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İKİNCİ FƏSİL 

 

MİR CƏLALIN MÜHARİBƏ DÖVRÜ 

HEKAYƏLƏRİ 

 

1. 

 
Antik dövrdən başlamış çağdaş zamana qədər 

dövlətlərarası, hətta cəmiyyətlərin rəqabəti nəticəsi ola-

raq müharibələr baş vermişdir. Tərəflərdən biri qalib 

bayrağını başı üzərində qaldırmışdır. Lakin bu qələbə 

haqsız qan axını ilə bağlı  imişsə, gec-tez o bayraq başını 

xəcalətlə aşağı salmış, keçmiş fatehinə yas saxlamışdır! 

Bunun ilk nümayəndəsi Makedoniyalı İsgəndər, II 

Filippinin oğlu, sonuncusu almaniyalı Hitler, nasis parti-

yasının lideri idilər. Əlbəttə, müharibə aparan–tiranların 

xalqın mənəvi və maddi dəyərlərinə münasibəti müxtəlif 

olmuşdur: Biri işğal etdiyi ölkələrin fəlsəfəsini, ədəbiy-

yatını, incəsənətini qorumuş, daha da inkişaf etdirmişdir. 

Makedoniyalı İsgəndər kimi. Axı, bu şəxsiyyətin özü da-

hi filosof  Aristoteldən dərs almışdı, ağlını işlətmişdi. 

Necə ki, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi ölməz 

«İsgəndərnamə» poeması ilə İsgəndər Zülqərneyi tarixin 

yaddaşında ölməyə imkan vermədi. Hitler isə hələ qələ-

bə çalmamışdan əvvəl, bütün, yüz illərlə hasilə gələn də-

yərləri sadist  xarakterinə qurban verdi. 
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Müqayisədə belə mənəvi-əxlaqi dəyərləri ədəbiy-

yat yaşatdı və özü də yaşadı! 

Axı, bu necə janrdır, necə ilahi nemətdir – fatehi 

də, sadə əsgəri də, okeanı da, balaca gölü də… əbədi ya-

şatmaq iqtidarına malikdir. Böyük M.Qorkini xatırlama-

maq mümkünsüzdür; o, yazırdı: «Ədəbiyyat dünyanın 

qəlbidir. Dünyanın bütün sevincləri, bütün kədəri, insan-

ların xəyal və ümidləri onların məyusluq və qəzəbi, tə-

biətin gözəlliyi qarşısında məftunluğu və onun sirləri 

qarşısında duyduğu qorxu hissi ilə qanadlanıb ruhlanan, 

özünüdərk etmək ehtirası ilə yorulmaq bilmədən, fasilə-

siz olaraq çırpınan qəlbi…»  

Müharibə elə bir fəlakətdir, onu görüb yaşayanla-

ra, bir də xatirələrdən oxuyanlara təsir gücü müxtəlifdir. 

Birincilər əslində iştirakçıdılar, yaddaşlarında ölməz iz 

buraxan insanlardır. İkincilər, xüsusilə bədii əsərlərdən 

təsirlənməklə hafizələrində xəyali təəssüratı unutmayan 

yeni nəsildir. Söhbət söz sənətkarlarından gedirsə, konk-

ret ədiblərdən gedirsə – faktların təsvirində müəyyən 

fərqlər vardır. 

Mir Cəlala qayıtmazdan əvvəl, yaradıcılığa əllinci 

illərdə başlayan İsa Hüseynovun timsalında fikrimi de-

yəcəyəm. İsa Hüseynov (Muğanna) ədəbiyyata müharibə 

illərində kəndlərimizin ağır günlərini çiyinlərində aparan 

adamların obrazını yaratdı, hadisələrin gerçəkliyinin 
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dəqiqliyinə daha çox diqqət yetirdi. «Saz», «Tütək səsi», 

«Şəppəl» povestlərini yazdı. Müəllif müharibəni görmə-

sə də, on üç yaşda gələcək nasirin insan xarakterinin (sa-

də kəndlilərin, azca oxumuşların və uşaqların) üzə çıxdı-

ğını, tamam yeni ruh qazandıqlarını və s. geniş epik 

planda verdi. Xarakterlər açıldı, məqsədlər əyaniləşdi, 

kədərlə nikbinlik qoşalaşdılar. Bir sözlə, hadisələr bütöv-

ləşdi və eloxal səciyyə daşıdı. Unutmayaq ki, müharibə 

həqiqətlərini «hekayə» janrı daha çevik ədəbiyyata gətir-

di. 

Birinci nəslə gəldikdə eyni zamanda müharibə iş-

tirakçısı olmayan ədiblər daha çox qaynar nöqtələrə, ara-

bir ayaqları dəyən döyüş yerlərinə, əsasən də mətbuat 

vasitəsilə aldıqdarı informasiyaya üstünlük verirdilər. 

Əsərlərində xüsusilə, azəri-türk əsgərlərinin əzval-ruhiy-

yələrinə, ana intizarına, arxada aramsız çalışanlara geniş 

yer verirdilər, M.Hüseyn, Ə.Vəliyev, S.Rəhimov, M.İb-

rahimov, Əbdülhəsən, Mir Cəlal,  İ.Əfəndiyev, Ə.Məm-

mədxanlı, İ.Qasımov və H.Seyidbəyli və bu kimi ədiblər 

müharibə mövzularında qələmə aldıqları əsərlərində 

oxucuları həqiqətə inandıra bilirdilər. Bu gün də həmin 

əsərlər öz təravətini itirməmişdir, elə bilirik o insanlar 

hələ də yaşayırlar… Məncə, bu inama, hansı ki, 

yazıçının özü qəlbinin çırpıntısı və istedadının itiliyi ilə 

əyani göstərmiş oldu. Və gələcək nəslə sözünü uca səslə 
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dedi. Çün, M.Qorkinin özü yaradıcılığında müharibəyə 

də, dinc ömrə də, lirik düşüncəyə də yer ayırmışdı… 

Ədəbiyyata daha çox çevik cavab verməyə təhrik edən 

sətirlərində ölümü, yoxsa olumu səsləndirən 

müharibənin təsiriydi: İnsanlar vuruşur torpaq üçün və 

ölür. Salamat qayıdanlar dağılmışları, sökülmüşləri 

həyata qayttarır və aldıqları yaralardan çox yaşamırlar. 

Əsası o idi, yazıçlarımız məhsuldar olmaqla bəra-

bər, daha çox qələbəyə inam yaradırdılar. Ağır döyüşlər, 

müharibənin dünya müstəvisinə çıxması, Hitlerin içərilə-

rə ilk fazada sərbəst girməsi də sadəcə həzm edilmirdi. 

İnamsızlıq, mərəddüdlər, səfələt də öz sözünü deyirdi. 

Məhz belə gərgin psixoloji vəziyyətdə ədəblərin üzərinə 

daha böyük məsuliyyət düşürdü. Qələm sahiblərinin 

özündən başlayırdı bu inam. 

Bu arada müqtədir ədəbiyyatşünas, akademik 

Məmməd Arifdən iqtibas gətirəcəyəm: «Müharibə döv-

ründə yaranan əsərlərin hamısı əlbəttə, ədəbiyyatımızın 

qızıl fonduna daxil olmayacaqlar. Çox əsərlər öz aktual-

lığını gündəlik əhəmiyyətini və bədii qiymətini itirəcək. 

Lakin onlar yenə də unudulmayacaqlar.» 

Mir Cəlalın müharibə dövründə yazdığı hekayələr 

haqqında mərhum professor Əziz Mirəhmədov xoş fikir-

lər söyləmişdir: M.Əziz yazır: Məsələn, «Vətən yolları» 

hekayəsi haqqında: «Burada Mir Cəlal həyat fəlsəfəsinə 
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aid konkret bir məsələnin həllini verir. Yazıçı bir mütə-

fəkkir kimi müxtəsər də olsa, dünyanın sirlərini, insan 

ömrünün mənasını araşdırır, ehtiraslı və məntiqi mühaki-

mə yürüdür. O, bu qənaətə gəlir ki, həyat şirindir. Ömür 

azdır! Bu misilsiz nemətlərin qədrini bilmək, onları əldə 

saxlamaq və qorumaq üçün hər cür əziyyətə qatlaşmaq 

lazımdır.»
1
 

Mir Cəlalın yaradıcılığının mahir tədqiqatçısı Ya-

qub İsmayılov dəfələrlə istinad etdiyimiz monoqrafiya-

sında müharibə illərində qələmə aldığı hekayələri təhlil 

edir, ötəri də olsa bu əsərlərin bədii məziyyətləri üzərin-

də dayanır. Mir Cəlaldan bəzisini xatırladır: «Analar yol-

lara çıxır» (1941), «Yollar» (1941), «Anaların üsyanı» 

(1941) hekayələri xatırlayır və qeyd edir ki, bu hekayə 

(«Analar yollara çıxır»ı nəzərdə tutur – A.E.) ona görə 

güclü intibah oyadır ki, burada həm həyat hadisəsi, həm 

də bədii təcəssüm çox təsirli və realdır… Hadisənin 

konkret təsvirindən geniş bədii ümumiləşdirməyə 

keçilmişdir!
2
 

«Anaların üsyanı» hekayəsi barədə akademik Bə-

kir Nəbiyevin fikri də maraq doğurur: ««Anaların üsya-

nı» əsərində biz publisistikanın yazıçı məqsədinə yaxşı 

                                                 
1 М.Язиз. Мир Ъялалын йени щекайяляри. «Ядябиййат гязе-

ти», 13 феврал, 1943. 
2 Исмайылов Йагуб. Мир Ъялалынyaradıcılığı. B.,1975, s.32. 
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xidmət edən, məhz yerində işlədilmiş nümunələrini gö-

rürük.» B.Nəbiyev hekayədən xarakterik misal gətirir: 

«Dünyada birinci və axırıncı dəfə olaraq anaların mü-

qəddəs qiyamı başlanırdı. Analar indi müsəllah və qə-

zəbli bir ordu kimi əl-ələ, səs-səsə verirdilər. Kəndli qa-

dın əlində alakeş, kürək, toxa gəlirdi. Fəhlə qadın yum-

ruğunu düyünləyərək bayraq kimi qaldırırdı. Müəllimə 

kitabını silahla dəyişir, yazıçılar qələmi süngıyə çevirir-

di. Dəniz kimi dalğalanan, vulkan kimi coşan bu hərəkat 

getdikcə böyüyür, böyüdükcə sürətlə yeriyir… Ümumi 

düşmənə, insanlığın düşməninə, faşist başkəsənlərinə 

qarşı yüyürürdü.
3
  

Mir Cəlalın yaradıcılığı, onun hadisələrin daha 

qlobal fonda görünməsi epik lövhələrin təsvirində də 

özünü göstərir. Qələm süngüyə çevriləndə, hətta arxa 

tərəfdə olan vətəndaşları da qeyzlənir, cəbhəni xəyalında 

canlandırır, özünü davada, faşistlərlə vuruşda hiss edir. 

Əlbəttə, bu barədə yazılan ədəbi materiallar bir yana, pe-

daqoji əsərlərdə, publisist məqalələrdə, jurnalist qeydlə-

rində vətənpərvərlik hissləri etibarlı silaha çevrilir. Yazı-

çının ilk hekayələrində «Qardaş qanı» və «Yollar»da 

gərgin əhvalarlar yoxdur. Döyüşdə yaralanan və xeyli 

qan itirən Bəhram, cəbhəyə könüllü yollanan Ədhəm su-

                                                 
3
 Нябийев Бякир. Камалын тянтяняси. Б.,1981, с.115. 
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rətlərin təsvirində «daxili dialoq»a üstünlük verilir. 

Birinci şəxsin dili ilə nağıl olunan hekayədə Bəhrama 

qədərə ədib oxucunu müşahidədən doğan sevmək və 

nirfət etmək hissilə tanış edir. Təbiət də elə bil görümü 

və hərəkətilə günahsız, müharibəyə cəlb olunan insan-

lara yardımçı olmaq üstündə köklənibdir: «Günortaya 

yaxın idi. Günəş sanki silahları qızdırmaq üçün lap aşa-

ğılara enmişdi. Bəklə də o, xalqlara fəlakət gətirən qəsb-

kar təyyarələri yandırmaq istəyirdi. Deyəsən bunu dö-

yüşçülərimiz də hiss etmişdiər. Onlar havada səslənən bu 

qızdırma milçəklərini məhv etmək üçün nə lazımsa edir-

dilər». 

Bu «mesaj – xəbərdarlıq yaralılar üçün gedən əs-

gərin daha sərvaxt, qorxmaz olduğuna işarədir. Belə 

anlarda diqqətsizliyə yol vermək uduzmaqdır. Yaralılar 

dərhal şosse yoluna, sanitar maşınlarına gətirilməlidir. 

Mir Cəlal döyüş ərazisini əyaniləşdirir, hər şey aydınlığı 

ilə canlansın; oxucu hiss etsin ki, vuruşda əsgərlər böyük 

risqə gedirlər, zəiflər varsa, elə yerlərində saysınlar. Ona 

görə ki, düşmən hər şeyi ölçüb biçir, dəqiqləşdirir, bir də 

silah olan yerdə ölüm qaşla gözün arasındakı məsafədə-

dir. Oxuyuruq: «Mən daldalanmaq mümkün olmayan 

yerdə üzü üstə sürünürəm. Toplar nərildəyir, pulemyot-

lar tələsir, təkər səsləri dəmirçi bazarını xatırladır. Göy, 

yer bir-birinə qarışmışdır. Üfüqləri kəsif və bulanıq bir 
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hava örtmüşdür. Adam çox eşidir, az görür. Güman edir-

sən ki, sənin sağında, solunda, arxanda, qarşında, başın 

üstündə və ayağın altda, bütün qəlbində, beynində alov-

lanan çarpışmaları, bütün bu gurultu və dəhşətləri 

müəyyən bir pərdə örtmüşdür. 

Belə gərgin məqamlarda intuisiya – fəhmin səsi 

eşidilir. Yox, bu görünən adam dartınaraq düşmən 

bombası tullayan Bəhramdır. Hekayədə ədibin ustalığı, 

hadisələri xırdalığına qədər məvirə gətirməyən psixoloji 

ovqatı. Ölüm və olum dilemması elə bir hissin qovşağın-

dadır – o insan yalnız düşünür, özünə suallar verir,  ca-

vablar axtarır: Nə üçün, kim üçün vuruşur? Nəyi, kimi 

qoruyur? Ölməyə və yaşamağa dəyərmi? Deməli, belə 

məqamlarda yaralı, darda olan bir əsgəri xilas etmək 

mümkünsə… Dərhal daxildən gələn əmri yerinə yetir-

məli! «… Nə üçün mən yaralı axtarıram? Niyə sanitar 

çantası əvəzinə əl bombası daşımayım?.. Hansı bir hiss 

iləsə yüyurmək istəyirəm. Sapand daşı kimi yarpaqları 

biçən güllər yenə məni sürünməyə məcbur edir. Bayaqkı 

sızıltı yenə qulağımdadır. Deyəsən zərbələr, döyüşlər, 

odlar, alovlar altında yer sim kimi titrəyir, inildəyir». 

O, Bəhrama özünü yetirir. İlk baxışda oxucuya 

elə görünür, sanitar bir göz qırpımında  yaralının üzərinə 

atılıb oradan uzaqlaşacaqdır. Lakin ədib psixoloji, insan 

həyatının risqə getdiyi məqamlarda onları, içindəki arzu-
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ları, kök salmış məhəbbəti, doğmalığı daha əsas hesab 

edir. Bəhram onda xatirələri oyadır: «Birdən diqqətimi 

Bəhramın, zirək gəncin hərəkətləri cəlb etdi… O, yerə 

sinib atır, qalxır, yüyürmək istəyir, ancaq yüyürə bil-

mirdi. Əl hərəkətləri, baxışı və tüfəng atışı ilə o, həmin 

Bəhram idi. On beş il mənimlə yoldaşlıq edən, mənimlə 

bir oxuyan və birlikdə cəbhəyə gedən o Bəhram idi…» 

Dostunun sol qılçası dizindən aşağı al qana bulanmışdı. 

Bu, son dərəcə ağır görümdü: yad yer, ölüm-dirim saat-

ları və gözlənilməş görüş: «Bu dəqiqəni, qardaşdan mə-

nə əziz olan Bəhramın yaralandığını gördüyüm vaxtı heç 

bir zaman unutmayacam. Ürəyim dayanan kimi oldu. 

Axıb gedən bu qızıl qanda bütün əziz günlərimin, 

xatirələrimin, parlaq ümidlərimin getdiyini zənn etdim. 

İxtiyarsız qışqırdım, Bəhram tərəfə qaçdım». 

Sanitar – əsgər bu xilasetmədə yaralanır. Və o, 

nəinki dost borcunu, onun simasında bütün həlak olan 

(Bəhram sağ qalır) döyüşçülərin qisasına köklənir. Silah 

hekayədə rəmziləşir; onun gövdəsində Bəhramın qüvvət-

li əllərini, çaxmağında yoldaşının şax barmaqlarını ara-

yır. Və o, tüfəngdən möhkəm yapışır. Nəhayət, Bəhramı 

əvəz etmək üçün komandirdən xahişilə cəbhəyə gedir… 

Bu yolla Mir Cəlal oxucunu «Yollara» aparır. Bəhramın 

həmmilləti, eyni torpağın havasını udan, çörəyini yeyən 

Ədhəm fərqli olaraq, bir uşaq atasıdır. Sevdiyi arvadı var 
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– Nailə adında. Bu süjetdə də lirik təəssürat verilmişdir. 

Bir atanın daxili istəyi və vicdanı ilə cəbhəyə getməsi, 

ananın körpəsinə sığınması və ondan təsəlli tapması. 

Əsas məsələ ondadır; əsgər evdən, arvadından arxayın 

getməsidir. Əgər onda zərrəcən nigarançılıq varsa – heç 

vaxt döyüşdə uğur qazanmaq olmaz. Bunu müharibələ-

rin tarixi və döyüşənlərin taleyi də sübut etməkdədir. Bu 

anlama namusu, qeyrəti çatsa – bir azəri türkü kimi də-

yərləndirir –  insanın vətənpərvərlik psixikasında rasio-

nal dərketmənin və hissi qiymətləndirmənin birləşməsi 

əyanilənir. O şəxs ata, əsgər, zabit, general – əxlaqi tə-

minolunmanı müsbət tərəfdən götürür, məhz öz ailəsi 

üçün vuruşduğunu qətiləşdirir. Hətta subyekt – hərbçi 

risqdən belə çəkinmir.  

M.Cəlalın «Boz adam» hekayəsi məni bu fikrə 

gə-tirdi, qəhrəman surət kəşfiyyata qoşulur, bu da müha-

ribədə qələbənin bir qəribə üsuludur. Baxmayaraq bu 

«peşə» üçün nə məktəb yolu, nə də təcrübə müşahidəsi 

keçmişdir, lakin vətənpərvərlik coşğunluğu insanı peşə-

kar «kəşfiyyatçı» da edir. O, «bismillahla» almanların 

qərargahını keçə bilir. Və «kəndli roluna» girir. Düş-

mənlərin səsi eşidilir, hərəkətlərilə görünür. Qorxu, gü-

man və sairin tərəddüdündə rolunu oynayır, rəqibini tora 

salır, xirtdəkləyib arxaya dığırladır və onu boğur. Bir 

azəri-türk balası komandirin tapşırığını uğurla yerinə 
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yetirir. Artıq gecə həyata keçiriləcək əməliyyatın «nəzə-

riyyəsi»nin layihəsi hazırdır. Mir Cəlal hekayəni incə 

yumorla sona yetirir: «Bizim tutun ağacını bu gecə yaxşı 

dadırlar» - deyir komandir. 

Ümumiyyətlə, vətən, yaxud insan darda olanda 

«borc» hissi oyanır, iradi hiss könüllü şəkildə əxlaqi sər-

vəti qidalandırır, şəxsiyyətdaxili mənbəyə çevrilir və 

əxlaqi vəzifə kimi səciyyələnir. Burada borc həm fərdi, 

həm də kollektiv mənafeyə xidmət göstərir. Müharibə 

illərində yazılan əsərlərdə müəlliflərin əsas kredosu bu 

müqəddəs hissin öz yerini  tapmasıdır. Əlbəttə, marksist 

ideologiyanın təbliğ etdiyi: özünü yox, dövləti qoru. 

Xeyr, əgər insan (əsgər, komandir, general) özünü qoru-

mağı bacarmırsa, dərhal sıradan çıxar-bəs o dövləti kim 

qoruyacaqdır? Birincisi, öz şəxsi mövcudluğunu qoru-

malı. İkincisi, sağlam ikən Vətəni (dövləti), ərazisini 

müdafiə etməli. Bu, onun dünyagörüşü sistemində əxlaqi 

norma olmalıdır. Belə gedişlərdə döyüşçü (insan) icti-

mai-sosial varlıq olaraq fəaliyyət göstərir. Akademik 

Bəkir Nəbiyev bu məsələni çox düzgün qiymətləndirir 

və yazır ki, müharibə dövrü nəsrinin bir sonra özünə-

məxsus təsvir və ifadə vasitələri meydana gəlmişdir. Bu 

vasitələr o zaman bütün canlı həyatı, müharibənin vur-

duğu möhürü əks etdirir. B.Nəbiyev fikrinin məntiqi 

kimi göstərir: «Müharibə dövrü nəsrində insan onu əhatə 
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edən aləmdən təcrid olunmuş şəkildə yox, yalnız şəxsi 

fikir və düyğular aləmində deyil, ictimai bir fərd kimi 

varlığın özündə, mühitlə sıx əlaqədə verilirdi».
4
 Bu 

zaman yuxarıda qoyduğum suallara aydın cavab tapmaq 

olar… 

Muharibənin «yazdırdığı» nəsr əsərləri, o cümlə-

dən, hekayələr o demək deyildi ki, sənətkarlar yalnız ge-

niş epik  lövhələrdən, döyüş həqiqətlərindən, qan tök-

məyin əzabından yazsınlar. Bu, şübhəsiz, ədəbiyyatın 

əsas vəzifəsidir: ölkə(lər)də müharibə gedir, insanlar 

şəhidə çevrilirlər. Əsər oxucu üçün yazılar və ən mühüm 

funksiyası isə tərbiyə etməkdir! 

Müharibədə qələbənin rəngi döyüşçülərin və ar-

xadakıların övqatından, ruhi sakitliyindən asılıdır və bu 

hissi kiçik həcmli hekayələrlə (miniatür, mənsur şeir və 

sair də) ödəmək mümkündür. Akademik Bəkir Nəbi-

yevin fikri yerinə düşür: «Müharibə dövrü nəsrinin ma-

raqlı janr xüsusiyyətlərindən biri kimi, miniatür heka-

yələri də qeyd etmək lazımdır. Bu hekayələrdə gah həyat 

həqiqətlərinin kiçik bir parçasının bədii inikası, gah 

rəmz, gah da xitab yolu ilə nasirlər öz məqsədlərini ifadə 

edirlər. Mir Cəlalın, Mehdi Hüseynin, Yusif Şirvanın, 

Şəmsəddin Abbasovun, Seyfəddin Dağlının, Yusif 

                                                 
4 Нябийев Бякир. Камалын тянтяняси. Б., 1981, с.156. 
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Əzimzadənin bir sıra hekayələri buna misaldır. Məqsəd 

və fikir aydınlığı, sözə qənaət, yığcamlıq, rəvan bədii dil 

həmin hekayələrin səciyyəvi əlamətləri idi».
5
 Müqtədir 

ədəbiyyatşünasın bu bədii qiyməti – yazıçıya verdiyi 

qiymət tamamən yerinə düşür. Yazıçının «Şahin və 

Sona», «Odlu mahnılar» lirik hekayələri diqqəti cəlb 

edir: M.Cəlaldakı zamanın operativ gərginliyini görməsi; 

insan əhval-ruhiyyəsini, psixologiyasını dərinliyilə 

duyması və yaradıcılıq istedadının polifonikliyi – bu 

məziyyətləri xüsusi qeyd edirəm. Birinci hekayədə doğ-

ma şəhərini – Bakını gəmi ilə tərk edən bir ailənin və bu 

ailənin qızı Sonanın yaşadığı kövrək pıçıltılar, ondan 

yavaş-yavaş uzaqlaşan və onu qəribliyə aparan qızcığa-

zın düşüncələri. Hekayə belə bir təsvirlə başlayır və 

düzü, bu parçanı oxuyanda xəyalıma başqa formatda 

E.Hemenqueyin «Qoca və dəniz»i qonaq gəldi. Yazıçı-

nın qocasını Dəniz uzaqlara aparır. Bu, könüllü seçimdir, 

amma görəsən qoca köpək balıqla vuruşda qalib çıxa-

caqmı? Qoca balıqların əlindən qaçmır. Bu ailə isə dişli 

köpək balıqlarından – faşistlərdən ehtiyatlanıb qorunmaq 

üçün uzaqlara yol alır: «Gəmi uzun əsrlər dağlarda 

döyüşmüş qaya kimi sahildən ayrıldı. Sular onu, bir daha 

quruya qovuşmasın deyə... itələyib apardı. Sahildən 

                                                 
5 Нябийев  Бякир. Эюстярилян ясяри, с.142. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

18 

içərilərə doğru uzanan dərin bir iz qaldı. Sanki şəhər 

dənizi buraxmaq istəmirdi. Körpüdə yığılıb ayrılıq mə-

rasiminə dayanan, yaylıq oynadan adamlar hansı bir 

qəzanın əli iləsə müsafirlərdən uzaqlaşırdılar. Gəmilər-

dəkilərin üzü şəhərdən dönmür». Bəs Sona özünü necə 

duyur: gözlərindən yaş axır, sulara qovuşur. Onu bu hala 

salan məhəbbətdir; görəsən ona qovuşacaqmı? 

Gəminin işidir sərnişinlərini uzaqlara aparsın, 

amma o, Sona adlı «qonağının» dürlü hisslərindən xə-

bərsizmi aparır? Sona niyə qüssəlidir; axı, atası, anası da 

yanındadır. Yox, aparılmayan, heç vaxt tərk olunmayan 

elə şeylər var ki: «O, tək Bakını yox, təzəcə çiçəklənmiş, 

rövqlənmiş cavanlığının gülzar bağını, təzəcə alovnanan 

hissini… hamısını qoyub gedirdi…» 

Sona ilə Şahin uşaqlıqdan bir-birinə isinişmişlər. 

Bu oğlan təyyarəçilik məktəbinə gedəcəkdi. O isə 

təhsilindən gedir. İndi, iki sevgili ayrılmışdır. Müəllifin 

özü bu «ayrılığa» tab gətirmir, hər iki gənc qəhrəmanını 

«yoluxur», hal tutub oxucuya yozur: «…Bildiyimiz odur 

ki, yaz quşları, ətirli yarpaqlar içində uçuşan o xeyir 

mələkləri sınıq qəlbin mahnısını ipək kimi tel-tel edib, 

havaya səpər, sabah yeli ilə Şahinə göndərərdilər. Qız da 

həmişə Şahinin xəyalı ilə göylərdə yaşardı». Kövrələn 

yazıçı qəlbinin sızıltısı Sonanı tək qoymaq istəmir, bəlkə 

də bacarmır. Müharibədir, axı! Bu savaşda ölümlə ay-
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rılıq barışır. Ona görə də Sonanı yalqızlıqdan qurtar-maq 

gərək: «Sona gözünü qaldıranda vətən üfüqlərini ölçən 

ulduz nişanlı təyyarləri görəndə yanaqları gül kimi qı-

zardı, vücudunun bütün qanı qəlbinə yığıldı. Gözləri çı-

raq kimi yandı. Dodaqları yarpaq kimi əsdi, gözü sə-

mada, özü o yan – bu yana yüyürdü.  Hay salmaq, nəsə 

demək istədi. Dili tutmadı. «Başı açıq, saçı dağınıq halda 

bağdan çıxıb, adamların axışdığı meydançaya yüyür-

dü…» Bu gələn «qonaq» meşin libaslı, döşü qızıl ulduz-

lu, ucaboy cavan – igid Şahin idi; o, məhəbbəti üçün 

gəlmişdi… 

Nikbin bir sonluq. Müharibənin sərt qanunları 

sırasında insanın daxili  hisslərinə, arzularına cavab ve-

rəcək mənəvi sərvəti də yox deyil. Hər gün ağlaşma, 

qəmli bayat, solğun çöhrə də lüzumsuzdur. Mir Cəlal bu 

cəhəti xüsusi qiymətləndirmişdir… 

İkinci hekayədə oxucunu yazıçı Azərbaycandan, 

azəri-türk məkanından çıxarır, hərçənd, bu balaca – uşaq 

qəhrəman müsəlmandır, tatar balasıdır. Sonadan fərqli 

olaraq onun həyatı faciə ilə sona çatır. Amma tələsmə-

yək. Müstafinin dünyadan hələ ki, xəbəri yoxdur, amma 

kənddə faşistlərin yerləşdiyindən xəbərlidir. Mir Cəlal 

yenə təbiətə üz tutur, insanla təbiətin zahiri ahənginə 

diqqət çəkir: «Həmin bu şam ağacının kölgəsində, dərə 

sularına baxan yaşıl yamaclı, əlini çənəsinə qoyub əylə-
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şən Müstafin yaz muştuluğuna gələn sığırçına bənzərdi. 

Ancaq o, qara geyinməzdi. Müsibətləri nə qədər ağır ol-

sa da, geyinməzdi. Papağına yaşıl budağa sancar, çiçək-

lər, yarpaqlarla örtünərdi. Dağlarda vuruşan əmilər atla-

rını sulamaq, ya sərinləmək üçün aşağı enərdilər…»  

Müstafin kimdir? O, atadan yetimdir. Anası isə 

dava düşəndən ordudadır, yaralıların yarasını sarımaq 

üçün getmişdir. Ana məcbur olub oğlundan ayrılmışdır. 

Müstafin uşaq xasiyyətilə əylənməlidir, bu çocuğun nə 

günahı əyləncəli günləri müharibəyə düşmüşdür. Günahı 

nə? O, doğma Aul-yurd kəndində yaşayır: «Kəndin 

yuxarısındakı təpə dalınnan başlanan və getdikcə saxla-

nan meşələr yenə əvvəlki kimi sakit və ətirli idi. Qara 

sulardan birikən çayaşağı endikcə yavaşayır, sahilin na-

rın qumlarını yalayaraq gah pıçıldayır, gah sızıldayır, 

gah da səssiz dayanaraq, amansız burulğan ilə torpağın 

sinəsini dəlməyə, yerin qəlbinə girməyə səy edərdi». Bir 

gün Müstafin əylənə-əylənə meşənin dərinliyinə gedir. 

Düşmənlər vərdişini duymuşdular. Uşaq xəyala qapılır; 

çətindir atasız-anasızlıq. Təsəllisi təbiətdir – bəs nə 

etməlidir? Və düşmən beşaçılan güllə ilə onu vurub öl-

dürür, «qönçə kimi zərif qəlbi parçalayır». Son nəfəsində 

bir sözü pıçıldayır: «Ana». Bu fəryad idi. Bu epizodu 

oxuyanda müasirimiz, bizim çörəyimizlə «kişiləşən» er-

məni faşistlərini xatırladım. Düşmənlər Müstafini güllə 
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atəşilə birdəfəlik susdurur, amma erməni əclafları isə 

azəri-türk cocuqlarını fiziki işgəncələrlə məhv edirdilər. 

Qarabağ  müharibəsində!.. 

Kənd sakinləri Müstafinin meyidini əldə edirlər 

(ermənilər bunu da uşaq taleyinə çox görürdülər), ədəb-

ərkanla basdırırlar. Oğlu ilə anası Məryəm vidalaşmalı 

idi, amma o yazıq ana cəbhədədir, faciədən xəbərsiz. 

Müstafini çay kənarında, şamın altında 

basdırırlar; suyun mahnısı, bu günahsız uşağa anasıəvəzi 

layla desin, yanıqlı bayatı söyləsin. 

Mir Cəlal bu hekayəni, mən deyərdim, simvollaş-

dırmışdır. Bu, bir uşağın qəbri deyil, müharibədə şəhid 

olmuş uşaqların matəm himnidir; təbiət də yas tutur -  

ağuşuna ana əvəzi aldığı cocuğa: «O gündən Aul-Yurd 

meşəsi özünə gəlmir. Küləklər ağacları yandan-yana bü-

kür, kökündən qoparıb harayasa aparmaq istəyir. Hər 

tərəfi bir həsrət qovurur. Axşamın göz rəngi üfüqlərini, 

səhər şəfəqlərini, atəşli günorta bürküsünü əks edən sular 

yan-yana, yandıra-yandıra axır. Odlu mahnılar da Müsta-

finin sərgüzəştini danışır». 

Müharibədə baş verən hadisələr çoxdur və onlar 

sırasında «kəşfiyyat» xüsusi yer tutur. Mir Cəlal bu 

mövzuya dəfələrlə müraciət etmişdir. «Boz adam»dan 

(bu mövzudadır) sonra «Axşam səfəri» hekayəsində epik 

epizodlardan fərqli şəkildə kəşfiyyatçının düşmən arxa-
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sına keçdiyi (bizim işğal olunmuş kəndlər) zaman sovet 

əsgəri, alman əsgərləri üzbəüz dayanaraq, vəziyyəti qiy-

mətləndirmək, cəsarətlilik və fəndgirlik – xüsusi kefiy-

yətlər təsvir olunmuşdur… 

Maraqlı bir nüansa toxunmaq istərdim ki, «kəş-

fiyyat» mövzusundan yazmaq ona görə çətindir – yazıçı 

hadisələrlə bilavasitə tanış olmaqla, ərazisinin yerləşdiyi 

məkanın xüsusiyyətlərini, adamlarının məqsədini və 

əhvalını, faşistlərin davranışını bilməlidir ki, oxucu xü-

susilə, müharibənin gedişində səhv tapmasın. Unutma-

yaq ki, yazılan əsərlər dövrü mətbuatda çıxır, cəbhəyə 

göndərilirdi. Mir Cəlal orduya çağırılmamışdı, arxada 

idi. Di gəl ki, necə də canlı yazırdı, təbii alınırdı, hətta 

əsgərin ən gərgin hallarında yaşadığı hissləri təbiiliyin-

dən çıxarmırdı. Yazıçı özü deyirdi ki, döyüş, gurultu, top 

səsi və sairin təsvirinə çox fikir vermək əksər halda 

qəhrəman haqqında təsəvvürün birtərəfliliyə əlaqədardır. 

Bu, istər-istəməz bizim adamların daxili-mənəvi qüvvə-

tini, bu qüdrətin tükənməz mənbələrini lazımınca hesaba 

almaqdan yayındırır!
6
 

Ədib haqlı idi və o «mənbələrdən» necə qidalan-

dığı yazıçı sirridir. Nədənsə, həmin illərdə qələmə alınan 

hekayələrə ikili standartlardan yanaşılırdı; yəni mühari-

                                                 
6
 Bax: «Ədəbiyyat qəzeti», 18 may, 1944. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

23 

bədə iştirakçı deyil, bəs necə ordu həyatından yazır. Əl-

bəttə, bu vəziyyətlə bağlı mübahisə açmağa ehtiyac gör-

mürəm, yalnız məhrum ədəbiyyatşünas, professor Mə-

sud Vəliyevin (Əlioğlu) tutarlı cavabı ilə kifayətlənirəm. 

Görünür, belələri yazıçı peşəsinin, ədəbi təxəyyülün, 

xəyali müşahidənin mahiyyətindən xəbərsizdirlər. Hal-

buki M.Cəlal 1941-1945-ci illərdə nəsrimizdə məhsul-

dar, həyati, inandırıcı hekayələr yazmışdır (qibtəedici 

enerjilə). Əlbəttə, çox sonra mərhum alim, professor 

Məsud Vəliyev (Əlioğlu) haqlı olaraq qeyd edir ki, mü-

haribə dövründə bilavasitə cəbhələrdə baş verən hadisə-

lərdən xəbərsiz olmaqda təqsirləndirmək düzgün deyil-

dir. Mir Cəlal bu baxımdan təsvir etdiyi hadisələri daxili 

içindən keçirirdi, hissləri duyurdu.
7
 

Məmməd Arif demişkən, «müəllif yaradarkən ya-

radıcılığı yalnız hadisə ilə yaşayır və müvəffəq olurdu».
8
 

Hekayənin qəhrəmanı əsas işini gecə qurur – bu 

qaydadır – gəldiyi yolla geri qayıtmağı planlaşdırır. Me-

şədə hənirti duyur. Güllələr başı üstündən yağır. Avto-

matla cavab atəşi verir və fəndgirliklə gülləni sağa-sola 

sürünüb atır, guya tək deyil, bir dəstədirlər: «Hava ya-

                                                 
7
 Vəliyev Məsud. Sadə adamlar haqqında  hekayələr,  

«Ədəbiyyat qəzeti», 25 сsentyabr, 1955. 
8
 Bax: « Ədəbiyyat qəzeti », 1 mart, 1944. 
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vaş-yavaş işıqlaşırdı. Çəkilib mövqeyimizə keçmək, ya 

yoldaşlarıma qovuşmaq istədim. Uzaqda iki kənd evi, 

yaxında bir çadır ağarırdı. Arabalar, atlar görünürdu. 

Yaxında vedrə ilə tökülən su səsi ayaq mappıltısı 

gəlirdi». Kəşfiyyatçı dayanmır, yolu əlinə alır, lakin 

mövqeyi andıran əlamət görünmür. Düşmənlə üzbəüz, 

ikl dəfədir onları belə yaxından görür. Vəziyyət çətinlə-

şir, düşmənin ortasındadır, kömək almaq üçün heç bir 

vasitə yoxdur… səhər açılır; «kəndin lap kənarına, dəyir-

manların sağındakı qovaq ağaclarına çatdığını gördüm… 

Yenə axşamı gözləməli oldum. Göy otlar, yaşıllıqlar 

mənim yeganə köməkçim olmuşdu…» Az qala ruhdan 

düşsün. Lakin iradə, sağlam nəfəs, ümid hayına çatır… 

Ən çətin məqamlarda əsgərə Allah da yardımçı 

olur; bunu Mir Cəlal çox incə şəkildə verir; bir kəndli 

qadın onu xilas edir, çətinliklə, guya «arvadıdır» adı ilə 

almanlardan hələlik xilas edir. Hekayədə Riskina adlı rus 

qadını real, xeyirxah, cəld xarakterdə təsvir olunmuşdur. 

O, əsgərə hətta tuman-köynək, mülki paltar verir, mütləq 

alt paltarını dəyişdirməkdə israrlıdır ki, alman bunu da 

yoxlayır ki, əsgərdir, yoxsa yerli bolşeviklərin əlindən 

canını  qurtarmış adamdır. Bu niyyətlə onu radioda 

çıxışa da hazırlamaq təşəbbüsünə düşürlərsə, nail olmur-

lar. Hekayədə maraqlı dialoq var, milli ruhlu söhbət, al-

manla kəşfiyyatçı arasında… Alman soruşur! 
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«–Bəs bu yanınızdakı arvadınız deyilmi? 

–Bu, ikinci arvadımdır, almışam. 

–Görünür, müsəlmansınız. 

–Bəli, müsəlmanlar çox arvad alırlar. 

–Müsəlmanlar çox qeyrətli olurlar. 

–Bəli, düz buyurursunuz. 

–Biz istərdik ki, siz bolşeviklərdən intiqam alma-

ğınızla bunu bir daha isbat  edəsiniz, millətinizin başını 

ucaldasınız. 

–Siz nə bilirsin ki, mən belə bir intiqam almaya-

cağam?!» 

P.S. Bir «Fantastik» haşiyə çıxarardım ki, azəri-

türk soldatı – kəşfiyyatçısı bəlkə həqiqi deyirdi bu sözü. 

O, doğma diyarını almanlardan qorumurdu, onun rus 

torpağında nə işi vardı ki… ölümlə olumun arasında ya-

lana, uydurmaya əl atırdı. Almanın «siz bolşeviklərdən 

intiqam almağınızla … millətinizin başını ucaldarsınız» 

təkidində haqlı idimi? Bolveşiklərin işi deyilmi ki, 

döyüşlərdədir – kimlər üçün? .. Kəşfiyyatçının övladları 

«dəlidən doğru xəbər» atalar məsələni reallışdıra bil-

dilər: Sovet bolveşikləri – kommunistləri 70 illik haki-

miyyətdən endirdilər.  

Kəşfiyyatçı, nəhayət, «Məhbus» roluna girir, tanı-

madığı əsgərin biri ilə yol yoldaşı olur və hissəsinə qa-

yıdır. Müharibənin yaratdığı xərabəliklər! Yerlər, göylər 
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ağlayır, torpaq nalə çəkir. Halbuki bir ay əvvəl bu tor-

paqda sakit bir həyat sürürdülər. İndi  məzarlar torpağa 

sinibdir. 

Kəşfiyyatçı–əsgər əyilib torpaqdan bir ovuc götü-

rür, sanki danışdırmaq istəyir. Bunun günahkarı müha-

ribədir… 

Yeri gəlmişkən qeyd edərdim ki, Mir Cəlal müha-

ribənin 1943-cü ilində ən məhsuldar yazan ədibdir. Bu il 

nə yeni, nə də sondur, amma müharibənin vəziyyətini 

proqnozlaşdırmaq haradasa mümkündür. Ədəbiyyata 

gəldikdə isə o, öz funksiyasını daha da gerçəkləşdirməli, 

cəbhə ilə arxanın – dayağın bağlılığını da unutmamalı-

dır. Digər bir məsələ, heç də hər şeyi yalnız vuruşmaq, 

bütün diqqəti cəbhəyə yönəltmək, əsgərlərin gecə-gün-

düz yatmadıqlarını ədəbiyyata gətirmək ədalətli olmazdı. 

Hətta elə əsərlər (kino-filmlər) yaranırdı – alman əsgəri 

sanki uşaqcığazdır – tut boğazından qopart! Elə deyil, 

xüsusilə, müasir oxucular (gənclər, yeniyetmələr) dərk 

etməlidir ki, bir faşisti öldürmək məqamınacan nə qədər 

yollar, vasitələr aramalısan, sən ondan daha cəld tərpən-

məlisən və s. 

Mən bu «ekskursiyanı» xatırlamaqda demək istər-

dim ki, Mir Cəlalın hekayələrində hər «üçlük» özünün 

bədii əksini tapmışdır. Bu «triada»nın ayrı-ayrı cəhətləri-

ni seçmək fikrində deyiləm və yeri gələndə toxunmu-
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şam… Mir Cəlalın hekayə qəhrəmanları, öncə sadə, arxa 

cəbhədə əməkçi, güclü vətənpərvərdir – general deyillər. 

Bu seçim də təsadüfi görünmür. Müharibənin spesifik 

qanunları mövcuddur. Təsadüfi deyil, belə bir aforizm 

var: «Müharibəni qocalar elan edir, döyüşə cavanlar ge-

dir». Generallar onsuz da cəbhədə fəaliyyət göstərirlər, 

fərqi yoxdur dinclik, yaxud davada. Sadə və sağlam 

gənclər cəbhəyə hər iki cismani  və ruhi keyfiyyətlərini 

aparırlar. Onları ilk növbədə öz ailəsi: valideynləri, 

uşaqları, qadınlarının taleyi düşündürür. Sovet ideologi-

yası idi – «Urra, yaşasın Stalin, yaşasın sovet vətəni» və 

ilaxır. Ailənin özü bir dövlətdir, onu qorumaqla vətəni 

də xilas edirsən. 

«Ananın yarışı» hekayəsində ədib bir az oxucusu-

na toxdaqlıq verir: top səsindən, gecə pusqusundan, 

komandir əmrindən və s. aralayır. Hərçənd, mövzu mü-

haribədən gedir, neftçi Mehrab Kamalovun (sonra səh-

vən Əmirov adlanır) orduya çağırılması, onu kimin əvəz-

ləməsi məsələsi. Müəllif əyaniləşdirir: o vaxtın mədənlə-

rində torpağa baş əyən buruqların mancanaqlarını gənc 

nəsil görməmişdi. Az-çox Bibiheybətdə dənizə uzanan 

buruqların qəhvəyi rəngə çalan görümləri qalmışdır, za-

man dəyişir, qocalmış buruqlar «dəfn» olunur, yaxud 

Usta Ramazanların yolunu gözləyir. Onun yetirmələri 

Tahir, Lətifə, Cəmil üçün darıxırlar. Unutmayaq ki, 
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Mehdi Hüseyn hələ «Abşeron» romanını yazmamışdı, 

onun vaxtına qalmışdı. Hekayənin gənc qəhrəmanı Meh-

rab bəlkə də usta Ramazanı  tanımırdı… 

Budur, biz müharibə fantomunu əyani görürük: 

«Səhər yenicə açılır. Göz işlətdikcə görünən buruqlarla 

örtülü sahil görünür. Get-gedə buruqlar böyüyür, yaxın-

laşır. Mancanaqların səsi eşidilir. 80 nömrəli buruq həm 

ucalığı, həm də abadlığı ilə başqa buruqlardan seçilir. 

Mehrab Kamalov quyu başında çarxları yağlamaqla 

məşğuldur. Taxta budkanın kiçik və açıq qapısından 

onun enli kürəyi görünür. Kənardan yeyin gələn 45 yaşlı 

Tutu mədən yolunun yoxuşunu  tövşüyə-tövşuyə çıxır. 

Mehrabın yanına çatan kimi əlini can köynəyinin qoltu-

ğuna salır, bir kağız çıxarır: 

–Bala, səni çağırırlar…» 

Diqqət yetirsək, bu epizodda iki mənzərə: həm 

fiziki görüm, həm də daxili hiss nəzərə çarpır. Birincisi, 

dediyim kimi: gördük  neft buruqlarını. Hansı ki, milli 

sərvətimiz necə Sovet təyyarəsini, rus tankını hərəkətə 

gətirmişdi. İkincisi, vurğuladığım niyyətdə: ananın oğlu-

na gətirdiyi, itəcəyindən ehtiyat edəcəyi çağırış vərəqəsi-

ni oğluna verdiyi məqamı. Bakı vətənpərvərliyin zirvəsi: 

Azəri-türklərinin gen yaddaşından süzülüb gələn psixo-

logiyası. Baxmayaraq Sovet ideologiyası 37-ci ildə Tu-

tuların ərlərini, Mehrabların atalarını, dayılarını, əmilə-
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rini əzmişdi, qırmışdı, gedər-gəlməzə göndərmişdi… 

Mətləbə qayıdıram, müharibədir, keçmiş qalsın dünənin-

də. 

Mehrabın buruğundan ayrılması çətindir, o, qonşu 

briqadada işləyən Əhmədə etibar edir və əvəzləyici tap-

mağı da unutmur. Mir Cəlala məxsus təsvir təzəliyi: 

«Yeni və abad işçi mənzillərinin qapısında ana-bala bərk 

qucaqlaşdılar. Bir az sonra Tutunun qoca, arıq və zəif 

əlləri oğlunun kürəklərindən çəkildi. Onlar bir də öpüşüb 

ayrıldılar». Biz maraqlı obrazla rastlaşırıq; Əhməd əmiy-

lə. Dolğun surətdir, ona hekayədə tex isnişirik. Bu, mə-

həbbət, müəllifin məharətidir. Əhməd əmidə doğmalıq, 

təəssübkeşlik, prinsipiallıq keyfiyyətlərini duyuruq. O, 

Mehrabın yerinə  kimisə çağırmaq istəmir, bəli, qısqanır. 

Ümidlidir ki, Mehrab iki-üç aya gələr. Bəs çıxış yolunu 

necə tapmalı? Mehrabın anası Tutunu seçir; bunun özü 

risqdir. Evdar qadın və işlək buruq. Əhməd əmi izahatın-

dan sonra Tutuya təsəlli verməyi unutmur. «Paltarı yığış-

dırıb verir. Tutu ona  təsəlli verir: 

–Fikir eləmə, Mehrab da iki-üç aya gələsidir. Səni  

tək qoymaz! 

–Mehrab orada ikən buruqlar gərək daha çox neft 

verə! İkisi də birdir: Mehrab  da faşist qırır, neft də! 

Neftin çox olsa, düşməni tez qırıb qurtararsan, dava qur-

tarar gedər! 
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Neft necə faşist qırır, bəyəm faşist siçandı neft tö-

küb odlayasan? 

Əhməd əmi göyə işarə edir: 

–Təyyarə nəynən uçur? – yeri göstərir, –tank nəy-

nən yeriyir! Hamısı neftin gücünədir. Texnika deyirlər, 

ha! Qanı-canı budur ha! Bil ki, neft çıxardan da, faşist 

qıran əsgər kimi qəhrəmandır! 

–Bu sənəti bilsəm, çirmənib girərdim işə! 

–Üzməyi suda öyrənərlər!» 

Bu dialoq əvvəlcə neftin müharibədə oynadığı 

rolun həm fiziki – maddi, həm də mənəvi-əxlaqi məza-

hürüdür və güclü məntiqə malikdir. Mir Cəlal poetika-

sındakı lakonizm və ifadə tərzi hekayədə yerinə düşür. 

Fikir verək: Tutu ananı buruq işinə gətirmək üçün uzun-

uzadı ritorik səhifələrə həsr olunardı və belə üslublu ya-

zıçılarmız yox deyildi. Mir Cəlal ifrata varmadan anala-

rımızdakı oğul və vətən məhəbbətini əyaniləşdirir. Tutu 

ana hətta «Əhməd əmiyə nəsihət» və «təsəlli» verir – 

dialoqda göründüyü kimi… 

Biz Tutu ananı artıq iş başında görürük. O, 

oğlunu əvəz edir istehsalatda. Axı, bir adamın yerini bir 

qadın alarsa, bu, orduya bir kişinin  çağrılmasıdır! Neft 

işinin çətinliyini elə ilk günlərdən hiss edir. Bəzi 

epizodlara baxaq: «Buruqlar, külək təsirilə laxlayan bu 

disk, tozdan örtülən mədən – Tutunun nəzərində 
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canlanır. Tutu çayını yarımçıq qoyub geyinir. Bərk 

bürünür, oğlunun mazutlu əlcəklərini geyir, əlində yaşıl 

fənər mədənə yollanır. Əhməd əmi əlində mazut qabı 

Tutu ilə qabaqlaşır. 

Tutu: 

–Küləknən necəsən, Əhməd qardaş? 

–Yaxşı gəlmisən,  get oradan mazut gətir…» 

Tutu işə tez alışır. Artıq rəsmi əmrlə oğlunu əvəz-

ləyir. Bu, eyni zamanda o deməkdir: azərbaycanlı evdar 

qadınlar yalnız «bozbaş qazanının dibində ömr keçirmir» 

- yazıçının irəli sürdüyü həqiqət. Onlar namuslu əxlaq-

ları və əməksevərliyi ilə cəmiyyətdə öz yerlərini tuturlar. 

Tutunun əxlaqi şüuru onu öz müsbət, faydalı sərvətləri 

sisteminə daxil edir; Marks demişkən, əmək «bütün 

insan həyatının ilk əsas şərtidir». Əmək həyatına Tutu 

ananın atılması hekayənin ideya – məqsədində mühüm 

amildir: bu qadın evdə oturar, intizarla oğlundan məktub 

gözlər, gəlişini arzular və bu, onda olsaydı, oxucu yenə 

Tutu ananı sevərdi. 

Lakin yazıçı digər səpgili (bədii təyinatlı) hekayə-

lərdən fərqli olaraq ananı əmək cəbhəsinə «atmaqla» 

onun dünyagörüşünün inkişafını, neftin davada rolunu, 

işçilərin mübarizəsini verir. Budur, bir məqamdır: «Gü-

nəşli gündür. Tutu mədəndə növbədədir. Havada təyyarə 

gəzir. Tutu onun səsini eşidən kimi buruğa baxır, man-
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canaq səsini dinləyir. Onun yerişini izləyib, mancanağın 

hərəkətinə baxır: 

–Yox, sən yavaş gedirsən. Tez-tez. 

Gəlib mancanaqdan yapışmaq, təkan vermək istə-

yir».  

O, şüurlu təyyarənin hərəkətilə mancanağın surə-

tini tutuşdurur və bununla əxlaqi hüdudu müəyyən-

ləşdirir. Müəllif varlığın tamlığını – nəsə əməyin arxa tə-

rəfində olan təsir gücünü verir. Və əməyin əxlaqi 

mənimsənilməsinə, «geridə qalmış» şüurun belə dəyişdi-

rilməsinə işarə vurur. Tutu anada hətta nikbinlik yaradır, 

oğlunun qayıdacağına inanır. Ədalət naminə, sosializm-

də ictimai-faydalı əmək ümumi zəruri mənbə idi. Həyat-

da əmək lazımi qiyməti alırdı. Tüfeylilərin, dövlətin, xal-

qın malını israfçılıqla dağıdanlar, «çirkli pullarını» xarici 

banklarda mübhəm kodlarla» yerləşdirənlər yoxuydu 

indiki qədər. Bir mühüm də o idi, sosial varlığın bünöv-

rəsində insanları birləşdirən, bərabərləşdirən – bununla 

da əxlaq əhəmiyyətli amil kimi mövcuddu. Alman filo-

sofu İ.Kant əxlaqi fəaliyyətin ümumi qanunları ola bilən 

maksimumları axtararkən bunu perspektivsiz iş hesab 

edirdi, ona görə ki, istismarca siniflərin varlığı şəraiti 

prinsipcə (onların dərin əxlaqi qüsurluğu bunda idi) 

ümumi nümunə ola bilməzdi. Yalnız zəhmətkeşlərin 
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mövcudluğu (varlığı) formaları «ümumiləşdirməklə» 

cəmiyyətə şamil oluna bilərdi… 

Hekayədə daha bir mənəvi məsələ ilə qarşılaşırıq: 

Tutu ananın oğlundan aldığı məktubdur. Paçtalyon tər-

əddüd etsə də məktubu anaya verir. Oğul özünün nara-

hatçılığından yox, anasına özünə baxmağı yazır: «Əziz 

anam, salam! Ana, canına  yaxşı bax! İstirahətindən qal-

ma. Heç nəyin fikrini çəkmə! Allah qoysa, tezliklə faşiz-

mi əzərik, oğlun yanında olar…» 

Az sonra Mir Cəlal təhkiyəsinə məxsus situasi-

yanın dəyişməsi. Mehrab öz yerində işləyən naməlum 

adamı-kimisə yarışa çağırır: «6-cı briqadanın yağlayıcısı, 

ey məni əvəz edən fəhlə yoldaş! Səni tanımıram. Bil-

mirəm arvadsan, kişisən. Bilmirəm, qocasan, cavansan. 

Onu bilirəm ki, fəhləsən. Vacib yerdə işləyirsən. Var 

qüvvənlə çalış. Sən də bir əsgərsən, lazım gəlsə canını 

əsirkəmə! Hər çətinliyi dəf etməyi bacar… İndi mən əs-

gərəm. Düşmənlə vuruşuram. İstəyirəm sənlə yarışa gi-

rəm…» Gözlənilməz, az qala novellaya bənzər bədii 

üsul, amma inandırıcı! Oğlu anasını yarışa çağırır. Qeyd 

edim ki, müharibə zamanı yazılan hekayələrin (digər 

xalqların da nəsri) heç birində belə bir təbii vəziyyət təs-

vir edilməmişdir: ana oğlunun əvəzinə işləyir; rəfiqələri-

lə yarışa girir; ana gecə-gündüz dəzgah arxasındadır və 

ilaxır, lakin hekayədəki strateji məhsul olan neftə bu cür 
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münasibətə rast gəlməmişik… Beləliklə, ana oğlu ilə so-

sializm yarışını qəbul edir. Tutu ananın sosial qiyməti, 

onun ictimai mövqeyi, şübhəsiz, şəxsi keyfiyyətini: tə-

şəbbüsü və fəallığını aşkara çıxardır. O, tərcümeyi-halı, 

fərdi həyatının sosial-əxlaqi məzmunu üçün məsuliyyəti 

üzərinə götürməyə özünü borclu bilir. Tutu ananı həmin 

«ictimai fəallıq» o məqama çatdırır – mədən direktoru-

nun qəbulunda ona deyir ki, doqovor gətirmişəm, oğlum 

mənim öhdəmə bunu yıxıb. Mədən direktoru təəccüblən-

məyə bilmir və soruşur ki, gücün çatarmı, müsbət cavab 

alır, özü də məntiqi: «Siz kömək eləsəniz çatar. Əvvəla 

xahiş edirəm, bax, çox neft çıxarmaq barəsində bu qa-

dınları mədənə düzəldəsən. Mənim qonşularımdır. Ərləri 

əsgərdi!» Tutu ana daha «ağır», daha çox fayda vermək 

barədə qərara gəlir və bunu da mədən direktorundan 

təvəqqe edir. 

Hekayənin «üçüncü» mərhələsində finalında nik-

bin ovqat personajların ürəyincədir. Müharibədə elə mə-

qamlar, olaylar baş verir – nəinki bir ailə, hətta cəmiyyət 

sevinir. Mehrab Kamalov Qızıl Əmək Bayrağı ordeninə 

layiq görülür.  Məsmənin qəzetdən aldığı bu xəbərə Tutu 

ana «Can, Mehrab bala» - deyir. Ataların  sözüdür ki, se-

vinc-sevinc gətirər. Tutu ananın fədakar əməyi də höku-

mət tərəfindən yüksək qiymət alır, Əhmədin «Ay qız or-
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den almısan ey, adın siyahıdadır» - məlumatı yerinə 

düşür. 

Hekayədə Əhməd sonda görünür, xeyirxahlığını 

qənaətilə ifadə edir: «Hökumət yekun vurub, üstündən 

möhürünü də basıb. Daha nə yekun. Bundan yaxşı nə ye-

kun. Odur, oğlunun səsi cəbhələrdən gəlir, anasının səsi 

mədənlərdən! Bundan yekə yekun?» 

«Ananın yarışı» hekayəsində müəllif, ümumiy-

yətlə, insanın əmək – həyat fəaliyyətini – potensialını 

ictimai sərvət kimi aşkara çıxarır. Əsərdə oxucu «ümumi 

rifah üçün» əməyin bərqərarlığını təsvir edir: 

müharibədə anaların yalnız övlad məhəbbətilə 

kifayətlənmədiyini  hekayənin məzmununa hopdurur. Və 

bu əməkdən doğan Vətən sevgisi məncə bir fərdin yox, 

yaxın adamların deyil, «uzaq» adamlar üçün, bütövlükdə 

cəmiyyət üçün səciyyəvidir; həyata keçirilməlidir.  

Mir Cəlalın «Baldan əvvəl» hekayəsi öz milli-psi-

xoloji müstəvisindən kənara çıxır. Hekayə azərbaycanlı 

əsgərin rus  torpağında yaddaşına hopmuş bir əhvalatın 

təəssüratı üzərində qurulmuşdur: Krımın məşhur yaylaq-

larının birində istirahəti, oradan orduya çağrılması fo-

nunda Aqafonov soyadlı bir sadə, zəhmətkeş ailəyə meh-

ribanlığı. Oxuyuruq: «Burada, Aqafonov adlı bir furqon-

çunun evində mənzil elədim. Aqafonovun ailəsi kişinin 

anası Polina Aleksandrovnadan, qızı Arminadan, bir də 
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gözdən şikəst qardaşı Motveydən ibarət idi. Kasıbca bir 

ailə idilər. Qarı ilə şikəstin əlindən bir iş gəlmirdi. Ar-

mina traktorçuluq öyrənir, evdə atlara qulluq edirdi. 

Aqafonov kolxozdan, kurort idarəsindən kirə götürüb, 

yaylağa və arana şey daşıyırdılar». Sadə, öz halal əməyi-

lə dolanan ailənin faciəsinə səbəbkar, əlbəttə, müharibə-

dir. Müxtəlif, bir-birinə zidd siyasi quruluşun, strukturun 

savaşı ailələrə fəlakət gətirir. Hekayədə diqqəti Armina-

ya yönəldir yazıçı.  İlk təəssüratda oxucuya elə gəlir – 

əsgərlə rus qızı arasında məhəbbət səhifələri yazılacaq-

dır. (Nə yaxşı  məzmun uzanmır, yoxsa onlar bir-birini 

sevərdilər. Bizim ədəbiyyatımız və incəsənətimiz üçün 

bu, adi haldır. Mir Cəlal bu bədii həqiqətlərdən uzaqlaş-

mışdır.) Armina surəti üzərində yazıçı xeyli dayanır, onu 

müsbət cizgilərlə təqdim edir: «Mənim ağlım şəhər qız-

larına  getmişdi. Arminanın mütləq mənimlə maraqlana-

cağını, yanaşıb tanış olacağını güman edirdim. Heç də 

belə olmadı. Orada qaldığım on beş gün ərzində Armina-

dan quru salamdan başqa heç nə eşitmədim. Axırda mən 

bu sadə kənd qızının önündə qürurumu əksiltməli oldum. 

Armina öz təmkinində davam edirdi. Onun arzusu ata-

sının və müəlliminin tapşırdığı işi başa vermək idi». 

Arminanın bir arzusu: yoldaşlarıma kursu bitirdikdən 

sonra qonaqlıq verməkdir. Kirayənəşin «dil» tapır, arala-

rındakı söhbət elə bu məclisin tez təşkilindən gedir. 
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Mir Cəlal hadisələri oxucu intizarı ilə müşayiət 

edir, yazıçı sənətkarlığına xas ədəbi üslub. Aqafonovlar 

ailəsini necə var qoyub gedir. Və bir də üç aydan sonra 

hissəsinə qayıdır. Əsgərdə yaranan  ailəyə xoş hiss məc-

bur edir bu ailəyə baş çəksin. Bir ştrix də vurulur: «Başı-

ma gələn hadisələr, şahidi olduğum müdhiş döyüşlər 

Arminanı mənim yadımdan çıxarmamışdı. Nədənsə sən-

gərdə də ağac başında, kol dibində düşmən maşınlarının 

qəflətən yaxalayıb dağıtdığımız amanda da bu kəndli 

qızının xəyalı məndən ayrılmırdı…» Ən ağır məqamlar-

da rus qızı əsgərin xəyalından silinmirsə… bu, məhəbbə-

tin ilk siqnallarıdır… O evə gəlir, ailəni görmək ümi-

diylə, xüsusilə də Arminanı.  Qapı döyülür, handan-hana 

içəridən səs gəlir; bu Arminanın avazı  deyildi. Bu adam 

qarı, Aqafonovun anasıdı. Faciə onun çöhrəsinə işləmiş-

di: «…cib fənəri ilə onun üzünə baxanda ağladığını, sə-

sini gizlətdiyini gördüm. Müharibə  fəlakətinin quduz və  

amansız zərbəsi davamsız ailəyə də dəymişdir: İntizar 

məni boğurdu, içəri otağa keçib yatanları yoxlamaq 

istədim. Nə çarpayı, nə yatan gördüm. Sanki üstümə su 

ələndi. Həmişə şənlik və səadət içində gördüyüm otaq 

qaranlıq bir zindan kimi göründü…» Müharibə sakit, 

zərərsiz ailələri də məhvə surükləyir. Hekayədə M.Cəlal 

ailə üzvrlərini eyni xasiyyətdə, eyni sağlamlıqda təsvir 

etmir – ustalıqdır. Ailənin çörək qazananı ata əməkse-
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vərdir; qızı cavan kurs müdavimidir, sevəni də qarşısına 

çıxmamışdır. Dörd nəfər üzv. Lakn müharibənin öz qa-

nunları var: öldürmək – kimliyindən asılı olmadan. Bircə 

göz dağı kimi qarını öldürmürlər. Qarı keçmiş kirayəşini 

mehriban qarşılayır, faciənin real görünüşünü əsgərə 

göstərir: «…Armina saralan payız yarpaqlarının, seyrə-

lən kölgələrin altında, atası və əmisi ilə bərabər yatırdı. 

Faşistlər qızı ağaca sarıyıb işgəncə vermiş, almanlarla 

atışan atasının intiqamını ondan almaq istəmişdilər. Ar-

minanın əsir, həm də qəhrəman siması mənim gözümdə 

canlanırdı…» 

Mir Cəlal hekayədə «beynəlmiləlçilik» şüarından 

qaçmışdır. Azəri-türklərinə xas mehribanlıq münasibət-

lərini unutmamaq, ailədə kəsdiyin çörəyin izilə o ocağa 

yoluxmaq, göstərilən sayğının təəssüratını yaşamaq. La-

kin hekayənin məzmununda alman faşistlərinin törətdiyi 

faciələrin bir yarpağını oxucalara çatdırmaqdır. Bu heka-

yəsində də Mir Cəlal mərhum professor Cəfər Xəndan 

demişkən: «intizar səhnələri yaratmağı sevən» ədib kimi 

nəzərimizdədir. Oxucuya əhvalatı hazır şəkildə vermir, 

«nə olacaq», «necə olacaq» praqnozunu əsas götürür. 

Mir Cəlalın 1943-cü ildə qələmə aldığı «Muştu-

luq» hekayəsi yazıçı üçün doğma və maraqlı olan mək-

təb həyatından danışır. Əşrəf tərbiyəçilərin hələlik 

ixtiyarındadır, buna anası icazə verib: Bura səfalı yerdir: 
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«El bağı» deyilən gözəl bir yerdir. Ağaclar baş-başa ve-

rib, hər tərəfə ətir səpilib, arxlarda sular pıçıldaşır, 

ağaclarda quşlar səslənir. Günəş-göylər sultanı güclü 

günəş sanki, aşaği enib lap yaxına gəlmişdir. Uşaqlar 

çox vaxt qolsuz bir köynəklə yaşıl ot üstündə ayaqyalın 

gəzirlər. Tədbiyəçi qadın hər səhər gəlib, uşaqların ye-

məyinə baş çəkir, onları yığıb yamaca uca çinar ağacının 

kölgəsinə söhbətə aparır…». Deməli, məkan bələddir, 

bəs zaman necə? Axı, qəhrəman ikinci sinif şagirdi Əş-

rəfdir, onun həmyaşıdları da, tərbiyəçiləri də bu zaman-

da sakinlərdi. Məktəb həyatına mükəmməl bələd olan 

Mir Cəlal bu qısa hekayədə də özünə sadiqliyini büruzə 

verir. Oxucu özünü o mühitdə hiss edir. Əgər zaman mü-

haribə illərinə düşmüşsə, söhbət cəbhədən düşməlidir, 

uşaqların doğmaları qabaqdadır, intizarlı baxışları yol-

lara  dikilmişdir. Həsrət dolu by uşaqların geri qayıtması 

da var axı! Mühüm odur – müharibə uzana bilər, o çağa-

can – bu günün məktəblilərinin əsgər yaşı çatar. Mir Cə-

lal incəliklə bu məqamı unutmur. Məhz tərbiyəçilər bunu 

yaddan çıxarmırlar. Bir şərtə də əməl edirlər: birbaşa 

yox, tədricən, uşaq psixologiyasını başa düşmək və nə-

zərə almaqla: «Tərbiyəçinin söhbətləri də gəzmək kimi 

ləzzətli idi. O, havadan, sudan, ağaclardan, çiçəklərdən 

danışırdı. Quşların, kəpənəklərin adını da deyərdi. Şə-

hərdən, fəhlələrin işindən söhbət salardı. Bir də görürdün 
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sözü gətirdi cəbhə üstünə». Bax, bu yerdə uşaqlar tərbi-

yəçilərinə daha çox diqqət kəsilirlər. Maraqlı söhbətlərin 

yolunu evdə anaları gözləyir. Cəbhədən məlumatları da-

ha tez təhsil ocaqları alır, müəllimlər mətbuatı müntəzəm 

izləyirlər. 

Hekayədə bu günümüz üçün – Qarabağ savaşı 

üçün səciyyəvi olan, qəhrəmanlıqla (bütün şəhidlərə aid-

dir) həlak olan igid oğullarımızı uşaqlar xüsusilə tanıma-

ğa borcludurlar. Şübhəsiz, onların müəllim-tərbiyəçiləri 

bu məsul missiyanı öhdələrinə almağa cavabdehdilər! 

Tərbiyəçi də belə edir, «Uşaqlar, biz gərək qəhrəmanla-

rımızı tanıyaq» - deyir və onlar barədə informasiya çat-

dırır. İlk məlumat bir qəhrəmanın üç tank vurmasından, 

bir dəstə qoşunu qırmasındandır: Bu da hər şey deyil! Bu 

faktları eşidən uşaqların marağı və təəccübü çevikləşir, 

soruşurlar ki,o qəhrəman orden alıbmı?  

«Muştuluq»da tərbiyəçi-müəllmlə uşaqlar arasın-

da dialoq – sorğu baş verir, yaranır. Yazıçı sanki özü 

aparır bu dialoqu, eyni zamanda pedoqogikanın tələb-

lərini gözləyir: 

«Tərbiyəçi qələmi stola vurub sükut yaratmaq 

istədi: 

–Qulaq asın, qulaq asın, hamısını danışacağam. 

Deməli, üç tank vurub, məhv edib. Düşmənin bir rota 

qoşununu qırıb. O qəhrəmanın familiyası Ağayevdir.  
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Əşrəf yoldaşı Nüsrətə pıçıldadı: 

–Mənim atam da Ağayevdir. 

Tərbiyəçi dedi: 

–O qəhrəmanın adı İlyasdır! 

Əşrəf yenə pıçıldadı: 

–Mənim atam da İlyasdır. 

Tərbiyəçi davam etdi: 

–Ağayev İlyas qəhrəman sovet topçusudur. 

Əşrəf Nüsrətə dedi: 

-Mənim atam da topçudur. 

Nüsrət ona etina etmədi: 

–Nə olsun ki, topçudur, qəhrəman ki, deyil». 

Sonuncu iradda uşaq psixologiyasının incəliyi ve-

rilmişdir. Uşaqları hər şeyə inandırmaq olmur… 

Mən bir qədər «ekskurs» edəcəyəm – bunu heka-

yədəki uşaq müdrikliyinə yazıçı işarəsi diqtə etdi və dahi 

Çin filosofu Konfusidən gəlmə fikri xatırladıram: Bəlkə 

də ona görə ki, (o, uşaq psixologiyasını «müdriklik dərs-

ləri» adlandırmışdır. – A.E.) əgər həqiqətən olmuş şeylə-

rə diqqətlə baxsaq, onlar bizim özümüzə tərəf yönəldil-

miş böyüdücü şüşəyə bənzər; onlar əsərlərin bədiiliyini 

sanki duyurlar… Böyük psixoloqlar hələ də uşağı müşa-

hidə edərkən aldıqları xeyri, təəssüratı müəyyən etdirmə-

mişlər, bunun «düsturunu» tapmamışlar. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

42 

Əşrəf də uşaqdır, onda (Nüsrət də) da eqosent-

rizm əlaməti vardır. Əvvəlcə «mən özüm», sonra 

«hamıdan yaxşı – qənaəti təbiidir. Bu, özünü və 

başqasını başa düşmək hissi yarananacan belə hal 

qarşısındakının fikrini anlamaq və qəbul etmək 

dərəcəsinə çatana qədər davam edir. Əşrəfdə 

tərbiyəçinin söylədiyi faktlara qarşı müəyyən inam 

yaranırsa, Nüsrətin şübhəsi bu inamı azaldır, hətta 

«sual» altına qoyur: «Atama yazacağam. Yazağam ki, o 

biri İlyas qəhrəman olubdur, sən də ol, o biri Ağayevlər 

üç tank vurublar, yaz görək sən neçəsini vurmusan? Ata, 

sən də topunla vur!.. 

Mir Cəlal kiçik yaşlı cocuğun müdrikliyini sübuta 

yetirir bir kiçik, amma mənalı dialoqla. Mənə elə gəlir 

ki, ədibimiz böyük Avstriya psixolqu İvan Piajenin nəzə-

riyyəsindən xəbərdarmış: bu nəzəriyyədə iki əsas ideya 

irəli sürülmüşdür: uşaq yetkinliyinəcən onun hissiyatının 

inkaşafı bəzi keyfiyyət dəyişiklikləri mərhələsi keçirir və 

uşağın ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri bu mərhələlərin 

dəyişməsində mühüm rol oynayır. 

Əşrəf hələ yetkinlik yaşına çatmamışdır, hissiyatı 

mükəmməlləşməmişdir, amma «şüuruna yaşadığı «ağır 

mühitin, cəbhənin təsiri izini salmışdır. Atalar cəbhədə-

dir, təkcə onun atası deyil ki. Və onun atası da ola bilər. 

Əsgər zənnində yanılırsa, mütləq o da düşməni qırma-
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lıdır topu ilə. Zəkalı, inadkar və qürurlu uşaq. Mənə yüz 

ildən artıq, Əşrəfdən təxminən 35 il əvvəl yaşamıq həm-

miləti Mirzə Ələkbər Sabirin buz üstünə çıxıb yıxılan və 

buzu layiqli «ittiham» edən cocuğu («Uşaq və buz»un 

qəhrəmanı) xatırlatdı. 

Mir Cəlal söhbətin birinci mərhələsində (şərti mə-

nada) öz inamında tərəddüd edirsə və öz «layihəsini» qu-

rursa, ikinci mərhələdə yanılmadığına inanmağa başla-

yır. Tərbiyəçidən: «Budur, qəhrəman İlyas Ağayevin 

şəklinə baxa bilərsiniz! Topun dalında odur!» Təntənəli 

sözünü təsdiqləyən qəzetin nümayişi. 

Oxucunu təəccübləndirməsin – ədib elə bil müha-

ribə dövründə bir dərsin stenoqramını təsvir edir; bütün 

xırda didaktik mərhələrilə. Tərbiyəçi-müəllim də öz dər-

sini – söhbətini əyaniliklə inandırmaq istəyir: «Tərbiyəçi 

dörd bükülmüş qəzeti göyə qaldırdı. Uşaqlara göstərə-

rək, skamyaların arasını gəzdi. Şəklə baxan kimi Əşrəfin 

ürəyi döyündü, ixtiyarsız qəzeti tərbiyəçinin əlindən aldı, 

ayağa qalxdı, bərkdən qışqırdı:  

–Müəllim!» Ani susur Əşrəf. Bu topçunun onun 

atası olduğuna şübhəsi qalmır. Belə hallarda uşaqlar se-

vincindən stress də keçirirlər, daha çox emosionallığa 

meyilli olurlar. Bu, onların sifətində təsirini göstərir: 

«Uşağın yanaqları pul kimi qızardı, gözləri ulduz kimi 

parladı, gözləri sevinc təbəssümü ilə işıqlandı». Bu an-
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larda tərbiyəçi pedaqoji taktını işə salır, Əşrəfin səsinin 

təsdiqinə şübhə ilə cavab verir; o, yəqinləşdirmişdi ki, 

Əşrəf atasını tapmışdır, deməli, suallarla onu bu stress-

dən çıxarmaq lazımdır. Və əvvəlki fikrini sonda deyir: 

«Mübarək olsun, Əşrəf! Sən indi qəhrəman balasısan!» 

Əşrəf bu münasibətlə anasını muştuluqlayır. He-

kayənin sonunda məzəli bir epizod alınır, nikbin əhvala 

səbəb olur. Əşrəf bu xəbəri anası ilə birlikdə qəzetə çat-

dırmağa tələsir, anasına: «Tez ol, tez ol, gedək qəzetə 

xəbərə» - deyəndə tərbiyəçi onlara baxır: –Əşrəf, qəzet 

xəbər verir, ya sən qəzetə? – bildirir.  

«Xəbər–ətərsiz» hekayəsində novellavarilik ele-

mentləri vardır. Süjet xətti ərini cəbhəyə yola salan, kör-

pəsilə evdə qalan Səkinənin  intizarı təşkil edir. Məsələ 

ondadır, o, üç aydır ərindən nigarandır, məktub almır. O, 

hərbi komissarın qəbuluna «şikayət» üçün gəlir: darıxır, 

intizar çəkir – xəbər-ətər yoxdur. Əri Fətullanın taleyi, 

qucağında mışıl-mışıl yatan, dünyanın əzab və iztirabla-

rından xəbərsiz körpəsi, bütün bunlardan hərbi komissar 

məlumatlanmalıdır – məqsədi də budur.  

Biz ağır, gərgin günlərində komissar obrazı ilə 

tanış oluruq. Gözləmək olardı ki, o, qəbuluna gələnlərlə 

elə də maraqlanmayacaqdır. Hərdi  məmurlarda belə «la-

qeydlik» adi haldır. Lakin o, Səkinəyə: «Bacı, «uşaq qu-

cağınızda siz niyə növbə gözləyirsiniz, gəlsəniz» üzrxah-
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lıqla onu qəbul edir. Hekayədə əsas surət Səkinədir, 

müəllif onun simasında arxada övlad böyüdən ana-bacı-

larımızın ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Onu – hansı ki, bi-

zim qadınlar heç vaxt kişi qapısını döyməmişlər – şika-

yət etməmişlər. Səkinənisə buna rəvac verən onun niga-

rançılığıdır, intizarıdır. İnsanfən, komissar da qarşısında-

kı ananın hisslərini başa düşür. O: –Bu, məndən asılı de-

yil, dövlət, xalq işidir, təkcə sənin ərin cəbhədə vuruş-

mur ki! – deyib rəsmi qayğıları ilə məşğul olardı. Müha-

ribə dövründə yazılan hekayələrdə «Xəbərssiz-ətər-

siz»dəki hərbi komissar obrazı fərdi xarakterlidir və ya-

zıçı ən ağır günlərdə hərbi rəhbərlərin arxada əzablarını 

atasız balalara, körpələrini yorğanına bükən qadınlara 

qarşı həssalığa çağırır və diqqət tələb edir. Bir epizoda 

baxaq: «Komissar stol başına keçib, əyləşmək üçün ona 

yer göstərdi, qələmi alıb bloknotu vərəqlədi və soruşdu: 

–Familiyası nədir? 

Səkinə qoynundan çıxartdığı dörd bükülmüş ağ 

paketi komissarın stolunun üstünə qoydu və dedi: 

–Cavadov Fətulla. 

Komissar Fətullanın adresini yazıb götürdü, Səki-

nəyə təsəlli verdi: 

–Arxayın olun,  mən qərargaha yazaram, tezliklə 

yoldaşınızdan xəbər alarsınız. Səkinən ürəyi sakit ol-

madı: 
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–Yoldaş komissar, - dedi, - neçə gün çəkər.  

–On-on beş gün çəkər, ancaq darıxmayın. Kağız 

gəlməsə, mən lap təcili teleqram vurub tələb edərəm, Siz 

heç narahat olmayın». 

Bu səmimi dialoqda müharibə zamanı hərbi qul-

luqçuların xarakterindən irəli gələn sərtlik, dəqiqlik və 

həssaslıqla bərabər – bunlar mütləq rejimdir – görünmə-

yən tərəfi də verilir: şikayətçilərə, xüsusilə, ərləri orduda 

olanlara səmimi, təsəlliedici aşılamaq hissidir. 

Mən dəfələrlə vurğulamışam ki, Mir Cəlalın əsər-

lərində – hekayəri də istisnalıq yaratmır – iti və kəsərli 

bədii və sosial proqnoz vardır, sanki ədib dünən yazıb, 

amma keçmiş olayları idarə edən adamlardır. Ədəbiyya-

tın gücü də ondadır – dünəndə. Bu günlə (mövcud vaxtı 

nəzərdə tuturam) yox, gələcəklə danışan, obrazlarının 

varisləri, sələfləri xarakterlərini yaxşı mənada saxlamış-

larmı, yaxud dəyişmişlərmi? İnsan varlığı fenomenidir-

sə, o, mürəkkəb xilqətdir, ehtiyac olmadan tarix yarada 

bilir, mühiti məcrasından çıxarmağa qadirdir… 

Digər maraqlı cəhət müharibədə vuruşan ərlərin, 

oğlanlarının intizarını eyni psixologiya ilə yaşayanlardır. 

Poeziyada bu təbii məhəbbəti S.Vurğunun, S.Rüstəmin, 

R.Rzanın, M.Rahimin, O.Sarıvəllinin, Əhməd Cəmilin 

və digərlərinin, nəsrdə M.Hüseynin, M.İbrahimovun, 

Əbülhəsənin, Ənvər Məmmədxanlının, S.Rəhimovun, 
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Əli Vəliyevin və başqalarının əsərlərində görürük. Mir 

Cəlal da hekayə yaradıcılığında, xüsusilə, azəri-türk 

qadınlarının dərdli övlad, ər sevgisini, istəyini inandırıcı 

bədii faktlarla təsvir etmişdir. Budur, bu görüşdən sonra 

Səkinənin intizarı daha da artır, ona söz vermişlər ki, 10-

15 günə bir xəbər olacaqdır: «Səkinə komissarın yanın-

dan qayıtdıqdan sonra saatları, günləri saymağa başladı, 

12 gün keçmişdi, 13-cü gün axşamı Səkinənin qapısını 

döydülər, göy bir paket verib, qol çəkdirdilər». 

Bu hadisədən – bəli, odlu döyüşlərdən gələn əsgər 

məktubları əsil əhvalatdır – sonra yazıçı – müəllif özü 

müdaxilə edir; çün o, məktubdan xəbərdardır və oxucu-

nu hazırlayır: «Biz istərdik ki, qürbətdə, səfərdə, ya cəb-

hədə adamı olan evlərin hamısı məktub alsın. Ancaq heç 

bir evə belə xəbər gəlməsini» - pıçıldayır. Və Səkinənin 

hisslərini yaşayır. Səkinə məktubu oxuyandan sonra yer-

lər, dünyalar onun başına fırlandı, göyləri hərləyib ba-

şına çırpdılar: «…O cavan gəlinin, o gənc ananın ümid 

və arzu dolu ürəyi parçalandı. Yazıq durduğu yerdə diz 

çökdi, özünü itirdi. Dili tutuldu. Dodağı titrədi. Bütün 

vücudu kibrit kimi alışıb yandı. Səkinə varlığını qovuran 

müsibətin ağırlığından elə bir fəryad çəkib ağladı ki, 

yaxın qonşularının hamısı bir dəhşət duymuş kimi evə 

töküldülər». 
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Səkinənin əri itkin düşmüşdür, özü də Poltava uğ-

runda gedən vuruşmalar zamanı… Dahi A.S.Puşkinin 

məşhur «Poltava» poemasını oxumuşdum. Əsər barədə 

öncə müqtədir tənqidçi, unuludmaz müəllimim, Mir Cə-

lal yaradıcılığının araşdırıcısı Əhəd Hüseynov danışmış-

dı. Onun pafoslu və məntiqli səsi, iri gözlərindən süzülən 

baxışları mənim yaddaşımın bir səhivəsidir. O, «Polta-

va»dan, döyüşlərdən əzbərdən misralar söyləyirdi. Mari-

ya. Koçubey, Mazela, Orlik surətlərini elə canlı çatdırıdı 

ki, poemanın son misraslarını daha səsli dedi. Elə o ax-

şam mən yataqxanaya gəldim, şairin «Əsərləri»nin II cil-

dində həmin parçanı bir daha təkrarladım. Budur, ölməz 

müəllimimin və böyük yazıçımızın ruhlarına hörmət ola-

raq Puşkin dühasını pıçıldayıram: 

 

Qədim məzarlara qatıb məzarı, 

Almışdır qoynuna kilsə onları, 

Dostların əkdiyi palıdlar, odur, 

Dikankada indi bu gün də durur. 

Onlar öldürülmüş o babalardan 

İndi nəvələr söz deyir hər an. 

Bəs o günahkar qız? Ondan xatirat 

Bir xəbər verməyir, nədənsə, heyhat.  

Onun əzabları, taleyi, sonu 

Qaranlıq pərdəyə örtülmüş bütün. 
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Axıb gedən günlər unutmuş onu… 

 

Bu sətirləri vərəqə köçürəndə bütöv bir dövr arxa-

dan boylandı. İndi şair də yoxdur, mənim müəllimim də, 

sevimli yazıçımız da – əbədiyyətə qovuşmuşlar. Mir Cə-

lalın qəhrəmanı Fətulla, onun arvadı Səkinə də həyatdan 

köçmüşlər. Amma onların körpə uşaqları yaşayır. Ədə-

biyyatın ölməzliyi də bundadır, əbədiliyi də müəllifin 

yaşamasındadır… «Səkinə üçün ərinin itkinliyi məfhu-

mu yoxdur, o, yaşamalıdır, doğma ocağına gəlməlidir, 

körpəsinə ata olmalıdır. Bu, onun arzusudur, amma mü-

haribə elə düşünmür, sağ qalanlara qəm-qüssə, intizar 

gətirir. «…Səkinə qoparılmış gül yarpağı kimi solub get-

məkdə idi. Ev-eşik gözündən düşmüş, həyat ona xəstə 

yatağı kimi işgəncə görünmüşdü. Yoldaşları onu məşğul 

edib əyləndirə bilmirdilər. Qadın payız səması kimi tu-

tulmuşdu. Gündüzlər bulut kimi qaralır, gecələr ağlayır-

dı…» 

Hekayədə müəllif gənc ananın ümid işığını yandı-

rır: itginlər salmaat da olur və qayıdırlar da. Səkinə 

ümidsizliyilə yavaş-yavaş barışır. Lakin evə qayıdanda 

qapını açıq görür. Evdən səs gəlir: «Ay qız, Səkinə, har-

dasan bəs? Evdən gələn bu səs Səkinənin bütün vücudu-

na, qanına işlədi. Lampa yandı, Fətulla köynəkcək hə-

yətə qaçıb onu qucaqladı…» Bu həmişəlik gəliş deyildi. 
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Üç günlüyə evə üz tutmuşdu. Ər-arvad arasında gileyli 

söhbət necə də şirin, səmimi, təbii verilir. Fətulla «it-

ginlə» barışmır, məqsədli olduğunu izah edir. Mir Cəlal 

oxucuda  təbiiliyi oyadır, hadisənin axarını Fətullanın di-

lilə söyləyir: «Rotamızdakıların hamısı bu fikrə gəldilər 

ki, intiqam almaq üçün «itgin» düşmək lazımdır. Biz 

düşmənin tutduğu şəhər və kəndləri qoyub qaçmaq istə-

mədik. Meşələrə, dağ-daşa çəkilib, müvəqqəti zaman 

üçün gözdən itdik. Almanların bir az toxdamasını, arxa-

dan arxayın olmasını gözlədik… Sonra onların canına 

bir vəlvələ saldıq ki… Biz buna görə itkin düşürük. Ka-

ğız gəlməyəndə narahat olmayın». 

Bu bir əsgər andı üçün xarakterikdir, lakin səda-

qətli arvad və ana üçün heç də belə deyil: «Necə narahat 

olmayaq, aylarla bir xəbər eşitməyəndə, adam necə olar» 

- cavabında qadın hisslərinin munisliyinə heyran 

kəsilirik. 

Hekayədə əsgərin nikbinliyi də diqqəti cəlb edir: 

o, sona qədər mərdanəliklə vuruşacağına əmindir: 

«…Sorağım dərinliklərdən gələcəkdir. Havaxt eşitdin ki, 

filan şəhərdə faşistlərin qaravulu oğurlandı, barıt anbarı 

yandı, paravozu partladı, maşını od tutdu, bil ki, mən 

sağam. Əlim işdədir. Səadətimiz, torpağımızın azadlığı 

üçün olan bu işlər sənə ən mənalı məktubdur. Diqqətlə 

dinləsən, mənim səsimi eşidərsən…» Ərin belə bir əh-
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val-ruhiyyəsi onun arvadında da inam, nikbin hisslər ya-

radır, o, elə bir qurur, elə bir iftixar hissi ilə yaşayır – 

özünü dünyanın ən xoşbəxm adamı hiss edir. 

Vətənin ən ağır zamanında sənət adamının insan-

larda, arxada çalışanlara, ailədə övlad tərbiyə edənlərə 

üz tutması, onların parlaq obrazlarını yaratması nəinki 

bədii əsərin poetikasıdır, eyni tutumda insanlığın poeti-

kasıdır – belə qiymətləndirirəm. Mən təhlil edəcəyim he-

kayənin belə bir yerindən başlamaq qərarına gəldim. 

Bəlkə də davamsız olduğum üçün: «…Kübranın həyə-

tinə girdim. Dağılmış, pozulmuş, novraqdan düşmüş hə-

yət sanki pərişan halı ilə mənə salam verirdi… Qocaman 

ərik ağacına yanaşdım. O da mənim kimi dərdli və qə-

zəbli idi. Düşmən zərbəsi onun gövdəsində dərin bir yara 

açmışdı. Ancaq ağacın «qan» damarları salamat idi. Tor-

paqdan əlaqəsi kəsilməmişdi. Torpaq – o minlərlə həyatı 

bəsləyən bərəkətli vətən torpağı ərik ağacını müalicə et-

di, onun vücuduna məlhəm yeridirdi…» «Çıraqlar yan-

dı» hekayəsindən götürmüşəm. Lirik səpgidə xatirələrin 

oyatdığı kövrək hissin təsirilə birinci şəxsin dilindən 

nağıl olunur. Partizanın  oxucuya təqdim etdiyi Kübra 

simvolik surət kimi də maraqlıdır. Onların maleyində bir 

oxşarlıq var: Səkkiz yaşlı qardaşları, səliqəli həyəti, növ-

raqlı mənzili, eyvanda limon ağacı. 
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Döyüş yolları onu Kübranın vətəninə gətirib çıxa-

rır. Xatirələr oyanır… Kübranın həyətindən taqqıltı səsi 

eşidir. Bu, balta taqqıltısıdır, ərik ağacına endirilir. Fər-

yad pıçıltısı partizanın qəlbinə, vücuduna toxunur. 

«Ağac öz xırda budaqlarına qədər silkələnir, ağır gövdə-

sini düşmən silahına verərək, rişəsini tərlətməyə qoy-

murdu. Ətrafına qar ələyir, iztirablar çəkən kimi çapala-

yırdı. Yəqin ki, dili olsaydı səslənəcək, fəryad edəcəkdi. 

Deyəcəyi ilk söz bu olacaq idi: «Kübra, haradasan? 

Amandır, məni yıxdılar… Ərik ağacını heç bir qüvvə xi-

las edə bilmir, təsəlli o olur – ona balta  çalan partizan 

gəbərdir!» 

Hekayədə ərik ağacı sanki hər şeyə şahidlik edir, 

söhbətləşir; müharibənin nə olduğunu anladır. Partizanın 

səssiz sözlərini yalnız o, eşidir, onu sevdiyini də duyur. 

Axı, necə hissiyatına yadlaşa bilər ki, onun yerə sərilmiş 

gövdəsi doğranmış budaqlarına – səpələnmiş yarpaqları-

na cavan əsgər «ağı» söyləyir, «elegiya» pıçıldayır: «İm-

kanım və qüdrətim olsaydı ərik ağacına daha tez çiçəklə-

məyi, yarpaq açmağı əmr edərdim. Quşlarla xəbər yol-

layıb, uzaq arxadan Kübranı və balasını çağırardım. Ərik 

ağacının kölgəsində süfrə salar, samovar qoyar, mühari-

bənin bütün acı və məhrumiyyətlərini canımdan çıxarar-

dım. Lakin bu tezdir… Çıxdım, həyəti bir də nəzərdən 

keçirdim. Ağacın yarasından öpdüm». 
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Partizan qoyıdır. Yazıçı öz qəhrəmanlarına 

«istirahət» verir, bədii əsərə məxsus «hər şey 

cəbhədədir» şüarını arxa plana keçirir. Məgər yaralanıb 

ordudan tərxis olunan azərbaycanlı yoxmudur? Elə 

cəbhədə vuruşub, faşist qırmaqla hər şey sonuclanır? 

Hekayənin eks partizanı öz yurduna, evinə qayıdır. Hər 

şey öz yerində, səliqə-sahman qaydasında. Baxmayaraq 

üstündən iki il ötmüşdür. Kimin əli, qayğısı bunu 

yaratmışdır? Sən demə, Şimali Qafqazdan köçürülmüş 

bir ləzgi qadının əli toxunmuşdur. 

Hekayənin sonluğu nikbinliklə qurtarır, belə də 

olmalı idi. Alman faşistlərinin məğlub durumu 1944-cü 

ildə əyaniləşirdi. Düşmən ordusu geri çəkilirdi. 

Partizanların hərəkatı bu məğlubiyyəti asanlaşdırırdı… 

Mir Cəlal məhz bu ildə belə bir bədii ovqatda «Çıraqlar 

yandı»nı yazmaya bilməzdi. Hekayədə Kübra öz vətəni-

nə yola düşəndə – evi tərk eləyəndə maraqlı, ibrətli, mü-

səlman dininə məxsus xarakterlə məktub yazır: «Ey bu 

evin sahibi! Sizi tanımıram, amma əsgər olduğunuzu bi-

lirəm. Bu ad mənə hər bir tanışdan və hər bir dostdan ya-

xın və əzizdir. Ağır və fəlakətli günlərimdə sən özün mə-

nim vətənimi qorumağa getmişsən, mənzilini mənə ver-

mişlər. Bu elə bir yaxşılıqdır ki, dünyada az adam, çox 

az adam tanımadığı yetim bir qadına bu yaxşılığı edər. 

Bütün ömrüm boyu sizə minnətdaram. İndi mənim şəhə-
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rimi  siz – qızıl əsgərlər düşməndən xilas etmişsiniz. Bu 

da üstəlik yaxşılıq. Məni bağışla, Vətən şirindir…» 

Məktub təbii ki, yaxşılığın əvəzinə bir təşəkkür-

dür. Lakin Mir Cəlal bir mühüm nüansa toxunur; hansı  

ki, deyirlər: «SSRİ mənim Vətənimdir» – biz müharibə-

dən sonra doğulan nəsil də bu şüarı əzbərləmişik. Amma 

hekayədə Kübranın dilindən eşidirik: «Mənim şəhərim», 

«Vətənim şirindir» çağırışı ona işarədir ki, əsil vətənimiz 

nə Rusiya, nə Ukrayna, nə Belorusiya torpağı və onların 

paytaxtları deyil. Hər bir əsgər öz doğma Azərbaycan 

Məmləkətini, öz Bakı, Gəncə, Bərdə, Qazax, Salyan 

şəhərlərini qoyub orduya çağrılmışdır! 

1945-ci il müharibənin kulminasiya nöqtəsidir. 

Amma bu o deməkmidir daha bitmişdir, arxayın gəzib-

dolanmaq mümkündür. Heç kim o vaxt belə fikirləşmək 

istəməmişdir. Unutmayaq ki, qələbənin son dəqiqələrin-

də də əsgər şəhid olmuşdur. 

Mir Cəlal bu ildə də məhsuldar yaradıcılıq fəaliy-

yətini davam etdirmişdir. «Ailə», «Oğul», «Od içindən 

çıxanlar» silsiləsindən hekayələr qələmə almışdır. 

Mir Cəlalın «Oğul» hekayəsi əxlaqi-sosial möv-

zuda yazılmış, müasirliyini itirməyən bir əsərdir. Möv-

zunun axarında «müharibə» məfhumu dayansa da, vali-

deyn-övlad münasibətlərinin əxlaqi tərəfi məhz ölkənin 

ən ağır günlərində sınağa çəkilir. İnkar etməyə ehtiyac 
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qalmır ki, Mir Cəlal və onun nasir həmkarları yazdıqları 

əsərlərində, almanların hücumunda qaldırdıqları məsələ-

lərdə sosialist əxlaqı çərçivəsindən kənara çıxmamışlar; 

belə deyil – əxlaqi münaqişəyə yer vermişlər – düşün-

mürəm. Belə olsaydı ölüm-dirim müharibəsində şəxsiy-

yət və cəmiyyət insan və kollektiv və digər nümunələrdə 

ziddiyyətlər öz ifadəsini tapardı. Geniş ponaramda ol-

masa da, tərəflər, yaxud mövqelər əsasında münaqişələr, 

situasiyalar: ideal tələblər, əxlaqi vəzifələr, vicdan borcu 

və sairlər arasında toqquşmalar ifadəsini tapardı. Mir Cə-

lalın  hekayələrində həm cəbhədə, həm də arxada insan-

lar ən kritik vəziyyətləri yaşamağa məcburdurlar, heç də 

bütün personajların işi yağ kimi getmirdi. Əlbəttə, ideo-

logiyadan irəli gələn əxlaqi ziddiyyətlər müsbət həll olu-

nurdu, buna baxmayaraq yazıçı bədii situasiyaların tipo-

logiyasını qurdu və əxlaqi sərvətlərin hər cür strukturun-

da azərbaycan millətini təmsil etdiyini büruzə verirdi. 

Hekayələrin qəhrəmanları barədə belə də düşünmək 

olardı; hansı ki, filosof və dramaturq J.P.Sartr öz yetir-

mələrinin suallarına cavab verirdi: Anasını evdə qoyub, 

faşistlərlə müharibəyə yola düşsünmü, yoxsa tənha evdə 

qalan ananı tərk etməsin? Nəticə belə idi ki, belə cür mü-

naqişə törədən situasiyanın hər iki həlli əxlaqi baxımın-

dan bərabər qiymətə malikdir – bəzisi cəbhədə həlak 

olur («Atlı»), bəzisi anasını evdə qoyub gedir («Havalı 
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adam» və «Göylər adamı»), bəzisi partizan kimi  dinc 

camaata kömək edir («Axşam  səfəri»), bəzisi yad tor-

paqda məhv olan ailənin qisasını çıxmaq istəyir («Bal-

dan sonra»), bəzisi cəbhəyə gedən oğlunu anası əvəz-

ləyir («Ananın yarışı»), bəzisi də bir təsadüflə köhnə ta-

nışlarla görüşürlər («Ailə»), bir sözlə, faşizmə müqavi-

mət göstərməkdən imtina olunmamalıdır, mümkün qədər 

hər bir vətəndaş qələbəyə kömək etməlidir, şərin xeyrinə 

çalışmamalıdır. Deyək ki, situasiyanın reallığı – ana ilə 

ayrılığın çətinliyi, uşaqla arvadını qoyub cəbhəyə üz 

tutması, neft mədənlərində yorulmadan işləməsi – ən 

yüksək sərvət kimi Vətən qarşısında borcu üstün tutmaq. 

Mir Cəlal hekayələrinə daha çox ana (uşaqlı qadın da 

anadır) obrazına üstünlük verir;  bu seçim məqsədəuy-

ğundur. Rus ədəbiyyatşünası V.Dneprov bu məsələyə 

toxunur və göstərir ki, seçmənin analoji oxşar situasiyası 

oğul tərəfindən yox, ana tərəfdən verilir: «Öz övladının 

analıq mərhəməti haqqı və vəzifəsinə görə saxlamalı. 

Yoxsa onu əziyyət və ölüm gözləyən yerə buraxmalı? 

Bu problem heç də nəzəri deyil: onu bizim zamanda mil-

yonlarla ana əslində həll etmişdir. A.Dneprov əlavə edir 

ki, Qorkinin Anası «Ana», Steynbekin Anası («Qəzəb 

salxımları» əsəri), Çapekin eyni adlı pyesində Anası, 

Brextin Anası («Teresa Karrarın tüfəngləri») həll edir. 

Qərarsa hər yerdə eynidir: ana xalq işi uğrundu mübarizə 
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aparan oğlunun əziyyətlərini və ölümünü könüllü surətdə 

qəbul edir. 

Qayıdırıq «Oğul» hekayəsinə. Bu dəfə qəhrəman 

xalq komissarın (nazirin) oğlu, Tibb institutunun yeni 

məzunu Fridundur. Onu Bakıda saxlamağı qərara almış-

lar: «Sizin haqqınızda ayrı fikrimiz var, biz istəyirik sizi 

ya aspiranturada, ya komissarlıqda saxlayaq» bildirirlər. 

Bizim mentalitetimizə müvafiq, «yuxarıların»  xəbəri ol-

madan belə onun doğmasını, qohumunu, yerlisini və-

zifəyə qoymaq, süni iltifat göstərmək, ali başda oturtmaq 

xəstəliyi. Bu günün rakursundan baxıram; sən demə, 30-

cu, hətta 40-cı illərdə də bu mənfi, qeyri-insani adət 

varmış. Və XXI əsrdə pərvazlanmasa, az qala rəsmi sta-

tus alması təbiimiş! Yazıçının müdaxiləsi. Bədii etirafı: 

«Doğrudur, o, respublikanın məşhur adamlarından, xalq 

komissarlarından birinin oğlu idi… Bunun bəlkə də bir 

xoşbəxtlik olduğunu düşünürdü. Amma Fridun heç vaxt 

və heç yerdə atasının kölgəsinə sığınmaq istəmirdi və öz 

vətənində buna ehtiyac da hiss etmirdi. Atası ilə, məhz 

atası ilə yad ediləndə məyus olur, başını aşağı salırdı. 

Ona elə gəlirdi ki, ya uşaq sayıb təhqir edirlər, ya da qar-

şısında elə bir böyük dağ dayanmış və onun üstünə kölgə 

salmışdır ki, bu kölgənin soyuqluğunu həmişə üzərində 

hiss etməli olacaqdır. O, bu dağın kölgəsində durduqca 

günəş görməyəcək. Sel suları hətta almasların, incilərin 
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də parıltısını örtdüyü kimi, kölgələr də onun şəxsi isteda-

dının, səyinin, qüdrətinin görünməsinə mane olacaqdır». 

Fridunun dilindən deyilən bu sözlər əxlaqi sərvət-

lərin iyerarxiyasının (ictimai borc xüsusi, fərdi borc 

nisbətən daha yüksək hesab olunur) hər hansı bir əxlaqi 

normanın tətbiqində mütləq və nisbi olanın dialektika-

sının aydın dərk edilməsilə qurulmasına əsaslanır: doğru 

danışmağı tələb edən norma və prinsipi. Fridun məsuliy-

yəti ətrafındakı yaltaqlardan daha aydın və əxlaqi  zə-

mində başa düşür, həyatda özünü diqtə etməyi qərara 

alır. O, seçmə azadlığına üstünlük verir və fatalist deyil. 

Əxlaqi fəallığı buna imkan vermir.  

Biz gəncliyə ümidlə baxmağı adət etmişik, onlar 

irəlini görürlər, lakin cəmiyyətdəki deformasiya psixolo-

giyası bu nəsli sapdırır. Əlbəttə, bu hərəkətdə, xüsusilə, 

vəzifəli ataların mənfi rolu danılmazdır. Fridunun atası 

istisnalıq yaradır. Oğlunun sərbəstliyinə mane olmur. 

Gənc həkim təyinatını Gədəbəyə alır. Səhiyyə şöbəsinin  

müdiri Sərvərov bu gəlişə sevinir və Qumlu kənd mən-

təqəsinə yerləşdirir, ona uğurlar arzulayır. Fridun işinə 

ürəklə yanaşır, tələbkarlıq edir, kənd məktəbinin istifa-

dəsiz otaqlarından ikisini təmir etdirir, müalicəxananı 

genişləndirir. Bu ilk addımlar oxucuda yəqinlik yaradır 

ki, Fridun yaxşı tərbiyə almışdır, sərbəst hərəkəti xoşla-

yır, həyatda lider olmaq istəyir. Xüsusilə, Moskvadan 
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gələn komissiyada professor Suxaninin soyuqlaması və 

məntəqədə yerləşdirilməsi, gənc həkimin düzgün müali-

cəsi onun barəsində təəssüratı yaxşılaşdırır. Mərkəzi 

qəzetlərin birində zökəmlə əlaqədar elmi məqaləsinin 

çapı nüfuzunu artırır. 

Hekayədə gənc həkim başını aşağı salıb öz vəzi-

fəsini yerinə yetirir. Amma vəzifəlinin övladı önündə 

yaltaqlananlar Fridun haqqında düşünürlür. Xalq  

Səhiyyə Komissarı bu simasızlardan biridir, atasından 

soruşur: «Fridun görünmür, onuncu poliknikaya baş 

həkimə müavin vermək istəyirəm, necədir? 

–O işləyir ki! 

Komissar inanmadı: 

–Harada, yoxsa ayrı bir məsul işə… 

Kişi ona macal vermədi: 

–Xeyir, ayrı işə niyə. Rayonda, Gədəbəy rayo-

nunda kənd həkimidir. 

–Ola bilməz. 

–Yoxsa siz həkimləri tanımadan işə qəbul edirsi-

niz? 

Səhiyyə komissarı utandı, güclə belə deyə bildi: 

–Bilmirəm necə şeydir? Aydınlaşdırmaq lazım-

dır!» 

Mir Cəlal gənc qəhrəmanını cəbhəyə göndərməyə 

tələsmir; arxadakı işlərin necə getməsi heç də davadan 
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az əhəmiyyət daşımır; kadrların yerləşdirilməsi, ikiüzlü-

lük, riyakarlıq, dayılıları irəli çəkmək… müharibənin sa-

kit, ölümsüz davam etməməsi kimi bir fəlakətdir. Vətən-

pərvərlikdən uzaq bir bəladır. Əxlaqi məqsədə, borca sü-

ni, şəxsi maraqlar və ilaxır vasitələr özünə yer almama-

lıdır. Elə etmək lazımdır ki, onun özü yüksək məqsəd 

üçün vasitə olsun. Fridunun atası yüksək vəzifə sahibi 

kimi idealdır. Yazıçı şikayətçi bir kənd adamının işini 

düzgün həll etməklə, onun əyani daxili «portretini» 

yaradır: «Yoldaş həkim, dünyada kişilər var imiş, adam-

lar var imiş! «Komissar … filənkəsi yəqin ki, eşitmişsi-

niz… (Göyüş Fridunun atasını Friduna tərifləyir, soru-

şurdu: - Görmüşsənmi onu?  

–Bəli, görmüşəm. 

–İşin düşməyib? 

–Xeyr, düşməyib. 

–Qapısı lap dərgah qapısıdır, o qədər gələn-gedən 

var ki! Bilirsən necə adamlar gəlir! İşi çətinə düşən hər 

kəsi onun qapısında görərsən. Kişi hamını ata kimi, qar-

daş kimi dindirib, danışdırır. Təki elə adamlardan bizim 

rayonda da çox olaydı». 

Sonuncu qənaət: təki, elə adamlardan bizim ra-

yonda da çox olaydı – ədib elə-belə demir. İnsan(lar) və-

zifəyə öz şəxsi malı nəzəriylə yanaşmamalıdır, xüsusilə, 

dövlət idarəetmə sistemindəki məmur özbaşınalığı olma-
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malıdır. Cəmiyyətin fəaliyyətində müxtəlif çətinliklər, 

mürəkkəbləşmələrin mövcudluğu mümkündür, bunu ara-

dan qaldırmaq əsas prinsipə çevrilməlidir. Mir Cəlal he-

kayəsində Fridunun qəhrəman olacağına yolu birbaşa 

cəbhə həyatından başlayır. Ailədən başlanan tərbiyə 

cəmiyyətdə bərkdən-boşdan çıxır və  münasibətlərdə 

formalaşır. Fridundakı intellektuallıq, humanizm, öncə, 

daxili zənginlik o qədər möhkəmdir ki, ona «yaşıl işıq» 

yandıranlara təslim olmur, əksinə, qalib gəlir. RİK sədri 

Zeynalov gənci görəndə, kabinetinə daxil olanda hətta 

ayağa qalxır, əl verir, yer göstərir. Bu, onun nəzakətin-

dən daha çox, atasının vəzifə, zabitəsindən irəli gəlir. Az 

sonra bu niyyət bəlliləşir: «…Sizin ki, atanız respublika-

da ali bir şəxs, ay sənin saqqalın ağarsın, bunu bizdən 

niyə gizlədirsən!.. Bizi utandırırsan…» 

Fridun özünü o qədər təmkinli aparır – bu davra-

nışı ilə tərəf  müqabillərindən nəzakətli, kölgədə fırlan-

mağı xoşlamayan ziyalı gənc kimi nəzərə çarpır. O, 

birbaşa «sətiraltı» eyhamını gizlətmir: «Mən lap layiq  

olduğum yerə təyin olunmuşam. Buna atam da razıdır. 

Mənim atam oğluna həqiqi tərbiyə və həyat yolunu gös-

tərən adamdır. Mən istəmişəm ki, adamlar  öz əməyimə, 

ləyaqətimə görə və bu ləyaqət dərəcəsində mənə bax-

sınlar». Maraqlı detal: Fridun belə bir mühitdə işləmək-
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dən cəbhəyə getməyi – əlbəttə, o, bunu gec-tez edəcəkdi 

– özü də yubanmadan etməyi üstün tutdu.  

Mir Cəlal müdrik pedaqoq kimi bədii əsərin im-

kannlarından istifadə edərək bəzi adamların əxlaqi 

davranışını, konkret, əxlaqi şüuruna  qiymət verir. Vəzi-

fəli adamlar az deyil ki, həyatın mənası haqqında bəsit 

anlama malikdirlər. İdeal haqqında məhdud, natamam 

təsəvvülərlə kifayətlənirlər. Onlarda səadətin bayağılaş-

mış modelləri təşəkkül tapır. Belə vəziyyətlərdə, yəni 

makromühitlərdə insan fəaliyyətinin hər hansı ayrı-ayrı 

cəhətlərinin, onun ünsiyyətinin mərəflərinin əxlaqi key-

fiyyətlərinin mütləqləşdirilməsi baş verir; bu isə davranı-

şın humanist istiqamətliyinin zəiflməsinə səbəb yaradır. 

Mir Cəlal nəinki müharibədə, dinc dövrdə də insanlar-

dakı ali əxlaqi şüur dəyərlərini tələb edirdi. Fridun cəb-

həyə yollanır, bir-iki epizodu müəllif oxucuya təqdim 

edir. Bu barədə anasına təcili teleqram vurur, ata-anası 

ilə Biləcəridə qatar yolunda görüşür və ayrılır. Fridunu 

biz quru, gələcəyin əsgəri kimi də görə bilərdik və bu 

xüsusiyyətinin fərqinə varmazdıq. Lakin yazıçı hər bir 

«xırdalığa» həssaslıqla yanaşır: «Birinici dəfə idi ki, Fri-

dun atasını – o enli kürək ucaboy, tənüməndə adamı, 

çallaşmış başından hər şeyə düz, iti baxan dərin 

gözlərində keçirdiyi mübarizələrin tarixi oxunan o dövlət 

xadimini, atası da Fridunu – dünənə qədər gözü önündə 
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iməkləyən, yıxıla-qalxa yeriyən ana uşağını, simasından 

ümid və rəşadət yağan o yaraşıqlı gənci ağlayan görürdü. 

Ancaq onların hər ikisi qəhrini boğur, dodağını gəmirir, 

ağladıqlarını gizlətməyə çalışırdılar». 

Fridun qəhrəmanlıq göstərir, yazıçı inandırıcı ve-

rir və haqlı olaraq təfərrüata getmir;  məncə, belə bir 

epizod olmasa da biz onun şücaətinə şübhə etməzdik.  

Biz birinci dəfədir azərbaycanlı komandir (Əli-

yev) surətinə  rast gəlirik. Düzü, mən sevindim; axı, 

azərbaycanlı əsgərdir – hey vuruşur, faşistləri öldürür, 

tankları yandırır, əsir götürür, di gəl, onlara rəhbərlik 

edənlər ruslardır. Belə məntiq alınır ki, bizi vuruşmağa 

göndəriblər, komandan verməyə yox! Mir Cəlal bu «boş-

luğu» doldurdu! «Əliyev ona yaxınlaşan və qolunu boy-

nundan asılı olan yaralının adını soruşdu. Fridun özünü 

təqdim edəndə Əliyevə əzizini görmüş kimi qollarını 

açıb, onu qucaqladı: - İzn ver sizi təbrik edim! Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı Fridun! – Onlar qucaqlaşdılar. Əliyev 

qəzeti çıxarıb, Friduna göstərdi və əmr edib maşına 

çağırdı, yaralılarla bərabər cəbhə qərargahına apardı…» 
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2. 

 

Mir Cəlal vurğuladığım kimi, Vətən müharibəsi 

illərində ən məhsuldar nasirlərdən biri olmuşdur. Bu 
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dörd ildə o, eyni amala – qələbəyə xidmət edən, ölüm-

dən qorxmayan, valideynsiz qalan uşaqlara qayğı, mərd 

analıq – daha digər insani hisslərə xidmət göstərən möv-

zular hekayələrinin məzmununu təşkil edir. Təbii hal 

kimi qiymətləndirməliyik. Ədəbiyyat da bədii-ədəbi 

funksiyası daxilində mübarizəni öz qəhrəmanları vasitə-

silə aparır. Hətta böyük tiranlar belə, müharibəni özu 

başlamamışsa, dərin həyəcan keçirir, məmləkətinin tale-

yini düşünür, yalnız ya özünümüdafiə, ya da qələbə haq-

qında planlar hazırlayırlar. Məşhur yunan yazıçısı Lukia-

nın ibrətli fikri yerinə düşür: «Vətən hamı üçün əzizdir; 

buna görə də bütün dünyada qanundarlar sürgün edil-

məyən ən böyük cinayət üçün ən ağır cəza yazırlar. Tək-

cə qanundarlar bu cür fikirləşmirlər. Orduların başında 

dayanan mötəbər insanlar üçün də bu bir qanundur. 

Qanlı vuruşmalarda əsgərə «sən vətən uğrunda döyüşür-

sən» deməkdən böyük söz yoxdur. Bu sözləri eşidən hər 

kəs öz yoldaşından daha ləyaqətli olmağa çalışacaqdır. 

Zira, «Vətən» sözü cəsarətsizi də qəhrəmana çevirir―. 

Bizim üçün «Vətən müharibəsi» kimi aşılanan o 

davada minlərlə şəhid verdik, deməli, bizim də mühari-

bəmiz sayılmalıdır. Belə bir psixologiyadan   müharibəni 

görmək tələb olunur. Bu dörd ildə eyni zamanda gənc 

nəsil tərbiyə olunur, bədii əsərləri həvəslə oxuyurdular. 

Vətənpərlərlik ruhu doğulurdu. Təsadüfi deyildi, antik 
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yunan ədəbiyyatında yaranan bütöv ədəbiyyatın leytma-

tiviydi bu mövzu. Məşhur yunan dramaturqu Aristofanın 

«Qurbağalar» komediyasını bu sətirlərin müəllifi ədəbiy-

yat fakültəsinin II kurs tələbələrinə keçərkən (2010-

2011-ci illəri nəzərdə tuturam) aşağıdakı epizodu diqqətə 

çatdırdım; axı, bizdə də Qarabağ uğrunda «müharibə» 

anlamı mövcuddur. 

 

Evripid 

Sən neylədin ki, insanlar mərhəmətli və ləyaqətli 

vətəndaş oldular. 

Esxil 

Mən müharibə ruhu ilə dolu bir dram yaratdım. 

Dionis 

O, hansı dramdır? 

Esxil 

O, «Yeddi sərkərdə» dramıdır. Ona baxan hər kəs 

aslan ruhlu, cəsur  ürəkli olmaq istəyəcəkdir… 

Vətəndaşlıq borcundan irəli gələrək, ədəbiyyatı-

mızın bütün  janrlarında günün vətənpərvərlik ruhunu 

əyaniləşdirən əsərlər yazıldı. Hərçənd, onların əksəri 

XXI əsrəcən yaşamadılar, hər halda ədəbiyyat tarixində 

yaşadılar. Görkəmli yazıçımız Mirzə İbrahimov «Müha-

ribə və ədəbiyyat» (1943) adlı məqaləsində yazmışdır: 

«Azərbaycan ədəbiyyatı Vətən müharibəsi dövründə 
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vuruşmaların ön cərgəsində olmuşdur. Yazıçılarımız bir 

nəfər kimi xalqımızın ağır və tarixi  mübarizəsinə qoşu-

laraq istər cəbhələrdə əldə silah, istər qələmlə həqiqət, 

şərəf və namus uğrunda çırpışırlar. Onlar bu müddət ər-

zində gündəlik mübarizəni əks edən və yazılması zəruri 

olan çoxlu şeirlər, hekayələr, şərqilərdən başqa ədəbiy-

yatımızın xəzinəsində əbədi qalacaq, xalqımızın həmişə 

Vətən və namus uğrunda mübarizəyə ruhlandıracaq, 

onun qəlbində nəcib və alicənab duyğular oyadacaq 

ölməz şeir nümunələri, hekayələr, povestlər, poemalar 

da yaratmışlar».
9
 

Maraqlıdır, müharibə zamanında yazan nasirlər-

dən Mir Cəlalın «Atlı»larını həssas Mirzə İbrahimov 

xüsusilə vurğulamışdır: «Axırıncı bir lirikaya, mülayim 

və şirin bir ahəngə, sadə, lakin yüksək bədii dilə malik 

olan Mir Cəlalın hekayələri ölməz hissdən ilham almış-

dır. Mirzə Cəlalın klassik novellalar bitginliyini xatırla-

dan «Atlı» hekayəsində Vətən eşqilə çırpınan sadə bir 

insan qəlbinin necə qəhrəmanlıqlara qabil olduğunu 

təsvir edir». Hekayənin qəhrəmanı Aqildir. O, düşmənin 

piyada hissələrilə qabaqlaşan atlılardan biridir və son 

dərəcə sayıqdır: «Düşmən arxada və şəhərdə olan qüvvə-

sini də buraya, meşəyə tərəf çəkir, qızıl süvarilər şəhərə 

                                                 
9
 Ибращимов Мирзя. Ясярляри, 10 ъилддя, Х ъ.Б., 

1983, сящ.60-74. 
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girdikləri zaman münasib vaxt tapıb qəfildən hücuma 

keçmək istəyirdilər. Aqil tüfəngini əlinə alıb açıqlığa, 

çığıra sarı yönəldi, bir arxın dalında gizlənib yolun üstü-

nü kəsdi. Bir də gördü  ki, bir-birinin dalınca 7-8 nəfər 

soldat gəlir. Soldatların əlində patron yeşiklərimi, ya nə 

isə yükləri var. Aqil səbirli ovçu kimi şikarını lap yaxına 

buraxdı, sonra dirsəyini yerdə bərkidərək silahını dilə 

gətirdi. Düşmən soldatları yıxılanda aşağı dığırlanırdılar. 

Cəld tərpənib yerə yatanlar isə meşəni gülləyə 

basmışdılar».  

M.İbrahimov M.Cəlalın hekayəsindəki lirikanı, 

şirin ahəngi vurğulayır. «Atlı»da biz belə  epizodları 

oxuyuruq: «Dünya kəsif bir tüstüyə çevrilmişdi. Tüstü 

içərisində isə hələ yanmamış, əriməmiş minlərlə maddə 

partlayırdı». Yaxud: «Artıq gec idi. Ay seyrək buludlar 

arasından gah görünür, gah gizlənirdi. Axşama isə daha 

da şiddətlənirdi…» 

Mir Cəlalın müharibə dövrü yaradıcılığı ədəbi 

tənqidin daim diqqətində olmuşdur. M.İbrahimov, 

S.Vurğun, M.Hüseyn, Hidayət Əfəndiyev, rus tənqidçi-

lərindən Y.Vladimirov və İ.Samsın adını çəkə bilərik. 

Məsələ ondadır, cəbhə bölgələrinə ədəbiyyat gedib 

çıxırdı, əsgərlərimiz oxuyurdular, müəlliflərə səmimi 

təəssüratlarını yazırdılar. S.Vurğuna, S.Rüstəmə, 

R.Rzaya göndərilən razılıq məktubları bu gün də 
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arxivlərimizdədir. Mir Cəlala gəldikdə Səməd Vurğun 

demişdir ki, aldığımız bir məktubda bir döyüşçü Mir 

Cəlalın «Vətən yaraları» hekayəsini  oxuyandan sonra 

düşmənə qarşı daha kinli və amansız olmuşdur.
10

 

Bir haşiyə. Bu gün də ölkəmiz  müharibəyə cəlb 

edilmiş, ermənilərlə vuruşdayıq. Cəsur ordumuzu təmsil 

edən əsgərlərimizə görəsən vətənpərvərlik ruhlu bədii 

əsərləri çatdırırlarmı? Eləcə də bizim söz adamlarımız 

(vacib deyil mütləq şairlər və  musiqiçilər olsun) rəsmi 

ezam edilirmi cəbhəyə? Əsgərlərin asuda vaxt ərzində 

mütaliəsilə maraqlanan zabitlər, komandirlər varmı? Bu 

üç sual daima məni düşündürmüşdür. Bir tərəfdən də 

şeir ruhlu, ilk qələm təcrübəli gənclərimiz orduya xid-

mətə çağrılanda onların poetik və nəsr imkanlarına qayğı 

göstərilməlidir, bəyan edilməlidir. Hələ oxumamışıq və 

müşahidə olunmamışdır ki, əsgər məktubları Yazıçılar 

Birliyinin, şairlərin, yazıçıların, rəsmi mətbuat orqanla-

rının ünvanına yol alsın! Qəribə deyilmi, rus torpaqlarını 

qoruyan və orada ölüm-dirim döyüşlərinə atılan azərbay-

canlı əsgərlərdə bu vasitəyə şərait yaradılardı, bəs indi. 

Mir Cəlalın Vətən müharibəsi illərində yazdığı 

hekayələrdən Əkbər Ağayev, Məmməd Arif, Əziz Mi-

rəhmədov da yazmışlar, təqdir etmişlər. Professor Qulu 

                                                 
10

 Бах: «Ядябиййат гязети», 1943, 18 ийун. 
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Xəlilov Mir Cəlalın yaradıcılığından danışarkən yazıçı-

nın bəzi hekayələrinin adını çəkir və yazır ki, ədəbi 

müharibə dövründə qələmə aldığı, xalqımızın qələbə pa-

fosunu, düşmənə qarşı qəzəb və nifrətini əks etdirən he-

kayələrində xalqımızın aparıcı qüvvələrini əsas götür-

müşdür. 

Mir Cəlalın bu dövr yaradıcılığında ilk hekayələri 

yığcamlığı və lirika tonu ilə seçilir; bu, belə olmalı idi. 

Əsgərlərimiz də, dinc insanları da bədii təminat missiya-

sında vaxt almaq, yormaq lazım gəlmirdi. Yazıçı çevikli-

yini də buraya əlavə edərdim. Və simvolikdir sanki: cəb-

həyə yollar ayrılır, cavanlar ilk övladlarını, ilk sevgilə-

rini qoyub uzaqlara gedirlər. Amal isə birdir: düşmənə 

qalib gəlmək. Müharibənin başlanmasının ikinci ayında 

Mir Cəlal «Yollar» hekayəsini qələmə aldı: gənc yazıçı 

öz üslubuna məxsus dil təmizliyi, peyzaj müşahidəsi. 

Oxucu bu təəssüratdan hadisələrə  enir: «Dan yeri ağarır, 

göylərə gümüş kimi bir parıltı gəlir. Xəfif və sərin yay 

küləyi bağlardan, bostanlardan, çiçəklərdən, lalələrdən 

ötərək hər yerə ətir gətirir. Böyük şəhər öz uca və 

əzəmətli binaları, geniş və açıq küçələri, səsli sahillərilə 

oyanır. Mərkəzi küçə ilə böyük və nəhayətsiz bir dəstə 

irəliləyir. Bunlar ölkəmizə qəbskarların hücum etdiyini 

eşidən kimi xalqın ilk çağırışı ilə vətən torpağını 

qorumağa gedən vətən övladlarıdır». Bu sırada Ədhəm 
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də var, baxmayaraq ananın bir oğludur, yenicə evlənmiş, 

Sabah adlı bir uşağı dünyaya gəlmişdir. Sabah adını da-

şıyan bu cocuq da simvolikdir. Ədhəmin gənc arvadı 

Nailə təmkinli, iradəli, çətin vəziyyəti qiymətləndirən 

azəri qadınıdır. Ola bilsin o, ərini cəbhəyə yola salanda 

ağlasın, sısqasın, amma dözür. Əlbəttə, oxucu Nailədən 

göz yaşı, hıçqırtı gözləməyə də ümidlidir. Lakin müəllif 

hələlik belə bir mənəvi-fiziki situasiyanı seçmir və  

müharibənin başlanğıcında psixoloji durumu nəzərə alır: 

«O, indi Ədhəmə  yalnız həyat yoldaşı, sevgilisi kimi 

baxmırdı. O, Əhmədə həm də bir əsgər kimi baxırdı. 

Əhməd böyük və müqəddəs səfərə çıxırdı…». Vaxt tə-

ləsir Nailə üçün. Hicran diqiqələri anlara dönüb əriyir: 

«İndi budur, öz sevgilisi yola düşmək üzrədir. Bir saat-

dan sonra onun qüvvətli qollarını Nailə artıq tuta bilmə-

yəcəkdir. Bu qollar artıq  xidmətdə olmalıdır». Ədhəmin 

ürəyində isə bir xahiş dolanır, gənc arvadına bildirmək 

istəyir. Bu xahiş nəydi? «Ədhəm beşikdən Sabahı götü-

rüb qucağına aldı, şamama kimi yumru, buz parçası kimi 

sağlam uşaq atasının qucağında durmurdu. O, balaq kimi 

sürüşür, qol-qanad açırdı. Sanki əldən qurtarmaq, imək-

ləyərək harayasa getmək istəyirdi. Uşağın bu təlaşını gö-

rəndə Nailənin xəyalından bir fikir keçdi: «O da anla-

mışdır, o da vətən torpağına yad ayaq dəydiyini duy-
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muşdur…» Bu rica Ədhəmin – atanın arvadına – Nailəyə 

əmanətiydi… 

Müharibənin öz qanunları var; bəzi məqamlarda 

bunlar gizlin qalır, amma bu «qanunlar» icra edilir. Kəş-

fiyyat şpionı, çuğulluq, fərarilik, düşmən tərəfə keçmək 

və ilaxır. Əllinci illəri xatırlayıram. Ailəmiz Astara is-

tiqamətindəki stansiyaların birində yaşayırdı. Sərhəd 

əsgərləri bu stansiyada gecələyir, səhərisi Bakı-Astara 

sərnişin qatarına minib, pasportları yoxlayırdılar. Yerli 

sənədlə öz torpağına belə getmək qadağındı. Biz orta 

məktəbin şagirdləri hər səhər həmin «poqraniçnikləri» 

avtomatlı, hərbi geyimdə görürdük. Və tez-tez mən 

atamdan eşidirdim (atam stansiya rəisiydi) ki, qonşu 

stansiyada, yaxud kənddə «şpion» tutublar, zastavaya 

təhvil veriblər. Bu işdə Təfəkkül Ağayev soyadlı bir, 

stansiya rəisi çox mahirdi, tez-tez mükafatlandırılırdı. 

Çox sonralar, bizə məlum oldu ki, bu «cəsuslar» qeyri-

peşəkar olub, təcrübə üçün bizim bölgəyə buraxılırmış. 

Yerli adamların sayıqlığını yoxlasınlar. Bunun nə 

dərəcədə yerində olduğunu deməkdə çətinlik çəkirəm. 

Amma öz doğma torpağına xüsusi sənədlə buraxılmağı 

Sovet dövlətinə bağışlamıram! Bir qardaş, doğma 

qardaşını Astarada görmək üçün dəridən-qabıqdan 

çıxırdı… Halbuki Vətən müharibəsi 5-15 ildi qurtarmış-

dı, bu proses – «şpion ovu» davam edirdi…. Mir Cəlalın 
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«Havalı adam» hekayəsini oxuyanda illərin xatirəsinə 

qayıtdm. Hekayənin qəhrəmanı Havva xaladır – anadır. 

Oğlu Fərmanı cəbhəyə yola salmış, ondan məktublar 

intizarındadır. Əkbər kişi Havvaya üz tutur: –Ay Havva, 

Fərmandan bir xəbər varmı, nə yazır? – Soruşur: – Ay 

Əkbər qardaş, yazmaq deyəndə, niyə, hərdən bir yazır. 

Ancaq bir parça kağız ilə bəyəm ürəyim sakit olur? Odur 

ey, səs-sədası Ukraynalardan, beş günlük yollardan gəlir. 

Uzaq yer, əlim çatmır heç olmasa görüşünə gedəm – 

cavabını verir. 

Yazıçı bu epizodu süjetin fabulası kimi təsadüfi 

vermir, gələcək hadisəni əsaslandırmaq, yəni ana inti-

zarının müqəddəsliyini əyaniləşdirmək üçün bədii üsula 

çevirir. İnsan, xüsusilə, övlad sahibləri bala məhəbbəti 

vurğunluğunda sayıqlığını da itirə bilər. Necə ki, Havva 

xala çağırılmamış əsgər qonağı onun xahişilə evə gətirir, 

sevincək tədarük görür, öz balası timsalında: «Qonaq 

içəri girdi. Şeylərini yerə qoydu. Havva ləyəni gətirdi, su 

töküb, əsgər əl-ayağını yudu. Ev sahibi eyvanda masa 

qoyub çay süfrəsi saldı». Azərbaycanlı ev sahiblərinə 

məxsus qonaqpərvərlik.  

Çağırılmamış əsgər qonaq ehtiyatlıdır və yerini 

şirin salmaq üçün oğlu Fərmandan xəbər gətirdiyini, 

hətta nişanılısı Nabatın da orada olduğunu bildirir. Daha 

nə qalır Havva anaya. Digər bir «sınağa» qonaq əl atır: 
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«–Ana, – dedi, – məni tanımırsan?» – Havva diqqətlə 

onun üzünə baxdı. Bu sarıyanız, göygöz, gödərək, şirin-

dil oğlanı harada gördüyünü yadına salmaq, tanışlardan 

birinə oxşatmaq istədi, bacarmadı. –Yox, bala, – dedi, –

zehnim kütləşib, fikrimə gəlmir. Kimlərdənsiniz? 

Qonaq araya söz saldı: 

–Bu otaqda kim olur? 

–…Heç kim olmur, bala, özümünküdür. Öz 

ixtiyarımızdadır, evdən sarı heç fikir-zad eləmə…» Və 

hər şeyi yerbə-yer edəndən sonra Fərmandan xəbər 

gətirdiyini deyir. 

Çağırılmamış qonaq daha bir üsula əl atır – təhlü-

kəsizliyi üçün: «–Sizdə qonaq olmağımı xahiş edirəm 

bilən olmasın, çünki biz əsgərlərə icazə yoxdur. Xəstə 

olduğuma məni buraxıblar. Evimizə gedirəm. Yoldan 

buraya dönmüşəm. Həm yoldaşım Fərmanın tapşırığını 

yerinə yetirmək, həm də bu istilərdən nəfəs almaq üçün 

sizə gəldim. Komandirimiz bilsə ki, mən özgə evinə-

zada  düşmüşəm, yaxşı  olmaz… Beləliklə, çağırılmamış 

qonaq öz rolunu məharətlə oynayır, özünü məzlum, ha-

valı xəstə şəklində təqdim edir, Havva ananın, sadəlövh 

qadının rəğbətini qazanır ki, bir necə gün qalsın və 

tapşırığı yerinə yetirsin. 

Mir Cəlal maraqlı, kövrək ana obrazını yaradır. 

Adətən, gözləmək olardı, yazıçı əsas mətləbdən yayın-
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mamaq üçün başqa təfərrüfatlara üstünlük verəcək, ha-

disələr «müharibənin qaydaları» çərçivəsində gedəcək-

dir. Belə olmur, Havva ana bizə daha doğma təsiri bağış-

layır. «Qonaq dərdini danışdıqca Havva arvad «can-can» 

deyir, öz balasına yanan kimi ürəyinin başını ovundurur-

du. Ürəyindən cindar çağırmaq, dua yazdırmaq keçirdi. 

Amma belə tədbirə əsgərin açıqlanacağını, sözünü 

dərhal eşidib əməl etməyi, xörəyinə istiot, bibər kimi 

təsirli şeylər salmamağı, yerinin həmişə kölgə və sərin 

etməyi kəsdirdi. O, gözü gəncin üzündə əl-əl üstə qoyub 

dayanmış, namərd xəstəliyi düşünürdü…» Çağrılmamış 

əsgər qonaq artıq «dördüncü» ehtiyat üsuluna əl atır: ba-

laca radiosunun Havva xala tərəfindən nəyə oxşadıl-

dığını dəqiqləşdirir: «Ona ya saat deyərəm, ya qutu» 

cavabından arxayınlaşır. Lakin Havvanı maraq götürür, 

qutuya diqqət yetirmək istəyəndə «yaxın durma» cava-

bını alanda, arvad geri çəkilir. Lakin ümumi sayıqlığa 

çağırış hər şeyi ortaya qoyur; axı, müharibədir və yaxşı 

haldır ki, camaatı ayıq-sayıqlığa çağırmaq; bu, məqbul 

olunandır. Mir Cəlal bu gün də sanki bizi sayıqlığa 

çağırır, bədnam qonşulara inanmamağa! Axı, əsrlərlə biz 

zatıqırıqlara inanmışıq, çörək vermişik, vəzifə etibar 

etmişik… Havva küçədə radio səsinə diqqətlə qulaq ve-

rir: «Vətəndaşlar, ayıq olun, tanımadığımız, şübhələndi-

yiniz adamları yoxlamamış müəssisəyə, evinizə burax-
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mayın. Faşistlər çox yerdə qızıl əsgər paltarı, milisioner 

libası geyinib, içərimizə soxulmaq istəyirlər. Onların 

hiylələrini seçməyi, açmağı bacarın! 

Bir haşiyə: Böyük yazıçımızın bu səsi-çağırışı bu 

günlərdə 30 mart 1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycanda 

törətdikləri genosid gününü xatırlatdı. (bu sətirləri 03 

aprel 2011-ci ildə yazıram). Televiziyada maraqlı və 

ibrətli verilişə baxdım, ürək ağrısı ilə. 1941-1945-ci il 

Vətən müharibəsində erməni daşnaklarının tərbiyəsini 

alan erməni terrorçuları Bakıda, onun idarə və müəssi-

sələrində, neftçıxarma sahələrində neçə-neçə xəfiyyə – 

şpion qismində gizlicə fəaliyyət göstərmişlər! Nə qədər 

ölkəyə (ölkəmizə) ziyan vurmuşlar, insan ölümünə səbəb 

yaratmışlar! Xarici kəşfiyyatın dəstəyilə bu faciələr… 

Mir Cəlal fenomeni bundadır: bir hekayə ilə bu 

gün də bizi –  həmvətənlərini sərvaxt olmağa səsləyir, 

daşnak tör-töküntülərini Bakıdan təmizləməyə çağırır. 

Onlara inanmamağa inandırır. 

Havva arvad bir obraz olaraq nümunə olmalıdır, 

yazıçı proqnozunda. Oxuyuruq: «Bu şübhə Havvanın 

qəlbindən keçəndə vücudunu bir üşütmə tərpətdi. Avam-

lıq ucundan qorxulu bir adamın felinə düşdüyünü güman 

edəndə canına daha bərk titrətmə düşdü…» Bəs biz 

necə? Erməni daşnaklarından törəyənlərə çoxmu şəhəri-

mizdə yer verəcəyik! Amma Havva səhvini düzəltdi.  
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Mir Cəlalın hekayələrində Ana obrazı xüsusi bir 

ovqala təsvir olunur; istər arxa cəbhə, istərsə odlu-alovlu 

cəbhə olsun. «Havalı adam»ın Havva anasının bir bacısı 

da «Göylər adamı»ndakı Mehridir, Əşrəfin anası. Hər 

ikisi sadəlövh, mehriban, diribaşdır. Mehri şəhərdə 

yaşayır, amma heç şəhər adamına oxşamır… «Göylər 

adamı» hekayəsində oxucuya Mehri ana obrazı daha ya-

xındır. Əşrəf təyyarəçi olsa da, Vətən müharibəsi baş-

layanda orduya getsə də, müəllif daha çox Anaya yaxın 

durur. Bu qadın oğlunun peşə seçməsinə də nəzarət edir, 

eləsini istəyir ki, gələcəkdə uşağa bir təhlükə yaranma-

sın. Eşidəndə ki, təyyarəçi olmaq istəyir – bərk nara-

hatçılıq hissi keçirir: «Yox, bala, - dedi, - nə deyirsən 

elə, ayağını yerdən üzmə! Xatalı peşələr bizə qalmayıb 

ha? Gəzməyə həvəsin var,  get, odur, dəmir yolunda işlə 

matros ol, şoferliyə yazıl!» Əşrəf tədricən anasını inan-

dırmağa nail olur, maraqlı əhvalat danışır, məktəb yol-

daşlarını evə gətirir; biri Bəhlul kişinin oğlu Fərman, o 

biri qarabağlı Nüsrətdir. Mehri ana ilə uşaqların söhbəti 

məntiqlidir, həyatın gedişini başa düşür, xüsusilə, 

Fərman deyəndəki: «Mehri xala, bizim məktəbə gələn 

yüz ərizədən bəlkə beşi qəbul ola, ya olmaya. Bu saat lap 

o dağ kəndlərindən tutmuş şəhər uşaqlarına qədər hamı 

təyyarəçilik məktəbinə can atır. Amma götürən kimdir? 

Buraya yüz yoxlamadan keçəni götürürlər…». Arada 
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tərəddüd yaransa da gəncliyin sözü keçir. Paraşüt məsə-

ləsində, hərçənd, o, heyrətlənir, «elə şey olmaz» - deyir. 

Bununla ananı başa salmaq istəyirlər ki, onun vasitəsilə 

qəza-filən baş verəndə salamat yerə düşmək mümkün 

olur: «Hər dəfə təyyarəçinin yanında paraşüt olur. İşdi, 

gördü ki, təyyarə yaman günə düşür, o saat paraşüt ilə 

hoppanır, sağ-salamat gəlib yerə toxtayır. Bəs necə? Sən 

elə bilirsən ki, göyə çıxanların hayına, qeydinə qalan 

yoxdur? Sənə söz verirəm ki, yer sənətlərində göydəkin-

dən çox adam olur…» 

Hekayədə Mehri xala obrazında iki mühüm xa-

rakterik, analara xas keyfiyyəti yazıçı qabarıq verir: Ana 

məhəbbəti və Ana qüruru. Birinci təkcə istəməklə 

sonuclanmır, ana oğlu ilə, onun oxuması ilə maraqlanır: 

«Ana oğlunu təyyarə məktəbinə verəndən sonra bir 

müddət dalınca gəzdi. Müəllimini tapdı, müdiri ilə tanış 

oldu. Oğlunun yoldaşlarını tapdı. Bu yeni aləmdə gör-

düyü, tanış olduğu hər kəs ona ümid verirdi. Günün 

birində Mehrinin özünü təyyarəyə əyləşdirib gəzdirən 

Əşrəf anasındakı əmniyyətə çox sevindi. Bundan sonra 

sənətində daha da qol-qanad açdı. Ana da oğlunun 

sənətinə alışdı. Elə vəziyyət yaranır, Mehri xala göydə 

motor səsi eşidəndə eyvana çıxır, balasına baxır, sevinir 

və həyacanlanır da. Təbii ki, bu, ana məhəbbətindən 

doğan hissdir. 
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Müharibə başlayanda Mehri anasının intizarı da 

başlayır. Biz yenə də anaların eyni qəlbə, duyğuya, 

ümidə malikliyini görürük. Necə ki, S.Rüstəmin Anası 

kimi; poçtolyanun yolunu intizarı ilə gözləyən oğul 

anasını: Ədibin dilindən eşidirik. «Mehrinin oğlunun 

hərbi meydanlarda olduğunu biləndə analara məxsus in-

tizar götürmüşdü. Az qalırdı quş olub cəbhələrə uçsun. 

Əlacı imkanı olsa. Özü də bir təyyarəyə minər, vətən 

düşmənlərinin başına tökmək üçün bomba götürər, 

Əşrəfə köməyə gedərdi». 

İkinci intizardan başlasa da, ana qüruru baş 

qaldırır. Müharibədə oğlu döyüşən Mehri ana o günü, 

saatı, dəqiqəni gözləyir ki, ayın 25-inə nə qədər qalıb, 

hər gün təqvimi qabağına qoyub, vərəqləri çevirir: 

«Təqvimdə qopardığı hər vərəq, sanki ömrünə bir gün 

əlavə edirdi. Ötüb-keçən hər gün onu oğlu ilə görüşə, 

həsrətini çəkdiyi günə yaxınlaşdırırdı. Ana bu günə böy-

ük hazırlıq görürdü. Düşmən üstə, davaya gedən oğlunu 

bir günlüyə də olsa öz evində əzizləyəcək, boyunu 

oxşayacaq, duyalayacaq, sonra yola salacaqdı». Müəllif 

ananı hərəkətlə verir, görüş həsrəti onu bir yerdə qərar 

tutmağa imkan vermir və nəhayət: «Gözlənilən gün 

xoşbəxi tale kimi gəlib çatdı. Təsadüfənmi, ya qəsdənmi, 

ana ilə oğlunun xatirinəmi bu gün göylər buluddan 

təmizlənmişdi. Zümrüd səmanın ortasında yanan günəş 
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aləmi gümüş kimi parıldatmışdı. Sanki o, uzun yollar 

gələn Əşrəfin ayaqlarına qızıl-gümüş səpirdi. Sanki o, 

oğlunun gələcək uğurlu günlərindən xəbər verirdi. Sanki 

ana ilə oğlunun görüşü onun da ürəyindən idi. O da dü-

nyada hər xeyir və xoş arzunun başa çatmasına sevinir, 

gülüməsəyirdi». Mir Cəlala məxsus təbiətlə insanın 

mənəvi zənginliyinin müfəssəlliyi və gözəlliyinin təsviri. 

S.Rüstəmin Anasının «davası» poçtolyondur, acı-

lasa da indi onun üçün darıxır, yer-göy ona dar gəlir, bəs 

Mehriyə nə olub, kiməsə xətrə dəyəcək söz deyibdir? Bir 

yerdə qərarı çatmır, ümidini də itirmir. Belə narahatçılıq 

onun qürurlanmaq niyyətindən gəlir: oğlu cəbhədən 

danışacaq, qələbədən söz salacaq və görəcəklər ki, Əşrəf 

təyyarəsilə anasının görüşünə gəlmişdir. Məsmə tramva-

ya minir, vağzala gəlir, vurnuxur, az qala oğlu ilə görü-

şəcəyi anı hamıya elan etsin. O, adam itirmiş kimi dav-

ranır: «Camaat içində vurnuxan, ona-buna yanaşan, gah 

göyə baxan, gah gəlib-gedəndən oğlunu soraqlaşan qa-

dın günortadan sonra görünməz oldu. O, axtardığını 

tapdımı? Yox! Ümidsiz olub evinəmi qayıtdı? Yox! O, 

maşın yollarına çıxdı. Bildi ki, oğlu təyyarədən ensə, 

piyada getməyəcək. Şəhərə gələn keşikçi kimi yolda du-

rub, ötən maşınların qabağını kəsdi. Maşın düz gümüş 

kimi asfaltdan süzüb gedəndə, bir də görürük kənardan 

ucaboy, başına qış şalı örtmüş, ağzı yaşmaqlı bir qadın 
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yola hoppandı, əlindəki bağlamanı yerə qoyub maşını 

qucaqlamaq istər kimi, üz-üzə durub qollarını açdı». 

Bəli, bu böyük hərflə Ana intizarına bələnmiş qadın qü-

rurudur ki, belə oğul böyütmüşdür. Mir Cəlal fərdi üslu-

buna sadiq qalaraq, oxucularını intizarda saxlayır və 

hekayəni novellaşdırır, gözlənilməz sonluğa yaxınlaş-

dırır. Küçədən evə zəng atır, Əşrəfin səsini eşidir: «Ana, 

evə qonaq gəldiyini bilib, deyəsən, əkilmisən?» «sataş-

ması» əvəzində ana sanki oğlunu bağrına basdı; bununla 

bütün intizarına, nigarançılığına son qoydu. 

Ana ilə göy, səma oğlunun qısa müddətli görüşü 

və ayrılığı. Mir Cəlal sevinir bir yazıçı kimi, belə bir 

vətənpərvər oğul onun hekayəsinin qəhrəmanıdır. Ağır 

günlərdə belə igidlərlə öyünməyə dəyər. Bu vəziyyət 

Mehrini romantikləşdirir, hətta xəyalpərvər edir: «O 

gedən gündən Mehrinin gözü göydə, göyün saysız-

hesabsız ulduzlarındadır. Ona elə gəlir ki, Əşrəf yer alə-

mindən, adi insanlardan ayrılmışdır. Müqəddəs vətən 

fədailəri kimi gecəsi də, gündüzü də, fikri də, xəyalı da, 

işi də, qayğısı da vətəndir! Mehri baxdıqca baxır, ul-

duzlarla ünsiyyət bağlayır. Ona elə gəlir ki, bu ulduzların 

hər birinin Əşrəf kimi həyatı, məcarası var…» 

 

 

3. 
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Mir Cəlalın müharibə dövründə yazdığı son heka-

yəsində psixoloji ovqat, obrazların daxili aləminə daha 

dərindən nüfuz etmək üslubu nəzərə çarpır. O yazıçı belə 

bir bədii meyarı (əgər belə deyərdiksə) üstün tutur – 

həyat müşahidələrində daha həssaslıqla insan xarakterini 

tamamlayan davranış xüsusiyyətlərinə diqqətlidir. Bu isə 

ədibin duyğusunu şərtləndirir. Dahi yazıçı V.Hüqo yara-

dıcılıqda bunu «üçüncü» hesab etmişdir. Duyğu psixo-

loji atribut kimi dərk olunmamış təcrübədir və təhtəlşüur 

təfəkkürünün əsasında dayanır. Yazıçı (müəllif) qəhrə-

manını həyatda görürsə, izləyirsə (hərəkətini) qarşısına 

qoyduğu məqsədinin bədii həlli yolunu tapanda məntiqi 

düşünür, emosiya ikinci plana keçir. Duyğu ona imkan 

verir ki, müşahidəsindən aldığı informasiyaları ümumi-

ləşdirsin. Psixoloqlar yaradıcılıqla müəllif fərasətindən 

danışarkən (araşdırmaları nəzərdə tuturam), təfəkkürü 

yalnız beynin tam ixtiyarına verildiyini təsdiqləyir, yazı-

nın gedişində müşahidənin nəticələrinə istinad etdiyini, 

bədii informasiyaları, qruplaşdırdığını vurğulayırlar. 

Sağlam bədii təfəkkür əvvəlcə ehtimalları saf-çürük edir, 

sonra həqiqətləri sadalayır və tam olaraq əsəri qələmə 

alır. Məşhur fizik Laplas göstərir ki, ehtimal – dürüst-

ləşdirilmiş ağıllı idrakdır – anlaqdır. 
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Mir Gəlal son hekayələrində (1943-1945) yaxşı 

mənada sanki yorulur, ötən müharibə illərində göstərilən 

fədakarlığını ədəbiyyatda formulə olunmasından razıdır. 

Hekayələrində həm fiziki səhnələri, həm də daxili 

həyəcanları təsvir etmişdir. Və bir sual yaranmaya bil-

məzdi özü üçün: arxa cəbhədə dinc həyatda çalışanlar, 

qələbəyə yardımçı olanlar, uşaq böyüdənlər – tərbiyəçi-

lər, kişilər hansı hissi yaşamışlar? Sual ritorik səslənsə 

də, ədibin təxəyyülündən oyanmamış olmazdı. Yazıçının 

«Od içindən çıxanlar» silsiləsindən hekayələrindən biri 

«İki ananın bir oğlu» adlanır. Müharibədir. Azca əvvəl 

uşaqlar doğulmuşlar. Məktəb də, bağça da və digər təd-

rislə bağlı kiçik qurumlar da fəaliyyət göstərir. Yəni in-

san – əmək – təhsil «üçlüyü» ritmilə davam edir. Bunları 

hərəkətə gətirən, vaxtlarını maraqlı keçərməyə səyli olan 

müəllimlər və tərbiyəçilər var. Amma ruhən heç də hamı 

eyni ovqatda, ümumi taledə yaşamır: Oğlu cəbhədə hə-

lak olan övlada həsrət, gözü irtizardan çəkilməyən… 

analar da az deyil. Buraya «qara kağızı» göz yaşlarına 

bələyənlər lap çoxdur. İdeologiyaya daim girov saxla-

nılan Azərbaycan xalqına Böyük Vətən müharibəsində 

şəhidlər digər xalqlarla müqayisədə çox-çox pay düş-

müşdür! Bu da pozulmaz və silinməz tarixi faktdır… 

Hekayədə Mir Cəlalı sonsuz (biz belə 

səsləndiririk dilimizdə) bir qadının mövcud və gələcək 
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taleyi düşündürmüşdür. Özünə məxsus «dedektiv» 

elementlər və novellavari hadisələr bu hekayədə də 

təsvirini tapmışdır. 

«İdris adlı uşaq mərtəbədən yıxılır, Vəziyyət təbii 

ki, kədərli havaya bulaşır: «İki qadın oturmuşdu. Biri 

yaşlı, başına ağ dəsmal örtmüş xidmətçi idi. O birisi tir-

mə şallı, cavan və yaraşıqlı bir gəlin idi. Deyəsən hər 

ikisi ağlayırdı.  Tirməli gəlin lap cavan idi. Halbuki o, 

neçə bala böyütmüş təcrübəli qadınlar kimi uşağı öpüb 

əzizləyir, bu qolundan o biri qolluna verir, bir tərəfdən 

ovutmaq istəyir, o biri tərəfdən də özü ağlayırdı… O bi-

risi ağ dəsmal örtmuş qadın uşağı gəlinin əlindən almaq 

istəyirdi, ala bilmirdi». 

Xata bir təsadüf nəticəsində sovuşmuşdur. Tərbi-

yəçi Nazimə göydən enən uşağı bir göz qırpımında göy-

dəcə tutmuş, özü yıxılsa da, uşağı salamat saxlamağı 

bacarmışdı. Bu əhvalat baş verəcək hadisələrə «fabula» 

rolunu oynayır, eyni zamanda əsaslandırır: yaxşılığı itir-

məmək, səni həyata qaytaran kimsənin önündə daima 

borclu qalmaq və ailəyə, ətrafa, cəmiyətə faydalı olmaq. 

Nazimə obrazı kövrək kədərli ömrünü yaşayan bir 

qadındır. Ailə qurmaqda da bəxti gətirməmişdir. On beş 

ildən artıq ərli olmasına baxmayaraq, övladda tale ondan 

üzünü çevirmişdir. Nazimə hissiyatlı qadındır. Saatsaz 

əri evi təmin etmişdir həmişə. Xasiyyətcə kobud deyil-
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dir. Lakin bu sosial-maddi təminat Nazimə üçün dəyər-

siz bir nəsnədir. Və özünə sual verməyə haqlıdır: «Bizi 

kimə tapşırırsan? Hanı sənin balaların?» Yazıçını da 

sualların cavabı maraqlandırır. Faydası olacaqmı? Özü 

cavab verir müəllifin: «İllər ötdükcə Nazimə bu hissin 

ağırlığını daha artıq duyurdu. Bədənnüma güzgü qaba-

ğında dayanıb başını darayanda, saçlarındakı ağ tükləri 

görəndə sinəsindən dərin və dərin bir ah qopurdu. Ona 

elə gəlirdi ki, bura, bu bəzənmiş və həmişə öz səliqə-

sində qalan otaq ev deyil, qocalmaq, ölümü gözləmək 

üçün bir tənhalıq guşəsidir. Eyvana çıxır, çiçəyini təzəcə 

töküb, meyvələrini böyütməkdə olan ərik ağacı gözünə 

sataşırdı. Dayanıb ətrafı dinləyəndə, haradansa gülən, ya 

oynayan uşaqların səsi ucalanda, Nazimə saatlarla dinlə-

mək istəyirdi. Səslər sönüb uzaqlaşanda Nazimə təzə hə-

yətdən çıxır, səssizcə şəhər küçəsinin izdihamına qarı-

şırdı». Budur, övladlığın ana nisgili. Bu, elə bir qüdrətdir 

ki, ana dünyaya gətirdiyi ciyərparasından zövq almalı, 

əzabına dözməli və boya-başa çatdırmaqla nəslini davam 

etdirməlidir. O, bu mənəvi və fiziki ehtiyacını qismən də 

ödəmək üçün bağçaya üz tutmuşdur. Nazimənin bir 

cəhdi bəlkə də sonuncu olardı. İdrisi oğulluğa götürür. 

Yazıçı çox müdrik iş görür: İdris nə atasından, nə də 

anasından süni ayrılmır, öz soyadını daşıyır. Mir Cəlalın 

bu qənaətinə əlavə edərdim ki: həyatda heç də özünü 
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doğrultmayan bir ənənəyə şəxsi münasibətimi bildiri-

rəm: Azərbaycanlı ailələrdə sonsuz ər və arvad qohum-

larından uşaq götürürlər övladlığa; özlərinin adına rəsmi 

sənədləşdirirlər. İllər keçir, bu uşaq cinsindən asılı ola-

raq bacı və qardaşlarına oxşayır zahirən. Bu ilk şübhə 

yaradan əlamətdir. Qohumlar arasında əlaqələr nəticə-

sində «götürülən» uşaq özünü dərk edir, düşünüb-daşınır 

və analiz aparır. Axı, o, yəqinləşdirdiyi ana-atasını necə 

inkar edər? Onu həyata gətirənlərə necə laqeyd qalar? 

Bu, bəşəri haldır, insana xas keyfiyyətdir. Nəticədə konf-

liktlər yaranır ailələr arasında. Ögey ana-ata da o məna-

da haqlıdır ki, cocuğun illərlə əziyyətini, qayğısın çək-

mişlər. İndi isə … o öz bacı-qardaşlarına yovuşur, xüsu-

silə anasına – qanı çəkməyə bilməz! 

Məgər olmazmı uşaq əsil validenylərini tanısın, 

eləcə də bacı-qardaşlarını? Digər islam dinimizə xas 

evlənmək məsələsi. Ögeyin qızı, yaxud oğlu ayrılığın 

(başqa bölgədə, ölkədə yaşayanları bilavasitə nəzərdə 

tuturam) nəticəsində tanımadan bacısı ilə, yaxud qardaşı 

ilə evlənməyi istisna etmək mümkünmü? Həyatda buna 

heç kəs zəmanət verə bilməz… Ən optimalı, humanist-

liyi ondadır – övlad kimi himayəndə böyüt, qoy o, əsil 

valideynlərini, bacı-qardaşlarını tanısın, xoş ünsiyyət 

bağlasın. Axı, tənha övladın haçansa həyatda tənha qal-

maq ehtimalı da vardır!.. Nazimənin şəxsi həyatında 
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«geriyə» yol yoxdur; yaş işini görmüş, körpələr böyü-

müş, hətta müharibəyə gedənlər də var; indi isə – 

qələbədən sonra qayıdırlar. Bəs İdris necə? 

Həyatda nankor övladlar azmıdır; belələri öz 

doğma valideynlərinə belə laqeyd qalırlar. İllərlə aramır, 

sanki onlar bu dünyada yoxmuş. Naziməyə «nənə» de-

məkdə çətinlik çəkirəm ki, İdrisdən əlini üzmüşmü, yox-

sa? 

Müəllif yenə təmkinlə, tələsmədən oxucunu hadi-

sənin içərisinə aparır, özüylə şahidliyə gətirir: Vağzaldır. 

Perronda intizar baxışlardır. Qatarda əsgərlər doğma 

diyarlarına gələcəklər. Xəyalən o məqamları düşünəndə 

qəribə hisslər keçirdim. Təsəvvür etdim ki, mən də orda-

yam, övladım ordudan qayıdır. Bizim hisslərimiz aydın-

dır: ata və ana duyğuları. Mən onu da unutmadım, oğlu-

mun «analığı» da var, hansı ki, onu ölümdən qurtarmış, 

ona analıqdan məhrum qüdsiyyətini bağışlamışdır. Gö-

zümlə ətrafa baxınıram. Gözümə dəymir. Amma bizim 

diqqətimiz oğul gəlişindədir: Və: ...Birdən onun: «Ana» 

deyə səsləndiyini və əli ilə adamlar arasında kimə isə 

işarə etdiyini gördüm. Çəhrayı paltarlı, başıaçıq bir qa-

dın «İdris» deyib özünü irəli atdı. Ana-bala bir anda elə 

qucaqlaşıb, bir-birinə elə sarılmışdılar ki, hamının nəzəri 

onlara tərəf çevrildi. Uzun ayrılıq, intizar və təhlükədən 

salamat və qalib çıxıb, belə bir gündə bir-birinə qovuşan 
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ana-balaya baxmaq hamıya xoş idi…» Yazıçı bizi 

qabaqladı və bizim hisslərimizi ifadə etdi. Amma müəllif 

bizdən daha həssas imiş; bizi bağışlamaq olar, davadan 

oğlu gəlir, ciyərpara gəlir: «Nədənsə bu görüş və bu göz 

yaşı vaxtı ilə uşaq bağçasında gördüyüm mənzərəni 

yadıma saldı. Tirməli gəlin bütün sadəliyi və gözəlliyilə 

gəlib gözümün qabağında dayandı…» İdris qəfil: «Na-

zimə nənədən bir xəbər», - soruşur, «Salamatlıqdır, hər 

gün soruşur» - cavabını alır. 

Birbaşa uşaq bağçasına gəlib maşınla Naziməni 

yoluxurlar.  Kövrək bir epizod; Oxudum: «Maşın daya-

nan kimi cəld düşdüm. Şoferlə bağçaya muştuluq apar-

mağa getdim. Nazimə xalanın saçı ağarmış, qəddi bir qə-

dər əyilmiş, səsi də boyu kimi alçalmışdı». Əllərim titrə-

di, həyatın necə də şərti, gözəlliyə vəfasızlığına acıdım. 

Hanı gənc Nazilə? O, dünyaya gəlmişdi böyüsün, bir 

oğlan sevsin, ailə qürsun, övlad gətirsin. Taleyi isə ona 

qənim kəsildi. Bütün arzuları puç oldu, xəzəlləşdi, ovul-

du. Bircə o balaca İdrisə ümidini bağlamışdı. Onu cəb-

həyə yola salmışdı. Nə yaxşı, bu sonuncu dəfə taleyi onu 

küsdürmədi. İdris nankor çıxmadı. Əzəmətli və ibrətli 

görüş: «Nazimə xala İdrisin çiyinlərindən tutub, üzünə 

baxır, sanki vuruşmalarda keçirdiyi macəraları onun 

gözündə oxumaq istəyirdi.  

–O ağır günlərdə heç yadına düşürdünmü? 
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İdris doğma oğul kimi danışırdı: 

–Bir gün də yadımdan çıxmamısız! 

Nazimə xala əllərini göyə qaldırıb şükür elədi:  

–Mənim də oğlum var! Mən də əsgər böyütmü-

şəm… 

Bunu deyir, İdrisi təkrar qucaqlayırdı». 

Mir Cəlal hekayədə bir məsələni, hansı ki, müha-

ribə bitmişdir, yeni cəbhə – quruculuq dövrü başlayır; 

insanlar, xüsusilə, valideyn – övlad paraleli daha sıx 

olmalıdır, əxlaqi uzaqlaşma özünü büruzə verməməlidir. 

Əks təqdirdə prosesdə tənhalıq ayrılıq ovqatı yaranır, bu 

isə münasibətləri kəskinləşdirir. Bundan əlavə, belə 

uzaqlaşma fərdin başqa insanlardan sadəcə olaraq ayrıl-

mağını, anlaşılmamasını, tərk edilməsini deyil, habelə 

soyuq laqedliyin, düşmənçiliyin çox vaxt  qarşılıqlı 

nifrətə keçən daimi duyğusunu yaradır. Mən deyərdim, 

bu xətt – motiv Mir Cəlalın müharibə həyatından bəhs 

edən hekayələrindən qırmızı xətlə keçir. O, pedaqoqdur, 

həyatda bərkdən-boşdan çıxmışdır. Əxlaqi uzaqlaşma 

çox mərhələli gediş kimi təzahür edir: bu, insandan onun 

əxlaqi sərvətlər irəli sürmək, yaratmaq qabiliyyətinin, 

onun əxlaqın subyekti olmaq bacarığının uzaqlaşmasıdır. 

Digər tərəfdən, əxlaqi sərvətlərin yaradılması, istehsalı 

haradasa şəxsiyyətdən «kənarda», onun daxili, davranı-

şından asılı olmadan anonim şəkildə baş verən simasız iş 
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olur; bu isə insanın yaradıcı qabiliyyətinin onun şüurun-

dan ayrılması kimi təsir oyadır. 

Mir Cəlal hekayə yaradıcılığında hələ də heç bir 

ədəbiyyatşünasın sezmədiyi, bu gün üçün xüsusi aktual-

lıq kəsb edən ciddi probemin bədii həllini vermişdir. 

«Od içindən çıxanlar»ın ikinci hekayəsi «Mənim də haq-

qım var»dır. Çox sadə, bəlkə də heç bir yazıçının etina 

etmədiyi əhvalatı fərdi zövqdən çıxarmış, insanın uzun 

vaxt ürəyində saxladığı arzunu tipikləşdirmişdir. Heka-

yədə konduktor Kazım kişinin ətrafında süjet cərəyan 

edir. Bir dəmiryolçunun əməyinə verilən qiymət. Bu gün 

əslində bu sosial və əxlaqi dəyərlərin çox hallarda, xeyli 

iri qurumlarda itirilən, gözlənilməyən hadisə – mən belə 

qiymətləndirərdim. Mir Cəlal zahirən sadə təsir oyadan 

bir məsələni qoyur: Uzun illərdir əmək cəbhəsində çalı-

şıb, nəhayət, yada düşübdür. Borcdan çıxmaq lazımdır. 

Yenə sosializm idarəetmə prinsipinə xas olan: hə, indi 

filənkəsi irəli çəkmək vaxtıdır. Yuxarılara hesabat verən-

də bir «pitiçka» qoyaq. Daha filənkəsin istəyi, arzusu 

nədir – ikinci məsələdir. Bütün cəmiyyətlərdə idarəetmə 

elitasının ən qorxunc metodu kadrları işgüzarlığına, in-

tellektinə və ləyaqətinə görə yox, şəxsi maraqlar komp-

leksində görüb irəli çəkmək əsas olmuşdur. Bu gedişdə 

mühüm olanı yalnız o deyil, əməyin, həyatda onun 

həqiqətən layiq olduğuna əhəmiyyət verilir, qeyri-əx-
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laqiliyin mənbələri uzaqlaşdırılır. Əsası odur, əməyin və 

ləyaqətin daşıyıcı olan insanlar sosial varlıqdan kənar-

laşdırılır, izole edilir, bununla da əxlaqın (davranışın) 

funksiyası itirilir. Alman filosofu İ.Kant əxlaqi fəaliy-

yətin ümumi qanunları olacaq maksimalar axtararkən, 

bunu perespektivsiz iş kimi götürür, ona görə ki, 

istismarçı siniflərin mövcudluğu şəraiti (onların dərin 

əxlaqi nöqsanları da bundadır) prinsip etibarilə ümumi 

nümunə ola bilməz. Konduktor Kazım kimi kadr şöbəsi-

nin rəisi, siyasi şöbə rəisi (İlyasov) tərəfindən xatırlanır. 

Burada biz iki məqamla qarşılaşırıq və müəllif mövqe-

yini görürük: birisi siyasi prinsipi gözləməkdir, bir kabi-

netdən digərinə keçməklə Sovet ideologiyası prinsip-

lərinə əməl olunmalıdır, ikincisi kadrın şəxsi həvəsi, 

ümumi marağı məsələsidir. Bəli, bir-birini inkar edən 

paradokslar. Və dialoqların özündə Mir Cəlal vəzifə 

daşıyanların səviyyəsini «sətiraltı» məna ilə oxucuya 

təqdim edir. Kadr şöbəsi rəisinin dialoqu:  

«–Niyə razı deyilsən, qardaş? 

Kazım öz sakitliyini pozmadı: 

–Ona görə razı deyiləm ki, mən öz vəzifəmdə 

qalmaq istəyirəm və irəli çəkilməyimi də heç kəsdən 

xahiş etməmişəm. 

–Kazım, bu cavabı sizdən gözləməzdm! 

–Mən elə bir sözə… 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

92 

Rəis onun sözünü kəsdi. 

–Biz sənə yaxşılıq edirik sağ ol deməkdənsə, eti-

raz edirsən? Gedə bilirsən! Xoş gəldin!» 

Siyasi şöbə rəisinin dialoqu: 

«–Nə dayanmışsan, Kazım dayı? 

–Qəzet almaq istəyirəm. 

–Gedək, qəzet məndə. 

Onlar yuxarı çıxdılar. İlyasov Kazımdan gileyl-

əndi: 

–Görünüb eləmirsən, Kazım dayı? 

–Vaxtım yola keçir, necə görünüm. Bir də sənə 

mane olmaq istəmirəm, bilirəm başın qarışıqdır.  

–Nə qədər qarışıq olsa da, beş kəlmə söhbəti yol 

tapılar!.» 

Məncə, sadə bir dəmiryolçu ilə irəli çəkilmiş iki 

rəisin həm peşə, həm də dünyagörüşü səviyyəsinin şahi-

di olduq. Müasir oxucu bilməlidir ki, Mir Cəlalın təbiə-

tində yumor, satira şirinliyi güclü və daimi olmuşdur. 

Otuz yaşlarında olan ədib, müharibədə yazılan bu 

hekayədə daha barizliyilə Sovet idarə sistemində insan 

taleyini həll edən iki vəzifə sahibinə başqa bir ədəbi 

prizmadan qiymət verə bilməkdə çətinlik çəkərdi. 

Halbuki rəislər bilirlər ki, konduktor Kazımı (axı, 

Kazımlar birdir-ikidir?) hansı peşə və mənəvi keyfiy-

yətləri üçün «ona müştəri» çıxmışlar? Müharibə başa 
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çatıb. Çətinliklər, konfliktlər, nigarançılar dəmiryolu 

sistemində də mövcud idi. Buna baxmayaraq rəhbər 

şəxslər diqqətliydilər. Kazım kişiləri görməyə bilməz-

dilər. Onlar (axı, dəmiryolçu  rəhbərlərə «bron» vermiş-

lər ki, arxa da bir cəbhədir, vuruşurlar) kənardan 

müşahibə aparırlar, əxlaq – mənəviyyatla sosial-siyasi 

prinsiplər gözlənilir; deməli, əxlaqi stimullar maddi 

stimullarla bağlı götürülür (mükafatlar, nüfuzlar və s.), 

əməyə görə haqqın ödənilməsi ardıcıl həyata keçirilir ki, 

bunun özü müharibə şəraiti üçün əxlaqi amildir. 

Siyasi şöbə rəisi daha yüksək savada, intellektə və 

s. malik olmalıdır. Amma o, məişət səviyyəsində dialoqa 

girir. Konduktor Kazım içərisində yaşatdığı arzunu hələ 

açıqlamır. Rəis isə pedant əxlaqında bir kəlmə söz açmır 

ki, ay yoldaş, evdə eşikdə, ailədə, şəxsi həyatında nə baş 

vermişdir, axı, davadır. Bizdən nə umursan? Və s. 

Yalnız ürəyində tutduğu bir niyyət var: Daha bəsdir 

konduktor Kazımın vəzifəsi, onu yuxarı qaldırmaq 

lazımdır!  

Konduktor Kazım son dərəcə təmkinli adamdır, 

sükutu ilə tərəf-müqabillərini «dişinə» vurur. Mən bir 

qədər başqa yöndə deyərdim: rəislərin səviyyəsinə gülür 

ki, bu rütbəyə çatmısız, amma uzun illər tanıdığınız bir 

konduktorun hisslərini duymaq iqtidarından məhrumsuz. 

Məgər vəzifə vəzifəyə qalxmaqla ölçülür. İlyasova 
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söylədiyi xitab, hansı ki, elə də sadəlövh ürək sözlərinə 

oxşamır: «Ürək mənə deyir ki, ey sinni keçmiş qoca kişi, 

beş ildir sən bu yollarda ayaq döyürsən, beş ildir sən 

vətəndən qürbətə, qürbətdən vətənə yol döyürsən, bu 

yolda, bu işdə gördüklərin sənin yadından çıxa bilərmi? 

Bunları unutmağa sənin ixtiyarın yoxdur! Ağır günlərdə 

cavanlar silah altına girib dava meydanlarına gedən 

günlərdə sən hər stansiyada bir kədər, bir xiffət duyur-

dun. Bacının qardaşını od içinə, ölümlə pəncələşməyə 

yola salardın. Sən bu mənzərənin şahidi oldun. Çox 

dərdlərə şərik oldun. Çox mənzərələrin şahidi oldun. 

Çox dərdlərə şərik oldun. Çox istəklilərin göz yaşına göz 

yaşı ilə baxdın…» Söhbəti konduktor davam edir, İlya-

sov da qulaq asır, sanki Göy aləmindən gəlmiş dəmir-

yolçu fəhləni dinləyir. Bir dəfə rəis müdaxilə etməyə 

cəhd edirsə, sözünü ağzında qoyur. Kazım kişi. Və 

nəhayət məqsədini açıqlayır: «Buradan cəbhəyə yola sa-

landa mən aparmışam, ayrılıq, göz yaşı, təhlükə, filan… 

Siz necə razı olarsınız ki, mənim də ürəyim  necə razı 

olar ki, həmin oğlanlar igidliklə qayıdan gündə onları 

evlərinə mən gətirməyim başqası gətirsin? – Kazım kişi 

dik-dik müsahibinin üzünə baxdı: «Necə razı olarsınız? 

Analar var ki, məni üzbəüz tanıyırlar. Onların oğlu 

mənim vaqonumda gedib… Mən həmin oğlanları bu gün 
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Bakı vağzalında qolundan tutub, ana ilə görüşdürsəm 

yaxşı olar, yoxsa səadəti özgəsinə tapşırsam? 

İlyasov ayağa qalxdı: 

–Kazım dayı, mən təslim!» 

Elə bu etiraf siyasi şöbə rəisinin siyasi dün-

yagörüşünün qiymətidir. 

Konduktor Kazım kişi maraqlı obrazdır, onda və-

zifə tutmaq, maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq şəxsi ar-

zusundan, ürəyində saxladığı niyyətindən qat-qat üstün-

dür. Mən inanıram ki, bu məqsədini yerinə yetirəndən 

sonra da o, vəzifə ardınca düşməyəcəkdir. Başlıca səbəbi 

ondakı əxlaqi stimul maddi stimuldan yüksəkdə dayanır 

və bu zahirən qeyd olunmuş formalara təslim deyildir. 

Öz istəyinə nail olmanın özü əxlaqi faktordur. «Salam» 

hekayəsində yenə Ana obrazı ilə üz-üzə dayanmışıq. 

Oğlunu cəbhəyə yola salan və vağzalda onun yolunu 

gözləyən bir Ana. 

Mir Cəlal hekayəni lirik təsvirlə başlayır, elə 

təhkiyələri də bu məcrada bir-birini tamamlayır: «Vağzal 

səkisinin enli, daş pilləkənlərindən enib uzaqlaşanda, 

köç yolunun başına çıxanda Salamın ürəyi döyündü. Bu-

raya iri, yeyin və bərk addımlarla yeriyərək, ətrafındakı 

hər şeyə etinasız olan ucaboy gənc əsgər, atəşi azalmış 

maşın kimi yavaşıdı və yerişini dəyişdi O, yalnız yerişini 

yox, duruşunu, baxışını, hərəkətini, fikir-xəyalını da 
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dəyişdi. Bu topçu zabit digər qəhrəmanlardan fərqli ola-

raq şəhərə yox, doğma topağına, kəndinə qayıdır. Mən 

bu epizodu oxuyanda nəzərimdə bir əsgəri, oddan-alov-

dan çıxmış eloğlunu canlandırdım. Yazıçı onun portre-

tini xırda detallarınacan qələmlə çəkmişdir. Mən özümü 

o obrazın yerində hiss etdim. Özüm də xatirələrə qayıt-

dım, bəlkə də yaşıma təslim olmuşdum: Orduda Moskva 

altında dahi sərkərdə, marşal J.Jukovun doğulduğu Prot-

va kənd ərazisində  (bizi onun qranitdən qoyulmuş 

əzəmətli büstünə ziyarətə aparmışdılar) qulluq edirdim. 

Tərxis olunub evə qayıdırdım. Sərnişin qatarından düş-

düm, son vaqona bilet vermişdilər. Biz dəmiryolçu 

ailəsiydik. Kiçik çamadanım sol əlimdə yellənirdi. Qoşa 

relslər gümüşü rəngə çalırdı. Uşaqlığımda onun üstü ilə 

ayaqyalın «yarışırdım» dostlarımla. Yayda sərinlik ho-

purdu. Evimiz də dəmiryolunun 50-60 addımlığında idi. 

Bakıdan telefonla xəbərləmişdim evimizi. Atam stansiya 

rəisiydi. Sağa tərəf boylandım. Üstü şiferli 5-6 ailəlik 

binanın stansiyaya baxan-gündoğanında evimizdi. 

Gözlərim anamı axtardı. Əvvəl heç kəsi görəmmədim, 

bir-iki saniyədən sonra anamın ayaqyalın üstümə yüyür-

düyünü görəndə, dizim qatlandı. Özümü  itirdim, sanki 

cərəyan altında çapalayırdım. Birdən özümə gəldim. 

Anama doğru qaçmağa başladım. Stansiyanın hündür 

perronunda atam, dəmiryolçu qardaşım və dəmiryolçu 
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dayımın  məni «hədəfə» aldıqlarını ötəri gördüm. Onlar 

da anama baxırdılar. Dayim Vətən müharibəsi iştirakçısı 

idi, 18 yaşında aparmışdılar, 45-ci ildə yara ilə ordudan 

tərxis olunmuşdu, birbaşa Qazaxın I Şıxlı kəndinə 

gəlmişdi… Mən qoşa relslərdən hoppandım, baxma-

yaraq uşaqlığımı itirmişdim, ali təhsilliydim, böyük bir 

qəsəbə orta məktəbindən əsgərliyə çağırmışdılar. İki-üç 

metrlik yoxuşu düşüb, məni  haqlayan anamın qucağına 

atıldım. Bircə onu hiss etdim ki, bədənimə qeyri-adi isti-

lik yayıldı. Ürəyim çırpındı, səsim xırıldadı: – Can bala, 

Alı, - güclə dilləndi və fikrini  tamamlamağı bacarmadı. 

–Yenə bu üç kəlməni təkrarladı; bu dəfə də cümləsini 

bitirə bilmədi…  

Oxucum məni kövrəklikdə qınamaz güman; ana-

nın qədrini heyif ki, onu itirəndən sonra daha ağrı ilə 

xatırlayırıq. Sağlığında adama elə gəlir, Analar ölmürlər! 

Bədii əsərin həyatiliyi, gücü ondadır oxucuda xatirələri 

oyatsın, qoy kədərli olsun, nə eybi. O qəm-qüssədə də 

bir ölməzlik var. Yadıma böyük söz ustası K.Pausto-

viskinin dahi rəssam İ.Levitan barədə qeydləri düşdü: 

«Levitan qüssə gətirən mənzərələrin rəssamı idi. İnsan 

kədərli olarkən, mənzərə də həmişə kədərli olur. Rus 

ədəbiyyatı və təsviri sənəti əsrlərlə kədərli səmadan, bə-

rəkətsiz tarlalardan, əyilmiş daxmalardan bəhs etmiş-

dir…»  
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Mən hər dəfə o günümü xəyalıma gətirəndə kə-

dərlənirəm, həm də ona görə ki, milyonlarla analar mə-

nim anam kimi əsgərlikdən gələn oğlanlarının qabağına 

qaça bilmədilər, onlara qismət olmadı… Mir Cəlalın 

Salamı Vətən torpağına ayaq basmış, öz qapısına çat-

mışdır, hisslər ondan möhkəm yapışmışdır; o, donub qal-

mışdır. Qonum-qonşunu səsləsə, yaxud onlar xəbər tut-

salar? İlkin onu ağrıdan cəbhədə həlak olan Mürsəlin 

anası fəryad qoparmazmı? Ona nə cavab verər? Lirik 

yazıçı təhkiyəsi: «Salam sanki bu kədərli xatirədən sıxı-

laraq başını aşağı saldı. Küçəni düz öyüb qalaya yaxın-

laşdı. İyirmi beş il açıb örtdüyü bu qoşa, balaca həyət 

qapısında bir dəyişiklik duydu. Lakin nəyin dəyişdiyini 

seçə bilmədi. Başını yuxarı qaldırdı. Divarı və qapı səq-

fini örtən qol-budaqlı tənəyin qönçə kimi şax yarpaq-

larını görəndə barmağını dişlədi: - Ax! Basdırdığım çu-

buq! Beş yaşım var!..»  

Qonşuları xəbər tutur, salamla görüşüb öpüşürlər. 

Lakin insanın daxili dünyası, istəkləri var ki, onlar da 

Vətən qədər əzizdir. Bəzən insan süni olaraq ifrata varır, 

hansısa bir niyyətlə: «Mən filən şeyi canımdan çox 

istəyirəm», «Mən axı, səni özümdən artıq sevirəm», 

«Kaş sən yox, mən öləydim» kimi yalanları dillərinə 

gətirirlər. Görəsən dedikləri elə o anlarda həyata keçərsə, 

nə edərlər? Sonuncu tövbələrini pıçıldayarlar, «Allah, 
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məni bağışla» deyərlər! Mir Cəlal hekayədə eyhamla 

belə bir ürəkdənkeçən hissi verir. Salam anasını, arvadı-

nı arayır ilkin olaraq. Başqa nə düşünərdi? Hərbi komis-

sarlığamı birinci baş çəksin? Nazirliyəmi dəysin? Əsla; o 

doğma ocağına birbaşa gəlmişdir, qonşu Həbib dayıdan 

ev-eşiyi sormuş, toxtamışdır. 

Yazıçı oxucunu Ana intizarına aparır; bu, daha 

xəyal deyil, ananın oturduğu məkandır – vağzaldır. 

Bəlkə də çoxunun etina etmədiyi bir qadının kimi 

gözlədiyilə maraqlanan yoxdur. Bəlkə də: «Həmin bu 

dəqiqədə vağzal avadanlıqlarının qurtaracağında, uca 

çinarın altında göy kalağayılı, əli boğçalı bir qadın 

dayanıb şimala, qoşa simlər kim uzanıb gedən və 

birləşib gözdən itən yola baxırdı. Qoşa çinarın gümüş 

yarpaqlarında meşədəki kimi uğuldayan külək qadının 

kalağayısını alıb aparmaq istəyirdi. Qadın kalağayısının 

ucunu əlinə dolayıb, o biri əlini alnına kölgəlik verir, lap 

uzaqlara, üfüqlərin dərinliklərinə baxır, köksünü ötürür-

dü. Ürəyindəki odlu bir həsrətlə yalvarırdı: –İlahi, 

hamının balası gəlsin, mənimki də onların içində». 

Burada toxdaq verək, hekayədə epizodik olsa da, 

İzzət obrazı nəzəri cəlb edir. O, uzun vaxtdır Nisa ananı 

muştuluqlamaq həvəsindədir. Ana söz verib ki, Salam-

dan muştuluq gətirsə, yaxşı hədiyyəsi olacaqdır. O mə-

qam yetişmişdir: «Bir anda Nisa xalanı tər apardı; diz-
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lərinə söykənib qalxmaq, özünü irəli atmaq istədisə də 

bacarmadı. İzzət onun qolundan yapışdı: –Gözün aydın 

olsun! Qalx, muştuluğumu ver! – Nisa xala əli ilə işarə 

elədi: 

–De görüm, ürəyim partladı. Nə xəbərdir? 

–Nə xəbər istəyirsən, Salam evdə oturub, səni 

gözləyir. 

–Sən allahın düzdümü? 

–Tez ol!..» 

Bu real xəbərə Nisa ana inanmaq istəmir, əslində 

ana ürəyi duyur bunu, yenə də elmin hələ də araşdırmaq-

da çətinlik çəkdiyi o hissin – həyacanı məni yenə anamla 

görüşümü xəyalımda yaşatdı. Xatırladınız: o yalnız uç 

kəlmə söyləyə bildi. Budur, Nisa ananın oğlu ilə görüşü: 

«Qadın iki əlini oğlunun uca çiyinlərinə atdı. Asılan ki-

mi oldu. Demə istədiyi sözlər ağzında qaldı. Özündən 

getdi. Salam onu qucaqlayıb yıxılmağa qoymadı. Nisa 

xalanın sinəsinə sərin su səpdilər. Bir qədər çəkmədi, 

qadın gözünü açıb Salamın üzünə baxdı, təkrar boynunu 

qucaqladı: –  İlahi, bu yuxudur, nağıldır, aşkardır? Sa-

lam, sənsənmi, bala?..» Bəli, ana sevgisi belə anlarda 

mifləşir, əsatirləşir. «Salam» hekayəsində müəllif keç-

miş zabitin əmək həyatını da lirik, lokanik nəsr boyaları 

ilə təsvir edir. Səriyyənin salamat olduğunu, rayonların 

birində işlədiyini eşidir və sevinir. Bu qadın onun həya-
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tında anasından sonra ikinci doğmasıdır. Lakin hələlik 

görüşmək ona qismət olmur. Başı təsərrüfata qarışır. Bir 

təsadüf ərlə arvadı, sədaqətli gəncləri qovuşdurur. Müəl-

lif «gözlənilməz» səhnə yaratmaq rinsipinə sadiqdir: 

«Baş aqronom qapını açıb «Yoldaş Abdullayeva, gəlin» 

- deyəndə, Salamın vücudundan bir əsmə keçdi. Başlıq 

örtmüş, uzunboğaz çəkmə geymiş Səriyyə içəri girəndə 

Salam dik ayağa qalxdı. Səriyyə qabağında, rəisin 

yerində dayanan hərbi geyimli, döyüş nişanlı qırmızı 

adama diqqət yetirəndə qışqırdı:  

–Salam! 

–Səriyyə!..» 

Hekayənin ilk sətirləri, başlanğıcda bir zabitin 

cəbhədən evə, torpağına qayıdışı təsvirilə başlayır. Hadi-

sələrin necə olacağı oxucuya bəlli deyil, intizarla izlə-

yirik. 

Sonda Mir Cəlal kədərli notlardan qaçır, mühari-

bənin qələbəsilə insanlara sevinc gətirməsi, dinc əməyin 

davam etməsi və hər bir cəbhəçinin keçirdiyi duyğularını 

təsvir edir. Əlvan və canlı tərənnüm (Nəsrinki daha 

həyati səslənir): «Günəşli xoş və sərin gün idi. Qatar-

qatar qaranquşlar üfüqləri ölçərək, sağa-sola ötürdülər. 

Yol boyu ağır yüklü məhsul daşıyan maşınların, tarla-

larda yer şumlayan traktorların gurultusu bir-birinə 

qarışmışdı. Kəhər atını sürərək, stansiya binalarından 
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uzaqlaşan, sağ və soldakı zəmiləri diqqətlə seyr edən 

Salamın ürəyi ayaz göylər kimi açıq idi. O, çoxdan 

ayrıldığı və bunun üçün də daha çox məftun olduğu bu 

zəmilərin, əkinlərin, su arxlarının, ağacların, bəndlərin 

hamısına diqqət yetirir, hamısına nə isə xoş bir şey oxu-

yurdu: «Dünənəcən topçu Salam, bu gün aqronom Sa-

lam. Dünənəcən sizi qoruyurdum, bu gün isə bəs-

ləməliyəm». 

Bu, vaxtilə, qoy Sovet dönəmi olsun, ordudan tər-

xis olunan, hökumət tərəfindən qayğısı çəkilən, öz iş ye-

rinə qayıdan, mükafatları unudulmayan və xeyli 

üstünlüklər səlahiyyətinə malik salamların taleyidir. 

Cəmiyyət Mir Cəlalın pronozlarının bədii ifadəsini tapan 

bu cür bədii əsərləri oxumağa borcludur ki, çağdaş 

Qarabağ müharibəsindən yaralı, yaxud sağlam qayıdan 

keçmiş döyüşçüləri gen-bol təmin etsin: maddi və 

mənəvi. Qoy gənc nəsil də ibrət alsın, özündə vətənpər-

vərlik duyğularını tərbiyə etsin. Unutmayaq, tarixən cə-

miyyət tərəfindən kasıblaşdırılanlar daha aqil olurlar. 

Məşhur ingilis yazıçısı Oskar Uayldin kəlamını xatır-

ladım: «Yoxsullar müdrikdirlər. Onlar daha rəhimli, da-

ha mehribandırlar, bizdən daha dərin hiss edirlər». 

Mir Cəlalın müharibə illərində yazdığı son heka-

yələrdən biri «Silah qardaşları»dır. Akademik Bəkir 

Nəbiyev bu əsərdəki dostluq hisslərini yüksək qiymət-
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ləndirmişdir. Hekayənin qəhrəmanı üzünü görmədiyi-

miz, səsini eşitmədiyimiz komandir Nəcəf Turabovdur. 

Yazıçı Nəcəfin cəbhədə həlakını elə bil rəmzi olaraq 

əsgərlərin son itkisi hesab edir. Hekayənin mart ayında 

qələmə alındığını nəzərə alsaq, pronozumda həqiqət yox 

deyil. Bu əsərdə də Ana obrazı təsvir edilmişdir. Bu 

yazıq qadın – oğul həsrətilə günü günə calayır. Yazıçı 

oğlu Nəcəfin şəhidliyini sanki gizlədir, önə onun 

adyutantı Alyoşanı keçirir. Məktublar göndərir anaya. 

Səltənət təkminlidir, istehsalatda çalışır, oğlunun haçan-

sa qayıdacağına ümidini kəsmir. İlk xəbəri bakılı rus 

əsgəri Alyoşa gətirir: «–Sizə, –dedi, xala, xoş xəbər 

gətirmişəm!  Nəcəfdən məktub var!  

Səltənət bunu eşidən kimi bükülmüş qamətini dü-

zəltdi, parıldayan gözlərini əsgərin əlindəki cızıqlı 

kağıza dikib bərkdən dedi: 

–Nə danışırsan? – Cəld məktubu aldı. – Can! 

Anan ölsün, ay Nəcəf! – deyib öpdü, gözünə sürtdü. 

Kürsü çəkib əsgərə təklif etdi: –Otur, bala! 

Əsgər oturdu. Səltənət aşağı qaçıb, Mehribanı 

çağırdı…» 

Məlum olur ki, Alyoşa Zvonaryov döyüş zamanı 

Nəcəfi ölümdən xilas edərək qolundan bərk yara almış, 

müalicə üçün Bakı xəstəxanalarının birində yerləşdiril-
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mişdir. Amma cəbhə üçün, döyüş dostu Nəcəf üçün 

darıxır, qırx gün ərzində o, Nəcəfə beş məktub göndərir. 

Ananın iztirabları lirik planda, insanın psixikasına 

məxsus yuxularla müşayiət olunur. Analarda güclü intui-

siya olur və əsasən doğru çıxır. Səltənət ana da istisnalıq 

yaratmır, qarışıq yuxular görür: «Ötən gecə qarışıq yu-

xularda oğlu ilə əlləşmişdi. Başını yastığa atan kimi, 

deyəsən, onu götürüb dava meydanına apardılar. Ağaclıq 

bir çöldə bir-bilə bıçaqlaşan adamları gördü. Odur, necə 

yüyürür, qabaqdan əsən soyuq küləyə qarşı yüyürür. 

Külək onun saçlarını, ətəklərini əzmək istəyir. Səltənət 

onu çağırır, o, eşitmir. Səltənət qaçmaq istəyir, ayaqları 

yerdən üzülmür. Əllərini qıçına çataqlayıb qaçan yerdən 

qoparmaq istəyir. Bir ayağı qalxanda, o birisi daha 

dərinlərə, isti torpaqlara gedir… Səltənət var gücü ilə 

«oğlum» deyib qışqırdı. Bu halda gözünü açıb özünü 

qan tər içində gördü…» 

Səltənət ana oğlunun cəbhə yoldaşına əsil azər-

baycanlı qonaqpərvərliyilə qulluq edir, əzizləyir… –Sən 

mənim oğlumsan, səni Nəcəf ilə bir gözlə görmürəmsə 

bu gözlərim tökülsün, - deyir. Alyoşanın keçmiş mənfi-

sayaq təsəvvürü aydınlaşır və düşünür ki, bu yarımçad-

ralı avam qadınlardakı böyük, mehriban ana ürəyi var-

mış. Belə ki, Səltənətin təbiəti onu tamam heyran 

qoymuşdu, gördüyü hörmət və nəvaziş üçün utanırdı… 
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Alyoşanın cəbhəyə qayıtması və Nəcəfdən Moskvaya 

getməsilə rus əsgəri qəmlənir, dostu üçün darıxır, ana-

sının göndərdiyi sovqatı çatdıra bilməmişdi. Alyoşanın 

intizarı başlayır; bu hiss daha çox Səltənət ana üçün 

ünvanlanmışdı. Mir Cəlal Alyoşanın fikrilə ibrətli sözlər 

deyir: «Alyoşa indi bilirdi ki, buralar, cəbhələrə axan mi-

lyonlarla əsgərlər kimi, nəyi müdafiə etməyə gəlmişdir. 

O, indi düşünürdü ki, vətən deyilən şey yalnız torpaq, 

tikinti, yalnız ağac kölgəsi, axar su, məhsullu bağ, geniş 

tarla, zəngin üfüqlər deyildir. Vətən əslində adamlardır, 

əsl vətən adamlarıdır! Uzun və odlu ağzını qərbə doğru 

açıb düşməni qovan bu qəhşətli toplar, bu əzəmətli 

təyyarələr, zəhmli tanklar, bunları hərəkətə gətirən 

igidlər: həmin adamları – Səltənət kimi anaları, onlardan 

daha qoca babaları, balaları, körpələri qorumaq üçün 

gəlmişlər. Yerləri, göyləri titrədən bu döyüş arxada 

qoyub gəldiyimiz zəhmətkeşlər və böyük ürəklər 

sahiblərinə layiqdir!» 

Səltənət ana xəbərsizdir. Oğul yolunu gözləyir. 

Cəbhədə isə döyüşlər gedir, bəlkə də bu sondur, daha 

gənc əsgərlər şəhid olmayacaqlar, sağ-salamat vətənləri-

nə qayıdacaqlar. Birdən. «Birdən zəhərli ilan kimi mələ-

yərək gələn mərmi lap müşahidə məntəqəsini ağzına al-

dı. Torpaqlar göyə sovruldu. Bir an aralıq toza büründü. 

Alyoşa özünü maşının üstünə atdı və: 
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–Yoldaş komandir! – deyə qışqırdı.  

Onun çağırışına cavab gəlmədi. Toz çəkiləndə 

Alyoşa Nəcəfi yerində görmədi. Qan-tər içində pulem-

yotu idarə edən əsgərin kədərli üzünə baxdı, tez soruşdu: 

–Hanı komandir?» 

Nəcəf Turabov artıq həlak olmuşdu. Səltənət ana-

nın isə gözü yolda idi, oğlunu gözləyirdi. Mən akademik 

B.Nəbiyevin sözlərindən yan keçmədim, alim yerində 

arxa cəbhənin qiymətini vermişdir: «Arxanın təsviri 

müharibə dövru poeziyasında olduğu kimi, nəsrdə də 

geniş yer tutur. Bu mövzunu Mehdi Hüseyn, Əli Vəliyev 

və Mir Cəlal hekayə janrında daha geniş işləmişlər. 

Müharibə əvvəlcə ailənin qapısını döyür. Ailədə isə 

müharibə zərbəsindən könlü ilk dəfə tarmar edilən məhz 

analar olur. Vətən müharibəsindən uzun illər keçsə də, 

sinəsində oğul dağı, ürəyində ər hicranı gəzdirən qadın-

ların bu gün də sayı-hesabı yoxdur. Odur ki, analar 

müharibəyə güclü etiraz edən, onun ən böyük, ən qüdrət-

li düşmənləri kimi təsvir olunurdular… Eyni zamanda 

bütün varlığı ilə qələbəmizə kömək edən anaların Azər-

baycan ədəbiyyatında bir sıra maraqlı bədii surətləri 

yaradılmışdır».
11

 

Mir Cəlalın müharibə dönəmində yazdığı hekayə-

lər tematika etibarilə  - əlbəttə, vahid mövzunun müxtəlif 

                                                 
11 Нябийев Бякир. Камалын тянтяняси, Б.,1981, с.139. 
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çalarları, nəzərə almaqla – rəngarəngdir, sadə, amma ib-

rətli nəticələr çıxarmağa əsas verən, süjet xəttini inkişaf 

etdirən hadisələr, təmiz əqidəli və düşüncəli insanlar, 

heç də «urra!» ilə yaşamayan qəhrəmanlar… oxucunu 

qane edir. Bu gün Qarabağ müharibəsinə yaşı düşən və 

düşməyən gənclərimiz üçün ədəbi mənbədir. Açığı, 

vətənpərvərliyin öləziməsi məqamlarında Mir Cəlal irsi 

oxunmalıdır. Bədii nümunələr məgər operativlik üçün-

dür? Yoxsa tədqiqatçılara lazımdır? Belə qərara gəlmək 

istəməzdim. Orduda siyasi-əxlaqi ab-hava gücləndiril-

məlidir. İlk növbədə zabitlərimiz, komandirlərimiz, 

generallarımız Mir Cəlalı da, Mehdi Hüseyni də, Əbül-

həsəni də, Mirzə İbrahimovu da, Hüseyn Abbaszadəni 

də, Süleyman Rəhimovu da, Ənvər Məmmədxanlını da 

oxumalıdır. İstəməzdim qənaətimi təəssüflə layım. 

– Oxuyun! 
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MÜƏLLİFDƏN 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 
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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 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

110 

düzgün mənalandırmaq, bunu oxucunun şüuruna çatdır-

maq bacarığı özünü göstərir.
12

  

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.
13

 

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.
14

  

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, 

                                                 
12

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

j.1935,№10-12. 
13

 Hüseynov Əhəd. Mir Cəlal. B.1991, s.11. 
14

 Bax: «Литературное обозрение» j.1941, №3. 
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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.
15

 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-

                                                 
15

 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.
16

 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-
                                                 

16
 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.»
17

  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-
                                                 

17
 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.
18

 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-
                                                 

18
 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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“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti”. YYSİB-nin kulturoloji 

layihəsi 
 

 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun qrant 

müsabiqəsi çərçivəsində maliyyələşdirdiyi, Yeni 

Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi oktyabırın 

ortalarından “Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

adlı növbəti maraqlı kulturoloji layhəsini həyata 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. 

 

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; 
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- 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; 

- 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, 
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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 

―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 
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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 

hazırlayır və uğurla həyata keçirir, qarşısına qoyduğu 

məqsədlərə çatmağa çalışır. 
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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‖ 

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 İctimai Birliyi: 

 

www.yysq.kitabxana.net 

 

Bu silsilədən olan digər digər e-kitablarını buradan 

oxuyun: 

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
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
http://www.yysq.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 6 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

144 

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/
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
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R

