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ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

 

MİR CƏLALIN MÜHARİBƏDƏN SONRAKI 

HEKAYƏLƏRİ 

 

 
Bu dövrdə Azərbaycan nəsrində nisbətən yaşlı 

imzalar (40-50 arasında) sırasında gənc ədəbi qüvvələrin 

dəsti-xətti də görünməyə başladı. M.Hüseyn, M.İbrahi-

mov, M.Cəlal, İ.Əfəndiyev, Əbülhəsən, Ənvər Məm-

mədxanlı, Ə.Vəliyev, S.Rəhimov O.Qoşqarlı və başqala-

rı ilə yanaşı, İ.Şıxlı, S.Qədirzadə, B.Bayramov, İ.Hüsey-

nov, Ə.Əfqan, Sabir Əhmədov, Ə.Hacızadə və digərlə-

rinin hekayələri nəşr olunurdu. Belə bir bölgü əlbəttə, 

şəxsiyyətlə bağlıdır, lakin mövzu ümumiydi, «eyni 

həyatdan, sovet adamlarının fədakar əməyindən yaranır-

dı: sənayedə və kənd təsərrüfatında, mədəniyyət və təh-

sildə, səhiyyədə və idarəetmədə fəaliyyət göstərən adam-

lardı, onların mənəvi-əxlaqi davranışları, psixologiyası-

nın çalarları, işdə buraxdıqları yarıtmaz hərəkətləri və s. 

xüsusilə, 60-cı illərə qədər müharibənin vurduğu yaralar, 

ziyanlar, cəbhədə qəhrəmanlıq göstərən həmyerlilərimiz 

hekayələrin aparıcı mövzuları cərgəsində idi. Dövr, 

partiyanın sənətkarlar qarşısında qoyduğu ideoloji təbli-

ğat və birmənalı sosializm realizmi yaradıcılıq metodu 
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tələb edirdi. Bu kontekstdən ədəbi tənqid də əsərlərə 

nüfuz edirdi, şübhəsiz təhlildə yazıçıların öz qəhrəman-

larının daxili dünyasına yanaşması, adi məişətdə hərə-

kətlərini, ixtisarlarına münasibətlərini «müsbət-mənfi» 

prizmasında götürürdü. Belə bir cəhət də qeyd olunurdu 

ki, yazıçılar təhkiyədə, insanın təsvirində, surətlərin 

təqdimatında konkretliyi, yığcamlığı nəzərə çarpdırır, 

sızıltı-yalvarış xüsusiyyətləri görünmür, personajlar 

kommunizm quruculuğu yollarında cani-dildən çalışır-

lar. Maraqlı o idi ki, hətta sovet ədəbiyyatşünaslığında
1
 

yeni ədəbi-üslubi meyllərin: epik vüsət, təsvirdə nova-

torluq, dialoqlarda lakoniklik, bir sözlə, janrların struktu-

rundakı dəyişikliklərin bariz şəkildə özünü göstərməsini 

50-60-cı illərə aid edilirdi. Belə ki, bu illərin nəsrində 

gənc yazıçıların yaradıcılığında orijinal üslubi-istiqamət-

lərin formalaşması təqdir olunurdu. Unutmamalıyıq ki, 

bu təzəlik 45–50-ci illərin ədəbi məhsullarının, bu dövr 

nəsrinin strukturundan bəhrələnmişdi. Bütün zamanlar 

üçün bu ədəbi keyfiyyət qanunauyğundur. Əllinci illərin 

sonlarında belə bir ədəbi fikir də meydana gəldi ki, 

qeyri-adi obrazların kəskin mübarizəsi, gündəlik həyatın 

məişətçilikdən uzaqlaşması, münasibətlərdə ehtiras, 

                                                 
1 Бах: Храпченко М. Творческая индивидуальность 

писателя… М.,1975, Сидиров Й. Время, писатель, стиль. 

М., 1978; Щцсейнов А., Няср вя заман, Б.1980. 
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hisslərin tərənnümü oxuculara təqdim edilir. Bu isə key-

fiyyət dəyişməsinin göstəricisi kimi ədəbi tənqiddə 

təqdir olunurdu. Stalin repressiyasının ifşasından sonra 

ədəbiyyatda «Stalin obrazı» görünmədi; bu sahədə irəli 

gedən milli nəsrimiz özünüdərkə meyilləndi və ədəbi 

xoşbəxtlikdən 60-cı illərin nəsli bunu görmədilər və 

yaşları çatsa idi, sələflərindən geri qalmaycaqdılar. 

Deməli, 60-70-ci illərdə yeni zaman, yeni adamlar, yeni 

ideologiya «üçlüyü» öz qəhrəmanlarını dövriyyəyə 

buraxdı. Yeni tipik sosial və mənəvi münasibətlər, daxili 

tələbatların təkamülü, estetik-fəlsəfi meyarlar – «üçlük» 

xüsusilə, povestlərdə və hekayələrdə bədii inikasını 

tapdı. Bu dövrdə yazılan əsərlərdə hadisəyə və obraza 

orijinal yanaşma tərzi, janrın sintetik xüsusiyyətlərindən 

istifadə (dil, kompozisiya, bədii ifadə vasitələrinin 

çalarları) kimi təzəlik oxucu auditoriyasını genişləndi-

rirdi. Və təbii olaraq B.Nəbiyev, X.Əlimirzəyev, Y.Qa-

rayev, Ş.Salmanov, M.Əlioğlu. Akif Hüseynov, İsrail 

Mustafayev, Qulu Xəlilov, Əhəd Hüseynov, Y.İsma-

yılov 50-60-cı illər nəsrinin məziyyətlərini daha qabarıq 

təhlil edirdilər. Onlar yaşlı nəslin (M.Hüseyn, M.İbra-

himov, Ə.Vəliyev, S.Rəhimov, Mir Cəlal, İlyas Əfən-

diyev) hekayə yaradıcılığına etinazsızlıq göstərmirdilər. 

Həmin dövr üçün səciyyəvi olan yazıçı idealı və 

həyat həqiqəti anlayışı da yarandı. Bu yozum 60-70-ci 
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illərin Azərbaycan nəsrindəki yaradıcılıq təcrübəsindən, 

əsərlərin sənətkarlıq keyfiyyətlərindən, köhnə mövzulara 

yeni münasibətdən irəli gəlirdi, təhlillər də həyat 

həqiqətinə bədii həqiqətlə yanaşma meyarından doğurdu. 

Bədii materiala, məsələyə (problemə) yanaşma yazıçının 

nəzəri səviyyəsindən və istedadının kəsərindən çox 

asılıdır, onun yaradıcılıq metodu isə həlledicidir. Yazı-

çılar həqiqəti görür və ədəbiyyata gətirirlər, lakin onları 

daima tənqidçi-ideoloqlar çaşdırır; mütləq «marksizm-

leninizm»in prinsiplərini gözlənilməlidir. Mən belə 

imkandan istifadə edib, keçmişə qayıdıram, hansı ki, elə 

bizim ədəbiyyat nəzəriyyəçilərimiz burjua estetikləri, 

«burjua təftişçiləri», «burjua modernistləri» anlayışlarını 

sağa-sola tənqid atəşinə tutmaqdan çəkinməmişlər. 

Gəlin, bir qədər aydınlıq gətirək və mərhum yazıçı-

larımızın bədii irsinə hörmətlə yanaşaq.  

Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Anri 

Lefevr, Ernest Fişer, Roje Qarodi, Anri Berqson və 

başqaları marksizm-leninizm estetikasının utopiya 

olduğu israrında sovet tənqidçiləri və filosoflar 

tərəfindən pislənilmişdir. A.Lefevrin «Marksizmin 

müasir problemləri», H.Berdyayevin «İlahi və insani 
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olanın ekzistensial dialektikası»
2
 əsərlərində bu 

ideologiya «mənəvi utopiya» kimi səciyyələndirilir. 

H.Berdyayev yazır ki, marksizm öz həyatiliyini sosial 

məsələlərin həllində tapmışdır.  

Adlarını çəkdiyim estetiklərin yekdil fikrincə, 

marksizm-leninzm sırf insan problemlərini həll etməyə 

qadir deyildir və buna görə də insanın mənəvi aləminə, o 

cümlədən, bədii mədəniyyətin inkişafına üz tutarkən 

gücsüzlüyünü büruzə verir. Və bu, həmin ideologiyaya 

məxsus daxili antinomiyadır. R.Qorodi və E. E.Fişer 

«Marksizmi öldürmək» prinsipini əsaslandırmışlar. 

R.Qorodi «Sahilsiz realizm haqqında» (1963), «Karl 

Marks» (1964), «XX əsrin marksizmi» (1966), E.Fişer 

«İncəsənətin zərurəti haqqında» (1952), «Marksizm və 

ideologiya» (1965), «İncəsənət və birgə yaşayış» (1966) 

və s. kitablarında sənətə, ədəbi prosesə obyektiv 

yanaşmışlar. Sovet ideologiyası daima (nə az, nə çox 70 

il!) sənətkarı dalana dirəmiş, azad, sərbəst yaradıcılığı 

paravozun təkərləri altına atmışdır. Yazıçıda, onun bədii 

təxəyyülündə iki anlayış:  «ideologiya» və «ideya» 

dolaşmışdır, ikincini birinciyə uduzdurmuşlar. E.Fişer 

çox haqlı olaraq bu iki anlayışı bir-birinə zidd qoymuş-

dur: «ideyalarda» həqiqətin real hərəkəti ifadə olunursa, 

                                                 
2
 Бах: Бердяев Н. Экзистенсиальная диалектика боже-

ственного и человеческого, Париж, 1952. 
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«ideologiyalar» hökmran siniflərin marağını güdən 

donmuş yapmalar, mənəvi streotiplərdir; ideologiyalar 

«çalalardır», ideyalar «boş ərazilərdə» hərəkət edirlər. 

Geriyə baxsaq, Mehdi Hüseyn, Mirzə İbrahimov, 

Mir Cəlal, İlyas Əfəndiyev, Əli Vəliyev kimi görkəmli 

nasirlərimiz öz bədii ideyalarını siyasi ideologiyadan 

xilas etməyi bacarmamışlar və bu, onlardan asılı deyildi. 

Halbuki onlar yaxşı bilirdilər ki, ideologiya yallançı və 

dumanlı şüurdur, spekulyativ mücərrəd estetik konstruk-

siyaları nəzərdə tutur. Guya fəhlə və kəndli siniflərin 

marağını güdür və ədəbi qəhrəmanlar məhz bunlardır, 

halbuki ədəbiyyatın sosialist ideologiyaya heç vaxt dəxli 

olmamalıdır. E.Fişer həqiqi sənətkarı mövcud cəmiy-

yətə, varlığa qarşı çıxan, ona münasibətdə tənqidi mövqe 

tutan «partizan» hesab edirsə, ona haqq qazandırmalıyıq. 

Yazıçılarımızın aparıcı mövzusu nəydi: Oktyabr inqilabı 

və onun cahanhümül təsiri, Leninin bəşəri xarakteri və 

dünyagörüşü, Kommunist Partiyasının lider rolu… O 

dövrə qayıtsaq, müqtədir nasirlərimizin hamısı  hər bir 

ideoloji hadisəni ədəbiyyata gətirmişlər. Tarixin  həqiqi 

üzünə baxsaq, Oktyabr inqilabı tarixən qanunauyğun 

olmadığını, onun obyektiv zərurətə görə yox, təsadüfi 

motivlərlə meydana gəldiyi həqiqətdir. Əlbəttə Sosialist 

inqilabı insan problemini vəd etdiyi dərəcədə həllindən 

yayındı. Ədəbiyyat «düzəlişlərini» bədii yollarla edirdi, 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

11 

obrazlar yaradırdı, oxucusuna şirin təəssürat bağışlay-

ırdı.  

Ədəbi əsər özünüifadədir – müəllifin «şəklidir», 

«ürəyidir». R.Qorodi haqlı idi ki, bədii yaradacılığın və-

zifəsi aləmi əks etdirmək deyil, insan meyillərinin ifadə-

sidir və «şəkil nəyi təsvir edir?» sualına cavabında deyir 

ki: onu yaradanı: şəklin süjeti, beləliklə, təbiətdənkənar 

deyil, yaradıcılığın gedişində, öz daxili pafosunu ifadə 

edən sənətkardır.
3
 Mən deməzdim ki, yazıçılar əsərlə-

rində realizmin əsirinə çevrilmişlər; əsla, onlar hətta 

hekayələrində özünüifadəyə, öz «portretlərini» yaratma-

ğa nail olmuşlar. M.Hüseynin «Rəqiblər», M.İbrahimo-

vun «Mədinənin taleyi», Mir Cəlalın «Badam ağacları», 

İ.Şıxlının «Konserv qutuları» hekayələri dinc dövrün 

məhsulunda və nə qədər həyati həqiqətlə dolu məqsəddə 

ideal əsərlərdir, bu gün də ehtiyacla oxunur. 

Əlli-yetmişinci illərdə sənət nəzəriyyəsində 

kulturologiya, fəlsəfə, sosiologiya, estetika, ictimai-

mədəni sferalarda nəsr nümunələri yazılırdı. Bu meyillər 

XX əsr üçün səciyyəvi idi. Bunların əsasında ədəbiyya-

tın mühüm xüsusiyyətləri, o cümlədən, bədii sərvətlərin 

bölüşdürülməsi, mənəvi mədəniyyətin digər bədii janr-

larda sıx qarşılıqlı təsiri nəzərə çarpırdı. Bədii situasiya 

                                                 
3
 Гароди Р.О. О реализме и его берегах. Журнал «Ино-

странная литература», 1965, №4. 
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üçün yaradıcılıqda intellektuallığın qüvvətləndirilməsi 

səciyyəviydi. Lakin belə gücləndirmə əksərən nəinki 

həqiqi, hətta bəzən səhv, real varlığı təhrif edirdi. Nəzə-

riyyəçi-estetiklər misal olaraq T.Mannın «Doktor Faus-

tus» romanını xatırladırlar. Bu əsər fəlsəfəçiliyi özündə 

ehtiva etməklə, bədii ədəbiyyatın (incəsənətin) tipik 

refleksiyasının xüsusiyyətlərilə müqayisəsində intellek-

tuallaşmanı görməyə imkan verir. Nəzəriyyəçi – ədəbiy-

yatşünaslar nəsrdə romantikləşmədən çəkinirdilər, bədii 

yaradıcılıqda real zəmindən yazıçının uzaqlaşmasından 

ehtiyatlanırdılar. Dərin mistik-dini ruhlu əsərlərin qələ-

mə alınmasına əslində imkan verilmirdi. Obrazın fəlsəfi 

düşüncələri, mifin müsbət məna daşıması, obyektiv 

aləmin sübyektiv obrazı olmaq etibarilə bədii ideyanı 

mif yaradıcılığı ilə əvəzləmək – fenomenologizmə, idra-

ki subyektin özünüseyrinə və başqa təmayüllərə yumşaq 

qadağalar qoyulmuşdu. Bizim nasirlərimizin istedadı heç 

də dünya ədəbi arenasına çıxan əsərlərin müəlliflərindən 

aşağı deyildi. Mehdi Hüseyn, Mirzə İbrahimov, Mir Cə-

lal, Süleyman Rəhimov, İlyas Əfəndiyev, İsmayıl Şıxlı 

və digər bəzilərini nəzərdə tuturam. E.Fişer «Varlığın 

mistifikasiyası»
4
 məqaləsində ümuminin xüsusiyyətləri-

nin xüsusilə açılmasında mif yaradıcılığının rolunu qiy-

                                                 
4
 Бах: Современные проблемы реализма и модерниз-

ма. Мяъмуя, М.,1965. 
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mətləndirməklə aşağıdakı əsərləri xatırladır: Şekspirin 

«Hamlet», «Kral Lir», Getenin «Faust», «Bəşəri kome-

diya», Tolstoyun «Anna Karenina», Qorkinin «Ana»sını 

vurğulayır. R.Qarodi isə «Sahilsiz realizm haqqında» 

kitabında Sovet ədəbiyyatına da toxunur, modernizm 

dövrünün (XX əsr) «realizmi» kimi əsaslandırmışdır. 

Bədii yaradcılığın «siyasiləşdirilməsi» inkaredil-

məz faktdır və həyatın, ümumiyyətlə, incəsənətin kö-

məyilə dəyişdirilməsi şair H.Heynə, bəstəkar R.Şuman 

tərəfindən qəbul edilmişdir. Realist ədəbiyyat, xüsusilə, 

sosialist realizmi həyatın mütərəqqi meyillərinin qədim 

analoqu kimi, varlığın dərin qatlarına nüfuz etməsi inkar 

olunmamalıdır; həyata əhatili (dərin olmasa da) şəkildə, 

tipik surətlərin tipik şəraitdə düzgün təsvirini də nəzərdə 

tuturdu. Bu metodun xüsusi təsir dairəsi, realist ədəbiy-

yatın (ümumiyyətlə, incəsənətin) həqiqi sosiallığı unu-

dulmamalıdır. XX əsrin bədii cərəyanlarında eksperssio-

nizm əsasən insan iztirablarının ifadəsini ön plana çək-

mişdir. Məgər nəsrimizdə əzab-iztirab çəkən obrazlar 

yoxmudur? Yoxsa Sovet həyat tərzi ideal idi? Heç də be-

lə olmamışdır və ədəbi şəxsiyyətlərimiz də bu problemi 

gözəl görürdülər və insanlar arzu və istəklərinə nail 

olmaq üçün buna çalışırdılar, kommunizmi gerçək gələ-

cək sanırdılar. Ədəbi qəhrəmanlar da istisnalıq yarat-

mırdı. Vaxtilə böyük ədib M.Qorkinin də içərisindən bu 
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hiss keçmiş və yazmışdı ki, əzab, iztirab insanın 

arzularından doğdu, insanın elə arzuları var ki, təqdirə, 

hörmətə layiqdir, elə arzuları da var ki, buna layiq deyil-

dir. Siz insanın elə arzularını yerinə yetirməyə kömək 

edin ki, bunlar onun sağlam və güclü olması üçün zəru-

ridir, onlar insana nəcabət və ülviyyət verir, beləliklə də 

onu heyvandan fərqləndirir… Sözlərdə pronozlaşdırma 

həqiqəti vardır. Bu əsərlərdə bədii fikrin onun ümumi 

mədəni mənası baxımından təbiətinin daha ülvi surətdə 

üzə çıxarılması cəhdləri aydın görünür. Və bu, yazıçı 

qayəsinin, fikrinin bədii şüur modelidir. Varlığın bədii 

inikasından ibarət təsvirdir. 

Mir Cəlalın hekayələrində sənətkarlıq xüsusiyyət-

lərindən, ədəbi uğurlarından irəli gələn və milli nəs-

rimizin inkişafına təkan verən personajlars tipik situasi-

yaların daşıyıcılarıdır. Bu isə ilk növbədə nəzəri ədəbiy-

yatımızda əksini tapmalıdır. Hərçənd, rus ədəbiyyatşü-

naslığında, estetik fikrində bu «Sosial həyat tərzinin 

nəzəri-estetik sahələri» kimi də formulə edilmişdir: so-

ial, əxlaqi və ümummədəni «üçlük»də. Lazım gəlirdi ki, 

yaşanan həyatın humanist mahiyyəti yığcam ifadəsini 

tapsın və estetik problemə çevrilsin. Mir Cəlal cəmiy-

yətin inkişaf dinamikasını, imkanlarını və ehtiyaclarını 

görürdü, onları bədii təhlildən keçirirdi və qələmə alırdı: 

vətəndaş duyğusu və məsuliyyət hissiylə qabarıq şəkildə. 
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O, insanı ədəbiyyatın diqqət mərkəzinə çəkirdi, bədii 

fikrin tamlıqda insanı tədqiq etmək, kəşf etmək ehtirasını 

ortaya çıxarırdı. İnsanın təkamülü, ruhi və psixoloji 

davranışını özündə daşıdan obrazlar yaradırdı. İnsanlıq 

fəlsəfəsi bəşəri sərvətlərə yiyələnməyə yönəlməlidir. 

Dahi dünya yazıçısı Çingiz Aytmatov yazırdı ki, özünün 

ən yaxşı nümunələrində müasir ədəbiyyat o bəşəri əla-

mətləri təsbit edir ki, həmin əlamətlər bizim sosial və es-

tetik ideallarımıza, həm də bütün zamanların təcrübəsi-

nin məcmuusu kimi hazırlanan ümumbəşəri ideallara 

uyğundur.
5
 

Sosialist həyat tərzinin nəsrimizdə bədii inikasına 

bu gün yorğun, üzücü estetik zövqlə yanaşmaq tamamilə 

səvhdir; onun  müsbət, qnoesoloji tumunu çürütməyə eh-

tiyac görmürəm. Bu anlayışın elmi-fəlsəfi yozumu belə-

dir ki, həyat tərzi insanların fərdi, yaxud qrup halında 

həyatının və fəaliyyətinin tarixən konkret sosial münasi-

bətlərə uyğun gələn sabit, tipik formalarından biridir ki, 

bunlar əməkdə, ictimai-siyasi fəaliyyətdə, məişətdə və 

asuda vaxtda ünsiyyət, davranış, təfəkkür tərzilə səciyyə-

lənir. Estetiklərin və tənqidçilərin baxışlarında sosialist 

həyat tərzi bədii ədəbiyyatda öncə, müasir insanın obra-

                                                 
5
 Айтматов Ч. Все касается всех. Журнал «Вопро-

сы литературы». 1980, №12. 
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zını, xarakterini, mövqeyini yaratmaq problemidir. Bu 

məsədə vaxtilə V.Ozerov, Y.Andreyev, Q.Lomidze, 

L.Starikov, S.Əsədullayev, Çingiz Hüseynov, Ş.Sal-

manov və başqalarının tədqiq obyekti olmuşdur. Ötən 

əsrin 60-80-cı illərində yazıçılarımız ədəbiyyata həyat 

tərzi kateqoriyasından yanaşmışlar; şəxsiyyət və zaman, 

insan və cəmiyyət münasibətlərini qəhrəmanlarında əks 

etdirmişlər. 

M.Hüseyn, S.Rəhimov, Ə.Vəliyev, Mir Cəlal, 

M.İbrahimov, İ.Əfəndiyev, İsa Hüseynov, H.Seyidbəyli, 

İ.Şıxlı yaradıcılığında bu prosesi görürük, onlar tiplərini 

əxlaqi-mənəvi prinsiplər kontekstində yaratmışlar;  

beləliklə yaşadıqları dövrün ideya-mənəvi həyatına, 

fəlsəfi-etik düşüncəsinə nail olmuşlar. 

Etiraf edək ki, XX əsrin sonlarına doğru «startda» 

ədəbi-tənqidi fikir nəsrimizin M.Hüseyn, M.İbrahimov, 

Mir Cəlal, İlyas Əfəndiyev, Əli Vəliyev kimi qüdrətli 

nümayəndələrinin, xüsusilə, hekayə irsi kifayət dərəcə-

dən də az tədqiq edilmişdir; olan da empirik şəkildə 

öyrənilmişdir. Ümumi xassəllərdə belə məsələlərə lazımi 

yer verilməmişdir. Yazıçı fikrinin estetik aspektləri nə-

zəri həllini tapmamışdır. Halbuki bu hekayələrdə estetik 

istiqamətlərin dərki son dərəcədə mühümdür; belə ki, 

hekayələrə xas humanist mahiyyət yığcam, lakonik ifa-

dəsini tapmışdır. İnsanların müəyyən sferalarda-korrup-
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siyaçıların iradəsi və hakimiyyəti altına düşməməsi, xalq 

məhkəmələrinin şəxsi sifarişlərə uymaması, kadrların 

seçimində və təyinatında şəxsi maraqların nəzərə alın-

maması – yaşam tərzinin estetik problem kimi qoyuluşu 

əsaslandırılmamışdır. Bu gün o dövrün tənqidinə nəzər 

yetirəndə açıq sezilir ki, onlar (tədqiqatçılar da) Sovet 

həyat tərzini ədəbiyyata gətirən yazıçıların nəzərə aldığı 

uç aspekti diqqətlərindən çıxarmışlar: birincisi, bu ya-

şam tərzinin təbiətindən irəli gələn estetik məzmunu; 

ikincisi, bu həyat tərzinin ədəbiyyatda əksini; üçüncüsü, 

həyat tərzinin formalaşmasında bədii  mədəniyyətin 

rolunu.  

Yazıçılar tənqidçilərdən daha ayıq, həssas və 

bədii istedada malik olurlar, estetik qavrayışları iti və 

çevikdir, deməli, qələm sahibləri öz obrazlarının varlığın 

estitik münasibətlərini təsvir edirlər. Yazıçının 

hekayələrinin insanın həyat tərzinin inkişafına bədii təsir 

gücü danılmazdır; insanın mənəvi həyatının məntiqi 

qarşılıqlı münasibətlərdə daha aydın təzahür edir. Mir 

Cəlal şəxsiyyət azadlığını – hisslərin azadlığı cəmiyyət 

üçün vacib sayır: insanlar arasındakı xeyirxah 

münasibətlərə əsaslananmalıdır. «Dirilən adam» və 

«Açıq kitab» romanlarından başlanan bu ideya 

hekayələrində lirik-epik üslubda təcəssümünü tapır. Və 

«üçlüyü» belə bir sırada ümumiləşdirmək olar: a) daxili 
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emosional özünüintiziam; b) maraq və istəklərin 

muvafiqliyi; b) bir insanın başqası naminə məsuliyyət 

hissi.  

Mir Cəlalda təxminən abıvatellərə oxşar, amma 

xeyli fərqli Əntərzadə obrazı var və «Mərkəz adamı» 

hekayəsinin qəhrəmanıdır. Onu xatırlatmaq istərdim ki, 

hekayəni M.Cəlal iyirmi beş yaşında çap etdirmişdir: 

1933. Bu rəqəm yazıçının nəsrə erkən və güclü ədəbi 

enerjilə gəldiyini göstərir, ikincisi, zaman da «yerində» 

deyildi, mürəkkəb ideoloji ab-havaya qədəm qoyulmuş-

du, repressiya dövrü meşin qapı arxasında layihələşirdi; 

üçüncüsü, kənddə mədəniyyətə çağırış vardı. Ona görə 

ki, on üç il Sovet hakimiyyəti Azərbaycanı işğal etmişdi-

sə, bu məmləkət ona yalnız neft istehsalı üçün lazımdı. 

Mən hekayəyə belə bir rakursdan yanaşmaq fikrində 

deyiləm... Müəllifin özündən müştəbeh, istedadsız və 

fərasətsiz, şəhərdə yaşayıb, arvadı Darçın xanımın pür-

rəngi çayını içməkdən ləzzət alan… Mədəniyyət işçisi-

nin surətini hekayə janrına gətirməsi elə də sadə təsiri 

bağışlamamalıdır. Başqa bir yönümdən Mir Cəlal ilk 

dəfə sənətdə, səhnədə özünü ifadə etməyi bacarmayan 

Əntərzadəni təsvir etdi, ilk cığırı açdı, çox-çox sonralar 

yazıçılarımız bu mövzuya qayıtdılar… 

Əntərzadənin axır ki, əli-ayağı şəhərdən üzülür. 

Əlacsız qalıb kəndə klub müdiri göndərilir və artıq 
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yazıçı vaxt kəsiyini uzatmır. Amma onun daxili hissini 

verir: «Rayona getmək xəbərini söyləyəndə, deyəsən, 

kişiyə vay xəbər verdilər. Saraldı, kiçildi, boğazı biçildi. 

Darçın xanımı yanına saldı, qala-qala gəzib məsul işçi-

ləri bir-bir dişinə vurdu, olmadı. Yalvardı baxmadılar, 

hədələdi, qorxmadılar. Səs-küy saldı, eşitmədilər. Qız-

dırmalı olması haqqında vəsiqə çıxartdı, inanmadılar. 

Zərif kağızlara da ərizə yazdı, rədd etdilər…» Əntərza-

dənin taleyinin ilk akkordlarıdır və o, bu yola əbəs 

düşməmişdir: bilir ki, orada da iç üzü açılacaqdır, 

biabırçı halını əyaniləşdirəcəkdir. Bu, bir tərəfə, onun ən 

mühüm idealı məhz mərkəz adamı «statusunu» itirmə-

məsidir. Səliqəli geyinməyə adət etmiş, eqoist, şöhrətpə-

rəst bu pedant ilk gəlişində – vaqondan düşəndə başqa 

bir mərasim üçün çalınan orkestrdə özünün obrazını gö-

rür. Haşiyəyə çıxım ki, bu adam hələ qurtarmamışdır, 

daxilində kövrək notlar, nostalgiyaya qapılmaq, bir tuta-

caqdan yapaşıb, özünü ruhlandırmaq hissi var: «Əntərza-

də başını vaqonun pəncərəsinə söykəyib, qəmli-qəmli 

baxırdı. Nə danışır, nə də bir şey eşidirdi. Ürəyi heç nə 

istəmirdi. Qəlbinə ağır daşlar asılmış kimi, özünü çox pis  

hiss edirdi». Yaxud: «Musiqi onda ruh yüksəkliyinə sə-

bəb oldu: «Cəhənnəmə», – dedi, – rayon olsa da, adamı 

yaxşı qarşılayırlar. Burada klub, teatr-filən tamam özü-

mə baxacaq…» Əntərzadənin iş fəaliyyətindən daha 
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xeyli yazıçı onun psixologiyasını əyaniləşdirir. Mənim 

fikrimcə, gənc yazıçının belə diqqəti son dərəcə lazım 

idi, bir növ, təcrübəli yazıçılara messajdı. Əgər bir təh-

silli mütəxəssisi (əgər belə desək) ucqar kəndə işləməyə 

göndərirlərsə, deməli, istedaddan kəmdir, şəhər mədə-

niyyəti üçün artıq adamdır. Maraqlı odur – Mir Cəlal bu 

«artıq adamı»ın daxili aləmini, qavranışını ön plana 

çəkmişdir. Birinci detal: «Ayağını yerə qoyanda «taaq» 

deyib, şalvarının pozulmuş qatına baxdı, çamadanı sol 

əlinə alıb sağ əlini görüşmək üçün saxladı, başını qal-

dırıb salamlaşmağa hazırlaşdı». İkinci detal: «Geri dön-

dü, tələsik vaqona girdi. Vaqondan-vaqona keçib, yum-

şaq vaqona soxuldu. Gözünün ucu ilə pəncərə qabağında 

qaynaşanlara baxdı, ürəyi döyündü, sevindi, ehmalca 

ətəklərini çırpdı, aramla, təmkinlə vaqondan düşdü…». 

Üçüncü detal: bu nastalgiyadır, kövrək ötənlərdir və 

Əntərzadə ən çətin ruhi anlarında qayıdır o günlərə: 

«Uğursuz tale gör məni haralara atdı. Mən şəhərdən, 

asfaltlı küçələrdən, yumşaq maşınlardan ayrılıb gör necə 

yerlərə düçar oldum! Yoldaşlarım, sirdaşlarım indi dəniz 

hamamlarının «mavi» sularında yumurta kimi qızlarla 

kefə baxarkən, mən də camışları seyr edirəm. Vay Ən-

tərzadə! Yazıq Əntərzadə, sənin nə bəlalı başın varmış!» 

Mən bu epizodlarda müəllifin insan qəlbinə, insan 

taleyinə dərin hörmət bəslədiyini vurğulamağı vacib 
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saydım. Adətən, mənfi planda təsvir olunan obrazlarda 

zərrəcə də olsa, müsbət keyfiyyətlər görmürlər, beləliklə, 

ikrah (nifrət) hissi yaradırlar. Mir Cəlalda hələ cavanlıq 

yaşlarından onun içindən gələn yaxşını görməmək hissi-

nə mənfi münasibəti vardır. Əslində insanlar anadan nə 

pis, nə də bədbəxt doğulmurlar, sosial-psixoloji mühit, 

birbaşa aldığı tərbiyə o adamları ya əyir, ya da döndərir. 

Əntərzadənin simasında biz pis mütəxəssis görürük, bir 

epizodda bu, özünü büruzə verir. O, haçansa ixtisasını 

dəyişə bilər, öz vəzifə yerini tutar; əgər o, pis xarakterə, 

pinti adama, kobud ürəyə malikdirsə… yenidənmi tərbi-

yəyə möhtac olmalıdır?  

Mir Cəlal sənət yollarının ilk addımlarında, 30-cu 

illərdə Azərbaycan mühitindən olan sosial-psixoloji 

xarakterin zərif cizgilərini məharətlə təsvir etmişdir. Ən-

tərzadə vəziyyəti qiymətləndirmək duyğusuna malikdir, 

həssasdır. Öz fərasətsizliyini, sahəsində zəifliyini anlayır 

və çıxış yolu tapır. Bir detal: «Əntərzadə yanıldığını 

anladı. İnandı ki: «Kəndlərdə muğamat bilənlər, yaxşı 

səsi olanlar vardır. Mən nahaq burada sənət məsələsinə 

əl atıram. Yaxşısı budur ki, bunları şəhərdən gətirdiyim 

məlumatla maraqlandırım». 

Əntərzadədə həyat gücü, enerjisi diqqətə gətirilir. 

O, məruzəsini yaxşı hazırlamaq üçün nəzərinə kəndə 

rayondan gələn bir qızı gətirir. Dördüncü detal: «Sevinə-
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sevinə qəzetləri qabağına töküb məruzə hazırladı. 

Məruzəni bir də ona görə həvəslə hazırlayırdı ki, bir 

neçə gün idi, rayondan kəndə bir bağça müdirəsi gəlmiş-

di. Yaxşıca bir qızdı. Onun qarşısında məruzə eləmək – 

mərkəzdə danışmaq kimi bir şeydir. Belə  hissləri yaşa-

yan adam, adətən, özünə qarşı diqqətli olur, davranışını 

tənzim edir: Beşinci detal: «Bağça müdirəsi gələndən 

bəri Əntərzadə üst-başına fikir verməyə, iki aydan bəri 

unutduğu vərdişlərini xatırlamağa başlamışdı…» 

Əntərzadə nikbindir, romantikdir. Bu məsələdə 

onun meydanı dardır, məhduddur, lakin imkan tapır. 

Yazıçı obrazını öz-özünə danışdırır: «Onun (Əntərzadə-

nin – A.E.) şəxsiyyətinə görə belə məruzə bu kənddə 

eşidilməmişdi. Camaat onu eşidəndə ağzı açıla qalacaq. 

Yerbəyerdən qalxıb deyəcəklər: «Yoldaş klub müdiri, 

qadan alım, söylədiyin cümləni zəhmət çək bir də de, 

dəftərimə yazım…»  Bağça müdirəsi deyəcək: «Şəhərdə 

bizi beş il oxutdurdular, bu sözlərin heç birini öyrədə 

bilmədilər. Malades klub mudirinə!..» Əntərzadənin 

romantikliyi anbaan daxili pıçıltısıyla əyaniləşir. Bu 

keyfiyyəti, görünür o, hələ tələbə ikən özündə aşılamış-

dır: «O, Maarif şöbəsinin müdirinin dilindən düşünür: 

«Yoldaşlar, bəsdir suallar! Bu qayət maraqlı və qiymətli 

məruzəni biz bir də qoyacağıq. Mümkün etsək, rayon 

icraiyyə komitəsi ilə danışıb, rayon miqyasında qoya-
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cağıq ki, hər bir kəndli tamam göz açıb, mədəniyyəti 

klub müdirimiz kimi zatların sayəsində bilsin. Məncə 

bəsdir suallar. Məruzəçini yormayın».  

Əntərzadə təbii ki, mənfi surətdir, bəlkə də otu-

zuncu illər üçün xarakterik haldır: mədəni-maarif işləri 

elə də inkişaf etməmişdi, mütəxəssis qıtlığı çoxuyda və 

ilaxır. O da bir klub işçisi olaraq təkidlə yerində qala 

bilərdi, vaxt qazanardı, lakin özünü dərk tipində indiki 

anlamla desək «istefa»ya çıxardı. Daxili mədəniyyəti 

çatır, bu qərarında da müsbət adamdır: «Əntərzadə bildi 

ki, bu «abırla» mərkəzə qayıtmaq mümkün olmayacaq. 

Mərkəzin gurultulu küçələrini, bulvar gəzintilərini, kö-

püklü pivəsini, tost deməli qonaqlarını, ətirli Darçın xa-

nımını tamamilə unutdu. Başındakı «mədəniyyəti» 

satmaq üçün münasib bir yer axtarmaq fikrinə düşdü. 

Lakin belə bir yer tapa bilməyəcəyini yəqin etmişdi». 

Məhz «tapa bilməmək» qənaətində onun özünüanlamaq 

hissi yox deyil. Bu hiss özünü təkmilləşdirmənin ilk 

fazasıdır – şərtidir. Özünü anlamaq (özünüdərk) bir sıra 

səviyyədən keçir: insan öz cövhərini elmi baxımdan öy-

rənəndən sonra əməli şəkildə onun idrakına başlamalıdır, 

yəni ilkin olaraq ruhunu bədəndən ayrı və ondan fərq-

liliyi bilməlidir. Sonra hər bir əməldə, fəaliyyətdə özü-

nün bacarığını, istedadını duymalıdır. Bu isə faydalı 

idrakdır. Ruhunu görməsi qabiliyyətidir.  
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Mir Cəlal «Mərkəz adamı» hekayəsindən sonra – 

1936-37-ci illərdə üç hekayənin müəllifi oldu. Şübhəsiz, 

üç ili boş dayanmamışdı, yazırdı, lakin «Ayaz», «Peşi-

mançılıq» və «Söyüd kölgəsin»ndə müxtəlif hadisələrin 

mərkəzində dayanan surətlər yaratmışdı. Maraqlısı on-

dadır – hekayələr mövzu etibarilə müxtəlif hadisə və 

xarakterləri təsvir edir. Burada fərdi məişət vəzifələri 

yoxdur, daxili sosial tələbat var və bir də cəhalətpərsət 

mühit, hər üçü yazıçının, qələmi püxtələşən müəllifin 

ayıq «dünyagörüşünü» əsaslandırır. «Ayaz» hekayəsində 

əsas qəhrəman usta şagirdi, sonra fəhlə Əkbərin qulluqçu 

qızı Ayaza məhəbbəti üstündə bir ailənin formalaşması 

oxucu diqqətində qalır. Digər o iki hekayədən fərqli ola-

raq gənc yazıçı  «Ayaz»da epik təsvirin istiliyinə, həzin-

liyinə və özünü ailə başçısı kimi görən atanın nikbinli-

yinə üstünlük vermişdir. İlk səhifədən Əkbərin «müda-

fiəçisi» olursa, sonralar həyatda nə qazanacağına zəma-

nət vermir. Bu bədii yanaşmadan bir qədər də oxucu 

nigarançılığı yaradır: «O, bəzəkli, təntənəli, gurultulu 

saraylarda gün keçirməmişdi. Yerişi ilə nişanlayan, kir-

piyi ilə oxlayan, başı ilə xumarlanan, nazı ilə canlar alan 

xanımları görməmişdi. Süfrəsi bərq vuran qərib məclis-

lərində sağlıq deməmişdi. Cəbhələrdə döyüşməmiş, 

vuruşmalarda igidliklərlə qarşılaşmamış, həmlə, zərbə 

dadmamışdı. Əkbər elm adamı da deyildi…». Hələlik 
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«mənfi» xarakterini yazıçıdan eşidirik. Və gümanlayırıq 

ki, Əkbər elə bir uğura üzləşməyəcək, üstəgəl o, fəhlədir, 

ev tikir ustası Murtuzla. Mir Cəlal doğru yol – bədii 

vasitə seçir: insan, xüsusən, gənc(lər) həyatı yaşamaq 

istəyirsə, dünyanın hətta məişətində belə, məhəbbətini 

tapmalıdır, bununla qarşılaşıbsa, itirməməlidir. Ayazı 

sevən Əkbərin vucüdünda başqa bir enerji doğulur; təka-

na oxşar bir şeydir və əvvəlcə ona qüvvət gətirir, sonra 

gücünü alır – bu, sonuncu o anlarda baş  qaldırır – ümid-

sizliyə qapılır, hətta huşunu əlindən alır. Lakin  bu  hal-

sızlıqdan başlamayaq, müəllif də öncə, məhəbbətin ilk 

cücərtisindən danışır, poetik təsvir ilə oxucuda nikbinlik 

oyadır: «Əkbərin gözü qızın gözlərinə sataşanda dünya 

bir-birinə dəydi. Göyün buludları ağ ətəyini sallayıb, 

yeri örtdü. Ani bir külək yenicə tikilmiş yarımçıq evi 

qaldırıb, yeddi kərə fırtaltdı. Əkbərin təpəsinə çaxdı. 

Əkbər bu zərbənin nə səsini eşitdi, nə ağrısını duydu. 

Ona elə gəldi ki, zərbə öz təsirini içəri verdi. Onun gənc 

və möhtəris qəlbi ovlanmış qartal kimi çırpınıb köksünə 

vəlvələ saldı, az qaldı yerindən qopub, göyün boşluğuna 

uçsun». Bu halətdə Əkbərdə yüksəlişə səbəb yaradır, 

biləyinə qüvvət verir. Deməli, müəllifin dediyi kimi, 

qıza əməlli-başlı bənd olub, nəticəsi olaraq dizi taqətdən 

düşmüş, könlü yaz suları tək bulanmışdır. Sanki onu bu 

evə, bu tənha və məhrəm evə müvəqqəti buraxmışlar – 
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bu, artıq eşqin kulminasiya vəziyyətidir. Məhəbbətin 

ehtirasa dönən məqamlarıdır. İbn Sina deyirdi ki, ağlını 

başından itirmək və melonxoliya xəstəliyinə düçar etmək 

kimi bir şeydir. 

Hekayədə yazıçı məhəbbət hissinin qeyri-adiliyini 

təsadüfi təsvir etmir – gələcək xoşbəxtlik – geniş mə-

nada və əxlaqi-davranış xətti bu pak duyğudan asılıdır. 

Hekayədə hansı ki, sərbəst yaşamaq imkanı, daxili sər-

bəstliyin məhdudluğu, sosial şəraitin zəifliyində Mir Cə-

lal cəsarətlə gələcək birgə yaşayışın mahiyyətində 

məhəbbəti qoymuşdur. Ona görə ki, məhəbbət, ümumiy-

yətlə, kişi və qadın arasında münasibətlərə təsir edir, 

təkcə fərdi xüsusiyyətlərindən deyil, eyni zamanda onla-

rın məişət şəraitindən də asılı olur. Yazıçı Əkbəri ictimai 

mühitə gətirməkdən əvvəl bu hiss onun tələbatını müəy-

yənləşdirir. Fərdi varlığını diqtə edir. Evlənəndən sonra 

– dünyaya bir uşaq gələndən sonra ailədə ruh düşgünlü-

yünün səsi eşidilir, hələlik daxili səsdir, amma atanındır, 

ana ikinci məhəbbətini tapmışdır, hələlik onu ovundurur. 

Mir Cəlal məharətlə, bu gün də təzə səslənən fikrini 

deyir: «…Uşaq iki qəlbin bir məhəbbəti, iki keçmişin bir 

gələcəyidir. Süfrəsi uşaq şıltaqlığı, uşaq həvəsi, övlad 

səsilə şadlanmayan ailənin kədəri dağlardan ağır, zəhər-

lərdən acıdır. Onu tənhalığın qara və iti dişləri meyit 

kimi gəmirər. Ölüm də onları quldur kimi çalıb aparar». 
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Əkbəri isə başqa bir kədər ağuşuna almaqdadır: uşağı 

yaxşı geyindirmək, yedizdirmək vacibdir, ata borcundan 

irəli gələn vəzifədir. Ayaz azəri-türk qızına – anaya xas  

təsvir edilmişdir. Məhəbbət onu yaxşı mənada cilovlayır, 

ərinə daha bir qəm vermək istəmir. Ərini hərçənd, gü-

nahkar sayırsa – ana vücuduna  sıxır. Belə məqamda Mir 

Cəlalın özü kədərlənir, intuitiv  hisslə uşağın da bu halı 

duyduğunu gizlətmir: «Uşaq uzaq keçmişlərdən, xəyali 

gələcəklərdən qopan sızıltı ilə xəcalətliliyinimi bildirir-

di? Atasına təsəllimi verirdi? Dərdlərinə şərikmi olurdu? 

Yoxsa yalan, hiyləyə, bədbəxliyə açılmayan dili ilə gələ-

cəkdən, hələ ata-anasına məlum olmayan böyük və ağ 

günlərdən müjdəmi verirdi?» Məhəbbət öz təbii inkişa-

fında ailə qurulmasını, ana, ata tələb etdiyi üçün cəmiy-

yət bu sıxıntıya, yaşamaq ehtiyaclarını ödəməyə laqeyd 

qalmamalıdır. Məhəbbətdə iki nəfər iştirakçıdırsa, üçün-

cüsü yeni həyat yaradır, beləliklə, sosial mənafe doğulur. 

Bu isə  inqilabın qələbəsindən sonraya təsadüf edir. 

Sosializm qələbə çalır… 

Bir məsələyə münasibətimizi bildirmək məqamı-

dır ki, Əkbərlə Ayazın xoş günləri başlayır. Ömrünü sı-

xıntıda, ehtiyacda yaşayan Əkbər pulsuz fəaliyyət gös-

tərən uşaq bağçasına inanmaq istəmir. Həqiqət bir az gec 

özünü göstərir, amma doğruluğu əyaniləşdirir. Sovet 

sisteminin süqutuna qədər bu addımını səngitmədi, 
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vətəndaşlar təmənnasız övladlarını uşaq bağçalarında 

məktəbə hazırladılar… Mir Cəlal hekayədə insan məişə-

tinin yüksək mənasını – yolun başlanğıcını məhəbbətin 

gücündə və təmizliyində axtarmışdır. Təbii ki, hələ sözü-

nü deməmişdi, irəlidə yaradıcılıq uğurları gözləyirdi. 

Əhəd Hüseynovun bu surət barədə fikrini oxucunun 

şəxsi zövqü baxımından yozmaq üçün nəzərə çatdırıram. 

Ə.Hüseynov «Ayaz» hekayəsinin əsas qəhrəmanı Əkbər-

də hələ ailə səadəti barədə şüurunun (ictimai) oyanma-

masını vurğulayır və yazır: «Ədib kərpic zavodu kol-

lektivinin gündəlik köməyinə geniş yer verir və bunu 

inqilabın qələbəsindən sonrakı ilk illərdə partiyanın, 

dövlətin zəhmətkeşlərə olan müntəzəm qayğısının bir 

əlaməti kimi qiymətləndirir… Hekayənin sonuna doğru 

təhkiyədəki hərəkət və lirizmi saxlaya bilməmişdir, hiss-

həyəcanların yerini əhvalatın ötəri təsviri tutmuşdur». 

«Peşimançılıq» hekayəsində dini real təsir möcüzəsinə, 

xeyirxahlıq məramına, maarifçiliyinə qarşı xurafatı qoy-

muşdur. Əsas surət Səfər–kolxoz sədri təqdim olunur. 

Sonralar onu işin gedişində görmürük və bu, yazıçının 

məqsədi deyildir. Lakin onun məsuliyyətini görürük. 

Müəllif təqdim edir: «Kolxoz sədri Səfər şəhərdən ye-

nicə gəlmişdi. Alı kişinin evində qalırdı. Səhər hamıdan 

tez qalxıb yuyunar, hava alardı. Onun təbiətə xüsusi bir 

eşqi var idi. Günün çıxmasını və batmasını seyr etməyi 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

29 

sevərdi. Səhər açılanda su daşının üstünə çıxar, oyanan 

kəndin qarışıq həyat səslərini dinlərdi. Dağların arxa-

sından boylanan, mis məcməyi kimi qızaran günəşə ba-

xır, baxdıqca ürəyi açılırdı». Bu iddilik mənzərəni 

yazıma köçürməyə bilməzdim. Dilin əlvanlığı, maddi 

görümün insan ruhuna təsiri və yazıçı məqsədinin nəha-

yətdə belə təmizliklə qurtarması kimi qəbul edərdim. 

Səfər tamam başqa bir niyyətlə yaşayır, insanlara xidmət 

etmək istəyir, arteldə hamı əl-ələ verib çalışıb qazan-

sınlar. Bu ovqatda ikən kənd adamları bir-bir, iki-iki, üç-

üç Bitdiliyə – ocağa, hansı ki, şayə yayılmışdır ki, İmam 

zühur etmişdir – gəlir. O, iradəsilə hər şeyi idarə edir, 

yerinə qoyur, ümidsiz xəstəliyi sağaldır və ilaxır. Kasıb-

kusublar da var-yoxunu fırıldaqçı «imama» peşkəş 

edirlər. Maariflənməmiş camaat başqa bir psixologiyanı 

qəbul etmək fikrinə düşmüşlər. Yalvarırlar öz inamla-

rına: «Pərvərdigara, qiyamətin günündə məni bu güman-

sız, xoşbəxt məxluqdan ayırma» – deyənlər az deyil. O 

şayə də dolaşır ki, «imam» ilk gündən öz qüdrətini 

göstərmişdir, kül etdiyi adamlar da olmuşdur. Əlbəttə, 

şübhəylə yanaşanlar məntiqlə mühakimə yürüdürlər. 

Əmoğlu Əkbər belələrindən biridir. «…Əmoğlu Əkbər 

əhvalatı eşidən kimi hazırlaşdı. Hamıdan tez işə düşdü. 

Səfərdən, kolxoz heyətindən ehtiyat etsə də, ürəyi 

döyünür, ağanın qəzəbindən qorxub titrəyirdi.  
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Səhər yerindən qalxdı. Sacda qızdırdığı çörəyi 

qatığa batırıb yeyir, fikirləşirdi: «Bu nə olan işdir görə-

sən, ilahi? İmam da zühur eləyərmi? Bu imam Məkkəni, 

Mədinəni qoyub, Bitdiliyə niyə gəlib çıxıb?» 

«Peşimançılıq» hekayəsini bu gün – XXI əsrdə 

təhlil etmək bəzi rakurslardan mümkündür. XX əsrin 30-

cu, XXI əsrin onuncu illərində konkret islam dininin 

bəşəriliyinin etirafı birmənalıdır. Dünyanın mötəbər 

insanları öz dinlərini atıb islama sığınmışlar. Hekayənin 

yazıldığı dövrdə yeganə bu dini hədəfə alan Sovet 

ideologiyası idi, qan-tər töksə də inandırmağı bacarmadı, 

ateizmi ortaya atdı. Mir Cəlalın ədəbi niyyəti o olma-

mışdır, islamdan uzaqlaşsın, yox – onu (dini) halal əmə-

yimizlə, aydın təfəkkürümüzlə və saf qəlbimizlə başa 

düşək; əxlaqımızı onn üzərində quraq, şərə, böhtana, 

istismara yol verməyək. Lakin xurafat bu ecazkar dinə 

kölgə salır, ifrat qondarmalarla əlaqələndirir, qeyri-elmi 

faktlar gətirir və sairə. Mövzuya belə bir yanaşma daha 

ədalətli səslənir. Təsadüfi deyil ki, Səfər sürətilə məz-

muna bir tarazlıq gətirir. Kənd yaşamalıdır, arzusu da 

budur, bir qrup adamlar gec-tez səhv addımlarından 

peşimançılıq çəkəcəklər. Bu işığı ilk sezən Səfərdir: «O, 

gözünü təbiətdən götürdü. Ürəyindən gələn səsləri din-

lədi. Ürəyinin dərinliyində işıqlanan geniş bir dünya-

qüssəli sükutu pozan bir hərəkat duydu. Bu hərəkat ağır, 
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təmkinli və yaradan insanların yürüşü idi. Onlar ahənglə 

yeriyirdilər. Addımlarının səsi eşidilirdi. Bu səs qulaq-

larda zərbə kimi səslənir, mis kimi cingildəyirdi. Bu 

səsin əmri və eşqilə rühlanan Səfər kəndin tamam də-

yişib yeni yola düşməsi üçün işləmək istəyirdi… 

Səfər bu səsi, könlünə yatan, ruhunu oxşayan və 

gözlərini güldürən ilhamını dinləmək üçün yavaş yeridi, 

başını aşağı dikdi: oradan, o qızıl dalğalı hərəkatın için-

dən qopan səslər bir-birinə qarışmışdı. Səslər sanki onun 

qulağına dolur, onu çətin günlərin mübarizəsinə çağı-

rırdı… 

Bir ildən sonra «Söyüd kölgəsi» hekayəsini qələ-

mə aldı. Obraz sadə bostançı, kölgəni işıqla qovuşduran 

Səlman əmidir. O, ilk öncə, həyatın yaxşısını və pisini 

özündə hiss edib, hərəkətə rəvac verən kişidir. Günəş 

istisindən qaçmır, amma bu isti insanın başına, bədəninə 

qeyri-məqamında dəyəndə, tamam başqa bir əhval yara-

dır, ziyan gətirir, səhhətə pis təsir göstərir. Bunun qarşı-

sını almağın ən sadə və səfalı yolu ağac kölgəsidir. O, bu 

işi görür: «Onun səhərisi (o, günün möhkəmcə istisinə 

məruz qalanda – A.E.), hələ gün qalxmamış Səlman əmi 

həmin yerdə bir çuxur qazdı. Çox çəkmədən gətirdiyi iri 

bir söyüd qələmini basdırdı, kənarlarına da bir az tikan 

düzdü ki, mal-qara toxunmasın». 
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Çox yaxşı, bir kişi bir ağac basdırdı torpağa, o 

qələmə də böyüdü, qol-budaq açdı, yarpaqlandı, özü 

boyda kölgə saldı. Müasir oxucuya saf təsiri bağışlaya 

bilər və əhvalatdan, daha doğrusu, bir insanın əkdiyi sö-

yüd ağacından təsirlənməz. İctimai (sosial) şüur bunu 

aşılayır adətən. Lakin bu məsələnin əxlaqi  fəaliyyət dai-

rəsi də mövcuddur və obyektə – söyüd ağacına münasi-

bət insanların davranışının mahiyyətini açıqlayır; sub-

yektiv cəhətlərdən irəli gəlir. Bunu (subyektivliyi) əxlaqi 

şüur təmsil edir. Əxlaqi fəaliyyətin irisi-xırdası olmur, 

bəşəri fəaliyyətin bir hissəsi kimi təzahür edir və bu , 

adət qismində də ifadəsini tapır. Və bu prosesdə insanın 

(Səlman əminin) əxlaqi fəallığı obyektivləşir, onun 

əxlaqi seçimi həyata keçir. Ona görə də bu fəaliyyətdə 

əxlaqi təşəbbüs, nümunə, fədakarlıq, xeyirxahlıq, intə-

hasızlıq kimi keyfiyyətlər əhəmiyyət daşıyır. Salman 

əmi ağacı əkəndə məhz əxlaqi seçimini qiymətləndirmiş-

di, ağacda özünü, cavanlığını və ixtiyar yaşını görürdü: 

«Cavan və tənha ağac qol-budaq atdığı kimi, çoxdan kök 

buraxıb, rişəsini suya yetirmişdi. Bulaq suyundan içir, 

səhər günəşindən aşıq, istilik alır. İldən-ilə canlanır, bö-

yüyür, yaşıl budaqlarını yasəmən salxımları kimi yol-

çuların başına sallayır, gövdəsilə çölün havasını sərin-

lədir, gəlib-gedənləri salamlayırdı. Lap kənardan ötən, 

budaqdan xəbərsiz yolçularda söyüd kölgəsində sərinləş-
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məyə gəlirdilər. Salman kişi bunu görəndə ürəyi böyü-

yür, könlü açılır, xələf övlad böyütmüş atalar kimi xoş-

hal olurdu». Bu təsvirdə M.Cəlal fəaliyyətin, təşəbbüsün 

bir elementini göstərmişdir, burada əxlaqi məqsəd, 

motivlər və meyillər təcəssümünü tapmışdır. Müəllif əx-

laqi əmələ münasibətləri digər zövqlü, peşəli adamların 

timsalında əyaniləşdirir. Bu, «üç gün»ün məhsuludur. 

Əxlaqi fəaliyyətlə əxlaqi münasibətlərin üzbəüz 

gəlməsidir.  

Birinci gün: «Şəhərli qalxıb oturdu: – Bu ağacı 

əkəni deyirəm ey, deyirəm tünbətün oğlu zəhmət çəkib 

əkirsən, meyvə ağacı əksənə, bir tut ağacı, ya armud ağa-

cı əksəydin əlin topal olmazdı ki…» 

İkinci gün: «Kölgədə bir kəl arabası əyləndi. Ara-

baçı əlində bıçaq söyüd ağacına dırmandı… Salman əmi 

yüyürüb yaxın gəldi. Arabaçının samı qayırmaq üçün 

ağac axtardığını bilib, sakit oldu. 

«–Ay el oğlu, – dedi, – bəlkə bu ağac burada 

əkilməyəydi, samını haradan alacaqdın? 

–Zalım oğlu, bunun yerində qarağacdan, çinardan 

bir möhkəm şey əkə bilməzdinmi? Söyüdün samıya nə 

davamı olacaq. Əlacsızlıqdan yonuram. Bilirəm ki, 

hədərdi. 

Üçüncü gün: «Havanın lap bürkü vaxtında ki, nə-

fəs  almaq olmurdu, bir dəstə biçinçi Saz bulağına 
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töküldü. Onlar yaxın tarlaların birində işləyirdilər. Söyüd 

kölgəsində nahar elməyə gəlmişdilər. Yetirən kimi 

xurcunu açıb, süfrə sərdilər, torbadan süzmə çıxartdılar, 

bulaqdan su götürüb ayran elədilər – çörək, soğan, xiyar 

doğradılar. Ağac qaşıqlarını əllərinə alıb, iştah ilə yedi-

lər». Diqqət yetirsək, müəllif üç tip, iki regionlu perso-

najı təqdim edir, onların davranış stixiyasını göstərir və 

onların ağaca empirik  münasibəti motivləşir: Yemək, öz 

işinə yaramaq, nəhayət, onları istidən qoyruyan ağaca 

minnətdarlıqlarını gizlətməmək. Hər üç əxlaqi əməllərdə 

və münasibətlərdə onların faktiki olaraq nə etdiklərini və 

insan əməlinin (xeyirxahlığının) davranışda hansı üsulla 

determinləşməsinin qarşılıqlı münasibətlərini özündə 

ehtiva edir. 

Söyüd ağacına münasibətlər obyektiv və subyek-

tivdir, obyektiv onun üçündür – adamların mənafeyinə 

xidmət etmir, maddi dəyərlərə çevrilmir (şəhərli və 

arabaçı), ayrıca adamların iradəsini ödəmir. Subyektiv 

onun üçündür – arzulara üstünlük verənlərin, axlaqı 

olanların (Salman əmi və biçinçilər) təsəvvürlərini ifadə 

edir, borcun və vicdanın tələblərindən irəli gəlir. Deməli, 

əxlaqi münasibətlər obyekt-subyekt əlaqələridir; öz-

özlüyündə  predmetlərin, hərəkətlərin subyektdən ayrıl-

mış xassəlləri kimi mövcud deyildir, xalis şəxsiyyətda-

xili aləmi əks etdirir.  
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Mir Cəlalda sırf realizm axtarmağı düzgün hesab 

etmirəm; şübhəsiz, bunun əsas sosial və ideoloji səbəbi 

xatırlatdığımız kimi, sosialist realizmi konsepsiyası idi. 

Əlbəttə, realizm həqiqətdən, yazıçının müşahidə edib 

duyduğu insanlardan və onların yaratdığı hadisələrdən, 

əhvalatlardan başlayır. Belə bir deyimlə də razılaşmalı-

yıq ki, həqiqətlə höcətə girməzlər; əgər əsərdəki hadisə-

lər uydurma deyilsə yazıçı təxəyyülünün öhdəsinə bura-

xılır. Haqqında ətraflı yazdığımız  romanların qəhrəman-

ları Mərdan, Bahar, Sona xala, Qədir, Vahid, Səməd kişi, 

Tahirzadə, Mirzəyev, Əhmədov, Kərimzadə və başqa 

obrazları ədəbiyyatın materialıdır. Belə də olmalıdır ki: 

İnsanın ədəbiyyatda təsvirinin tarixi antik Şərq və Yunan 

ədəbiyyatına gedib çıxır. Sosial və psixoloji baxışlardan 

dərk olunmuşdur. Mir Cəlalın hekayələrindəki surətlər 

bir rasionalist sxem üzərində qurulmuşdur. Həyatın 

idrakı müşahidəsinin canlı və zənginliyi müəllifi fərdi-

likdən çıxarır, öz seçimini aparır. Mir Cəlalın «Günah  

kimdədir» (1969) hekayəsində insanın dədə-babalardan 

miras qalan yanlış bir təsəvvürə cavabını görürük. Ək-

sinə, islam dininin tabu qoyduğu qan qohumu ilə evlən-

məyin acı faciəsində insan anlayışı dayanır. Həmin islam 

dininə bayağı nəzərlə baxan Sovet ideologiyası annaşdır-

maq istəmədi ki, nüfuzlu həkimlərin gəldiyi bu qənaəti 

Məhəmməd peyğəmbəri VII əsrdə görmüşdür. Şübhəsiz, 
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hər hansı mütərəqqi din, tarixi etaplarda hücuma məruz 

qalır, müsbət təsəvvürləri ya çıxarır, ya da əks təbliğata 

düçar edirlər. Mir Cəlal həyatı görən, ərəb dilini xüsusi 

bilən, ərəb mənbələrinə birbaşa varid olan müdrik şəx-

siyyətdir. Üstəgəl, gənclərə universitet auditoriyasında 

dərs demişdir. Hekayədə buna işarə vardır, fabulada rast-

laşdığı «hərifi» (yazıçı Rəşidi belə adlandırdı) dinləyir; 

onun sözüdür: «Mən ədəbiyyatın, şəxsən sizin oxucuları-

nızdanam. Yaxşı bilirəm ki, siz tanınmış, hörmət sahibi, 

müasir mədəniyyət xadimisiz. Gözünüzün önündə köh-

nə, cəhalət timsalı bir şəxsiyyətin cinayəti tuğyan edirsə 

buna etinasız, biganə qala bilərsinizmi? Belə bir vəziy-

yətə necə qiymət verər, nə ad qoya bilərsiniz? Xahiş 

edirəm deyəsiniz!». Yazıçı – həmsöhbət – tərəf-müqabil: 

–Əzizim, – deyir və belə mürəkkəb məsələlərin ayaqüstü 

həllinə çalışmağı yanlış sayır və nəhayət, Rəşidi dinləyir. 

Söhbət, həqiqətən, oxucunu intizarda saxlayır, öz məcra-

sında davam edir. Biz də hələlik bu «ədəbi sirri» açmı-

rıq. Rəşidi aciz, zəif iradəli bir gənc kimi görürük. Onun 

üçün sevdiyi Səadəti ondan ayırmaq istəyirlər. İnsanlar-

da ümumi cəhət ondadır – hamını Allah xəlq edib, prob-

lemləri də özü yoluna qoyur. Amma yenə də bilmirik bu 

problem nədir və nədədir? İnsan yaşının müəyyən 

vaxtlarında özünü günahkar sayır və bu anlarda 

Allahdan imdad istəyir, nə törətdiklərini unudur. Rəşidin 
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«Günahkar» axtarması qızın valideynlərinin ona əxlaqi 

münasibətlərin konfiqurasiyasıdır. Və bu cəmiyyətdə qo-

runur, mövcud əxlaqın daxili «skeletidir». Norma və 

qadağaların vahid təşkil olunmuş, bir-birinə tabelilik 

əlaqəsi kimi təzahür edir. Rəşidin Səadətlə evlənməsi 

onun sosial münasibətlərə qoşulması deməkdir. Üstəgəl, 

ona təhkiyyəçi – məşhur alim, ədəbiyyatçı məsləhət 

verir. Bu şəxs istəyir ki, cavan mühəndisin obyektiv so-

sial mənafeyi obyektiv əksini tapsın. Nigahda davranış-

ların sabit nümunəsi möhkəmlənsin. Lakin burada vali-

deyn faktoru vardır. Məsələhətçi (belə demək müm-

künsə) Səadətin atası, ustanı iş yerində görür, sualı verir: 

«Səadətlə Rəşidin xeyir işinə mane olan nədir?.. Nə 

üçün? İki ləyaqətli müasir gəncin məhəbbətinə kim 

mane ola bilər? Nə haqq ilə?» 

Ata səbəbini söyləməkdən imtina edir, bu isə 

oxucu intizarı üçün əsaslandırılmış amildir; söhbət bədii 

ədəbiyyatdan, onun kiçik janrı olan hekayədən gedir. 

Yazıçı əxlaqi münasibətlərin obyektiv və subyektiv 

tərəflərini gözəl bilir: ona görə obyektivdir – başqaları-

nın mənafeyinə toxunar, maddi hərəkətlərə çevrilər, eyni 

zamanda adamların – ətrafının iradəsindən asılı olmaya-

raq təşəkkül tapar. Subyektivdir – arzu, niyyət üstündür, 

şəxsi təsəvvürü ifadə edir. Mir Cəlal zəngin etik savada 

malik olduğundan cavanların bir-birilə münasibətlərində 
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subyekt-obyekt bağlılığını hələlik gözləyir. Ustanın di-

lindən eşidirik: «Bunun səbəblərini danışa bilməyəcə-

yəm. Nə Rəşid üçün dünyada qız əksikdir, nə Səadətə 

oğlan! Hər ikisi bizim əzizimiz, övladımızdır. Günü 

sabah decələr, qabağa düşüb elçilik elmək bizim borcu-

muzdur. Ancaq onların izdivacı baş tutan iş deyil. Bu 

barədə üz vurmayın, xahiş edirəm. «Usta xaraktercə 

konkretdir, fikrində israrlıdır. Din adamıdır. Ağıllıdır, 

hətta «hər ikisi bizim övladımızdır» ifadəsini tutmaq la-

zım gəlir. Rəşid surəti romantik çalarlardan qıraq deyil, 

rayonda rastlaşanda bunu büruzə verir və məşhur beyti 

söyləyir: 

Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı, 

Dedilər bəxtəvər yaylağa çıxdı. 

Köçəri quşlar kimi uçub buralara gəlmişik!» Ailə 

qurmaq əxlaqi sərvətdir, lakin köhnə sərvətləri unutmaq 

olmaz, nə qədər yeniləri yaransa da, millətin mənəvi 

dəyərlərinə xələl gətirməməlidir. Və cəmiyyətdə davra-

nış oriyentləri kimi özünü büruzə verməlidir: ya söv-

qedici, ya da qadağaedici xassəli. Sərvətlər tərəflər (ailə-

lər) tərəfindən toqquşmamalıdır. Usta, onun arvadı və 

qardaşı – bu adamlar illərdən bəri iki gənci sərbəst 

buraxmışlar: onların sevgisinə əslində şərait yaratmışlar. 

Halbuki məsələnin kökü vardır: «Texnikin Mübarək adlı 

kiçik qardaşı vardı. Böyük qardaşın dalbadal ildə bir 
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oğlu doğulur ki, kiçik qardaşın isə övladı olmurdu. Dörd 

ildi, ər-arvad həkimlərin müalicəsində, dava-dərmanda 

idilər, əlac axtarır, adam, yer qalmırdı məsləhətə 

getsinlər. Nəhayət, texniklə Həqiqət xanım öz aralarında 

danışıb məsləhətləşdilər ki, oğlanlarından birini Mübarə-

kə versinlər, lap körpə vaxtından Rəşidin adını ev dəf-

tərlərindən çıxarsınlar. Kimsəyə də bildirməsinlər». De-

məli, hər iki ailə gələcək üçün əxlaqi münaqişə yaradır.  

Mir Cəlal o fikrə gəlir ki, cəmiyyətdə (geniş həcmdə) 

insanların davranışı əxlaqi-dini tələbləri obyektivləşdir-

məlidir, nəsillərin sabit, yaxşı təcrübəsində onların 

müəyyən qarşılıqlı asılılığını möhkəmləndirməlidir. İn-

sanların davranışının əxlaqi vasitələrlə (adət-ənənələrlə) 

yoluna qoyulması baş verir və bu da həyatın sabit for-

malarının fasiləsiz yenidən yaranmasına təminat verir. 

Rəşidlə Səadətin sevgisi Məcnunlaşır, ən qiymətli söz 

ovuna çıxır: 

Gördüm ol xurşidi-hüsnün ixtiyarım qalmadı, 

Kölgə tək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı. 

Bu dünyada daş daşıdım, gəmim dolmadı, 

Gənc yaşımda bir qız sevdim, mənim olmadı!.. 

Mir Cəlal dilemma qarşısında qalır, gənclərin 

qeyri-qanuni, qeyri-təbii sevgisini rədd etmək üçün nə 

çarə, nə tədbir mümkünsə görmək lazım idi, Həqiqətən-

mi çıxış yolu görünmür: nə valideynlərin məsləhəti, nə 
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həkimlərin dediyi, nə yoldaşlarının arzusu – heç biri 

Rəşidi əzmindən döndərə bilmir. Hər iki ailə tragik 

vəziyyətdədir və ən narahat yazıçının özüdür. Burada o, 

iki «rolun» daşıyıcısıdır. Ədib və tərəfmüqabil. Mir Cə-

lal filosof yazıçı olaraq, əxlaqi sərvətin (qan qohumlu-

ğun, eləcə də bacı-qardaşın) fəlsəfi dünyagörüşü konsep-

siyasından çıxış edərək bu, əsərdə bədii ideyada ifadəsini 

tapır, hamı tərəfindən qəbul edilmiş dini dəyərin tipik 

əxlaq kodekstində verir. Və bu, Azad müəllim surətidir. 

O, Rəşidin və Səadətin – hər iki cavanın təhsil-tərbiyə-

sinə əmək sərf etmişdir. Hərçənd, onların sevgi məcara-

larından xəbərsizdi. 

Həqiqət xanım yaşa dolsa da, ana olsa da övlad-

larının keçmiş müəllimilə «pərdəni» oğurlatmamışdır. 

Azad müəllimin ən çox nifrət etdiyi «yalan» anlamıdır, 

aşıladığı isə həqiqətdir. M.Cəlal çox ustalıqla, bir peda-

qoq kimi eyham vurur ki, elə Həqiqət analara da onun 

özü dərs demişdir.  Bəs nədəndir bu qiymətli öyüd onu 

düşündürməmişdir. İndi isə Azad müəllim deyir: «Biz-

dən tələb olunur ki, cavanların həqiqət, doğruluq, 

düzgünlük əsası ilə bu yolla böyüdək, tərbiyə edək. 

Çünki yalan bizim cəmiyyətə yaddır». Yalan yeriməz. 

Siz körpəlikdən uşaqları yalana inandırmısız, özünüzün 

inanmadığınız bir yalanı həqiqət adına yetirmisiniz. Ay 

canım, belə yalan kimə, nəyə lazımdır!..». Mir Cəlalda: 
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ictimai rəy əxlaqı (davranışı) ümumi nifrətdən pərəstişə 

təhrik edir, onu sanksiyalardan qoruyur. Sanksiyalar 

birmənalı tələblərdən, qadağalardan başlamış kövrək 

məsləhət, ciddiyyət dərəcəsinə malikdir və bu, insanın 

şüuruna – psixikasına keçir. Yazıçının da çəkindiyi odur 

– Rəşidi və Səadəti belə bir sindromdan qurtarsın.  

Mir Cəlal «Məsul işçinin dəftərindən» hekayə-

sində cəmiyyətin mayasında, daha dəqiqi, genində daya-

nan subyektivizmi təsvir edir. «Kimdir günahkar»dan 

fərqli olaraq biz burada həqiqəti görürük. Yazıçı daima 

xalqın iradəsilə əylənən siyasi-sosial cəmiyyətin qara 

üzünü, meşin qapılar arxasındakı qəhqəhələrin, ləzzətlə-

rin faciəsini yazmışdır. Biz dəfələrlə göstərmişik ki, 

yazıçı bədii proqnozlaşdırmada səhvə yol verməmişdir. 

İnsan şəxsiyyətinin təbəqələr arasında sıxılmalara, ayrı-

ayrı fərdlərin müxtəlif situasiyalarda toqquşmalara mə-

ruz qalmasında təhkiyədən xəsisliklə istifadə edir; bilir 

ki, hekayə yazır. «Məsul vəzifə» termini bütün cəmiy-

yətlərdə mövcud olmuş, idarəetmənin xəttini yaratmış-

dır. Belə etibar yazıçının dediyi kimi, hər zaman, hər 

adama müyəssər olmur: uzun təcrübə, təhsil, yoxlama-

dan keçmə, bərkə-boşa düşüb çaxma – bu atributlar 

əsasdır. Hekayədə əhvalat Vətən müharibəsinə düşür. 

Müəllif məhz məsul şəxsin sosial əməyini çəkir, burada 

şəxsi istirahətdən, problemlərin həllindən getmir. 
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Oxuyuruq: «Günümüz, gecəmiz yox idi. Səhər-axşam 

gözlənilməz mühüm tədbirlər keçirməli. Yüzlərlə min-

lərlə fəhlə, kəndli, xidmətçi qabağından, onların irəli 

gedənləri kimi işləməli olurduq. Hər saat, hər gün yuxa-

rılardan göstəriş, aşağılardan tələb alardıq. Çalışardıq ki, 

yuxarının, aşağının vəhdəti məqsədəuyğuluğu əsasında 

ümumi iş, dövlət, xalq işi düzgün getsin.» Ədalət 

naminə, Sovet dönəmində bu mühüm elementlər qorxu 

altında da olsa, vardı. Bəli, bu «qorxu» çox vaxt çəkilib 

gedirdi, yerində haqsızlıq qalırdı. Budur, bunlardan biri. 

Bu dəfə də oxucu intizarı. «Belə bir axşam başıaşağı, 

stolüstü çırağın işığında oturub kağızları oxuyurdum. Bir 

də gördüm hay düşdü, qışqırıq qopdu. Qapıçıya tapşır-

mışdım ki, bu zaman idarəyə, xüsusən, kabinetə adam 

buraxmasın. Gördüm qapıçı bir kəndli qadınla dalaşır, 

qadın dartınaraq çığırır, özünü içəri  salmaq istəyir». 

Maraqlı bədii situasiyadır; adətən, yazıçını deyə 

bilmərəm, bizim (bu sətirlərin müəllifinin) yaşadığımız 

illərdə – bu günlər də istisna deyil – məsul  rəhbər şəxs 

belə hallarda əksinə, qapını içəridən bağlayır və katibə-

sinə tapşırır ki… Günün reallığıdır təəssüf ki… Biz bəl-

kə də oxuculara, yaxud tənqidçilərə adi görünən bu 

epizodda xalqının, dövlətinin çörəyini yeyən rəhbər 

şəxsin davranışında donkixotluğu sezirik. Fəzilətdən 

uzaq ağrını duyurud. Mir Cəlal həyat adamı, diqqətcil, 
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əhvalatı  tipikləşdirməyi sevən ədibdir. O, obrazlarında 

davranış normasının axtarışı problemini görürdü. 

Yaxşılığa çalışmaq tərbiyəsini itirən məsul şəxslərə 

şərait yaratmağa, işi müsbət həll etməyə çağırırdı və 

inkarını görəndə bədii ədəbiyyatın Don Kixot obrazını 

xatırladırdı: obrazın xarakterində və hadisənin içində. 

Şəraiti inkar edən, ona maneçilik törədən fəallıq forması 

«donkixotluq» adını qazanmışdır. Qadın sosalizmin 

yetişdirdiyi rəhbər kadrların zərbəsini oğluna atılan böh-

tanda və aldığı fiziki zərbələrdə görmüşdür. Pənah gətir-

diyi rəhbərdə mərhəmət duyur, şəfqətlə qarşılanır. Qadı-

nın boğçasından əvvəl şübhələnir, lakin az sonra hər şey 

əyaniləşir, «Bütün mətləb həmin boğçadadır» işarəsini 

eşidir. Qadında – anada cəsarətli addım: «Buyurun, 

baxın, mən balamın qanını sizdən istəyirəm. Şura höku-

mətinin böyüyündən istəyirəm» – tələbəni irəli sürür. 

Boğçada qanlı köynək – tumanı, pambıqları, sarıqları, 

dəsmalları görən» məsul adam  dözməyi bacarmır, «əy-

ləş, xala, özünə toxtaq ver, danış görüm nə məsələdir» – 

lütfkarlıq göstərir. Bu hal sosializm şəraiti üçün həm 

tipikdir, həm də qeyri-əxlaqi seçimdir. Yazıçı J.P.Sartrin 

əsərində qoyduğu məsələ yadıma düşdü: «Əgər cəhən-

nəm qazanmaq istəyirsənsə, öz çarpayından düşməmək 

kifayətdir. Dünya ədalətsizdir, sən onu qəbul edirsənsə, 

deməli, cinayətə şəriki olursan, üz döndərsən əclaf olur-
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san». Bu mühakimədə sosial və əxlaqi soyuma şəraitində 

xarakterin mahiyyəti əksini tapmışdır. Aşağıların tələblə-

rinə soyuqluq, laqeydlik göstərmək, – irəli sürülmüş real 

tələblərin, gündəlik vacib məsələlərin həllində yana üz 

çevirmək əslində tərbiyəsizlikdir, dövlətin etibarını doğ-

rultmamaqdır, «ardıcıl immoralizm» mövqeyi tutmaq-

dır… Məsul işçi fəzilətlidir, nə yaxşı, yazıçı bu surəti 

ideal yaratmışdır. Xüsusən, qarşındakı qadın – ana olsun, 

yadlaşma yolverilməzdir. Mir Cəlal humanizmini görü-

rük: «Bayaqdan gözlərindən qığılcım yağan, simasında 

hər şeyi parçalamağa hazır pələng qəzəbi duyulan şika-

yətçi qadın sanki mənim işarəmə bənd idi, tamam dəyiş-

di, yumşaldı. Deyəsən köz üstünə su çilədilər. Qadın 

sakitcə oturub üzümə baxırdı, sanki ürəyinin lap gizli 

güşəsində sirr kimi qalan, çıxmağa yol axtaran bir mətlə-

bi demək istəyir, amma çətinlik çəkirdi». 

Əhvalat yavaş-yavaş durulur. Bu qadının oğlu 

liman zavodunda fəhlədir, köhnə kostyumunu satanda, 

bazarda bir milis (polis) onu alverçi qismində tutur. 

Aralarında mübahisə başlayır, nəhayət fəhləni ittihamla 

dama atırlar. Anasını da hədələyirlər ki, oğlun alverlə 

məşğuldur, məhkəmədə cavab verəcəkdir. Ədəbi əsərin 

bir mühüm funksiyası obrazı ümumiləşdirib tipikləşdir-

məsidir. Bədii obrazın ümumini fərddə ifadəsidir, əks 

olunmasıdır. Mir Cəlalın ən ümdə fərdi üslubundakı 
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üstünlük hadisənin gedişindəki obrazının dövrlərə gəlib 

çıxması – cənablar, məni bir də oxuyun ki, pis əməlləri-

nizi miras qoymayın. Estetik ümumiləşdirmə – bədii 

həqiqətin ölməzliyi. Budur, XXI əsr tədricən əriyir, 

insanların tələbatı inkişaf edir, rəhbər işçilərlə birbaşa 

ünsiyyətə qoşulmaq istəyirlər. Həqiqətin üzə çıxarlma-

sını görməyə cəhddə bulunurlar, amma.  

Mir Cəlal hekayəsinin 50-60 ildən sonra yeri 

görünür… Təəssüf ki, bir çox hallarda polisimiz (milisi-

miz) anaların uşaqlarının başına daha müasir üsullarla 

oyun açır, «müqəssir» adı ilə qandalayıb, məcburi etiraf 

etdirməyə səy göstərir, əks təqdirdə döyüb ağır işgəncə-

lərə məruz qoyurlar. Daha belə faktlar gizlədilmir, küt-

ləvi informasiya vasitələrində sadalanır. Məsələ «yuxa-

rıya» çatanda Mir Cəlalın məsul işçisinin yeri görünür. 

Bu obraza hücumlar başlayır, dayılılar ortaya çıxır, 

xahişlər başlanır, lakin…  Maraqlı, ibrətli epizod: «Zəng 

vuran ictimai asayiş naziri Məhişov idi. O, sözünü 

salam-kamalla başlayandan sonra mətləbə keçdi: 

–Camaata şiddətli töhmət verirsiz, yoldaş 

filənkəs. 

–Camaata yox, müqəssirlərə veririk. 

–Bir iş üçün bir neçə məsul işçini cəzalandırmaq 

necə olar? 

–İşlə əlaqədar olanlar barədə söhdət gedib.  
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Məhişov mənim danışıq ahəngimi görüb dəstəyi 

yerinə qoydu. Bir neçə saat sonra Ali sovetdən katibə 

zəng elədi:  

–Yoldaş filənkəs, – dedi, – ayın doqquzunda 

istirahət gününün səhəri Bakıda olarsınız, saat onda 

rəyasət heyəti iclasına siz də çağırılırsız». Rəsmlərin əx-

laqıdır bu – iki nəfərə «üzdən» cəza verildiyi uçün Bakı-

da (rayonda yox a!) aləm qarışır bir-birinə. Məsələ heç 

də işgüzar çağırışdan getmir, məsul işçi Mürşüdün dər-

sini verməkdədir. Hər iki tərəf: fərq – Mürşüd və Kol-

lektiv – Ali Sovetin Rəyasət heyətinin məsul işçiləri ara-

sında baş verəcək əxlaqi münaqişə. Bu prosesin sxemini 

bir oxucu – mütəxəssis kimi belə səciyyələndirirəm, bu 

isə ədəbi strukturdan irəli gəlir: qərar qəbul etməli olan 

şəxsin(lərin) əxlaqi şüuru ziddiyyəti müəyyənləşdirir, 

seçilmiş imkanların hər birinin hər hansı bir əxlaqi  

norma naminə həyata keçirilməsi, eyni zamanda insan 

üçün müəyyən əxlaqi sərvət olan digər normanın pozul-

masında səbəbə çevrilir. Belə ki, insandan toqquşan 

əxlaqi sərvətlər əsasında onların birinin nəfinə əməl 

etmək bu ziddiyyətin həlli yolu ilə öz əxlaqi məqsəd-

lərini həyata keçirmək tələb edilir. Bu halda qərarın 

düzgünlüyü, yaxud əksi o adamın əxlaqi (davranış) nor-

malarını bilməməsindən və onları yerinə yetirmək istə-
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məməsindən daha öncə, onların (tərəflərin) toqquşmasını 

həll etmək zərurətindən ibarətdir. 

Nazir mərkəzə keçir: «Nə təhər olubsa, – dedi, – 

Mürşüd yoldaş bir qadının şikayəti ilə iki məsul işçiyə 

töhmət verib, istintaq altında olan dustağı buraxdırıb, bir 

yoldaş haqqında da məhkəmdə iş qaldırıb. Görünür, ma-

halda çalışan yoldaşların bekar vaxtına düşüb, inzibati 

idarənin vəzifəsini öz öhdələrinə götürməyə həvəslə-

niblər.» 

Sədr konkret yanaşır məsələyə: «Cənab nazir, 

dedi, – sizin məlumatınız tamam ayrı cür idi. Yoldaş 

Mürşüdün məlumatı yaxşı ki, məsələni aydın göstərdi… 

Mən təklif edirəm: Mürşüd yoldaşın qərarı alqışlansın və 

təsdiq edilsin. Nazirin və icraiyyə komitəsi sədrinin bu 

məsələdə səhv hərəkəti qeyd olunsun və nəzərlərinə 

çatdırılsın. Həm də bütün rayon icrakomlarının nəzərinə 

çatdırılsın». Həqiqətin təntənənəsi. 

Mir Cəlalın bir hekayədə qaldırdığı məsələ – əx-

laqi münaqişənin həllini böyük rus sənətkarı K.Paus-

tovski «Şimal povesti»ndə yaxşı təsvir etmişdir. Təəssüf 

ki, Mir Cəlaldan yazan ədəbiyyatşünaslar Mir Cəlalın 

belə hekayələrini oxusalar da yazmaq istəməmişlər, 

yaxud bəsit təhlillə kifayətlənmişlər.  

Mir Cəlalın «Nəfsi tox» hekayəsinin üzərində 

dayanmaq istəmirdim, sadəcə, adına bir-iki cümlə yaza-
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caqdım. Lakin bu fikirdən daşınmağıma bir neçə səbəbi 

xatırladım.  İlkini: mən 45 ildən çoxdur, pedaqoq-

müəlliməm, gənclərimizə, hətta «müəllimlərin müəl-

liminə» dərs deyirəm. Sonrası, təhsildə (keçmiş ifadə ilə 

maarifdə) gedən proseslərin həm Sovet dönəmində, həm 

də çağdaş illərimizdə iştirakçıyam. İkincisi: çox mətləb-

lərin müşahidəçiyəm. Üçüncüsü, böyük ədibimiz Mir 

Cəlalın hekayədə qaldırdığı problemin həlli də təhsil 

nazirliyi tərəfindən davamında görürəm. 

Bütün iş sahələrində əməkdaşın haqqının tapdan-

masının, ədalətsizliyin bilavasitə şahidiyəm. Ömrünü 

xalq maarifində – təlim və tərbyə işində yaşayan, hər 

gün qəlb genişliyi və ağrısı ilə mübarizə aparan müəllim 

peşəsinin sahiblərinə maddilik bir yana, mənəvi müka-

fatlandırmada unutqanlıq adiləşmişdir. Mir Cəlalın özü 

pedaqoqdu, öyrədəndi, gənc nəslə dərs deyirdi, onları 

həyata – mübarizəyə hazırlayırdı. Və qürur duyurdu. Bu 

əməyin qiymətinə hekayədə vurğulandığı kimi, yerlər-

dəki nazirliyin nümayəndəsi, yuxarıda son nöqtəni 

qoyub imzalayan nazir olur. Mir Cəlal bu məsələdə 

demokratik prinsipləri xatırladır. «Vacib məsələni 

müzakirə edirlər», bəs bu gün necə? Daha çox 

neytralizmdə – bitərəflik motivlərində – seçimdə etibarlı 

təminat gözlənilirmi? Müəllimlik elə peşə sahəsidir – 

yaradıcılığa (bədii sferada yox) daha çox səylidir və 
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onun hər bir dərsində – 45 dəqiqəsində –davranışında, 

taktında şəxsi ləyaqətini saxlayır, neytralizmə yol ver-

mir. Bu isə ilk növbədə öz şəxsiyyətinin əxlaqi xilasol-

masının spesifik üsuludur. O, qiymətləndirmədə vəziy-

yəti obyektivliyə dəyişdirməyi bacarmayan, subyektiv-

liyə müqavimət göstərə bilməyən insanlar ki, əxlaqi si-

masının metoformazalaşmasına yol vermir. Müəllim(lər) 

heç də hər situasiyada vəziyyətin ağası deyil. Bu möv-

qedə o, əxlaqi prinsiplərinə sədaqətini saxlamağa çalışır. 

Yalnız intəhasız sənətini özü öz şagirdləri, tələbələri 

üçün qoruyur. Hekayədə maarif müdiri Çinar Səfərli 

müsbət yükü daşıyır və demokratiyaya meyillidir. O, 

siyahı ilə iclasdakıları tanış edir və açıq fikirlərini söylə-

məyi xahiş edir: «…Siyahıda doğrudan da qabaqcıl işçi-

lər, burda əyləşənlərdən də bir neçəsi vardı. Çinar bir də 

adamların üzünə baxdı, razılıq hiss edəndə arxayın bir 

əhval-ruhiyyə ilə soruşdu: – Sözü olan varsa, desin!» 

Mir Cəlal bir müəllim olaraq, məsələyə nöqtəni 

qoymağa tələsmir: bu intəhasız və məsul seçimdə daha 

«yuxarıların» xarakterlərindən irəli gələn mövqelərini 

təsvir edir. Yazıçının mərhum keçmişi maarif nazirləri 

Mehdi Mehdizadə və Mirzə Məmmədovun fəaliyyətləri-

nə, şəxsi keyfiyyələrinə rəğbəti vardı, eyni zamanda 

həmyaşdılar, əqidəcə həmfikirdilər. Onlar vəzifələrində 

təmənnasız və demokratdılar. Bizim nəsil Mehdi Mehdi-
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zadəni daha yaxşı tanıyırdı… Nazirin yaxşı mənada 

qapısı müəllimlərin üzünə açıqdı, maarif işçilərindən 

özünü gizlətmirdi, çünki onların, hətta xalqın qarşısında 

təmənnasızdılar. Məsələ ondadır – nazir bu cür ləyaqətli 

olanda müəllimlər də cəsarətlənirlər, fikirlərini açıqca 

bildirirlər. Mir Cəlal – ədib – pedaqoqun hekayədəki sö-

zü – hansı ki, müəllim Kənan Yusifli  söz alır: «Sağ olun 

ki, siyahıda mənim adımı da çəkmisiniz, ancaq bizim 

kollektivdə məndən də vacib Seyfi yoldaş var. O, 

qocaman müəllimdir, ömrü məktəbdə keçib. Maarifin 

əməkdar xadimidir. O duran yerdə mənim qabağa keçib 

təltif olunmağım mənim üçün, həm də təşkilatımız üçün 

doğru olmaz. Mən təklif edirəm, Çinar Səfərli yoldaş 

mənim adımı silsin, Seyfini yazsın. Belə bir ədaləti biz 

gərək gözləyək».  

Mir Cəlalın ədəbi və həyati obyektivliyi. Kənan 

Yusifli seçimdən imtina edir, lakin bu, özünü kənara 

çəkmək deyil və müdaxiləyə də çevrilmir. Onun təva-

zökarlığı – əslində bu, həqiqətin özüdür – birmənalı da 

qarşılanmır; etiraz edənlər var: «Yoldaş Kənanın özü 

adını siyahıdan qaralanmağı istəyir. Nahaq! Kənan Sey-

finin mükafatlanmağını lazım bilirsə, mən də razıyam, 

nə eybi var, Seyfinin adını əlavə edək. Bizə deyən yox-

dur ki, mütləq on iki nəfər olsun. Qoy olsun on dörd 

nəfər, nə eybi var, bu ad limitlədi?» 
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Diqqət yetirsən müəllif «limit» sözünü təsadüfi 

işlətmir. Adi bir işçinin dilindən. Sovet ideologiyasının 

ən yaramaz ideyalarından biri də bu idi: hər bir sahədə 

limit: Deputat seçimində limit gözlənilirdi. İş, vəzifə 

sahələrində limit ayrılırdı və s. Bu cəsarətli təklifdə fəal 

seçimə yazıçı münasibətini görürük, əxlaqi qiymət ver-

mədə sosial amilləri nəzərə almaqla, utilitar başa düşmə 

faktoru yoxdur. Kənan–Seyfi  paraleli hekayənin bədii 

və sosial qiymətini əyaniləşdirir, prosesin uzanmasına 

şərait yaradır. Ona görə ki, məsələ adilikdən çıxır və 

Kənanacan yaranmış haqsızlıq sindromu ortaya gəlir. 

Çinar Səfərlinin daha bir mənəvi dəyəri – obyektivliyi. 

O, yaxşı bilirdi ki, müzakirədə Kənanın özu büna bəhanə 

verdiyi üçün bu münasib vəziyyətdən istifadəni fürsət 

bildi. Buraxılan səhvi düzəltmək üçün məqamın yetiş-

diyini hiss edir: «Seyfini unutmaq olmaz. Kənanı adını 

münasib bir yerdə təltifə verərik. Gəlin, Seyfi üzərində 

dayanaq, söhbəti də qurtaraq». 

Hekayənin, şərti desək, ikinci mərhələsi başlayır 

və biz maarif nazirliyinin, onun birinci rəhbərinin obrazı 

ilə tanış oluruq. Heç bir əxlaqi münaqişə ilə qarşılaşımı-

rıq. Yalnız hər şeyin əxlaqi norma daxilində baş verdi-

yini görürük. Kənan Yusiflini – tərəfsiz, dayısız bir 

müəllimi nazirliyə dəvət edirlər, ona etibar var ki, irəli 

çəkilmək şansı yaradılmışdır. Bəli, nazirliyin – 
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hökumətin bir qolu, öz kadrını görməsi və əməyini, 

şəxsiyyətini qiymətləndirməsi prinsipidir. Kənan Yusifli 

bu dəfə də imtinaya üstünlük verir; bu isə yumşaq, am-

ma real münaqişədir, yalançı situasiyadan uzaqdır, sub-

yektin (müəllimin) əxlaqi normalara riayət etməsidir. 

Nazirliyin məsul işçisi ona verilən tapşığı söyləyir və 

icrasının ona tapşırıldığını öz vəzifə borcu hesab edir: 

«Kənan müəllim, sizi xeyir işə çağırmışıq. Xahiş edirəm 

bu anket vərəqlərini doldurun, tərcümeyi-halınız bizdə 

var, ona bir baxın. İki dənə də şəkil gətirin. Mən bunları 

iki günə yuxarı təşkilatlara təqdim etməliyəm. Material-

larınız sahmanda olsun». Kənan sərt münaqişəyə girmir, 

çünki xeyirxah iş üçün nazirliyə çağırılmışdır. O, ona 

görə imtina etmir ki, məsul vəzifədən qaçır, bacarmaz; 

sadəcə o, fanatdır öz peşəsində: «Mən öz işimdən razı-

yam. Hörmət eləmək istəyirsinizsə, məni dərsdən ayır-

mayın» – deyir və etimada görə öz təşəkkürünü bildirir. 

Nazirin məsul işçisi Yaqub Kənan müəllimə məsləhət 

görür ki, sözünü nazirə bildirin, mütləq getsin. Bu gö-

rüşdə bəzi mətləblər bu gün hər bir təhsil funksioner-

lərini düşündürməlidir və yönü yəqinləşdirməlidi ki, Mir 

Cəlal XX əsrin altmışıncı illərindən XXI əsrin ilk on 

illiyini görmüşdür! Xüsusilə, təhsil sisteminə ayağı 

dəyməyə cəsarət göstərməyən əxlaqi normalar və sərvət-

lər fərdi ziddiyyətlər, şəxsi intereslər üzərində davam 
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etməməlidir. Tamah sindromu olmamalıdır. Hərçənd, o 

vaxtlar da Yaqub qismində düşünənlər olmuşdur. Bəli, o 

zaman kəsiyində: «Qəribə adamlar var. Biri vəzifə üçün 

özünü oda-közə vurur, yer qalmır baş vurmasın, biri də 

bunun kimi… Heç nədə tamahı yox, heç yerə meyli yox! 

Qoyasan elə sinif otağında partalar arasında uşaqlara 

riyaziyyat düsturlarını saya, vəssalam! Özü savadlı, özü 

qüvvətli, hörmətli, nüfuz sahibi, zamanın işini, maarif 

sahəsini bilən, sözü keçən, əlində qələm…» Hekayədə 

üçüncü mərhələ: oxucu nazir obrazı ilə üz-üzə gəlir və 

çağdaş nazirlə müqayisə aparmaq istəyir. Mir Cəlal doğ-

rudanmı ideal nazir obrazını yaratmışdır? Yoxsa, ədib 

Mehdi Mehdizadə Mirzə Məmmədov kimi şəxsiyyələrin 

prototipini yaratmaq istəmişdir? Bir bölgə müəllimini 

nazir məmnuniyyətlə qəbul edir. Nazir hiss eləyir ki, Kə-

nan müəllimin məsul vəzifəyə heç bir həvəsi yoxdur, öz 

peşəsinn vurğunudur; demək, onu öz peşəsindən ayır-

maq düzgün olmazdı. Təəssüfünü də gizlətmir: «Belə bir 

ləyaqətli, zəngin təcrübəli adam maarif sahəsində məsul 

mövqelərin birini nahaq tutmur, buna böyük ehtiyac 

var…». Belə səmimi, təmənnasız nazir obrazını Mir Cə-

lal təsadüfi yaratmamışdır – hər bir məsul şəxs öz kres-

losundan dördəlli yapışmamalıdır, xüsusən, təhsil rəh-

bərləri müəllim şəxsiyyətini qorumalı, təltifdə yaxın ət-

rafını yox, bu yolda ömrünü qoymuşları ön plana çəkmə-
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lidir. Diqqət edək: Nazir  təkbətək söhbətdən sonra işçisi 

Nazimi yanına çağırır: «Ay Nazim, - dedi, bayaq Kənan 

burada idi, xeyli söhbət elədik, sonra da onun tərcümeyi-

halı, keçdiyi həyat yolu ilə xüsusi maraqlanmışam. Gö-

zəl, ləyaqətli, əmək sevən işçidir. Ancaq nə edəsən ki, 

sənin, mənim günahım üzündən indiyəcən biz onu la-

yiqli bir mükafata təqdim eləməmişik» – etirafını kişi 

kimi bacarmaq hər nazirin xarakterinə düşən mənəvi 

dəyər deyil! 

Mir Cəlal nazirlə məsul işçisinin dialoqunda bəzi 

nüanslara aydınlıq gətirir. Nazim nazirə Kənan müəllim-

dən gileyini gizlətmir, ona təklif olunan texnikum müdir-

liyindən imtina etdiyini bildirir. Nazirsə öz növbəsində: 

– Məsul iş istəmir, amma necə illərdir burada çalışır, – 

deyir. – özü də ləyaqətlə çalışır, bizim insafımıza nə 

gəlib ki, onu bir dəfə də mükafata təqdim elməmişik, – 

səmimi etiraf. Bu, Mir Cəlalın içərisindən gələn müdrik  

nəsihətiydi! Daha bir nüans, hansı ki, tabeçiliyindəki 

Nazim «unutqanlığı» cəsarətlə nazirə xatırladır: «Bizim 

günahımızdır! Neçə dəfə qabaqcılların siyahsını istəyib-

lər, necə olub ki, Kənan unudulubdur? 

–Unudulan bəyəm bir odur: 

–O, hamıdan vacibdir axı! 

Nazim açığını dedi: 
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–Belə hallarda üzlü maçalar, sırtıq adamlar hər 

yerə gəlib çıxırlar. Bizi də üzdən-gözdən salırlar. Ada-

mın zəhləsini tökürlər. Sən də əlacsız qalıb, başdan elə-

yirsən. Abırlı adamlar bəzən yaddan çıxır, küy-kələk 

ustaları ortalığa düşürlər. 

Bu dialoqun poetikasında bəzi ştrixlər maraq 

doğurur: nazirin bir işçisiylə səmimi, məkrsiz söhbəti. 

Bunun mahiyyətində nazirə uzanan tənqid də yox deyil. 

Nazir isə münaqişə yaratmaq niyyətinə düşmür. Bunu 

əxlaqi norma kimi qəbul edir və davranış ziddiyyələ-

rindən fərqləndirir.  

Bu hekayə mənə rus yazıçısı Leonid Andreyevin 

«Yaxşılıq qaydaları» hekayəsini (yazıçı əsərini Mir Cə-

laldan çox-çox sonra qələmə almışdır) xatırlatdı. Bu 

əsərdə də əxlaqi normalar və sərvətlər sisteminin belə 

ziddiyyətliliyi verilmişdir. Amma bizim pedaqoqlarımız, 

əxlaqdan yazanlarımız milli nəsrimizin bu cür nümunə-

lərini yaddan çıxarırlar… 

Hekayənin sonunda biz nazirin daha bir keyfiy-

yətinin şahidi oluruq. Bu dəfə də etiraf. Lakin vəzifə lə-

yaqətindən irəli gələn xarakterin sosial müstəvidə əksi: 

Səhərisi gün o, istehsalat müşavirəsində adamlara qayğı, 

qayğıkeşlikdən danışır və Kənanın adını təkrar çəkir: 

Vəzifəli yoldaşlar təltif zamanı hay-küyə uymasınlar, 
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abırla, təvazökar insanları qeydə alsınlar, nazirliyi pis 

vəziyyətdə qoymasınlar.  

Mir Cəlalın bir silsilə hekayələrində təhsil (maa-

rif) problemləri xüsusi qoyulmuş, bədii həllini tapmışdır. 

Və bu əsərləri «Dərs haqqında hekayələr» adlandır-

mışdır. 

Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığında gənc nəslin 

tərbiyəsində sosial mühitin rolu və ailənin səyi əksini 

tapmışdır; baxmayaraq mövzu yaşlıların əxlaqi və əməli  

(iş) fəaliyyətindən gedir. O, şəxsiyyət olaraq insanlara 

humanist, qayğıkeşlik, valideyni sevmək ruhunda yana-

şırdı. Orta təhsil illərini unutmamışdı, ali məktəbdə isə 

dərs deyirdi. Və təbii ki, yazıçı daxilindən gələn səsi 

eşidirdi. Hətta romanlarında, povestlərində belə hissdən 

uzaqlaşmırdı. Biz bəzən sənətkar şəxsiyyətində yaşanan 

məişət və bəşəri gedişatın kökünə varmırıq: Mir Gəlalı 

nə vadar edirdi məktəbli həyatından kiçik, amma lakonik 

hekayələr qələmə alsın. Bədii qavrayışın ölməzliyi, hadi-

sələrin və faktların yaddaşdan itməsi və yazmağa təh-

riketmə psixologiyası – əsas amillərdən biri – bu cür 

düşünürəm. Məşhur estetik M.S.Koqan yazır ki, özünün 

bütün dolğunluğu ilə və bütün zənginliyi ilə sənətin bədii 

məzmununun tərkibinə daxil olur, məhz ona görə də 

yazıçının şəxsiyyəti bir mənəvi tam kimi, onun yaratdığı 
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əsərlərdən kənarda qala bilməz, rəngə salınmış parçaya 

rəng hopduğu kimi, o da bu əsərlərə hopmalıdır.
6
 

Mir Cəlal yeniyetməlik dövründəki mənəvi həyat 

istəklərini özü yaşamışdı, narahatlıq istisna olmamışdı, 

həyəcan keçirmişdi. Və nəhayət, müşahidələri  şagird 

həyatından yazmaq ehtiyyacı doğurmuşdu. Mir Cəlal 

hekayələrində sırf nəsihətçilik etmir, amma o məsələnin 

– tərbiyəvi işin məqsədini onda görür ki, uşaqlarda həm 

tərbiyəlilik, həm də oxumaq tələbatı ödənilsin və əxlaqi 

ləyaqəti daha da zənginləşsin. Yazıçının üç hekayəsin-

dən: «Atan gəlsin», «Dərsini yaz» və «Beş almışam!» 

haqqında öz fikrimi bölüşdürməyə ehtiyac duydum. 

Birinci hekayə sadə süjet üzərində qurulmuşdur və Mir 

Cəlala məxsus təhkiyənin intizar notlarının oyatdığı 

səslər, bu səslərin apardığı keçmiş günlər – zaman 

dönəmi qəhrəmanı Rüstəm surətidir. Bu yeniyetmənin 

xarakteri hamımız üçün yaxın keçmişdir: uşaqlığa xas 

dəcəllik, çılğınlıq və nəticə çıxarmaq! Bu «üçlük» bir-

birini tamamlamasa, inanmıram o fərd (uşaq) həyatda 

xarakterə yiyələnsin. Bunu tarix də dəfələrlə böyük 

şəxsiyyətlərin timsalında təsdiq etmişdir. Çün, iki ov-

qatda hisslərin mədəniyyəti gizlənmişdir. Emosionallığa 

bələnmişdir. Bu isə insan dünyasının ən parlaq təzahü-

                                                 
6
 Коqан М.С. Лексии по марксистко-ленинской естети-

ке. Л., 1971, с.415. 
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rüdür. Hisslərin mədəniyyəti uşağın ahəngdarlığına, 

onun intellektuallığına zəmanət verir. Rüstəm şuluqdur, 

oxuduğu dövrdə müəllimlərini təngə gətirmişdir. Na-

dinclik ucbatından atasını tez-tez məktəbə çağırır, rast-

laşdığı (15 ildən sonra) müəllimi də. Bu, pedaqoji ak-

siomdır və Sovet təhsil sistemindən qırmızı xətlə 

keçmişdir. Yazıçı Rüstəmin gələcək fəaliyyətində onun 

formalaşmasını inandırıcı təsvir etmişdir. Birincisi, 

sağlamdır, ikincisi, ekstermal vəziyyətdən çıxmağı 

bacarandır və başı yeniliklə işləyir (hambal məsələsi). 

Rüstəmin oxuduğu məktəbdə şagird şəxsiyyətinə 

hörmətlə yanaşılır: Cəzalandırmanın kobud tələblərindən 

istifadə edilmir. Ehtimal ki, həmin təhsil ocağında yeni-

yetmənin daxili – mənəvi aləminin toxunulmazlığı 

qorunmuşdur, daha dəqiqi, kənar bir şəxs (müəllim də 

üstün sərbəstliyə malik deyil) yeniyetmənin düşüncəsini, 

hisslərini  güc təsir vasitələrilə sarsıtmağa və sairəyə 

səylidirsə, pedaqoji mədəniyyətsizlik elementləridir. 

Rüstəmdə həya hissi var ki, ona bu üsullarla müdaxilə 

edilmir və bunun nəticəsidir ki, bu dəfə «dayısı» hambalı 

məktəbə gətirir. Daha bir həssaslığa: hambala bu iş üçün 

bir manat da vəd edir. Rüstəmin müəllimi isə «dayını» o 

dərəcədə danlayır ki, o, dözmür və deyir: «Müəllim, mən 

bunun dayısı, qohumu-zadı deyiləm. Məni  küçədən tu-

tub yalvardı, bir manat pul da vəd elədi, məktəbə xahişə 
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çağırdı. Manat da lazım deyil. Yazığım gəldi, mən xahiş 

eləyirəm bu uşağın günahından keçəsiniz. Bir də belə 

qələt eləməyə! Rüstəmin vəziyyəti göz qabağındadır; 

hambal artıq onun həqiqi müdafiəçisi rolundan əlavə, 

onun taleyinə yalan adam təsiri bağışlayır, üstəgəl müəl-

lim də. Məktəbi də tanıyır. Və qəzəblənməyə bilmir: –

Bir manat sənin olsun, – deyir. –Səndən bir də dəcəllik 

eşitsəm, özüm gedib sənin atanı buraya gətirəcəyəm, sə-

nin qulaqlarını dibindən çəkib çıxaracağam. Bəsdir 

müəllimlərini incitdin. Şələ-küləni dalına verib elə 

qovarlar, bir də məktəb üzünü görməzsən. 

Mir Cəlal bir pedaqoq olaraq, hekayədə incə mət-

ləbi vurğulayır: hər şuluq, nadinc uşağın işini valideyn 

yığıncağına çıxarmazlar. Valideynlə təklikdə danışmaq 

lazımdır, valideynin təsiri – öyüdü-nəsihəti uşağın emo-

sional həyat davranışının kobudlaşmasının qarşısını alır. 

Tərbiyə üsullarının tətbiqində seçim olmalıdır, ata və 

ananın nüfuzu damla-damla uşağın əqlinə yığılır. Məş-

hur filosof – Karl Jaspers yazmışdır ki, insan vəhşi hey-

vanla mələk arasında dayanır, onun kimliyi tərbiyədən 

asılıdır. İnsanın vəhşiliyə yaxınlaşması və mələkdən 

uzaqlaşması təhlükəsi onun cinsi instiktinin nəcibləş-

dirmədiyi məqamlarda daha çoxdur. Tomas Mann isə 

qeyd edir ki, insan aləminin bütün çox cəhətliliyi insanın 

nəsil davam etdirmək instiktini nəcibləşdirir, lakin 
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«qanın səsini» nəcibləşdirməyin xüsusi üsullar komplek-

si də lazımdır.  

Böyük sənətkarın fikrincə tərbiyə kompleksi önə 

keçməlidir… Mir Cəlal bu parametrləri bu səpgili heka-

yələrində incəliklə verməyi bacarmışdır. Rüstəm məhz 

bu «komplekslərin» toplusunda «şuluqluqdan əl çəkir» 

və «dediyinə əməl edir». 

Rüstəm müharibəyə hərbi mütəxəssis kimi 

yollanır, orden-medalla qayıdır və bir təsadüflə keçmiş 

müəlliminə rast gəlir və özü onu tanıyır. Yəni o, sakitcə 

ötüb-keçərdi, ötən illərin «cəzasını» xatırlayardı, hətta 

deyinərdi. Lakin o, bu günü üçün daxilində müəlliminə 

minnətdarlıq edir, həmsöhbət olmaq istəyir: «Rüstəm əl 

çəkmədi, məni mehmanxanaya, öz otağına apardı, cəbhə 

xatirələrini danışdı, albomlardakı şəkillərini göstərdi, 

başına gələnlərin çoxunu şirin bir əhvalat kimi danışdı, 

yazıya salmağımı xahiş elədi». Bu hekayədən fərqli 

olaraq Mir Cəlal «Dərsini yaz»da əksinə, valideyn nəza-

rətsizliyini, ailədə uşağın ərköyün böyüdülməsini qoy-

muşdur. Belə bir termin dilimə gəldi: tərbiyənin fəlakət-

ləri – hər halda yaxşı səslənmir, bu, hansısa bir uşaqda, 

yeniyetmədə təsiredici qüvvə daşıyırsa, pis nəticə alına-

caqdır. Əgər bu «fəlakət» ana və atadan gəlirsə, xoşagəl-

məz hərəkətlərin şahidinə çevriləcəyik! Məsələn: ailənin  

yeganə oğlu Tofiq kimi. Müəllif onu oxucuya təqdim 
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edir: «Mən bir uşaq tanıyıram, hörmətli bir ailədəndir. 

Atası, anası onu çox sevir, əzizləyir, bir sözünü iki elə-

mir. İstədiyini alır, istədiyi yerə göndərir, handa bir qə-

şəng, bahalı libas geyindirir, addımbaşı sağına-soluna 

keçir. Kefini soruşur…» 

Tofiqin həm zahiri, həm də daxili cizgiləri təq-

dimdir, amma hələ bu, «qorxulu tərbiyə»yə zəmanət 

vermir. Hekayədə valideynlə uşaq arasındakı ziddiyət 

duyulur: Tofiqin müstəqil hərəkət etmək, özünü göstər-

mək  həvəsi yoxdur, olsa da gizlənmişdir. Valideynlə öv-

ladın ideya ümumiliyində mənəvi məsləhətçi olmaq şərti 

hiss edilmir. Əgər bu «ziddiyyəti» Tofiqin bacılarının 

əhatəsində olduğunu düşünsək – oxucunun bir «ah» 

çəkməsi qalır. Ailə isə belə fikirləşmir: «Bir dəstə bacı, 

tək bir qardaş. Tofiqin işi lap belə idi. Əvvəldən ailədə 

oğlan uşağı olmamışdı.. Axırda dəstə bacılar içində To-

fiq boy atanda hər kəs onun başına sadağa deyir, hər gün 

bir bacının qucağından yerə düşürdü. Atakişinin ailə-

sində Tofiqə doğrudan da bir əlamət, bir xoşbəxtlik kimi 

baxırdılar». Valideynlər, hətta bacılar Tofiqin arzuları, 

istəkləri ilə maraqlanmırlar və buna səy də göstərmirlər. 

Yeniyetmənin mənəvi həyatını bilmirlər, nəyisə görmək, 

nəyəsə qadağa qoymaq belə, onları düşündürmür, hansı-

sa məşğuliyyəti seçməkdə qətiyyətsizdilər. Tərbiyə işin-

də ərköyünlüyü arzu kimi qəbul etməməliyik. Tərbiyə 
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insana səadət istəyirsə, onu əmək, sənət, peşə üçün ha-

zırlamalıdır. 

Tofiqi hətta bütün dərslərindən azad edirlər. Yəni 

o, dərslərini yazmır. Maraqlıdır ki, bacılar özlərinin gələ-

cəyi barədə fikirləşirlər, bir sənətə, peşəyə yiyələnirlər, 

lakin «Tofiqi yanından kənara buraxmır, bayıra çıxmağa 

da; soyuq dəyər oan, quyuya düşər və ilaxır. Məsələnin 

daha incəliyi ondadır, yazıçı ehyamca diqtə edir: kişi 

beləmi doğulur həyat üçün? Bu, ikinci doğuluşdur, ən 

məsuliyyətli pillədir. Bu şəxsi həyatda möcüzədir, 

yeniyetməlik məktəbdən əvvəl ailədən başlayır, sonra 

məktəbdə ayaq açıb yeriyir və ictimai həyatda for-

malaşır. İnsan hər iki dövrdə, mühitdə itirdiyini sonralar 

mütləq xatırlamalı olur. Dahi Lev Tolstoy o illəri xatırla-

yaraq «yeniyetməlik səhrası»  sözünü işlətmişdir: –Mən 

qeyri-ixtiyari olaraq yeniyetməlik səhrasını daha tez 

aşmaq və elə xoşbəxt dövrə çatmaq istəyirəm ki, bu 

zaman yenidən əsil zərif, nəcib dostluq hissi parlaq işıqlı 

bu yaşın sonunu şəfəqləndirmiş və yeni dövrün – 

gözəllik və poeziya ilə dolu olan gənclik dövrünün 

başlanğıcını qoymuşdur. – Yalnız Tosltoya məxsus hə-

zin və düşündürücü sözün təsiri. Tofiqin «səhrasın»da 

günəşin istisi görünmür. O, fiziki insan kimi böyüyür və 

heç bir perspektivi yoxdur. O, hətta dərs əməyinin nə 

estetikasını, nə də intellektual faydasını anlamaq istəmir: 
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«Uşaq elə öyrəndi ki, müəllimin dediyi tapşırıqları 

bacılarına təhvil verib, səhər də hamısını hazır istəyirdi. 

«Halbuki Tofiq bu yaşlarından öz gələcək həyatını 

azacıq təlaşla, amma ürəklə, parlaq anlamalıdır. 

Mir Cəlal hekayəni hər halda nikbin sonluqla 

tamamlayır. Bir azəri-türk uşağını həyatın sərt təpgilə-

rinə məruz qoymur, bacılar günahlarını yumağa çalışır-

lar: «Ay canım, bu gədə avara qalacaq, məktəbdən, pe-

şədən kənarda adam olarmı? Nə zəmanədir, indi dünənki 

hambal isbatla peşə, sənət sahibi olur, bu bığıburma oğ-

lana nə olub ki, avara gəzə, görən bizə nə deyər. Ayıb 

deyilmi?» Tofiqi mantyorluq oxumaq həvəsinə yönəl-

dirlər. Gecdirmi? 

Mir Cəlal nikbinliyi, oxumağın səmərəsini «Beş 

almışam!» hekayəsində yekunlaşdırır: Bu yeniyetmə oğ-

lan İlqardır, Nadirin, Məhərin dostlarıdır. O, iradəli, 

dərslərinə davamlı və məsuliyyətli məktəblidir. Nadir 

onu telefonla konsertə çağırır, fərəhlə danışır, cavabı 

belədir: «Nadir əslinə baxsan sənə, mənə gülmək yox, 

ağlamaq lazımdır. 

–Necə bəyəm? 

–Bəyəm, eşitməmisən, müəllimlər indi çox ciddi 

soruşurlar? 

–Soruşmaq həmişə var da. 
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–Müəllimlər indi sənin, mənim xətirimə proqram-

dan keçmirlər. Nöqtəsinə qədər soruşurlar. O gün Mə-

həri elə qınayıblar, bildiyini də yadından çıxardıb…» 

Hekayədə Mir Cəlal o iki hekayədən fərqli olaraq 

təlimə, məktəbə müdaxilə edir, şagird məsuliyyətində 

müəllimin işinə toxunur. Adətən, yazıçılar birbaşa bu 

prosesdən yan keçirlər, bunun bir səbəbi də pedaqoji 

fəaliyyəti bilməməkdir. Hətta iri həcmli  əsərlərdə bizim 

elə yazıçılarımız var – təhriflərə yol verirlər. Biz hekayə-

də müəllim-şagird  münasibətlərini, direktor – dərs əla-

qəsini və şagird uğurunu – «üçlüyü» görürük. 

İlk «həyəcan siqnalı» Nadirin «2» qiymət alma-

sından eşidilir; müəllimlərin tələbkarlığı artırması ilə bu 

xəbər təsirini göstərir. Və bunun ilk icraçısı elə İlqarın 

özüdür: «Sizi bilmirəm, mən bir-başa mərkəzi kitabxa-

naya qaçıram. Gələn imtahana hələ vaxt da var. Gecə-

gündüz oturub oxuyacağam. Qardaş, üzüqara olmamaq, 

müəllimlərin başını aşağı eləməmək üçün hazırlaşmaq 

lazımdır». İlqar məktəbli ikən intellektual biganəliyi 

duymağı bacarır ki, dostuna sanki öyüd verir. Mir Cəlal 

aşılamaq istəyir ki, əqli yoxsulluq gələcəkdə müdrikliyi, 

gözəlliyi duymağa, yeniliyə həssalığı kütləşdirir. Yeni-

yetmənin xarakteri məhz bu yaşda və məktəbdə alov-

lanır. Onda emosionallıq və intellektuallıq bir-birini ta-

mamlayır, lakin hələlik o, ikinciyə üstünlük qazandırır: 
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«…O, dərsliyi oxumağı, bütün səhifələri diqqətlə əldən 

çıxarmağı, hətta məlumat ehtiyatını da zehninə yığmağı 

vacib bilirdi. Bundan başqa, oxunan hər məsələnin dərin, 

düyünlü sirlərini açmağa, çətin yerlərdə lüğətə, yoxlama 

kitablarına, müəllim məsləhətlərinə müraciət etməyi, 

hətta özünə sirli görünən uzaq, mübhəm məsələlərə əl 

atmağı da lazım bilirdi». Məktəb direktoru nəzarəti güc-

ləndirir və həssaclığını büruzə verir, humanist olduğunu 

özü istəmədən sezdirir: «Bu, təsadüfən baş verir; İlqarın 

bəxtinə düşür: «Bilet çəkib imtahan kürsüsünə keçəndə 

elə bir təzə direktoru çağırdılar. Direktor otağa girib 

salam verdi, keçib dərs müəllimi ilə mehriban görüşdü. 

İlqarı diqqətlə süzəndən sonra soruşdu: 

–Nə əcəb yaxanı duymələmirsən, məktəbli yol-

daş? Əyləşənlər sənin müəllimlərin, məktəb yoldaşların-

dır. Qoy sənin səliqənə diqqət yetirsinlər». İlqar dərhal 

irada əməl edir. Direktor isə bir pedaqoq kimi vəziyyətə 

ağırlıq gətirmək istəmir. Həyəcanın yaranmasına imkan 

vermir. Əlini məktəblinin çiyninə qoyur və imtahanın 

suallarına baxır, qəsdən bərkdən oxuyur ki, diqqət 

cəmləşsin, obyektivlik gözlənilsin. Direktor İlqarı daha 

da ruhlandırır: «Danış, oğlum, – deyir, - qoçaq oğlum, 

danış, mənim burada iştirak etməyim səni çaşdırmaz 

ki?‖ 
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Pedaqoji prosesdə, xüsusilə, məktəb rəhbərinin 

taktı –  istər müəllim, istərsə fənn müəllimi olsun – çox 

əhəmiyyət daşıyır. Yersiz müdaxilə, zəhimli fon 

yaratmaq – bütün bu ziddiyyətli elementləri dərindən 

bilən yazıçı, burada bir pedaqoq səriştəsini ortaya qoyur. 

Və xatırladır qələm dostlarına ki, məktəb mürəkkəb, 

çevik və dinamik çevrədir, onu 180 dərəcəyə dəyişdir-

mək olmaz.  

Biz həmişə Mir Cəlalın ədəbi uzaqgörənliyini 

israrla demişik. O, «Beş almışam!» hekayəsində XXI 

əsrdə milli məktəblərimizdə təlim və tərbiyə prosesinin 

gedişini proqnozlaşdırmışdır. Bu gün məktəblilərdə ya-

radılmış dərsə və intizama laqeydlik, məktəb rəhbərləri-

nin subyektiv davranışı və ələbaxımlığı, nəhayət, artıq 

yüz illərlə rəmziləşmiş şagird biliyinə verilmiş «5» qiy-

mət normasının dəyişdirilməsinə edilən cəhdlər – «üç-

lük» sadə, səmimi təsvirlə oxucunun nəzərinə çatdırılır.  

Hekayədə maraqlı bir epizod: «Dərs müəllimi, əvvəlcə 

direktorun belə fəal işə qarışmağına bir qədər darıxsa da, 

sonra  məktəblinin cavablarından ruhlandı. Diqqətlə 

İlqarın üzünə baxdı, qəlbində ona afərin dedi, özü-özünü 

də danladı ki, belə şagirdi mən nahaq yerə diqqət 

mərkəzinə götürməmişəm, onun qabiliyyətini seçib qeyd 

eləməmişəm. Bu uşaq, indi daha məktəb çərçivəsində 
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qalmır, həyata, cəmiyyətə çıxır. Məhz belə iti, ayıq 

cavabları ilə çıxdığı üçün bizim məktəbin fəxridir.  

İlqarın cavablarında Sabirin kəsərli satiralarını 

eşidir. Bu, direktorun ürəyincə səslənir. Doğrudanmı, 

təhsildə gedən bəzi sahələrdəki  aşınmalar böyük şairin: 

«Ax, necə kef çəkməli əyyam idi» klassik xatırlamasını 

reallaşdırır? Pedaqoji işin dinamikasından xəbərsiz bir 

çox direktorlar aylarla dərslərdə oturmur, şagird dinlə-

mələrinin şahidinə çevrilmirlər. Bir də, imtahan – müəl-

limlə şagirdin, tələbənin canlı ünsiyyəti, şifahi nitqin 

inkişafı və cilalanması – artıq on illərlədir «test»lərin 

qurbanına çevrilmişdir. Yuxarı siniflərdə ancaq İlqar 

kimi məsuliyyətli şagirdlər otururlar – beş – on nəfər – 

qalanları direktorlar tərəfindən «azad» olunub, repitetor-

ların yanına qaçır. Bu simalar – əlacsızlıqdan, maddi 

durumlarını babatlaşdıranlar – təhsilin üzünü ağardan-

lardır! 

Mir Cəlalın «Dərs haqqında hekayələr» silsiləsi 

əslində məktəb işinin daha incə, məsul və islahat 

ehtiyacı olan təhsil haqqında bədii səlnamədir. 

 

 

3. 
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Mir Cəlalın hekayələrində, daha doğrusu, poema-

sında sırf insan xarakterini məzhəkələşdirən, məişətçi-

likdə məzəmmətləyən, kəskin yumoruna «qonaq» edilən 

surətlər yox dərəcəsindədir. Ustadlarından Mirzə Cəlil 

və Əbdürəhmən bəy Haqverdiyevdən fərqli olaraq o, 

daxili bir inamı ilə personajlarına pıçıldayır ki, bilirəm 

sizlərin hələ ağılı kəsmir, düzələcəksiniz. Yolunuzu 

azmayın. Lakin yızıçı daha geniş dairədən üzünü 

cəmiyyətə tutur və ucadan deyir: nə üçün belə ziyalıları, 

oxumuşları, vəzifələrdə oturanları miskin vəziyyətə 

salırsınız. Mir Cəlal romanlarından fərqli şəkildə dü-

şünür ki, roman bütün həyatı əks etdirir; bu janrın 

vəzifəsidir və həyata keçirməkdə geridə qalan, bəlkə də 

çatdırmayan bədii olayları elə hekayələrdə də 

tarixləşdirmək mümkündür. Yazıçının yaradıcılıq işı nə 

qədər çətin olsa da, ilk baxışda asan təsiri bağışlayan 

insanlar təəccüb doğuracaq dərəcədə qələminə yatmır, 

onların şəxsi ləyaqətlərinə hörmətlə yanaşır. M.Cəlal 

həm sələflərindən, həm də müasirlərindən satirada ona 

görə seçilir – fərqlənir (bunu heç vaxt tənqid görməmiş-

dir) – insan faktoruna Allahın övladı kimi baxır, onun 

bizim dünyaya göndərilməsi də möcüzə əlamətidir. Mir 

Cəlal fəlsəfəni yaxşı mənimsəmişdi. Antik və qərb filo-

soflarını oxumuşdu. Bilməmiş deyildi ki, yunanlara gö-

rə, insanı ölənəcən xoşbəxt saymaq olmuz; o, naməlum 
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taleyin ixtiyarına buraxılmışdır, adamlar yarpaq kimi 

ötəridirlər. Amma … çoxluq nəhənglikdir, insandan nə-

həng isə heç bir şey yoxdur. Məşhur filosof Avqustin 

belə hesab edirdi ki, bizim yerdəki mövcudluğumuz 

müəmmalıdır, onun verdiyi qiymət belə səslənir: Tanrını 

təbiət, zərurət və iradəmiz, yaxud bunların üçü birlikdə 

təşkil etdiyindən – bu sual qaranlıqdır – bizi düşünmə-

dən, götür-qoy etmədən bu dünyaya tullayıblar.  

Mir Cəlal həssas həyatşünas, adi məişət element-

lərindən baş açan ədibdir və belə lövhələri təkcə cə-

miyyətdə, idarədə və sairdə seçilən insanlara şamil 

etmirdi; axı, həyatin – insanın başqa bir üzü də var ki, 

müşahidəsinin nəzarətində idi, onların psixologiyası: 

həyat tərzi, gündəlik işi, niyyəti və ilaxırı nəsrə gətirir, 

lirik, sadə dillə əhvalatı söyləyir. Yazıçı təkcə bu həyatı 

və bu adamları tanımaqla kifayətlənmir, oxucuya hadisə-

lərin içində tanıtdırır. «Düzəlmədi» «Satirik hekayələr» 

silsiləsindən daxil edilmişdir. «Utancaqlıq» övqatı ilə 

başlayır və gümanedirsən, əhvalatın mərkəzsində bu hiss 

– həyatın bir əlaməti dayanır. Yazıçı, ümumiyyətlə, 

nəsrində pərakəndliyi sevmir, hətta bir neçə cümlədən 

sonra mətləbə qayıdır, oxucudan «üzr» istəyir. Təsvirin 

dərininə varmaqla. Personajın psixologiyasını, insanın 

mənəvi-əxlaqi qütbdən açılmasını və sosial simasını 

təqdim edir. Maraqlı bir cəhətə baxsan nəyi görərik? 
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Qırx ildən artıq (hekayə 1969-cu ildə qələmə alınmışdır) 

vaxt bölgüsündə Mir Cəlal mövzusu orijinallığını saxla-

mışdır. Qəhrəman filənkəs (ədibin çox sevdiyi müraciət-

dir) peşə etibarilə aşpazdır: «Mənim sizdən yaxın olma-

sın, yaxın bir tanışım var, görüşəndə salamələk, xoş-

beşeyləyirik. Özü aşpazdır, pis də aşpaz deyil, əvvəl iş 

yerini göstərmişdi, indi bilmirəm harada çalışır. Amma 

arabir görürəm. Bir gün üzünü mənə tutdu. Ərkyana 

gileyləndi, xahiş eləyib dedi ki:.. Bu xahiş tamam yazı-

pozu adamına, qəzetçiyə tuşlanıb: xörək bişirməyi bir 

yana qoyub, qələm işlədir, özü də çoxdan. Sən demə, 

aşpaz povest yazmışdır.  

Xarakterlər dialoqla açılır, sərin eyham, 

aldadıcıya oxşamayan vəd, ümidi qarmaq istəməyən 

həftələr, aylar, fəsillər: 

«–Bəli, indi mən də yazıram. Hələ ki, bir povest 

yazmışam, evdə uşaqlara oxumuşam, sağlığına bəyə-

niblər. 

–Mübarək olsun, niyə çapa vermirsən? 

–Hələ tezdir. 

–Dəmiri isti-isti döyərlər! 

–Yox, canım, uşaqların rəyi ilə yazı yetirmək 

çətindir. 

–Bəs nə fikirdəsən? 
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–O fikirdəyəm ki, sizin kimi bir qələm sahibinə 

oxuyum, lazım bilsəniz, balaca rəydən-zaddan alam, 

sonrası da görək nə olur?..» 

Aşpazın xarakterindəki bir cizgi məlum olur, o, 

elə də sadəlövh, avam adama oxşamır, mötəbər rəyə 

ehtiyaclıdır. 

Yenə birbaşa yox, dolasıyla aşpazın özünü 

anlamağa yönəltməsi: 

«–Təqaüdə, dincəlməyə çıxan adamın təzədən 

qalmaqala düşməyi nə əcəb? 

–Xeyr, qalmaqal olmaz. Mənim povestimdə 

qalmaqal nə gəzir. Tamam dinclik, salamatlıqdır».  

Aşpazın xarakterindəki digər cizgi: o, yazdığında 

nəyə toxunduğunu – məzmunu anlamır, amma bu sadə-

lövhlüksüzlük bədii yaradıcılığa aid deyil. Buna baxma-

yaraq aşpaz başqasına oxumaq üçün versə də, ümidsiz-

liklə üz-üzə gəlib. İki ay stolunun üstündə saxlayandan 

sonra da bir fikir deməyib: «–Demədi, görünür, xoşuna 

gəlməyib» – etirafı. Və vəziyyəti dərhal qiymətləndir-

mək bacarığı: «–Onda ikinci bir yoldaşa verin oxusun. –

İkinci yoldaş, lap sən. Özümüzün də şükür uzaqdan 

salam-əleykimiz var. Budur, necə dəfədir deyirəm, xahiş 

eləyim oxuyasan, üzümdən gəlmir, utanıram doğrusu!» 

Artıq surətin fərdi xarakterini görə bilirik, özü də 

hər ikisini. Qəzetçi də fürsəti buraxan deyilsə, yaxasını 
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kənara çıkməyə çalışır. Çarə «utanan» aşpazın əlindən 

qalmaqdır. Məsləhət görür ki, povesti arxayın adama 

oxutmaq lazımdır.  

«–Apxayın adam lap sən özün! 

–A kişi, mən külfət sahibiyəm. Səhərdən axşama 

qədər idarədə çalışıram, başımı qaşımağa macalım ol-

mur. Əcəb arxayın tapmısan! Dostum tez sözümü kəsdi: 

–Canım, mən o sırtıqlardan deyiləm ki, iki aya-

ğımı bir başmağa dirəyib deyim: lap elə bu gün ya sabah 

oxu! Haçan münasib oldu, götür oxu, sonra fikrini 

deyərsən, ya lap yazarsan, mənim də əlimdə bir dəstəvüz 

olar». 

Hekayədə aşpaz surəti qəzetçidən daha çevik, 

hazırcavab və yorulmazdır. Mürəkkəb psixi xüsusiyyət-

lərə malik olmasa da bir qədər paradoks çıxmasın – aş-

paz bir surət – fikrində (əsərinin çapında) ideya adamıdır 

və öz baxışının, ədəbiyyata gəlişinin israrından müdafiə-

sində mətinlik – başqa cür alınmır – üzlülük göstərir. 

Ona bəhanələr gətirmir; uzun-uzadı yazıları yayın isti-

sində oxumaq heç kəsə (yəni nə sənə, nə də mənə) xeyir 

gətirmir, sərində, dinclikdə oxuyasan ki, tər səni basma-

sın. Müsahib bu dəfə də yol tapır; orada istidən də, sərin-

likdən də söhbət gedir, – deyir. Və zəhmət verməmək 

üçün ucadan oxuyacağını vəd edir. O, eyni zamanda 
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hövsələli, təmkinli, küsəyən surət deyil, fikri yalnız 

qələm sahibindən müsbət rəy almaqdır.  

Havalar soyuyur və bir təsadüfən müalicə xana-

ların birində rastlaşır hərif: 

«–Sağ olmuş, haradasan, sərin düşəndə, eyvanda 

süfrə açıb neçə dəfə səni arzulamışam.  

–Nə olub bəyəm: 

–Əsər böyrü üstə yatıb qalıb, dəmlənib. 

–Eybi yoxdur, qoy dəm alsın» – Dialoqu bu dəfə 

də sakitcə aparır. Başqa bir görüşdə o, obrazlı, bəkə də 

adekvat cavab verir: «Əsərin ora-burasını təzədən yağla-

mışam, nə deyirsən? Qiraət məclisi düzətməklə aran 

necədir? « Yazı-pozu sahibi bir görüşündə də lakonik 

cavab verir: «Havalar öz yolu ilə, bizim özümüzün də 

qızışmağımız lazımdır». 

Mir Cəlal aşpazın yazıçılığa başlamasını təqdim 

etmir və haradasa razılaşmır da; baxmayaraq personajları 

bir-birinə qarşı səmimidir, aralarında konflikt yaranmır. 

Bir dəfə bezib, aşpaza deyərdi ki, get, sən Allah, öz işi-

nin qulpundan yapış. Sərt çıxardı sözləri, amma hər söh-

bətində səmimilik, daha çox tərəf-müqabilinin özünü-

dərki hissini qabarıqlaşdırır. O, bilir ki, aşpaz vəziyyət-

dən halidir; dostu əsəri oxumaq istəmir, amma o da 

inadkardır ki, oxusun və sözünü desin, sonda qələbə 
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aşpaza qismət olmursa da: «Hərdən rast gələndə, kinayə 

ilə mənə işarə vururdu: 

–A filənkəs, deyəsən, havalar düzəlmədi? 

–Darıxma, düzələr, ümidsiz şeytandır! 

–Yox, deyəsən düzəlmədi». –Heç bir kəskin 

sataşma, sarkazm yoxdur, sanki onlar bu mövzunu özləri 

vaxt keçirmək üçün ortaya atıblar; bu, onların görüşlərini 

intensivləşdirsin. Yenə aralarında şirin eyhamla dialoq: 

«–Yəni deyirsən düzəlməyəcək? 

–Yox, düzələnə oxşamır, səndən naxoş iştaham 

qaçıb! 

–Qaçmaz, inşallah, aşpazılığa baxma, yazıçılıq 

hövsələ istəyir. Səbir elə! 

–Haçanacan! Yazıq povest dəmdə qaldı, dəmdən 

də düşdü, soyudu da! 

–Yaxşı əsər soyumaz, dözümün olsun! 

–Deyisrən də!..» 

Hekayədə dəqiqlik və psixoloji təfərrüatın bədii 

təsviri, surətlərin xarakteri müəllifin mühakiməsində 

açılır. Və zərif psixoloji təhlili oxucu üzərinə qoyur. 

Əslinə qalsa, burada zəriflik istedadsızın – bədii yara-

dıcılığa bütün vücudu ilə başlaması bəlasıdır. «Düzəlmə-

di»də yazıçı mənəvi meyarı, əxlaqi insafı ön plana 

çəkmişdir; sənətinin qayğısına, daha da yaxşılaşmasına 

diqqəti yönəltmək əvəzinə, tamam başqa bir sahyə – 
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ilahidən gələn istedada qarşı çıxmaq – əslində bu da so-

sial məsələdir ki, miyanə əsərlərlə oxucuların vaxtını 

saymazyana, rəsmi məsuliyyətsiz oğurlayasan. Maraqlı-

dır, belə xəstəlik səngimir, daha da güclənir və azadlıq 

qazanır. Açığı, Mir Cəlalın yaşadığı Sovet dönəmində 

belə bir mənəvi meyar haradasa nəzarətdə idi, qarşısı 

müxtəlif vasitələrlə alınırdı. XXI əsrdə, xüsusilə, bizdə 

aşpaz – yazıçıların sayı göbələk kimi inkişafına start 

götürdü: müəllim, həkim, mühəndis – professor, akade-

mik, dosent – icra başçısı, nazir, şirkət rəhbəri – proku-

ror, məhkəmə sədri, müstəntiq – evdar qadın, oxuyan, 

satıcı - butun bu təbəqələr bədii ədəbiyyata axışdılar, 

cildlərini nəsir etdirməkdədilər. Mir Cəlalı da narahat 

qoyan bu pis vərdişdi. Lakin bir ədib olaraq bu mənfi 

emosiyanı nəzakət daxilində, etikanı gözləməklə 

pisləyir; özün başa düş ki, əgər neçə ilin dostu əsərini 

oxumaq istəmir və müxtəlif bəhanələrlə səndən qaçırsa, 

deməli, sənin qələminə ehtiyac qalmır. Dahi Nizami də 

vaxtilə demişdir: kamil bir palançı yaxşıdır yarımçıq 

papaqçılıqdan. Bədii istedadın, xüsusilə, iki yolu həqi-

qətdir: Ya var, ya yox! 

Mir Cəlal «Möhür» hekayəsində ( 1970) fərdi, 

mənəvi problemi bir növ sosiallaşdırır, insan dəftərinin 

ölçüsünü, meyarını predmetləşdirir. Möhür yazıçı üçün 
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bir vasitədir və oxucunu hazırlayır: Möhür, ya əyar daşı 

yaxşı şeydir. Bir sənədin həqiqətini bilmək üçün 

möhürünə baxırlar. Bir matahın əslini bilmək üçün 

əyarını yoxlayırlar. üstündə əyarı olmayan qızılı heç kəs 

qızıl saymaz. Onun ustasına, zərgarına baxdırmamış heç 

kəs qızıl olmasına inanmaz. Əlbəttə, publisist təqdimat 

olsa da, oxucunu əsas mətləbi duymağa çağırır. Bir yana 

baxsan, elə möhürü düzəldən də adam deyilmi? Əyarı 

seçən də insan deyilmi? Bəs necə olur, hər iki meyarın 

müəllifinin özü meyara ehtiyac duyur. Bəs hansı ölçüdür 

ki… «Doğrudur, adamı aldatmaq dərəcəsini, ləyaqətini 

yoxlamaq üçün nə möhür var, nə əyar, nə də qeyri-zahiri 

bir əlamət var. Adamın adamlığı möhürdə yox, özündə, 

yaşda yox, başda, zahirdə yox, batində!» Yazıçı daha  

dərinə gedir və problemin mahiyyətinə diqqəti yönəldir: 

«Çox zaman belə bir əlamət axtarmağa da ehtiyac yox-

dur. Amma bəzi yerlərdə, bəzi vaxtlarda və bəzi adam-

lara rast gələndə görürsən ki, adamın da möhürünə, əya-

rına baxırlar». Deməli, cəmiyyətdə əxlaqi münasibətlər 

pozulmuşdur, deməli, ictimai şüur sistemində aşıqlanma 

mövcuddur. İnsan qabiliyyətinə: işgügarlığına, siyasi 

görünüşünə, xarakter bütövlüyünə və sairlər kompleksi-

nə onun həyat fəaliyyətilə deyil, deyək ki, əlindəki sənə-

də, onun təsdiqinə görə seçim edilir. Fəaliyyətdə əxlaqi 

məqsədlər, meyllər, normalar obyektivləşir. İnsan yaşa-
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dığı mühitdə təsdiqsiz sənədsiz yaşamaq istəyir, hətta 

bacarığına və qabiliyyətinə görə mövqe tutmaq arzusun-

dadır; əxlaqi ilə əxlaqi münasibətlər onun davranışında, 

iş potensialında bir-birini tamamlayır. Əgər cəmiyyət 

özü tərbyə etdiyi insanı özünüdərkdən aralayırsa, fəaliy-

yətində gündəlik normativ məqsədyönlülük funksiyasını 

yerinə yetirməyə əngəllər törədirsə, belə çıxır ki, yeganə 

meyar budur: «Doğrudur, heç kəsin əl-ayağına, ya alnına 

möhür vurulmur, dərisinə əyar yapışdırmırlar, amma 

möhürü əvəz eləyən əlamət də olmamış deyil. İnsanı 

yoxlamaq üçün nə rənginə, nə sifətinə, nə boy-buxununa 

baxırlar. Bircə sənədinə, cibindəki dəftər-kağızına baxır-

lar: pasportu, vəsiqəsi, şəhadətnaməsi, diplomu!» Mir 

Cəlal bəlkə də ilk dəfədir hekayələrinin bir nümunəsində 

ciddi sosial-əxlaqi ziddiyyətə, siyasi avantüraya istehza 

edir: mənim diplomum yoxdursa, ölməliyəmmi, kölə 

kimi yaşamalıyammı?! Axı, mənim öncə, ünsiyyətim, iş-

güzarlığım, əqidəm, bir sözlə, əxlaqım vardır. Bu isə 

qarşılıqlı anlaşma deməkdir. İnsanların yaşadığı sərvətlər 

barədə informasiyaya malikdir. Yalnız diplomu yoxdur: 

«Xüsusilə, diplom indiki zamanədə yaman dəb düşüb, nə 

pul, nə libas, nə yaraşıq o qədər lazım olmur, nəinki dip-

lom» – müəllifin əlacsız qalan etirafı! Sovet cəmiyyətin-

də əsas iş, vəzifə və rus dilini bilməklə yaşamaq hüqu-

qunu qorumaq mümkündü. Qaldı inkişaf – diplom 
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zənginliyi ikinci dərəcəliydi. Mir Cəlal cəsarətlə deyir: 

«Diplom var daşdan keçir, bəzi idarə müdirləri nə sava-

da, nə hünərə, nə də mərifətə baxırlar. Onlarınki diplom-

dur. Möhürlü, imzalı diplom! Əgər varsa, işin düzələcək, 

yoxsa qalan şeylər əfsanədir!» Deməli, cəmiyyətin 

idarəetmə sferasında insan əxlaqi faktoru sıfıra bərabər-

dir və bunu Mir Cəlal sistemin «oğlan çağında» 

qaldırmışdır. Oxuyuruq: «Adamların məzmun və mahiy-

yətini yoxlamaq üçün bundan asan, bundan aşkar, bun-

dan yüngül yol yoxdur! Qapı ağzında dayanan bir qul-

luqçuya tapşırırlar. O da gələnlərin hamısının sənədinə, 

vəsiqəsinə, diplomuna baxır, samballını yoxlayıb bura-

xır:–Keç…» Halbuki insanda (onun şəxsiyyətinə: qabi-

liyyətinə, bacarığına, əməksevərliyinə, ziyalılığına, 

savadına və s.), onun əxlaqi münasibətlərində sinfin, 

qrupun, kollektivin obyektiv sosial mənafeyi əksini tap-

malıdır, nəinki diplomu, cansız sənədi. Sadalanan atri-

butlar (qoy diplomu da olsun – kim istəmir) təcrübədə 

(həyatda, davranışın sabit nümunələrini möhkəmləndirir. 

Fəci bir vəziyyət digər özükimini yaradır, törədir. 

Cəmiyyətdə baş verən nəzarətsizlik, şəxsi maraqlar 

seçmə məsuliyyətinə qalib gəlir və sosial-mənəvi prob-

lemlər özünü büruzə verir: fatalist təsəvvürləri bir kon-

sepsiyaya çevirir. Diplom əsas idi; problemlər ortaya 

çıxdı. İnsan əxlaqı və zəkası öz rolunu itirdi. Hekayədə 
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oxucu bu yanaşmanı, münasibəti gördü, yazıçının həyə-

canını yaşadı. Digər bir problem sən demə, öz növbəsini 

gözləyirmiş: «hər şeyin bir çürüyü çıxdığı kimi, bu üsu-

lun da çürüyü çıxdı. Bir də görürsən cibində möhürlü, 

imzalı diplom, amma söz soruşsan görürsən ki, lap 

savadsız! 

–Haranı qurtarmısınız? 

–Budur, diplomum, al bax! 

–Özünüz deyin! 

–Filanı, filanı! 

–İki dəfə iki neçə eləyər? 

–Altı? 

–Göydə ulduz neçədir? 

–Göydə ulduz aladı, arvad başa bəladı!,,, 

–Ay sağ ol! Verin o diplomun üzünü çıxardaq. 

Sizin şəxsi işinizə tikək…» 

Məlum olur ki, ali təhsilli vətəndaş ağıla, mərifətə 

yiyələnmək əvəzinə, diploma sahib kəsilmişdir və onun 

işə girmək növbəsi çatmışdır. Bu ali təhsilli üçün «İnsan 

hər şeyə cavabdehdir» iddiası əbəsmiş, onda şəxsi 

məsuliyyət məsələsi məhz böyüklər, ali məktəb rəhbər-

ləri, onun professor – müəllim heyəti tərəfindən pozul-

muşdur. Cəmiyyət üçün kadr seçmində sanki ekzisten-

salizmə riayət etmişlər! Bu nəzəriyyəni inkar edən sovet 

ideologiyalaşmış elmi hər bir məsuliyyəti hər bir adam-
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dan alır zahirən, formallıqla, amma elə deyil, hər şeyi elə 

o adamın ixtiyarına verir. Gənc nəsil oxumaq üçün 

məktəbə getmiş və bitirmişdir – ilk vaxtlar bu iddia 

həyata keçirilirdi. Altmışıncı illərdən sonra məzunlar 

tamam başqa bir təhsil dedektivilə qarşılaşmalı oldular: 

mütləq diplomun olmalıdır. Yoxsa «qara fəhləsən», illər-

lə sex rəisi, növbə  rəisi – fərqi yoxdur, ikinci orta mək-

təb məzununa təhvil verməlisən və kütləvi qiyabi, axşam 

məktəbləri fəaliyyətə başladı. Alınan sənədlərin arxasın-

da yalnız möhür dayanırdı… Dialoqu xatırlayaq və baş-

qa şəkildə, ovqatda yanaşaq: «İnsan diplom üçün cavab-

dehdir», amma savadsızlıqla bu «cavabdehliyə» nail 

olmuşdur. Hətta müsahibini «başqa dildə» başa düşür, 

onun suallarına beşyaşlıların düşüncəsilə cavab verir. 

Məsuliyyəti də ali təhsillinin üstünə atır, elə isə bəs 

hökumət nəzarəti hanı? Təhsil həm də dövlətin siyasətini 

yerinə yetirir. Məşhur dramaturq Sartr ekzistensialist 

konsepsiyasına münasibətində göstərir ki, bu nəzəriyyə 

hər bir adamın ixtiyarını onun özünə, öz ixtiyarına 

buraxır, vəziyyətdən asılı olmadan bütün məsuliyyəti də 

o adamın üzərinə atır. Sartrın maraqlı fikri obrazından 

dilində səslənir: «Qəflətən meydana gələn, məni özünə 

cəlb edən hər bir ictimai hadisə xaricdən gəlmir; əgər 

mən müharibəyə səfərəmsə bu, mənim müharibəmdir, 

mən bunda günahkaram, buna da layiqəm. Birinci 
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növbədə mən ona görə layiqəm ki, çəkinə bilərdim: ya 

fərari olardım, ya da özümü intihar edərdim. Bir halda 

mən bunları etmədim, deməli, onu seçdim, onun iştirak-

çısı oldum». 

Nəhayət, yazıçı öz konsepsiyasını irəli sürür və 

cəmiyyətdə bunun izlərini görür: Diplom öz yerində, ağıl 

əxlaqda əsas amildir: «Başladılar adamı nə möhür, nə 

əyar, nə sənəd, nə diplomla, ancaq adamlıqla, işlə, məz-

munla, keyfiyyətlə tanımağı…» Həqiqətənmi, insan hər 

şeyə cavabdehlik daşıyır? Bəli, həqiqətdir bu: elə isə 

siyasi-sosial sistemlər niyə insanı bu huqüqdan məhrum 

etməlidir? Qoy insan oxuduquğunu, əxlaqını hətta 

idarəetmədə reallışdırsın, əgər özü pisliyə bais olursa, 

qoy cəzasını çəksin, ona «yuxarıdan» əsassız dəstək 

gəlməsin, mənfi emosialar ortaya çıxarılmasın. Diplomu 

öz ləyaqətilə qazanan, savadı, əxlaqı ilə mikromühitdə 

(ən azı) nüfuz qazanan vətəndaş layiqli yerini alsın, daha 

deməsin ki, (Sartrin dililə), otuz il ərzində mən özümü 

günahkar hiss edirəm, ona görə ki, yaşayıram… 

Mir Cəlal hekayəsində hətta əsrini həm təhsildə, 

həm də əxlaqda qabaqlayır. Birinciyə gəldikdə, XXI 

əsrdə bizi yalnız diplom dalısınca qaçırdıblar: hamı 

oxumalıdır, ali təhsil almalıdır; gəldi-gəlmədi özəl ali 

institutlar, universitetlər ayaq açdı respublikamızda. Nə 

yaxşı, aqil rəhbər funksionerlər 20 ildən sonra olsa da bu 
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təhsil siyasətinin formal xarakter daşıdığına son qoyur-

lar, amma hələ də «artıqlar» populyarlıq üsulu ilə 

reytinqlərini yüksəldirlər! 

Ali təhsilli məzunlara inam da azalmışdır; dip-

lomlu məzunlar respukblika Təhsil Nazirliyinin 

testindən keçəndən sonra müəllim qismində işləyə bilər. 

Deməli, məntiqlə, o alisavadlı şəxs heç nəyi öyrənmə-

mişdir. Sən demə o, 4 ildə auditoiyada müəllim peşəsinə 

tam yiyələnməli imiş! Belə bir seçim aparsan təhsil o, 

funksionerləri tərtib etdikləri tədris planının təyinatına 

baxmışlarmı? Hekayədə proqnozlaşdırıldığı bədii qayədə 

şəxsiyyətin funksiyasına tarazlaşdırıcı, harmonik yanaş-

ma onunla nəticələnir ki, «hər şeyə cavabdeh olan» gənc 

ali təhsilli praktikada heç nə üçün konkret cavab vermir: 

yuxarıdan yenidən inamsızlıq sindromu, imperativliyin 

mütləqləşdirlməsi şəxsi məsuliyyəti aradan qaldırır və 

heç bir şəxs, qurum məsuliyyətsizliyin müxtəlif formala-

rına: cəsarətsizliyə, qorxaqlığa. Özünü müdafiəyə və 

sairəyə münasibətdə zəmanət vermir, kor-peşiman geri 

qayıdır və ali məktəbdə nə üçün dörd-beş il itirdiyini 

araşdırmaqda çətinlik çəkir. Mir Cəlal təhsili gözəl bilir-

di, sovet təhsilinin müsbət xüsusiyyətlərindən razı idi. 

Və bu həqiqəti ən nüfuzlu sosiolaqlar, siyasətçilər, 

maarifçilər də etiraf etmişlər. Lakin yazıçı ehtiyatlanırdı: 

gələcəkdə yeniliyə cəhddə tələskənliyə, keçmişin müsbət 
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cəhətlərinə laqeydliyə, onun inkarına yol verilməməlidir. 

Parodoks təhsil metodologiyası təhlükə yarada bilər: dip-

lomunu tələb edirəm, divlomun mənə gərəksizdir. Belə 

situasiyalarda paradoksun metodoloji səbəbini proq-

nozlaşdıran M.Cəlaldan çıxardığımız nəticəmizi bu cür 

formulə edərdik: məsuliyyət dərəcəsinin inkarı şəxsiyyət 

seçim azadlığının mümkün həddində məsuldur, daha 

doğrusu, ona görə cavabdehdir ki, o, vəziyyətə müvafiq 

surətdə seçər və praktikada (əməldə) həyata keçirə bilər 

və buna borcludur. Və yazıçı hətta sosial-ideoloji 

məsələdə belə, insan əxlaqını, onun davranış 

mədəniyyətini, seçmə situasiya qabiliyyətini ona çəkir, 

hekayədə oxuyuruq: «Adamın gərək özündə sambal ol-

sun. Payız yarpağını külək vurar belədən belə, elədən-

elə! Xəzələ xəzəl deyiblər, qızıla qızıl! Xəzəl yüngül 

olur, hər dəqiqə suyun üzünə çıxar. Qızıl ağır olur, dibə 

batır. Atalar deyib: «Ağır otur, batman gəl!»  

Mir Cəlal uzaqgörən yazıçıdır – təkrar çıxsa da 

deməliyəm. O əsər saf duyğu, təmannasız pərəstiş və 

sos-həyacanla yazılır – ölməzdir, burada janrın böyük-

kiçik mətləbi nəzərə alınmır. Yazıçı həyat hadisələrin-

dəki dərin mənanı və fəlsəfəni görməməlidir. Mən «Şaf-

talı söhbəti» hekayəsini oxuyanda, müəllif  sənətkarlığı 

bir yana, qoyulan məqsədin mövcud əsrdən növbəti əsri 

qabaqladığını gördüm. Ürəyimdən yazıçının: «hörmətli 
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aqronomun» məqaləsini oxuyandan sonra məni fikir 

götürdü. Yazıçı sahibinin «elm dəryası», «əsil əhli-qə-

ləm» olmasına zərrə qədər şəkkim olmasa da, ona bir ne-

çə sual verməyi özümə borc bildim» - müraciətinə 

cavabsız sorğumla deyərdim: böyük ədib, siz fəhmləmi, 

elmi pronozlaşdırma iləmi məhz həmvətənlərimizin 

xaricilərin «sivil» adlı  aldatmalarına aldanmalarını 

duymuşdunuz? Öz milli adlarımız və mənşələrimiz qalıb 

bir tərəfdə, respublikamızı, şəhərlərimizi eybəcər adlar, 

tələffüzü qeyri-təbii ümumi və xüsusi isimlər götürübdür 

başına. Şadlıq sarayları (və evləri), milli xörəklərin me-

nyüsü, tele-ekranda verilişlərin adları. Hətta əsərlərin 

sərlövhələri və ilaxarları oxumaq belə qeyri-müm-

kündür. Hətta Bakı Meriyasının özü bunların kökündən 

mənşəyindən bixəbərdir, amma möhrünü basar. Böyük 

ədibimiz, siz hələ «xırda-para» şeyrlərdən narahat idiniz 

və soruşursunuz: «Şaftalı növləri Amerikada çoxdur, ya 

məsələn, Ordubadda, Gəncədə, Qubada, Batumda, Qori-

də, sair Qafqaz şəhərlərinin bağlarında?.. Bir də soruş-

maq istəyirəm ki, şaftalını, ya hulunun (sortu) rəngi, dadı 

onun məqaləsində yazılan, daha doğrusu, tərcümə olu-

nan kimidir, ya ayrı cür olur?» 

Bir həqiqətdir, hətta təhsilimizin funksionerləri 

«hörmətli aqronomdan» çox irəli  getmişlər: interaktiv 

üsul, inteqrativ dərs, kollokvium, kurrikulum və sair 
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sözləri qərbdən əxz etmişik. Halbuki bu terminlərin dili-

mizdə qarışığı, mənası gözəl ifadəsini tapmışdır. 

Mir Cəlal «şaftalı bağı» hekayəsində vətənpər-

vərlik hissinin bir atributunu da milli terminlərimihzi və 

adlarımızı qoruyub işləməkdə görürük. Onu əlavə 

edərdik ki, vətənpərvərlik yalnız əlinə salah alıb, düşmən 

üzərinə getməklə sonuclanmır. Hekayədə ədib üzünü 

aqronoma (bü günlə müqayisədə onun atasına rəhmət 

oxuyaq gərək) tutub, hətta sadalama aparır, şaftalını ağa-

cından, əsil mənbəyindən yox, Avropa dillərində höccə-

ləyib oxuduğu kitablardan tanıyır, - deyir və istehza edir 

(çox az hallarda yazıçı bu bədii vasitələri seçir): «Bu 

müəllif bilmir ki, Amerikadan buraya hər şey gəlsə də, 

şaftalı, ya hulu gəlməz. Oradan yumurta tozu, kokteyl 

gələr. Saqqız-maqqız, rezin corab, müşəmbə gələr: 

«…Bəli, indi məmləkətəmizi tibbi nöqteyi-nəzərdən zə-

rərli olan içki və saqqız məmulatı başına götürmüşdür. 

Yerli istehsal bir ovuc biznesmenlərin qurbanına 

çevrilmişdir. Hekayədə bir nüans maraq oyadır: «İndi 

bəzi müəlliflər əsəri yazıb təcrüməyə verirlər. Heç 

oxuyanı gözləmirlər». Biz əksinə üsulun şahidiyik. 

Xüsusilə, təhsil rəhbərləri, mütəxəssisləri xarici 

dövlətlərə saysız ezamiyyətə gedir, onlar üçün ya ma-

raqlı, ya da vaxtı keçmiş, bizim üçün tətbiqi qeyri-

inandırıcı görünən sənədləri, metodiki-pedaqoji məqalə-
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ləri, əsərləri tərcümə edərək, respublikamızın təhsil siste-

minə bağlamaqla məşğuldular. Mir Cəlal özünə məxsus  

incə yumorla sanki üzünü XXI əsrə tutub deyir: «Bir də 

mənə məlum deyil ki, bəzi institutlarımız niyə həmişə, 

hər məsləhəti oyandan, bu yandan alırlar. Çox təəccüblü-

dür ki, ənciri öyrənmək üçün Bilgəh bağlarını qoyub qa-

çırlar Kaliforniyaya. Arıçılığı öyrənmək üçün Meksikaya 

gedən bir tələbədən Qabaqtələ balını, Dəstəfurdakı 

arıların xasiyyətnaməsini soruşublar. Tələb kəndə qayı-

dıb, burada necə şan bal, necə qutu, arı aparmalı olub, 

çünki burada həmin işin təcrübəsini öyrənməmişdi, qəd-

rini bilməmişdi, kənara gözü bağlı getmişdi». Mir Cəl-

alın «Şaftalı söhbəti» hekayəsinin bu günümüzdə dərin 

və ibrətamiz mənası söhbət üçün azdır; daha geniş milli-

liyi ortaya qoyur.  

Mir Cəlalın «Ürəkdən danışaq» hekayəsi həcmcə 

kiçikdir, lakin böyük mətləblərin bədii inikasıdır: İnsan 

yaşamaq naminə nələrə əl atmır, nələri özünə rəva 

görmür? Təki o, yaşasın! Etik baxımından adamın yaşa-

ması, yəni cəmiyyətə, ailəsinə, övladlarına faydalığı 

üçün edirsə… lakin dində biz bunun əksini görürük. 

İnsanın zahiri üçün apardığı əməliyyatlar təbii ki, gözəl-

likdən zövq almağa tuşlanır. Məşhur ispan rəssamı Sal-

vador Dali əsərlərində çox hallarda qəmgin, tutqun ana-

tom kimi insan bədəninin hisslərindən dəhşətli, qorxunc 
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divlər, təpəgözlər quraşdırır və o, insanı meyit yarılan 

otağın mebelinə oxşadır. Qadın sinəsini yazı masasının 

çəkəcəkləri kimi təsvir etməkdən zövq almışdır. Hətta 

saatın siferblatı onun yağlı boyalarla çəkilmiş 

şəkillərində insanın daxili orqanlarını yada salır. Bəs 

insanın daxili orqanları üzərində aparılan ciddi, hətta 

ölümlə nəticələn biləcək cərrahiyyə əməliyyatları nəyi, 

hansı hissləri vəd edir və yazıçı suala şekspirsayağı ca-

vab verməsə də, Azər müəllim və digər surətlərin danışı-

ğında aydınlıq gətirməyə çalışır. Və hekayə bizi bir xeyli 

tarixi faktlara aparır; söhbət fiziki gözəllikdən getmir 

faktiki. Amma yaşamağın özündə bir gözəllik etalonu 

mövcuddur. XX əsrdə məşhur ürək cərrahı N.M.Amo-

sovun «Xoşbəxtliklər və bədbəxtliklər haqqında kitab» 

əsəri vardır. Burada eyni zamanda insanı münasibət-

lərdən, cərrahlığın ecazkarlığından, həkim etiqadından 

da söhbət gedir. İnsanın bir üzvü başqa bir sağlam üzvlə 

əvəzlənəndə hansı  hissləri keçirir, əvvəlki əxlaqi-mənə-

vi ruhunu saxlayırmı? Baş həminkidirmi. Hekayədə 

ikibaşlı fikir asanlıqla yozulur: «Məsələn, görəcəksən 

biri alnını şapalaqlayıb deyir: «Bu baş əvvəl bir çobanın 

çiynində olub. İndi on yeddi ildir məndədir, özü də lap 

yaxşı işləyir». 

Hekayədə daha çox diqqəti ürəyin əvəzlənməsi 

problemi dayanır. Azər müəllim ürək söhbətinə ciddi 
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başlayır: «Cərrahlar ürək müalicəsini başa vurandan so-

nra psixoloqlarla fizioloqlar arasında mübahisə artıb və 

qabarıb, guya calaq ürək, yeni zəminəyə qoyuban ürək 

əsil ürəyin yerini vermir. Bir ağacı başqa mühitə köçü-

rəndə müəyyən vaxt lazımdır ki, iqlim dəyişməsi, 

alışması baş tutsun». Söhbət fiziki əşyadan – ürəkdən 

gedir – orqanizmin əsas hərəkətverici qüvvəsi – mühər-

riki. Səməd Vurğunun məşhur «Ürək» şeiri: 

Bir ovuc damarsan, bir parçacıq ət, 

Bir nemət yaratdı səni təbiət. 

İnsana can verən, ruh verən sənsən, 

Dillər dastanıdır mehribanlığın. 

 

Sən mehrin, ülfətin, pərişanlığın, 

Ümidin, nəşənin, eşqin, vüqarın, 

Alovlu, şimşəkli ehtirasların 

İlk aşiyanısan, ilk anasısan! 

Sənin qüdrətinlə yaşayır insan. 

Hekayədə Mir Cəlal insan üzvlərinin dəyişməsini, 

əlbəttə, daxilindəkiləri qeyri-etik hesab edir, burada tale 

məsələsi, insanın Allahın bir zərrəsi olması – sufizm 

fəlsəfəsində təsdiqini tapır. İnsan əvvəla, ölümdən süni 

yolla qaçmamalıdır, ikincisi, xaraktercə başqa, düşüncə 

fərqli, hərəkətilə özgə olan baş, ürək, böyürək  və s. öz 

gen-mənşəyini necə tərgidə bilər? 
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«–İnsanların ürəyini insana calayanda o qədər 

təfavüt olmayacaq. 

–Elə demə, ürək var, urək var! Sən bir komandi-

rin ürəyini gətirib, bir rəqqasənin bədəninə calayanda 

möhkəm ürəklə zəif bədən necə uyuşacaq? Güclü motor 

vurub zəif bədəni dağıdacaq. 

–Qardaş bədəni idarə edən başdır, ürəkdir, ciyər-

dir. Bunlar düz işləyəndə bədəni də çöndərib istədikləri 

istiqamətə aparacaqlar. 

–İndiki cəmiyyətdə hər istiqamət yaramır. Bizə 

müəyyən istiqamət yaramır». 

Mir Cəlal zərif yumor hissiylə bir əhvalatı heka-

yəyə daxil edir, ibrətlidir: «Bir cərrah danışırdı ki, biz 

xəstəxanada gözü sıradan çıxmış bir naxoşa pişik gözü 

qoyduq. Xəstə sağaldı. Razılıq elədi. Ancaq onu deyirdi 

ki, nədənsə gözümü künc-bucaqdan ayıra bilmirəm, hər 

yerdə siçan axtarıram ki, basmarlayıb…» 

Mir Cəlal yenə ürək söhbətinə qayıdır, hansı ki, 

insanın bütün fiziki və mənəvi varlığını, ürək sahmana 

salır, öz nəzarətinin döyüntüsü ilə ifadə edir. İnsan 

pislikdən, mənfi emosiyadan canını orqanizmindəki üzv-

lərin başqasınınkı ilə əvəzlənməsilə deyil, özünü yaşaya-

yaşaya təmizləməlidir, buna «katarsis» deyilir. Aristotel 

təlimində, bu anlayış tibbi baxımdın da araşdırılmışdır. 

Alman alimi Bernaysın qənaətincə, duyğulara oxşar 
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duyğular ürəkdəki mövcud hissləri həyəcana gətirməyin 

nəticəsi olaraq reaksiya doğurur. Mərhəmət hissi oyanır, 

qorxu impulsunu qovur, insa yüngülləşir. Digər alim Le-

nert də katarsisə (təmizlənməyə) tibbi məna verir, ona 

deffekti effektlə təmizləmək kimi yanaşır, hekayədə 

Azər müəllim məsələyə özünün münasibətini yazıçının 

təhkiyəsində bildirir: «Azər müəllim inanırdı ki, ürək 

söhbətinə ürəkdən yanaşılsa, təbabət alimləri bədən üzv-

lərinin bu zəmindən o zəminəyə köçürülməsində yalnız 

bıçağa, yalnız kəsərli alətlərin gücünə yox, həm də özü-

nün zərif aləminə, həssaslığına, incəlik, zəriflik sirlərinə 

arxalansalar insan orqanizminin hər bir üzvündə, 

hissəsində qəlbin mənalı həyatının riqqət və iniltilərini 

diqqətlə duyub eşitsələr, ürək əməliyyatına məhz ürək-

dən yanaşsalar, müqəddəs və ülvi məqsədlərinə çatacaq, 

həyata, elmə, bəşəriyyətə xidmətlərində daha yüksək 

mərtəbələri fəth etmiş olacaqlar». 

Mir Cəlal ötən əsrin 60-cı illərində hekayə 

janrında ən məhsuldar yazıçıdır, şübhəsiz, birincidir. 

«Gülsatan qız», «Tövbələtmə», «Ehtiram», «İmzasız 

hekayə», «Düz adam», «Şapalaq», «Biri var idi, ikisi 

yox» və sair. Sadə həyat lövhələri; insanların məişəti, 

arzuları, şirin ünsiyyəti lakonik dillə oxuculara təqdim 

olunur. Təsadüfi deyildi 60-cı illərin yaradıcılıq hesabat-

larında, ədəbi məhsulların təhlillərində xüsusi qeyd edi-
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lir, mətbuatda fasilə yaranda, M.Cəlalın imzası görün-

məyəndə hətta zərif gileylər ortaya çıxırdı. Hər bir 

keçmiş sözə, fikrə, tənqidə gərəkdir – çox-çox illər 

keçəndən sonra «dişinə vuracan» və ictimai-ədəbi fikrin 

siqlətini qiymətləndirəsən. Mən ədibin nəsr yaradıcılı-

ğını sərf-nəzər edərkən, məhz bu prizmadan yanaşdım: 

yazıçının ədəbi proqnozu öz zamanında qaldı. Yoxsa? 

Cəsarətlə deyərdim ki, Mir Cəlalın ədəbi taleyi bu ba-

xımdan özünü doğrultmuşdur: «Müdafiə vəkili» (heka-

yəsi (1962) mövzu etibarilə XX əsrdə də aktual idi. Elmə 

həvəs artmışdı, Stalin repressiyasında yüzlərlə, minlərlə 

görkəmli elm xadimləri ya güllələnmişdi, ya da həbsxa-

nalarda quruyurdu. Stalin represinin məhvi elm sahəsinə 

səyi stimullaşdırdı, xüsusilə, istedadlı gənclər ya aspiran-

tura, ya da dissertantura (doktarantura) yolu ilə elmi-

tədqiqat aparır, dəyərli əsərlər yazır, müdafiə edirdilər. 

Əvvəla, Mir Cəlal ədəbi fəaliyyətilə muvazi elmi yaradı-

cılığını da uğurla aparırdı, namizədlik və doktorluq 

dissertasiyalarını müdafiə etmişdi. Habelə elmi rəhbər, 

opponent kimi də öz dəstəyini əsirgəmirdi. Deməli 

həyati müşahidələr onu belə bir mövzuda maraqlı heka-

yə yazmağa ruşlandırmışdır. Müəllif birbaşa mətləbə 

keçmir, cavanların nəyə meyl göstərmələrini fərqləndi-

rir: «Keçmişdə məktəbli cavanlar arasında bu sözlər çox 

eşidilirdi: eşq, məhəbbət, hicran, gülkəndan, bulbulna-
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lan… Çünki onda cavanlar təhsilini qurtaranda evlənmə-

yi, daha doğrusu aşiq-məşuq münasibətlərini çox 

düşünürdülər. İndi isə məktəbdə, kitabxanada, institutda, 

kabinədə belə sözlər eşidilir: tema, opponent, elmi rəh-

bər, peferat, dissretasiya… Çünki indi cavanların çoxu 

ali məktəbi bitirəndə istehsalatı, inşaatı, tarlanı yox, 

dissertasiyanı daha çox düşünürlər…» Maraqlı paradoks 

yaranıb cari dövrümüzdə, xüsusilə, respublikamızda: ca-

vanlar qalıb bir tərəfdə – o mənada – maddi çıxıntı, ev-

sizlik, səhhətdə problemlər, təqaüdün azlığı, əksinə, 

dövlətə pul ödəmə (sayını artırmaq da olar) elmin peres-

pektivinə çin səddi çəkmişdir. Bir gənc iyirmi bir – iyir-

mi iki yaşlarında ali təhsili başa vurursa; aspirantura yo-

lu ləvğ olunub, dissertant olsa müşkül məsələyə 

döndərilmişdir. Ev almaq şansı isə obsurddur, kirayəyə 

əlac qalır. Ciddi problem isə son on, on beş ildə vəzifə-

lərdən, millət vəkilliyindən gəlmə, yaxud maddi durumu  

lap yetərli qadınların çox sürətlə dissertasiya «yazma-

ları»dır. Belə insafsızlar namizədliklə kifayətlənmirlər, 

qısa müddətdə elmlər doktoruna çevrilirlər… Mərhum 

ədibimiz nə yaxşı belə olaylarla dövründə rastlaşma-

mışdır. Amma kaş XXI əsrə gələydi və gözümlə görəydi. 

Amma nə yaxşı «Müdafiə vəkili» hekayəsini yadigar 

qoymuşdur… Hekayənin qəhrəmanı cavan Mənzər Hə-
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sənovadır; yaxşı mənada fərqi gələcək varislərdən – 

işgüzarlığıdır, inadkarlığıdır, iradəliyidir. 

Yazıçının nəqli üzərində qurulan hekayədə oxucu 

ən çox «filənkəsin» dissretasiya ilə tanışlığından sonra 

naharatçılıq hissi keçirməsidir. O, çıxılmaz vəziyyətlərlə 

üzləşir, hansı ki, bu səbəblər obyektivdir: özünü nadir 

mütəxəssis olması (həmin sahədə), rektorun müraciəti, 

ölkəyə kadr hazırlığında iştirakı. filənkəs bu gün də əhə-

miyyətini itirməyən sualları ortaya atır, hansı ki, disser-

tasiya əsəri bu atributlardan keçir. 

«–Əsər harada hazırlanmışdır? 

–Rəhbər kim olub? 

–Elmi məqsəd nə olub? 

–Mənbələrə münasibət necə olub? 

–Elmi nəticələr, nəsirə gedən hissələr? 

–Tədqiqat institutunda və şöbədəki müzakirələr.  

Mənzərə suallarıma tutula-tutula cavab verirdi. 

Demək istəyirdi ki, bunların hamısı aydın məsələlərdir, 

sözarası tez-tez qeyd edirdi ki, əsərə rektoratda baxıblar, 

yaxşı xasiyyətnamələr var, gələn ay müdafiə olacaq. Av-

torefarat çapdan çıxır sabah, ya biri gün…» 

Sual meydana çıxır: filənkəsin tərəddüdə, 

narahatçılığa bir səbəbi varmı?  Hekayədə biz onu 

(filankəsi) humanist, ədalətli, nüfuzlu alim kimi görürük. 

Bir də axı, Mənzər Həsənova göydən «tappıltı» ilə 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

94 

düşməmişdir, 250 səhifəlik iş hazırlamışdır. 

Dissertasiyanın mövzusu məşhur ədib Ötkəm 

Ötkəmzadənin əsərlərində tərbiyə məsələləridir. Disser-

tasiya məsuliyyət daxilində  analitik, arxivlərdən 

bəhrələnməklə hasilə gəlməlidir, şəxsi maraqlar, 

ərköyünlük, tapşırıq və s. rol oynamamalıdı. Mir Cəlal 

bu detalı aydınlığı və dəqiqliyilə təsvir edir: «İncimək 

bir kənara dursun, dissertasiya sadə bir əsər deyil, bu, 

yalnız oxunmaq, yayılmaq üçün yox, ümdəsi elmi ad 

almaq üçün yazılar…» və filənkəs «xatirə-könül üçün 

ciddi nöqsanların üstündən keçmir, güzəşt eləmir, 

xüsusilə, elmin mənafeyini, nüfuzunu qoruyan alim ol-

sun! 

Bu, işin rəsmi tərəfidir. İnsani tərəfinə gəldikdə – 

hekayədir, oxucunu tərbiyələndirməlidir, hansısa ibrətli 

hiss aşılamalıdır. Ortada isə gənc qaz-gələcək alim ob-

razı dayanır. Və ondakı  ən mühüm bir keyfiyyəti – 

işgüzar, *****, vəziyyəti qiymətləndirməyi, elmə hör-

mətini sezmişdir. Ümidi isə qırmırlar: «Rədd eləmək də, 

cavan bir həvəskarın illər üzünü zəhmətini yerə vurmaq, 

ümidini qırmaq, ailəsini məyusluğa salmaq insafsızlıq 

idi və camaat içində lənətə gəlmək demək idi». Daha bir 

sual səslənir: Bəs nə etməli? Filənkəs dilemma qarşısın-

da qalır: bir yandan institut, elmi şura. Hazırlıq, müda-

fiəni, digər yandan peşimançılıq, xəcalət, qan qaralığı… 
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«Od ilə su arasında qalmışam. Belə bir vəkaləti öhdəmə 

aldığım dəqiqəyə, saata nifrət etmək istəyirdim… 

İki yol var idi: biri müəllifə açıq demək, rədd et-

mək, biri də xəstəliyi bəhanə gətirib oxumağa imkan ol-

madığını demək idi». Lakin optimal, elmə ziyan vurma-

dan «üçüncü yolu» seçmək, amma sərt səslənməsin, bir 

qız məxluquna yaşlı alim təpgisi onu ömürlük ruhdan 

salırdı, yolu seçmir; Mənəzərə hər halda dissertasiyanın 

çox zəif olduğunu söyləyir, dialoq yaranır: «Qız diləndi: 

«Sizsiz bunu müdafiəyə buraxırlarmı, yoldaş filənkəs? 

–Niyə buraxmırlar. Buraxırlar, mənfi rəy 

meydanda olmasa buraxırlar. 

–Bəlkə elmi şurada mütəxəssis kimi sizin rəyiniz 

zəruri oldu. 

–Elə eləmək gərək ki, belə bir zərurət yaranmasın. 

–Qorxuram yarana. 

–... 

–Bəs nə etməli? 

Aralığa qəmli bir sükut çökdü». 

Mir Cəlal hekayədə mühüm sosial problem qal-

dırır: ayrı-ayrı subyektiv amillər ucbatından zəif araşdır-

malar aparılır və dissertasiyalar təsdiq olunur. Amma hər 

bir sərtliyin əxlaqi fəziləti də vardır: sıradan çıxartmaq, 

quyunun  dibinə atmaq… mənəviyyata zidd əlamətidir; 

bir də gənc qızın elmi işi tərbiyə məsələrindən bəhs edir. 
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Bir şərti isə nəzərə almamaq olmaz: dissertantın tənqidi 

qəbul etməsi, «dayı» axtarışına düşməməsi, dizini qat-

layıb səbrlə işləməsi. Məhz Mənzər Həsənova da bu 

keyfiyyətlər yox deyildir. Filankəs söhbətində bildirir ki, 

qətiyyən sizin işinizi ümidsiz saymıram, ancaq atalar 

demişkən, bu xəmir çox su götürər. Mən kimsəyə pislik 

eləməmişəm, handa qalmış sizin kimi gənc bir azərbay-

canlı qızın əsərinə mənfi rəy deməyə dilim gəlməz. El-

min öz səviyyəsi, tələbi var, aşağılara enmək, onun 

səviyyəsini düşürüb, ibtidai pilləyə gətirmək deməkdir. 

Elmin şərəfini gərək qoruyaq. Mənzər birbaşa qızdır, 

özünə inanandır. Cavabında deyir ki, mən əməkdən 

qorxmuram, aylar yox, illərlə işləməyə hazıram. İndi 

mənə aydın olub ki, əsərdə çatışmazlıqlar çoxdur. 

Mənzər alimin iradlarını aradan qaldırmağa bacarır, 

elmin xeyli dərinliyinə varır, çox məsələlərə aydınlıq 

gətirir və bir ildən sonra dissertasiya işini müdafiə edir… 

Mir Cəlal 60-cı illərdə, xüsusilə, 64-cü ildə məhsuldar 

işləmiş, kiçik həcmli, lirik-epik hekayələrə üstünlük 

vermişdir. Bu, əlbəttə, yaradıcılıq psixologiyası məsələ-

sidir, yazıçıya bəllidir. Lakin həyatda hadisələrlə qarşıla-

şan yazıçı daha «operativ» olur, obyekt (subyekt) onu 

tutur. «Xoşbəxtlik barəsində», «Hərənin öz işi var», 

«İmzasız hekayə», «İngilis dili», «Radio qabağında» və 

sair hekayələri çap olundu. Adlar da oxucunu 
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düşündürür. Mən yazıçının üç hekayəsinə toxunmaq 

istəyirəm. Əvvəla, M.Cəlala məxsus incə macəralılıq, 

gözlənilməzsizlik, ikincisi, insanın ən zəif «damarından» 

tutmaq, obraza çevirmək, üçüncüsü, oxucunu düşündür-

mək, nəticə çıxartmaq. «Xoşbəxtlik barəsində» hekayəsi 

zahirən oxucuda publisist ovqat yarada bilər, mətləbi isə 

tamam maraqlı, axtardığımız, ümid bəslədiyimiz, kifa-

yətlənmədiyimiz taledir. Əhvalat istirahət evində baş ve-

rir; əgər maddiyat buna (istirahətə) imkan yaradırsa, elə 

xoşbəxtlik deyilmi? Bu gün sanatoriyalarımızın istirahət 

günlərinə o qiyməti qoyublar, xüsusilə,  müəllimlər 5-6 

ay yeməyib-içməyib məvacibini toplasın ki… Amma 

yazıçının qəhrəmanlarından biri qocaman müəllimdir, 

istirahətə gəlib, işi qaydasında gedir ki, yoldaşlara dü-

şünmək üçün «mövzu» da verir: «Müəllim «Cavanlar» 

jurnalının bu nömrəsini göstərib soruşdu: 

–Yəqin oxuyursunuz bu jurnalları? 

–Oxuyanımız var. 

–Burda mübahisə açıblar. Bəlkə buna sözlə cavab 

verən ola? 

–Nə mübahisədir? 

–Nə soruşurlar? 

–Soruşurlar ki, xoşbəxtlik nədir? 

–Xoşbəxtlik  barəsində danışmaq özü şirin 

söhbətdir. 
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–Bu söhbəti salan, deyəsən özü xoşbəxtdir». 

Mövzunun aktuallığı kiçik bir dialoqdan bariz gö-

rünür. Mir Cəlal müdrik olmaqla bərabər, elmlərə dərin-

dən yiyələnən şəxsiyyətdi, xüsusilə, Şərq ədəbiyyatını, 

fəlsəfəsini mənimsəmişdi. Şərq mütəfəkkiri Məhəmməd 

əl-Fərabi (870-950) xoşbəxtliyin fəlsəfəsini açmış və 

yazmışdır: «Xoşbəxtlik hər bir insanın cəhd göstərdiyi 

bir məqsəddir, onun kortəbii meyl etdiyi ən yüksək 

mükəmməlikdir. Xoşbəxtlik insanın əldə çalışdığı ən bö-

yük istiqamətdir, bu nemətdən yüksəkdə duran və ondan 

üstün olan heç bir nemət yoxdur». Deməli, 60-cı illərdə 

bu mövzuya toxunmaq, gəncləri düşündürmək, öz həyat 

istiqamətlərini mənalı işlərdə tapmaq lazım idi, müəllifin 

özü belə bir əhatə dairəsində idi. Hər bir personaj öz fik-

rini söyləyir. Və hər bir predmetdə xoşbəxtlik element-

ləri, əlamətləri vardır. Birinci personajın sözündə həqiqət 

inkaredilməzdir: «Sağlamlıq, əlbəttə ki, böyük nemətdir, 

ancaq xoşbəxtliyi tamam buna bağlamaq (düz) olmaz. 

Bəzi sağlam oğlanlar var ki, küçələrdə avaradır, bəlli-

başlı bir peşəsi, işi də yoxdur, çırtdamaqla məşğuldur. 

Ya da konsertləri, rəqs meydançalarını gəzib özünə yeni 

dəbdə geyim axtarır». Bu, bir fərdin öz tmisalında hesab-

ladığı fikirdir. Səməd Vurğun da son günlərində sağlam-

lığı dünyanın ən böyük neməti saymışdır. Başqa birisi öz 

ehtiyacından doğan məsələni… Məncə, xoşbəxtlik odur 
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ki, yaxşı bir evin olur» - deyir. Bu gün yazıçının qəhrə-

manının sübhü yerinə düşür və həqiqətən, cavanlar da 

birmənalı evsizlik sindromu ilə üzləşmişlər. Evlər tikilir, 

15-20 mərtəbəli, çox bloklu. Amma od qiymətində! İki 

ömrü qoşa, eyni vaxtda yaşayasan ki, birini «kredit» 

şəklində girov qoyasan! Bax, yazıçı müdrikliyidir! Bu 

şəxs (ev məsələsini qaldıran) uzaqgörən eyham da vurur 

(güman, müəllimdir, yaxud elm adamıdır): «O qədər 

mülkədar – kapitalist var idi ki», bir yox, yüz ev, imarət 

sahibi…». O zamanaya axır ki, gəlib çıxdıq. Müasir ka-

pitalislər – bəzisi halal, çoxu isə haram yolla, vasitələrlə 

iri həcmli pula, daşınmaz əmlaka sahib kəsilmişlər, ara-

yıb-axtaran yoxdur ki… Di gəl, bu silki-təbəqələrdə in-

san tapılmır – bir yazara, bir pedaqoqa, bir çoxuşaqlı 

kişiyə ev (mənzil) əta etsin! Odur, Bassanını axşam-

larında bu nəhəng binaların pəncərələri kor yarasalar 

kimi titrəyir – onlarda  işıq yanmır, çün, yandıran kimsə 

yoxdur… 

Üçüncü personaj da pis demir: «Xoşbəxtlik ona 

deyərəm ki, vəfalı ürək dostun ola, sadiq, etibarlı», - 

fikrini dördüncü sürət tamamlayır: «…Sənin cibin boş, 

özün əfəl olandan sonra hanki dost sənə yaxın gələr. İndi 

havayı dost azdır, milçək şirəyə yığılar: «pulnan aşar hər 

iş!» 
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Bu hikmət məni xeyli düşündürdü. «Dost» de-

yəndə adama ən yaxını nəzərdə tutdum, ən ağır məqam-

larda dayağdır, etibardır, əqidədir. Mir Cəlalı dəfələrlə 

müdrik. Yüksək savadla, müşahidəli, sözündən çəkinmə-

yən şəxsiyyət adlandıranda yanılmıram və barəsində 

yazdığım əsər çox xoşa gəlsin – əsla belə düşünmürəm. 

Əvvəla, ədibin o əsəri əsrlərə «qonaq» gedir, yaxşı 

qarşılanır – dövründən çıxış edib, gələcəyi pronozlaşdı-

rır. Deməli, bütün zamanlarda dostun dosta çevrilməsin-

də pulun, vəzifənin nüfuzunun misilsiz rolu inkaredil-

məzdir. Ötən əsrdə dostlar – sədaqətli adamlar çoxuyda, 

elə məni də istisna etmirəm… 

Yazıçımız həyatdan oxucuya üz tutur. Mən də bir 

yazar kimi (oxucular qeyri-təvazökar sanmasınlar bu 

sətirlərin müəllifini) – haşiyəyə çıxacam: qırx illik (ötən 

əsrin altmışıncı ilin sonu 366-cı günündə) dostuqduq. 

Bakıdakı tay-tuşlarımız bizə qibtə edirdi. Onunla, mənim 

də nüfuzum, vəzifəm. Vaxt yetişdi, XXI əsrdə adi 

pedaqoq, daim, yazar oları bunları qoruya bildim. Ara-

sıra rast gəlirdik, mən zəng vururdum. Onu daima 

hörmət baxımından qabaqlamışam, baxmayaraq mən on 

dörd yaş böyükdüm… Bir gün keçmiş şagirdim (bu 

ləyaqəti qoruyur hələ də) söhbət əsnasında vurğuladı ki, 

müəllim, xəstəzad olmamısan təzəlikcə? Dedim ki, 

həmişəki kimi, xeyir ola. – O , azca qızardı. Handan-ha-
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na dilləndi: - Filənkəsin oğlunun toyunda məndə, qələm 

dostların da sizi axtarırdı, məndən soruşdular ki…. 

Məgər aranızda sərinlik yaranmışdır? – Əsla – Özümü o 

yerə qoymadım. Şagirdim özünü saxlaya bilmədi. Əsəbi 

halda: - Sizin iki övladınızın toyunda onu məclisdə 

görmüşəm, yuxarı başda, hətta «dəvət» (yəni nəmər – 

filənsiz) eləmişdiz, siz də dedi, şeirini də oxudu. Məgər 

çağrılmamısınız? – Yox, əzizim, - dedim. – Axı, mən 

«pulsuz» bir yer tutardım, amma vallah yüz manat 

nəmər verəcəkdim. Mənim tutacağım yerin sahibi varlı, 

çox pul salan kimsədir! 

Təfərrüata varmıram, və Mir Cəlala Allahdan qə-

ni-qəni rəhmət diləyirəm. İmkan tapıb o qırx illik «dos-

tumu» adsız da olsa, tarixləşdirdim… 

Hekayədə hər kəs öz sözünü deyir və əsaslandı-

rırdı: Mələk arvad, şirin yuxu, sərin pivə, qışda tut ar-

ağı… cücə-plov. Bu siyahıya əsl övlad da, el hörməti də, 

sandıq pul da daxil olur… Zəruri dəyərlərdir və hər birisi 

insan tələbatından irəli gəlir. Lakin qoca müəllim əsla 

razılaşmır: «Müəllim hamını süzdü sağ əlini yuxarı 

qaldırıb şəhadət barmağı ilə sanki üfüqləri göstərərək 

dedi: –Xoşbaxtlıq, əsl xoşbaxtlıq… ürəyindəkini 

gizlətməyi, hətta qəbrə aparmağı hünər sayanlar XX əsr-

də nədjənsə çoxalıb. Bunlara təəccüb etməmək mümkün 

deyil. Bunlar xoşbaxtlığı ayrı şeydə axtarırlar. Mənim 
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aləmimdə, dünyada xoşbaxtlıq odur ki, ürəyindəkini, 

başındakını hər yerdə deyə biləsən. Həmişə, hər yerdə, 

hər kəsə ürəyindəkini deyə biləsən! Bax, bundan böyük  

xoşbəxtlik yoxdur». Oxucu diqqət yetirər: Sovet dönə-

mində söz azadlığı, söz sərbəstliyi, müstəqil tənqidi fikri 

demək müşkül problemdi. Repressiya qovşağında xalq, 

xüsusən, ziyalılar, yazarlar azad sözün, fikrin faciəsini 

dadmışdılar, yenədəmi o faciə təkrarlanmalıdır? Mir 

Cəlal çox məharətlə kiçik hekayədə sözünü birbaşa, özü 

də müəllimin dilində deməyi bacarmışdır. 

Digər bir hekayəsində – «Hərənin öz işi var»da 

söhbət məişət çərçivəsindən çıxır, ibrətli, tərbiyəvi status 

alır; burada da «söz» anlamı ortaya aşılamışdır, lakin söz 

öz layiqli qiymətinə minsin. Ulu Nizami deməmişmi? 

Sözün də iy kimi lətafəti var, 

Hər sözü düz demək daha xoş olar. 

Digər ulu Sədi də pis söyləməmişdir: «Əvvəlcə 

düşün, sonra danış». Mir Cəlal söz sərrafı olduğundan, 

daima ictimai təbəqə arasında sayıldığından, harada və 

hansı məqamda nə danışmaq və necə danışmağın yerini 

gözləmişdir. Hekayənin qəhrəmanı vaxtilə şöhrəti aşıb-

daşan, bunu öz halal əməyilə qazanan Mədəd Həmədo-

vun ətrafında cərəyan edir və o, birbaşa iştirakçıdır: 

«Mədəd Əhmədov. – Şükür hamınız tanıyırsınız. Rayon-

da onun əla pambıq ustası olduğu, dəstə ilə kolxozçulara 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

103 

nümunə göründüyünü bilməyən yoxdur. İndi də rayonda 

yaxşı pambıq becərəndir». Elə isə hansı səbəbdəndir, o, 

hörmətini itirmişdir? Maraqlı sürətdir, ona görə ki, təh-

silli deyil, müəllimlikdən uzaqdır, elmdən xəbərsizdir. 

Adətən, belə sivil insanlar dinc dayanmır, yersiz sözü 

boğurlar, informasiyaları yeri gələndə çatdırırlar. Yəni 

onlar yaxşı mənada nəzarətdədilər. Bəs pambıqçı? O, 

özünə qalsa yerini bilərdi, lakin mənfi mənada ispolkom 

katalizator rolunu oynayır və hekayədə oxucu Mədəddən 

daha çox ispolkoma istehza edir. Bu kişini o vəziyyətə 

gətirmiş ki, rayonunun bütün sosial məsələlərində. Hətta 

şeir-sənətdə şöhrətli pambıq ustası indiki dillə desək, 

ekspertdir. Mədəniyyət evinin tikinti layihəsində Mədəd 

Əhmədovun sözü əsas götürülür. 

Şair Füzuliyə heykəl qoyulmasında necə, 

pambıqçı fikrinə ehtiyac varmı? «Şair Füzuliyə heykəl 

qoyulurdu. Bizim rayonda bunun müzakirəsi keçəndə 

ispolkom birinci Mədəd Əhmədovu çağırdı: 

–Yoldaş Mədəd, nə deyirsən, Füzulinin başında 

papaq olsa yaxşıdır, ya olmasa? Heykəltaraşlara göstər 

qoy işləsinlər… 

Mədəd Əhmədov da o yan bu yana baxıb dedi: 

–İstidir, papaqsız yaxşı olar. Papaq köhnə mövhu-

matdır. 
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Yenə rəssamlar,, heykəltəraşlar, ədiblər kənarda 

qaldı. İspolkom Mədədin tərəfində durdu. Pambıq briqa-

dirinin rəyi şair heykəlini müəyyən etdi. Oturanlar əvvəl 

briqadirə, ispolkoma hörmət qoyur, etirazlarını ucadan 

deyirdilər. Sonda ispolkomun briqadirə səcdə etdiyini 

görüb susdulər və dağıldılar». 

Hekayənin bu yerini oxuyanda bəzi mətləblər 

xatırlanır. Sovet vaxtının şakərlərindən, qaydalardan bi-

riydi ki, pambıqçı, malabaxan, əyrici və ilaxır yalnız pe-

şəsindən xəbərdar olanlar hətta SSRİ Ali Sovetinə 

deputat seçilirdilər. Azərbaycan mədəniyyətini və xalq 

təsərrüfatını təmsil edirdilər. Yüksək tribunadan məhz 

zəhmətkeş millət vəkilimizə söz verirdilər, o da 

yazılanları höccətləyərək oxuyurdu. Bu, bir. Bir ziyalı, 

savadlı, ailm… Kommunist Partiyası sıralarına keçmək 

istəyəndə yaddaşını, savadanı, yerini itirmiş partiya vete-

ranları o şəxsə mətləbsiz, dəxli olmayan suallar döşəyir-

dilər, di gəl cavab ver. Bu, iki. Televizora bir çoxuşaqlı 

ana, ucqar dağ kəndindən gətirilmiş yüz yaşlı Xanış 

kimilər üzünü xalqa tutub sosial-siyasi məsələlərdən 

«nağıl» söyləyirdi. Bu, üç. Mir Cəlal sistemin incəliyinə 

toxunmuş, rayonda ikinci şəxs sahibinin mövqeyini, yəni 

savadsızdılığını, intellektdən məhrum bir vəzifəlini 

məsxərəyə qoyur; bu şəxsin özü heç, vaxtilə əlinin əmə-
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yilə ucalan bir kimsənin mənəvi karyerasını balta-

lamışdır. 

Hekayəni məncə, bəzi yuxarı adamlar oxusalar 

çox şey qazanarlar – səmimi sözümdür. Rayon icra 

orqanlarında savaddan kəm, idarəetmə səriştəsindən 

piyada, özünü ziyalılar arasında müdrik qələmə verən bir 

qrupların indi sayı artmaqdadır: Yığır ətrafına və 

başlayır rayonun sosial, mədəni, mənəvi məsələlərindən 

pedaqoq-müəllimə, həkim, təbibə, aqronom-baytara 

«nəsihət», göstəriş verməyə. Adətən, belələri bir şəxsə 

etibar edir, gizlinmi, aşkarmı onun fikrinə sığınır, onun 

dünyagörüşünü əsas götürür. Amma bir mühüm sosial-

əxlaqi dəyəri görmürlər: xalq arasında nüfuzunu itir-

mişdir, o, tribunadan danışanda camaat dahi Üzeyir bə-

yin ölməz qəhrəmanı Məşədi İbadın çəpərə dırmandığı 

vaxtı ayaqları altında inləyən hambalın guya halına ağ-

rımış kimi «qurban olasan ayağımın altındakı hambala» 

zərb-məsəldə olduğu kimi: vəzifəsini itirməmək naminə 

susur 

Mir Cəlal ruhən üzünü bu günə tutur və mənə-

viyyata çağırır: 

«Briqadir indi bir rişxənd qəhrəmanı olub. Daha 

tarladakı hünərdən də bir şey qalmayıb, çünki başı ucuz 

şöhrətə qarışmışdı. Bu yerdə deyiblər: getdi doğanaq 

dalınca, örkəni də qoyub gəldi. Sonrakı  peşimançılıq 
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çətin bir nəticə verə! Əlbəttə, itən hörməti qapı-qapı 

gəzib dilənmək olmaz ki!..» 

«Üçlüyün» sonuncu hekayəsi «İngilis dli»dir. He-

kayə barədə fikrimi deməzdən əvvəl təssüratımı oxu-

cumla bölüşdürmək istəyirəm. Və günümüzə qayıdıram. 

Müstəqilliyimizdə sərbəstliyimiz, azad söz deməyimiz, 

xarici ölkələrə inteqrasiyamız və sair qiymətli, arzuladı-

ğımız dəyərlərdir. Necə ki «ikinci ana dilimiz hesab 

etdiyimiz rus dili ikinci plana keçdi və haqsız olaraq 

nüfuzu qorunmadı. Müstəqilliyimizin iki-üç ilində ən 

çox dəbə mindi ingilislərin dili. Bu ingilis lordları, 

işbazları, siyasətçiləri tarix boyu gözlərini Azərbaycan 

torpağına dikmişlər, «neft» adlı milli sərvətlərimizdən 

pay ummuşlar, eləcə də başqa milli maddi dəyərlərimiz-

dən. Mir Cəlal təsadüfən Sona xala obrazını yaratmışdır! 

Eləcə də beynəlxalq ingilis şirkət sahiblərinin ölkəmizdə 

fəaliyyəti bu dilin nüfuzunu birdən-birə yüksəltdi və 

gənc nəsildə ingiliscə danışıb-yazmaq marağını stimul-

laşdırdı. Orta ümumtəhsil məktəblərində proqramlarda 

bu dilə saatların sayı artırıldı, rus dilinin hesabına. (Nə 

yaxşı, həqiqət öz yerini aldı). Bu, təəssüratım idi. Lakin 

hekayə tamam başqa, həm o dövr, həm də çağdaş zaman 

üçün maraqlı bir mövzuya həsr edilmişdir. Mir Cəlal 

oxucunu süjetin əvvəlində «şirnikdirir», dil bilməyin 

əhəmiyyətini nəzərə çatdırır: «Dil bilmək yaxşı şeydir. 
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Üç dil bilsən, üç adamsan, beş dil bilsən beş adamsan. 

Dilsiz iş keçmir. Dil də var, dil də var. Dil var ünsiyyət, 

əlaqə, dostluq, birlik vasitəsidir, məsələn: rus dili sadə, 

aydın, müəyyən və ümumi kəlmələri olan insanları 

birliyə, səadətə çağıran, dünyanın da hər yerində işlənən, 

hörmət görən bir dildir. Bu dili mən lap uşaqlıqdan 

öyrənmişəm. İşdə, təhsildə, səyahətdə, məclisdə də bu 

dilin feyzini, bəhrəsini görürəm». 

Yazıçı «ikibaşlı» danışır (müəllifin dililə söylə-

nilir), bu dilin çətinliyini irəli sürür: «Bilmirəm əslən 

belədir, yayinki bunu sonradan çətinləşdiriblər. Bir yol-

daş mənə demişdi ki, vəzifəli lord ingilislər qəsddən belə 

eləyiblər: onlar İvan yazıb Pyotr oxuyurlar, Pyotr yazıb 

İvan oxuyurlar. Deyəsən elə çaşıblar ki, bu dilin sirlərini 

bilən olmasın, ya da az olsun, mən də bu vahimə ilə 

ingilis dilinə yaxın durmağa qorxdum. Amma onu da 

gördüm ki, lap mənim bəzi savadsız yoldaşlarım bu dili 

çox bilir. Təəccüblüdür ki, nə məktəbdə, nə institutda, nə 

də idarədə oxuyublar, amma ingilis dilini bilirlər. Bu 

dildə nə sirr varsa bəzi adamlar tez öyrənirlər». 

Yazıçı «bu sirri erkən açmır, janın tələbələrniə 

muvafiq hadisələri nəql edir. Qəhrəmanlar həkim Əh-

mədlə dərzi Məmməddir, komik situasiyada ironik şəkil-

də mətləblə tanış oluruq. Və sual yaranır: Dərzi Məm-

məd həqiqətənmi elə bir insandır – ingilis dilsiz keçin-
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mir, ən yaxşı paltarı məhz bu dili sevənlərə, mükəmməl 

bilənlərə tikir. Həyatda hər cür xasiyyətli adamlar var və 

hər birinin də öz davranış normaları mövcuddur. «Filən-

kəs» əhvalatı (M.Cəlalın kodudur!) dərzi Məmmədin 

tikdiyi kostyumun pis çıxmasından başlayır, halbuki 

Əhmədin əynində qəşəng kostyum görür: «Əla yun 

parçadan, özü də qəhvəyi, təzə modda. Deyirəm, Əh-

məd, mübarək olsun, bu kostyumu haradan almısan? 

Deyir Məmməd tikib. 

–Hansı Məmməd? 

–Dərzi Məmməd. 

–Əyə, mən o üzüdönmüşə iki dəfə kostyum 

tikdirmişəm, ikisini də zay eləyib qoyub ora. Heç gözlə-

məzdim ki, onun əlindən beləsi çıxa! 

–Hər adama tikmir axı. 

–Niyə, bəyəm bizim pulumuh qəlpdir? 

–Əlbəttə ki, qəlp deyil. 

–Bəs niyə bizə tikməsin özü də neçə ildir, haqq 

salamımız var. 

–Çox da ki, salamməlikiniz var. Sən elə-belə, 

qayda-qanun ilə danışırsan. Gərək onnan ayrı dildə danı-

şasan. 

–Yəni nə dilində danışasan? 

–İngilis dilində». 
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Biz söhbətdə  «ayrı dildə danışmaq» fikrini iki 

mənada başa düşürük: Həqiqi və məcazi mənalarda. Hə-

kim Əhməd isə həqiqi mənada – ingilis dilində danış-

mağı (öyrənməyi) nəzərdə tutur. Filənkəs pis vəziyyətə 

düşür; ingilis dili bu dərəcədə olubdur ki, dərzi yalnız öz 

peşə ustalığını bu dil bilənlərə nümayiş etdirir. Əhməd 

dərzi Məmmədi yaxşı tanıdığı üçün təəccüblənir: 

«–Sən onu yaxşı tanımırsan. 

–Necə tanımıram, bizim məhəllədə böyüyüb, 

Dınqır Abbasın bacısı oğludur (Bu personaj oxucuya 

tanışdır). O, hardan ingilis dilini bilir? 

–Lap çisti bilir, indiki ingilis dilini təmiz bilir. 

–Sən başın  bəsdir! 

–Sənə deyirəm Məmməd ingiliscə bilir və çoxları 

ilə bu dildə danışır. 

–Sənnən necə danışır? 

–Mənən xalis ingiliscə danışır. 

–Əə! Sən haradan öyrənmisən bu dili? 

–İşdə öyrənmişəm, mən gərək biləm. Mənim 

sənətim elədir. Diş həkimiyəm. Bu dili bilməsəm mən 

məhv olaram ki!» 

Filənkəs sadəlövhdür və nə yaxşı belədir ki, in-

gilis dilində «danışmağın» sirrini ömrü boyu anlama-

caqdı. Müəllifin yenə sətiraltı sözü, cəmiyyətin «dilinin» 

əyanliyi. 
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Filənkəs söhbətində məcaziliyə yox, həqiqiliyə 

üstünlük verir: yaxşı kostyum geyinmək istəyirsə, müt-

ləq bu dili öyrənməlidir, lakin kim öyrətməlidir? Dərzi 

Məmmədlə necə danışmalıdır? 

«–Bilmirsən, onun dərsi məndə, mənim kimi 

dostun var, öyrədərəm. 

–Nəyi byrədərsən? 

–İngilis dilini! 

–Mən deyirdim, kurorta gedənəcən bir dəst yaxşı 

kostyum tikdirim, sən də elə şərt qoyursan ki, gərək bir-

iki il dərsə gedəm. 

–İl nədi, ədə, mən onu sənə lap günü sabah öyrə-

dim. 

–Sabah? 

–Sabah! 

–Zarafata, məsxərəyə qoyma. Elə söz danış söz 

olsun! Bir günə də dil öyrətmək olar? 

–Olar sənə deyirəm, dil var ki, öyrənmək olar, lap 

bir oturuşa öyrənmək olar». 

Maraqlı dialoqdur – ikibaşlı söhbətdir, cəmiyyətin 

«dilini» mənimsəyən və peşəsində ona lazım olan bu 

«dil» böyrətmək bu qədər çətindir? 

Filənkəsin yozumunda məsələ qəlizləşmiş durulur 

və ona bu dili öyrədəcək həkim dostu. Zarafata oxşamır: 

sabah saat birdə görüşməlidilər. Amma müdrik həkim 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

111 

messajını ötürür: «…Mən sənə bəzi vacib sirləri  - dilin 

əlif-beyini öyrədərəm, sonra da gedərik dərzinin yanına, 

necə paltar istəsən sifariş verərsən. Yol isə restorana 

düşür. Məmməd bığlarını eşə-eşə gəlir və salamlaşırlar: 

«Qud moninq – qud-qud». 

Həkimlə dərzi arasındakı məişət söhbəti hər iki-

sinin hansı yuvanın quşu olduğunu göstərir. Mətləbin 

üstünə gəlir, müştərisinin ingilis dilini bilməsinə onu 

inandırır və işarə vurur ki, piştaxtanın altındakı qəhvəyi 

malından kostyum tiksin, «imtahanı da mənnən birlikdə 

verəcək» xəbərdarlığını da edir. «Piştaxta» və «imtahan»  

təsadüfi səslənmir. İngilis dili «öyrədib» bu dələduzluğu, 

rüşvət almanı və günlərini restoranda geçirməyi. 

Dərzi ayıq adamdır, məfi üçün fürsəti əldən ver-

mir, biləndə ki, bağ təsərrüfatı trestində işləyir, dərhal 

geliylənir ki, bağı xaraba qalıb, dostu həkim «ssenarilə» 

hərəkət edir: «–Bu yazığın balaca bir bağı var. Bilgəhdə, 

nə su çıxır, nə ağac bitir, nə yolu yoldur. Nə olar bir 

mərhəmətli nəzərinizi belə qabil yoldaşlara da salasınız, 

nə olar? Günah olar, ya Şura hökumətinin xəzinəsi boşa-

lar?» 

Məsələ durulur: bu iki nəfər dərzinin bağını sah-

mana salmağı ingilis dilini bilən adamın boynuna qoy-

maqdır: «Əməlli-başlı getmək, aqronomu da götürmək. 
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yaxşı-yaxşı baş çəkmək, bir az şitildən-zaddan apar-

maq». 

Musahibinin hərəkətlərindən həyat dilini öyrənə 

bilir və oxucu yüngülləşir: Razı olur, ancaq dil məsələsi 

yadından çıxmır, Əhməd harada ona ingilis dilini öy-

rədəcək: «–Ay Əhməd, bizim ingiliscə öyrənməyimiz 

qaldı axı!–soruşanda Əhmədi də, Məmmədi də gülmək 

tutur. Şaqqanaq çəkirlər: –Ay rəhmətliyin oğlu. Bəs 

səhərdən burda sənə əlib-bey öyrətmirik, ingiliscə 

danışırıq?! Sən bu qədər zəhmət çəkib oxumusan, 

diplom almısan, bilmirsən ki, bunlar hamısı dərsdir, 

kitabdır, dəftərdir, əlifbadır bilməsən daha sən nə elm 

öyrənə bilərsən, nə işə yarayarsan? – nəsihətləri 

düşündürücüdür. Mir Cəlal  yaşadığı sistemin iç üzünü 

açır, hansı elmi, mədəni, təhsil nailiyyətləri qazanırsa 

qazansın – vətəndaşları, əhalisi üçün bir mühüm vasitə, 

üsul var – hövlətin aşıladığı həyat dərsi. İngilis dili dərsi 

hekayədə bədii priyomdur, oxucularını səssizcə güldürə-

güldürə düşündürsün və pıçıldasın: «–Mən Mir Cəlalam, 

ədibəm, cəmiyyətdə hər şeyi görürəm. Mən haşiyə 

çıxıram və sual verirəm: 

–Mir Cəlal bu gün yaşasaydı «İngilis dili» 

hekayəsini bir də oxuyardımı?! 

Hər üç hekayədə insanın davranışı amili qoyul-

muşdur. Ailədə ünsiyyətdə kənarla münasibətlərdə hər 
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bir fərd insanı mədəniyyətinin, yaşam tərzinin xüsusi 

aləmində – sosial-əxlaqi sərvətlər dünyasında səmərəli 

fəaliyyət imkanı yaratmalıdır; normalar, qaydalar, qada-

ğalar və sözlər sisteminin köməyilə insan öz davraşını 

tənzimləməlidir və xoşbəxtliyni burda tapmalıdır. Başa 

düşməyə borcludur ki, davranışı zəminində əməlləri 

onun təfəkkürünün sərvətidir və bu, hamı tərəfindən qə-

bul olunmalıdır; vicdanla, borcla ödənilməlidir. Belə 

təqdirdə şəxsiyyətin davranışının təzim edilməsi özünü 

göstərir. 

Mir Cəlal 70-ci illərdə də məhsuldar şaır, gənclik  

həvəsilə maraqlı, ibrətli mövzular tapır və məcaravari, 

gözlənilməz bədii situasiyalarda hadisələr inkişaf edir. 

Maraqlıdır ki, yazıçının obrazları qəfil peyda olmur, 

qəfildə əsərdən çıxıb getmirlər. Bəzən də məsələlər ağır 

təhkiyə dilinə yox, obrazların portretlərinin əvəzinə daha 

canlı xarakterlər gəlir. Onların sifət cizgilərini görürük. 

İronik yanaşma kəskin satiraya çevrilmir, amma 

dramatik vəziyyəti alır. Bunu «ingilis dili» hekayəsində 

gördük. «Gülcamal», «Götürmədilər», «Alma xanım» 

hekayələrində M.Cəlal obrazların daxili dinamikasından 

doğan fəal təsir etmə bədii quruluşunu elementlərini 

səciyyələndirir və bədii qayəni açır. «Gülcamal»dakı ana 

surəti hekayənin «ağırlığını üzərinə götürür, hadisə sakit, 

adi vəziyyətdə təsvir olunur. Hekayə xüsusil,. müharibə-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

114 

dən sonra valideynlərin uşaqlarına qəribə, əcaib adlar 

qoymasına həsr edilmişdir. 

Mən orta məktəbdə oxuyarkən evimizə gələn 

qəzetləri vərəqləyirdim, jurnalisikaya xüsusi maraq 

göstərirdim. Xatırlayıram Sovet, Kombayn, Baris, Süb-

hisabah, Mücərrəd və sair oğlan və qız adlarını. Hətta 

mərhum dilçi, professor Rəsul Rüstəmzadənin «Kommu-

nist» qəzetində belə əcayib adların tənqidinə aid müza-

kirə təriqilə məqaləsini oxumuşdum… Yazıçı daima 

diqqətdə dayanan mövzuya qayıdır. Ziyafət xanım 

anadır, iki gözəl-göyçək qız böyüdür – adları kimi – 

Qəşəng, Göyçək, lakin ananın arzu-kamı ürəyində qalır: 

«Di gəl ki, qızların hər ikisi kamala yetməmiş, 17 yaşına 

çatmamış, məktəbi qurtarmamış, elçi, adaxlı-filən gör-

məmiş dəliqanlı cavanlar götürüb aparırlar. Bu işdə vali-

deynin heç bir günahı, tədbiri olmadı». Ana niskili təbii-

dir, lakin o, bu işdə qızlarına qoyduğu adları «günahlan-

dırır» və özünə söz verir: elə ad verəcəyəm, heç kəs 

tamah salmasın, heç kəsin istəyində olmasın. Çünki 

yaxşı ad bizə düşmür, nəyə gərək gurultulu ad, lazım 

deyil, heç kəsin əqlinə sadə ad başıağrısız olur. 

Müəllif bu sadə – mövhumu inaca etiraz etmir; 

hər bir ananın övladının xoşbəxtliyi üçün öz mövqeyi 

olur. Və Ziyafət xanım sözünə əməl edir, axırıncı qızına 

qəribə, həqiqətən, ağıla gəlməz bir ad yaraşdırır: Qurtye-
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məz. Oğlan üçün bəlkə də bu ad mümkündü. Əri Ağa 

Sadıq etirazını yumaş bildirir: «Ay Ziyafət, insafın ol-

sun, qoşulub gedən böyük qızlar olub. Bu yazığı niyə 

tənbeh edirsən? Camaat içində bizə gülərlər. Qurtyeməz 

nədir? Ad başına qəhət olub? Qıza ləyaqətli ad qoymaq 

gərəkdir». Ziyafət xanım əsla əriylə razılaşmır, inadın-

dan dönmür. Əri Ağa Sadıq da həmçinin: –Ziyafət xa-

nım, - deyir, – qız böyüyəndə səndən də, məndə də in-

ciyər. –Qurtyeməz nədi? 

Ziyafət xanımın öz dünyaya baxışı var: –Qoy ol-

sun, qoy camaat bilsin ki, daha bizim ailədə bənd olmalı 

qız yoxdur. Qız xeylağı kölgədə, səs-küydən uzaqda bö-

yüməlidir. Qulağımız dinc olar. Bəsdir qalmaqal çəkdi-

yimiz! 

Qurtyeməz böyüyür, üstündə danlaq gəzdirə-gəz-

dirə, qonum-qonşular bir yana, məktəbdə onu lağa qo-

yurlar. Bu qız uşağı isə o biri bacıları kimi «daha gözəl, 

daha məlahətli, daha cəzibədar, bir ay parçası kimi 

böyüyür». Və günlərin birində peşimançılıq çəkir, özünü 

məzəmmətləyir: «Daha buna Qurtyeməz demək olar? 

Kişi vaxtında deyirdi, nahaq qulaq asmadım, danlaq 

sahibi olacağıq». 

Oxucu da narahatçılıq keçirir, belə qəşəng 

məlahətli bir qız ictimaiyyət arasında adından xəcalət 

çəkməli olacaqdır. Bunu mən oxucu da göyləyirdim. 
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Hətta səhifəni çevirdim ki, həcmcə çox olarsa, yazıçı 

Ziyafət xanımın səhvini düzəldir, qısadır, tamamlanır. 

Lakin Mir Cəlal üslubuna məxsus novellavarilik hər 

şeyi, intizarı da yoluna qoyur: Bir May nümayişində 

fotoqrafçının diqqətini Qurtyeməz cəlb edir (adından 

xəbərsizdir): 

«–Xanım, bu may qızınızın adını deyəsinizmi? – 

Sabah bunun şəkli qəzetlərdə olacaq. Ziyafət xanım 

uşağının adını dedi: 

–Qurtyeməz! 

Fotoqrafçı əlnidə qələm donub qaldı. Təkrar sual 

verdi: 

–Xanım uşağın adını soruşuram. 

–Mən də adını deyirəm: Qurtyeməz! 

Fotoqrafçı təəccüblə xanıma baxdı və dedi: 

–Xanım, insafınız olsun, belə gözəl uşağa nə 

deyirsiniz? Yoxsa zarafat eləyirsiniz? 

–Uşağın adı elədir! 

–Elə deməyin, xanım, bu uşaq May meydanının 

qızıl gülüdür. Bunun adı Gülcamal olar!» Bir xoş təsadüf 

ananın yersiz (fiziki mənada) iradını «düzəldir» (əxlaqi 

mənada) və istehsalatda Gülcamal öz adını doğruldur. 

Valideyləri də sevinirlər, xüsusilə, Ziyafət xanım.  

Mir Cəlalın «Götürmədilər» hekayəsinin 

mövzusu tamam dəyişir. Məişətdən götürülən hekayədən 
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fərqli olaraq, qəbul imtahanlarının gedişi haqqında 

məsələ mövzuya gəlir. Sovet dönəmində bu məsələ 

daima qalmaqala dönmüşdür. Azərbaycanda isə bazara, 

alış-verişə çevrilmişdir. Lakin bir həqiqət danılmaz 

olmuş ki, bilikli məzun ali məktəbə girmişdir. Konflit 

imtahandan kəsilmiş Ənvərlə atası arasındadır. Ata-ana 

bu məsələdən tamamilə məlumatsızdılar. Onlara elə 

görünür, attestat alıb, deməli, savadı var, zəmanət verilib 

– mütləq daxil olmalıdır, kolxozçu balasıdır – nə 

ixtiyarla onun oğlunu geri qaytarırlar. Hekayədə 

hadisələrin fonunda obrazların təkamülü təhkir, xüsusilə, 

dialoqla gedir və açılır. Ənvər Bakıdan qayıdanda evdə 

soyuq qarşılanır; ona görə yox ki, uğursuz imtahan 

vermişdir, sadəcə qayğılar buna imkan yaratmır, bir də 

Ənvər onsuz da girməlidir, nəyə lazımdır səs küy. 

Əvvəlcədən burada həll olunubdur. Müəllif yumşaq 

yanaşır valideynlərə: «Məktəb işini deyəsən hər ikisi lap 

unurmuşdular. Güman edirdilər ki, İnstitut tələbəsi qış 

tətilinə, evdən pal-paltar aparmağa gəlib. Nə atanın, nə 

ananın xəyalına gəlmədi ki, Ənvəri bu instituta 

götürməsinlər». Valideynlərdə oğlanlarına qarşı ümid 

güclüdür, idealdır övladları. Anası çox arxayınlıqla 

soruşur ki, Ənvər, instituta girəndə bir çətinliyin olmadı, 

müəllimlər səni, dərs bilən oğlanı tanıdılarmı? – Kənd 

analarına məxsus sadə-lövhlük. Bəs Ənvər necə çıxış 
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yolu tapmalıdır? Qarşıda hələ atası var, o daha kəskin, 

dəqiq məsələsini soruşa-caqdır, bir qədər də əsəbidir. 

Artıq konfliktin məqamı yetişməkdədir. Bu kritik 

məqama qədər anası ilə uzun dialoq başlayır; anasına 

«soruşma» deyir: 

«–Soruşma! 

Bu cavab anaya xoş gəlmədi, nəinki xoş gəlmədi, 

təlaşına səbəb oldu: 

–Necə yəni? 

–İnstituta girmək müsibətdir. 

–Necə müsibət? 

–Kərbəla müsibəti! 

Qadın qulaqlarına inanmadı. Təəccüblə soruşdu: 

–Girə bilmədin? 

–Yox! 

–Niyə yox? Dəli olma! 

–Dəli, ya divanə! 

–Doğrudan girə bilmədin? 

–Götürmədilər!» 

Ənvər anasını inandırmağa çalışır ki, instituta 

girmək üçün mütləq «adamın», pulun olmalıdı: «–Ana, –

deyir,–dünyadan xəbərin yoxdur, oralara gedən oğlanın 

gərək cibi çervonla dolu olsun. Arasında da vəzifəlilər, 

nazirlər dursunlar…» Və acı xəbəri ana dərhal ərinə 

çatdırır.  
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Oxucu Ənvərin atasının təkidini izləməli olur, o 

da özündən razıdır ki, belə uşaq niyə məktəbə götür-

məsinlər, nə səbəbə? «Hansı filən olmuş cürətidi Ənvəri 

instituta qoymasın? Cibində attestatı, başında biliyi, 

əlində zəmanəti, kim onu qaytaracaq?» –Möhsün kişinin 

mülahizələridir və əyanilik üçün oğlunu suala tutur: 

«–Ənvər, məktəbdə işin necə oldu? 

–Necə olacaq, götürmədilər! 

–Nə dedidər götürmədilər? 

–Dedilər gələn il gələrsən! 

–Bir sənə dedilər? 

–Yox çox adama dedilər. 

–Sənin ki, kağızların səhmandadır? 

–Kağıza baxmırlar. 

–Bəs nəyə baxırlar? 

–Heç bilinir ki, nəyə?» 

Ənvər vəziyyətdən çıxış yolunu tapır, qəpik-qu-

ruşa baxırlar, - bildirir. 

Möhsün kişinin xarakterik cavabı hər halda müəl-

limi obyektiv fikrindən yan keçirmir: «Ədə, institut 

bəyəm kolxoz bazarıdır, bəyəm alver yeridir?» 

Möhsün kişi məsələni aydınlaşdırmaq məqsədilə 

qərara gəlir. Bakıya getsin. O, bizə «Açıq kitab»dakı Sə-

məd kişini xatırladır. Səməd kişi oğlunun institutundan 

haqsız çıxarılmasını yoluna qoymaq üçün getmişdi və 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

120 

oğlu Vahidə qarşı qanun pozuntusu olmuşdu. Ənvər isə 

atası Möhsün kişiyə yalan məlumat verir, hətta böhtan 

atır. Oxucu iki prinsipial kənd kişisiylə, kolxozçu ilə 

qarşılaşır. 

Möhsün kişinin ürəyinə damır ki, bəlkə günah 

oğlundadır? – Ədə, bəlkə dərsi bilməmisən, soruşulana 

cavab verməmisən? – xəbər alır. – Nə soruşacaq? Hamı-

dan necə, biri də mən. – İkibaşlıdır cavabı. 

Möhsün məntiqlə fikrini bildirir: –Bəs səni niyə 

qapıdan qovdular. –Kəskin sözdür. –Onu məndən niyə 

soruşursan? –Mətləbə yaxınlaşır. Bu sözlərdən sonra o, 

əmin olur ki, oğluna qarşı düzgün iş görülməmişdir. 

Müəllif müdaxiləsi: «Kişi od götürdü. Mənim məktəb 

qurtarmış boya-başa çatmış, attestat almış, əlində hazır 

zəmanətini aparmış oğlumu, handa bir fədakar kolxoz-

çunun oğlunu ali məktəb qapılarından geri qaytarmaq? 

Bu da işdir? Bunu raykom, ispolkom bilsə nə deyər?» 

Ənvər atasının sərt müdaxiləsini gözləmirdi, «kə-

silməyi» adi iş sanırdı. Gümanları tərsinə alınır və özü-

nün planları vardı: «Fikrində qoymuşdu ki, məktəb işi 

baş tutmayandan sonra, kolxozda təsərrüfat yerlərindən 

birində iş tapacaq. Həm maaş alacaq, həm də dəftər-

kitabdan yaxa qurtaracaq». 

Möhsün kişi oğlunun xahişini rədd edir və inad-

karlıqla bu işin sonunacan gedəcəyini  bildirir; – dəmiri 
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isti-isti göyərlər, - deyir, təki sən dərsini oxu. Təsərrüfat 

işlərinin öhdəsindən özüm gələrəm. 

İnadkar ata Bakıya gəlir, nazir onu qəbul edir, 

məlumatlandırır, haqsızlıq olduğunu deyir. Daha üç 

nəfər də təkrar qəbul imtahanına buraxılır. Ənvərdən 

obyektiv imtahan götürürlər. İlk sual: Sabirdən, sonra 

Abbas Səhhətdən verilir, natamam cavablar alınır. Ata 

qulaq asır, digər bir oğlanın cavabı yüksək olur və 

yüksək də qiymətləndirilir. 

–Ənvər «öyrənərəm, müəllim, öyrənərəm, – vədi-

lə cavab verir. – öyrənərsən, sonra institutua gələrsən, –

cavabını alır. 

Nazir bu hekayədə də müsbət obrazdır, görünür, 

Mir Cəlal müəllim pedaqoji fəaliyyəti illərində yaxşı, 

təmiz, yerinə layiq təhsil (maarif) nazirlərilə ünsiyyətdə 

olmuşdur. Bəli, bu cür humanist, əli-ayağı təmiz, riyadan 

uzaq nazirlərimiz olmuşdur. Mən yaşım dairəsində belə-

lərindən görmüşəm, müəllimləri, pedaqoqları, valideyn-

ləri, hətta tələbələri necə səmimi, ürək açıqlığı ilə qəbul 

etdiyinin şahidiyəm. 

Əgər yüksək idarəetmə etalonuna müxsus nazirlə 

və ikincilər, üçüncülər öz fəaliyyətində əxlaq anlamını 

nəzərə almaq mədəniyyətinə yiyələnməlidir. Bu, o 

deməkdir, əməli işində, ünsiyyətində insanların qarşılıqlı 

anlaşmasında bilavasitə iştirak etməli, şərait yaratmalı və 
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bu zəmində, bərqərarlıqda xüsusi atmosferini, mövcud-

luğunu dərk edənlərin əhvalını başa düşməlidir. Belə ki, 

həmin elitarlar sosial psixologiyanın, fəlsəfəni, iqtisadi 

durumunu vəziyyətini duzgun nəzərə almalı, şikayət-

çiləri mövcud siyasi-sosial sistemdən narazı salmama-

lıdır. İnsanın onun gündəlik güzaran praktikasında veri-

lən tələblər və qadağalar münasibətlərlə ahəng yaratmalı, 

mənəvi qanunlra hörmətlə yanaşmalıdır. 

Mir Cəlalın son hekayələrində müdriklik ovqatı, 

insanların xarakterindəki gizlinlər, davranışda etik 

məsələ xüsusilə, qabarıq təsvir olunur. «Mərtəbəli» 

təfərrüatların yerini konkret, birbaşa, lakonik mətləblər 

alır. Min doqquz yüz yetmiş səkkizinci ildə yazıçı «Sə-

viyyə»və «Tut kompaniyası» hekayələrni də qələmə 

almışdır (1978). Oxucuya elə gəlir bu hekayələr miniatür 

səviyyəlidir, oxuyub zövq almaq və unutmaq olar. Lakin 

bu əsərlərdə dərin fikirlər təlqin edilir və düşünmək 

imkanı yaranır. «Səviyyə» gözlənilməz dialoqla başlayır: 

«–Səviyyə lazımdır. 

–Nə lazımdır? 

–Səviyyə. 

–O nə deməkdir? 

–Eşitməmisən? 

–Eşitmişəm. Onu haradan alırlar? Necə alırlar? 
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–Səriyyə eşitmişəm, Səkinə eşitmişəm, səhiyyə 

də eşitmişəm, amma səviyyəni indi eşidirəm. 

–Eşit, səviyyə yaxşı şeydir. Səviyyə hər kəsə, 

xüsusən sizin kimi cavan mütəxəssisə çox lazımdır». 

Həzin yumor, ironiya duyulur, bunun arxasında ciddi 

nəsihətin dayandığını da dərk edirik. Tərəf-müqabil ti-

carətçi Məhər öz səviyyəsində yozur: «Bəlkə pul de-

yirsən, bəzək-düzək deyirsən? Deməli, burda oturmaq 

üçün lazım olan şey…» 

Dialoq xeyli uzanır, Məhər özünü o yerə qoymur, 

razı halda: –Doğrudur, siz bilən adamsınız, biz də əvam 

deyilik, buğda çörəyini ağzımıza yeyirik, – cavablan-

dırır. Məhər bu sözlərdən sonra «özünə qayıdır» və peşi-

manlayır ki, danışdığı tamam boş, məzmunsuzdur, bu 

söhbətlərin heç yeri deyilmiş, özünə qayıdışda o, 

vəziyyəti, bayaq nazirdən eşitdiyi «səviyyə»nin mənasını 

başa düşməyə bəyərmiş «Hekayənin şərti «birinci 

hissəsi»lə yekun vurmaq da olardı. Pis-yaxşı Məhər 

müsahibini, naziri anlamağı bacardı. Müəllif bunu 

«nəzəri» hissə kimi təqdim edir, amma cavan obrazı 

«səviyyə»ni praktik başa düşməlidir. Məhər «sağlıq 

olsun, ona da baxarıq» fəhmini xəyalından keçirir ki: 

«…Mağazanın qabağında dayanmışdı, bayaqkı hərifin 

(müştərinin – A.E.) diqqətinə göz gəzdirdi. Hərif onun 

daşı – tərəzisini, səliqə-sahmanını, ticarətini nəzərdən 
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keçirirdi. İstədi ondan soruşsun ki, əmioğlu, nə 

istəyirsən, niyə çıxıb işinə getmirsən? Bu sual zehnindən 

keçməmiş, dik dayanan oğlan dilləndi…» 

Məhər işin yaş olduğunu hiss edir və alıcı satışda 

onun aldadıldığını kəskin şəikldə bildirir, «şikayət 

dəftəri»ni istəyir. Məhərin «Bir ticarətçi mütəxəssis kimi 

səviyyəsi oxucuya aydın olur, yalan danışır, «dəftəri 

idarəyə cildlətməyə verildiyini» deyir. Və: «bilirik niyə 

vermirsiniz, nə üçün gizlətmisiniz? – cavabını alır. 

Məhərin  daha bir «səviyyə»si ortaya çıxır, yal-

taqlığı: «Bacıoğlu, yağda-zadda əksik gəlibsə canın sağ 

olsun, nə çatmırsa verim. Qaldı, dəftərə, inandırıram, 

onu nə oxuyan, nə də baxan var, günü sabah özüm gəti-

rib burdan asaram…» – yazıq halda deyir. 

Bu söhbət burda tamamlansa idi, Məhərin 

qabiliyyətini, bacarığını, bir sözlə xasiyyətini bir səhv 

kimi qiymətləndirə bilərdik. Lakin nazirin müdrikanə 

dediyi «səviyyə»ni bir kənar adam ona bildirməliydi və 

həmin alıcıdan da eşidir: «…Siz niyə belə tənbəl, əfəl 

tərpənirsiz. Başarmırsınız, qoyun, bir bacarıqlı, mədəni 

adam çağırsınlar, bu səviyyədə işçini indi heç uzaq kənd 

mağazasına qoymazlar…» 

«Tut kompaniyası»nda təxminən «Səviyyə»də 

qoyulan davranış  məsələsi fərdilikdən, dialoqdan çıxır, 

xeyirxah münasibətdən insana xam olmayan yalanqalıq, 
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sözdən qaçma, gizlənmə kimi  mənfi hal oxucuya təqdim 

edilir. Bu hekayədə də biz Mir Cəlalın təbii «mətləbə 

dəxli olmayan» əhvalatından – əsas məqsədə gəldiyini 

görürük: Leninqrada müalicəyə gedən şəxs (hekayə 

birinci şəxsin dililə verilir) qocaman həkimin qəbuluna 

düşür, hörmətlə, köhnə tanışı simasında qarşılanır. Bu, 

həkimə məxsus birinci keyfiyyətdir və müalicəsilə 

yarıba-yarıdır! Bakıdan gəldiyini biləndə: «Sizin yerlər-

də gözəl meyvə olur… Sizlərdə eşitmişəm ki, çox gözəl 

tut olur, ağ tut» - deyir: –Tehrani ağ tut. Mənə qis-mət 

olub o tutdan iştahla yemişəm, məmnuniyyətlə yenə 

yeyərdim». Pasient Məhərdən fərqli olaraq milli  xarak-

terinə məxsus qonaqpərvərliyini, etik mədəniyyətini 

göstərir: Tut vaxtı, doktor, imkanız olsa, buyurun, bizə 

qonaq gəlin. Ağ tuta, - deyir. Həkim isə başqa bir 

niyyətlə – peşəkarlığından çıxış edir: – Mən həkiməm, 

xəstələrə cürbəcür dərmanlar üçün nüsxə yazıram. Am-

ma düşünürəm ki, kimyəvi dərmanlar başqa bir şərtdir. 

Həkim tutun əhəmiyyətindən söz açır, pasientin 

bu meyvəni xoşladığını eşidəndə yenə öz peşəsindən 

çıxış edir: «Tut bizim yazdığımız dərmanlara bənzəməz. 

Onda olan şirini, məzəni, qüdrəti, hikməti, təsiri deməklə 

başa gəlməz. Bədənin, bağırsağın, böyrəyin, qara 

ciyərin, öd kisəsinin, həzm aparatının çox yaxşı 

dərmanıdır. Mən müalicə kitablarında, müzakirələrdən 
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həmişə demişəm. İndi də yazıram., istəyirəm ki, bu ne-

məti bütün şəhərlərdə, bütün xəstəxanalarda təbliğ edib 

yayım… Və həkim ağ tutu «dərman» yazır. Hətta söz 

verir ki, bizim yerlərdə olan tut barədə «sağlamlıq» 

jurnalına məqalə yazacaqdır. 

«Səviyyə»də olduğu kimi, «şərti birinci» hissə 

nikbin sonluqla qurtarır və söhbət, təəssürat jurnalist 

yoldaşların məclisinə çıxır, öz vaxtında: payız, üzümün, 

qarpızın, ümumən meyvəcatın şirin yeyilən zamanına. 

Eyni zamanda tut barədə mifologiya ilə müəllif oxu-

cusunu tanış edir: «Ağ tut satmaq günahdır. Tut nə tərəzi 

görər, nə stəkan. Tut elm adıdır…» Söhbət işti-rakçıları 

Ağaməmməd müəllimdi, Ağarəhimdi, Ağakə-rimdi, 

Acəlidi. 

Bu adamların qırımından boş-bekarçılıq, sözün 

ucundan tutub çözələmək, kəskin desək, boşboğazlıq 

hiss olunur. Onlar hamının bildiklərini təkrarlayırlar… 

Ağamməd müəllim öz xasiyyətindən çıxış edir: «Yol-

daşlar, indiki belə oldu. İndiki tut haqqında bu qədər 

tərifnamə dediniz, mən borclu oluram ki, sizin, burada 

əyləşənlərin hamısını iyun ayında bağıma, tut yeməyə 

çağırım». Və yersiz arzular dilə gəlir: «Ağarəhim əlavə 

etdi: 

–Tutun yanında erkək ətinin kababı da pis olmaz. 

Ağakərim etiraz etdi: 
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–Tut bəsdir. Kabab artıqdır! 

–Məsələni mürəkkəbləşdirməyin! 

Ağarəhim sinəsini irəli verbi cəsarətlə dedi: 

–Burada bir mürəkkəblik yoxdur. 10 kilo qoyun 

əti, 20 kilo pomidor, filən qədər də tut arağı  mənim 

boynuma! 

–A yoldaşlar, daha bu tut olmadı, bu oldu böyük 

banket! Banketin də bir aləm xərci var. Ağarəhim çox da 

deyir. Demək asandır… Axı, eləmək çətindir! 

Ağarəhim cavab verdi: 

–Mənim üçün elə şeylər çətin olmaz…» 

Adi söhbət, hansı ki, tutun müalicəvi xeyirindən 

gedir, hərə öz fikrini dedi. Təəssüf ki, xarakterimizə mü-

vafiq: yeri gələndə vəd verib aradan çıxmaq, mətləbi 

yayındırmaq, üçüncü dərəcəli məsələni ortaya atmaq 

kimi mənfi kompleksləri, M.Cəlal bədii situasiyada 

vermişdir. Axı, həkimin, tibb elminin tutun müalicəvi 

keyfiyyətini təqdir etməsi qalır bir tərəfdə, qonaqlığa 

diqqəti yönəldilir. Azərbaycanlı psixologiyasında daha 

çox üstünlüyü emosionallıq təşkil edir: yaxşı və pis, ağ 

və qara, xeyir və şər… Ümumiyyətlə, emosionallıq: «Bu 

keyfiyyət məişətdən tutmuş siyasətə qədər həyatımızın 

bütün sahələrini əhatə edir, emosionallıq ucbatından 
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zaman-zaman düzgün qərarlar qəbul edə bilməmişik»
7
. 

Bu proses (vəziyyət) bəzən aldatmaya gətirir, necə ki, 

Mirzə Cəmilin Qurbanəlibəyi. 

Ağarəhim vəd etdiyi qonaqlığı unudur. Əslində 

imtina etmiş olur. Nəhayət, inadkar Ağakərim vədi 

xatırladır: «–Halın necədir? 

–Nə barədə? 

–O barədə! 

–Halın yaxşı olsun! 

–Yoldaşlar məndən soruşurlar, nə deyim? 

–Hamısına məndən salam yetir!» 

Sanki heç şey olmamışdır. Ağarəhim hər şeyi 

unutmuşdur. Sözü başqa bir səmtə – Bakının küləyinə, 

xəzrisinə yelləyir. Ustalıqla qonaqlığı gələn ilə qoyurlar. 

Ağarəhim görəsən gələn il söz verdiyi qonaqlığı 

verəcəkmi?! 

Mir Cəlalın son dövrdə yazdığı hekayələr yüksək 

əxlaqi dəyərlər aşılayır. Zamanın və məkanın siyasi-

sosial və mənəvi-əxlaqi prinsiplərini öz bədii və elmi 

səviyyəsində (dünyagörüşündə) cavab verir, başqa yol 

sovet yazarları üçün mümkünsüz idi. İnsanın əxlaqiliyi, 

müdrikliyi şüurun və davranışın keyfiyyəti deməkdir. Bu 

isə şəxsiyyətin fəallığının, həyata baxışının qiymətinə 

                                                 
7 Ялийев Рамиз. Шяхсиййят вя онун формалашмасынын ет-

но-психолоjи ясаслары, Б.2000, с.92. 
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təminat verir, insanın etibarlılığını müəyyən edir. M.Cə-

lalın obrazları cəmiyyətin bütün təbəqələrini əks etdirir, 

bu qəhrəmanlarda dinamika, formalaşma, yetkin-ləşmə 

güclüdür, hətta sadəlövhlükdən uzaqlaşırlar. Onlar yeri 

gələndə sadə, adi, birmənalı suallar qarşısında qalmırlar, 

əbədi suallar bu obrazları düşündürür. Həyati tələbatlar 

daha mürəkkəb əxlaqi tələbatlar üzərində qurulur. Mir 

Cəlal çalışmışdır ki, obrazlarının – qəhrəmanlarının 

fəaliyyəti, əməli bir-birindən ayrılmış, təcrid edilmiş 

aktlardan ibarət olmasın, hissəciklərə, xırdalıqlara 

parçalanmasın, davranış xəttində birləşsin. Və 

mütəhərrik, nəhayətsiz inkişaf edən, arzulanan tələbatları 

motivləşdirsin, davranışı idarə etsin. 
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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 

yaşlarından gəlmişdi, ömrünün sonunacan da sadiqliyini 
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itirməmişdi. Lakin bir məsələ vardı ki, salamlaşdığı və 

rastlaşdığı insanlara qarşı həssasdı, personajlarını görür-

dü – axtarırdı. Məşhur italyan pejissoru Fellinin sözü ol-

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

vaxt material korluğu çəkmirdi, maraqlandığı şeyi görür-

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

vəslə, zövqlə danışırdı, söhbətlərini maraqlı qururdu. 

Həyatı dərindən öyrənməsinin bariz nümunəsini yazıçı-

nın iki hekayəsinin: «Subaylıq fəlsəfəsi» və «İnsanlıq 

fəlsəfəsi»nin müqayisəsində görmək mümkündür. Bu 

nümunələrdə fəlsəfi baxış obrazların daxili aləmindən, 

həyata fərdi mövqelərindən gəlir və oxucu öz payını gö-

türür. 

Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığından daha geniş 

rakursdan yazanlardan Hidayət Əfəndiyevin, Əhəd Hü-

seynovun, habelə Y.Vladimirov və İ.Samsın adlarını 

çəkməmək mümkünsüzdür. Hidayət Əfəndiyev yazıçının 

yumorunun məziyyətləri barədə yazarkən göstərmişdir 

ki, hekayələrin hər birində yazıçı yığcam süjet qurmaq, 

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

mək bacarığı özünü aydın göstərir. Bu hekayələrdə xüsu-

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

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

maq bacarığı özünü göstərir.
8
  

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.
9
 

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.
10

  

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, 

                                                 
8
 Hidayət Ə. Nəsrimiz yüksəliş yollarında. «İnqilab və    mədəniyyət» 

j.1935,№10-12. 
9
 Hüseynov Əhəd. Mir Cəlal. B.1991, s.11. 

10
 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.
11

 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-

                                                 
11

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

1947, №3. с.153-155. 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

134 

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-

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

136 

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.
12

 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-
                                                 

12
 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.»
13

  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-
                                                 

13
 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.
14

 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-
                                                 

14
 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 

keçirilir.  
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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 

səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı,  film 
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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, 

http://www.kitabxana.net/


Allahverdi Eminov. “Mir Cəlalın poetikası”. III cilddə. II cild. 7 e-kitab  

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

163 

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/
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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

