 

yaşayan 55 milyonluq soydaşlarımıza, geniş 

ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli gənclərə çatdırmaq. 

2. Elektron kitab: imkan daxilində müxtəlif dillərdə 

"Bir gəncin manifesti" əsərinin elektron formatda 

hazırlamaq, e-kitabxanalarda, İnternet resurslarında 

yerləşdirməklə Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığını və 

Azərbaycan ədəbiyyatını populyarlaşdırmaq. 

3. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət e-

almanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, 

yaymaq, sosial şəbəkələrdə təbliğatı. 

5. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaqla bu istiqamətdə motivasiya məhsulu kim 

yeni nəslə aşılamaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndirmək. 

6. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni mütaliə və 

virtual-kreativ aksiyaya başlanılacaq, müxtəlif gənc 

insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 
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manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini təşkil etməklə 

vizual kitab - videofilm formasında hazırlan məhsul 

vasitəsilə sosial şəbəkələrdə vətənpərvərlik hərəkatı 

kimi gənclərin imkanları səfərbər ediləcək. 

7. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik 

ruhda böyüməsindəki rolu haqqında real/virtual tədbir 

həyata keçirmək. 

8. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin 

intellektual səviyyəsini yüksəltmək üçün fəaliyyətlərin 

qurulması. 

 

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması 

işi düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə 

gerçəkləşdiriləcəkdir. Virtual aksiyaların təşkili, 

İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin 

intellektual səviyyəsini yüksəltmək üçün fəaliyyətlərin 

qurulmasına xüsusi diqqət ayrılacaqdır. Fəaliyyətlər 

zamanı layihənin təqdimatına və təbliğinə xüsusi önəm 

veriləcəkdir: istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada 

əngəlli gənclərin kreativ-kulturoloji potensialının, 
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ədəbi resurslarının geniş yayılmasına səbəb olacaq. 

Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», 

―Təzadlar‖, ―Bakı-xəbər‖ kimi ölkənin nüfuzlu mətbu 

orqanlarında, Space TV, ―Dünya‖ TV, İNK TV kimi 

televiziya kanallarında və digər KİV-də, İnternet 

saytlarında), müxtəlif sosial şəbəkə və foto-videoideo 

paylaşım platformalarında layihə, virtual mərkəz, e-

kitab və rəqəmsal nəşrlər, elektron kitabxanadakı 

ayrıca bölüm haqqında rəylər, fikirlər, məqalələr çap 

olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər 

hazırlanacaqdır. 

 

Layihənin nəticələri: 

1. Vətənpərvərlik nümunəsi olaraq Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri fərqli, İKT 

texnologiyalarına uyğun olaraq yeni formatlarda 55 

milyonluq dünya azərbaycanlılarına, xüsusən də yeni 

nəsil nümayəndələrinə, gənclərə çatırmaq üçün 

aşağıdakı formalarda nəşri və yayımı təşkil olunacaq.  

2. "Bir gəncin manifesti" əsərinin bəzi hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası hazırlamaq 

və geniş ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli gənclərə 

çatdırmaq üçün yeni səsli - audio kitab hazırlanacaq. 

3. "Bir gəncin manifesti" əsərinin maraqlı hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası videoya 
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alınacaq, yayıma hazırlanaraq İnternetdə və sosial 

şəbəkələrdə, videopaylaşım portallarında 

yerləşdiriləcək, ümumazərbaycan milli-mənəvi dəyər 

kimi dünyada yaşayan 55 milyonluq soydaşlarımıza, 

geniş ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli gənclərə 

çatdırılacaq görüntülü - vizual kitab, bədii-sənədli 

videofilm hazırlanacaq. 

4. Müxtəlif dillərdə "Bir gəncin manifesti" əsərinin 

elektron kitab formasında hazırlanacaq, e-

kitabxanalarda, İnternet resurslarında yerləşdiriləcək, 

Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı və Azərbaycan 

ədəbiyyatı gənclər arasında populyarlaşdırılacaq. 

5. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət e-

almanax hazırlanacaq, e-kitabxanada yerləşdirilərək, 

gənclərin azad istifadəsi üçün yayılacaq. 

6. Müəllifin aforizmlərindən ibarət cib kitabı 

formasında toplunun çap ediləcək, gənclərə, tələbələrə 

paylanacaq, e-variantı İnternetdə və e-kitabxanada 

sərbəst yayım üçün yerləşdiriləcək, geniş ictimaiyyət 

üçün təqdimatı, sosial şəbəkələrdə güclü təbliğatı 

aparılacaq. 

8. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaq və bu istiqamətdə motivasiya modeli kimi 
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yeni nəslə aşılanacaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndiriləcək. 

9. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni mütalifə və 

virtual-kreativ aksiyaya başlanılacaq, müxtəlif gənc 

insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini təşkil etməklə 

vizual kitab - videofilm formasında hazırlan məhsul 

vasitəsilə sosial şəbəkələrdə vətənpərvərlik hərəkatı 

kimi gənclərin imkanları səfərbər ediləcək. 

10. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik 

ruhda böyüməsindəki rolu haqqında real tədbir təşkil 

olunacaq. 

11. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun 

yaradılması, gənclərin, yeniyetmələrin, məktəblilərin 

intellektual səviyyəsini yüksəltmək üçün fəaliyyətlər 

qurulacaq. 

 

Layihənin qiymətləndirilməsi: 

 

Müvafiq qanunvericilik aktları, qanunlar, normativ 

sənədlər, eyni zamanda Azərbaycan Gənclər Fondunun 
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tələblərinə uyğun olaraq qiymətləndirmə indikatorları 

müəyyənləşdiriləcək və ona uyğun olaraq 

qiymətləndirmə aparılacaq. Xüsusən də aşağıdakı 

cəhətlərə əhəmiyyət veriləcək: 

- tərəfdaş və əlavə donorlar haqqında məlumat; 

- layihə çərçivəsində fəaliyyət haqqında Fondun 

əvvəlcədən məlumatlandırılması; 

-layihə çərçivəsində fəaliyyət zamanı Fondun adının 

və loqosunun nümayiş olunması; 

- layihə sənədlərinin uyğun strukturu; layihə üzrə 

əmrlər; 

- layihədə çalışan işçilərin sayı, işçilərlə bağlanmış 

əmək, mülki-hüquqi xarakterli və könüllü müqavilə; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş şəxslərin 

sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, gündəlik və 

proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, vizual 

məhsullar, sosial media və İnternet TV proqramları və 

s.) iştirakçılara verilməsi; 

-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə fəaliyyətinin 

icra planına uyğunluğu, işlərin yerinə yetirilib-

yetirilməməsinin müəyyən edilməsi; 
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- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə mövzusuna 

uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə 

işinin aparılması. 

- mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm peşəkar 

dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən müzakirəsi, 

mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradılacaq; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş şəxslərin 

sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, gündəlik və 

proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, vizual 

məhsullar, sosial media və İnternet TV proqramları və 

s.) iştirakçılara verilməsi; 

-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə fəaliyyətinin 

icra planına uyğunluğu, işlərin yerinə yetirilib-

yetirilməməsinin müəyyən edilməsi; 

- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə mövzusuna 

uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə 

işinin aparılması. 
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Layihənin davamlılığının təmin edilməsi 

istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər: 

 

Layihə uğurla yekunlaşdırılandan sonra da fəaliyyətlər 

davam etdirilərək aşağıdakı istiqamətdə işlər həyata 

keçiriləcək: 

- Davamlı olaraq o istiqamətdə İnternetüstü 

fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək və ardıcıl işlər 

görüləcək; 

- Yaradılacaq sosial şəbəkə resurslarında yenə də bu 

mövzuda müxtəlif materiallar paylaşılacaq; 

- İnternetdə, elektron kitabxanada, sosial mediada yeni 

formatlarda, vətənpərvərlik mövzusunda elektron 

kitablar, rəqəmsal nəşrlər, eləcə də yeni kreativ 

materiallar sosial şəbəkələrdə onlayn-oflayn 

yayımlanacaq, daimi fəaliyyət göstərəcəkdir; 

- Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi ardıcıl təşkil 

olunacaqdır. 

- Mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm peşəkar 

dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən müzakirəsi, 

mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradılacaq; 

- Gələcəkdə Mircəlalşünaslıq və vətənpərvərlik 

ədəbiyyatının müxtəlif qollarına aid sahə elektron 

kitabxanaları, eləcə də şəbəkə nəşrlərini özündə 

birləşdirəcək resurslar yaradılacaq; 
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- Milli Virtual-Elektron Kitabxana daha da 

genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində 

və xaricdəki anoloji İnternet kitabxanaların şəbəkəsinə 

qoşulması, qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa xüsusi 

əhəmiyyət veriləcəkdir; 

- Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq donor 

təşkilatlara təqdim olunacaq və s. 

 

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, YYSİB milli və dünya 

mədəniyyəti, elm və ədəbiyyati hadisələrinin təbliği, 

real, eyni zamanda məsafəli - elektron təlim və 

kursların təşkili, Azərbaycan intellektual sərvətlərini, 

ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkişaf etdirmək, 

zənginləşdirmək, xaricdə tanıtmaq, İnternet resursları, 

elektron kitabxana istiqamətində yeni nəsil yaradıcı 

insanları səfərbər etmək və s. sahələrdə fəaliyyətini 

qurub. 

Təşkilat 22 ildir respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq 

səviyyəli mədəniyyət, elm, ədəbiyyat, sənət, kitab 

nəşri və təbliği, qəzetçilik, yeni mass-media, 

bloqqerlik, e-kitabxana və İnternet resurslarının 

zənginləşdirilməsi kimi sahələrldə fəaliyyəti ilə 

məşğul olur. 13 dəfə Bakı Kitab Bayramı – illik Milli 

Kulturoloji layihə həyata keçirib, 12 kitab nəşr etmiş, 

çoxsaylı mətbuat-ədəbiyyat layihələri həyata 

keçirmişdir. Hazırda İnternetdə və ictimai düşüncədə 
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―Virtual Azərbaycan‖ layihəsini gerçəkləşdirir. 

Qurumun dəyərli layihəsi əsasında www.kitabxana.net 

ünvanlı Milli Virtual-Elektron Kitabxana - İnternet 

portalı yaradılıb və fəaliyyət göstərir. İnternetdə və 

sosial şəbəkələrdə 20-yə yaxın resursları fəaliyyət 

göstərir. İndiyəcən bir neçə virtual e-kurs yaradıb və 

3000-dən artıq elektron kitabı hazırlayaraq İnternet 

istifadəçilərinin azad istifadəsinə təqdim edilib. 

Təşkilatın fəaliyyəti milli, eləcə də dünya 

mədəniyyətini və ədəbiyyatını həm ölkə daxilində, 

həm də xaricdə təbliğ etmək, yeni nəsil yaradıcı 

insanların əqli-intellektual, sosial və müəlliflik 

hüquqlarının qorunması istiqamətində fəaliyyət 

göstərmək, sənət adamlarının yaradıcılığını cəmiyyətə 

tanıtmaq, çağdaş mədəniyyəti və ədəbiyyatı inkişaf 

etdirməklə milli kulturoloji-intellektual düşüncənin 

zənginləşməsinə yardımçı olmaq, mədəniyyətlərarası 

dialoqu, sivilizasiyaların inteqrasiyanı gücləndirməklə 

qloballaşan dünyada Azərbaycanın inkişafına, estetik-

bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. QHT 

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ədəbi-mədəni, 

kulturoloji hadisələr gerçəkləşdirir, hüquqi-mədəni 

maariçilik, gənc yaradcı insanlarin ictimai maraqlarını 

ifadə edir, mədəniyyətlə, ədəbiyyat, İnternet, sosial 

şəbəkələr, virtual resurslar, elektron kitabxanalar, 

kreativ innovasiyalarla bağlı kulturoloji layihələri 
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hazırlayır və uğurla həyata keçirir, qarşısına qoyduğu 

məqsədlərə çatmağa çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kitabxana.net  

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihəs 

kulturoloji layihə. Elektron Kitablar… 

 

Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2020-ci il maliyyə yardımı 

müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Vir-

tual-Elektron Kitabxananın ―Bizi innovativ-kreativ 

birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti‖ 

http://www.kitabxana.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kitabxana.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2InJEhqUS-WjESrYBTPgrOcW9loLPoblfxZTNxTRd67wWQ1NqcuCTMxOM&h=AT0HpxSq9tSxXhKYp3EYYnfxH4B_I8VQxDZV9o_9u9PtKIJwsYgfKTnEYSfgw0CE7sLPq22nwVtc3I0zCM0tTZHyUT6Agho_-4AajEam8uAn7hudvjXsgwV7EJBlb9Kd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kitabxana.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR3b8coijrVnBc28FQ0mrphOPzYONHEkTr4EvSnYUNLT1lJKao_1MFnG1gg&h=AT0HpxSq9tSxXhKYp3EYYnfxH4B_I8VQxDZV9o_9u9PtKIJwsYgfKTnEYSfgw0CE7sLPq22nwVtc3I0zCM0tTZHyUT6Agho_-4AajEam8uAn7hudvjXsgwV7EJBlb9Kd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
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adlı kulturoloji layihəs çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və 

yayılır. 

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini  

maliyyələşdirən qurumlar: 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu  

 

 http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Ġctimai Birliyi: 

 

www.yysq.kitabxana.net 

 

Bu silsilədən olan digər digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihə 

çərçivəsində hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual 

kursu buradan izləyin:  

 

https://www.facebook.com/YeniYazarlar 

 

 

Aydın Xan Əbilov,   

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri, 

 Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq 

http://www.kitabxana.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyouthfoundation.az%2F%3Ffbclid%3DIwAR02OdDsbm_S21QbX_rBgEc1UaKNRUtamy06YxqmrZHbjl9ukGt1dWleY8s&h=AT0sFlarCcdaMgf24vpeK57NusIVSugcE0vyGz9Hy26US5XZr0ecXTiAPWF-ndk2SzTU5aA8ScgZ9HiMM87P9kyVb5SN5dXPkhSh3yicpagdS-8szeD5ahLs5KwkfwMP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0usaQ8zdl2anPzHkpnqGvAHj55KYDUEwywCc2WGQ4aOo_mD1JKiWBW8kVaRwz1CkeQyEgfOBe-zesqkVkxJLOpX8WwC5bclOBxF3LVQ6gQ6xbEerB0PwF2BOIEr12-cda2Zou_hNigauh45fdAFiEQjJ7jJSPJqDzC
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http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192&fbclid=IwAR1SXAXnqD0X6hH46WnkqBZ7BFITzpEwTsHLJG92UQOxn3SCa7Zzwof3cjU
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
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