www.kitabxana.net
Milli Virtual-Elektron
Kitabxana

“Mir Cəlal”
Ədəbi-elmi almanax - N 3

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

www.kitabxana.net
Milli Virtual-Elektron Kitabxana
Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin
rəqəmsal nəşrlər seriyası

“Mir Cəlal”
Ədəbi-elmi almanax
3 Cilddə. III Cild
Filoloji və ədəbiyyatşünaslıq materialları

YYSİB – kitabxana.net - Bakı-2020
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

1

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

Tərtibçi və redaktor, layihə rəhbəri:
Aydın Xan Əbilov,
Prezident təqaüdçüsü, yazıçıkulturoloq, YYSİB sədri
Bu elektron nəşr Azərbaycan Respublikasının Gənclər
Fondunun maliyyə yardımı ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər
İctimai Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “Bizi innovativkreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin
manifesti" adlı layihə çərçivəsində hazırlanmışdır.

© Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi, 2020

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

2

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

"Milli mücadilə hərəkatı metaforik bədii
düşüncə sistemində və ya "Bir gəncin
manifesti” haqqında düşüncələr"
Mir Cəlalın yaradıcılığında "Bir gəncin manifesti‖
romanının müstəsna mövqeyi var. Əsərdə ingilis
hökumətinin Azərbaycana marağı müstəmləkə
rejiminə kəskin tənqidi münasibət, anti-müstəmləkə
əhval-ruhiyyəsinin bədii inikası kontekstində əks
olunur. İngilis müstəmləkəçilərinin ünvanına
səslənən sərt tənqidlər yalnız müstəmləkəçiliyin
mahiyyətini açmağa istiqamətlənmir, həm də sovet
hökumətinin Azərbaycana gəlişinin məqsəd və
məramı haqqında assosiativ düşüncələrə meydan
verir.
Bütün bunlar öz yerində. Romanda təsvir edilən
hadisələr öz tarixi səciyyəsi ilə diqqəti daha artıq
cəlb edir. Assosiativ düşüncə istiqamətilə bərabər,
əsəri tarixi planda araşdırmağı zərurətə çevirir.
Roman son dərəcə gərgin, mürəkkəb ictimai-siyasi
hadisələrlə zəngin olan Azərbaycan Demokratik
Respublikası dövründə cərəyan edən taleyüklü
məsələləri öz içinə alır. ADR-in yaşaması, özünü
təsdiq etməsi, dünya dövlətləri tərəfindən tanınması
uğrunda aramsız çalışmalar, Azərbaycan uğrunda
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böyük dövlətlərin diplomatik mübarizəsi, Rusiyada
bolşevik inqilabının qələbəsi, Azərbaycana səpilən
inqilab toxumları, həm siyasi, həm də ictimai
səviyyədə
Azərbaycan-erməni
qarşıdurması,
ermənilərin Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin
möhkəmlənməsinə aktiv siyasi müqaviməti, bu
istiqamətdə davam edən erməni-rus diplomatiyası
dövrün tarixi reallıqları idi. Romanda bu reallıqların
bədii əksi varmı? Və ümumiyyətlə, romanda təsvir
edilən hadisələr dövrün reallıqlarını nə dərəcədə
əks etdirə bilir?
Tarixi dövrün mənzərəsini necə əks etdirdiyini
düzgün təsəvvür etmək üçün romandakı ingilis
obrazlarının üzərində xüsusi dayanmaq lazım gəlir.
Çünki, məhz bu obrazlar 1918-1919-cu illərdə
Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrin
romandakı inikasını başa düşmək üçün açar ola
bilər.
Yeddi cildlik "Azərbaycan tarixi‖nin 1900-1920-ci
illərdən bəhs edən beşinci cildində belə bir paraqraf
var: Böyük Britaniya qoşunlarının Azərbaycana
gəlməsi. Həmin paraqrafla tanışlıq 1918-ci ilin
mayında qurulan müstəqil dövlətimizin böyük
güclərin dünyanı yenidən bölüşdürmək, öz nüfuz
dairələrinə almaq üçün hərbi-siyasi mübarizəsinin
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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çox ağır nəticələrini daddığını, Birinci Dünya
müharibəsində
Almaniya
və
Türkiyənin
məğlubiyyətinin müstəqilliyimiz üçün böyük təhlükə
yaratdığını göstərir. Türkiyənin "Antanta ilə
Mudrosda barışıq müqaviləsi‖ imzalamağa məcbur
olması ingilis hərbi qüvvələrinin Azərbaycana daxil
olmasına şərait yaradır. "Azərbaycan tarixi‖ndə
oxuyuruq: "Özünü şəhərin hərbi qubernatoru elan
etmiş general Tomsonun başçılığı ilə hindli
əsgərlərdən ibarət İngiltərə qoşunları 1918-ci il
noyabrın 17-də Bakıya daxil oldu‖. Milli Azərbaycan
hökuməti İngiltərənin hərbi-siyasi gücü qarşısında
çox ağır vəziyyətə düşür. Azərbaycanın öz
müstəqilliyini itirməsi təhlükəsi yaranır. Azərbaycan
xalqı öz müstəqilliyini əldən verməmək üçün böyük
əzm, Azərbaycan hökuməti böyük siyasi çeviklik
nümayiş etdirir. Azərbaycan milli diplomatiyasının
səyləri tezliklə öz səmərəsini verir. İngilis hərbi
komandanlığı öz əvvəlki mövqeyindən geri çəkilir,
siyasi güzəştə getməyə məcbur olur və müstəqil
Azərbaycan hökumətini siyasi cəhətdən tanıyır,
"F.X.Xoyskinin hökuməti ölkədə fəaliyyət göstərən
yeganə milli hakimiyyət‖ kimi qəbul edilir.
Lakin tarix göstərir ki, Azərbaycan milli hökuməti
rəsmən tanınsa da, 1918-1919-cu illərdə ingilislər
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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ölkənin iqtisadiyyatına ağır zərbə vurmuş, həqiqi
mənada ölkəni çapıb talamışdılar. Azərbaycan
tarixində oxuyuruq: "Doqquz ay ərzində 1918-ci ilin
dekabrından 1919-cu ilin avqustuna qədər ingilislər
Bakıdan 113,5 milyon manatlıq, 30 milyon puda
qədər neft aparmışdılar‖.
Bütün bunlar tariximizin son dərəcə acı reallıqları idi
və bütün bunları Mir Cəlal tarixin həqiqətlərinə tam
uyğun şəkildə "Bir gəncin manifesti‖ əsərində
yüksək sənətkarlıqla əks etdirib. Romanın altıncı
fəsli "Gecənin hökmü‖, səkkizinci fəsli isə "Sonanın
cavabı‖ adlanır. Hər iki fəsil pritça üsulu ilə yazılmış
və başdan-başa metaforik məzmunludur. Bu
pritçalar 1918-1919-cu illərdə ingilislərin hərbi
qüvvə ilə Azərbaycana gəlişini və burada, sözün
həqiqi mənasında, özlərini müstəmləkəçi ağalar
kimi aparmasının bədii ifadəsidir. Hər iki pritçada
münaqişə Sona-ingilis qarşıdurmasından yaranır.
Birincidə ingilis Sonanın kiçik oğlu Baharın yeganə
sevinci olan heyvanı – ceyranı onun əlindən zorla
almaq istəyir. İkincidə Sona "Yusif-Züleyxa‖
xalçasını yadlara satmaqdan imtina edir, ingilisin
təklif etdiyi "yüz qızıl‖ı belə, qətiyyətlə rədd edir.
Hər iki pritçadakı ingilis obrazları işğalçıların
Azərbaycandakı ağalıq-müstəmləkəçilik siyasətini
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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simvollaşdırır. Sona bir ana obrazı olaraq,
Azərbaycan qadınlarının, analarının ən yaxşı
sifətlərini özündə cəmləşdirərək, həm də ana
Vətəni – Azərbaycanı xarakterizə edir. Bütün
qarşılaşmalarda Sonanın ingilisə qarşı açıq və gizli
şəkildə üzə çıxan nifrəti Azərbaycan xalqının
müstəmləkəçiliyə hüdudsuz müqavimətini əks
etdirir. "Gecənin hökmü‖ pritçasındakı ceyran,
"Sonanın cavabı‖ndakı "Yusif-Züleyxa‖ xalçası
Vətənin
maddi
sərvətlərinin
simvolu
kimi
metaforalaşır.
Mir Cəlalın təsvir etdiyi ingilis (vağzal ingilisi)
Azərbaycanda hökm sahibidir. Yerli hakimiyyət
orqanlarının nümayəndələri birmənalı şəkildə
onunla hesablaşmaq məcburiyyətindədirlər. Tarixin
reallıqlarına istinad etsək, deyə bilərik ki, o, bu
hökmü və gücü başda Tomson olmaqla Bakıdakı
ingilis hərbi komandanlığından alır. Bu güc və
hökm Azərbaycan xalqını mümkün olan yerə qədər
soyub talamağa hesablanıb. Romanda ingilisin
ceyranı və "Yusif-Züleyxa‖ xalçasını qarşısıalınmaz
ehtirasla və zorla ələ keçirmək istəyi tarixən onların
Azərbaycanı soyub-talaması həqiqətləri ilə yüzə
yüz üst-üstə düşür. Mir Cəlal ingilislərin
Azərbaycanda törətdikləri rəzalətləri, onların
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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nəhayətsiz soyğunçuluq əməllərini yalnız metaforik
planda əks etdirmir, bu siyasətə və hərəkətlərə
qarşı özünün və milli varlığı simvollaşdıran
obrazların aktiv, cəsarətli və şüurlu münasibətini də
ifadə edir. Mir Cəlal tarixin həqiqətlərinə uyğun
olaraq sübut edir ki, Azərbaycan xalqı bu güc və
hökm qarşısında geri çəkilmir. Romanda ingilis
müstəmləkəçiliyinin iç üzü açılır və xalqın bu
yadellilərə göstərdiyi müqavimətin detalları, bəzən
isə təfsilatları üzərində dayanılır. Birmənalı şəkildə
demək olar ki, Sona obrazı romana ingilis
müstəmləkəçiliyinə qarşı Azərbaycan xalqının
müqavimət əzmini və ruhunu simvollaşdırır və bu,
hər iki pritçada öz aydın və həm də açıq ifadəsini
tapır. Sonanın düşüncələrinə diqqət yetirək: "Sanki
Sona vətənin, xalqın başına gələn fəlakətləri öz
həyatında aşkar hiss edirdi. Körpə bir uşağın
sevincini də qarət edən bu canavar iştahlıları kim,
nə zaman bizim ana torpaqlardan qovacaq? Nə
zaman, nə zaman?...
Sonanın ən böyük arzusu bu günü görmək, bu
qarətçi quldurların dalınca ağır bir daş atmaq idi...
Ax, balalarım olmayaydı, düşmənimi dişimlə
didərdim!...‖

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

8

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

Sonanın bu nəhayətsiz nifrəti öz qidasını haradan
alır? Bu təkcə, balasının sevincinin əlindən
alınması iləmi bağlıdır? Yox! Müəllif Sonanın
simasında Azərbaycan xalqının milli ictimai
şüurunun yetkinliyini əks etdirir. Onun vətəndaşlıq
düşüncəsini bədii təsvirin mərkəzinə gətirir. Milli
dövlət quran və onun yaşaması üçün mübarizə
aparan xalqın oyaq düşüncəsini və intellektini əks
etdirir: "Sona camaat arasındakı danışıqlardan
bilirdi ki, aylarla yollar basa-basa gəlib buralara
çıxan o, "boz şeytan‖ uzun və murdar fil xortumu ilə
yalnız nefti sormur. Gecə-gündüz dağda-daşda
sümsünür, ağlı kəsən yumşaq və "yağlı‖ yerlərdə
mıx-tövləsini bərkitməyə, vətən torpağının şirəsini,
fağır-füqəranın
qanını
sormağa
çalışır‖.
Müstəmləkəçiliyin bu ağır nəticələri təkcə Sonanı
narahat etmir. Bu təhkiyədə və düşüncələrdə
möhtəşəm bir milli birlik nümayiş etdirilir. Müəllif
mövqeyi ilə qəhrəmanın mövqeyi birləşir. "Camaat
arasındakı danışıqlardan bilirdi ki‖ ifadəsi sübut edir
ki, müstəmləkəçilərin murdar əməllərinə dair
düşüncələr bütövlükdə Azərbaycan xalqının onlara
münasibətini
əks
etdirir.
Sonanın
müdhiş
müstəmləkə siyasətinin son nəticədə "Vətənə ağır
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başa gəlməsi‖nə dair düşüncələri ümummilli
narahatlığın bədii əksi kimi səslənir.
Ceyran əhvalatı ilə bağlı təsvirlərdə və təhkiyədə
müəllif bəzən publisistik tona üstünlük verir. İşğalçı
siyasətə dərin nifrət ruhu müəllifi düşündüklərini
açıq tonda deməyə sövq edir. Bu məqamda
hisslərin cilovunu yığmaq olmur. Vətəndaş
narahatlığı, vətənin gələcək taleyilə bağlı narahat
düşüncələrdən doğan ağrılı-dərdli məqam müəllifqəhrəman sərhədlərini söküb atır. Bir tikə çörək
uğrunda
mücadiləyə
qalxan
Azərbaycan
övladlarının
yaşayışı
müqabilində
ingilisin
"üçmərtəbəli
evi‖ni,
nağıl
qəhrəmanlarının
yaşayışına bənzəyən təmtəraqlı həyat şəraitini
görəndə
Sonanın
onun
xalqının
haqqını
oğurlayanlara nifrəti ən pik məqamına çatır. 1939cu ildə - repressiyanın tüğyan etdiyi bir zamanda
işğalçıların ünvanına Sonanın dilindən səslənən və
etiraz ifadə edən aşağıdakı sözlər müəllifdən böyük
cəsarət, odlu vətəndaş yanğısı tələb edirdi. Sona
düşünür, daha doğrusu, öz düşüncələri və
gördükləri müqabilində üsyan edirdi: "Bu, halal
güzəran deyil, bu oğurluqdur. Doydaq müftəxorlar,
kənd-kəsəyin ağ günü-güzəranını, işığını, çırağını
oğurlayıb gətiriblər. Onlar xalqın ağ gün ümidlərini
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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oğurlamağa gəliblər. Budur, hər yerə süpürgə çəkib
özlərinə zər-zivər qayırırlar. Onların caynaqlı
əllərində balta, dişlərində qılınc, ayaqlarında nallı
çəkmələr var. Bu toxumu bizim torpağa kim saldı?
Bizi bu günə qoyan, günün yansın!... İngilisin
yolunu bura salan, yarı yolda can verəsən, gün
işığına həsrət qalasan!...‖. Mir Cəlal çox usta
şəkildə "Gecənin hökmü‖ndəki mövzunu "İtə
ataram, yada satmaram‖ pritçasında davam etdirir.
İlk baxışda hadisələrin cərəyanında, cərəyan edən
hadisələrə münasibətdə bir o qədər mahiyyət fərqi
görünmür. Müəllif sanki eyni mövzunu müxtəlif süjet
xətlərində, hadisə təqdimində ifadə edir. Lakin bu
pritçalar bir-birinin davamıdır, ikinci birincini
tamamlayır. "İtə atmaram, yada satmaram‖da
işğalçıların iç üzünü açmaq, onları xalqa tanıtmaq,
xalqda onlara nifrət oyatmaq, insanlara mübarizə
əzmi aşılamaq məqsədi daha geniş müstəviyə
çıxarılır. "Gecənin hökmü‖ndə Sonanın işğalçılara
qarşı açdığı mücadilənin meydanı bu pritçada daha
dərinlərə işləyir, ümummilli hərəkata çevrilir. Müəllif
metaforik üslubun bütün imkanlarını səfərbər
edərək buna nail olur. "Gecənin hökmü‖ndə öz
mücadiləsində Sona təkdir. Səsini eşidən yoxdur.
Lakin təkliyi onu qorxutmur. "Körpə bir uşağın
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

11

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

sevincini də qarət edən bu canavar iştahlılar‖a
qarşı mücadilə meydanına Sona tək çıxır. Öz
qərarını verir: "Mən Sona deyiləm, əgər bu ceyrana
ingilis əli dəyə!‖ Ceyran metaforası artıq burada
vətən torpağı, vətən sərvətləri kimi mənalanır.
Romanda Sonanın simasında gerçəkləşən
mübarizəyə "İtə ataram, yada satmaram‖da bütün
xalq, millət qoşulur. "Yusif-Züleyxa‖ xalçasını
ingilisə satmaqdan qəti imtina edən Sonaya bütün
xalq arxa durur. Onun qətiyyətli hərəkəti, "itə
ataram, yada satmaram‖ qənaəti xalqın birliyindən,
mübarizə amalından, işğalçılara nifrət hissindən,
milli varlığa sonsuz sevgisindən güc alır. Mir Cəlal
xalqın nümayiş etdirdiyi bu milli həmrəyliyi,
yenilməz iradəni sevə-sevə tərənnüm edir. O, öz
təsvirlərində işğalçı qüvvənin təmsilçilərinə xalqın
içində qaynayan qəzəbi, püskürən alovu olduqca
sənətkarlıqla ifadə edir: "Adamlar ona (ingilisə T.S.) sümsük itə baxan kimi ikrah və nifrətlə
baxırdılar. Sanki bu baxışlar deyirdi:
– Bunu bizim içimizə buraxan, atana lənət!‖
Bir estetik kateqoriya olaraq biz tarixiliyin gücünü
onun müasirliyində axtarırıq. İngilis işğalçı rejiminə
milli
varlığın
müqavimət
hərəkatını
bütün
incəliklərinə qədər bədii təhlilin mərkəzinə çəkəndə
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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vətəndaş yazıçının Vətəni başqa bir işğalçı rejim
altında idi.
"Boz şeytan‖ı "ağ ayı‖ əvəz etmişdi.
Mir Cəlalın qələmində milli şüura yeridilən
işğalçılığa barışmaz münasibət ideyası vətən
övladını yeni bir mücadilə meydanı açmağa, "ağ
ayı‖ ilə mübarizəyə səfərbər edirdi.

Təyyar Salamoğlu,
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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Mir Cəlalı xatırlayarkən
O mənə heç vaxt dərs deməmişdir, təəssüf
ki, heç vaxt onun tələbələri arasında auditoriyada
əyləşib dərin məzmunlu, yüksək bədii dəyərli, elmifəlsəfi məruzələrini dinləmək səadəti mənə nəsib
olmamışdır. Buna baxmayaraq özümü həmişə
onun mənəvi tələbəsi sayıram.
Özümü xoşbəxt sayıram ki, mülayim, yumşaq
səsli, sakit danışıqlı, iti və mənalı baxışlı, çöhrəsi
nurlu bu insanla tale məni gəncliyimin lap ilk
çağlarında rastlaşdırdı və bu görüş deyərdim ki,
bütün yaradıcılıq yolumu istiqamətləndirdi. Mən
bugünkü uğurlarıma görə Ulu Tanrıya və tale
yollarıma çıxan belə xeyirxah insanlara borcluyam.
Ötən illər haqqında düşünəndə qeyri-ixtiyari
olaraq həmin insanları, böyük şəxsiyyətləri
xatırlayıram. Mən bu insanları düşünür, düşünür,
dönə-dönə yad edirəm, istəyirəm ki, həmin zamanı
yaddaşımın işığında bir daha təkrarlayım. Kaş elə
bir qüvvə olaydı ki, insan bircə gün xatirələr qoynuwww.kitabxana.net və YYSİB-nin
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na, həmin anlara səyahət edə biləydi. Mən bu
hisslərlə məşhur yazıçı, görkəmli alim, böyük ziyalı,
əsl şəxsiyyət, xeyirxah insan olan Mir Cəlal
Paşayevi daim xatırlayıram.
İnsan həyatında elə təsadüflər olur ki, lap ömrünün
son anlarına qədər o anı unutmursan. Belə xoş anlar, xoş təsadüflər, xoşbəxtəm ki, mənim də
həyatımda baş vermişdir. Dövrün bir çox məşhur
şəxsiyyətləri, böyük ziyalıları, görkəmli adamları
mənim vətəndaş-ziyalı kimi yetişməyimdə öz
köməkləri, qayğıları, məsləhətləri ilə əvəzsiz rol
oynamışlar.
Doğulub-böyüdüyüm Gəncə şəhərində böyük bir
təntənəli tədbir keçirilirdi. Bakıdan xeyli qonaq
gəlmişdi, adlı-sanlı adamlar, tanınmış ziyalılar
tədbiri daha da maraqlı etmişdi. Orta məktəbin son
sinfində oxuyurdum. Ədəbiyyat müəllimim, "Lenin"
ordeninə layiq görülmüş, bütün Gəncəbasarda
böyük nüfuza malik, sevimli şairimiz Səməd Vurğunun Qazax seminariyasında tələbə yoldaşı və
dostu (özünün dediyinə görə S.Vurğun "Şair, nə tez
qocaldın sən?" şeirini məhz Firuzə müəlliməyə həsr
etmişdir) savadlı müəllim kimi tanınmış Firuzə
Hacızadə əlaçı şagird kimi məni də həmin mötəbər
tədbirə aparmışdı. Bir yeniyetmə gənc kimi mənim
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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üçün bundan böyük şərəf ola bilməzdi! Tədbirdən
sonra Bakıdan gəlmiş bir neçə qonaq yazıçıdramaturq Altay Məmmədovun evində təşkil edilmiş
ziyafətə dəvət olundu və həmin ziyafətə mənəvi
ana hesab etdiyim Firuzə müəllimə və Altay
Məmmədovun həyat yoldaşı, gözəl qadın, gözəl insan Almaz xanım məni də dəvət etdilər. Belə
məşhur ziyalıların yanında olmaq, onlarla bir
məclisdə, bir masa arxasında əyləşmək, həm fəxr,
şərəf idi, həm də məsuliyyət! Özümü həm xoşbəxt
sanırdım, həm də bir qədər narahat... Məclis şeirlə,
sazla, sözlə getdikcə qızışır, arada elmi
mükalimələr, yüngül mübahisələr də gedirdi.
Gəncənin ləziz xörəkləri ağızları dada gətirir,
Göygöldən baş alıb gələn Ağsu çayının sərin büllur
suları ürəklərə saflıq, sərinlik səpirdi. Demək olar ki,
məclisdə hamı biri-birini yaxşı tanıyırdı. Deyibgülür, zarafatlaşır, duzlu-məzəli söhbətləri ilə
ziyafəti daha da bəzəyirdilər. Bircə mən bu görkəmli
şəxsiyyətlərin
əhatəsində
sakitcə
oturub,
danışılanlara diqqətlə qulaq asır, bir az da
sıxılırdım. Birdən Altay müəllim məni xatırlamış kimi
üzünü nurani, xoşsimalı bir nəfərə tutaraq, məni
göstərib dedi:

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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- Mir Cəlal müəllim, bu qızımız gənc şairədir, hətta
5 yaşından şeir yazır, həm də dərs əlaçısıdır, fəal
komsomolçudur. Sizin "Bir gəncin manifesti"
əsərinizi də çox sevir. Ona görə istədim ki, Sizin
kimi şəxsiyyəti yaxından görsün, tanısın.
İçimdə ürəyim əsdi... Mir Cəlal müəllim?! Povest və
romanlarını sevə-sevə oxuduğum, "Bir gəncin manifesti" əsərini az qala əzbər bildiyim, el içində zərbməsələ çevrilmiş "İtə ataram, yada satmaram!"
cümləsi ilə milyonların qəlbində Vətən eşqi,
gənclərdə vətənpərvərlik hisslərini coşduran böyük
yazıçı Mir Cəlal müəllim?! Bu qəfil təqdimatdan
özümü itirdim, körpə uşaq kimi titrədim, qıpqırmızı
oldum. Yaxşı ki, bu gərgin vəziyyətdən məni elə Mir
Cəlal müəllimin özü çıxardı. Mehriban, xoş
nəzərlərlə məni süzüb, incə yumorla:
-"Bu qız özü elə şeirdir ki!" - dedi.
Nəzərlər mənə dikilmişdi. Mir Cəlal müəllimin bu
sözlərindən sonra hamının üzünə xoş təbəssüm
qondu, mən də gərginlikdən çıxdım. İmtahandan
yaxşı çıxmış tələbə kimi rahatca nəfəs aldım. Ancaq bu rahatlığım çox çəkmədi. Mir Cəlal müəllim
yumşaq səslə, təbəssümlə:

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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- "Hə, indi nədən bilək ki, bu gənc qız şairədir?" deyə, soruşdu. Mən eyhamı başa düşdüm. Tez Altay müəllimin, sonra da Füruzə müəllimənin üzünə
baxdım. Altay müəllim cəld ayağa qalxıb (baxmayaraq ki, gözəl simalı bu insanın ayağı şikəst idi, bu
şəxsiyyətlər qarşısında söz deyərkən hər dəfə
ayağa qalxırdı):
- İcazə versəniz, Əsmət balamız bir-iki şeir
oxuyardı. Mir Cəlal müəllimin və digər qonaqların
nəzərləri maraqla mənə dikildi. Bu razılıq əlaməti
idi, onlar məndən şeir gözləyirdilər. Ürəyim əsə-əsə
ayağa qalxdım. Həyəcanlı titrək səslə o vaxtlar
təzəcə yazdığım "Saat" və "Duyğular" şeirlərimi
oxudum. Bu gün həmin şeirləri sizə də təqdm
edirəm, əziz oxucular:

Saat
Nəğməsini deyə-deyə
dayanmadan
gedir saat çiq-çıq-çıq...
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Ağacdələn kimi
ömür ağacını
didir saat:
tiq-tıq-tıq...
Vaxt yükünü daşımağı
saatlara bölüb o.
Öz yolundan ömrü boyu
nə qalıb, nə dönüb o.
Əqrəbləri böyük, kiçik biri tənbəl,
biri işlək iki qolu.
Rəqəmləri ötən illər,
dövr edərək,
Burdan keçir
zəmanənin
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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həyat yolu.
Gecə-gündüz başa vurur
iş vaxtını,
İstəyir ki, saat yata,
Tez insanlar oyadırlar,
qulağını bura-bura,
darta-darta.
Duyğular
Mənim duyğularım müqəddəs, təmiz,
Mənim duyğularım yanar ocaqdır.
İnsan göylərə də ucalsa, hərgiz,
Təmiz duyğularla ucalacaqdır.
Siz, ey ürəyimdə yatan duyğular,
Ən təmiz, qiymətli sərvətimsiniz.
Gizlicə alışıb, yanan duyğular,
Mənim yenilməyən qüvvətimsiniz.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Hər vaxt aramışam dara düşəndə,
Özüm öz qəlbimdə tapmışam sizi.
Hökmümü tək sizdən almışam mən də,
Bir qanun saymışam dediyinizi.
Heç zaman qoymayın məni yalqız, tək,
Həyat yollarında azaram onda,
Qoymayın duyğusuz döyünsün ürək,
O da yaşamayır siz olmayanda.
Qoymayın unudum özüm-özümü,
Heç nə ola-ola hər şey sanım mən.
Qoymayın yad ələ dikib gözümü,
Özgə kölgəsində daldalanım mən.
Qoymayın hüduddan çıxım kənara,
İnsanlıq payında ölçüm olun siz.
Bəzən suallarla çəkəndə dara,
Özümdən özümə elçim olun siz.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Həyatın hər dərdi asan olardı,
Yükünü sizinlə daşıya bilsəm.
Dünyada ən xoşbəxt insan olardım
Sonadək duyğuyla yaşaya bilsəm.
Birinci Mir Cəlal müəllim əl çaldı. Öz-özü ilə
danışırmış kimi: - Yaxşıdır, yaxşıdır, "ağacdələn
kimi ömür ağacını didir saat.'' fəlsəfi fikirdir, - dedi.
Mən sonralar öyrəndim ki, Mir Cəlal müəllim bədii
ədəbiyyatda fəlsəfəyə çox yüksək qiymət vermişdir.
İnsan fəlsəfəsini, həyat fəlsəfəsini bilmədən yaxşı
yazmağın
mümkün
olmadığını
dəfələrlə
söyləmişdir. Şeir, görünür hamının xoşuna
gəlmişdi. Qonaqlardan biri:
- Elə "Duyğular"ı da yaxşı yazıb, həqiqətən də
insanı yalnız təmiz duyğular ucalda bilər, sağ ol,
qızım, - dedi.
Həyəcanım sevinclə əvəz olunmuşdu. Mir Cəlal
müəllimin xoş təbəssümü, şeirlərimə diqqətlə qulaq
asıb tərifləməsi, işıq saçan mehriban nəzərləri (bu
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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insanın sanki gözlərinin içində nur saçan çilçıraq
var idi) ömür boyu yadımdan çıxmadı. Sonralar teztez "Bu qız özü elə şeirdir ki" sözlərini xatırlayar, bu
sözlərdəki dərin məna və hikməti anlamağa
çalışardım. Yaşa dolduqca bu sözlərin dərin
mənasını dərk etməyə, anlamağa başladım.
Anladım ki, görkəmli ədib, həqiqətən də
müdrikcəsinə "Bu qız özü elə şeirdir ki!" deməsi ilə
nə qədər hikmətli kəlam söyləmişdir. İllər ötdükcə
bu sözlərin həyati-fəlsəfi mənasını daha dərindən
dərk etdim. Anladım ki, həqiqətən də hər bir insan
Allah-Təalanın
yaratdığı,
taleyini,
bəxtini
əvvəlcədən yazdığı bir şah əsərdir. Bu əsəri necə
yazıbsa tək Ulu Tanrı özü bilir, bizim hər birimiz
əvvəlcədən yazılmış bəxt, tale yazısıyıq. İllər
ötdükcə, bu müdrik şəxsiyyətin cəmi üç kəlmədən
ibarət bu kəlamının əsl mahiyyətini, hökmünü daha
dərindən duyduqca, bu sözlər ömür başlanğıcımda,
yaradıcılıq yollarının cığırlarına hələ yenicə
düşdüyüm bir vaxtda, otuz ildən artıq bir zaman
kəsiyində verilmiş bir xeyir-duaya çevrildi. Bu xoş
sözlər, o unudulmaz görüş, həyatımda ilk təntənəli,
maraqlı, şərəfli məclis bu günədək yüzlərlə
gördüyüm, oturduğum məclislərin ən alisi, ən
mötəbəri oldu. Mir Cəlal adlı bir seyid övladının, bir
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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məşhur yazıçının, görkəmli alimin, müəllimlər
müəlliminin, xeyirxah insanın, böyük şəxsiyyətin
mənə verdiyi böyük qiymət mənim üçün sonralar
qazandığım bütün titullardan yüksək oldu, əziz oldu. O anları qəlbimin ən dərin guşəsində xatirələr
qucağında əmanət kimi qorudum, minnətdarlıqla
saxladım.
Nəhayət,
bu
minnətdarlıq
dolu
düşüncələrimi möhtərəm cənab Prezidentimiz
İlham Əliyevlə hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya
həsr etdiyim "Qoşa qanad" (2009) kitabımdakı
poemada əks etdirməyə çalışdım. Mir Cəlal
haqqındakı
təəssüratlarımı
odlu
misralara
köçürdüm:
Mir Cəlal müəllimlə ikinci görüşüm Azərbaycan
Dövlət Universitetində (indiki Bakı Dövlət Universiteti) oldu. 1969-cu ilin sonları idi. Artıq tələbə idim.
H. Zərdabi adına Gəncə (o vaxt Kirovobad) Dövlət
Pedaqoji İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsinin
axşam şöbəsində oxuyur, gündüz isə S.
Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunda (indiki Aqrar Dövlət Universiteti) nəşr
edilən "Kadr uğrunda" qəzetinin redaksiyasında
ədəbi işçi vəzifəsində çalışırdım. Yenicə işləməyə
başlamışdım ki, məni ADU-ya ezamiyyətə
göndərdilər.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Universitetin tələbə həyatı haqqında materiallar,
həmçinin şeir yazan tələbələrin əsərlərini və
şəkillərini toplayıb gətirməli idim. Ancaq heç kəsi,
heç yeri tanımadığımdan çox çətinlik çəkirdim. Bir
yandan da imtahan sessiyası qabağı olduğu üçün
dərslər qurtarmışdı. Bu səbəbdən tələbələri tapa
bilmirdim. Ezamiyyətimin bitməsinə isə cəmi 2 gün
qalmışdı. Sözsüz ki, iş yerinə əliboş qayıda
bilməzdim. Fikirli-fikirli otaq-otaq gəzir, o mərtəbəbu mərtəbəni dolaşır, tələbələri axtarırdım. Birdən
çox doğma, həlim bir səslə:
"Gəncəli qızı, necəsən? Nə axtarırsan? - deyə,
kimsə məni səslədi.
Dönüb arxaya baxdım və... qarşımda Mir Cəlal
müəllimi görəndə, bayaqkı pərtliyim, narahatlığım
bircə anda ötüb keçdi, qərib yerdə Mir Cəlal
müəllimin məni tanıması, mehribancasına səsləyib
mənə yaxınlaşması məni çox sevindirdi, hətta bir az
kövrəldim də... Mənim üçün o vaxt çox əlçatmaz
qərib bır şəhərə iş dalınca gələsən, özü də heç
kəsi, heç bir yeri tanımadığından ezamiyyət
tapşırığını yerinə yetirmədən geri qayıdasan? Bu
mənim üçün ən azı iş yerimi itirmək demək idi, mən
isə axşam şöbəsində oxuduğum üçün mütləq iş yerim olmalı idi. Mir Cəlal müəllimi görəndə
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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ürəkləndim, arxayınlaşdım. Dumanlı fikirlərim onun
çöhrəsinin nuru, xoş təbəssümü ilə işıqlandı,
aydınlaşdı.
"Hə,
afərin,
saçlarını
kəsməmisən.
Səni
hörüklərindən tanıdım" - dedi. (O vaxtlar iki uzun
hörük bağlayıb arxama atardım) Gəlişimin səbəbini
soruşdu. Məqsədimi biləndə:
- Gəl bəri, - deyib, mənimlə bir otağa keçdi, masa
arxasında oturmuş qızlardan birinə: - Famil müəllim
yerindədir? - deyə soruşdu. Qız cəld ayağa qalxıb:
- bəli, - dedi. Biz içəri otağa keçdik, otaqda ortaboylu, ortayaşlı bir kişi oturmuşdu. Mir Cəlal müəllim: Hə, Gəncəli qızı, bu şair Famil Mehdidir. Sən də
şairsən. Şairlər də ki, Allahdan qələm bacıqardaşlarıdır. Onun borcudur ki, sənə kömək eləsin
və sonra məni Famil müəllimə təqdim etdi:
- Yaxşı şeirləri var, davam eləsə şair ola bilər, - dedi. Gəlişimin səbəbini Famil müəllimə söylədi.
Famil müəllimin üzünə xoş təbəssüm qondu:
- Hə, nə olar, tələbələrin biri-birini tanıması, ali
məktəblərin sıx əlaqə saxlaması, təcrübə
mübadiləsi etməsi pis olmaz. Əksinə, yaxşı bir
ənənənin əsası qoyular. Biz bu gənc müxbir qıza
nə köməklik lazımdır can-başla edərik, - dedi.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Qəfildən Mir Cəlal müəllim mənə doğru dönüb:
- Sən mərkəzi qəzetlərin birində
istəyərsənmi? Məsələn, "Bakı" qəzetində.

işləmək

Ürəyim əsdi, sevincimdən, "Bəli, əlbəttə", - demək
istədim, ancaq Gəncədə axşam şöbəsində oxuyurdum deyə, bu qeyri-mümkün idi.
"Gəl səni "Bakı" qəzetinə düzəldək, müxbir işlə, pis
olar? Elə indi zəng edim get Nəsir müəllimin
yanına".
Mən özümü elə itirmişdim ki, az qala Bakıya niyə
gəldiyimi də unutmuşdum. Qorxurdum etiraz etsəm,
bu qədər səmimiyyətin qarşısında nanəciblik olar.
Mir Cəlal müəllim əlini telefona atıb bir nömrə yığdı.
Salamlaşandan sonra dedi:
"Burada bir Gəncəli qızı var, yaxşı qələmi var, şeir
də yazır, (Mir Cəlal müəllim yəqin ki, Altay
müəllimgildə şeirlərimi bəyəndiyini nəzərdə tuturdu)
özü də müxbir işləyir. Onu sənin yanına
göndərirəm, bir bax gör nə iş verə bilərsən‖.
Mən quruyub qalmışdım. Nə "hə", nə "yox" deyə
bilmədim.
Sonra mənə:
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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- Buradakı işinə Famil müəllim (deyəsən o vaxt
Famil müəllim dekan idi) kömək edəcək. Elə bu
saat 5-6 şeir yazan tələbələrin şeirlərini, şəkillərini
təşkil edib, səni yola salar. Sən ləngimə, buradan
çıx get "Bakı" axşam qəzeti al. Ünvanına bax, get
redaktorun yanına - Nəsir İmanquliyevdir, əla
kişidir, əla da jurnalistdir. Sənə bir iş tapıb verər.
Sağollaşıb ayrılanda:
- Gəncə mənim də vətənimdir, dedi, Gəncəyə salam apar.
Bir-iki addım atmışdım ki, ayaq saxlayıb arxadan
soruşdu:
- Gəncəli qızı, qalmağa yerin-zadın var? Yoxdursa,
tələbə qızlarımızın yataqxanası var, bir-iki gün qala
bilərsən.
Mən təşəkkür edib, qohum evində qaldığımı bildirdim.
"Hə, bir də sənin işinin nə yerdə olacağını Nəsir
müəllimdən özüm öyrənərəm, ancaq indi birbaşa
get ora".
Bu
təmənnasız
qayğının,
xeyirxahlığın,
insanpərvərliyin, səmimiyyətin önündə bu gün də
baş əyirəm!
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Nəsir müəllim də məni mehribanlıqla
qarşıladı. Bu alicənab, yüksək ziyalı insan:
- "Jurnalistin kəsərli qələmi, dərin müşahidəsi
olmalıdır və bir də özü təmiz və düz olmalıdır" dedi.
Mir Cəlal müəllim çox tələbkar, obyektiv insandır, o
səni məsləhət bilirsə, deməli qələmin, yazın var.
Gəncəlilərə mənim xüsusi rəğbətim var, orada bir
yaxın jurnalist dostum yaşayır, əslən gəncəlidir.
"Kommunist" qəzetinin bölgə müxbiridir, məşhur
jurnalistdir, tanımamış olmazsan, adı Abbas
Rəcəblidir.
Yenə içimdə ürəyim əsdi, bədənim titrədi.
Sevinc, həyəcan qarışıq səslə utana-utana:
- Abbas Rəcəbli dayımdır, - dedim.
Nəsir müəllim əlini-əlinə vurdu:
- Bax, indi bildim jurnalist olmaq, yazmaq
həvəsi sənə haradan keçib. Kişi necədir? Bakıya
gələndə görüşürük. Salam söylə. Hə, indi sənə nə
kömək edək? Müxbirimiz olmaq istəyirsən?
Mən yenə utana-utana, minnətdarlıq edə-edə
dedim ki, Gəncədə axşam şöbəsində ali təhsil
alıram, Bakıya gəlsəm, təhsilim yarımçıq qalar.
Nəsir müəllim bir az fikrə getdi, sonra: "Ağıllı fikirdir,
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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həm işlə, həm də oxu, sağlıq olsun, ali məktəbi
bitirəndən sonra istəsən gəlib bizim qəzetdə
işləyərsən.
Mən təşəkkür etdim:
- Sizinlə, Sizin çox nüfuzlu qəzetinizdə
işləmək mənə şərəf olar, - deyərək getmək üçün
icazə istədim.
Durmaq istəyəndə Nəsir müəllim qəfildən
soruşdu:
- Yaxşı, qızım, Mir Cəlal müəllim deyir şeir də
yazırsan, istəyirsən bir-ikisini ver baxaq. Hərçənd
ki, qəzetimizdə şeir az dərc edirik, ancaq yarıyarsa,
vermək olar. Kiçık əl çantamdan elə o günlərdə
yazdığım "İlk qar" (mən Bakıya çatan günü
möhkəm qar yağmışdı) şeirimi çəkinə-çəkinə ümidsiz halda stolun üstünə qoydum, xudafizləşib
çıxdım.
Gəncəyə gələndən sonra Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunda nəşr olunan "Kadr uğrunda"
tələbə
qəzetində
Azərbaycan
Dövlət
Universitetində (BDU) oxuyan tələbə şairlərin
şeirlərindən, şəkillərindən, ümumiyyətlə, universitet
tələbələrinin həyatından bəhs edən qoşa səhifə
hazırlayıb dərc etdik. Yadımdadır ki, o vaxt tələbə
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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olan Nüsrət Kəsəmənli, Rüzgar Əfəndiyeva, Kəniş
Həsənoğlu və başqalarının şeirlərini vermişdik. Bu
fəaliyyətimə görə mənə rektorluq tərəfindən "Fəxri
fərman" verildi. Ruhun şad olsun, Mir Cəlal
müəllim, bu Sizin mənə köməyiniz sayəsində
qazandığım ilk uğur idi!
Yazıçılar İttifaqının Gəncə filialının üzvü idim.
Yığıncaqların birində Universitetə həsr etdiyimiz
qəzeti aparıb, orada dərc olunan tələbə şairlərin
şeirlərini
oxuduq,
Bakı
ezamiyyəti
təəssüratlarımdan, Mir Cəlal müəllimlə, Nəsir
İmanquliyevlə səmimi görüşlərimdən, onların mənə
ata qayğısından, təəssübkeşliyindən danışdım.
Gəncə filialının sədri, gözəl şairə, bütün
Gəncəbasar yazıçılarının mənəvi anası və müəllimi
Fəridə xanım Əliyarbəyli Mir Cəlal müəllimin Gəncə
ədəbi mühitində yetişdiyini, ilk bədii yaradıcılığa da
Gəncədə başladığını, şəhərin qaynar ictimai
mühitində fəal iştirak etdiyini, Gəncə "Qızıl
qələmlər" ədəbi birliyində Mikayıl Rza Quluzadə,
Səməd Vurğun, Həmid Araslı, Əhməd Cəmil,
Cahanbaxış və başqaları ilə birlikdə yazıbyaratdığını söylədi. Həm də dedi ki, təkcə şair yox,
həm də tərcüməçi kimi qələm yoldaşlarından daha
çox seçilirdi. Fəridə xanım onu da əlavə etdi ki, Mir
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Cəlal çox körpə yaşlarından Gəncədə yaşayıbböyümüş, Gəncə Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi ilə
ilk ibtidai təhsilini də məhz Gəncədə almışdır.
Tələbəlik illərində də ictimai işlərdə fəal çalışmış,
1924-1928-ci illərdə Gəncə Darülminində (texnikumunda Ə.Məhsəti) Tələbə Gənclər Təşkilatının,
daha sonra Gəncə Şəhər Tələbə Gənclər
Həmkarlar Təşkilatının sədri seçilmişdır. Mən bu
zaman anladım ki, hörmətli Mir Cəlal nə üçün
"Gəncə mənim də vətənimdir", - demişdi. Əlbəttə,
yerçilikdən, yerlibazlıqdan çox uzaq olan, Vətənin
hər qarış torparğını sevən, bütün xalqın sevimli
övladına çevrilən Mir Cəlal müəllim ilk gənclik illərini
keçirdiyi, ilk ibtidai və peşə təhsili aldığı qədim
Gəncəyə məhəbbətini bildirmək üçün bu sözləri
demişdi.
Bakıdan qayıtmağımdan cəmi bir neçə gün keçmiş
tələbə yoldaşlarım və müəllimlərim məni təbrik
etdilər. Mən səbəbini anlamadım. Çox böyük ziyalı,
savadlı müəllim, dünyasını erkən dəyişmiş Raqif
müəllim sevinclə dedi:
- "Necə yəni, oxumamısan?
"Bakı" axşam
qəzetində "İlk qar" şeirin dərc olunub. Sevincdən az
qaldim qanadlanıb uçam, - mən almışam, budur
həmin qəzet, götür...
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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- Müəllim, sağ olun, özüm taparam, - desəm də,
Raqif müəllim təkidlə "Götür, götür, bu da mənim
sənə təbrikim olsun", - dedi. Həqiqətən də ―Bakı‖
axşam qəzetinin 22 dekabr 1969-cu il sayında "İlk
qar" şeirim dərc olunmuşdu.
Şeirimi qəzetdə oxuyanda, ürəyimdən keçən ilk söz
bunlar oldu: "Sağ olun, Mir Cəlal müəllim və Nəsir
İmanquliyev! Sözü bütöv, xeyirxah kişilər! (təəssüf
ki, indi belə mərd kişilər çox azdır, "Qırmızı kitab"a
düşən qədər.)
İllər keçdi. Mən müəllim də oldum, yazar da, alim
də, ictimai xadim də, ancaq heç vaxt unudulmaz
Mir Cəlal müəllimin qayğıkeşliyini, səmimiliyini,
alicənablığını, nurlu çöhrəsini, haqqımda dediyi xoş
sözləri, onun üçün bəlkə də çox adi, mənim üçün
isə çox vacib olan köməklərini unuda bilmədim.
Və böyük şəxsiyyətin yüz illik yubileyində ürək
sözlərimi dərin minnətdarlıqla aşağıdakı odlu misralara çevirərək, Mir Cəlal Paşayevin müqəddəs ruhuna ərməğan etdim:
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Mir Cəlal
O böyük sənətkar, o böyük alim,
Neçə müəllimə oldu müəllim.
Xoş rəftar, mehriban, mülayim, həlim,
Hər sözü-söhbətı dürdür Mir Cəlal.
Hər darda qalana o oldu kömək,
Elə özü boyda ürəkdi, ürək!
Təmiz qəlbli, saf əməlli bir mələk,
Seyid oğlu seyid, mirdi Mir Cəlal.
Oldu bu torpağın, elin vurğunu,
Sevdi Füzulini, sevdi Vurğunu,
Dünya bayram edir doğulduğunu
Sönməyən şəfəqdir, nurdur Mir Cəlal
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Silinməz tarixdən əməli, izi,
Ölməz əsərləri, dəyərli sözü.
İndi fəxrimizdir Arif, Hafizi,
Müqəddəs ocaqdır, pirdir Mir Cəlal!

Əsmət Məhsəti,
Publisit, şairə
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Nəsillərin söhbəti, yaxud varislik
motivləri
Hörmətli Nəriman müəllim!
... Atamın evinin divarlarından, müxtəlif
ölçülü çərçivələrdə bir neçə şəkil asılıb. O
çərçivələrdəki şəkillərdən biri, atamın universitet
vinetkasıdır. Mən o vinetkaya hər dəfə baxanda
heyrət etmişəm, İlahi, atama kimlər dərs deyib:
Məmməd Arif, Cəfər Xəndan, Əli Sultanlı, Mir Cəlal,
Muxtar Hüseynzadə, Məmməd Cəfər, Əzəl
Dəmirçizadə,
Feyzulla
Qasımzadə... Təsəvvür
edirsinizmi?
Ədəbiyyat - dil tariximizi yaradanlar. Atam öz
müəllimləri haqqında danışmağı çox sevərdi. Biz
uşaqların o vaxt iki cür nağılları var idi: bir bütün
uşaqların bildiyi, kitablarda olan nağıllar, bir də
atamın öz müəllimləri haqqında danışdığı, gerçək
olsa da, bizə nağıl təsiri bağışlayan əhvalatlar.
"Xəlvətdə yanan şam" əsəriniz, atamın da
müəllimi olmuş həmin müəllimlərdən birinə - Mir
Cəlala həsr olunub...
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"Xəlvətdə yanan şam" əsərinizi (Nəriman
Həsənzadə, "Xəlvətdə yanan şam" dramatik
poema. "Azərbaycan" jurnalı, № 4, 2018 - red)
diqqətlə və dəfələrlə oxudum. Əvvəla onu deyim
ki, Sizin bu əsəri yazacağınız gözlənilən idi. Siz Mir
Cəlal haqqında ilk mətbu yazınızı (hər halda mən
oxuduğumu
deyirəm)
53 il bundan
əvvəl
yazmısınız. Həmin yazı Mir Cəlal müəllimin
"Gülbəsləyən qız" kitabı haqqında məqalədir ki,
1965-ci ilin 20 noyabrında "Ədəbiyyat və incəsənət"
qəzetində çap olunub. O vaxtdan keçən bu illər
ərzində Mir Cəlal müəllim haqqında çoxlu sayda
məqalələr yazmısınız, müəlliminizə silsilə şeirlər
("Bilmədim", "Ayırır", "Mir Cəlal hey...", "Mir Cəlal
misal çəkərdi" və s.) həsr etmisiniz. Yazdığınız
şeirlərdən,
məqalələrdən,
çoxsaylı
müsahibələrinizdən, haqqınızda olan televiziya
verilişlərindən mən (təkcə mənmi?) belə qənaətə
gəlirəm ki, Siz özünüzü həmişə Mir Cəlal müəllimə
borclu bilirsiniz və bu borcu qaytarmaq Sizin üçün
(Mir Cəlal müəllim haqqında Sizdən çox yazan, çox
danışan olmasa da) deyəsən mümkünsüzdür.
"Xəlvətdə yanan şam" əsərindəki hadisələr
XX əsrin II yarısında cərəyan etsə də (Qiyamın
hərbi xidmət illərindən başlamış - Mir Cəlal oğlu
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Arifin evini ona bağışlamasına qədər olan dövr),
burada
tarixin
ayrı-ayrı
dövrləri
haqqında
(Makedoniyalı
İsgəndərin
həyatından
bəzi
məqamlar. 37-ci il repressiyası. 1991-ci ildə sərhəd
dirəklərinin sökülməsi və s.) söhbət açılır və
sadaladığım həmin hadisələr, əsərin daha maraqlı,
daha dolğun və bitkin alınmasında xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu əsərdə 5 iştirakçı var - onların 4-ü öz adı
ilə adlandırılıb. Təkcə Qiyamdan başqa. Qiyam təbii
ki, Sizsiniz. Bu həm də rəmzi bir addır. Mir Cəlal
müəllim Qiyamı oğlu Ariflə tanış edəndə, Arif çox
dəqiq olaraq onun adının ikimənalı olduğunu
deyir. Sonra zarafatla Qiyamdan "Qiyama, üsyana
yoxdu meyliniz?" - soruşanda, Qiyam da yarızarafat
(amma əslində gerçək) olaraq "Yəqin içimizdə
üsyançıyıq biz" - deyir.
Bu
əsər
həm
də Sizin öz
taleyiniz
haqqındadır. Sizin ağır, məşəqqətlə keçən uşaqlıq,
yeniyetməlik,
nisbətən
də
gənclik
illəriniz
Azərbaycanda çoxlarına məlumdur, lap körpə
yaşlarınızdan atanızı itirməyiniz, ananızın çörək
bişirib sataraq Sizi min bir əziyyətlə böyütməsi,
yenə ehtiyac içərisində keçən Gəncə tələbəlik
illəriniz ("Düz dörd il geyindim köhnə pencəyi, qolu
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gödək oldu, boynu yamaqlı", "Şeirim qəzetdə çap
oldu, ancaq, bir qəzet almağa pulum olmadı",
"Arabir xəlvəti baxıb sevindim, təzə yamağına
köhnə çəkməmin"), sonra sovet dövrü kiminsə
əvəzinə əsgər getməyiniz, əsgərlikdə olarkən
ananızın vəfat xəbərini almanız. Sizi dəfnə
buraxmamaları, sarsılmağınız, komandirin - sonra
da Sizi evə, dövrəyə almış silahlı əsgərlərin üzərinə
silah çəkməyiniz, hərbi məhkəməyə verilməyinizin
əndişəsini
yaşamağınız...
Moskvada
ikinci ali təhsilinizi alıb Bakıya qayıtmağınız və
Bakıda iş tapa bilməməyiniz... Qarşılaşdığınız
haqsızlıqlar haqqında Sizin adınızdan "Xəlvətdə
yanan şam" əsərində Qiyam danışır. Qiyamın
qarşılaşdığı haqsızlıqlar onun daxilində bir qiyam
hissi yaradıb:
Əvvəl dərs oxudum Gəncədə dörd il,
Sonra Moskvada - ikinci təhsil.
Qayıdıb gəldim ki, bir iş verəllər,
Orda görmədilər, burda görəllər.

Amma nəinki görmürlər, hələ üstəlik:
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Seçib ortababı başa çəkirlər,
Bu cür küt bıçağı daşa çəkirlər.
Böyük adamları kiçiklər danır,
Kiçik həyasızdı, böyük qısqanır.
Sözü düz deyəndə, hürkub əsən var,
Məmmədin yanında, Məmmədhəsən var.
Qiyam da həyatdan, Cavid Əfəndi kimi ədalət
istəyir:
Ədalət istədi şair həyatdan.
Çağırdı: "Ədalət, sən ey ədalət!"
Ədalət-xülyaymış, əfəndim, əvət!
Qarşılaşdığı bu ədalətsizliklər üzündən
Qiyam Vətəndən də, millətdən də rəncidədir:
Nə vətən arxamdır, nə millət arxam.
Qiyamın bu daxili gərginliyini Mir Cəlal
müəllim də eşidir. O, gənc şair Qiyamın narahat
düşüncələrini başa düşür:
Böyük Nəsimidən üzübəriyə,
Şairlər həssasdı düzə-əyriyə,
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Bəzən dözə bilmir... çünki pak olur,
Bir söz qəzasında o, həlak olur.
Cavidlər, müşfiqlər getdi güdaza
Vay o millətə ki, belə uduza!
Ən böyük cinayət şairə qəsddi,
Millətin içində o müqəddəsdi.
Mir Cəlal, Qiyamın timsalında gələcəyin
Vurğununu, Müşfiqini görür. O, Qiyamı zamanın
keçməkeşlərindən qorumağı sanki özünə borc
bilir. Cəmiyyətdəki haqsızlıqlar haqqında fikirlərində
Qiyam təbii ki, haqlıdır. Amma "nə vətən arxamdı,
nə millət arxam" - deyən Qiyamın bu fikri ilə Mir
Cəlal heç cür barışa bilməz və bunu Qiyamın
özünə də deyir:
Bunlar işsizliyin fəsadlarıdı,
Dünya - tarazlığın təzadlarıdı.
Müqəddəs sayılıb həmişə vətən.
Üzün dönəndə də, sevməyi öyrən.
Sevməyi öyrən!.. Vətənini, millətini, xalqını,
tarixini... dərin bir məhəbbətlə sev! Müəlliminin ona
bu tövsiyəsi - sonralar Qiyamın həyat amalına
çevrildi və "Xəlvətdə yanan şam" əsəri də, həmin
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amalın işığında yaranmış çox dəyərli və qiymətli bir
əsərdir.
ll
Qədim Dünyanın, Qərbin bir çox filosofları,
yazıçıları Şərqə, Asiyaya, türklərə, müqəddəs
dinimizə,
həsrəti
Peyğəmbərimizə
qərəzli
münasibət bəsləyiblər və bu zərərli meyl çox
təəssüf ki, bu günə qədər də davam edir. Bu zərərli
tendensiya bir şərq insanı olaraq, bir müsəlman, bir
türk, bir fikir adamı olaraq Sizi də narahat
edir. "Xəlvətdə yanan şam" pyesində, Qiyamın
şəxsində Siz bu məsələlərə toxunursunuz. Özü də
kəskinliklə. Məsələn, Qiyam Mir Cəlal müəllimlə
söhbətində Makedoniyalı İsgəndərin müəllimi
Aristotelin bir fikri ilə heç cür barışa bilmir:
Ərəstun sarayda söz sahibiydi,
Təkcə müəllim yox, ata kimiydi.
Bir gün İsgəndərə məsləhət verib,
Guya bu haqqı da təbiət verib:
Deyib ki, yunanlar, avropalılar,
Özün hegemon ol, arxandı onlar.
Şərqə, Asiyaya daim nifrət et,
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O vəhşi xalqları ot kimi biç, get.
Əlbəttə, Qiyamın istedadına, güclü məntiqinə
inanan və bunun püxtələşməyini istəyən Mir Cəlal,
Qiyamın haqlı olduğunu bilir, amma sanki qəsdən
(təbii ki, Mir Cəlalın dedikləri də tam həqiqətdir)
gənc şairi mübahisəyə çəkir:
Amma... Aristotel nüfuzdu, nüfuz...
Bizim əsr-əsr oxuduğumuz,
Misal çəkdiyimiz, öyrəndiyimiz
Dahi şəxsiyyətdi, alimdi... şəksiz...
Bunu Qiyam da bilir. Amma Qiyam yenə də
haqlıdır ki:
Şərqdə şagirdinə müəllim deməz,
Filan xalq vəhşidi, get onu as, kəs...
Qiyam böyük, uca saydığı insanlarda onların
böyüklüyünü,
ucalığını
da
görmək
istəyir. Oxuduqlarının,
tanıdıqlarının
hamısını
danmır. "İrvinq Vaşinqton başqadır tamam, xeyir
carçısıdır Əleyhissalam!" deyir.
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Tələbəsində gördüyü bu sevinci, o, işıq, nur
kimi qəbul edir və onun yox, Azərbaycanın
sabahını da təsəvvür edir:
... bir gün gələcək,
millət öz oğlunu yetişdirəcək.
Yığacaq bir yerə bütün dünyanı,
İslamı, ordan da xristianı.
Buddaşı xalqları, yəhudiləri,
bütün bu dinləri, bütün dilləri.
Bakıda qurultay çağıracaqdı.
Deyəcək yaşayın, yollar açıqdı.
Deyəcək söyməyin bir-birinizi,
onda tanıyacaq Avropa bizi.
... İnsan öz içindən işıqlananda,
özünüdərki də başlayır onda.
Qiyam o vaxta qədər artıq iki ali məktəb
bitirmişdi. İndi də aspirantdır. Amma ən böyük
məktəbi o, Mir Cəlal ilə söhbətlərində keçir. Mir
Cəlal onunla söhbətlərində Qiyamın fikirlərini sanki
cilalayır, bəzən onun düşüncələrinə istiqamət verir. Qiyamın müstəqil, cəsarətli fikirlərini yüksək
qiymətləndirir, onu öz haqlı qənaətlərində israrlı
olmağa səsləyir:
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De, Qiyam, qoy desin fikrini hər kəs,
Deməsə, beyin də inkişaf etməz.
Mir Cəlala görə, əgər fikrində haqlısansa,
Aristotel, Evripid kimi dahilərin sənə görə düz olmayan fikirlərinə etiraz da edə bilərsən. Necə ki,
Qiyam öz fikirlərində haqlıdır. Axı, əslən yunan olan
Aristotel də, Evripid də bilməmiş deyillər ki:
Misirdən öyrənib qədim yunanlar,
Pifaqor, Demokrat, Fales... dühalar...
Deməli, qədim yunanlar dünya elminə,
mədəniyyətinə verdikləri töhfələrə görə hardasa
qədim Misir elminə, mədəniyyətinə borcludurlar. Belə isə kim daha haqlıdır. Asiyalını vəhşi
adlandıran Aristotelmi, şərqlini "Ələbaxan" kimi
görən Evripidmi, yoxsa:
Qərb Şərqi, Şərq Qərbi öyrənsə əgər,
Qərb bir az şərqləşər, Şərq də qərbləşər deyən Qiyam?
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Ümumiyyətlə, Aristotelin, Evripidin, eləcə də
Volterin, Kantın qərəzli təfriqəçi fikirləri haqqında
ağrılı düşüncələrini Qiyam öz müəllimi ilə
bölüşməyə özündə daxili bir ehtiyac hiss edir. Mir
Cəlal müəllim isə öz müdrik mühakimələri ilə
Qiyamın narahat düşüncələrinə sanki bir təskinlik
gətirir.
lll
Yuxarıda qeyd elədiyim kimi, "Xəlvətdə yanan şam" əsəri Mir Cəlal müəllimin 110 illiyinə həsr
olunub və bu əsərdə Mir Cəlal müəllimin həyatının,
düşüncələrinin, Təbriz (Əndəbil kəndi) həsrətinin,
Püstə xanımla tanışlığı, ailə qurması, H.Cavid,
Ə.Cavad, M.Müşfiq, S.Vurğun, akademik Bertelslə
dostluğunun, 37-ci ildə yaşadığı məşəqqətli
hadisələrin,
1945-46-cı
illərdə
Cənubi
Azərbaycandakı
fəaliyyətinin,
yazıçılığının,
müəllimliyinin, tələbələri ilə münasibətinin... ən
mühüm məqamları ilə tanış oluruq. Mir Cəlal
müəllim Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb, ən
faciəli
dövründə
yaşayıb,
fəaliyyət
göstərib. Moskvada Stalinin, Bakıda Bağırovun
hakimiyyətdə olduğu illər: Müşfiq demiş - Millətin,
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dinin əldən getdiyi zamanlar... Dünyanın ən iztirablı
vaxtları. Amansız qanunlar dövrü:
Qanun da bəzənir qız tək, gəlin tək,
Sonra tətbiq elə istədiyin tək.
Bu əsərdə Mir Cəlalın dostluğundan da
söhbət açılır. Müşfiq faciəsinin ağrısı (həm də Cavidin, Əhməd Cavadın və digər repressiya
qurbanlarının) Mir Cəlal müəllimi bütün ömrü boyu
ağrıdır. Onun Müşfiq haqqında dedikləri nə qədər
yanıqlıdır:
Onun naləsinə torpaq oyandı,
Dediyi sözlərin oduna yandı.
Şirin gülüşünü, tanış səsini,
Şerin hecasını, qafiyəsini,
Dolu sinəsini nişan aldılar,
Haqqın töhfəsini nişan aldılar.
Doğrudan da, Müşfiq haqqın - Allahın töhfəsi
idi. Allahın töhfəsinə qıyanları isə Allah heç zaman
bağışlamır.
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37-ci il hadisələri
Mir
Cəlal
müəllimin
taleyindən də yan keçməyib. Çünki Mir Cəlal artıq o
vaxt tanınmış yazıçı idi. Hüseyn Cavidlə, Əhməd
Cavadla, Müşfiqlə dostluq edirdi. Hətta bu üç böyük
insan həbs olunan gün bir yerdə - qadınları ilə
birlikdə, Cavidin ad günündə olmuşdular. Cavid,
Əhməd Cavad, Müşfiq həbs olunandan sonra, Mir
Cəlalın səksəkəli, gərgin, narahat günlərini Püstə
xanım belə xatırlayır:
Aşağıdan, küçədən,
Qəfil gəlsəydi bir səs, Mir Cəlal deyəsiydi:
"Yol çantamı ver, tələs.
Onlar məni gözləməz".
Mən də bir az təngnəfəs...
Mir Cəlal gözləyirdi
Ayı, günü, saatı,
Evdə - müddətsiziydi
Onun sürgün həyatı...
Mir Cəlal müəllim milli ruhlu insan olub. Onun
məşhur "Manifestindəki" "itə ataram, yada satmaram" fikri, yazıldığı vaxtdan insanlar arasında bir

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

48

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

zərbül-məsələ çevrilib. Həmin əsər Qiyamın da bir
vətənpərvər kimi yetişməsində böyük rol oynayıb:
Mir Cəlal müəllim, ordakı eyham!
O, "itə ataram, yada satmaram!"
O sözlər od salır dilə-ağıza,
Necə bükübsünüz odu kağıza...
Mir Cəlal müəlim xalqın işıqlı gələcəyinə
inanır və onu da bilir ki, işıqlı gələcək gəncliyin,
bilavasitə onun dərs dediyi, ünsiyyətdə olduğu
gənclərin səyi ilə həyata keçəcək. O, Qiyamın
şəxsində həmin gəncliyi görür. Ona görə də,
məsləhətləri, söhbətləri ilə Qiyamı gələcəyə
hazırlayır:
Qiyamda, Qiyamı oyadıram mən Çünki
Gənclər oyananda - oyanır vətən.
Məhz buna görə də Qiyamı, Qiyam kimi
gəncləri daim qoruyur, müdafiə edir, problemlərini
həll etməyə çalışır, onları işə düzəldir, müdafiə
etmələrinə şərait yaradır. Bir sözlə, onlara ata əvəzi
olmağa çalışır.
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Pyesinizdə də göstərdiyiniz kimi, Mir Cəlal
Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində anadan
olub. XX əsrin əvvəllərində atasına qoşulub başqa
soydaşları kimi Şimali Azərbaycana pənah
gətirib. Amma geri qayıtmaq şərtilə.
Mənim niyyətimdən atam halıydı,
Qayıdıb o taya aparmalıydı.
Amma atalar demiş, "sən saydığını say, gör
fələk nə deyir".
O gedib-gəlincə bağlandı yollar,
Burda rus bağladı, orda da farslar.
Gəlişin-gedişin yolu kəsildi,
Millət ayrı düşüb neçə nəsildi.
Mir Cəlal bütöv ömrü boyu Vətən həsrəti ilə
(XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında buna Təbriz
həsrəti deyiblər) yaşadı. Onun Cənubla bağlı
söylədiklərini həyəcansız oxumaq olmur:
Təbrizin yanında yurd yeri qalır,
Birini deyirəm, o biri qalır.
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O tayda böyük bir Azərbaycan var,
Nə rusda bir insaf, nə farsda qan var.
Gəncə bir anamdı, Təbriz bir anam,
Gəncədə təhsilim, Təbrizdə laylam,
Bir ləhcə ordadı, bir ləhcə burda,
Mən də... nə qalıbdı, ölüncə burda!
O, daxilində hiss edir ki, doğulduğu torpaqları
bir də görməyəcək... Amma bu müdrik insan, ona
da əmindi ki, gələcək nəsillər, onun bu nisgilli arzusunu həyata keçirəcəklər.
Bilirəm, gələcək bir "məhşər" günü,
Ayrılan xalqların birləşən günü.
"Xəlvətdə yanan şam" əsəri gerçək faktlarla
zəngin
olan
hadisələr
əsasında
qələmə
alınıb. Məsələn, Püstə xanım Mir Cəlal müəllim
haqqında deyir ki, o, işığı çox sevirdi. Evdə bir işıq
yanmayanda darıxardı. Bəzən nərdivanı divara
söykəyib, sönən lampaları təzəsilə dəyişərdi. Sonra
gəlib süfrəyə əyləşərdi. Pyesin VI şəklində bu
səhnəni çox obrazlı bir şəkildə qələmə almısınız:
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Püstə xanım
Hamısı yanmasa rahat oturmur,
İşıqdan gözü də, könlü də doymur.
Köhnə adətidi... məndən də qabaq.
Qiyam
Nə gözəl adətdi - işıq paylamaq!
Doğrudan da, Mir Cəlal insanların qəlbində
bir işıq yandırıb. İndi Azərbaycanımızın elə bir
bölgəsi - kəndi yoxdur ki, o kəndin, o bölgənin
hansısa evində o işığın nuru olmasın. Mir Cəlal
müəllimin yüzlərlə tələbəsi olub. Mir Cəlal müəllimin
o tələbələrinin qəlblərində yandırdığı işığın, həmin
tələbələrin
özlərindən
sonra
da,
onların
övladlarının, nəvələrinin qəlblərinə keçməsinə də
mən inanıram. Özü də qəti bir əminliklə inanıram.
Bu qiymətli əsərinizdə böyük rus alimi,
dünyanın ən ünlü şərqşünaslarından biri hesab
olunan Bertels də xatırlanır. Bertels haqqında
yazılanları mən böyük həyəcanla oxudum. Bizim
ədəbiyyat tariximiz müəyyən mənada - həm də Nizaminin milli mənsubiyyəti haqqında mübahisələr
tarixidir. Əlbəttə,
Nizami
böyük
Azərbaycan
şairidir. Amma Nizaminin fars dilində yazdığını
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əllərində əsas tutanlar, hər vasitə ilə onun fars şairi
olduğunu isbat etməyə çalışıblar. Xüsusilə, keçən
əsrin 40-50-ci illərində vəziyyət daha kəskin bir
şəkil almışdı.
Mir Cəlal, "Xəlvətdə yanan şam" əsərində Nizaminin milli mənsubiyyəti haqqında öz qənaətlərini
də dilə gətirir:
Tədqiq eləmişəm mən də az, ya çox,
Türk kimi düşünür, o, fars kimi yox.
Dili fars olsa da, məzmunu türkdü,
O fars çörəyinin xas unu türkdü.
Farsın çəmənində bitən o gülün,
Ətri də türkündü, özü də türkün.
Mir Cəlal müəllimin böyük oğlu Arif, Nizaminin ən böyük tədqiqatçısı Bertelsin vaxtı ilə onlarda
qonaq olmasını fəxrlə xatırlayır. Arif Moskvada ali təhsil
alır. Riyaziyyatçı-fizik
olsa
da,
ədəbiyyatı da çox sevir. Böyük gələcəyi olan bu
istedadlı gənc hələ tələbə olarkən, öz elmi
cavabları ilə, bütün zamanların ən böyük
riyaziyyatçısı Keldışın (akademik Keldış uzun illər
SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti olub)
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rəğbətini qazanıb və Keldış, rəğbətinin əlaməti olaraq, öz qələmini ona bağışlayıb. Arifin elmi opponenti olan alman əsilli alim Kant, ona "əla" qimət
yazır. Tarix təkrarlanır - amma bu dəfə başqa
şəkildə: XVIII əsrdə alman filosofu Kant, türkləri inkar edirdi: XX əsrdə digər bir alman alimi (onun da
soyadı Kantdır) Arifin şəxsində Azərbaycanı (həm
də türkləri) təsdiq edir.
Göründüyü kimi, "Xəlvətdə yanan şam"
əsərində Mir Cəlal müəllimin ailəsi də iştirak
edir. Ümumiyyətlə, xeyirxahlıq bu ailənin həyat
tərzidir. Bu ailənin xeyirxahlığı - bu amal uğrunda
yaşamaları və xeyirxahlıqdan zövq almaları, Mir
Cəlalın oğlu Arifə veriləcək təzə evi Qiyama
bağışlamaq istəyəndə, bütün aydınlığı ilə üzə
çıxır. Bütün ailə, Mir Cəlalın bu riqqətedici istəyi ilə
həmrəydir.
Bu ailə örnək ailədir. Püstə xanım, mənim
fikrimcə, ümumiləşdirilmiş Azərbaycan anasının qadının obrazıdır. Övladlarını dərin bir məhəbbətlə
sevən, Mir Cəlal müəllimin tələbələrinə bir ana
şəfqəti ilə yanaşan, həyat yoldaşının qayğılarına
ortaq olan mərhəmətli bir ana - qadın obrazı. Mir
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Cəlal müəllim özü də qadına bir müqəddəs varlıq
kimi baxır:
Kişiyə arxadı, dayaqdı qadın,
bəxti yatanda da...
oyaqdı qadın.
Bəlkə də yeganə ehtiyacıdı,
Əllərin əsəndə - əl ağacıdı.
Ayağın əsəndə - qoltuqağacı,
Özü də yanında sənə duaçı.
Ümumiyyətlə, bu əsərdə müqəddəs analar
haqqında, elə analar qədər müqəddəs olan fikirlər
var:
Hər muraz üstündə bir ana durur,
Yaxud, Qiyamın, anası haqqında dediyi
sözlər:
Cənnət havasıydı isti nəfəsi,
Həzrət peyğəmbərin o qız nəvəsi.
lV
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"Xəlvətdə yanan şam" əsərində Mir Cəlal
dünyanı idarə edən qüvvədə mərhəmət olduğunu
deyir.
Beləliklə, xalqının tarixinə, milli-mənəvi
dəyərlərinə sahib çıxmaq istəyən mütaliəçi,
vətənpərvər bir gənc şairin varislik obrazı nəsillərin
söhbəti kontekstində gözümüz önünüdə canlanır.
Yeri gəldikcə "Qimayı qiyamda oyadıram
mən", "Gənclər oyananda oyanır Vətən" kimi
müdrik bəyanatları ilə çıxış edən yazıçı-alim Mir
Cəlal obrazını biz sevirik, ona inanırıq.
Əsərdə
Mir
Cəlalın
ailəsində
artıq
püxtələşən, təhsilini Moskvada başa vuran
istedadlı, şux təbiətli bir gəncin anası ilə
söhbətində:
Qədim zamanlarda bir alim olub,
Anası bilmirəm, amma kim olub.
Deyib ki, bir dayaq nöqtəsi verin,
Altını üstünə çevirim yerin, -
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deyə, hər söhbətilə oxucunu düşündürən Arif
obrazının yeni və təzə olduğunu görürük.
Arif obrazı ağlı-zəkası ilə seçilən qabaqcıl
gəncliyi təmsil etdiyi üçün yadda qalır, onun
gələcəyi oxucuda böyük ümidlər doğurur.
Əsərin
sonunda
Mir
Cəlal
müəllim
heykəlləşir. Bu
heykəli
işıq
seli
ağuşuna
alır. Qarşıda bir ağ yol var - bu nurlu yol Mir Cəlal
yoludur. İşıq seli isə Mir Cəlalın işıqlı əməlləridir ki,
nəsil-nəsil insanların qəlbində yaşayıb, yaşayır,
yaşayacaq.
Etibar İmamverdi oğlu Əbilov
Neftçala
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Nəriman Həsənzadənin
“Xəlvətdə yanan şam”ı
İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran
şəhərində xalq şairi Nəriman Həsənzadənin ustadı
Mir Cəlal Paşayevə həsr etdiyi "Xəlvətdə yanan
şam‖ dramatik poeması Mişov Kültür Dərnəyi
tərəfindən kitab şəklində nəşr olunmuşdur. Yazıçıpublisist, Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Atababa
İsmayıloğlu kitaba ön söz yazmışdır. Həmin ön
sözdə Xalq şairinin və əsrin təsviri yüksək
təqdimatla əksini tapmışdır:

Təmənnasız yaxşılıqlar əvəzsiz qalmır

Sədaqət, vəfa, etibar ədəbiyyatda müntəzəm
oxuduğumuz, həyatda mütəmadi işlətdiyimiz
sözlərdir. Bir-birinə doğma və yaxın olan, demək
olar ki, eyni mənanı verən, mahiyyətcə bir-birini
tamamlayan bu kəlmələrə fəlsəfi və estetik
aspektdən yanaşdıqda onların insanların ülvi
hisslərindən yarandığının, estetikanın ülviyyət
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kateqoriyasına daxil olduqlarının şahidi olacağıq.
Ülviyyət isə nə eşqsiz, nə də sevgi və məhəbbətsiz
olur. Yaradana eşq, haqqa eşq, ataya-anaya
sədaqət, dosta etibar, sevgiyə vəfa, ustada və
müəllimə ehtiram. Bu hisslər insanı qəlbən
paklaşdırır, ülviləşdirir, ucaldır. Belə insanlar
cəmiyyət və yaxınları tərəfindən sevilir. Xalq şairi
Nəriman Həsənzadə kimi.
Əgər biz Nəriman Həsənzadənin yaradıcılığını
araşdırsaq, onun yaradıcılığında haqqa, Vətənə
sədaqətinin, həyatdan vaxtsız köçmüş həyat
yoldaşına tükənməz məhəbbətinin, dostlarına
vəfasının, rastlaşdığı və taleyinə düşən xeyirxah
insanları unutmadığının şahidi olacağıq. Bu isə şairi
ülviləşdirir,
bədii
və
publisist
yazılarının,
məqalələrinin,
çıxışlarının,
müsahibələrinin
mahiyyətinə rövnəq verir. Onu ülviləşdirən
duyğuların, hisslərin içərisində müəllimlərinə,
ustadlarına sədaqət də diqqəti çəkir. Xüsusən də
həyatında ona arxa olan, böyük yaxşılıqlar etmiş, əl
tutmuş, ustadı Mir Cəlal Paşayevi unutmaması.
Mir Cəlal müəllimi xalqımız görkəmli yazıçı və
yüksək zəkalı ədəbiyyatşünas alim kimi tanıyır və
sevir. Amma Nəriman müəllimin bu böyük sənətkar
haqqında hər yazısında, çıxışında biz onun
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bilmədiyimiz bir çox cəhətlərini görür və böyük
sənətkara qarşı sevgimiz daha da artır.
Nəriman Həsənzadənin ustadına həsr etdiyi ən
dəyərli əsərlərindən biri də bu yaxınlarda
tamamladığı "Xəlvətdə yanan şam‖ dramatik
poemasıdır. Şairin ustadı ilə görüşlərini, təmaslarını
əhatə edən, xatirələrini canlandıran bu poema
proloq və epiloqdan savayı yeddi səhnədən
ibarətdir. Biz əsərdə Mir Cəlal müəllimlə yanaşı
onun həyat yoldaşı Püstə xanımın, Mikayıl
Müşfiqin, oğlu Arifin obrazlarını görürük. Dramatik
poemadakı Qiyam obrazı isə Mir Cəlal müəllimin
tələbəsi Nəriman Həsənzadənin prototipidir.
Poemanın əvvəlində əsgər libaslı, şair ürəkli bir
gənclə rastlaşırıq. Elə ilk səhnələrdən görünür ki,
Qiyamın taleyi həyatın fırtınaları ilə üzləşib. Onu
dalğaların cəngindən qoparmağa bir əl, kömək
lazımdır. Tale isə onun qarşısına xeyirxah bir insanı
- professor Mir Cəlal Paşayevi çıxarmışdır. Gənc
şair poeziyada da, həyatda da milli köklərə,
ənənələrə bağlıdır. Vaqifdən söhbət düşəndə
Qiyam ustadına deyir:
Yüz ildir yol gəlir söz qafiləsi,
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nə vəzni köhnəlir, nə qafiyəsi.
Bütün bu cəhətlər gənc şair Qiyamı Mir Cəlalın
gözündə ucadır. Onu qorumaq üçün yollar axtarır.
Onun şəxsində dostu Mikayıl Müşfiqi görür. O,
Mikayıl Müşfiqi ki, poeziyada od-alov idi. Amma
haqqa sədaqətinə, haqsızlıqla barışmadığına görə
onun həyatına son qoydular. Ömrü də, yaradıcılığı
da yarımçıq qaldı, dünyadan nakam köçdü.
Ustadın qəlbində bir inam, bir ümid var. Düşünür ki,
Qiyam Müşfiqin yarımçıq ömrünü tamamlaya bilər.
Amma təki ilhamını qırmasınlar, ömrü Müşfiq kimi
yarımçıq qalmasın.
Poemada təsirli səhnələrdən biri: İş axtaran, amma
tapa bilməyən Qiyamın qəlbində millətinə, Vətəninə
qarşı bir inciklik yaranır. Ustad gənc şairin bu
narazılıqlarını həssaslıqla duyur və ona görə də
eyhamla ona "Qiyam, iş axtarma sən adam axtar‖ –
deyir. Və ona arxa olur, aspiranturaya götürür. Mir
Cəlalın timsalında Tanrının əli Qiyama uzanır.
Hadisələr inkişaf etdikcə biz Qiyamı Mir Cəlal
müəllimin evində görürük. Müəllim öz tələbəsinin
artıq coşqun ilhamının, istedadının, çalışqanlığının
şahidi olub,Vətəninə və xalqına sədaqətinə əmindir.
O, Qiyamı öz övladlarından ayırmır, həyat yoldaşı
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Püstə xanım da gənc şairə övlad məhəbbəti
bəsləyir. Poemada Püstə xanımın, Mir Cəlal
müəllimin və Qiyamın mənalı bir səhnəsi var. Mir
Cəlal müəllim Qiyama öyüd-nəsihət verir, günlərin
bir günündə dünya xalqları birləşəcək, millətlərə,
dövlətlərə bir-birinizi söyməyin deyəcək. 37-ci illərin
hadisələrinin şahidi olmuş, şairlərin siyasətə cəlb
olunmasının faciəli nəticələrini görmüş Püstə xanım
Qiyamın gələcəyi üçün narahatçılıq keçirir. Bütün
bu narahatçılığı müəllif iki misrada verir.
Püstə xanım:
Mir Cəlal, Qiyamla işin olmasın,
qoy gedib əlində əsəri yazsın
– deyir.
Bu məqamda Nəriman Həsənzadə Mir Cəlal
müəllimin dili ilə həqiqi müəllimlərin tələbələrinə
aşılamalı olduğu bir məqamı əldən buraxmır:
Qiyamda Qiyamı oyadıram mən,
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gənclər oyananda – oyanır vətən.
Sokratın dediyi həmişə buydu,
Sokrat oyaq idi, vaxt yuxuluydu.
ƏTRAFLI
Orbit
Qoy desin, biri səhv, biri düz olur,
Düz olan yerdə də gücümüz olur.
Belə bir məqamda böyük alman pedaqoqu Adolf
Disterveqin bir kəlamı yada düşür: "Pis müəllim
şagirdinə həqiqəti çatdırır, yaxşı müəllim isə onu
tapmağı öyrədir‖.
Dramatik poema, nəzmlə yazılmış istənilən dram
əsəri o zaman sanballı olur ki, ondakı misralar
əsərdəki hadisələri təsvir etməklə yanaşı hər
misranın öz məna yükü, çəkisi də olsun. Hüseyn
Cavidin, Səməd Vurğunun pyeslərindəki ibrətamiz,
aforizmə çevrilmiş sözləri yada salın. Yeri
gəlmişkən deyək ki, bu cəhət xalq şairi Nəriman
Həsənzadənin "Bütün Şərq bilsin‖, "Atabəylər‖,
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"Pompeyin Qafqaza yürüşü‖ pyesləri üçün də
xarakterikdir. Poemada "Gənclər oyananda-oyanır
Vətən‖ və yaxud "Düz olan yerdə gücümüz olar‖ –
kimi misralar ayrılıqda bir əsərdir. Oxucuda
müəyyən hiss və fikir oyadır.
Ümumiyyətlə, "Xəlvətdə yanan şam‖ pyesində belə
məqamlar çoxdur. Poemada Arifin dili ilə deyilən
"Dahi adamların dediyi fikir, insanı hər yaşda özünə
çəkir‖, yaxud Mir Cəlal müəllimin dediyi "Minnət
elədiksə kiçilir insan, balaca görünür o öz
boyundan‖, ya da "İnsan yalvarırsa ölür o həyat,
daha nə şəxsiyyət, nə mənəviyyat‖. Görün şair Mir
Cəlal müəllimin dili ilə anaları necə ucaldır: "Analar
gətirir-yaşatmaq üçün, torpaq da aparır-boşaltmaq
üçün‖.
Belə misralar oxuduqca həm Nəriman Həsənzadə,
həm də onun qəhrəmanları gözümüz qarşısında
ucalır.
Müdrikliyin ən başlıca cəhəti odur ki, hadisələri
qabaqcadan görəsən, zamanın hay-küyləri, göz
qamaşdıran parıltıları, ilğımları içərisində gələcəyin,
həqiqətin işartısını görəsən. Nəriman Həsənzadə
də öz müəllimini belə təqdim edir. Dramatik
poemanın IV səhnəsində biz belə bir hadisənin
şahidi oluruq. Qiyam görkəmli dövlət xadimi,
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dramaturq və yazıçı, xalqının təəssübkeşi Nəriman
Nərimanov haqqında əsər yazıb, qəhrəmanını
əlində hakimiyyət toplamış, onu susdurmağa
çalışan insanlarla mübarizədə təsvir edir. Gənc şair
bununla
da
dövrünün
qramafonlarının,
biqələmunlarının cənginə keçib. Təklənib. Onu
millətçilikdə, milləti "Nərimanlaşmağa‖ çağırmaqda
günahlandırırlar. Əsərə siyasi don geydirib Qiyamı
Leninizmə xəyanətdə suçlayırlar. Gənc şair
incidilən uşaq atasının yanına qaçdığı kimi
ustadına pənah aparır. Ondan doğru və dürüst
məsləhət alır:
Gərək deyəydin ki, doktor Nəriman,
siyasi xadimdi, şanlı bir insan.
Ədibdi, üstəlik böyük həkimdi,
Sənə maneçilik eləyən kimdi?!
Poemada Mir Cəlal müəllim Qiyamın gələcək talelyi
üçün təkcə onun müraciət etdiyi anlarda
narahatçılıq keçirmir, ondan xəbərsiz də tələbəsinin
həyatı, məişət şəraiti onu maraqlandırır, onun
haqqında düşünür. Belə anlardan biri poemanın ən
təsirli səhnələrindən olan Qiyamın mənzillə təmin
olunması məqamıdır. Sovet dövründə yazıçılara
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dövlət tərəfindən növbə ilə mənzillər verilir, eyni
zamanda onların öz hesabına güzəştli şərtlərlə
koperativ binalar tikilirdi. Qiyam da, ustadı Mir Cəlal
müəllim
də
Yazıçılar
Birliyində
mənzil
növbəsindədirlər. Mir Cəlal müəllimin oğlanları
böyüyüb. Ona evini genişləndirmək, şəraitini
yaxşılaşdırmaq üçün mənzil verirlər. Amma görür
ki, onun oğlu Arifə mənzil verilərsə Qiyama bu
bölgüdən pay düşməyəcək, gənc şair sonrakı
illərdə mənzillə təmin olunacaq... Ona görə
Qiyamdan xəbərsiz oğlunu kooperativ mənzilə
yazdırır, alacağı mənızili isə Qiyama bağışlayır. Bu
da ustadı daha da ülviləşdirir, ucaldır.
Əsərdəki maraqlı obrazlardan biri də Qiyamdır. Biz
dramatik poemada Qiyamı təkcə gələcəyin böyük
şairi kimi görmürük, o eyni zamanda alimdir.
Hərtərəfli biliyə, xüsusən qədim yunan fəlsəfəsinə
bələddir. Müəllimi ilə dialoqlarında, eləcə də
monoloqlarında Qiyamın bir çox cəhətləri açılır. O,
Makedoniyalı İsgəndəri sevir. Amma bir istilaçı kimi
yox, qüdrətli və humanist bir dövlət başçısı kimi.
Nəriman Həsənzadə Qiyamın obrazı vasitəsi ilə
İranı məğlub edən İsgəndəri müdrik bir şəxsiyyət
kimi verir. İsgəndər Daradan qalmış mücrünün
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içərisindəki daş-qaşları atır, onun əvəzində
mücrüyə Homerin "İliadası‖nı və "Odiseya‖sını
qoyur. İsgəndər kimlərinsə sözünə baxıb şərqə
nifrət bəsləmir. Əksinə, xalqları, millətləri bir-birinə
qovuşdurmağa, onları bir-birinə qohum etməyə
çalışır.
Dünya tarixindəki bu səpgili hadisələrə və fəlsəfəyə
rəğbət bəsləməsi Qiyamı ustadının da gözündə
ucaldır. Oxucu əmin olur ki, əgər dayağı olarsa,
ömrünə qəsd edilməzsə, Qiyam gec-tez xalqına
layiq oğul olacaq.
Poemanın epiloqu da təsirlidir, müəllif tərəfindən
peşəkarcasına tapılıb.
Bu səhnədə Mir Cəlal müəllimin təmənnasız
yaxşılıqları xatırlanır, Mir Cəlalla Qiyam qucaqlaşır,
ustad həm əsərin iştirakçıları olan doğmalarını,
həm də tamaşaçıları mehribanlıqla süzür, işıq seli
ilə səhnədəki postamentə doğru gedir. Müəllifin
remarkasında deyildiyi kimi "Postametit yavaşyavaş yuxarı qalxdıqca Mir Cəlal heykələ, abidəyə
çevrilir‖.
Xalq şairi Nəriman Həsənzadə "Xəlvətdə yanan
şam‖ dramatik poemasında sonsuz səmimiyyət,
şairə xas olan axıcı dil, lisan və ləhcə var. Ən
başlıcası isə əsərin mehvərində təmənnasız
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yaxşılıqları, xeyirxah insanları unutmamağa dair bir
çağırış səslənir.
Atababa İsmayıloğlu,
Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi
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Əbədi minnətdarlıq simfoniyası
Anadan şair, yazıçı və aşiq doğulmuşların bir-birilə
səsləşən etirafları var; sözlər, cümlələr fərqli ola
bilər, məna, mahiyyət isə eynilə qalır... Bu, ilk
növbədə ədəbi ustada minnətdarlıq, onu etiraf
məqamıdı. "Valideynlərim məni yer üzünə gətirdi,
müəllimim (ustadım) isə yerdən göy aləminə,
yüksəklərə qaldırdı" etirafı artıq bilinən, xüsusi
təbəssümlə anılan bir deyimdi...
Dünyaşöhrətli yazıçı Markes də yüzillər sonrası
təxminən öz hamisini eyni sayğıyla xatırlayır yazıçı, naşir Ustad Zabalanı. Yazırdı: "Bəli, onun
qədər sülhsevər və sakit, onun qədər mədəni,
qayğıkeş kimsəni tanımadım; o, həmişə ürəyi
istədiyi adam olmağı bacarmışdır. Kölgədə qalan
müdrikdi... Ustad Zabalanın qələmi və qayğısı, eyni
zamanda insana meydan oxuyub yaradıcılığı
qızışdıran
senzuranın
çək-çeviri
olmasaydı,
həyatımın necə olacağını hələ də özümdən
soruşuram..."
Məşhur kolumbiyalı yazıçı ilə təqribən eyni vaxtda
gələcək həyatının necə olacağı nigaranlığını
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yaşayan xalq şairi Nəriman Həsənzadə də illər
sonrası ədəbi ustadı və xilaskarı, görkəmli söz
ustası Mir Cəlal Paşayevin haqqını eyni fikir
ucalığından etiraf edəcəkdi; ayrı-ayrı çıxışlarında,
çoxsaylı xatirə və məqalələrində, oxucu ilə olan
görüşlərində, televiziya, radio məkanlarında. Bütün
bu
deyilənlər,
xatırlananlar
xalq
şairinin
"Azərbaycan" jurnalının builki 4-cü sayında işıq üzü
görən və ustadı Mir Cəlalın anadan olmasının 110
illiyinə həsr etdiyi "Xəlvətdə yanan şam" adlı
dramatik poemasında bir arada təqdim edilir. Bu
sətirləri yaza-yaza istər-istəməz Markesin öz ustadı
haqqında səsləndirdiyi "Kölgədə qalan müdrik"
dəyərləndirməsini yenidən xatırlayıram.
Eyni zamanda Azərbaycanın xalq şairi Nəriman
Həsənzadənin unudulmaz ustadı (və hamisi)
M.Cəlalı
"Xəlvətdə
yanan
şam"
deyə
qiyaslandırmasını... Heyrətlənirəm bu münasibət,
dəyərləndirmə eyniliyinə. Deməli, böyük ustadların,
sələflərin dəyər ölçüsü hara qədərdisə, eyni
dərəcədə də böyük olan xələflərin, şəyirdlərin etiraf
mədəniyyəti həmin miqyasdadı. Fərqi yoxdu ki, bu
etiraf hansı coğrafi məkanda, kimin dilindən
səslənir. Əsas olan odur ki, bu böyük etiraflar
insanlığa ləyaqət, qədirbilənlik dərsi verir. Xatırladır,
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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kövrəldir, zənginləşdirir. Anlayırsan ki, həqiqətən də
"şair doğulanlar əmrə peşiman ola bilməz".
Anlayırsan ki, doğrudan da, əslində həyat insanın
yaşadığı deyil, onu necə xatırlaya və başqalarına
anlada bilmək məharətidir". Eyni zamanda tale
haradasa gözlənilməzliklərə borcludu. Və bu
gözlənilməzliyin əsl adı Allah nəzəri, Tanrı
bəxşişidir. Ən dar ayaqda, heç gözlənilmədən
qarşında pirani bir Allah bəndəsi dayanır və onun
piranəliyi Allah nəvazişi kimi qəlbini oxşayır.
Məsələn, belə:
Mir Cəlal (özünəməxsus bir səmimiyyətlə):
Necəsən, Qiyam?
Bir dəfə görmüşdüm əvvəl mən səni,
Unuda bilmirdim o gündən səni.
Onda da şineldə, əsgər babaydın,
Yenə İttifaqın qabağındaydın.
Qiyam:
- Manifest deyirdim mən bir az qabaq,
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Ağlıma gəlməzdi heç qarşılamaq.
Sanki xəfif bir rüzgar, ya lent yazııı nostalji
əsintilərlə
geriyə
yaşanmış
günlərin
unudulmazlığına dönüş edir. Gör necə yerbəyer,
necə adbaad, necə xatırlanıb, ay dadi-bidad?!
Sağdı-salamatdı ruh babaları:
Müşfiq: - Mir Cəlal, haraya?
(Mir Cəlal cavabında ləngiyir)
Mir Cəlal...
Mir Cəlal: - Bəli...
Müşfiq: - Nə bəli? Bu lap gülməli!
Mir Cəlal: - Kəbin kəsdirməyə!
Müşfiq: - Əşi, mübarək!
(qucaqlayır)
Gedək, mən də sənin yanında, gedək!
Orda şahid olsun bu Qaradağlı,
Yanında qul kimi qolları bağlı!
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Mir Cəlal:
- Müşfiq, şairlərin ürəyi, qardaş,
Sənin ürəyinə bənzəyəydi kaş.
Sənin hər qafiyən xeyir-duamdı,
Mənim ilk nigahım, son nigahımdı.
Hələ Müşfiqin "açsam qollarımı sığar kainat,
sənindi, mənimdi, bizimdi həyat" coşqusuyla
yaşadığı anlardı. Hələ gənc Qiyamın "əbədi bir
qəmdi ana həsrətim" təəssüfü yeni-yeni qövr
etməyə başalyır. Bu, Mir Cəlal müəllimin ilk
təsəllisidi; eyni zamanda Müşfiqin də, Qiyamın da,
Mir Cəlalın özünün də ortaq acısı, təəssüfünü
dönüb-dönüb bəyan edir:
Mir Cəlal:
- Yoxdur yer üzündə qəmsiz bir insan,
Mən də yanıqlıyam ana sarıdan.
Bizim, tək analar müqəddəs olur,
Nə yaşaya bilir, nə əvəz olur.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Eyni itkinin köynəyindən keçənlərin üstündə nə
yaxşı ki, unudulmaz Püstə xanım kimi mələk xislətli
gözəl qəlb sahibinin nəvazişi var. Heç gözləmədiyin
halda görürsən ki:

Püstə xanım (daxil olur):
- Söhbətə tutmuşdu köhnə qonşumuz,
Bəlkə yadındadı balaca Tovuz...

Mir Cəlal (Qiyamı təqdim edir): Tanış ol, qiyamdı bizim gənc şair,
Vurğunun, Müşfiqin dalınca gəlir.
(Püstə xanım və Qiyam görüşürlər)
Mən də geyinmişəm bu boz şineldən,
Onda ki, dardaydı o tayda vətən...
(Pauza)
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Mənim qardaşlarım, mənim yüz arxam
Arazdan o tayda yaşayır, Qiyam!
...Gəlişin-gedişin yolu kəsildi,
Millət ayrı düşüb necə nəsildi.
...Gəncə bir anamdı, Təbriz bir anam,
Gəncədə təhsilim, Təbrizdə laylam.
Bir ləhcə ordadı, bir ləhcə burda,
Mən də... nə qalıbdı, ölüncə burda!
(gülümsəyir)
Hər yaşda görürəm qəlizdi həyat...

Mir Cəlal hər yaşda qəliz görünən həyatın
gedişatını asan etməyə, qaranlığını işıqlandırmağa
üz edilmiş müdrik ömrü yaşadı. "O da bir çox
görkəmli şəxsiyyətlər kimi özündən sonra o qədər
həqiqət və həyat qoyub getdi ki, indi ancaq onu
dərk etmək, başa düşmək qalır". Və Nəriman
Həsənzadənin "Xəlvətdə yanan şam" dramatik
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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poeması əslində bu böyük sənətkarı - görkəmli ədib
Mir Cəlalı dərk edib, başa düşməyin gizli kodlarını,
şifrələrini açır oxucular üçün.
Nəriman Həsənzadənin "Xəlvətdə yanan şam"
dramatik poeması böyük şairimiz Səməd Vurğunun
"Vaqif" dramından sonra o ruhda, o lisanda, yüksək
poetik gəlişmələrlə qələmə alınmış ən mükəmməl,
oxunaqlı əsərdir. Bu, ruhdan, havadan-sudan,
kökdən gələn bir gerçəklikdir. Elə bil ki, Səməd
Vurğun bitən yerdən Nəriman Həsənzadə, "Vaqif"
bitən yerdən "Xəlvətdə yanan şam" başlayır. Vaqifin (eyni zamanda Səməd Vurğunun) müdrikliyi
"Xəlvətdə yanan şam"da Mir Cəlalın yaşamında,
həyata baxışında davam edir. Xalq ruhunun
dərinliklərindən qopub gələn Eldar Qiyamda
tamamlanır - üsyankarlıqla şeiriyyət qovuşur. Vaqif
- Əli bəy münasibəti arasındakı ata-oğulluq, böyükkiçiklik (və dostluq) yaşamı Mir Cəlal - Arif və Hafiz
Paşayevlər arasında yenidən cəmiyyət səhnəsinə,
müstəvisinə çıxır. Bu ailə triosuna sevilərək qəbul
edilən Qiyama da oğul gözüylə baxması görkəmli
ədibin əsl vətəndaş, bəşəri insan obrazını
tamamlayır:
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Mir Cəlal:
- Qiyamda Qiyamı oyadıram mən,
Gənclər oyananda oyanır vətən...

Arif (əslində gül dəstəsi daxil olur):
Ana, mübarəkdi sənin həyatın,
Dayaq nöqtəsisən bu kainatın.
Gənc Arif anasının açıq süfrəsini dünyanın,
halallığın dayaq nöqtəsi kimi qəbul edir, o süfrənin
halallığına tapınır. Püstə ananın nigaranlığı da
özünü gizlətmir:
Püstə xanım (zarafatla):
- Arif, anan qurban,
yoxsa acmısan?
Arif: Yox, ana südüylə doyuzdurmusan.
...Teleqramm gəlibdi, - poçtalyon deyir,
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Hafizdi, anamı təbrik eləyir.
(oxuyur)
"Atom Enerjisi İnstitutu..."
Püstə xanım (onun sözünü kəsir):
Gör neçə günüydü xəbər yoxuydu,
Sənə anan qurban... (kövrəlir)
Acdı, susuzdu? Mənim nə xəbərim, ya yuxusuzdu?
...Mir Cəlal:
- Sabah sevinərsən gələndə Hafiz,
Qəm sevincsiz olmur, sevinc də qəmsiz.
Biz Cavid deyilik, Hadi deyilik,
Adi görünsək də adi deyilik.
Arifi, Hafizi elə böyüdək,
Adları hörmətlə çəkilsin gərək.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Tarix Mir Cəlal müəllimin bu istəyini yetərincə
gerçəkləşdirdi. Arzuları çin çıxdı. Necə ki, Arifin özü
dərin minnətdarlıq duyğusu ilə isbatlayır:
Arif (təmkinli):
Dahi adamların dediyi fikir
İnsanı hər yaşda özünə çəkir.
Yenidən doğulur hər yaşda insan.
(əlləriylə əyani göstərir)
Bu başda insandı, o başda insan...
Müdriklik çeşməsindən su içənlərin fikri, düşüncəsi
də belə aydın, sirayətedici olur. Bu səbəbdən də
ata-oğul arasında gedən söhbət əslində əsl
insanlıq, böyüklük etalonu, əyarı kimi tarixləşir,
mütəəssir edir:
Mir Cəlal:
- Qiyamın getməyə bir yeri yoxdu,
Yüz yerə gedibdi, xeyiri yoxdu.
...Qiyama demədim, könlü qırılar,
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Getmir ömrü boyu belə ağrılar.
Sonra zaman-zaman o yada düşür,
Yada düşəndə də can oda düşür.
Qoy sənin adına order oxunsun,
Evi ona verək...

Arif: - Ata, qoy olsun.
Mir Cəlal: - Mən xahiş edirəm.
Arif: - Ata, əmr elə.
Mir Cəlal:
- Əmr etməmişəm ömrümdə hələ,
Anan Püstə xanım şahiddi, danmaz.
Püstə xanım (Arifi öpür):
Atan əmr eləsə Mir Cəlal olmaz...
"Xəlvətdə yanan şam"ı oxuyuram... Nədənsə eyni
anda, bax elə həmin dəqiqələrdə "Nabat xalanın
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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çörəyi"nə yazılmış "Epiloq əvəzi"dən ta uşaqlıq
illərimdən yaddaşımda ilişib qalan bu sətirləri
yenidən xatırlayıram - bu, "Xəlvətdə yanan şam"da
bütövləşən, bütövləşən Qiyamın hələ qədəmləri
yeni-yeni ayaq tutan çağlarının düşüncələridi:
"Gərək
mən
qələmimlə
şəkillər
çəkəm.
Fotoaparatımla çəkə bilmədim. Gərək mən
gözlərimdə, hafizəmdə, ürəyimdə qalanların
şəkillərini təzədən araşdıram. Detallar, ştrixlər,
boyalar tapam...
Həmin o detallar, ştrixlər, boyalar "Xəlvətdə yanan
şam"da yerli-yerindədi. Yerbəyer və adbaad... Hər
misra, hər mətləb anlatmaqdadı ki, demək bizdə
"kişi ölür, kişilik ölmür".

Sərvaz Hüseynoğlu,
“Ədəbiyyat qəzeti”nin şöbə redaktoru
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Tarix böyük sənətin xeyrinə işləyir
Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinin ölkə
miqyasında qeyd edildiyi bir zamanda vaxtilə bu ali
təhsil ocağının başında duran, indi tarixə çevrilmiş
işıqlı insanları yada salmaq bizim mənəvi borcumuzdur.
Universitetin
tarixini
yaradanlar
mədəniyyətimizin,
mənəvi
dəyərlərimizin
rəmzidirlər. Zaman keçdikcə bu insanların da
dəyəri artır, onlar bu günün, müasir zəmanənin
mənəvi mühitində iştirak edirlər.
Bakı Dövlət Universitetində mənəvi iqlim yaradan
nurlu şəxsiyyətlərdən biri də professor Mir Cəlal
olub. Müasirləri, xüsusən tələbələri onun adını
bəlağətli epitetlər qoşmadan, böyük səmimiyyətlə,
sağlığında olduğu kimi indi də sadəcə Mir Cəlal
müəllim kimi xatırlayırlar. Biz tələbə olanda Mir
Cəlal müəllim filologiya fakültəsində Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri idi. Birinci
kursda bizə ədəbiyyatşünaslıq fənnindən dərs
demişdi. Ondan əvvəl - məktəbdə oxuyanda isə Mir
Cəlal müəllimi nasir kimi tanıyırdıq...
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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İndi Mir Cəlal müəllimin haqqında çox yazılır,
onun barəsində müxtəlif auditoriyalarda və müxtəlif
səviyyələrdə ətraflı danışılır, onun yaradıcılığı
müxtəlif aspektlərdən tədqiq edilir. Mənə elə gəlir
ki, Mir Cəlalın şəxsiyyətinə və yaradıcılığına
marağın güclənməsinin müəyyən obyektiv və subyektiv şərtləri ilə bərabər, əsaslı ciddi bir səbəbi də
var. Mir Cəlalı tarixin və insanların yaddaşında
yaşadan, müdrik bir mütəfəkkir, yazıçı, alim və
müəllim
kimi
adını
gündəmdə
saxlayan,
yaradıcılığını geniş müzakirə obyektinə çevirən ən
obyektiv amil ədibin yaradıcılığının müasirliyi,
günümüzlə və dövrümüzlə səsləşməsi, zamanın
ədəbi və ictimai reallıqları müstəvisində təzə və
mükəmməl görünməsidir.
Azərbaycan ədəbiyyatında Cəlil Məmmədquluzadə,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir
Çəmənzəminli kimi söz ustalarından sonra,
xüsusilə
hekayə
janrının
yeni
səviyyəyə
çatmasında Mir Cəlalın ayrıca yeri var.
Mir Cəlalın yaradıcılığı üçün zamanın sınağından
uğurla çıxan ən "diri" janr da hekayədir. Hətta onun
bir vaxtlar çox populyar olmuş "Bir gəncin manifesti" romanı bu gün əsərdəki "Bahar", "İtə ataram, yawww.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

83

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

da satmaram" kimi hekayələrlə xatırlanır. Böyük
bədii sənətkarlıqla yazılmış bu hekayələr zamanın
və ideologiyanın fövqündədir.
Mir Cəlalın hekayələrindəki müasirlik anlayışına isə
iki aspektdən yanaşmaq olar:
- birincisi, estetik hadisə kimi ədəbiyyatın, bədii
təfəkkürün təbii təkamülünün müasir səviyyəsi və
tələbləri, ədibin hekayələrinə zamanın obyektiv
şəkildə yeniləşdirmiş olduğu müasir bədii
düşüncənin və çağdaş filoloji axtarışların tələbləri
işığında;
- ikincisi, müəllifin hekayələrində müraciət etdiyi,
bədii
təhlil
süzgəcindən
keçirdiyi
həyat
həqiqətlərinin, problematikanın müasirliyi, başqa
sözlə, yazıçının əsərlərinə ictimai "faydalılıq" və ya
"aktuallıq" baxış işığında.
Məsələni bu tələblər əsasında həll etməyə
çalışanda "ədəbiyyatda müasirlik" anlayışının konkret bir zamana, hansısa dövlət və ya xalq
maraqlarını ifadə edən ictimai-siyasi kampaniyaya
bağlı hadisə kimi məhdudlaşmadığını, daha geniş
səciyyə kəsb etdiyini görürük. Bədii ədəbiyyatın ən
böyük missiyalarından biri yazıçının içində
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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yaşadığı, müasiri olduğu zamanın mənzərəsini ayrıayrı obrazların və bədii sözün "sehrli" gücü ilə
əyaniləşdirməsi, "maddiləşdirməsi", zamanın bədii
söz vasitəsilə yaradılmış subyektiv modelini
özündən sonrakı dövrə və gələcək nəsillərə
çatdırmasıdır. Hər hansı bir əsərin mövzuca
aktuallığı məsələni həll etmir, bədii əsərin tarixin bir
dövrünü başqa dövrünə daşıya bilməsi üçün
mövzunun, yaxud problemin yazıçı tərəfindən bədii
həlli, yazıçının yaratmış olduğu bədii gerçəkliyin
keyfiyyəti aparıcı və həlledici rol oynayır. Bədii
ədəbiyyatda sözün zamanın sınağı hüzurunda ən
böyük qoruyucusu, heç şübhəsiz, onun bədii və estetik keyfiyyətləridir. Bu baxımdan, Mir Cəlalın
hekayələrində bədii sözə həssaslıq, dilimizin
dəyərlərinə sadiqlik, hər kəlməyə, hər ifadəyə
diqqətlə yanaşması onun əsərlərinin əsas
məziyyətini təşkil edir. Mir Cəlal məqalələrinin
birində yazırdı: "Əbədi əsərin bədii olması üçün
reallıqdan, ideyalılıqdan, məzmun yeniliyindən
başqa, forma kamilliyinin, sadə, dürüst, aydın,
konkret dilin rolu, əhəmiyyəti böyükdür". Bədii
ədəbiyyatın sirlərini, ədəbiyyatın nəzəri məsələlərini
mükəmməl bilən Mir Cəlalın hekayələrində bədiiliyi
məzmunla formanın bütövlüyü müəyyənləşdirir.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Onun qələmə aldığı hər əhvalat, hər hekayə öz
forması ilə bərabər doğulur. Əgər nəzərə alsaq ki,
Mir Cəlalın yaşayıb-yaratdığı dövrdə ədəbiyyatın
"aktuallığına" hər şeydən artıq əhəmiyyət verilirdi,
onda bu keyfiyyətin dəyəri qat-qat yüksək
qiymətləndirilməlidir.
Onu da birmənalı şəkildə vurğulamaq lazımdır ki,
Mir Cəlal bütün səmimiyyəti ilə sosializm
ideyalarına bağlı şəxsiyyət idi, onun siyasi və ictimai
baxışlarında
sovet
gerçəkliyinə
və
ideologiyasına qarşı hər hansı dissidentlik,
barışmazlıq meyilləri axtarmaq həqiqətdən və
səmimiyyətdən kənar bir şey olardı. Lakin Mir
Cəlalın bir yazıçı kimi böyüklüyü onunla bir daha
təsdiqlənir ki, tarixin gedişatı ədibin ictimai və siyasi
əqidələrinə qalib gəlsə belə, onun yaratdığı bədii
obrazlara yeni həyat gətirir, bu obrazlar vaxt
keçdikcə mənəvi varlığımız üçün daha da qiymət
qazanır. "Bir gəncin manifesti"ndə sadə bir qadının,
övladlarını canı qədər sevən Sonanın öz oğlunu xilas etmək üçün bazara satmağa apardığı nadir
sənət nümunəsi olan "Yusif və Züleyxa" xalısını ingilis hərbçiyə baha qiymətə satmaqdan imtina
etməsi, "İtə ataram, yada satmaram!" nidası
dövründən və zamanından asılı olmayaraq bütün
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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nəsillər üçün bir vətənpərvərlik örnəyi hesab oluna
bilər. Bu gün iqtisadi və siyasi baxımdan ölkəmizin
Qərbə inteqrasiyası məsələsinin kəskin müzakirə
obyekti olduğu bir dövrdə mənəvi sərvətlərimizə,
milli dəyərlərimizə məhz belə bir yüksək
vətəndaşlıq mövqeyindən yanaşılması olduqca
mühüm
əhəmiyyət
daşıyır
və
yeniləşən
cəmiyyətimiz üçün ciddi bir xəbərdarlıq kimi
səslənir.
Mir Cəlalın "Badam ağacları" hekayəsinin mövzusu
Cənubi Azərbaycan həyatından götürülüb. İkinci
Dünya müharibəsindən sonra Amerikanın İranda
"Marşal planı"nı həyata keçirməsi üçün yerli
məmurların fürsətcilliyi, öz şəxsi maraqlarına görə
insanları bütün kökləri ilə bağlı olduqları torpaqdan,
alınlarının təri ilə suladıqları bağ-bağçadan məhrum
etdikləri hekayədə sərt boyalarla təsvir olunur.
Maraqlı cəhət budur ki, Mir Cəlalın hekayəsindəki
problem konkret coğrafiyaya və tarixə "sıxışıb"
qalmır, bu gün də ictimai-siyasi aktuallığını qoruyur,
günümüzün həqiqətlərinə etiraz kimi səslənir.
Vətəndaşlıq və dövlətçilik məsuliyyətindən məhrum
olan bəzi yerli məmurların məsuliyyətsizliyi
sayəsində mənşəyi məlum olmayan şirkətin girovuna çevrilmiş minlərlə vətəndaş həmin hekayədəki
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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ağrını öz həyatında yaşayır. "Badam ağacları"
hekayəsi XXI əsr insanının ictimai psixologiyasında
yenidən əks-səda verir. Mir Cəlal müəllimin ustalığı
ayrıca bir naqis hadisəni qələmə almaqla
məhdudlaşmır, müəllif hekayədə həmin hadisəni
törədən insan xislətinin bədii mənzərəsini yarada
bilir.
Aktuallıq və müasirlik anlayışlarını eyniləşdirmək,
yanaşı qoymaq heç də həmişə özünü doğrultmur.
Bədii ədəbiyyatda aktuallıq o vaxt müasirlik
keyfiyyəti kəsb edə bilir ki, qaldırılan problemin
arxasındakı
tarixi
şərtlər,
xarakterləri
müəyyənləşdirən ictimai və psixoloji amillər bədii
təhlilin obyektinə çevrilsin, hər bir fakt və ya detal
obrazlı şəkildə "əsaslandırılsın", yalnız ayrı-ayrı
personajların deyil, bütövlükdə mühitin və ya
vəziyyətin bütün rəngləri, çalarları ilə bədii "portreti"
yaradılsın. Bu baxımdan, Mir Cəlal yaradıcılığında
aktuallıq ictimai gerçəkliklərə qarşı "mövsümi" xarakter daşıyan publisistik reaksiya deyil. Ədibin istər
çox ziddiyyətli 1930-cu illərdə, istər müharibə
dövründə, istərsə də sovet rejiminin nisbətən
mülayimləşdiyi Stalindən sonrakı zəmanədə
qələmə aldığı əsərlərdə həyat həqiqətinə vicdanla
yanaşmanın, sözə və ədəbiyyata isə vicdanlı bir uswww.kitabxana.net və YYSİB-nin
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tad münasibətinin şahidi oluruq. Mir Cəlal tərif də
deyəndə, tənqid də eləyəndə yüksək dövlət
düşüncəsindən çıxış edirdi. Ədibin 1932-ci ildə
qələmə aldığı "Doktor Cinayətov" hekayəsində
təqdim etdiyi həyat həqiqətinə münasibəti nə qədər
sərt və cəmiyyət üçün lazımlı idisə, yaradıcılığının
daha kamil vaxtında qələmə aldığı "İclas qurusu",
"Xarici naxoşluq", "Heykəl uçulanda" kimi
hekayələri də zamanın yetişdirimş olduğu ictimai
problemlərlə mübarizə baxımından bir o qədər
cəsarətli, ciddi, eyni zamanda zərif idi...
Mir Cəlal müəllim bədii yaradıcılıqda satiraya xüsusi yer və əhəmiyyət verirdi. Lakin o, bədii
ədəbiyyatdan "qamçı", "şallaq", "qılınc" tipindən
olan cəza avadanlığı kimi istifadə etməyin tərəfdarı
deyildi. O yazırdı: "Bədii ədəbiyyatın, necə
deyərələr, adı üstündədir. Bu, gözəl sənətdir, incə,
zərif sənətdir; varlığın yüksək şəkildə ifadəsi və
idrak formasıdır. Bu, hisslərin, zövqlərin, fikir və
düşüncələrin
sağlam
tərbiyə
olunmasına,
yüksəlməsinə, kamilləşməsinə xidmət edən fəal bir
məfkurədir".
Mir Cəlal Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına
yüksək elmi qiymət verməklə yanaşı, həm də müawww.kitabxana.net və YYSİB-nin
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sir Azərbaycan nəsrinin və öz yaradıcılığının Mirzə
Cəlil ənənələri üzərində boy atdığını səmimiyyətlə
qeyd edirdi. Dostoyevskinin Qoqol haqqında dediyi
obrazlı bir ifadəni ("Biz hamımız Qoqolun
"Şinel"indən çıxmışıq") Mir Cəlal müəllim təbdil
edərək "Azərbaycan nəsrinin "Mirzə Cəlilin "Poçt
qutusu"ndan çıxdığını" deyirdi...
Mir Cəlalın hekayələrində Mirzə Cəlil ruhu daha çox
güclü
bədii
ümumiləşdirmələrdə
özünü
göstərməkdədir. Mir Cəlal, məsələn, cəmiyyətdəki
bürokratizmi tənqid edərkən yalnız hadisəni deyil,
bizə hadisəni yaradan şərtləri son dərəcə zərif
cizgilərlə, əyani detallarla çatdırmağa nail olurdu.
Mir Cəlalın yaratdığı "Anket Anketov", "İclas qurusu" kimi tiplər həmişəyaşar obrazlardır. Onlar bütün
zamanlarda öz işlərindədirlər:
"İclas qurusunu siz tanıyırsınız. Adını bilməsəniz
də, özünü yaxşı tanıyırsınız. Arıq bədənini qabağa
əyib, dizini bükərək sürətli addımlarla gedən adamı
siz küçədə, idarə qapılarında, pilləkənlərdə çox
görürsünüz.
O, haraya tələsir? İclasa!".
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Biz "Doktor Cinayətov"u da yaxından tanıyırıq. Bu
obraz sadəcə bir həkim tipin tənqidi olmayıb, öz
işinə laqeydliyin, başqasının taleyinə etinasızlığın,
vicdansızlığın obrazıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu
cür Cinayətovlar həmişə və hər yerdə qarşımıza
çıxır: dövlət və hökumət idarələrində "Məmur
Cinayətov" kostyumunda, məhkəmələrdə "Hakim
Cinayətov" mantiyasında, təhsil ocaqlarında
"Müəllim Cinayətov" donunda...
"Xarici naxoşluq" hekayəsi gəncliyin tərbiyəsinə
həsr olunub: burada xarici filmlərin təsiri ilə özünü
incəltmək istəyən bir qız uşağının obrazı yaradılır.
Əslində, Mir Cəlal müəllim bu hekayədə özünü
bəyənməmək, özünə oxşamamaq bəlasının
ibrətamiz bədii təqdimatını canlandırmağa çalışıb.
Ancaq onu da demək yerinə düşərdi ki, ədibin hələ
bundan təxminən 60 il əvvəl ictimai düşüncənin
mühakiməsinə verdiyi bu mənəvi xəstəlik indi
bəşəriyyətin fiziki xəstəliyinə çevrilib. Bu gün
Avropanın bir çox öndə gedən ölkələrində
(məsələn, İtaliya, İngiltərə kimi) arıqlayıb çöpə
dönməyin gözəllik əlaməti kimi reklam olunmasına
qadağa qoyulub.
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Mir Cəlalın "Heykəllər uçulanda" hekayəsində
əlində fürsət olanda insanlıqdan çıxan, əlindən
ixtiyarı gedəndən sonra isə hörmətdən düşən tiplər
tənqid olunur. Əsərdə cəmiyyətə ciddi bir mesaj
çatdırlır: nə yüksək vəzifə, nə pul, nə də böyük
səlahiyyətlər əbədi deyil. Əbədi və ölməz olan bir
şey varsa, o da insanlıqdır!
Dediklərimiz bir daha təsdiqləyir ki, tarix ədəbi prosesi yaradan yazıçıların və onların qələmindən
çıxan əsərlərin xeyrinə işləyir, vaxt keçdikcə bu
əsərlər yeni ictimai dəyər və keyfiyyətlər qazanır.

Məti Osmanoğlu,
Ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı

www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

92

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

Mir Cəlal nəsrinə metodoloji
yanaşmanın yeni aspektləri
Azərbaycan nəsrini yeni bədii düşüncə axarında
inkişaf etdirərək ona yaşarılıq və başarılıq
keyfiyyətləri aşılayan, elmi ədəbiyyatşünaslığı bir
məktəb olaraq reallaşdırıb ucaldan professor Mir
Cəlal Paşayev xaraktercə bütöv, müstəqil düşünən
kamil bir şəxsiyyət idi.
C.Məmmədquluzadə və Ə.Haqverdiyev hekayə
yaradıcılığı ilə formalaşan poetik ənənələri yeni
şəraitdə davam və inkişaf etdirən ən böyük ustad
sənətkar, əlbəttə ki, Mir Cəlaldır. Sovet
gerçəkliyinin ideolji basqılara rəvac verib sənəti
siyasət atının yedəyinə aldığı şəraitdə hekayə kimi
çevik bir janrı çağın ədəbi prosesinin aparıcı
forması olaraq gündəmdə saxlamaq kifayət qədər
müşkül məsələ olsa da, məhz mütəfəkkir yazıçı Mir
Cəlalın sənətkar cəsarəti, əzmi və iradəsi
sayəsində bu janr mövzu dairəsini genişləndirdi,
poetik-struktur imkanlarını qədərincə artırdı.
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Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatında miniatür
romanlar müəllifi kimi də şöhrət qazanmışdır.
"Dirilən adam", "Bir gəncin manifesti", "Açıq kitab",
"Yaşıdlarım", "Təzə şəhər", "Yolumuz hayanadır"
əsərləri isbat etdi ki, roman kimi epik vüsətli bir
janrda da sənətkar sözlərin meydanını daraltmaqla
bədii fikrin təsir imkanlarını hədsiz dərəcədə artıra
bilər. Mir Cəlal sözü gedən əsərlərin süjetini lirikpsixoloji axara salmaqla ümumən roman janrına
daxili nəfəs genişliyi gətirmiş oldu.
***
Mir Cəlal haqqında çox yazılmışdır. Aparılan
tədqiqatlarda böyük sənətkarın yaradıcılığının
mövzu, ideya və sənətkarlıq xüsusiyyətləri
haqqında bu gün də öz müasirliyini saxlayan
dəyərli fikirlər söylənmişdir. Mir Cəlalın bədii
yaradıcılığı polifonik məzmuna və dərin məna
potensiallarına malikdir. Təsadüfi deyil ki,
müstəqillik dövrünün tədqiqatçıları da onun ədəbibədii irsinə çox həvəslə nüfuz edir, yaradıcılığının
yeni-yeni sirlərini elmi təhlil müstəvisinə gətirirlər.
Təyyar Salamoğlunun "Mir Cəlal nəsri və müasirlik
(metodoloji münasibət kontekstində)" araşdırması
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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məhz bu baxımdan diqqəti çəkir və ciddi elmi
əhəmiyyət kəsb edir.
Təyyar Salamoğlu imzası elmi-ədəbi ictimaiyyətə
və geniş oxucu kütləsinə yaxşı tanışdır. Professor
T. Salamoğlu tənqid və ədəbiyyatşünaslıq
istiqamətində məhsuldar bir yaradıcılıq yolu
keçmişdir. Ədəbi-elmi ictimaiyyət onu nəsr
tənqidçisi və roman tədqiqatçısı kimi daha yaxşı
tanıyır və qəbul edir.
T.Salamoğlu intellektual və orijinal düşüncə tərzinə
malik bir ədəbiyyatşünas-tənqidçidir. Bu cəhət onun
estetik zövqündə, bədii dünya duyumunda və təhlil
üslubunda özünü aydın göstərir. Alimin faktı, tarixibədii sərvətləri mahiyyət müstəvisinə yönəldib
konsepsiya yaratmaq istedadı təqdirəlayiqdir. Belə
ki, tədqiq etdiyi çoxsaylı ədəbiyyatşünaslıq
problemləri
haqqında
mülahizələri
(əslində
konseptual mövqeyi) belə bir fikir formalaşdırır ki, o,
bu problemləri araşdırmaq yolunda sərt dönüm və
döngələri keçməyə iqtidarlı bir ədəbiyyatşünasdır.
Bədii sərvətləri inamlı təfəkkür gəzişmələri və
tipoloji-struktur təhlil prinsipi əsasında incələməsi
onun fikir və mülahizələrini sənətin həqiqətinə
yönəltmək imkanı verir.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrində "sovet" işarəsi ilə
işarələndirilmiş
bütün
ədəbiyyatın
yeganə
dəyərləndirmə meyarı"nın "bədii mətnin özü"
olması haqqında T.Salamoğlunun konsepsiya
gerçəkləşdirməsi ədəbiyyatşünaslığımızda elmi
həqiqət kimi artıq etiraf olunmaqdadır. "Mir Cəlalın
bədii nəsri və müasirlik (metodoloji münasibət
kontekstində)" adlı monoqrafik tədqiqat da bu
konsepsiyanın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində
uğurlu bir addımdır. "Yenidən oxu" konseptini istər
bədii, istərsə də ədəbi mətnlərə münasibətdə əsas
yanaşma metoduna, dəyərləndirmə üsuluna
çevirən Salamoğlu" (S.Rzasoy) Mir Cəlalın roman
yaradıcılığını, xüsusən onun ilk üç romanını yeni
metodoloji müstəvidə oxuyub, elmi təhlil obyektinə
çevirə bilmişdir.
Tədqiqatçı postmodernist estetikaya dair bir nəzəri
prinsipi önə çəkir: "Bədii əsərin öz strukturu etibarı
ilə bitib-tükənməz məna potensialına malik olması
böyük əhəmiyyət kəsb edir". Bu nəzəri postulatdan
çıxış edərək Salamoğlu məsələni belə qoyur:
"Bəlkə biz "Bir gəncin manifesti"nə "bitib-tükənməz
məna potensialı" prizmasından yanaşaq? Sovet
hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizəni də uzaqbaşı
bu məna potensiallarından biri hesab edək?...
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Bəlkə, romanın materialını "mətn hesab edərək onu
yenidən "oxu"yaq? Sovet tənqidinin üstündən
sükutla keçdiyi, qabartmaq lazım bilmədiyi milli və
bəşəri məzmunu önə çəkək?" Maraqlı və ən təqdir
olunan cəhət budur ki, tədqiqatçı "Bir gəncin
manifesti"ndə sovet hökuməti uğrunda mübarizəni
tam arxa plana keçirən milli və bəşəri məzmunun
ifadəsini kəşf edib ortalığa çıxara, bizi öz
təhlillərində və məntiqində haqlı olduğuna inandıra
bilir.
Tədqiqatçı "Bir gəncin manifesti"ni bizə öz şərti metoforik məzmununda, pritçalar romanı kimi
tədqim edir. Romanda altıncı və səkkizinci fəsillər
kimi yer alan "Gecənin hökmü" və "İtə ataram, yada
satmaram" adlı hissələri T.Salamoğlu bir-birinin
məntiqi davamı olan və eyni zamanda tam müstəqil
pritcalar kimi oxuyur. Məhz bu "oxu" prosesində
romanda əks olunan tarixi dövrə - 1918-1919-cu
illərdə doqquz aylıq zaman kəsiyində ingilislərin
Azərbaycana müstəmləkəçi mudaxiləsini əks
etdirən tarixi proseslərə yazıçının vətəndaş
münasibəti
aydınlaşır.
T.Salamoğlu
tarixi
proseslərlə roman mətnini müqayisəli təhlilə cəlb
edərək əsərdəki ingilis obrazlarının müstəmləkəçi
rejimi simvollaşdırması məsələsini qoyur, hər iki
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pritçada ingilis- Sona qarşıdurmasını milli varlığın
müstəmləkəçi
rejimə
müqavimət
hərəkatını
simvollaşdıran təsvirlər kimi izah edir. "İtə ataram,
yada satmaram" pritçasında Sonanın milli varlığı
müdafiə mövqeyinə hesablanmış hərəkətlərində
ümumxalq dəstəyi və sevgisinin ifadəsi isə
bütövlükdə xalqın müstəmləkə rejiminə qarşı
mübarizə əzminin ifadəsi kimi dəyərləndirilir.
Mir Cəlalın qələmində milli şüura yeridilən
işğalçılığa barışmaz münasibət ideyası vətən
övladını yeni bir mücadilə meydanı açmağa, "ağ
ayı" ilə mübarizəyə səfərbər edirdi. "Bir gəncin
manifesti" bir də bitib-tükənməyən bu mübarizə
pafosu ilə müasirdir".
Mir
Cəlalın
romanları
arasında
ən
çox
mübahisələrə səbəb olanı, büsbütün zidd
mövqelərdən
qiymətləndiriləni
"Açıq
kitab"
olmuşdur. Romanın yazıldığı zamanda onun
haqqında ən uzaqgörən və obyektiv fikri
M.C.Cəfərov söyləmişdir. Tədqiqatda oxuyuruq: "...
1945-ci ildə yazdığı "Açıq kitab" adlı məqaləsində
M.C.Cəfərovun romanı "həqiqətin üzünə dik baxan"
əsərlər sırasında görməsi və bunu xüsusi ahənglə
qeyd etməsi görkəmli tənqidçinin zamanına görə
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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açıqlaya bilmədiyi çox mətləblərdən xəbər verir". O,
məsələni belə qoyur: "M.C.Cəfərovun "Açıq kitab"
məqaləsində dilə gətirdiyi həqiqətləri daha da
inkişaf etdirməyə, demədiyi, deyə bilmədiyi
həqiqətləri açıb ortalığa qoymağa bizə nə mane
olur?"
Kitabda yer alan "Bizim də zoşşenkolarımız
olubmu? və "Açıq kitabın açılmamış sirləri"
yazılarında romanın "zamanına görə açıqlana
bilməyən" mətləblərindən danışılır.
Tədqiqatçı "Açıq kitab"ı "zamanını qabaqlayan
roman" adlandırır: "Məsələ burasındadır ki, təsvir
predmetinə çevirdiyi həyat hadisələrinin obyektiv
inikası və insan talelərinin önə çəkilməsi, başqa
sözlə, humanist pafosu və idealı ilə "Açıq kitab"
onunla eyni dövrdə yazılan romanlarla yox, ondan
xeyli sonra yazılmış "Yanar ürək", "Yeraltı çaylar
dənizə axır" və s. tipli digər əsərlərlə birləşir. Bu
mənada "Açıq kitab" zamanı qabaqlayan bir
romandır".
Tədqiqatçı Gəldiyev obrazının, "gəldiyevçiliy"in tam
fərqli - şərti-metaforik məzmununu açır: "Açıq kitab"
romanının satirik qəhrəmanı bu mühitdən (sovet
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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rejimi mühitindən - H.Q.) güc alan və onun
xarakterini ifadə edən bir obraz kimi yaradılmışdır...
Mir Cəlal Kərim Gəldiyevi fərdi xarakterin
ümumiləşdirilmiş obrazı kimi yaratmayıb. Onun
simasında siyasi rejimin "mənəvi dünyası"nı əks
etdirib. Kərim Gəldiyev şərti-metaforik obrazdır.
Zamanın xisləti Kərim Gəldiyevin üzərinə
köçürülüb". Bu mülahizələrdən sonra T.Salamoğlu
Zamanın Kərim Gəldiyevin üzərinə köçürülən
xislətinin əlamətdar keyfiyyətlərini sıralayır. Bu
sıralanmada
sovet
rejiminin
milli
varlığa
münasibətinin müstəmləkəçi xarakteri bütünlükdə
əks olunur. T.Salamoğlu iddia edir ki, sovet rejiminə
kəskin tənqidi münasibətlərin tarixi 50-ci illərin
ortalarından yox, elə 30-40-cı illərdən başlayır. Bu
isə o deməkdir ki, alim belə bir mövqe üzərində
israr edir ki, 20-ci illərdən 50-ci illərin ortalarına
qədərki milli ədəbiyyatı büsbütün "sosrealizm
çevrəsində" təsəvvür etmək heç də özünü
doğrultmur.
Ədəbiyyatşünaslığımız
müasir
Azərbaycan
ədəbiyyatında yeni keyfiyyət mərhələsinə keçidin
başlanğıcını 50-ci illərin ortalarına aid edir. Bu
zaman keçidi şərtləndirən əsas əlamətlər sırasında
ədəbiyyatımızda
insan
amilinin,
şəxsiyyət
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başlanğıcının önə keçməsi əsas götürülür. Heç
şübhəsiz ki, burada böyük həqiqət var. Bu tipoloji
təsnifatın ictimai-siyasi proseslərlə və dünya
ədəbiyyatında baş verən hadisələrlə, bu hadisələrin
milli ədəbi mühitdəki əsas əks-sədası ilə
şərtlənməsinə də şübhə etmirik . Lakin
T.Salamoğlunun Mir Cəlalla bağlı tədqiqatları 2050-ci illərin ədəbiyyatını insan amilindən, şəxsiyyət
başlanğıcından sərt-nəzər etmək fikrinə tənqidi
yanaşma təlqin edir. Onun "Dirilən adam"la bağlı
araşdırmaları ədəbiyyatımızda hətta repressiya
dövrünün ərəfəsində belə insan amilinin, insana
humanist münasibətin konseptual qoyuluşundan
xəbər verir.
Tədqiqatçı O.Balzakın "Polkovnik Şaber" və Mir
Cəlalın "Dirilən adam" əsərlərini müqayisəli təhlilə
cəlb edərək belə qənaətə gəlir ki, "hansı zamanda
və şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq ölməmiş
insanın öz sağlığını sübut edə bilməməsinin təsviri
insana
qeyri-humanist
münasibəti
tənqid
kontekstini önə çıxarır". Salamoğlu düşünür ki, XIX
əsrin dahi tənqidi realistinin də, XX əsrin
sosrealistinin də "dirilən adam" süjetinə verdiyi bədii
həll insana qeyri-insani münasibətinə görə ictimai
mühiti, sosial - siyasi şəraiti kəskin tənqidə
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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istiqamətlənir.
Mir
Cəlalın
"Dirilən
adam"
mövzusuna verdiyi bədii həll onu Balzak realizminin
varisinə
çevirməklə,
sənətkarı
sosrealizm
çevrəsindən çıxaran əsas metodoloji keyfiyyət
statusu qazanır. Tədqiqatçıya görə, Mir Cəlalın
yaradıcılığının sonrakı mərhələlərində də, xüsusən
"Bir gəncin manifesti" və "Açıq kitab"da bədii
əksetdirmədə insan amilini davamlı keyfiyyətə
çevirməsi bu romanların hər üçünü "İnsanlığın
manifesti kimi yaşayan romanlar" kimi xarakterizə
etməyə imkan verməklə onun yazıçı üslubunun
dominantı kimi çıxış edir.
Prof. T.Salamoğlunun "Mir Cəlal nəsri və müasirlik
(metodoloji münasibət kontekstində)" adlı bu əsəri
anadan olmasının 110 illiyi ərəfəsində böyük
yazıçının yaradıcılığına münasibətin tam yeni elmi
və metodoloji aspektlərini üzə çıxaran tədqiqat kimi
mühüm dəyərə malikdir. Düşünürük ki, bu
monoqrafik araşdırma ədəbi-elmi ictimaiyyətin dərin
marağına səbəb olacaqdır.

Himalay Qasımov,
Ədəbiyyatşünas
FacebookTwitterE-mailЕще...22
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Mir Cəlal nəsri milli mücadilə
kontekstində
Etiraf etmək lazımdır ki, sovet dövründəki
ədəbiyyat
siyasətinin
bəzi
normaları
elmi
düşüncəmizdə hələ də qalır və özünü büruzə verir,
bizə ədəbiyyatımızın həqiqi mahiyyətini açmaqda
mane olur. Bütövlükdə klassik irsimiz, o cümlədən
sovet dövrü ədəbiyyatımız keçmiş rejimin
metodologiyası ilə dəyərləndirmənin ağrısını hələ
də çəkməkdədir. Xüsusən XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının yenidən dəyərləndirilməsinə daha
artıq ehtiyac hiss edilir.
XX
əsr
ədəbiyyatının
böyük
nümayəndələrindən
biri
olan
Mir
Cəlalın
yaradıcılığının
müstəqillik
dövrünün
ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsi ilə elmi araşdırmaya
cəlb edilməsi xüsusilə aktualdır.
Sovet
dövrü
Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığında 1920-ci ildən sonrakı
ədəbiyyatımız əsasən iki mərhələdə öyrənilmişdir:
1920-ci ildən 1950-ci illərin sonlarına qədərki
mərhələnin
ədəbiyyatı
sosrealizmin
qəti
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normativləri çərçivəsində olan ədəbiyyat kimi, 1950ci illərin sonlarından (bəzi tədqiqatlarda isə 50-ci
illərin ortalarından) sonrakı mərhələ isə sosrealist
estetikanın çərçivələrinin dağılması və yeni
keyfiyyət mərhələsi kimi qəbul edilmişdir.
Məhz bu mərhələnin ədəbiyyatında kommunist
rejiminin ədəbiyyat siyasətinə müqavimət ruhunun
meydana
çıxması,
sosrealist
estetikanın
prinsiplərindən kənaraçıxma proseslərinin baş
verməsi, ədəbiyyatın daxili qanunlarına istinad və
şəxsiyyət başlanğıcının ön plana çəkilməsi
ədəbiyyatşünaslığın elmi-nəzəri və metodoloji
dəyərləndirmələrinin əsasında dayanır. Sovet
rejiminə tənqidi münasibətin də məhz bu
mərhələdən başlanması haqqında formalaşan elmi
fikir hələ də ədəbi dövriyyədə qalmaqdadır. Lakin
50-ci illərin ortalarına qədərki ədəbiyyatın bədii
mətn həqiqətləri əsasında əhatəli, eyni zamanda,
ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni proseslərlə sıx
əlaqədə öyrənilməsi ədəbiyyatşünaslığımızdakı bu
təsnifata tənqidi yanaşmağı qaçılmaz edir.
Sənətkarın yaradıcılığını qiymətləndirmənin ən
düzgün metodoloji yolu tarixilik prinsipinə əməl
edilməsidir. Məsələlərə məhz tarixilik prinsipi ilə
yanaşsaq, 1946 1948-ci illər arasında UİK(b)PMKwww.kitabxana.net və YYSİB-nin
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nın ədəbiyyat və incəsənət haqqında bir-birinin
ardınca çıxan qərarlarını xatırlamaq lazım gəlir.
Yuxarıda
qeyd
etdiyimiz
kimi,
bizim
ədəbiyyatşünaslıq
milli
ədəbi
prosesdə
sosrealizmin estetik çərçivələrinin dağıdılmasını, ən
yaxşı halda Stalinin olümündən sonrakı illərə,
prinsip etibarı ilə 50-ci illərin ortalarından sonraya
aid edir. Ancaq ―Ədəbiyyat və incəsənət haqqında‖
1946-1948-ci il qərarlarının məzmunu Ümumittifaq
miqyasında bu prosesin 40-cı illərin əvvəllərindən
başlaması haqqında düşünməyə imkan verir.
Belə təəssürat yaranır ki, 1946-1948-ci il
qərarları milli ədəbi ənənələrdən gələn və
ədəbiyyatın daxili qanunlarından güc alıb özünü azçox mühafizə edib saxlayan estetikliyin və həyat
həqiqətinə sədaqətin qarşısına maneə yaratmaq
üçün verilmişdi?
19461948-ci illərin qərarları Ümumittifaq
miqyasında 40-cı illərin əvvəllərində antimarksist
estetik düşüncə ilə ədəbiyyatın daxili qanunlarından
çıxış edərək yazıb-yaradan onlarca, bəlkə də
yüzlərcə sənətkarın adını, fəaliyyətinin məzmununu
hifz edib saxlayır. Əsasən rusiyalı sənətkarlara
qarşı yönəldilmiş ittihamların dəyişikliklə bizim milli
ədəbi prosesdə Mir Cəlalın, S. Rəhimovun, S.
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Rəhmanın və başqalarının ünvanına da işləndiyini,
onların da yaradıcılığının ―Qərarlar‖dakı ittihamlara
tuş gəldiyini görmək mümkündür. Bu səsləşmə
təsadüfi idimi? Bəlkə, bu, milli ədəbi tənqidin
mərkəzdə baş verənlərə, sadəcə, adekvat hallar
tapmaq və özünü sığortalamaq cəhdləri idi? Bəlkə,
Rusiya yazıçıları Zoşşenko və Axmatovadan fərqli
olaraq, Mir Cəlalda antisovet estetik düşüncə
axtarmaq tamam əbəs bir işdir?
Tənqid sənətkarlar qarşısında qəti ideoloji
tələb və sxem qoyurdu. Milli ədəbi prosesin Anna
Axmatova və Mixail Zoşşenko kimi həyat həqiqətinə
xəyanət etmək tələbi ilə razılaşmayan sənətkarları
―həyatımızın yeni keyfiyyətlərini göstərməklə tənqid
etməyi uyuşdurmaq‖ (M. Arif ) tələbini rədd edir və
öz mövqelərini israrla müdafiə edirdilər: ―Biz
yazıçılar
sosializm
əmlakını
oğurlayanlara,
rüşvətxorlara qarşı mübarizə etməyəkmi? Biz
yazıçılar utopik bir xəyala qapılıb ulduzlara
qalxaqmı?‖( S. Rəhimov). Elə isə, ―Xalauşağı‖,
―Şərbətalı‖ hekayələrini də (S. Rəhimov), ―Aşnalar‖
komediyasını da (S. Rəhman ), ―Açıq kitab‖
romanını da milli estetik düşüncənin kommunist
rejiminin
ədəbiyyat
siyasətinə
müqavimət
hərəkatının nəticəsi kimi qiymətləndirmək daha
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obyektiv qənaət olmazmı? 40-cı illərin sonlarında
ədəbi prosesdə kəskin ittihamlara tuş gələn
əsərlərin bədii mətnlərinə dərindən nüfuz etdikdə
tənqidin narahatlığının heç də əsassız olmadığını,
Mir Cəlalın da yaradıcılığında – ―Açıq kitab‖da,
hətta dövrün ədəbi tənqidinin ümumən təqdir etdiyi
―Bir gəncin manifesti‖ndə də müşahidə etməyin
mümkünlüyünü düşünmək lazım gəlir.
Mir Cəlal haqqında çox yazılıb və bu,
müstəqillik dövründə daha da intensivləşib.
Ədəbiyyat tarixlərimizdə, ali və orta məktəb
dərsliklərində ona xüsusi oçerklər həsr edilib, ədəbi
portreti yaradılıb. Lakin sovet dövrünün bu böyük
yazıçısının yaradıcılıq imkanlarının, əsərlərinin
həqiqi ideyaestetik mahiyyətinin dərinliklərinə axıra
qədər nüfuz edilməyib. Haqqındakı monoqrafik
araşdırmalarda da Mir Cəlalın bədii yaradıcılığının,
xüsusən romanlarının elmi dəyərləndirilməsində
sovet
ədəbiyyatşünaslığına
xas
stereotip
yanaşmadan yaxa qurtarmaq mümkün olmayıb.
Bu təhlillər həmin əsərləri ümumən yazıldığı
zamanın axarında dəyərləndirib. Mir Cəlalın
əsərlərində, xüsusən ―Bir gəncin manifesti‖ və ―Açıq
kitab‖ romanlarında da zamanın siyasətinə müxalif
mövqeyi, əsaslı şəkildə bədii ifadəsini tapan
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antirejim əhvaliruhiyyəsi və düşüncəsi elmi analiz
predmeti
olmayıb.
Məhz
bu
istiqamətdə
ədəbiyyatşünaslıq təhlillərinə xüsusi ehtiyac
yaranır. Adıçəkilən romanların həqiqi məzmunu bu
istiqamətin elmi açılışı zamanı tam şəkildə ortalığa
çıxa və bütövləşə bilər.
1939cu ildə yazılmış ―Bir gəncin manifesti‖
romanında
AXC-nin
çökdürülməsi
və
Azərbaycanda sovet hökumətinin qurulması illərinin
hadisələri əks etdirilir.
Postmodernist tənqiddə çox maraqlı bir tezis
var. Bu cərəyan hesab edir ki, ―bədii əsərin öz
strukturu etibarilə bitibtükənməz məna potensialına
malik olması böyük əhəmiyyət kəsb edir‖ (Q.
Quliyev). Bəlkə, biz ―Bir gəncin manifesti‖nə ―bitibtükənməz
məna
potensialı‖
prizmasından
yanaşaq? ―Sovet hakimiyyəti uğrunda gedən
mübarizə‖ni də, uzaqbaşı, bu məna potensialının
bir xətti hesab edək? Yəni bizə aydın deyil ki, sovet
tənqidi ―Bir gəncin manifesti‖ndəki ―çox zəngin
məna potensialından‖ məhz zamanın, mühitin,
siyasi rejimin təbiətinə uyğun gələn ancaq birini
―sovet hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizə‖ni
qabardırdı? Eyni zamanda, axı sovet tənqidi özü də
(M.Arifin simasında) əsərdə ―xalq ruhunun‖ əks
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olunduğunu etiraf etmişdir. Bəlkə, bu etirafdan
yapışıb postmodernist nəzəriyyənin tələb etdiyi
kimi, romanın materialına ―mətn‖ kimi yanaşaraq,
onu yenidən oxuyaq? Sovet tənqidinin üstündən
sükutla keçdiyi, qabartmadığı milli və bəşəri
məzmunu önə çəkək? Fikrimizcə, ən düzgün
yanaşma elə budur. Romanda təsvir edilən
hadisələr öz tarixi səciyyəsi ilə diqqəti daha artıq
cəlb edir və şərti-metaforik təsvir üsulu ilə bunun
mükəmməl ifadəsini verir.
Tarixi dövrün mənzərəsini necə əks etdirdiyini
düzgün təsəvvür etmək üçün romandakı ingilis
obrazlarının üzərində xüsusi dayanmaq lazım gəlir.
Çünki məhz bu obrazlar 19181919-cu illərdə
Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrin
romandakı inikasını başa düşmək üçün açar ola
bilər.
Romanın altıncı fəsli ―Gecənin hökmü‖,
səkkizinci fəsli isə ―Sonanın cavabı‖ adlanır. Hər iki
fəsil pritça üsulu ilə yazılmış və başdan-ayağa
metaforik məzmunludur. Bu pritçalar 19181919-cu
illərdə ingilislərin hərbi qüvvə ilə Azərbaycana
gəlişinin və burada, sözün həqiqi mənasında,
özlərini müstəmləkəçi ağalar kimi aparmasının bədii
ifadəsidir. Hər iki pritçada münaqişə Sona ingilis
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qarşıdurmasından yaranır. Birincidə ingilis Sonanın
kiçik oğlu Baharın yeganə sevinci olan heyvanı –
ceyranı onun əlindən zorla almaq istəyir. İkincidə
Sona satmaq istədiyi ―Yusif-Züleyxa‖ xalçasını
yadlara satmaqdan imtina edir, ingilisin təklif etdiyi
―yüz qızıl‖ı belə qətiyyətlə rədd edir. Hər iki
pritçadakı
ingilis
obrazları
yadellilərin
Azərbaycandakı ağalıq, müstəmləkəçilik siyasətini
simvollaşdırır. Sona bir ana obrazı olaraq,
Azərbaycan qadınlarının, analarının ən yaxşı
sifətlərini özündə cəmləşdirərək, həm də ana
Vətənin
–
Azərbaycanın
rəmzidir.
Bütün
qarşılaşmalarda Sonanın ingilisə qarşı açıq və gizli
şəkildə üzə çıxan nifrəti Azərbaycan xalqının ingilis
müstəmləkəçiliyinə müqavimətini əks etdirir.
―Gecənin hökmü‖ pritçasındakı ceyran, ―Sonanın
cavabı‖ndakı ―Yusif-Züleyxa‖ xalçası Vətənin maddi
sərvətlərinin simvolu kimi metaforalaşır.
Mir Cəlal çox usta şəkildə ―Gecənin
hökmü‖ndəki
mövzunu
―İtə
ataram,
yada
satmaram‖ pritçasında davam etdirir. İlk baxışda
cərəyan edən hadisələrə münasibətdə bir o qədər
mahiyyət fərqi görünmür. Müəllif sanki eyni
mövzunu müxtəlif süjet xətlərində, hadisə
təqdimində ifadə edir. Lakin bu pritçalar birbirinin
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davamıdır, ikinci birincini tamamlayır. ―İtə ataram,
yada satmaram‖da işğalçıların iç üzünü açmaq,
onları xalqa tanıtmaq, onlara nifrət oyatmaq,
insanlara mübarizə əzmi aşılamaq məqsədi daha
geniş müstəviyə çıxarılır. ―Gecənin hökmü‖ndə
Sonanın işğalçılara qarşı açdığı mücadilənin
meydanı bu pritçada daha dərinlərə işləyir,
ümummilli hərəkata çevrilir. Müəllif metaforik
üslubun bütün imkanlarını səfərbər edərək buna
nail olur. ―Gecənin hökmü‖ndə öz mücadiləsində
Sona təkdir. Səsini eşidən yoxdur. Lakin təkliyi onu
qorxutmur. ―Körpə bir uşağın sevincini də qarət
edən bu ―canavar iştahlılar‖a qarşı mücadilə
meydanına Sona tək çıxır. Öz qərarını verir: ―Mən
Sona deyiləm, əgər bu ceyrana ingilis əli dəyə!‖
Ceyran metaforası artıq burada Vətən torpağı,
Vətən sərvətləri kimi mənalandırılır. Sonanın
düşüncələrinə diqqət yetirək: ―Sanki Sona Vətənin,
xalqın başına gələn fəlakətləri öz həyatında aşkar
hiss edirdi. Körpə bir uşağın sevincini də qarət
edən bu canavar iştahlıları kim, nə zaman bizim
ana torpaqlardan qovacaqdır? Nə zaman, nə
zaman?...
Sonanın ən böyük arzusu bu günü görmək, bu
qarətçi quldurların dalinca ağır bir daş atmaq idi...
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Ax, balalarım olmayaydı, düşmənimi dişimlə
didərdim!...‖
Vətənin sərvətlərini soyub talayanlara qarşı
Sona dişiylə, dırnağı ilə çıxmaq əzmindədir. Sona
sözünü əməli işində də sübut edir. Nəhəng bir
işğalçı qüvvənin bütün təhdidlərini, ölümü belə
gözə alaraq ceyranı ingilisə təslim etmir, onu
meşəyə qaçırır.
Ceyranın meşəyə qaçırılması və ingilisin
qucağına verilən eşşək qoduğu işğalçılara qarşı
başlanan milli mücadilə hərəkatının başlanğıc
mərhələsini ifadə edir. Romanda Sonanın
simasında gerçəkləşən mübarizəyə ―İtə ataram,
yada satmaram‖da bütün xalq, millət qoşulur.
―Yusif-Züleyxa‖ xalçasını ingilisə satmaqdan qəti
imtina edən Sonaya bütün xalq arxa durur. Onun
qətiyyətli hərəkəti, ―itə ataram, yada satmaram‖
qənaəti xalqın birliyindən, mübarizə amalından,
işğalçılara nifrət hissindən, milli varlığa sonsuz
sevgisindən güc alır. Mir Cəlal xalqın nümayiş
etdirdiyi bu milli həmrəyliyi, yenilməz iradəni sevəsevə tərənnüm edir.
O,
öz
təsvirlərində
işğalcı
qüvvənin
təmsilçilərinə qarşı xalqın içində qaynayan qəzəbi,
püskürən alovu olduqca sənətkarlıqla ifadə edir:
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―Adamlar ona (ingilisə- T. S.) sümsük itə baxan kimi
ikrah və nifrətlə baxırdılar. Sanki bu baxışlar
deyirdi:
– Bunu bizim içimizə buraxan, atana lənət!‖
Mir Cəlal Sonanın qeyri-adi ixtiyar sahibi
ingilisin qarşısında öz iradəsini yerinə yetirməsində
ümumxalq həmrəyliyinin həlledici rolunu önə çəkir:
―Sona daha da acıqlandı. İti və həyacanlı
nəzərləri ilə həm taciri, həm də misteri süzüb əli ilə
qəti rədd işarəsi verdi:
– İtə ataram, yada satmaram!
Sona arxasını misterə və tacirə çevirib elə cəld
gedirdi ki, deyəsən, evdə yağı daşır. Onun dalınca
iki həris canavar gözü baxır, yanırdı. Yüzlərlə
vətəndaşın sevincli, alqışlı baxışları bu namuslu
qızı və qeyrətli ananı yola salırdı:
– Halal olsun! – Halal olsun belə qadına!
O nə dayanır, nə dinir, nə geri baxırdı.
Qəlbində qaynayan Vətən təəssübü və analıq
qüruru ilə başını uca tutub gedirdi‖. On qızıl
əvəzinə yüz qızıl təklif edən ingilisə Sonanın
tərəddüdsüz ―yox!‖ cavabı millət övladının Vətən
naminə fədakarlığını göstərir. Lakin övladını
həbsdən qurtarmaq üçün arzularının simvoluna
çevrilən ―Yusif-Züleyxa‖ xalçasını satmaq qərarına
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

113

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

gələn Sonanın Vətəni işğalçı qüvvələrdən mühafizə
naminə oğlunun taleyindən belə keçməsi
Azərbaycan vətəndaşının qeyri-adi milli şüurunu
ifadə edir, gələcəyə nikbin baxışı şərtləndirir.
Bir estetik kateqoriya olaraq biz tarixiliyin
gücünü onun müasirliyində axtarırıq. İngilis işğalçı
rejiminə milli varlığın müqavimət hərəkatını bütün
incəliklərinə qədər bədii təhlilin mərkəzinə çəkəndə
vətəndaş yazıçının Vətəni başqa bir işğalçı rejim
altında idi. ―Boz şeytan‖ı ―ağ ayı‖ əvəz etmişdi. Mir
Cəlalın qələmində milli şüura yeridilən işğalçılığa
barışmaz münasibət ideyası Vətən övladını yeni bir
mücadilə meydanı açmağa, ―ağ ayı‖ ilə mübarizəyə
səfərbər edirdi. ―Bir gəncin manifesti‖ həm də bitib
tükənməyən bu mübarizə pafosu ilə müasirdir.
―Dirilən adam‖da da müəllif konsepsiyası
inqilab sujetinin fövqündə dayanır. Balzakın
―Palkovnik Şaber‖ povestinin ―Dirilən adam‖
süjetinin mahiyyətində mövcud cəmiyyəti tənqid,
ictimai quruluşun ünvanına deyilənlər onu inkara
gətirib çıxarmadığı kimi, Mir Cəlalın da əsas hədəfi
mövcud ictimai sistem deyildir. Balzak kimi, Mir
Cəlal da mövcud siyasi sistemin fövqündə
dayanaraq, öz estetik idealına bəşəri məzmun,
məna verə bilir. İstər Balzakda, istərsə də Mir
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Cəlalda ―Dirilən adam‖ süjetinə müraciət bəşəri bir
ideyanın milli, tarixi məzmunda ifadəsinə xidmət
edir. Bu ideyanın bütün məğzi və mətləbi insana
verilən dəyərlə ölçülür. ―Dirilən adam‖da süjet
xəttinin bütün inkişafı boyu bu ideya-konsepsiya
yazıçının diqqət mərkəzində qalır.
İnsana humanist münasibət ―Dirilən adam‖
süjetinin bütün mahiyyətinə hopur. İlk növbədə,
müəllif ideyası Qədir-Qumru ailəsinin heç bir
insanlıq çərçivəsinə sığışmayan əməl və vasitələrlə
dağılması prosesində gerçəkləşir. Müəllifin dağılan
ailənin
üzvlərinin
məsumluğunu,
saflığını,
xarakterlərinin milli, tarixi varlıqdan gələn ən
davamlı ənənələrdən güc almasını ön plana
çəkməsi baş verən hadisələrin sosial və fəci
məzmununu qat-qat qüvvətləndirir. Mir Cəlalın
insan konsepsiyası həm də onun vətəndaşlıq
konsepsiyası kimi mənalanır.
Qədir – Qumru səadətinə qarşı çıxanların öz
məqsədlərinə çatmaq üçün heç bir əməldən
çəkinməməsi, Bəbir bəy və tərəfdarlarının çırkin
niyyətlərini həyata keçirmək üçün ictimai mühitdən
çox güclü dəstək almaları, bütövlükdə cəmiyyətin
Qədirin tifaqını dağıtmaqda eyni nota köklənməsi
ictimai əxlaqın pozulduğunu, milli və vətəndaş
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şüurunun səviyyəsizliyini nümayiş etdirir. Mir Cəlal
bütün məsələləri bir kənara qoyub əsas diqqəti
insanın insana münasibəti üzərinə çəkir.
Cəmiyyətin maddiyyat əsirinə çevrilməsinin,
bütün mənəvi dəyərlərə arxa çevirməyin son
nəticədə həmin cəmiyyətin özünü qurbana
çevirəcəyi haqqında xəbərdarlığın mahiyyəti müəllif
təhkiyəsində özünə yer alan bir rəvayətdə çox ciddi
təfsirini tapır: ―Cırcırlara‖ yaxınlaşdılar.
Deyilənə görə, bura ən təhlükəli dərə idi.
Suyu çoxdan qurumuşdu. Burada ədavətdən bir
körpənin – südəmərin başı kəsildiyi üçün bulaq
batmış, yaxın olan kənd dağılmış, quşlar da
köçmüş, dərə ilan – əjdaha yuvası olmuşdu.
Buradan keçən yolçular qorxudan kiriyir, dörd gözlə
fəlakət gözləyirdilər‖ . Bu rəvayət, əslində, müəllifin
insan konsepsiyasının pritça üsulu ilə ən yüksək
fəlsəfi ifadəsi idi. Müəllif bu pritçada insana qeyriinsani münasibətin son aqibətini simvollaşdırmışdı.
Bu simvolun ―Dirilən adam‖da cərəyan edən
hadisələrlə birbaşa əlaqəsi əsərdə realist planda
təsvirini tapan körpə Faxirənin dəhşətli ölüm
səhnəsində reallaşır.
Həqiqi bədii ədəbiyyat heç vaxt insana
humanist münasibətdən kənarda yaranmamışdır və
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yaranmayacaq. Buna görə də Mir Cəlalın romanları
insanlığın ― manifesti‖ kimi həmişə yaşayacaq.

Təyyar Salamoğlu,
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
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Bir ailənin portreti
Xalq yazıçısı və dramaturq Mir Cəlal Paşayevin
ili (1908-1978) elan olunmuş 2018-də mən, bir
tarixi faktı araşdırdım. Çox təəssüf ki, bu fakt,
yazıçının ədəbi irsinin tədqiqi zamanı diqqətdən
kənarda qalıb.
Böyük Vətən Müharibəsinin (1941-45) qızğın
illərində yaradıcı gücünün çiçəklənən çağında
olan Mir Cəlal yeganə azərbaycanlı müəllif olub
ki, vaxtilə Sergey Eyzenşteynin köməkçisi
qismində çalışmış, Amerika səfəri zamanı onu
və Eduard Tisseni müşayiət etmiş, 30-cu illərin
sonlarında isə artıq məşhur sovet komedioqrafı
olan Qriqoriy Aleksandrov onunla əməkdaşlıq
etmək qərarına gəlmişdi. Həmin dövrdə adları
Stalin kinosunun qızıl fonduna daxil olan
Qriqoriy Aleksandrovla həyat yoldaşı Lyubov
Orlovanı arxa cəbhəyə - Bakıya təxliyə
etmişdilər və onlara gələcək ―Azərbaycanfilm‖
kinostudiyasının səviyyəsini qaldırmaq kimi
inzibati-yaradıcı səlahiyyətlər verilmişdi.
Aleksandrovla Mir Cəlalın əməkdaşlığının
nəticəsi isə Bakı kinostudiyasında istehsal
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edilən əzəmətli və özünə görə unikal ―Bir ailə‖
(1943) film-utopiya oldu.
Keçən əsrin 30-cu illərinin sonlarında ölkəni
Stalin repressiyaları dalğası bürümüşdü.
Azərbaycanda elmi və yaradıcı elitanın ən
parlaq nümayəndələri, millətin altyapısı – XX
əsrin əvvəllərində Qafqazın hər üç mərkəzində
– Bakıda, Tbilisidə və Yerevanda kübar mühitdə
müsəlman kiçik burjuaziyasını formalaşdıran
insanlar məhv edilmişdilər. O amansız illərdə
Mir Cəlal Paşayev ―Bir gəncin manifesti‖ adlı
hekayə və povestlər məcmusunu nəşr etdirir. İlk
dəfə ―İnqilab və mədəniyyət‖ jurnalında (19371939) dərc olunan əsər ümumittifaq oxucu
auditoriyasının rəğbətini qazanır.
Məcburi
komsomol təbliğatını nəzərə almasaq, müəllifin
bu əsərləri indi də aktualdır. Müəllifin sadə və
əbədi şeylər barədə düşüncələri azərbaycanlı
milli-mədəni kimliyinin formalaşması ilə üst-üstə
düşür, respublikanın yeni – Azərbaycan SSRİ
statusunda humanitar yüksəlişinə xidmət edirdi.
―Bir ailə‖ filminin ssenarisi bu əsərin əsasında
quruldu.
Lev Vaysenberq və İosif Prutun iştirakı ilə
yazılan və üç novelladan ibarət ssenarinin
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qəhrəmanlarının taleləri fərqli olsa da, onlar
faşizm üzərində qələbə çalmaq uğrunda birləşir
və bir-birindən keçirdi.
Mir Cəlal ssenari üzərində işləyə-işləyə yeni,
milli özünüdərkə sahib sovet elitasının ideoloji
bünövrəsini qoyurdu.
Müəllif, ―incəsənətin ən vacib növü‖ vasitəsilə
Azərbaycan və azərbaycanlı zəhmətkeşlər –
Hitler Almaniyası ilə mübarizə aparmaqdan ötrü
hərbi gəmiləri, təyyarələri, tankları, artilleriyanı
hərəkətə gətirən ―neft‖ cəbhəsinin qəhrəmanları
mövzusunu təsdiqləyir və önə çəkirdi.
Əfsus ki, ssenarinin azərbaycan dilində olan
ilkin mətni də (sinopsis), onunla birlikdə filmin
azərbaycanca
nüsxəsi
də
itirilib
və
tamaşaçıların, Paşayevin orijinal dilindən tam
şəkildə zövq almaq imkanları yoxdur.
Müharibəsiz, ekransız kino
Stalin zamanında qızıl ortanı tutmaq kəskin
ülgücün üzərində addımlamağa bərabər idi.
Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru
istedadlı və uğurlu insanlar idilər, belələri isə
bütün dövrlərdə bacarıqsızların paxıllığına
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səbəb olur. Sovet sistemi isə miskinlərin
mənsəbdə
yüksəlmələri
üçün
hüdudsuz
imkanlar açırdı. Beləliklə də, çox güman ki, ―Bir
ailə‖ filmində ―millətçilik meyli‖ görənlərdən
ibarət bütöv bir ordu meydana çıxıb və film
tamaşaçılara çatmayıb.
Filmin
üçhissəli
kompozisiyası
sovet
vətəndaşının ailə həyatından bəhs edən tipik
sosial filmlər silsiləsindən fərqlənirdi. Arxa
cəbhədə yaşayan internasional ailənin idillik
həyatı cəbhə xəbərləri ilə uyuşmurdu və
müharibə atmosferinin gərginliyini azaldırdı.
―Bir ailə‖ filmini SSRİ Dövlət Film Fondunun
uzaq rəflərinə qoydular, ancaq məhv olmaqdan
xilas etdilər.
RF Dövlət Film Fondundan alınan
cüzi
məlumatlara görə, ekspert komissiyasının
tərkibində
―Bir
ailə‖yə
baxan
Sergey
Eyzenşteyn,
Q.Aleksandrovun
Amerika
təcrübəsi ehtiyatlarının tükəndiyinə işarə edərək
deyibmiş ki: ―Axır ki, Hollivud bloknotu bitdi‖.
Lakin çox ola bilər ki, filmin qadağan
olunmasına, adətən, heç bir kinolenti diqqətdən
qaçırmayan Stalin özü göstəriş verib.
―Bir ailə‖ filmində hadisələr 1942-ci ildə, sovet
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tanklarının döyüşdən əvvəl təmirə göndərildiyi
cəbhəyanı bölgədə cərəyan edir. Ssenarist Mir
Cəlalın istedadı özünü hər şeydən əvvəl orijinal
ideyada büruzə verir. Süjetin standart inkişafı
(təmirçilərin rus briqadiri azərbaycanlıdan –
dəstə komadirindən yaxınlıqdakı şəhərə
getməyi və onun Sadovıy küçəsində yaşayan
valideynlərinə baş çəkməyi xahiş edir. Ancaq
qəlpənin sındırdığı lövhədə ―Sadov… küç…‖
yazısının bir hissəsini görən komandir Sadovı
dalanına girir və başa bir rus ailəsinin evinə
qonaq olur) tamaşaçını tamamilə fərqli
hadisələrə yönəldir və sanki gələcəkdə
çəkiləcək ―Yanlış adam‖ (Alfred Hiçkok; 1956)
və ―İki həyat‖ (Leonid Lukov; 1961) filmlərinə
salam göndərir. Sözügedən filmlərdə hadisələr
əsas qəhrəmanın xatirələri üzərində qurulub və
gözlənilməz finalla bitir.
Paşayev və Aleksandrovla yanaşı gənc, lakin
artıq özünü peşəkar kimi təsdiqləmiş bəstəkar
Qara Qarayev də haqlı olaraq filmin həmmüəllifi
hesab oluna bilər – çünki filmboyu musiqili
səhnələr ard-arda düzülüb.
Filmdə novellaların ardıcıllığı ―1001 gecə‖ylə
assosiasiya yaratmaya bilməz, orda da hər
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əhvalatın finalı növbəti əhvalata start verir.
Qədərində infantil-şıltaq Lyubov Orlovanın da
iştirak etdiyi ailəlikcə musiqi ifa olunan,
akademik fortepianonun Azərbaycan xalq aləti
tarı müşayiət etdiyi epizod – mədəniyyətlərin və
xalqların birliyini simvolizə edir – 40-cı illər
sovet kinosu üçün cəsarətli eksperimentdir.
Tankçı Nəcəf rolunu oynayan Xosrov Məlikov
isə kinogenikliyi və hollivudsayağı təbəssümü
ilə Azərbaycanın ən cazibədar aktyorlarından
biri adını qazanıb.
Həmçinin azərbaycanlı aktyorların özlərini rus
dilində
səsləndirmələri,
Moskvanın
tonstudiyalarının dublyaj səslərindən istifadə
olunmaması kimi nadir hadisəni də qeyd etmək
lazımdır. Yerli aktyorların regional dialekti
personajlara xüsusi folklor koloriti verir.
Tarixi, yaradıcı və senzura kontekstləri
Mir Cəlalın qələmindən çıxmış ―Bir ailə‖də
Azərbaycan kinosunda ilk dəfə olaraq Əlisəttar
Atakişiyevin quruluşunda genişmiqyaslı kütləvi
səhnələrdən ibarət dərin kadrlar peyda olub.
―Bir ailə‖də təsvir olunan hüzurlu sovet Bakısı –
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30-cu illər Stalin dövrü kinolentlərinə xas
―insanların azad nəfəs aldığı‖ cənnətin
mükəmməl rəsmidir.
Ümumi planda neftçi Nəcəfin Abşeronun
yüksək yerində yerləşən, həyətində üzümlük
olan,
―potyomkinsayağı‖
pilləkənləri
(Eyzenşteynə ommaj) sahilə qədər uzanan bağ
evi görünür. Dövrün məcburi elementi olan neft
buruqlarının yanında yelkənli qayıqlar yarışır,
sahildə şəhərkənarı elektrik qatarları və mazut
sisternlərinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş
dəmiryolu stansiyası var.
―Bir ailə‖ filminin quruluşçu operatoru Əlisəttar
Atakişiyevin ikili ekspozisiyaların quraşdırılması,
kadrları vahid kadrda birləşdirmək işində öz
sirləri vardı. O, Hollivudda
təcrübə keçməmişdi, amma onun ustalığı
Eduard
Tissedən
öyrəndiyi
nəzəriyyəyə
əsaslanırdı,
Tisse
operatorluq
sənətinin
özəlliklərini istedadlı tələbəsinə ötürə bilmişdi.
Cəfər Cabbarlının eyniadlı pyesi əsasında
çəkilən, Azərbaycan səssiz kinosunda azad
Azərbaycan qadınının obrazını təcəssüm edən
―Sevil‖ (1929) filmindən sonra Mir Cəlal
Paşayevin azərbaycanlı qadını taleyin iradəsi
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ilə 1941-ci ilin 22 iyununda neftçıxarma
platformasında peyda olaraq ana vətənin plakat
simvoluna
çevrilir.
Üstəlik
müharibənin
başlanması barədə xəbər tamaşaçıya həmişəki
kimi Levitanın səsi ilə, amma mərkəzi
meydanlarda səsgücləndiri dirəklərin yanında
donmuş nəhəng kütlələrin ənənəvi ümumi
planları olmadan
çatdırılır.
Yaşlı
nəsil
tamaşaçılar 50-ci illərin zəruri pafoslu və
operator incəlikləri ilə zəngin (aşağıdan
işıqlandırılan iri planlar, çoxqatlı kadrlar və sair
və ilaxır) kino-hitlərini – ―Əsgər haqqında
ballada‖, ―Durnalar uçur‖ vəs. yaxşı xatırlayırlar.
Aleksandrovda isə hər şey lakonik və sadədir:
―Hə, ana, müharibə başlayıb. Cəbhəyə
gedirəm!‖.
Maraqlıdır ki, eyni dövrdə Fridrix Ermlerin AlmaAta kinostudiyasında Aleksey Kaplerin ssenarisi
əsasında çəkdiyi ―O, vətəni qoruyur‖ (1944)
filmində də Vera Maretskayanın ifasında bir ana
obrazı təsvir olunub – faşistlər tərəfindən qətlə
yetirilmiş oğlunun və ərinin qisasını alan rus
ananın obrazı. Lakin o, intiqamını partizan
dəstəsinin tərkibində yox, qatilləri əzən tankla
alır. Sovet hərbi senzurası bu obrazı məqbul
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bilmişdi, amma dünən evdar qadın olan, bu gün
isə oğlunun tələbi ilə Xəzərin qoynunda
buruqqazma aqreqatının üzərinə
çıxmış
azərbaycanlı neftçi anası obrazını inandırıcı
hesab etməmişdi – çox güman, səbəb o idi ki,
simvol rolunda azərbaycanlı, ya da qazax
anaları yox, rus anaları çıxış etməliydi.
Hollivudu qabaqlamaq…
Dalğıc dənizçi Məmmədlə həyat yoldaşı
Leylanın sevgisindən bəhs edən novella
əvvəldən sona qədər Paşayevin dramaturji
ustalığının örnəyidir. Məmməd (Əlisəttar
Məlikov) zorla hiss edilən şəfqətli öpüşlə həyat
yoldaşından (cazibədar və ehtiraslı Hökümə
Qurbanovanın ilk ekran işi) ayrılır. Xilasedici
dəstənin komandiri (Kazım Ziya) ―doğru‖ xeyirdua sözlərini deyərək Məmmədə o illərdə hələ
mövcud olmayan telefon rabitəsi ilə təchiz
edilmiş skafandrı geyindirir və qəhrəman suya
dalır. O, neft borusunda yaranmış dəliyi
bağlamalıdı ki, yanğınsöndürənlər dəniz
səthindəki alovu zərərsizləşdirə bilsinlər.
Operator Atakişiyev, Aleksandrovun Hollivud
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fəndləri ilə yaraqlanaraq kadrda qəhrəmanın
həyat yoldaşını elə çəkir ki, o, ―Sirk‖ filmdəki
―amerikalı‖ Orlovadan heç də geri qalmır.
Elə əsmər gözəl Qurbanovanın küləkdə
yellənən sarafanı da möhtəşəm sarışın Merilin
Monronun
donundan
pis
görünmür.
Qulaqlarında sırğaları parıldayan və retrotelefonun dəstəyinə ―Alo, ay Məmməd, qurban
olum! Danışan sənin Leylindi‖ pıçıldayan
aktrisanın iri planı isə kinoantologiyaya daxil
edilməyə layiqdir.
Çətin ki, bütün yuxarıda sadalananlar müharibə
dövrünün qaydalarını başından çıxartmayan
sovet kinotəbliğatının kontekstinə uyğun
gələydi. Lakin illər sonra dünya kinosu, kosmik
epopeyalarda
sırf
məişət
kolliziyalarının
fövqəladə vəziyyətlərlə toqquşması üsulundan
uğurla istifadə edəcəkdi.
―Bir ailə‖ filmi, əslində post-avanqard dövrü
sovet kinosunun inkişaf istiqamətini göstərirdi.
Əgər film qəbul olunsaydı, kassa uğuru və janrlı
kinonun eksperimental nümunəsinə çevrilə
bilərdi.

Ülvi Mehdi,
Kinoşünas
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Unudulmaz alim - Mir Cəlal Paşayev
XX əsrin 20-30-cu illərində ədəbi aləmdə
əvvəlcə şeir, sonra isə oçerk və hekayələri ilə
görünən Mir Cəlal az sonra istedadlı və orijinal
yaradıcılıq üslubu olan yazıçı kimi tanınmışdır.
Əlli illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə o,
görkəmli nasir kimi Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində öz layiqli və şərəfli yerini tutmuşdur.
"Bir gəncin manifesti" əsərinə görə Mir Cəlal
klassik sənətkarlar sırasında dayanmaq haqqını
qazanmışdır. Bu əsər çapdan çıxanda, onun
heç 30 yaşı yox idi. 1928-ci ildə mətbuatda ilk
şeirləri "Dənizin cinayəti", "Ananın vəsiyyəti",
"Müxbir" çap olunmuşdur. Lakin o bundan
sonra 1930-cu illərdən etibarən hekayələr
yazmışdır. O dövrün "Şərq qapısı", "Gənc işçi",
"İnqilab və mədəniyyət", "Ədəbiyyat qəzeti" kimi
nüfuzlu nəşrlərində "Doktor Cinayətov", "İfşa",
"Mərkəz adamı", "Naxələf", "Bostan oğrusu",
"Qüdrət nümayişi", "İstifadə", "Dəzgah qızı",
"Heyrət" hekayələrini çap etdirmişdir. 1932-ci
ildə "Sağlam yollarda", 1935-ci ildə "Boy" adlı ilk
oçerklər və novellalar kitabları çap olunmuşdur.
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Mir Cəlalın bütünlükdə yaradıcılıq dünyası ilə
tanışlıqdan sonra belə qənaətə gəlmək olur ki,
onu düşündürən həyatı məsələləri, milli
folklorun, xalq təfəkkürünün işığını, milli-mənəvi
dəyərlərin klassik ənənələrə uyğun inkişafını və
bu istiqamətdə yaranan problemləri xalq
həyatının real görüntüsünü nəsr dilində aydın,
qabarıq şəkildə vermək mümkündür. Necə ki,
böyük Sabirin şeirini oxuyanda, Mirzə Cəlili
oxuyanda, satira və yumorun gücünü duyursan,
Mir Cəlal hekayələrini oxuyanda da eyni hissləri
keçirirsən.
Mir Cəlalın ilk irihəcmli əsəri - "Dirilən adam"
romanı 1935-ci ildə ayrıca kitab kimi nəşr
olunmuşdur. Hələ yarım əsr bundan əvvəl
akademik Məmməd Arif yazmışdı ki, "Mir Cəlal
"Dirilən adam"la diqqətli bir realist yazıçı
olduğunu göstərmişdir".
İlk dəfə 1937-39-cu illərdə hissə-hissə
"Revolyusiya və kultura" jurnalında nəşr olunan
"Bir gəncin manifesti" əsəri isə yazıçının
həyatında böyük bir dönüş yaratmış, ədəbi
zirvəyə aparan yoluna cığır açmış və müəllifə
böyük oxucu auditoriyası qazandırmışdır. 1940cı ildə "Uşaqgəncnəşr"də kitab halında kütləvi
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tirajla buraxılan bu əsər oxucu tələbatına görə
sonrakı illərdə də dəfələrlə çap edilmişdi. "Bir
gəncin manifesti" bu gün də qəlbləri riqqətə
gətirir. Doqquz dəfə müxtəlif illərdə ayrıca kitab
halında nəşr olunmuş "Bir gəncin manifesti"
Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox uzaqlarda
da sevilmişdir. Mir Cəlal Paşayevin nəşr
olunmuş altı romanı oxuculara məlumdur.
"Dirilən adam", "Bir gəncin manifesti", "Yolumuz
hayanadır" romanlarında keçmiş, "Açıq kitab",
"Yaşıdlarım", "Təzə şəhər" romanlarında isə
müasir həyat lövhələrinin bədii təsviri ustalıqla
qələmə alınmışdır. "İnsanlıq fəlsəfəsi" (1961)
kitabında toplanmış hekayələri böyük tərbiyəviəxlaqi əhəmiyyətə malikdir.
Mir Cəlalın bədii yaradıcılıq nümunələri
dəfələrlə nəşr olunmuşdur. "Seçilmiş əsərləri"
(2 cilddə, 1956-57), "Seçilmiş əsərləri" (4 cilddə,
1967-1968), "Seçilmiş əsərləri" (2 cilddə 19861987) hekayələr və povestlərindən ibarət
"Səfərdən qayıdanlar" (1972), "Dağlar dilə
gəldi" (1978), "Ləyaqət", hekayələrindən ibarət
"Bostan oğrusu" (1937), "Gözün aydın" (1939),
"Vətən" (1944), "Həyat hekayələri" (1945),
"Sadə hekayələr" (1955), "Xatirə hekayələri"
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(1962), "Gülbəsləyən qız" (1965), "Silah
qardaşları" 1974 və sair.
Ümumiyyətlə, indiyədək yazıçının 70-dən çox
kitabı nəşr olunmuşdur.
XX əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən
sayılan Mir Cəlal ədəbiyyatşünas, nəzəriyyəçialim kimi də müstəsna və özünəməxsus yer
tutmuşdur. Filologiya təhsili alan tələbələrin I
kursda istifadə etdikləri "Ədəbiyyatşünaslığın
əsasları" dərsliyi sonralar da mütəxəssislərin
stolüstü kitabı olmuşdur. Mir Cəlal müəllim
1936-cı ildən ömrünün sonunadək dərs dediyi
Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyalarında bu
fənndən mühazirələr oxumuşdur.
Mir Cəlalın tanınmış tədqiqatçı Firudin
Hüseynovla birgə yazdığı "XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı" əsəri 40 ilə yaxındır ki, ali
məktəblərin dərs vəsaitidir. Əməkdar elm
xadimi Mir Cəlal XX əsr ədəbiyyat,
ədəbiyyatşünaslıq tarixində elə bir iz açmışdır
ki, bu, XXI əsrin də ədəbi-elmi zirvəsində
görünəcəkdir. Müdriklik, saflıq, vicdan, ləyaqət
tarix boyu mənəviyyat zirvəsində dayandığı
kimi. 1978-ci il sentyabrın 28-də əbədiyyətə
qovuşan, böyük şəxsiyyət kimi tarixləşmiş əziz
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müəllim,
görkəmli
yazıçı,
istedadlı
ədəbiyyatşünas Mir Cəlalın xatirəsi daim
qəlblərdə
yaşayacaq,
ədəbiyyatımızın,
ədəbiyyatşünaslığımızın
əbədi
mövzusu
olacaqdır.
Bu gün təkcə Azərbaycanda deyil, onun
sərhədlərindən kənarda da bu böyük ədibin 100
illik yubileyindən sonra əsərləri çap olunaraq
maraqla oxunur. "YUNESKO-nun 2008
-2009-cu illərdə körkəmli şəxsiyyətlərin və
əlamətdar
hadisələrin
qeyd
edilməsi
proqramına Azərbaycanla bağlı daxil olmuş
yubileylərin keçirilməsi haqqında" Azərbaycan
Prezidentinin 2008-ci il 31 yanvar tarixli
Sərəncamına əsasən yazıçı Mir Cəlal
Paşayevin yubiley mərasimi təntənə ilə qeyd
edilmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, ADPU
Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyini 23 aprel
2008-ci il tarixdə qeyd etmişdir. Mən əziz
müəllimimə dərin hörmət və ehtiramımı bu
yubileydə "Mir Cəlalın şəxsiyyəti və yaradıcılığı"
adlı elmi məqalə ilə çıxış etməyimlə
bildirmişəm. Mənim 30 illik zəhmətim bu
yubileydə öz əksini tapmışdır. Yubileydən əvvəl
"Səs" qəzetində həmin məqaləm dərc
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olunmuşdur. Buna görə də qəzetin baş
redaktoru Bəhruz Quliyev və onun işgüzar
kollektivinə həyatım boyu minnətdaram.
2008-ci ilin noyabrında Parisdə YUNESKO-nun
iqamətgahında
XX
əsr
Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, yazıçı,
alim, müəllim Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə
həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatında, elmində müstəsna
xidmətlər göstərən Mir Cəlal Paşayevin 100
illiyinin YUNESKO səviyyəsində qeyd olunması,
ilk növbədə, Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə
və ədəbiyyatına dünya miqyasında verilən
önəmli dəyərin təzahürüdür.

Ofelya Mürsəlova,
ADPU-nun pedaqogika
kafedrasının baş müəllimi
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İncə yumorlu
müəllimimiz - Mir Cəlal
Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərinə Mir
Cəlalın hekayələri, roman və povestlərindən
parçalar salınması onu uşaqlar və yeniyetmələr
arasında tanınan ədiblərdən birinə çevirmişdi.
Xüsusən ―Bir gəncin manifesti‖ povestinə
Baharın taleyinin təsviri yaşıdlarımın xatirində
dərin iz buraxıb. Hətta 7-8-ci sinifləri bitirdikdən
sonra təhsildən yayınanların yadlarında belə
Baharın ölüm səhnəsi qalıb. Orada işlədilən
bəzi ifadələr xalq deyiminə, atalar sözünə
çevrilmişdir.
Yeniyetməlik çağlarında həvəslə oxuduğumuz
əsərlər arasında Mir Cəlalın ―Bir gəncin
manifesti‖, ―Yolumuz hayanadır‖, ―Dirilən
adam‖, kitabları da vardır.
Azərbaycan Dövlət Universitetində jurnalistika
filologiya fakültəsinin tərkibində şöbə kimi
fəaliyyətə başladığından, bu iki ixtisasın
proqramları arasında yaxınlıq vardı.
Müəllimlərin çoxu
da eyni adamlar idi.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası müdiri
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olan Mir Cəlal jurnalistika şöbəsində (şöbə
1969-cu
ildə
fakültəyə
çevirdi)
ədəbiyyatşünaslıq fənindən dərs deyirdi.
Respublikamızın müxtəlif guşələrindən ali təhsil
arxasınca gələnlərin universitetdə imzalarına
görə tanıdıqları 3-4 nəfər vardısa, onun biri də
Mir Cəlal müəllim idi. Əksəriyyətimiz ona bizlərə
doğma, məhrəm olan bir insan kimi baxırdıq.
Dərslərində çox maraq və həvəslə iştirak
edirdik.
Hər şeyə diqqət yetirən tələbə istəyi ilə bəzən
müxtəlif bəhanələrlə onu mövzudan yayındırır,
ailə-məişət, yaradıcılıq söhbətlərinə cəlb
edirdik. Bu da səbəbsiz deyildi, çünki yazıçı və
şairləri kitab səhifələrindən, qəzet-jurnal
məqalələrindən tanıyırdıq. Çoxumuz canlı
yazıçı və şairləri ilk dəfə ali məktəbdə görürdük.
Ona görə də məişəti ilə də, yaradıcılıqları ilə də
maraqlanırdıq. Mir Cəlal müəllim özünün ailəməişətindən, yaradıcılığından həvəslə danışan
müəllimlərdən deyildi. Bu sahədə sorğularımıza
―xəsis‖
cavablar
verirdi.
Amma
belə
cavablardan daim yaddaşımızda qalan, həyatda
dadımıza çatan da az olmayıb.
Mir Cəlal Əndəbildə anandan olsa da,
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Gədəbəydən daha çox danışır, misalları da
oradan çəkirdi. Deyirdi: ―Bu gün də meşə, dağ,
çay, bulaq təsvir edəndə, gözlərim qarşısına
Gədəbəy
mənzərələrini
gətirib
yazıram.
Əsərlərimdə təsvir edilən mənzərələri gedib
Gədəbəydə tapa bilərsiniz‖.
Gəncliyində Gədəbəydə müəllim işləyən Mir
Cəlalın bədii yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü
də deyəsən həmin illərə düşür. Bədii
yaradıcılıqla məşğul olan tələbələr çap oluna
bilmədiklərindən gileylənəndə: ―Əsas məsələ
yazmaqdı. Siz yazın. Çap olunmaq sonranın
işidi. Onun da öz vaxtı gələcək. Əgər
yazmasanız, çap olunmanıza şərait yarananda
görəcəksiniz əlinizin altında bir şey yoxdu‖.
Sonra fikrini əsaslandırmaq üçün özünün
gənclik illərindən misal çəkərdi. Deyərdi:
―Gədəbəydə müəllim işləyəndə yazdığım
hekayələri çap olunmaq üçün Bakıdakı qəzetjurnallara göndərərdim. Bir səs-soraq çıxmazdı.
Sonra məni ―Kommunist‖ qəzetində məktublar
şöbəsində işə götürdülər.
Arxivdən yazılarımı çıxarıb makinada yazdırıb
ədəbiyyat şöbəsinin müdirinə, redaktora təqdim
etdim. Onlar da ―bəh-bələ‖ səhifəyə qoyar,
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məhsuldar işlədiyimi söyləyərdilər.
Daha bilmirdilər ki, bunlar neçə il öncə yazıb
redaksiyaya göndərdiyim hekayələrdi‖.
Tələbələr bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa
imkan və şərait olmadığını deyəndə Mir Cəlal
müəllim: ―Mən ―Bir gəncin manifesti‖ni yazanda
bir otaqlı mənzilimiz vardı. Uşaqlar da körpəydi.
Orada işləməyə, yazmağa şərait yox idi.
Gecələr mətbəxdə oturub yazırdım. Uşaqların
əskilərini də anaları yuyub mətbəxdə asardı ki,
səhərə kimi qurusun. Başıma əskilərdən su
dama-dama ―Bir gəncin manifesti‖ni yazırdım.
Sonra mənə Azneftdə hər cür şəraiti olan geniş
mənzil verdilər. Amma ―Bir gəncin manifesti‖
kimi əsər yaza bilmədim...‖
Mir Cəlal müəllim bizə dərs deyəndə yaşı 60-ı
keçmişdi. Yaşıdları ilə müqayisədə qoca
görünürdü. Yaddaşı zəifləmişdi. Ona görə də
küçədə, universitetdə kim üzünə baxsa, tanıdıtanımadı, salam verərdi. Deyərdi: ―Sonra gileygüzar edərlər ki, Mir Cəlal müəllim filan yerdə
məni gördü, salam vermədi. Söz-sov olmasın
deyə hamıya salam verirəm‖.
Bəzən kafedrasının müəllimlərinə müraciətlə
neçənci kursa keçdiklərini xəbər alırdı. Onunla
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bağlı, bu xasiyyətinə uyğun lətifələr də
yaranmışdı. Bunun bir səbəbi də danışığındakı
incə yumor idi. Şərqşünaslıq fakültəsində dərs
deyən yaşıdını görəndə: ―XIX əsrdən bəri
görünmürsən‖, dərsə gecikən sıravi müəllimə:
―Özünə ―Volqa‖ al! ‖, otaqda başqası ilə bir az
bərkdən danışan müəllimə: ―A bala, a Xalid,
sənə mane olmuruq ki!‖ deməsi bizi həm
güldürmüş,
həmin
sözləri
həm
də
leksikonumuza keçmişdi.
Dərsdə isə yaddaşının zəifliyi qətiyyən
bilinmirdi.
Az
qala
―Ədəbiyyatşünaslığın
əsasları‖ kitabını əzbər dən söyləyirdi. Bəzən
onu ―yoxlamaq‖ məqsədilə mühazirənin şirin
yerində müxtəlif bəhanələrlə fikrini dağıdır,
mövzunu dəyişdirirdik.
Söhbətini tamamladıqdan sonra yenidən
mühazirəni qaldığı yerdən davam etdirərdi.
Dərs dediyi tələbələrin adlarını yadında saxlaya
bilməyən, birimizi dərs danışmağa çağıranda,
sual verəndə adımızı o biri yoldaşımızdan xəbər
alan müəllimimizin mühazirələri belə dəqiqliklə
yadda saxlamasına heyrətlənərdik.
Mühazirələrin birində yenə tələbə yoldaşlarım
onu mövzudan yayındırdılar. Özümün saxlaya
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bilməyib tələbə yoldaşıma hirsləndim, Mir Cəlal
müəllimə də etirazımı bildirdim. O, məni
eşitmirmiş kimi söhbətini davam etdirdi. Dərsi
başa çatdırandan sonra məni yanına çağırdı.
Sakitcə
―Azərbaycan
ədəbiyyatı
tarixi‖
kafedrasına apardı. Özü əyləşəndən sonra
mənə də oturmağa yer göstərdi. Birbaşa
mətləbə keçdi: ―Elə bilirsiniz müəllimlər sizin
üsullarınızdan xəbərsizdilər? Yox, biz də tələbə
olmuşuq. Tələbə mühazirələrdən yorulanda, elə
suallar verir. Məndən əvvəl kimin dərsi
olduğunu bilmirəm, amma onu bilirəm ki,
uşaqlardan dinləməyə həvəs yox idi. 4-5 nəfər
məni diqqətlə dinləyirdi. Yadında yaxşı saxla!
Mühazirələri universiteti bitirəndən sonra da
kitablardan oxuya biləcəksən. Bəlkə mənim
mühazirəmdən
daha
sanballı
kitablar,
məqalələr də tapıb oxuyacaqsan.
Amma məni, yəni mənim kimi müəllimləri tapa
bilməyəcəksən. Biz ömür yolumuzu danışanda
da ailə-məişət söhbəti eləyəndə də sizə yol
göstərmək, istiqamət vermək məqsədi
daşıyırıq.
Bəlkə
gələcəkdə
kitablarda
oxuduqlarınızla yanaşı, bizim həyat təcrübəmiz
də sizə gərək oldu ‖.
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Mir Cəlal müəllimin sözlərinin doğruluğunu
həyatda dəfələrlə gördüm. O, bir hadisəni izah
etmək istəyəndə, çox vaxt öz başına
gələnlərdən misal çəkirdi. Onun söylədiklərinin
hamısı olmuşdurmu? Yoxsa az-çox olmuş
hadisələri bədiiləşdirib danışırdı? Bu suallara
cavab vermək indi də mənim üçün çətindir. Bir
dəfə ondan səhnədə oynanılmaq, kinoda
çəkilmək üçün əsərlər yazmamasının səbəbini
soruşduq.
- Niyə ki, mən də pyes yazmışdım, - dedi.
- Bəs niyə davam etdirmədiniz? – deyə xəbər
aldıqda:
-C. Cabbarlı ölmüşdü. 37-də H. Cavidi və başqa
istedadlı ədibləri həbs etmişdilər. Meydan boş
qalmışdı. Bakıda da, maşallah, neçə teatr var.
Hamısı da ağzını açıb təzə əsər gözləyirdi. Mən
də cavan, ümidverici müəlliflərdən idim. Dilə
tutdular ki, pyes yazım. Yazdım. Müharibə yeni
başlamışdı. Dövrün nəbzini tutaraq yazdım. Tez
də səhnələşdirdilər. Ailəmlə gedib müəllif
lojasında əyləşmişdim. Tamaşanın şirin yerində
ana oğluna deyirdi: ― - Get, oğlum, qorxma! Sən
ölsən də, narahat olmayacağam! Təki sən
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Hitleri öldür, Vətəni xilas et!‖
Elə bu zaman salondan kimsə bərkdən dedi:
yalançının... Korpeşman ailəmi də götürüb
tamaşadan yarımçıq qayıtdım. Sonra teatrın
rəhbərliyindən əsəri repertuardan çıxarmağı
xahiş etdim. Vətəni sevmək olar. Vətənin
azadlığı yolunda ölmək olar. Amma heç bir ana
bəri başdan oğluna gedib ölməyi məsləhət
görməz. Oğlunun ölümün qucağına atsa da,
ümid edər ki, o sağ qayıdacaq.
Mir Cəlal müəllim reallığı yüksək qiymətləndirən
sənətkarlardan idi. O bunları söyləməklə bizi
yaradıcılıqda boğazdan yuxarı vədlərdən,
pafoslu
çıxışlardan,
patetikadan
uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Hər bir sənətkarın
cəmiyyətdə, ədəbiyyatda mövqeyinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsinə
xüsusi
əhəmiyyət
verərdi. Deyərdi ki, bunu etmədən, heç nəyə
nail ola bilməzsiniz. Vaxtınızı boş yerə xırda
məsələlərə həsr edər, xırda məsələlər arasında
itib-batarsınız. Gəncliyində H. Cavidin ona
tövsiyəsini dönə-dönə xatırlayardı.
Deyərdi: Cavid nə üzərində işlədiyimlə
maraqlandı. Gənc qadın şairlərinin yaradıcılığı
haqqında məqalə yazdığımı söylədim. Cavid bir
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az fikrə gedib: ―Ya gərək elə yazasan, yazın
səni yaşada, ya da elə sənətkardan yazasan ki,
o səni yaşada‖, dedi. Cavidin sözü məni çox
düşündürdü. Ondan sonra Füzuli haqqında
tədqiqata başladım. Füzulini öyrəndikcə, özüm
də zənginləşdim. Beləliklə ―Füzuli sənətkarlığı‖
monoqrafiyam yarandı.
Mir
Cəlal
müəllimin
oğlu
başqa
bir
müəllimimizin — Nəsir İmanquliyevin qızı ilə
evlənmişdi. Nəsir müəllim hərdən nəvəsini də
özü ilə auditoriyaya gətirirdi. Valideynləri işdə
olduğundan görünür, uşağa baxan olmurdu.
Həmin dövrdə Nəsir müəllim ―Bakı‖ və ―Baku‖
qəzetlərinin, eləcə də məhdud tirajla çap olunub
yalnız xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara
göndərilən ―Vətən səsi‖ qəzetinin redaktoru
işləyirdi. Bundan başqa, neçə-neçə ictimaisiyasi vəzifəsi vardı. Plenumlarda, sessiyalarda,
bürolarda olurdu.
Nəsir müəllim nəvəsini gətirəndə, qrupumuzun
qızları sevinclə onu yanlarında əyləşdirər,
darıxmağa qoymazdılar. Bununla yanaşı, Nəsir
müəllimin yumşaq damarını tutub:
―Nəsir müəllim, sizin işiniz bu qədər çox
olmaqla yanaşı, hələ nəvənizi də saxlayırsınız.
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Mir Cəlal müəllim niyə nəvəsinə baxmır?‖ deyə xəbər alanda o, qudasının arxasınca:
―Qoca kişidi, oturub evdə nəvəsini saxlamır.
Gedir universitetə. Vəzifə ona nəvədən şirindir,‖
- deyərək əsəbiləşirdi. Nəsir müəllimin özünün
yaşı 60-ı haqlasa da, işinə olduqca məsuliyyətlə
yanaşardı. Vəzifəsinin çoxluğuna baxmayaraq,
dərsə gecikməz, mühazirəni tez bitirib
getməzdi. Səliqə-sahmanı da həmişə yerində
olardı. Yorulduğunu heç zaman büruzə
verməzdi. Amma çılğın bir insan olduğundan,
ürəyindən nə keçərdi dilinə gətirərdi.
Mir Cəlal müəllim isə sakit, olduqca təmkinli, az
danışan bir insan idi. Nəsir müəllimin nəvəsini
bəzən
universitetə
gətirdiyini,
onunsa
gətirmədiyini xəbər alanda gülümsəyərək:
―Yəqin o babası nəvəsini məndən çox istəyir‖ –
deməklə söhbətdən yayınardı.
Uzun illər universitetin professoru olan,
kafedrada müdir işləyən, 40-a yaxın kitab çap
etdirən Mir Cəlal Paşayevin əmək haqqı
nazirlərin maaşından çox olmuşdu. Amma onun
maddi vəziyyəti ortabab bir idarə müdirinin
dolanışığı qədər belə yox idi. Müdirlərin
uşaqlarını məktəbə maşın gətirib-aparırdısa,
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arvadları maşınla hər yerdə cövlan edirdisə,
Mir Cəlal kimi bir ağsaqqal professor yayın
istisində, qışın soyuğunda da evdən işə-işdən
evə piyada gəlib-gedərdi. Bunun özü bizdə belə
qənaət yaratmışdı ki, Mir Cəlal rüşvət alıb
qiymət yazan müəllimlərdən deyil.
Yaddaşının
korlandığına
görə
ədəbiyyatşünaslığa dair yeni çıxan əsərləri ya
oxumurdu, ya da oxuduğu yadında qalmırdı.
Yeni oxuduğumuz əsərlərdən sual verəndə, ya
da onu bu mövzuda diskussiyaya cəlb etmək
istəyəndə
―cəfəngiyatdır!‖
deməklə
kifayətlənirdi. Bu bizim də ağzımıza düşmüşdü.
Bir suala cavab verə bilməyəndə, öz aramızda
―cəfəngiyatdır‖ deməklə canımızı qurtarırdısa,
başqalarının, xüsusən müəllimlərimizin yanında
―Mir Cəlal müəllim deyən kimidir ‖ deyərdik. Bu
da hamımızın gülüşünə səbəb olardı. Son
dövrlər yazılardan xəbərsiz olsa da, 20-50-ci
illərdə ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat tarixi
mövzusunda yazılanları yaddaşında çox yaxşı
saxlamışdı. Bəzən biz bir fikir söyləyəndə ―Onu
filankəs filanıncı ildə yazmış, filan məqaləsində
söyləmişdi. Filankəs də filan qəzetdə, jurnalda
ona cavab verdi ‖ – deyərdi.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

144

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

Mir Cəlal müəllim bədii yaradıcılığa meyl
göstərən tələbələrə tez-tez gördükləri maraqlı
mənzərələri, adidən fərqlənən hər bir insan
sifətini, yerişini, davranışını yazıya köçürməyi
məsləhət görərdi. Deyərdi: ―Yaxşı da, pis də nə görsəniz, yazın. Bu gün lazımınız olmasa
da, yazın. İndi yazdığınız bədii cəhətdən dolğun
olmaya bilər. Amma unutmayın ki, həmin anın
əhval-ruhiyyəsini özündə əks etdirir. 5-10 il
sonra qələminiz püxtələşəndə, bir gün ―çiy‖ olan
yazılarınızı cilalaya biləcəksiniz. Bu gün
yazdıqlarınız ömrünüzün sonuna kimi sizə
yardımçı olacaq. Bu hekayə, povest, roman
yazanda, xarakter yaratmaq istəyəndə, lap tipin
portretini cızanda, bu gün yazdıqlarınızın
dadınıza çatacaq. Qarışqa kimi, arı kimi
ömrünüzün baharında toplayın ki, ömrünüzün
qışımda yeyə biləsiniz. Cırcırama olmayın‖.
Mir Cəlal müəllim yaşından tez qocalsa da,
yaradıcılığını davam etdirirdi. Yaradıcılıq
ənənəsinə sadiq qalaraq kiçik hekayələr yazıb
çap etdirirdi.

Əli Şamil,
Şair, tədqiqatçı
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Mir Cəlal bir yarpaq söz
Mir Cəlal. Heç bir fəxri ad, titul adı
sadalamadan bu iki kəlmə daha dolğun, daha
möhtəşəm, daha nəhəng səslənir. İnsan qəlbini
ilıq duyğu çulğalayır. Bu məhəbbəti, ehtiramı
Mir Cəlal sağlığında özü qazanmışdır. Çox
güman ki, Mir Cəlalın ikinci, üçüncü,
...yeddinci... yüzillik bayramları daha çox onun
ölməz əsərlərinin işığında, bəşəri dəyəri
fonunda
Azərbaycan
xalqının,
ədəbi
ictimaiyyətin diqqətində dayanacaq, qeyd
olunacaqdır. Bu yüzillikdə isə onun birbaşa
ünsiyyətdə olduğu, dərs dediyi, elmi işlərinə
rəhbərlik etdiyi ziyalıların, həmkarlarının,
yetirmələrinin xatirələri dinlənir və bu, yubiley
tədbirlərinə bir ayrı ovqat gətirir.
Yazıçı, alim və müəllim. Bu üç müqəddəs
sənəti – yaradıcı dünyanı, peşəni öz müdrik
şəxsiyyətində cəmləşdirən Mir Cəlalın XX əsr
Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, təhsilinin
inkişafındakı xidmətləri misilsizdir.
Yazışı kimi Mir Cəlal ədəbiyyat aləminə 1928-ci
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ildə gəlmişdir.
Ədəbiyyatşünas kimi Mir Cəlal 1928-ci ildə ilk
tədqiqat əsərini yazmışdır.
Mir Cəlal müəllimlik fəaliyyətinə 1928-ci ildə
başlamışdır.
Bu üç sahəni eyni zaman çərçivəsində öz
parlaq istedadında, yorulmaz zəhmətindəəməyində və ardıcıl fəaliyyətində birləşdirən Mir
Cəlal barədə ən səmimi duyğuları yarım əsr
bundan əvvəl Süleyman Rüstəm daha gözəl
ifadə etmişdir:
Sadə ürəklərdə yandırıb çıraq,
Qazandın ellərin məhəbbətini.
Mir Cəlal müəllim bu üç sahənin hər birində
ayrıca zirvə fəth etmişdir. Bütün könüllərə yanğı
salmış ―Bir gəncin manifesti‖, zamanın güzgüsü
olan kiçik hekayələri klassik bədii nümunə kimi
ədəbiyyat
tariximizin
səhifələrində
yaşayacaqdır.
―Füzuli sənətkarlığı‖, ―XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı‖, ―Azərbaycanda ədəbi məktəblər
(1905-1917)‖, ―Ədəbiyyatşünaslığın əsasları‖
ədəbiyyatşünaslıq
fondumuzun
qızıl
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nüsxələridir.
Ali təhsilimizin beşiyi sayılan Bakı Dövlət
Universitetinin
sadə
müəllimi,
nüfuzlu
professoru kimi xatirələrdə hələ çox-çox illər
yaşayacaqdır.
Mir
Cəlal
müəllim
həqiqət,
düzlük,
səmimiyyət aşiqi olub. İnsanlıq üçün lazım olan
ən saf xüsusiyyətlər qəlbinin nurundan qorlanıb.
Mir Cəlal müəllim ailəsini, övladlarını sevən,
qoruyan şəxs olub. ―Həyatımda yaratdığım ən
böyük əsər ailəmdir‖. Oğlu professor Hafiz
Paşayev qeyd edir ki, cəmiyyətin sağlamlığını
ailənin möhkəmliyində görən Mir Cəlal bu
sözləri gözəl ifadə xatirinə deyil, həqiqətən belə
düşündüyünə görə deyərdi. Bəlkə də, özü
uşaqlıq çağlarından ailə məhəbbətindən uzaq
düşdüyünə görə idi ki, ailə dəyərlərinə, ailə
ünsiyyətinə xüsusi məhəbbət bəsləyirdi. Gəlini,
şərqşünas alim Rəna xanım Paşayeva
söhbətlərimizin birində duyğularını ürək dolu
məhəbbətlə bildirərək dedi: ‖O, çox gözəl,
səmimi bir insan, ata, çox diqqətcil, məhəbbətli
şəxsiyyət idi. Mir Cəlal müəllim haqqında
günlərlə danışsam, söhbətim qurtarmaz‖.
Böyük şəxsiyyətlər həm də tarix fonunda
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yetişirlər. Allahın bir çınqı nurundan yaranan
insan böyük hikmətlər dəryasına, bəşəriyyətin
sevimlisinə çevrilə bilər. Mayasında halallıq,
sevgi, paklıq, istedad olan yerdə Allah sənin
istəyinə, arzularına köməkçi olur. Elə bu istəklə
də 1908-ci ilin bir yaz günündə - aprelin 26-da
Cənubi
Azərbaycanın
Əndəlib kəndində
dünyaya göz açmış Mir Cəlalın ömrünə - ədəbi,
elmi, ictimai fəaliyyətinə nəzər salaq.
Yazıçı Mir Cəlal
XX əsrin 20-30-cu illərində ədəbi aləmdə
əvvəlcə şeir, sonra isə oçerk və hekayələri ilə
görünən Mir Cəlal az sonra istedadlı və orijinal
yaradıcılıq üslubu olan yazıçı kimi tanındı. Əlli
illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə o, görkəmli
nasir kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz
layiqli və şərəfli yerini tutmuşdur. Qəti əminliklə
deyə bilərik ki, təkcə ―Bir gəncin manifesti‖
əsərinə görə də Mir Cəlal klassik sənətkarlar
sırasında dayanmaq haqqını qazanmışdır. Bu
əsər çapdan çıxanda isə onun heç 30 yaşı yox
idi. 1928-ci ildə mətbuatda ilk şeirləri (―Dənizin
cinayəti‖, ―Ananın vəsiyyəti‖, ―Müxbir‖) çap
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olunmuşdur. Lakin o, bundan sonra, daha
doğrusu, 1930–cu ildən etibarən hekayələr
yazmışdır.
―Şərq qadını‖, ―Gənc işçi‖, ‖İnqilab və
mədəniyyət", ―Ədəbiyyat qəzeti‖ kimi nüfuzlu
nəşrlərdə ―Doktor Cinayətov‖, ―İfşa‖, ―Matışgə‖,
―Mərkəz adamı‖, ―Naxələf‖, ―Bostan oğrusu‖,
―Qüdrət nümayişi‖, ―İstifadə‖, ―Taza toy‖,
―Dəzgah qızı‖, ―Heyrət‖ ... hekayələrini çap
etdirmişdir. 1932-ci ildə ―Sağlam yollarda‖,
1935-ci ildə ―Boy‖adlı ilk oçerklər və novellalar
kitablar çap olunmuşdur. Mir Cəlalın bütövlükdə
yaradıcılıq dünyası ilə tanışlıqdan sonra belə
qənaətə gəlmək olur ki, onu düşündürən həyati
məsələləri, milli folklorun, xalq təfəkkürünün
işığını, milli-mənəvi dəyərlərin klassik ənənələrə
uyğun inkişafını və bu istiqamətdə yaranan
problemləri, xalq həyatının real görüntüsünü
nəsr dilində aydın, qabarıq şəkildə vermək
mümkündür. Necə ki, böyük Cabiri oxuyanda
şeirin, Mirzə Cəlili oxuyanda satira və yumorun
gücünü duyursan, Mir Cəlal nəsrində hekayələrini oxuyanda da eyni hissləri
keçirirsən.
Mir Cəlalın ilk irihəcmli əsəri - ―Dirilən adam‖
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romanı 1935-ci ildə ayrıca kitab kimi nəşr
olunmuşdur. Hələ yarım əsr bundan əvvəl
akademik Məmməd Arif yazmışdı ki, ―Mir Cəlal
―Dirilən adam‖la diqqətli bir realist yazıçı
olduğunu göstərmişdir‖.
İlk dəfə 1937-39-cu illərdə hissə-hissə
―Revolyusiya və kultura‖ jurnalında nəşr olunan
―Bir gəncin manifesti‖ əsəri isə yazıçının
həyatında, mən deyərdim ki, böyük bir dönüş
yaratmış, ədəbi zirvəyə aparan yoluna cığır
açmış və yazıçı kimi müəllifə böyük oxucu
auditoriyası qazandırmışdır. 1940-cı ildə
―Uşaqgəncnəşr‖də kitab halında kütləvi tirajla
buraxılan bu əsər oxucu tələbatına görə sonrakı
illərdə də dəfələrlə çap edilmişdi. Vaxtilə elə bir
Azərbaycan oxucusu yox idi ki, bu əsərlə
tanışlığı olmasın. Əsərdən müəyyən hissə orta
məktəb dərsliklərinə də daxil edilmişdi. Bununla
tanış olan hər bir yeniyetmə hökmən əsəri tam
oxumağa can atırdı. Hətta 1970-ci illərdə də
onu kitabxanalardan almaq üçün növbəyə
yazılar, kitabın tökülmüş vərəqlərini hər kəs
ehmalca səliqəyə salardı ki, hamı oxuya bilsin.
Kitablara olan həmin marağı indi isti bir
duyğutək xatırlayırıq.
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―Bir gəncin manifesti‖indəki hadisələrin
inkişafı, xarakterik obrazlar, xüsusən, Baharın
acı taleyi uzun müddət adamın fikrindən qopa
bilmirdi. Yazıçı fikri, yozumu elə ustalıqla,
sətiraltı ifadələrlə işlənmişdir ki, əsər hər zaman
aktuallığını qoruya bilmişdir. Sona ananın zərbməsələ çevrilmiş ―İtə ataram, yada satmaram‖
kəlamı, üsyanı, etirazı obrazın xarakterini
açmışdır. Onun milli mənliyi, mərdliyi insan
qəlbində qürur doğurmuş, sanki əyilməz
dağların gücünü, əzəmətini içində hiss etmisən.
Bu, Azərbaycan qadınının daha bir yeni,
mübariz, yenilməz obrazı idi. Burada maddi
səfalət içində əriyən insan şəxsi ləyaqətini
nəfsinə qurban vermir. Bütün bu və ya digər
nəticələrə söykənib demək mümkündür ki, Mir
Cəlal ziyalı mənəviyyatı, düşüncəsi, sadə qəlbi
ilə filosof yazıçı kimi qəlblərdə, milli
ədəbiyyatımızda
əbədiləşmişdir.
Əsərdəki
ideoloji məqamları nəzərə almasaq, ―Bir gəncin
manifesti‖i bu gün də bədii əsər numunəsitək
qəlbləri riqqətə gətirir. 1940, 1949, 1953, 1964,
1967, 1970, 1980, 1986, 2005-ci illərdə ayrıca
kitab halında nəşr olunmuş ―Bir gəncin
manifesti‖ Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

152

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

uzaqlarda da sevilmişdir. Daim oxucu məktubu
alan yazıçıya günlərin birində Baltikyanıdan IX
sinifdə oxuyan məktəblidən də məktub gəlir.
Həmin məktəbli yazıçıdan xahiş edir ki, ―Bir
gəncin manifesti‖ndə Baharı öldürməsin‖.
Əsərin təcir gücü özünü göstərmişdi. Təbii ki,
yazıçının sənətkarlığı elə buradan başlayır.
Mir Cəlalın nəşr olunmuş altı romanı oxuculara
məlumdur. ―Dirilən adam‖, ―Bir gəncin
manifesti‖, ―Yolumuz hayanadır‖ romanlarında
keçmiş, ―Açıq kitab‖, ‖Yaşıdlarım‖, ‖Təzə şəhər‖
romanlarında isə müasir həyat lövhələrinin bədii
təsviri ustalıqla qələmə alınmışdır. ―İnsanlıq
fəlsəfəsi‖ (1961) kitabında toplanmış hekayələri
böyük tərbiyəvi-əxlaqi əhəmiyyətə malikdir.
―İnsanlıq fəlsəfəsi‖, ―Subaylıq fəlsəfəsi‖, ―Təzə
toyun nəzakət qaydaları‖, ―Vicdan mühakiməsi‖,
―Vicdan əzabı‖, ―Hesab dostları‖, ―Təsadüf, ya
zərurət‖, ―Qocaların uşaq söhbəti‖ və digər
hekayələrində real həyat lövhələri, fəlsəfi
düşüncələr əks olunmuşdur. Mir Cəlalın
yaradıcılığına bir oxucu kimi də yanaşan
professor Hafiz Paşayev söhbətində bildirdi ki,
―müstəqilliyimiz yolunda, dövlət quruculuğumuz
sahəsindəki çətinlikləri görəndə, Mir Cəlalın
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―Səviyyə‖ adlı son hekayəsi yadıma düşür. O,
bu hekayəni ölümündən bir neçə gün əvvəl
yazmışdı. Müəllif cəmiyyətimizdə çatışmayan,
qıtlığa düşən ən vacib şey nədir? - sualına
özünəməxsus yığcam üslubda cavab axtararaq
deyir ki, müxtəlif vəzifə, iş, rütbə sahiblərində
məhz səviyyə çatmır. Zənnimcə, bu hekayə hər
zaman aktual görünür‖. Mir Cəlal müəllimin
hekayələrindəki ən mühüm xüsusiyyətlərdən
biri də onun toxunduğu problemə, məsələyə
yığcam tərzdə yanaşması, fikrini konkret
ifadələrlə oxucuya aydın çatdırmasıdır.
Mir Cəlalın bədii yaradıcılıq nümunələri
dəfələrlə nəşr olunmuşdur: ―Seçilmiş əsərləri‖ (2
cilddə, 1956-57), ―Seçilmiş əsərləri‖ (4 cilddə,
1967-68), ―Seçilmiş əsərləri‖ (2 cilddə, 198687), hekayə və povestlərdən ibarət ―Şəfəqdən
qalxanlar‖ (1972), ―Dağlar dilə gəldi‖ (1978),
―Ləyaqət‖, hekayələrdən ibarət ―Bostan oğrusu‖
(1937), ‖Gözün aydın‖ (1939), ―Vətən‖ (1944),
―Həyat hekayələri‖ (1945), ―Sadə hekayələr‖
(1955),
―Xatirə
hekayələri‖
(1962),‖
―Gülbəsləyən qız‖ (1965), ―Silah qardaşları‖
(1974) və sair.
Ümumiyyətlə, indiyədək yazıçının 70-dən çox
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kitabı nəşr olunmuşdur. Şübhəsiz ki, yazıçının
ədəbi irsinə ehtiram kimi, gələn illərdə bunların
sayı daha da artacaqdır.
Ədəbiyyatşünas Mir Cəlal
Mir Cəlalı orta məktəb illərində biz yazıçı kimi
tanıyırıqsa,
sonrakı
illər
o,
böyük
ədəbiyyatşünas alim, nüfuzlu pedaqoq kimi
nəzərlərimizdə böyüyür.
XX əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən
sayılan Mir Cəlal ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi
alim kimi də müstəsna və özünəməxsus yer
tutmuşdur. Filologiya təhsili alan tələbələrin I
kursda istifadə etdikləri ―Ədəbiyyatşünaslığın
əsasları‖ dərsliyi sonralar da mütəxəssislərin
stolüstü kitabı olmuşdur. Mir Cəlal müəllim
1936–cı ildən ömrünün sonunadək dərs dediyi
Bakı Dövlət Universitetinin auditoriyalarında bu
fənndən mühazirələr oxumuşdur. Tanınmış
ədəbiyyatşünas
alim,
professor
Şamil
Salmanov yazır ki, ―Ədəbiyyatşünaslığın
əsasları‖ fənninə dair dərslik olmadığından
tələbələr çətinlik çəkirdilər. Bunu başa düşən
Mir Cəlal müəllim mövzuları konkret izah edir,
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ədəbiyyat elminin anlayışları, problemləri
barədə ətraflı bilik və məlumat verirdi. O, məlum
həqiqətləri, müddəaları sadəcə təkrar etmirdi,
mühazirələri quru, sxematik planda qurmurdu.
Bu məsələlərə yazıçı kimi yanaşırdı, sənətkarlıq
vərdişlərindən, şəxsi qənaətlərindən çıxış edirdi
ki, bu da onun mühazirələrini maraqlı və canlı
edirdi.
Mühazirələrində
əyani,
bəzən
gözlənilməz sübutlar, dəlillər gətirirdi, təhlil
prinsiplərini bizə aşılayırdı‖. Belə bir zəruri
ehtiyacdan doğan, klassik ənənələrə, dərin elmi
məntiqi əsaslara söykənən dərslik sonralar
dəfələrlə çap olunmuşdur və indi, XXI əsrdə də
istifadə edilir. Professor Pənah Xəlilovla birgə
işlənmiş bu kitabda ―Ədəbiyyat haqqında
ümumi məlumat‖, ―Ədəbi əsərlər haqqında‖,
―Ədəbi növlər və janrlar haqqında‖ kimi
fəsillərdə ümumi ədəbi-nəzəri məsələlər əksini
tapmışdır.
Mir Cəlalın hələ 20 yaşında yazdığı və 1928-29cu illərdə ―Maarif yolu‖ jurnalının bir neçə
nömrəsində ardıcıl olaraq dərc etdirdiyi
―Ədəbiyyatda romantizm‖ adlı irihəcmli ədəbitənqidi məqaləsi onun ədəbiyyatşünas kimi
böyük gələcəyindən, parlaq istedadından xəbər
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verirdi. Çox gənc yaşlarında belə bir
məzmunda, dünya ədəbiyyatı nümunələrinə
istinad edərək məqalə yazması, heç şübhəsiz,
ədəbiyyatşünaslıq tariximiz üçün böyük hadisə
sayıla bilər. Mir Cəlalın bu məqaləni dərc
etdirdiyi illər onun Gəncədə çalışdığı dövrə
təsadüf edir. İki il sonra, Kazan Pedaqoji
İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində oxuduğu
illərdə isə ―Hücum‖ adlı məqalə ilə ―Kommunist‖
qəzetində (16 oktyabr, 1931-ci il) çıxış etmişdir.
Bu məqalə ―Hücum‖ jurnalının 1931-ci il 8-ci
nömrəsi haqqındadır. 1932-ci ildən Bakıda
fəaliyyət göstərən Mir Cəlal publisistik
məqalələri ilə yanaşı, ―Azad qadın bədii
ədəbiyyatda‖, ―Gəncliyin səsi‖, ―Şeirin gəncliyi‖,
―Bir poema haqqında‖, ―Böyük problemlər
romanı‖, ―Gənc qələmlər‖, ―İlk addım‖ adlı
ədəbi-tənqidi məqalələri ilə də mətbuatda teztez görünməyə başladı. 1935-ci ildən isə daha
ciddi və məsuliyyətli mövzulara üz tutdu. Böyük
şairimiz
Abbas
Səhhətin
―Əsərləri‖nə
müqəddimə, ―Əbülqasım Nəbati‖ kitabına
müqəddimə
(Həmid
Araslı
ilə
birgə),
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ―Seçilmiş
əsərləri‖nə müqəddimə, ―Nəriman Nərimanovun
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əsərləri haqqında‖ və sair kimi sanballı
ədəbiyyatşünaslıq məqalələri elmi dəyərinə
görə müəllifinə böyük uğur gətirmişdir.
1932-ci ildə Bakı Dövlət Elmi Tədqiqat
İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş gənc
tədqiqatçı 1935-ci ildə təhsilini bitirir. Elə bu
illərdə yenicə yaradılmağa başlayan Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunun formalaşmasında
yaxından iştirak edir və institutun ―XX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatı‖ şöbəsinin müdiri
vəzifəsinə seçilir. 1938-ci ildə Həmid raslı ilə
birgə natamam orta və orta məktəb şagirdləri
üçün ―Ədəbiyyat‖ dərsliyini nəşr etdirirlər.
Elmi fəaliyyətini davam etdirən gənc Mir Cəlal
1940-cı ildə ―Füzulinin poetik xüsusiyyətləri‖ adlı
əsərinə görə filologiya elmləri namizədi, 1947-ci
ildə isə ―Azərbaycanda ədəbi məktəblər‖
əsərinə görə filologiya elmləri doktoru alimlik
dərəcələrini almışdır. Füzuli poeziyasının
qüdrətinə heyran olan, ümumiyyətlə, klassik
ədəbiyyata qəlbən bağlı Mir Cəlal 1958-ci ildə
bu mövzuya yenidən müraciət edərək və
əvvəlki
əsərini
təkmilləşdirərək
―Füzuli
sənətkarlığı‖ adlı monoqrafiyasını nəşr etdirir.
Professor Qara Namazov deyir ki, Mir Cəlalın
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―Füzuli sənətkarlığı‖ monoqrafiyası Füzuli ədəbi
irsini öyrənmək, mənimsəmək və dərk etmək
üçün elmi açardır. Əsər 1994-cü ildə təkrar nəşr
olunmuşdur.
―Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)‖
əsərində isə Mir Cəlal XX əsrin əvvəllərində
inqilabi-demokratik meyillərlə əlaqədar baş
verən ictimai-siyasi hadisələr kontekstində
Azərbaycanda realizm, romantizm ədəbi
məktəbləri, maarifçi-didaktik yazıçılar və xırda
məişət dramları haqqında müfəssəl tədqiqatlar
aparmış, əhatəli elmi nəticələr əldə etmişdir.
1905-1917-ci illərin mədəni həyatının Cəlil
Məmmədquluzadə,
Əbdürrəhim
bəy
Haqverdiyev, Mirzə Ələkbər Sabir, Əli Nəzmi,
Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar,
Mirzə Əli Möcüz, Firudin bəy Köçərli,
Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, Əbdülxaliq
Cənnəti, Abdulla bəy Divanbəyoğlu, Səid
Səlmasi, Səməd Mənsur Kazımov, Süleyman
Sani Axundov, Abdulla Şaiq, İbrahim bəy
Musabəyov, Məhəmməd Qarayev kimi ədəbi
simaların
yaradıcılıqları
müstəvisində
araşdırıldığı bu əsərin doktorluq işi kimi
müdafiəsi Bakı Dövlət Universitetinin akt
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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salonunda olmuşdu. Altı saatdan çox çəkən
müdafiə açıq, qızğın müzakirə, mübahisə
şəraitində keçir. Görkəmli ədəbiyyatşünas
alimlər öz fikirlərini deyir və əsərə yüksək
qiymət verirlər. Böyük şairimiz Səməd Vurğun
da çıxış edərək bildirir ki, əsəri oxuyub və əsər
Elmi şuranın üzvi olsaydı, o da səs verərdi.
Mir Cəlal müəllim vaxtilə bu əsərini nəşr
etdirmək fikrində olsa da, sağlığında bunu edə
bilməmişdi.
Tanınmış
ədəbiyyatşünas,
professor Təhsin Mütəllimov üstadın 390
səhifəlik ―Azərbaycanda ədəbi məktəblər‖
monoqrafiyasını elmi redaktor kimi nəzərdən
keçirmiş və 2004-cü ildə nəşr etdirmişdir. O
deyir ki, ―əsəri nəşrə hazırlayarkən Mir Cəlal
müəllimin xarakteri və diqqəti daim fikrimdə
dolanıb, bu səbəbdən də işə zərgər dəqiqliyi ilə
yanaşmışam‖.
Mir Cəlalın tanınmış tədqiqatçı Firudin
Hüseynovla birgə yazdığı ―XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı‖ əsəri 40 ilə yaxındır ki, ali
məktəblərin dərs vəsaitidir. Bu dərslikdə XX
əsrin böyük ədəbi şəxsiyyətləri, onların
yaradıcılığı, ədəbi mühitə gətirdiyi yeniliklər
haqqında əhatəli elmi fikirlər əks olunmuşdur.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Mir Cəlal böyük şəxsiyyətlərin həyat və
yaradıcılqlarını, dövrün ictimai-siyasi, ədəbimədəni mühitini öyrənməklə, tədqiq etməklə
özü də mənən uca zirvələr fəth etmiş, şəxsiyyət
kimi müdrikləşmişdi.
Ədəbiyyatşünas alim kimi Mir Cəlalın nüfuzu bir
də o mənada möhtəşəmdir ki, Azərbaycanın
istedadlı ədəbiyyatşünas alimlərini (Firudin
Hüseynov,
Kamal
Talıbzadə,
Bəxtiyar
Vahabzadə, Vaqif Vəliyev, Əziz Mirəhmədov,
İnayət Bəktaşi, Abuzər İsmayılov, Qara
Namazov,
Nəriman
Həsənzadə,
Cəlal
Abdullayev, Yasif Nəsirov, Təhsin Mütəllimov,
Asif Hacıyev, Sadıq Şükürov, Xalid Əlimirzəyev,
Elçin) elmimizə məhz o, təqdim etmişdir. Elmi
rəhbəri kimi Mir Cəlal onların yetişməsində
böyük rol oynamışdır. Ümumiyyətlə o, 40-a
yaxın dissertasiyanın elmi rəhbəri olmuşdur.
Əməkdar elm xadimi Mir Cəlal XX əsr
ədəbiyyat, ədəbiy-yat-şünaslıq tarixində elə bir
iz açmışdır ki, bu, XXI əsrin də ədəbi-elmi
zirvəsində görünəcəkdir. Müdriklik, saflıq,
vicdan, ləyaqət tarix boyu mənəviyyat
zirvəsində dayandığı kimi.
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Müəllim Mir Cəlal
Mir Cəlal 1928-ci ildə Gəncə Darülmüəllimini
bitirdikdən
sonra
Gədəbəy
səkkizillik
məktəbində direktor vəzifəsində çalışmışdır.
Onun haqqındakı xatirələrdən öyrənirik ki,
rayonun Söyüdlü, Axırdam kəndlərində də dərs
demişdir. Müəllim kimi ilk dəfə sadə kənd
uşaqları ilə işləmək, bəlkə də, onun həyatında
böyük
izlər
qoymuşdur.
Yazıçı
Nahid
Hacızadənin xatirələrində oxuyuruq ki, Mir Cəlal
müəllim ömrünün həmin səhifəsini məhəbbətlə
anırmış: ―Dağ adamları düz olur, halal olur.
Mərd-mərdanə camaatı var Gədəbəyin. Orada
çox hörmət–izzət görmüşəm. Ömrüm boyu o
yerləri, o insanları unutmaram.‖ Firudin
Hüseynov isə yazırdı: ―Uşaqlıq illərini keçirdiyi
Gəncə, ilk dəfə müəllimlik etdiyi Gədəbəy
söhbətinin, sözünün mayası, dilinin əzbəri idi‖.
Bir il sonra Mir Cəlal Gəncə şəhərindəki 1
nömrəli məktəbə direktor təyin olunmuşdur.
1932-ci ildə Kazan Universitetini bitirdikdən
sonra
da
pedaqoji
fəaliyyətini
davam
etdirmişdir. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda
və ömrünün axırına qədər Bakı Dövlət
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Universitetində dərs demişdir. Bakı Dövlət
Universitetinin auditoriyalarında əziz tələbələri
qarşısında oxuduğu mühazirələr Mir Cəlal
müəllimin unudulmaz əsərləri, həyatının isə ən
xoş çağları olub. Universitetin Azərbaycan
ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, 1948-ci ildən
ən nüfuzlu, sevimli professorlarından biri idi.
1961-ci
ildən
Azərbaycan
ədəbiyyatı
kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Hətta dərs demədiyi tələbələrin də xatirində
o, olduqca sadə, səmimi, mehriban bir müəllim
kimi yaşayır.
Mir Cəlal şəxsiyyəti və tədqiqatlar dünyası
Mir Cəlal müəllim haqqında onlarca, yüzlərlə
xatirələr danışılır, yazılır. Onun ədəbi irsi neçə
onilliklərdir ki, elmi araşdırmaların mövzusuna
çevrilibdir.
Mən Azərbaycan-özbək (cığatay) ədəbiyyatları
kontekstində araşdırmalar apararkən 1975-ci
ildə yazılmış bir qeydə rast gəldim.
Ədəbiyyatşünas,
özbəkşünas
alim
Qulamhüseyn Əliyev yazır ki, ―1963-65-ci illərdə
Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin
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aspirantı
olduğum
zaman
Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dissertasiya
mövzumun təsdiqi haqqında çox mübahisə
oldu. Kafedranın müdiri, professor Mir Cəlal
Paşayev və professor Pənah Xəlilov israr etdilər
ki, Azərbaycan-özbək xalqlarının ta qədimdən
başlanıb gələn ədəbi əlaqələr tarixinin tədqiqinə
ciddi ehtiyacı var. Bir gün tez, bir gün gec, axır
ki, bir nəfər bu işə girişməli, sovet
ədəbiyyatşünaslığının
ədəbi
əlaqələr
xəritəsində ―işğal edilmiş zonaya‖ səyahət
etməlidir. Mən də razılaşdım‖.
Azərbaycan-özbək
(cığatay)
ədəbiyyatları
mövzusunda monoqrafiya üzərində işlərkən bu
qeydlər daim fikrimdə dolanıb. İndi böyük
ədəbiyyatşünas alimin 100 illiyində həmin işi
tamamlayıb təqdim etmək qərarındayam. Bu
ağır zəhmətli işimi böyük şəxsiyyət, yazıçı, alim
və pedaqoq Mir Cəlalın yubileyinə hədiyyəm
hesab edirəm.
Mir Cəlal yaradıcılığı bir çox xalqlar kimi, özbək
oxucularına, ədəbiyyatşünaslarına da tanış və
doğmadır.
Özbək
ədəbiyyatşünaslığında,
xüsusən, Lütfi, Nəvai, Babur, Məşrəb, Agahi
kimi özbək klassiklərinin yaradıcılığı ilə bağlı
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tədqiqatlarda klassik Şərq poetikasına aid
istilahların ön plana çəkilməsi, qəzəlin poetik
xüsusiyyətlərinin təhlilində orta əsr Şərq
ədəbiyyatşünaslığına məxsus bədii təsvir
vasitələrinə (təşbeh, istiarə, mübaliğə, təzad və
s.) üstünlük verilməsi özündən sonrakı
tədqiqatçılara Maqsud Şeyxzadənin təsiri,
Maqsud Şeyxzadənin özünə isə professor Mir
Cəlal Paşayevin təsiri kimi diqqəti cəlb edir.
Belə ki, Şərqdə qədimdən xüsusi poetika
elminin mövcudluğuna və klassik şeiriyyəti bu
elmin prinsip və qaydaları ilə tədqiq etməyin
vacibliyinə diqqəti ilk dəfə Mir Cəlal Paşayev
"Füzuli
sənətkarlığı"
monoqrafiyasında
yönəltmiş, Maqsud Şeyxzadə isə Əlişir Nəvai
haqqında məqalələrində, o cümlədən, "Ustadın
icadxanasında", "Qəzəl mülkünün sultanı" adlı
tədqiqatlarında Mir Cə-lal Paşayevdən sitatlar,
iqtibaslar gətirərək, bu yeni elminəzəri yanaşma
üsulunu özbək ədəbiyyatşünaslarının diqqətini
cəlb etmişdir. Sonralar Özbəkistanda ―poetik
sənətlərə‖ maraq birdən-birə güclənib, hətta
Azərbaycandan fərqli olaraq, ilk farsdilli orta əsr
mənbələri özbəkcəyə tərcümə edilmişdir. Bu
sahədə
ciddi
uğur
qazanan
özbək
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ədəbiyyatşünasları
(Ə.Həyitmətov,
Ə.Qəyyumov, Y. İshaqov, B.Rəhmanov,
Ə.Əbdülqafurov, S.Qəniyeva və başqaları) bu
və ya digər şəkildə Mir Cəlal Paşayevin ―Füzuli
sənətkarlığı‖ndan bəhrələnmişlər. Belə faktlar
xalqlarımız arasında ədəbi əlaqələrin və ədəbi
təsirin yeni, özünəməxsus bir təzahür formasını
üzə çıxarmağa imkan verir. Bu faktlar, eyni
zamanda, Mir Cəlal Paşayevin XX əsr
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin təşəkkülü
və
inkişafındakı
özünəməxsus
yerini
müəyyənləşdirir. Bu baxımdan Özbəkistan EA
Nəvai
adına
Dil-Ədəbiyyat
İnstitutunun
nəzəriyyə şöbəsinin baş elmi işçisi, iki dildə
yazıb-yaradan tanınmış şair Akif Azalpın
məşhur ―Azərbaycan‖ şeirindən bir bəndi
xatırlatmaq yerinə düşər:
...Hər xalçanın ərzi gəzən sədasında
Alqışlayıb sonaların kamalını,
Sən diriltdin Mir Cəlalın nidasında
“İtə atar, yada satmaz!” amalını.
Tüğyanların ümman-ümman, Azərbaycan!
Dünya bir yan, sən bir yansan, Azərbaycan!
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1978-ci il sentyabrın 28-də əbədiyyətə qovuşan,
böyük şəxsiyyət kimi tarixləşmiş, əziz müəllim,
görkəmli yazıçı, istedadlı ədəbiyyatşünas Mir
Cəlalın xatirəsi daim qəlblərdə yaşayacaq,
ədəbiyyatımızın, ədəbiyyatşünaslığımızın əbədi
mövzusu olacaqdır.

Almaz Ülvi,
Tədqiqatçı
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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.
Layihə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
müştərək nəşri

168

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

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 - kreatiintellektual 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
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tərəfindən əsərin audio-vizual formatda, oxucular
tərəfindən səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı,
film formasında hazırlanması və İnternetdə
yayımının təşkili, kitabın bir sıra dillərdə tərcümə
variantının elektron formada şəbəkə resursları və
e-kitabxanaya hazırlanması, həmçinin, yayımı, o
əsər haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət
e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək,
müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabın çapı,
yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı
nəzərdə tutulur. Kitabdan parçalar oxuyanlarda
Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, milli-mənəvi
dəyərlərimizə maraq artacaq.
Görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq Mir
Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin
elektron
variantda
hazırlanaraq
gənclərə
çatdırılması, həm
də yeni media və sosial
şəbəkələrdə layihəyə İKT dəstəyi verilməsi üçün
kreativ innovasiyalar yaratmaq.
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,
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Tvviter, TikTok, həmçinin, Vatsap kimi
plotformalarından yararlandığını nəzərə alaraq bu
əsərin səsli və görüntülü formasını (audio-video
format), eləcə də elektron variantda yayıma
hazırlamaqla
İnteretdə
trend
yaratmaq
mümkündür.
Layihə icraçıları aşağıdakı vəzifələri
qarşılarına məqsəd kimi qoyublar:
Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik nümunəsi
olaraq gənclərə sevdirmək.
Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti"
əsərindəki vətənpərvərlik ruhunu yeni formalarla
55 milyonluq diasporumuzun yeni nəsil
nümayəndələrinə çatırmaq.
İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin
manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi
istifadə edərək motivasiya kim yeni nəsilə
aşılamaq. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin
manifesti" əsərini müxtəlif şəxslər tərəfindən səsli
- audio kitab formasında hazırlamaq və bu yönə
gəncləri həvəsləndirmək.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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Müxtəlif insanlar tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin
"Bir gəncin manifesti" əsərinin parça-parça
mütaliəsini təşkil etməklə vizual kitab - video film
formasında hazırlamaq və bu yönə gənclərin
imkanlarından bəhrələnmək.
Yazıçı-alimin "Bir gəncin manifesti" əsəri
haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət ealmanax hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək,
yaymaq.
Ədibin həyat və yaradıcılığı, "Bir gəncin
manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik ruhda
böyüməsindəki rolu haqqında tədbir təşkil etmək.
Müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabçanın çapı,
yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı
nəzərdə tutulur.

Layihənin fəaliyyət mərhələləri:
1. Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik
nümunəsi olaraq gənclərə sevdirmək məqsədilə
Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərin
vətənpərvərlik ruhunu yeni formatlarda 55
milyonluq dünya azərbaycanlılarına, xüsusən də
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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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 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.
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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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 intellektual səviyyəsini yüksəltmək
üçün fəaliyyətlərin qurulması.
Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə
çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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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.
Layihənin nəticələri:
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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, ekitabxanalarda,
İnternet
resurslarında
yerləşdiriləcək, Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığı
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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və Azərbaycan ədəbiyyatı
populyarlaşdırılacaq.

gənclər

arasında

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 ekitabxanada 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
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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vətənpərvərlik hərəkatı kimi gənclərin imkanları
səfərbər ediləcək.
10. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, "Bir
gəncin manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik
ruhda böyüməsindəki rolu haqqında real tədbir
təşkil olunacaq.
11. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b.
şəbəkələrdə
bu
istiqamətdə
fəaliyyətlərin
dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə resursunun
yaradılması,
gənclərin,
yeniyetmələrin,
məktəblilərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək
üçün fəaliyyətlər qurulacaq.
Layihənin qiymətləndirilməsi:
Müvafiq qanunvericilik aktları, qanunlar, normativ
sənədlər, eyni zamanda Azərbaycan Gənclər
Fondunun
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;
www.kitabxana.net və YYSİB-nin
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-layihə çərçivəsində fəaliyyət zamanı Fondun
adının və loqosunun nümayiş olunması;
- layihə sənədlərinin uyğun strukturu; layihə üzrə
əmrlər;
- layihədə çalışan işçilərin sayı, işçilərlə bağlanmış
əmək, mülki-hüquqi xarakterli və könüllü
müqavilə;
- layihənin iştirakçılarının sayı;
- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş
şəxslərin sayı və tərkibi;
layihə
ilə
məlumatlandırılması;

bağlı

ictimaiyyətin

- 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 yetirilibyetirilməməsinin müəyyən edilməsi;
- tədbir zamanı qoyulan
mövzusuna uyğunluğu;

mövzunun
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- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə
işinin aparılması.
- mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm
peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət tərəfdən
müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait
yaradılacaq;
- layihənin iştirakçılarının sayı;
- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş
şəxslərin sayı və tərkibi;
layihə
ilə
məlumatlandırılması;

bağlı

ictimaiyyətin

- 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 yetirilibyetirilməməsinin müəyyən edilməsi;
- tədbir zamanı qoyulan
mövzusuna uyğunluğu;

mövzunun

layihə

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla qiymətləndirmə
işinin aparılması.
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Layihənin davamlılığının təmin edilməsi
istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər:
Layihə uğurla yekunlaşdırılandan
fəaliyyətlər
davam
etdirilərək
istiqamətdə işlər həyata keçiriləcək:

sonra da
aşağıdakı

- Davamlı olaraq o istiqamətdə İnternetüstü
fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək və ardıcıl
işlər görüləcək;
- Yaradılacaq sosial şəbəkə resurslarında yenə də
bu mövzuda müxtəlif materiallar paylaşılacaq;
- İnternetdə, elektron kitabxanada, sosial mediada
yeni formatlarda, vətənpərvərlik mövzusunda
elektron kitablar, rəqəmsal nəşrlər, eləcə də yeni
kreativ materiallar sosial şəbəkələrdə onlaynoflayn
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;
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müştərək nəşri

181

“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 3

- Gələcəkdə Mircəlalşünaslıq və vətənpərvərlik
ədəbiyyatının müxtəlif qollarına aid sahə elektron
kitabxanaları, eləcə də şəbəkə nəşrlərini özündə
birləşdirəcək resurslar yaradılacaq;
- Milli Virtual-Elektron Kitabxana
genişləndiriləcək, eyni zamanda
daxilində
və
xaricdəki
anoloji
kitabxanaların şəbəkəsinə qoşulması,
faydalı
əməkdaşlığa
xüsusi
veriləcəkdir;

daha da
ölkəmizin
İnternet
qarşılıqlıəhəmiyyət

- Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq donor
təşkilatlara təqdim olunacaq və s.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, YYSİB milli və
dünya
mədəniyyəti,
elm
və
ədəbiyyati
hadisələrinin təbliği, real, eyni zamanda məsafəli elektron təlim və kursların təşkili, Azərbaycan
intellektual
sərvətlərini,
ədəbiyyatını,
mədəniyyətini inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək,
xaricdə tanıtmaq, İnternet resursları, elektron
kitabxana istiqamətində yeni nəsil yaradıcı
insanları səfərbər etmək və s. sahələrdə
fəaliyyətini qurub.
Təşkilat 22 ildir respublika əhəmiyyətli və
beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, elm, ədəbiyyat,
sənət, kitab nəşri və təbliği, qəzetçilik, yeni masswww.kitabxana.net və YYSİB-nin
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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 mətbuatədəbiyyat 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
göstərmək, sənət adamlarının yaradıcılığını
cəmiyyətə tanıtmaq, çağdaş mədəniyyəti və
ədəbiyyatı inkişaf etdirməklə milli kulturolojiintellektual düşüncənin zənginləşməsinə yardımçı
olmaq,
mədəniyyətlərarası
dialoqu,
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sivilizasiyaların inteqrasiyanı gücləndirməklə
qloballaşan dünyada Azərbaycanın inkişafına,
estetik-bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır.
QHT fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq ədəbimədəni, 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 Virtual-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
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Bu silsilədən olan digər digər e-kitablarını buradan
oxuyun:
http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192
“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal
Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihə
çərçivəsində hazırlanan Feysbukda səhifəmizi və virtual
kursu buradan izləyin:
https://www.facebook.com/YeniYazarlar

Aydın Xan Əbilov,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri,
Prezident təqaüdçüsü, yazıçı-kulturoloq
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