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Mir Cəlal Paşayev: bir ömrə sığmayan  
həyat və yaradıcılığı 

 
    Görkəmli nasir, ədəbiyyatşünas, alim və 

pedaqoq Mir Cəlal Paşayev XX əsr Azərbaycan 

bədii söz sənətinin, filoloji-humanitar fikrini inkişaf 

etdirərək dünya səviyyəsinə qaldıranlardan biri kimi 

mədəniyyət, ədəbiyyat, elmi-pedoqoji sahələri 

zənginləşdirən intellektuallardandır. Ədib bədii 

yaradıcılığa XX yüzilliyin 20-ci illərin ortalarından 

başlamışdır. Mir Cəlal ədəbi aləmdə atdığı inamlı 

addımlardan sənətin şöhrətli zirvəsinə qədər 

keçdiyi çətin və şərəfli ömrünün əlli ili ərzində 

zəngin ədəbi irs yaratmışdır. 

     Qüdrətli söz ustası bütün şüurlu həyatını ədəbi, 

elmi və ictimai- pedaqoji fəaliyyətə həsr etmişdir. O, 

ölməz nəsr əsərləri, elmi dəyərini itirməyən 

monoqrafiyalar yaratmış, yeni ədəbiyyatşünas və 

pedoqoji kadrlar yetirmiş, doğma xalqın milli-
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mənəvi yüksəlişinə çalışmışdır. Mir Cəlalın 

fəaliyyəti çox cəhətli olmuşdur. Nasir, müəllim, 

ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist, ictimai xadim... 

Mir Cəlal bütün həyatı boyu yüksək vətəndaşlıq 

borcunu yerinə yetirərək milli mədəniyyətin, ictimai-

ədəbi və pedoqoji fikrin inkişafı uğrunda fədakarlıq 

nümunəsi göstərmişdir. 

     Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci il aprelin 26-

da Cənubi Azərbaycanın səfalı Əndəbil kəndində  

anadan olmuşdur. Lakin taleyi onu uşaqlıq 

çağlarından qədim Gəncə şəhərinə gətirib 

çıxarmışdır. 

       1918-ci ildə atası vəfat etdiyindən böyük 

qardaşının himayəsində yaşamışdır. 1918-1919- cu 

illərdə Gəncə Xeyriyyə cəmiyyətinin köməyi ilə 

ibtidai məktəbə daxil olmuşdur. Şəhərin qaynar 

ictimai mühitində boya-başa çatan Mir Cəlal 1924- 

1928- ci illərdə Gəncə Darülmüəllimində təhsilini 

davam etdirmişdir. Tələbəlik illəri ictimai işlərdə fəal 

çalışmış, texnikumun tələbə-gənclər təşkilatının, iki 
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il sonra isə, Gəncə şəhər Tələbə-Gənclər 

Həmkarlar Təşkilatının sədri seçilmişdir. Ədəbi 

yaradıcılığa maraq da elə bu dövrdə başlamışdır. 

1928-ci ildən yaradıcılığa başlayan Mir Cəlal 

əvvəlcə şeirlə, tənqidlə məşğul olmuş, sonra “Mirzə 

Xəyal” adlı komediya da yazmışdır. O, ədəbiyyat 

tarixinə, tənqid və ədəbiyyatşünaslığa dair bir sıra 

qiymətli əsərin müəllifi olmuşdur. 

     Mir Cəlal yaradıcılığının mövzu rəngarəngliyi, 

üslub xüsusiyyətləri, bütünlükdə orijinallığı ilə 

Azərbaycan yazıçıları içərisində özünəməxsus yer 

tutur. O, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində gözəl 

hekayələr ustası, rəngarəng mövzulara həsr 

olunmuş romanlar yaradıcısı, ədəbiyyatımızın 

klassik və müasir dövrünü, müxtəlif problemlərini 

işıqlandıran onlarla dəyərli tədqiqat əsərinin müəllifi 

kimi tanınmışdır. Mir Cəlal ədəbiyyat tarixinə, tənqid 

və ədəbiyyatşünaslığa dair bir sıra qiymətli əsərin 

müəllifidir. Alim-yazıçı Nizami, Füzuli, Sabir, 

Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə, 
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Səid 

Ordubadi, Səməd Vurğun kimi ədəbiyyatımızın 

görkəmli nümunələri ilə yanaşı Lev Tolstoy, Maksim 

Qorki, M.Şoloxov, Anton Çexov kimi böyük söz 

ustaları haqqında da qiymətli elmi əsərlər, 

məqalələr yazmışdır. 

      Mir Cəlal kənd və şəhərin yüksəlişinə, sovet 

adamlarının məişət və şüurundan yeni əlamətlərə 

bir sıra maraqlı oçerk də həsr etmişdir. Bu 

oçerklərin əksəriyyəti “Sağlam yollarda”, “Yeni 

kəndin adamları”, “Gözün aydın” kitablarda 

toplanmışdır. Ədib oçerk janrının tələb və 

xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla  bədii 

ümumiləşdirməni və ümumən bədiilik məsələsini 

həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. 

       Mir Cəlal diqqətəlayiq romanlar müəllifi kimi də 

tanınmışdır. O, ilk romanı “Dirilən adam” (1934-

1935) yazandan sonra “Bir gəncin manifesti” 

(1939), “Açıq kitab” (1941-1944), “Yaşıdlarım” 

(1946-1952), “Təzə şəhər” (1948-1950), “Yolumuz 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

7 

hayanadır” (1952-1957) romanında həyatın geniş 

epik lövhələrini yaratmışdır. 

       “Dirilən adam” və “Bir gəncin manifesti” 

romanları 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan 

zəhmətkeşlərinin qəhrəman mübarizəsinə həsr 

olunmuşdur. Müəllif “Açıq kitab” romanında 

gənclərin köhnəliyə qarşı mübarizəsindən, 

“Yaşıdlarım” romanında Böyük Vətən 

müharibəsində xalqın göstərdiyi misilsiz 

vətənpərvərlikdən bəhs edir. “Təzə şəhər” 

romanında Sumqayıt şəhərinin qəhrəman 

qurucularının istehsalat nailiyyətlərindən, “Yolumuz 

hayanadır” romanında isə xalqımızın böyük oğlu 

Sabirin həyat və fəaliyyətindən Azərbaycan 

xalqının mülkədar və kapitalistlər hakimiyyətinə 

qarşı yüksəlməkdə olan inqilabi mübarizəsinin 

müəyyən mərhələsində söhbət açılır. 

     Böyük Vətən müharibəsində xalqın göstərdiyi 

misilsiz qəhrəmanlıq, dözümlülük və qələbə əzmi 

Azərbaycan bədii nəsrinin başlıca mövzulardan biri 
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olmuşdur. Ağır müharibə dövründə Mir Cəlalın nəsr 

yaradıcılığında operativlik, günün tələbinə cavab 

vermək bacarığı güclənir. “Xalqın ürək sözü” 

(1941), “Vətən hekayələri” (1942), “İlyas” (1942), 

“İsrafil” (1942), “Vətən yaraları” (1943), “Vətən” 

(1944) və s. kitablarında, istərsə də dövri 

mətbuatda çap etdirdiyi hekayələrdə arxa və ön 

cəbhədə Azərbaycan xalqının faşizmə qarşı 

qəhrəmanlıq mübarizəsindən bəhs olunur. 

Azərbaycan xalqının dar günü kütləvi igidliyi, 

dözümü, vətənə sədaqəti, qələbəyə inamı bu 

əsərlərin leytmotivini təşkil edir. 

    İkinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə Mir 

Cəlal həyatın irəli sürdüyü vacib ədəbi-tarixi 

vəzifələri yerinə yetirmək üçün yeni əsərlər 

üzərində işləyirdi. Onun “Od içindən çıxanlar” 

(1945) kitabında topladığı hekayələrdə cəbhədən 

qayıdan adamların sülh şəraitində yaratmaq eşqi, 

yaradıcı əməyin romantikası verilmişdir. 
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       Bu əsərlərdən göründüyü kimi yazıçı həyat 

hadisələrinə fəal münasibət bəsləyir, qələmə aldığı 

mövzunu aydın yazıçı mövqeyi və estetik ideal 

baxımdan işləyirdi. O, bütün bacarığı və istedadının 

gücü ilə sülh, asayiş, dinc, xoşbəxt həyat uğrunda 

mübarizə aparırdı. Onun beynəlxalq mövzuda 

yazdığı “Çin qızı” (1950), “Sülh istəyənlərə” (1951), 

“Badam ağacları” (1953), “Ərəb qızı” (1962) və b. 

hekayələrdə sülh, əmin-amanlıq, humanizm, yer 

üzündə insanların dinc, məsud yaşaması ideyası 

təbliğ olunurdu. 

         Mir Cəlal nədən yazırsa-yazsın öz 

hekayələrində həyatın dərin qatlarına nüfuz 

etməyə, hadisələrin daxili mahiyyətini açmağa 

çalışmışdır. Sənətkəranə sadəlik, fövqəladə təbiilik, 

heyranedici səmimilik onun yaradıcılığının, bədii 

üslubunun ən qüvvətli fərqləndirici cəhətidir. 

         Mir Cəlala şöhrət qazandıran “Bir gəncin 

manifesti” romanı böyük poetik bir dillə əks 

edilməsinə “həyat həqiqətini sənət həqiqətinə” 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

10 

çevirdiyinə görə təkcə Mİr Cəlalın yaradıcılığına 

deyil, Azərbaycan ədəbiyyatında yeni hadisə idi. 

1968-ci ildə “Bir gəncin manifesti” romanı 

Respublika Gənclər təşkilatının mükafatına layiq 

görülmüşdü. 

         1944-1960- cı illərdə Mir Cəlal Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat və Dil 

İnstitutunun müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

şöbəsinin müdiri işləmişdir. 1947- ci ildə 

“Azərbaycanda ədəbi məktəblər” sanballı tədqiqat 

əsərinə görə filologiya elmləri doktoru, alimlik 

dərəcəsi almışdır. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin professoru seçilmişdir. 1961-ci ildən 

isə universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı 

kafedrasında  müdir vəzifəsində çalışmışdır. 

         Mir Cəlal bütün fəaliyyəti boyu bədii 

yaradıcılığı ilə elmi, ədəbi-tənqidi yaradıcılığını 

qoşa davam etdirmiş, müəllim, elmi rəhbər 

olmuşdur. Onun yetirdiyi onlarla elmlər doktoru, 
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professor ali məktəblərdə mühazirələr oxuyur, elmi 

– tədqiqat müəssələrində çalışır. 

         Mir Cəlal ədəbi-pedoqoji və elmi xidmətlərinə 

görə “Şərəf nişanı” (iki dəfə), “Qırmızı Əmək 

Bayrağı” ordenləri, “Əmək igidliyinə görə” (iki dəfə), 

“Qafqazın müdafiəsinə görə”, “1941- 1945- ci 

illərdə Böyük Vətən müharibəsində fədakar 

əməyinə görə”, “Qabaqcıl maarif xadimi” medalları 

ilə təltif edilmişdir. 

      Yazıçı, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri 

doktoru, əməkdar elm xadimi olan Mir Cəlal 

yaşadığı 70 il ərzində ömrünü Azərbaycan xalqının 

ədəbi-elmi və pedoqoji fikrinin inkişafına həsr etdi. 

      1978-ci il sentyabrın 28-də Mir Cəlal Paşayev 

vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn 

olunmuşdur. Xatirəsini əbədiləşdirmək üçün 

ölkəmizin bir sıra yerlərində küçə, məktəb, 

kitabxana, mədəniyyət evi hal-hazırda onun adını 

daşıyır. 
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         Bu il görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas, 

filologiya elmləri doktoru Mir Cəlalın 100 illik 

yubileyi münasibətilə qədirbilən xalqımız 

respublikamızın bir çox mədəniyyət ocaqlarında 

təntənəli tədbirlər keçirir. 

         YUNESKO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin və 

əlamətdar hadisələrin qeyd edilməsi proqramı 

çərçivəsində YUNESKO Baş Konfransının 34-cü 

sessiyası 2008-2009-cu illərdə yazıçı Mir Cəlal 

Paşayevin 100 illik yubileyinin rəsmi qeyd olunması 

ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. 
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Mir Cəlal Paşayevin kitabı Türkiyədə 

çap edildi 

 

 

Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal 

Paşayevin "Kəmtərovlar ailəsi” adlı hekayələr 

kitabı Türkiyədə işıq üzü görüb. 

Yazıçının 110 illik yubileyinə ərməğan olaraq 

hazırlanan kitab Türk Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən 
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"Türk dünyası ədəbiyyatı seriyası”ndan çap olunan 

birinci əsərdir. 

    Kitabda Mir Cəlalın "Həkim Cinayətov”, "Bostan 

oğrusu”, "İclas qurusu”, "Kəmtərovlar ailəsi”, 

"İstifadə”, "Elçilər qayıtdı”, "Niyə ovdan ayaq 

çəkdim”, "Təzə toyun nəzakət qaydaları”, "Vətən 

yaraları”, "Susuzluq”, "Leyla”, "Müalicə”, "Plovdan 

sonra”, "Nazik mətləb”, "Xarici naxoşluq”, "Ay 

İsmayıl, başa sal”, "İnsanlıq fəlsəfəsi” kimi bir-

birindən maraqlı, müxtəlif mövzulu, müxtəlif səpkili 

hekayələri yer alıb. 

    Kitab yazıçının qısa bioqrafiyası ilə başlayır. 

Bioqrafiyadan sonra gələn "Təqdim” bölməsində 

Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin rəhbəri Sərhat Kabaklı 

kitabın Türkiyədə çap olunması ideyasının 

yaranması, Mir Cəlal şəxsiyyəti və yaradıcılığı 

haqqında düşüncələrini bölüşərək deyir: "Türk 

Ədəbiyyatı Vəqfi olaraq, 2018-ci ildən etibarən Türk   
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Dünyasının bütün coğrafiyalarına, türkcə danışılan 

hər bir Vətən parçasına yetməyi və buralarda 

yaşayan qardaşlarımızla, ədəbiyyat və sənət mühiti 

ilə qucaqlaşıb ədəbi əlaqələrimizi genişləndirməyi 

hədəf olaraq seçmişik. Bu hədəfə doğru ilk addım 

isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə atılıb. Belə 

ki, bu çərçivədə yayımlanan ilk əsər də Azərbaycan 

ədəbiyyatından - bu il 110 illik yubileyi qeyd 

olunacaq Mir Cəlalın "Kəmtərovlar ailəsi” adlı 

hekayələr kitabı olub”. 

    Onun sözlərinə görə, bu əsərdə yer alan və hər 

biri oxucuda ciddi təsir oyadan hekayələr və Mir 

Cəlalın ədəbi şəxsiyyəti ilə bağlı təhlillər aparmaq 

mümkündür. 

      Kitabda "Ön söz” yerinə yazıçının 2005-ci ildə 

Azərbaycanda işıq üzü görən "Seçilmiş əsərləri”nə 

Yaqub İsmayılovun yazdığı "Ön söz”dən çıxarışlar 

əlavə olunub. "Ön söz”də Mir Cəlalın ədəbiyyata 
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gəldiyi ilk illərdən başlamış bütün yaradıcılığını 

incəliklərlə təhlil edən Y.İsmayılov onun ayrı-ayrı 

hekayələrini mövzu və ideya baxımından 

qruplaşdıraraq, oxucuya sxematik mütaliə üçün 

yardımçı olur: "Diqqəti zahiri effektə yox, daxili 

mənaya, səciyyəvi əlamətə yönəltmək, obrazı 

konkret əməlləri, duyğu-düşüncələri, fərdi və ümumi 

cizgiləri ilə canlandırmaq Mir Cəlal sənətini 

dəyərləndirən keyfiyyətlərdəndir. Müəllifin əlvan 

mövzulu hekayələrində həyat bir rəngli deyil, 

müxtəlif sahələri, əxlaqi-tərbiyəvi motivləri, ailə-

məişət məsələləri, adi əhvalatları, dərin mətləbləri, 

aktual və gərəkli hadisələri ilə tədqiq olunurdu. 

Yumoristik və satirik əsərlərində lirika olduğu kimi, 

lirik əsərlərində də çox vaxt mənalı gülüş, tənqidi 

ruh vardı. Mir Cəlal ədəbiyyata "yeniləşən insan” 

surətləri də gətirdi. Əməkçi insanın, xüsusən 

Azərbaycan qadının taleyi, fikri-mənəvi təkamülü 

ədibi ciddi düşündürən problem idi”. 
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      Əminik ki, qardaş ölkədə çap olunan bu kitab 

nəinki türkiyəli, eləcə də Türkiyə türkcəsində 

anlayan, mütaliə edən hər bir oxucu üçün Mir Cəlal 

yaradıcılığı və onun fonunda müəyyən dövr 

Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında təsəvvürlər əldə 

etmək üçün əvəzsiz vasitə olacaq. 
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Görkəmli ədəbiyyat tarixçisi və 

istedadlı ədib - Mir Cəlal Paşayev 

Mədəniyyət 

     Böyük zəhməti, parlaq istedadı, ürəyində 

gəzdirdiyi mərhəmət və xeyirxahlıq hissi onu daim 

yüksəklərə səsləyirdi. Elə buna görə də onun 

mənalı ömrü tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq 

mənsub olduğu millətə xidmət etməklə keçib. 

     XX əsr Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, 

təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş 

görkəmli yazıçı, böyük alim Mir Cəlal Paşayev həm 

də yüksək insani keyfiyyətləri ilə nurlu 

şəxsiyyətlərdən biri kimi xalqımızın yaddaşında 

özünə əbədiyaşarlıq qazanıb. 

     Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci il aprelin 26-

da Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində yoxsul 

kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarında 

atası Gəncəyə köçdüyündən uşaqlığını burada 
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keçirib. 1918-ci ildə - Mir Cəlal 10 yaşında ikən 

atası vəfat edib, o, böyük qardaşının himayəsində 

yaşayıb. 

    Əzablı ömür qisməti dünyaya gəldiyi ilk illərdən 

onu izləməyə başlasa da, Ulu Tanrının mərhəməti 

sayəsində Mir Cəlal Paşayev çox çətinliklərə sinə 

gərərək, öz yolu ilə inadla, inamla irəliləyib. O, 

1918–1919-cu illərdə Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi 

ilə ibtidai təhsil alıb və Azərbaycanda sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra Gəncə 

Darülmüəllimliyinə daxil olub. Tələbə təşkilatının, 

sonra isə şəhər tələbə həmkarlar təşkilatının sədri 

seçilib. 

       Mir Cəlal Paşayev Kazan Şərq Pedaqoji 

İnstitutunun ədəbiyyat şöbəsində, Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyasının aspiranturasında təhsilini 

davam etdirməklə yanaşı, müəllimlik etmiş və 

millətinin övladlarına xalqının ədəbiyyatını, 

mədəniyyətini, zəngin keçmişini mənimsətmişdir.  

Bu mənada Mir Cəlal Paşayevin XX əsr 
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Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, təhsilinin 

inkişafındakı xidmətləri misilsizdir. 

       Yazıçı kimi 1928-ci ildə ədəbiyyata gələn Mir 

Cəlal, elə həmin ildə də ilk tədqiqat əsərini yazıb. 

Sözün gücünə güvənib, onun böyüklüyünə baş 

əyən sənətkarın könüllərə yanğı salmış "Bir gəncin 

manifesti" əsəri, zəmanənin güzgüsü olan 

hekayələri klassik bədii nümunələr kimi ədəbiyyat 

tariximizin səhifələrində müəllifinə əbədiyaşarlıq 

qazandırıb. Onun böyük zəhmətinin bəhrəsi olan 

"Füzuli sənətkarlığı", "XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı", "Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-

1917)", "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" adlı 

fundamental əsərləri ədəbiyyatşünaslıq elminin 

qiymətli mənbələrindəndir. 

      Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 

Dövlət Universiteti) sevimli müəllimi, nüfuzlu 

professoru kimi xatirələrdə daim yaşayan Mir Cəlal 

Paşayev həqiqət, düzlük, səmimiyyət aşiqi, ailəsini, 

övladlarını sevən, qoruyan şəxsiyyət olub. Onun bu 
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kəlamı indi də dillər əzbəridir: "Həyatımda 

yaratdığım ən böyük əsər ailəmdir". 

    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 tanınıb. Səməd Vurğun, 

Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Mehdi 

Hüseyn kimi tanınmış söz ustadları ilə bir dövrdə 

yaşayan Mir Cəlal öz yazı üslubu ilə 

həmkarlarından fərqlənərək Azərbaycan 

ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirib.  

   XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bir sıra 

nailiyyətləri bilavasitə Mir Cəlal Paşayevin adı ilə 

bağlıdır. Əlli illik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə o, 

görkəmli nasir kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 

öz layiqli və şərəfli yerini tutub. Əminliklə deyə 

bilərik ki, təkcə "Bir gəncin manifesti" əsərinə görə 

Mir Cəlal klassik sənətkarlar sırasında dayanmaq 

haqqını qazanıb. Bu əsər çapdan çıxanda onun 

heç 30 yaşı yox idi. 1928-ci ildə mətbuatda ilk 
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şeirləri ("Dənizin cinayəti", "Ananın vəsiyyəti", 

"Müxbir") çap olunub. Lakin o, bundan sonra, daha 

doğrusu, 1930-cu ildən etibarən hekayələr yazıb. O 

dövrün "Şərq qadını", "Gənc işçi", "İnqilab və 

mədəniyyət", "Ədəbiyyat qəzeti" kimi nüfuzlu 

nəşrlərində "Doktor Cinayətov", "İfşa", "Mərkəz 

adamı", "Naxələf", "Bostan oğrusu", "Qüdrət 

nümayişi", "İstifadə", "Dəzgah qızı", "Heyrət" və 

digər hekayələrini çap etdirib. 1932-ci ildə "Sağlam 

yollarda", 1935-ci ildə "Boy" adlı ilk oçerklər və 

novellalar kitabları işıq üzü görüb. 

      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, Sabiri oxuyanda 

şeirin, Mirzə Cəlili oxuyanda satira və yumorun 
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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 olunub. 

Hələ yarım əsr bundan əvvəl akademik Məmməd 

Arif yazırdı: "Mir Cəlal "Dirilən adam"la diqqətli bir 

realist yazıçı olduğunu göstərmişdir". 

      İlk dəfə 1937-1939-cu illərdə hissə-hissə 

"Revolyusiya və kultura" jurnalında nəşr olunan "Bir 

gəncin manifesti" əsəri isə yazıçının həyatında 

böyük bir dönüş yaradıb, ədəbi zirvəyə aparan 

yoluna cığır açıb və müəllifə böyük oxucu 

auditoriyası qazandırıb. 1940-cı ildə 

"Uşaqgəncnəşr"də kitab halında kütləvi tirajla 

buraxılan bu əsər oxucu tələbatına görə sonrakı 

illərdə də təkrar çap edilib. "Bir gəncin manifesti" bu 

gün də qəlbləri riqqətə gətirir. Doqquz dəfə müxtəlif 

illərdə ayrıca kitab halında nəşr olunan "Bir gəncin 

manifesti" Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox 

uzaqlarda da sevilir. 
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      Mir Cəlalın "Dirilən adam", "Bir gəncin 

manifesti", "Yolumuz hayanadır" romanlarında 

keçmiş, "Açıq kitab", "Yaşıdlarım", "Təzə şəhər" 

romanlarında isə müasir həyat lövhələrinin bədii 

təsviri ustalıqla qələmə alınıb. Yazıçının "İnsanlıq 

fəlsəfəsi" (1961) kitabında toplanmış hekayələri də 

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 isə real həyat lövhələri, fəlsəfi 

düşüncələr əks olunub. 

    Mir Cəlalın bədii yaradıcılıq nümunələri dəfələrlə 

nəşr olunub. "Seçilmiş əsərləri" (2 cilddə, 1956-57), 

"Seçilmiş əsərləri" (4 cilddə, 1967-68), "Seçilmiş 

əsərləri" (2 cilddə, 1986-87), hekayə və 

povestlərdən ibarət "Şəfəqdən qalxanlar" (1972), 

"Dağlar dilə gəldi" (1978), "Ləyaqət", hekayələrdən 
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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 s. kitabları bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, 

indiyədək yazıçının 70-dən çox kitabı nəşr olunub. 

    XX əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən 

sayılan Mir Cəlal Paşayev çağdaş Azərbaycan 

tarixində ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi alim kimi də 

müstəsna və özünəməxsus yer tutub. Filologiya 

təhsili alan tələbələrin birinci kursda istifadə 

etdikləri "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları" dərsliyi 

sonralar da mütəxəssislərin masaüstü kitabı 

olmuşdur. Mir Cəlal Paşayev 1936-cı ildən 

ömrünün sonunadək dərs dediyi universitetin 

auditoriyalarında bu fəndən mühazirələr oxuyub. 

      Mir Cəlal Paşayev 1940-cı ildə "Füzulinin poetik 

xüsusiyyətləri" əsərinə görə filologiya elmləri 

namizədi, 1947-ci ildə isə "Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər" əsərinə görə filologiya elmləri doktoru 
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alimlik dərəcələrini alıb. Füzuli poeziyasının 

qüdrətinə heyran olan, ümumiyyətlə, klassik 

ədəbiyyata qəlbən bağlı Mir Cəlal Paşayev 1958-ci 

ildə bu mövzuya yenidən müraciət edərək "Füzuli 

sənətkarlığı" adlı monoqrafiyasını nəşr etdirib. 

Professor Qara Namazov deyir ki, Mir Cəlalın 

"Füzuli sənətkarlığı" monoqrafiyası Füzuli ədəbi 

irsini öyrənmək, mənimsəmək və dərk etmək üçün 

elmi açardır. Əsər 1994-cü ildə təkrar nəşr olunub. 

      "Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)" 

əsərində isə Mir Cəlal Paşayev 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 edib. 

   Mir Cəlal Paşayevin tanınmış tədqiqatçı Firudin 

Hüseynovla birgə yazdığı "XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı" əsəri uzun illərdir ki, ali məktəblərin 
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dərs vəsaitidir. Bu dərslikdə XX əsrin böyük ədəbi 

şəxsiyyətləri, onların yaradıcılığı, ədəbi mühitə 

gətirdikləri yeniliklər haqqında əhatəli elmi fikirlər 

əks olunub. Əməkdar Elm Xadimi Mir Cəlal 

Paşayev XX əsr ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq 

tarixində elə bir iz qoyub ki, bu, çağdaş 

təfəkkürümüzün də əsas sütunu olaraq qalacaqdır. 

    1978-ci il sentyabrın 28-də əbədiyyətə 

qovuşmuş, böyük şəxsiyyət kimi tarixləşmiş, gözəl 

müəllim, görkəmli yazıçı, istedadlı ədəbiyyatşünas 

Mir Cəlal Paşayevin xatirəsi daim qəlblərdə 

yaşayacaq, ədəbiyyatımızın, 

ədəbiyyatşünaslığımızın əbədi mövzusu olaraq 

qalacaq. 

     Kamil insan, alim, yazıçı dünyanı təkcə izah 

etmir, eyni zamanda, onu dəyişdirir, insanların 

şüuruna, baxışlarına təsir edə bilir. Bu mənada Mir 

Cəlal Paşayevin çoxşaxəli yaradıcılığı nəinki 

müasirlərinə, özündən sonra gələn nəsillərə də 

örnəkdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün təkcə 
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Azərbaycanda deyil, onun sərhədlərindən kənarda 

da görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığı geniş 

şəkildə öyrənilir və əsərləri çap olunaraq maraqla 

oxunur. 

     "UNESCO-nun 2008-2009-cu illərdə görkəmli 

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 edilib. 

Parisdə, UNESCO-nun iqamətgahında XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 

alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr 

olunmuş mərasim keçirilib. Bu, həm də Azərbaycan 

elminə, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına dünya 

miqyasında verilən dəyərin təzahürüdür. 

    İllər ötdükcə Mir Cəlal Paşayevin təkcə elmi irsi 

tədqiq edilmir, onun həm də xeyirxahlığı, böyük və 

əlçatmaz müəllimliyi, bəşəriliyi heyranlıqla 
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qarşılanır və sevilə-sevilə qəlblərdə özünə ucalıq 

abidəsi qurur. Ədibin bu zirvədəki yeri daim 

qalacaq və onun mərhəmət sevgisi dünya 

durduqca yaşayacaq. 
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Böyük ədibin xatirəsinə həsr olunan 

hekayə müsabiqəsinə yekun vurulub 

 

 

    2018-ci il mayın 23-də İçərişəhərdəki "Ədibin 

Evi"ndə Mir Cəlalın xatirəsinə həsr olunan hekayə 

müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqə 

müasir Azərbaycan ədəbi prosesinin və hekayə 

janrının inkişafına təkan vermək məqsədilə keçirilib. 

     Tədbirdə Xalq yazıçısı, müsabiqənin münsiflər 
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heyətinin sədri Elçin görkəmli ədib, ədəbiyyatşünas 

alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin zəngin 

yaradıcılığından, elmi və pedaqoji fəaliyyətindən və 

nəcib insani keyfiyyətlərindən söhbət açıb. Bildirib 

ki, yazıçının müxtəlif janrlarda olan əsərləri həm 

mövzu zənginliyi, həm də dil və üslub xüsusiyyətləri 

ilə diqqəti cəlb edir, böyük maraq doğurur. 

    Elçin qeyd edib ki, ictimai fikrin formalaşmasında 

və inkişafında böyük xidmətləri olan Mir Cəlal 

Paşayev XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

klassiklərindən biridir, böyük əsərlər, romanlar 

yazmasına baxmayaraq, hekayə janrı onun 

yaradıcılığında mühüm yer tutur. "Ədəbiyyatımızda 

hekayə janrının ötən əsrin ortalarında tam şəkildə 

formalaşmasında, aparıcı janrlardan birinə 

çevrilməsində görkəmli ədibin xüsusi rolu olub. Bu 

rol ikili səciyyə daşıyırdı. Mir Cəlal müəllim bir 

tərəfdən ədəbiyyatşünas alim kimi hekayə janrının 

mahiyyətini, xüsusiyyətlərini açıb göstərir, onun 

tədqiqi və təbliği ilə məşğul olurdusa, digər 
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tərəfdən, özü hekayələr yazırdı. Bu mənada yazıçı 

hekayə janrının yüksək bədii-estetik səviyyəyə 

çatmasında mühüm rol oynayıb", - deyə Elçin 

vurğulayıb. 

   Ədəbi mühit barədə fikirlərini bölüşən münsiflər 

heyətinin sədri müsabiqəyə təqdim olunan 

hekayələrin ölkəmizdə bu janra olan maraqdan 

xəbər verdiyini qeyd edib, gənclərin 

dünyagörüşünün genişlənməsi və yaradıcılıq 

qabiliyyətinin püxtələşməsində mütaliənin böyük 

rolundan söz açıb. 

  "Ədibin Evi"nin əməkdaşı Elnur İmanbəyli 

məlumat verib ki, müsabiqədə yaş fərqi qoyulmasa 

da, iştirak edənlərin əksəriyyəti gənclərdən 

ibarətdir. Səkkiz ay davam edən müsabiqəyə altı 

dildə 389 hekayə, o cümlədən bölgələrdən 15 

hekayə təqdim olunub. Müsabiqə iştirakçıları 

arasında 165 məktəbli, habelə 20 əcnəbi vətəndaş 

var. Qaliblər Xalq yazıçısı Elçinin sədrliyi ilə 
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tanınmış yazıçı və tənqidçilərdən ibarət münsiflər 

heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilib. 

   Sonra müsabiqənin qaliblərinə diplom və pul 

mükafatı təqdim olunub. İki nəfər ikinci, altı nəfər 

isə üçüncü yerə layiq görülüb. Qaliblər arasında 

ölkəmizin tanınmış qələm sahibləri ilə yanaşı, bu 

sahədə yeni addım atan gənclər, hətta məktəblilər 

də yer alıb. 

   Tədbirdə "Azərbaycan" jurnalının baş redaktoru 

İntiqam Qasımzadə, "Mədəniyyət" telekanalının 

direktor müavini, Əməkdar incəsənət xadimi İlham 

Rəhimli, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə, 

Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik 

Kamal Abdulla, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

katibi Rəşad Məcid görkəmli yazıçı Mir Cəlalın alim 

və müəllim kimi şəxsi keyfiyyətlərindən, 

yaradıcılığının özünəməxsusluğundan danışıb, 

onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Qeyd edilib ki, 
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müsabiqəyə təqdim edilən hekayələrin hər biri 

böyük sevgi ilə yazılıb və gənclərin hekayə janrına 

müraciət etmələri onların ədəbiyyata, mütaliəyə 

olan marağından irəli gəlir. 

   Alimin ailəsi adından oğlu, ADA Universitetinin 

rektoru, professor Hafiz Paşayev çıxış edərək 

tədbirin təşkilində zəhməti olan hər kəsə 

təşəkkürünü bildirib. Bu cür tədbirlərin milli-mənəvi 

dəyərlərin qorunmasına, ədəbi mühitin 

formalaşmasına müsbət təsiri olduğunu vurğulayıb. 

   Görkəmli yazıçının oğlu, Milli Aviasiya 

Akademiyasının rektoru, akademik Arif Paşayev 

belə müsabiqələrin mütəmadi keçirilməsini təklif 

edib. 

 

 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

35 

 

“Mir Cəlal. Biblioqrafiya” və “Mir 

Cəlalın milli idealları” kitablarının 

təqdimatı keçirilib 

    

  

 Aprelin 30-da XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi, nasir, ədəbiyyatşünas alim, 

professor Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 

110 illiyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 

Kitabxana tərəfindən nəşr olunmuş “Mir Cəlal. 

Biblioqrafiya”, Nizami Cəfərovun “Mir Cəlalın milli 

idealları” kitablarının və “Mir Cəlal-110” elektron 

məlumat bazasının təqdimatı keçirilib. 

   Milli Kitabxanada təşkil olunan tədbirdə rəsmilər, 

Milli Məclisin deputatları, tanınmış elm və 

mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. 

   Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov çıxış 
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edərək bildirib ki, “Mir Cəlal. Biblioqrafiya” kitabı 

görkəmli yazıçının həyat və yaradıcılığına aid 

zəngin materialları, habelə onun dünya 

kitabxanalarında saxlanılan nəşrlərini əhatə edir. 

   Diqqətə çatdırılıb ki, ikinci dəfə çap olunan 

biblioqrafiyanın layihə rəhbəri mədəniyyət naziri 

Əbülfəs Qarayev, “ön söz” müəllifi Xalq yazıçısı 

Elçindir.  

   Sonra tədbir iştirakçıları Mir Cəlalın ömür 

yolundan və zəngin yaradıcılığından bəhs edən 

filmə baxıblar. Filmdə ədibin yaradıcılığı 3 istiqamət 

üzrə - elmi, pedaqoji və yazıçı kimi işıqlandırılıb. 

   Yazıçının 100 illiyi ilə bağlı UNESCO-nun baş 

qərargahında keçirilən möhtəşəm tədbiri xatırladan 

mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev deyib ki, XX 

əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən sayılan Mir 

Cəlal Paşayev çağdaş Azərbaycan tarixində 

ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi alim kimi də müstəsna 

və özünəməxsus yer tutub. 

   Nazir deyib ki, ilk biblioqrafiyanın çapından ötən 
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12 il ərzində görkəmli ədiblə bağlı kifayət qədər 

əlavə materialların nəşr olunduğunu nəzərə alan 

Milli Kitabxana yazıçının 110 illiyi münasibətilə 

“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından 

daha mükəmməl və fundamental biblioqrafiya 

hazırlayıb. Oxuculara təqdim olunan bu 

biblioqrafiya daha da təkmilləşdirilib, yeni bölmələr 

və yarımbölmələr əlavə edilib. Burada ilk dəfə 

verilmiş “Mir Cəlalın əsərləri dünya 

kitabxanalarında” bölməsində toplanan sənədlər 

ölməz sənətkarın irsinin bütün dünyada geniş 

yayılmasının əyani sübutudur. 

   Vurğulanıb ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 

başlanılan “Azərbaycan kitabının dünyada 

tanıdılması” layihəsi çərçivəsində Mir Cəlal 

Paşayevin “Bir gəncin manifesti” romanı və “Füzuli 

sənətkarlığı” əsəri Türkiyədə çap olunub. 

   Nazir Mir Cəlalın 1950-ci ildə Çexiyada çex 

dilində işıq üzü görən “Bir gəncin manifesti” 

romanının bərpa olunmuş nüsxəsini ədibin oğlu, 
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ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayevə təqdim 

edib. Qeyd edilib ki, bu, yazıçının rus dilindən sonra 

xarici dilə tərcümə olunmuş ilk əsəridir. 

   Akademik Nizami Cəfərovun “Mir Cəlalın milli 

idealları” kitabının da ədibin irsinin daha geniş 

şəkildə öyrənilməsinə dəyərli töhfə olduğunu deyən 

Ə.Qarayev belə əsərlərin çapını həm 

ədəbiyyatımıza, həm də ədəbiyyatşünaslığımıza ən 

gözəl xidmət adlandırıb.  

   “Mir Cəlal. Biblioqrafiya” kitabının “ön söz” 

müəllifi, Xalq yazıçısı Elçin ədibi həm yazıçı, həm 

də ədəbiyyatşünas alim kimi xarakterizə edərək 

onun əsərlərinin əbədiyaşarlığından söz açıb: “Mir 

Cəlal müəllimi ilk dəfə nə zaman gördüyüm yadıma 

gəlmir, amma onu bir müəllim, bir professor kimi 

kəşf etdiyim gün dəqiq yadımdadır və heç zaman 

da yadımdan çıxmayacaq: 1 sentyabr 1960-cı il. Mir 

Cəlal müəllim qələmini iki istiqamətdə sınayıb - 

bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq. O, hər iki 

sahədə böyük uğur qazanaraq, bunlar arasında çox 
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gözəl vəhdət yaratmışdı. Bu, heç də hər istedadlı 

adama nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Mir Cəlal 

müəllim nə qədər böyük yazıçı, nasirdirsə, o qədər 

də böyük ədəbiyyatşünasdır. 

   O, xoşbəxt bir yazıçıdır. Ona görə ki, bütün 

yaradıcılığı sovet dövrünə düşməsinə baxmayaraq, 

əsərləri bu gün də aktualdır, sevilə-sevilə oxunur. 

Mir Cəlal müəllim tədqiqatçı, ədəbiyyatşünas kimi 

ideologiyaya yox, elmə xidmət edib”. 

   Biblioqrafiyanın birinci və ikinci nəşrlərinə “ön 

söz” yazdığını söyləyən Xalq yazıçısı deyib ki, bu 

biblioqrafiya get-gedə böyüyür. Ona görə ki, o, bir 

yazıçı kimi yaşayır. Onun yaradıcılığı haqqında 

əsərlər, məqalələr yazılır, tədqiq olunur. Nə qədər 

Azərbaycan ədəbiyyatı var, Mir Cəlal müəllim 

yaşayacaq və hər zaman sevilə-sevilə oxunacaq. 

   Akademik Nizami Cəfərovun “Mir Cəlalın milli 

idealları” kitabını ədibin irsinin araşdırılması və 

tədqiqi baxımından yüksək qiymətləndirən Xalq 
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yazıçısı bu işdə əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü 

bildirib. 

   Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov böyük 

ziyalı haqqında söz deməyin çox şərəfli olduğunu, 

bu cür şəxsiyyətimizin olması ilə fəxr etdiyini 

söyləyib. Qeyd edib ki, görkəmli ədib, eyni 

zamanda, ömrünün sonunadək dərs dediyi Bakı 

Dövlət Universitetində (BDU) elmi-pedaqoji 

fəaliyyətlə məşğul olub, XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatında, elmində müstəsna xidmətlər 

göstərib.  

   BDU-nun rektoru, akademik Abel Məhərrəmov 

çıxış edərək söyləyib ki, XX əsrdə ədəbi fikirdə öz 

sözünü demək heç də asan deyildi. Mir Cəlal məhz 

sözünü deyən böyük yazıçılardan olub. 

Özünəməxsus yaradıcı keyfiyyəti ilə seçilən yazıçı 

Azərbaycan ədəbiyyatında roman janrına yeni 

nəfəs gətirməklə bu sahədə özünəməxsus məktəb 
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yaradıb. Ədibin əsərlərində irəli sürülən ideyalar bu 

günümüz üçün də kifayət qədər aktualdır. Onun 

həm elmi, həm də bədii yaradıcılığı tədqiqat 

mövzuları olaraq daim diqqətdədir və araşdırılır. 

   Milli Məclisin deputatı, akademik Nizami Cəfərov 

bildirib ki, hər iki kitabın ərsəyə gəlməsi alimin 

yaradıcılığına verilən ən ali dəyərlərdən biridir: “Mir 

Cəlal Paşayev alim kimi tələbələrinə böyük dəstək 

olub, qayğı göstərib. Onun haqqında yazanda, ilk 

növbədə, insanın gözündə onun oriyentasiyası, səs 

tembri canlanır. Mir Cəlalın yaradıcılığı şəxsiyyətini 

tamamlayırdı. Təvazökar yaradıcılığa və xarakterə 

malik olan böyük alim hər zaman özünün 

xeyirxahlığı və insanpərvərliyi ilə ətrafdakıların 

sevimlisinə çevrilib. O, nə qədər təvazökar, sakit 

alim təəssüratı bağışlasa da, yaradıcılığı olduqca 

peşəkar və şedevr idi. Mir Cəlal yaradıcılığı bu gün 

bütün dünyada təbliğ və tədqiq olunur”. 
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   Xalq şairləri Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, 

akademik Vasim Məmmədəliyev, professorlar 

Təhsin Mütəllimov və Buludxan Xəlilov çıxış edərək 

böyük ədibin zəngin yaradıcılığından danışıb, 

onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. 

   Sonra “Mir Cəlal-110” elektron məlumat 

bazasının təqdimatı olub. 

   Alimin ailəsi adından oğlu, ADA Universitetinin 

rektoru Hafiz Paşayev çıxış edərək belə bir tədbirin 

ərsəyə gəlməsində əməyi keçən hər kəsə 

təşəkkürünü bildirib. Atasının xatirəsinə göstərilən 

ehtiramdan məmnun olduğunu deyən Hafiz 

Paşayev vaxtilə onun tələbəsi olan insanları bir 

arada görməkdən məmnunluğunu ifa edib. O, atası 

ilə bağlı xatirələrini bölüşərək yaradıcılığından söz 

açıb, Mir Cəlal Paşayevin yaradıcılığının gələcək 

nəsillər üçün də örnək olduğunu vurğulayıb. 
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Böyük ziyalı ömrünün üç ili 

 

Mir Cəlalın həyatının Gədəbəy dövründən 

 

Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas, pedaqoq Mir 

Cəlal Paşayev (1908-1978) Gədəbəy rayonunda 

əmək fəaliyyətinə başlamışdır. O, Mirzə Fətəli 

Axundzadə adına Gəncə Beynəlmiləl Pedaqoji 

Texnikumunu bitirdikdən sonra təyinatla Gədəbəy 

rayonuna məktəb direktoru göndərilmişdir. 

   Mir Cəlal o dövrdə nəinki Qafqazda, bütün Sovet 

İttifaqında nəhəng sənaye kompleksi kimi tanınan 

Gədəbəy mədən şəhərciyində 1928-30-cu illərdə 

məktəb direktoru işləmişdir. Həmin illərdə 

respublikamızın ucqarlarında cəhalətin təsirindən, 

dünyaya baxışın yetərsizliyindən, eləcə də 
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adamların maddi durum səbəbilə təhsil ala 

bilməməsi üzündən savadsızlıq baş alıb gedirdi.  

   Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı ədəbi yaradıcılığa da 

başlayan Mir Cəlalın bir sıra hekayələrinin (“Yanlış 

barmaqlar”, “Kərpic məsələsi”, “Kartoşka məsələsi”, 

“Dostumun qonaqlığı” və s.) həyatının Gədəbəy 

dövrü ilə bağlı olduğu ehtimal edilir. 

   Böyük ziyalı sonralar həmin dövrü belə 

xatırlayırdı: “...Heç xəyalıma da gətirməzdim ki, bir 

vaxt güzarım bu yerlərə - Gədəbəyə düşəcək. İlk 

dəfə sinif jurnalını qoltuğuma vurub, müqəddəs 

sandığım müəllimliyə burada başlayacağam. Bu, 

mənim əmək fəaliyyətimin, yaradıcılıq 

bioqrafiyamın başlanğıcı olacaq. 

   ...Gədəbəyin təbiəti də, insanları da bir-birinə çox 

oxşayır - saf, duru, əsrarəngiz... Gədəbəy halal, 

mərdanə insanları ilə fəxr edib, edəcək də. Bu 

yerlərlə bağlı işıqlı xatirələrim ömürlük yaddaşıma 

yazılıb, yaddaşımda qalıb. O yerləri, ülfət 

bağladığım, hər addımda səmimiyyət gördüyüm, o 
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dağ vüqarlı insanları heç vaxt unutmaram... 

   Gədəbəydə işlədiyim üç il həyatımın gözəl, 

unudulmaz illəri olub. Gədəbəyin ab-havası, 

rəngarəng, füsunkar təbiəti, gözəl, mərd insanları, 

onların mənə göstərdiyi qayğı, hörmət indi də 

yadıma düşəndə, kövrəlirəm, ürəyim riqqətə gəlir...” 

    

   Gədəbəyli ziyalılar, yazıçı və şairlər də Mir Cəlal 

haqqında xatirələrini bir çox əsərlərində qələmə 

alıblar. 

   Mərhum şair İlyas Tapdıq şeirlərinin birində 

yazırdı: 

 

    

   Elə ki, evimdən çıxıram səhər, 

   Elə ki, evimə dönürəm axşam, 

   Ürəyi qayğılı, üzü gülümsər 

   Əziz bir insanı xatırlayıram. 
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   Yazıçı-dramaturq Nahid Hacızadə: “Mir Cəlalın 

qəribə xüsusiyyəti vardı. Ən qəmli hadisələrdən 

danışanda belə, hansısa bir məqamda söhbəti 

döndərib, ona məzə qatırdı...” 

 

   Şair Dəmir Gədəbəyli Mir Cəlalı belə təsvir edib:  

    

   Müqəddəs bir adı daşıdı, getdi, 

   Düzlüyün bir məhək daşıydı, getdi. 

   O, elmin, sənətin pərvanəsiydi, 

   Özü düz, sözü düz yaşadı, getdi. 

 

    

   Milli mənəvi zənginliyimizin, ədəbi dilimizin 

yaşadılmasında, sonrakı nəsillərə ötürülməsində 

Mir Cəlal ədəbi irsinin danılmaz yeri vardır. Onun 

yaradıcılığına xas olan xalq dilinin canlılığı, forma 

və üslub zənginliyi, novator düşüncə tərzi 
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Azərbaycan ədəbiyyatına bir sıra yeniliklər 

gətirmişdir. Bu üzdən onun əsərləri indi də oxucu 

rəğbəti ilə qarşılanır, sevilərək oxunur. 

 

    

   Etibar Əliyev, 

  

   Gədəbəy Aşıq məktəbinin direktoru, 

 Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü 
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Xalqının arzularını ifadə edən yazıçı 

 

      Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirliyi bu 

ölkənin Mədəniyyət, İnformasiya və Turizm Nazirliyi 

ilə birgə Bişkekdəki Abdılas Maldıbayev adına Milli 

Akademik Opera və Balet Teatrında görkəmli 

Azərbaycan yazıçısı, alim, pedaqoq Mir Cəlal 

Paşayevin (1908-1978) 110 illiyi münasibətilə 

təntənəli yubiley gecəsi və qala-konsert keçirib. 

   Teatrın direktoru Bolotbek Osmonov, 

Qırğızıstanın mədəniyyət, informasiya və turizm 

nazirinin müavini Aynura Temirbekova çıxış edərək 

belə mədəniyyət tədbirlərinin iki qardaş xalqın daha 

da yaxınlaşmasına xidmət etdiyini vurğulayıblar. 

   Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Cavanşir 

Feyziyev çıxışında Mir Cəlal Paşayevin xalqının 

arzu və duyğularını ifadə edən yazıçı, eyni 
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zamanda Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 

yaradıcılarından biri olduğunu diqqətə çatdırıb. 

   Qırğızıstanın Xalq şairi Mar Bayciyev Mir Cəlalın 

tələbələrindən biri olması ilə fəxr etdiyini deyib. 

Ədəbiyyatın insanları yaxınlaşdırdığını bildirən şair 

qardaş xalqların mədəni əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.  

   Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri Hidayət 

Orucov Mir Cəlal Paşayevlə bağlı xatirələrini 

bölüşüb. Qeyd edib ki, Mir Cəlal böyük yazıçı, 

görkəmli ədəbiyyatşünas alim, mütəfəkkir, bir çox 

nəsillər üçün əvəzolunmaz pedaqoqdur. Mir Cəlalın 

ədəbi yaradıcılığı barədə fikirlərini bölüşən səfir 

yazıçının Azərbaycan nəsrini yeni səviyyəyə 

yüksəltdiyini söyləyib.  

   Qala-konsertlə davam edən tədbirdə 

Azərbaycanın əməkdar artistləri Aqşin Abdullayev 

və Nərgiz Kərimovanın, Qırğızıstanın əməkdar 

artistləri Asel Bekbayeva, Aybek Saralayev, Tilek 
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Naymanbayev, Bakıt Ibıkeyev və solist Almaz 

İstambayevin ifasında Azərbaycan və qırğız 

bəstəkarlarının əsərləri, eləcə də klassik Qərb 

musiqisi nümunələri səsləndirilib. Qırğız-Türkiyə 

“Manas” Universitetinin Türk dünyası orkestri və 

solistləri Azərbaycanın bəstəkar və xalq mahnılarını 

təqdim ediblər. İfaçıları Qırğızıstanın Əməkdar 

artisti R.Osmonaliyevin rəhbərliyi ilə 

A.Cumaxmatov adına akademik simfonik orkestri 

müşayiət edib. 
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Qırğızstanda - Bişkekdə çap olunub 

    

 

   Bişkekin “Turar” nəşriyyatında yazıçı-dramaturq, 

publisist Hidayətin XX əsr Azərbaycan elminin, 

ədəbiyyatının, təhsilinin inkişafında misilsiz 

xidmətlər göstərmiş görkəmli ədib, alim, xeyirxah 

insan Mir Cəlal Paşayev haqqında esse-xatirə 

kitabı qırğız və rus dillərində nəşr edilib. 

 

   “Mir Cəlal dünyasından sətirlər” on iki il əvvəl 

Azərbaycan dilində işıq üzü görüb, daha sonra rus, 

ingilis, fransız dillərində nəşr olunub. Kitabı qırğız 

dilinə Bekten Dıykanbay, rus dilinə isə Səyavuş 

Məmmədzadə tərcümə edib. 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

52 

 

   Kitaba ədibin ailəsi və qələm dostları ilə çəkilmiş 

fotoşəkilləri də daxil edilib. 
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“Bir ailə” - 75 il sonra böyük ekranda 

 

 

 

  2018-ci il martın 1-də Nizami Kino Mərkəzində 

Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimlərinin 

birgə ərsəyə gətirdiyi “Bir ailə” bədii filminin 

təqdimatı olacaq. Təqdimat ekran əsərinin ssenari 

müəllifi görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir 
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Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110, filmin 

musiqisinin müəllifi, dahi bəstəkar Qara Qarayevin 

100 illiyinə təsadüf edir. 

   1943-cü ildə “Bakı kinostudiyası”nda istehsal 

edilən film II Dünya müharibəsində Azərbaycan 

neftinin rolu və xalqımızın vətənpərvərliyindən bəhs 

edir. Rejissorlar Qriqori Aleksandrov, Mikayıl 

Mikayılov və Rza Təhmasibin ekranlaşdırdığı “Bir 

ailə” tammetrajlı bədii filmində rolları Xosrov 

Məlikov, Mərziyyə Davudova, Hökümə Qurbanova, 

Lyubov Orlova və başqaları canlandırıblar. 

Operatorlar Əlisəttar Atakişiyev, Əsgər İsmayılov, 

rəssam Mirzə Rəfiyevin də daxil olduğu yaradıcı 

qrupa filmin çəkilişi o vaxtkı ağır durumda çox çətin 

başa gəlib. Film vahid süjet xətti ilə bir-birinə bağlı 

olan üç novelladan ibarətdir. Ekran əsərinin 

nümayişi 1953-cü ilədək qadağan olunub. 

   Filmdə duz-çörəkli Bakıdan, onun faşizm 

üzərində qələbə üçün hər şeyi qurban verməyə 
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hazır olan çoxmillətli sakinlərindən bəhs edilir. 

Ssenari müharibədə olan azərbaycanlı tankçı 

Nacarın birgünlük məzuniyyət zamanı vurulduğu 

Katya adlı rus qızına məhəbbəti ətrafında qurulub. 

Katya rolunu Lyubov Orlova, Nacar rolunu isə 

Xosrov Məlikov ifa edib. 

   Kino tarixçisi, Əməkdar incəsənət xadimi Aydın 

Kazımzadə “Azərbaycan kinematoqrafçıları” 

kitabında filmlə bağlı belə bir maraqlı faktı qeyd 

edib: “Çəkiliş zamanı səhnələrdən birində tankın 

partladılması lentə alınmalıydı. Rejissorun və 

Orlovanın xahişi ilə meydana hərbi hissədən tank 

gətirilir. Rejissorlara tankın çəkilişdən sonra hərbi 

hissəyə göndəriləcəyi deyilir. Partlayış saxta olmalı, 

səhnəni müxtəlif nöqtələrdən dörd kamera 

çəkməliydi. Amma tank həqiqətən partlayır. 

Həyəcan siqnalı çalınır və partlayış səsinə 

yaxınlıqda yerləşən hərbçilər gəlirlər. Bir göz 

qırpımında çəkiliş meydanı əhatəyə alınır. Partlayış 
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vaxtı dörd kameradan üçü işləmir. Çünki 

partlayışdan şok yaşayan operatorlar kameranı işə 

sala bilmirlər. Yalnız operator Koretski özünü 

itirməyib və çəkilişi davam etdirib. Beləliklə, 

cəbhəyə göndəriləcək tank məhv olub...” 

   Qara Qarayevin bəstəkar, Mirzə Babayevin 

aktyor-müğənni kimi ilk kino işi olan “Bir ailə” filmi 

yalnız 1990-cı illərdə telekanallardan birində 

nümayiş etdirilib. Sovet arxivlərindən tapılan 

sənəddə filmə qadağa qoyulması ilə bağlı yazılıb: 

“Bir ailə” kinofilmində Böyük Vətən müharibəsi və 

həmin müharibədə Kommunist Partiyasının rolu 

kifayət qədər əks olunmayıb”...  

   Mir Cəlal Paşayevin yazdığı ssenaridə 

müharibənin bütün yükünün sadə xalqın üzərinə 

düşdüyü qabardılmışdı. Müəllif öz çörək payını da 

Bakıya təxliyə edilmiş rus, ukraynalı, belarus, latış 

və s. millətlərin nümayəndələri ilə bölüşən 

Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyindən, 
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fədakarlığından bəhs edirdi. Amma ssenaridə 

partiya fəallarının nitqlərinə yer verilməmişdi...  
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“Füzulinin poetik 

xüsusiyyətləri” Türkiyədə nəşr olunub 

 

 

 

    

    

   Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən 

Türkiyədə Azərbaycan ədəbiyyatının tanıdılması və 

təbliği məqsədilə 2016-cı ildə başlanılan 

“Azərbaycan kitabının dünyaya tanıdılması” layihəsi 
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davam etdirilir. Layihə üzrə seçmə Azərbaycan 

ədəbiyyatı nümunələrinin tərcüməsi, çapı və 

Türkiyədə yayılması həyata keçirilir. 

   Bu günlərdə (2018) layihə çərçivəsində görkəmli 

yazıçı, ədəbiyyatşünas Mir Cəlal Paşayevin müəllifi 

olduğu, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli 

yaradıcılığından bəhs edən “Füzulinin poetik 

xüsusiyyətləri” adlı kitab şair-tərcüməçi Yurtseven 

Şen tərəfindən Türkiyə türkcəsinə çevrilərək 

“Sevinç Fırat Zengin Yayıncılık” nəşriyyatında çap 

olunub. 

   Kitabın Türkiyədə Füzuli yaradıcılığının tədris 

olunduğu bir sıra ali təhsil müəssisələrində dərs 

vəsaiti kimi istifadəsi planlaşdırılır. 

   Qeyd edək ki, indiyədək layihə üzrə 9 adda 

Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri çap olunaraq, 

türkiyəli kitabsevərlərə təqdim edilib. 
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Görkəmli ədəbiyyatşünas-yazıçının 

“Seçilmiş əsərləri”nin təqdimatı 

keçirildi 

 

      2014-cü il aprelin 30-da Milli Kitabxanada 

Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi, 

ədəbiyyatşünas, Əməkdar elm xadimi, professor 

Mir Cəlal Paşayevin “Seçilmiş əsərləri”nin (5 cilddə) 

təqdimat mərasimi keçirildi. Tədbirdə dövlət və 

hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, 

tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri iştirak edirdi. 

 

Tədbiri kitabxananın direktoru Kərim Tahirov 

açaraq yazıçının Azərbaycan ədəbiyyatında 

yerindən, zəngin yaradıcılıq yolundan danışdı. 

Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Mir 

Cəlal Paşayevi XX əsr Azərbaycan elminin, 
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ədəbiyyatının və təhsilinin inkişafında misilsiz 

xidmətlər göstərmiş xeyirxah insan, böyük yazıçı və 

alim kimi xarakterizə etdi. Bildirdi ki, ötən əsrin 20-

30-cu illərində ədəbi aləmdə əvvəlcə şeir, sonra 

oçerk və hekayələri ilə görünən Mir Cəlal az sonra 

istedadlı və özünəməxsus yaradıcılıq üslubu olan 

yazıçı kimi tanınıb. Səməd Vurğun, Süleyman 

Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Mehdi Hüseyn kimi 

görkəmli söz ustadları ilə bir dövrdə yaşayan Mir 

Cəlal öz üslubu ilə həmkarlarından fərqlənərək 

Azərbaycan ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirib. 

Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar 

görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında 

məlumat verdi. Bildirdi ki, Mir Cəlal 1908-ci il aprelin 

26-da Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində 

anadan olub. Sonradan ailəsi Gəncəyə köçüb və o, 

uşaqlıq çağını, ibtidai təhsilini burada başa vurub. 

Yazıçı sovet dövründə yaşayıb-yaratmasına 

baxmayaraq, onun əsərlərində həmin dövrün 

ideologiyası təbliğ olunmayıb. O, ədəbi aləmdə 
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“Dirilən adam”, “Bir gəncin manifesti”, “Açıq kitab”, 

“Yaşıdlarım” romanları ilə tanınıb. Eyni zamanda 

gerçək həyatda baş verən müxtəlif hadisələri 

ustalıqla ədəbiyyata gətirən, ümumiləşdirən və 

mənalandıran gözəl hekayələr müəllifi olub. 

Əsərlərində təsvir olunan hadisələr həyatiliyinə, 

doğruluğuna, inandırıcılıq keyfiyyətinə görə həmişə 

sevilib və yüksək qiymətləndirilib. Mir Cəlal 1978-ci 

ildə vəfat edib. 

Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin direktoru, millət 

vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov 

bildirdi ki, Mir Cəlal yaradıcılığı boyu, özünün dediyi 

kimi, “kağız korlamamış” bir sənətkar, ədəbi 

ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən tərbiyəçi kimi 

yaddaşlarda qalıb. O, ədəbiyyatımıza yeni və 

maraqlı insan surətləri gətirib, yeniliyin köhnəlik 

üzərindəki qələbəsini məharətlə açıb göstərib. 

“Xarici naxoşluq”, “Yad adam”, “Yalan yeriməz” və 

s. hekayələrində daha çox mənfilik, köhnəliyin 
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təzahürləri, özündən razılıq kimi hallar kəskin 

tənqid edilib. 

 Bakı Dövlət Universitetinin professoru Xalid 

Əlimirzəyev qeyd etdi ki, yığcam və ibrətli 

hekayələr müəllifi kimi Mir Cəlal eyni zamanda 

Azərbaycan romanlarının məzmun və formaca 

zənginləşməsində xüsusi xidmətlər göstərib. Yazıçı 

“Yolumuz hayanadır” romanında XX əsrin 

əvvəllərində məktəb, maarif, mədəniyyət 

məsələlərini əsas götürərək böyük şair Mirzə 

Ələkbər Sabirin fəaliyyətinin xarakterik cəhətlərini 

ümumiləşdirib. 

    AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə çox 

erkən çağlarından Mir Cəlalın ailəsini tanıdığını 

bildirdi: “Şadam ki, belə bir ailə ilə çox yaxın 

ünsiyyətdə olmuşam. Süfrələrinin başında oturub 

onlarla birlikdə çörək kəsmişəm. Bu ailədə 

gördüyüm səmimiliyə, sadəliyə və müdrikliyə heç 

yerdə rast gəlmədim. Bu sözlər daha böyük 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

64 

auditoriyalarda gənclərə deyilsəydi və aşılansaydı, 

daha yaxşı olardı. Gənclərdə mədəni həyata 

baxışlar dəyişərdi”. 

Akademik Vasim Məmmədəliyev bildirdi ki, ustad 

Mirzə Cəlildən və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdən 

sonra hekayə janrında bir boşluq yaranmışdı: “Mir 

Cəlal bu boşluğu doldurdu. O, hərtərəfli bir ziyalı 

idi”. 

  BDU-nun rektoru, millət vəkili, akademik Abel 

Məhərrəmov orta məktəb illərindən Mir Cəlalın 

yaradıcılığının vurğunu olduğunu dedi:  

“Bu görkəmli sənətkarın əsərləri çox sadə, anlaşıqlı 

yazıldığından yaxşı qavranılırdı. Ona görə də Mir 

Cəlal yaradıcılığı bizə doğma idi”. 

  Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, AMEA-

nın müxbir üzvü Tofiq Hacıyev qeyd etdi ki, böyük 

yazıçını xalqına sevdirən və yaşadan çox dəyərli 
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əsərləridir. O, bu gün də, gələcəkdə də xalqın 

qəlbində yaşayacaq. 

   Professor Qəzənfər Paşayev çıxışında Mir Cəlalı 

xüsusi üsluba malik, heç kəsə bənzəməyən duyğu 

və düşüncə tərzi ilə seçilən bir sənətkar kimi 

xarakterizə etdi. Bildirdi ki, xalq yaradıcılığı və 

folklorumuza bağlılıq ədibin əsərlərində daim özünü 

göstərir. Hadisənin mahiyyətini açmaqda onlardan 

tutarlı bədii vasitə kimi istifadə etmək, harada, nə 

məqsədlə, necə yararlanmaq ədibin xüsusi 

yaradıcılıq məharətinin göstəricisidir. 

Tədbirdə çıxış edən professorlar Təhsin 

Mütəllimov, Nizaməddin Şəmsizadə, Şirindil 

Alışanov ədibin eyni zamanda fədakar alim və 

ədəbi tənqidçi olduğunu diqqətə çatdırdılar, elmi-

pedaqoji fəaliyyətindən söz açdılar, xatirələrini 

bölüşdülər. 

    Sonda görkəmli sənətkarın nəvəsi, 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
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Universitetinin Bakı filialının rektoru, professor 

Nərgiz Paşayeva çıxış edərək XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının bir sıra nailiyyətlərinin Mir Cəlalın adı 

ilə bağlı olduğunu bildirdi: 

 “O, ədəbi-bədii, ictimai-fəlsəfi yaradıcılığı ilə 

ədəbiyyatımızda əsaslı dönüş yaradan mütəfəkkir 

yazıçılardan biri olub. Əlli illik yaradıcılıq 

fəaliyyətində görkəmli nasir kimi Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində layiqli və şərəfli yer tutub. Hər 

bir xalqın bədii ədəbiyyatı onun taleyini və tarixini 

tam dəqiqliyi ilə özündə təcəssüm etdirən bədii 

abidələrdən ibarətdir. Bütün varlığı ilə xalqına bağlı 

olan Mir Cəlalın yaradıcılığında xalqımızın 

yarıməsrlik tarixinin müxtəlif mərhələlərindəki 

ictimai-iqtisadi və mənəvi-psixoloji vəziyyəti, taleyi 

zəngin həyati faktlar, vüsətli bədii təxəyyül 

hesabına məharətlə təcəssüm etdirilib”. 
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    Professor Nərgiz Paşayeva təqdimat mərasimin 

iştirakçılarına öz dərin təşəkkürünü bildirdi. 

 

 

Savalan Fərəcov 
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Mir Cəlal Paşayevin kitablarının 

təqdimat mərasimi keçirildi 

 

     2019-cu il dekabırında Milli Kitabxanada XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 

istedadlı yazıçı, ədəbiyyatşünas, professorMir Cəlal 

Paşayevin "Ədəbi tənqid”və"Publisistika”kitablarının 

təqdimat mərasimi keçirildi. 

  Hər iki kitab Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 

Kitabxana tərəfindən nəşr olunub. 

   Tədbirdə giriş nitqi ilə çıxış edən mədəniyyət 

naziri tanınmış ədəbiyyatşünas alimin 110 illiyi ilə 

əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlərdən söz açdı: 

"Görkəmli alim və ədəbiyyat nümayəndələrimizin 

yubileylərini qeyd etməklə bir daha şahidi oluruq ki, 
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Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti nə qədər dərin 

və qüdrətlidir, tükənməz xəzinədir. Bu xəzinənin 

gələcək nəsillərə ötürülməsinin böyük əhəmiyyəti 

var. Biz həmişə öz ənənələrimizə sadiq qalaraq 

görkəmli şəxsiyyətlərimizin fəaliyyətini dönə-dönə 

ictimaiyyətə təqdim etməliyik”. 

   Nazir qeyd etdi ki, Mir Cəlal Paşayevin təqdim 

olunan "Ədəbi tənqid”və"Publisistika”kitabları çox 

zəngin məlumatları özündə əks etdirir: 

"Publisistika”məqalələr toplusunda ədibin 1926-

1977-ci illərdə qələmə aldığı məqalələri, "Ədəbi 

tənqid”kitabında isə alimin 1931–1974-cü illəri 

əhatə edən araşdırmaları yer alıb. Mir Cəlal 

Paşayevin 110 illiyi münasibətilə bir müddət əvvəl 

onun biblioqrafik toplusunu təqdim etdik. Eyni 

zamanda yeni bərpa olunmuş "Bir ailə” filmi 

nümayiş olundu. Bundan əlavə, respublikanın 

bütün mədəniyyət ocaqlarında Mir Cəlal müəllimin 

yubileyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirildi. Bu 
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tədbirlər xalqımızın Mir Cəlal Paşayevə dərin 

hörmətinin ifadəsi idi. Böyük ədibin çoxtərəfli 

fəaliyyəti nəinki Azərbaycan xalqı tərəfindən 

hörmətlə qəbul edilir, onun dərin məzmunlu 

yaradıcılığı bir sıra xarici ölkədə rəğbətlə qarşılanır, 

araşdırma mövzusu olur”. 

  2008-ci ildə ədibin 100 illik yubileyinin ölkəmizlə 

yanaşı, UNESCO səviyyəsində qeyd olunduğunun 

bildirən Əbülfəs Qarayev həmin tədbir nəinki Mir 

Cəlal Paşayevin yaradıcılığının, eyni zamanda 

Azərbaycan ədəbiyyatının beynəlxalq aləmdə 

təbliğinə töhfə oldu: "Mir Cəlal Paşayevin əsərlərini 

oxuyarkən gəldiyim qənaət budur ki, yazıçı 

mürəkkəb siyasi-ideoloji bir dövrdə yaşasa da, heç 

vaxt azərbaycançılıqdan, xalqımızın mənəvi 

aləmindən uzaq düşməyib. Onun əsərlərində 

düzgünlük, sadəlik, xalqı sevmək, təhsilə diqqət, 

etibar, inam və s. insani keyfiyyətlər ön plandadır. 

Buna görə də müəllifin zəngin bədii yaradıcılığı və 
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elmi tədqiqatları hər zaman aktuallığını qoruyub 

saxlayacaq, yeni nəsillərin tərbiyəvi-əxlaqi 

zənginliyində mühüm rol oynayacaq”. 

   Mir Cəlal Paşayevin əsərlərinin ölkəmizlə yanaşı, 

xaricdə də təbliğ edilməsinin zəruriliyini vurğulayan 

nazir diqqətə çatdırdı ki, Mədəniyyət Nazirliyi 

tərəfindən Türkiyədə yazıçının "Bir gəncin 

manifesti” əsəri türk dilində beş min tirajla çap 

olunub və qardaş ölkədə yayılıb: "Bu gün təqdim 

olunan kitablar da Türkiyənin ən nüfuzlu 

kitabxanalarına verilib. Ümumiyyətlə, biz 

Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə təbliği prosesini 

sistemli şəkildə davam etdiririk. Mir Cəlal Paşayevin 

"Ədəbi tənqid”və"Publisistika”kitablarının ərsəyə 

gəlməsində ədəbiyyatşünas alimlərimiz yaxından 

dəstək göstərdilər. Azərbaycan ədəbiyyatının 

inkişafı üçün var gücü ilə çalışan bu insanlara 

fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirmək 

istəyirəm. İnanıram ki, bu ədəbi görüşlər yeni 
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nəsildə ədəbiyyatımız haqqında zəngin 

düşüncələrin formalaşmasına təsir göstərəcək”. 

   Mərasimdə çıxış edən hər iki kitabın elmi 

məsləhətçisi, akademik Nizami Cəfərov qeyd etdi 

ki, kitablarda dövrün tələbindən irəli gələn, zamanın 

ruhuna uyğun olan materiallar var ki, həmin mətnlər 

olduğu kimi saxlanılıb: "Mir Cəlal müəllimin 

yaradıcılığı həddindən artıq səmimi olduğu üçün bu 

gün də onun əsərlərinə ürəklə yanaşır, dövrün 

konyukturasını da zədələməyə çalışmırsan. Ədibin 

yaradıcılığında gəncliyin ideya axtarışları, millətin 

oyanış məqamları çox gözəl incəliklərlə vurğulanır”. 

    Xalq yazıçısı Elçin görkəmli ədib haqqında 

çoxsaylı məqalələr və xatirələr yazdığını diqqətə 

çatdırdı. Bildirdi ki, Mir Cəlal ədəbiyyatımızın 

görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, həm də 

xatirələrdə, yaddaşlarda işıqlı insan obrazı ilə qalan 

şəxsiyyətdir: "O, xoşbəxt yazıçı və xoşbəxt bir 
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alimdir. Çünki ədəbi tənqid sovet dövründə hakim 

ideologiyanın tərkib hissəsi idi, ədəbiyyatşünaslıq 

da həmçinin. Amma baxın, sovetlər dağıldı, biz indi 

tamamilə başqa bir epoxada, müstəqil Azərbaycan 

oxucularının tələbatı dövründə yaşayırıq. Amma 

buna baxmayaraq, Mir Cəlal müəllimin tənqidi də, 

publisistikası da, bədii əsərləri də bu gün aktualdır. 

Ona görə ki, o ideologiyaya deyil, ədəbiyyata 

xidmət edirdi. O həm də böyük pedaqoq idi. Bu gün 

də tələbələrinin yaddaşında yaşayır və bu tələbələr 

ondan öyrəndiklərini yeni nəsillərə ötürərək onun 

xatirəsini yaşadırlar”. 

    Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Mir Cəlal 

Paşayevlə bağlı xatirələrini bölüşdü. Bildirdi ki, o, 

hər zaman oxucularının yanında idi. Bütöv 

şəxsiyyəti ilə Mir Cəlal müəllimin özü bir əsər idi. 

    Filologiya elmləri doktoru, professor, Mir Cəlal 

Paşayevin "Ədəbi tənqid”kitabına ön söz yazmış 
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Asif Rüstəmli diqqətə çatdırdı ki, milli 

ədəbiyyatımızın saflığı, duruluğu Mir Cəlal müəllimi 

həmişə düşündürüb: "Onun bədii yaradıcılığa yeni 

gələn, gələcəyinə ümidlər bəslənilən gənclərin 

əsərlərinə tənqidi münasibəti də sabit və birmənalı 

olaraq xeyirxahlıq səciyyəsi daşıyırdı. Mir Cəlal 

müəllimin çoxşaxəli yaradıcılığında, həyat yolunda 

mənəvi bütövlük var. Bu mənəviyyat məcrasında 

görkəmli müəllim, alim, yazıçı taleyi 

görünməkdədir”. 

   Mir Cəlalın "Publisistika” kitabının ön söz müəllifi 

Elnur İmanbəyli çıxışında nəşrin gənc tədqiqatçılar 

üçün dəyəli mənbə olacağını vurğuladı, 

məqalələrdəki fəlsəfi düşüncələrin əhəmiyyətini 

qeyd etdi . 

   Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim 

Tahirov kitablarda yer alan məqalələrin ilk dəfə 

ictimaiyyətə təqdim olunduğunu diqqətə çatdırdı. 
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Bildirdi ki, bu kitablar görkəmli ədibin əvvəllər nəşr 

olunmuş əsərlərini təkrar etmir. Kitabda dərc olunan 

materiallar Milli Kitabxananın arxiv fondundan, 

dövri mətbu nəşrlərdən, S.Mümtaz adına Dövlət 

Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin fondlarından 

toplanıb. 

   AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 

şöbə müdiri, professor Şirindil Alışanlı, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universiteti Filologiya fakültəsinin 

dekanı, professor Buludxan Xəlilov və vaxtilə Mir 

Cəlal Paşayevin tələbələri və digər çıxışçılar böyük 

ədibin həyat yolu və yaradıcılığından söz açırlar, 

kitabların əhəmiyyətinin vurğuladılar. 

   Mir Cəlalın ailəsi adından çıxış edən oğlu, "ADA” 

Universitetinin rektoru, professor Hafiz Paşayev 

tədbirin təşkilində zəhməti olan hər kəsə 

təşəkkürünü bildirdi. Bildirdi ki, növbəti tədbirlərdən 

birinin məhz "Mir Cəlal və müasirləri” mövzusunda 
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həsr olunmasını təklif etdi. Diqqətə çatdırdı ki, 

ədəbiyyatımızda layiqli yeri olan insanlar çoxdur və 

onlar haqqında bu cür tədbirlər təşkil edilməlidir. 

    Atası ilə bağlı xatirələri bölüşən Hafiz Paşayev 

ixtisasca ədəbiyyatçı olmasa da, Mir Cəlalın bədii 

irsi sayəsində ədəbiyyata böyük marağı yarandığını 

dedi. O, kitabların ərsəyə gəlməsində göstərdiyi 

təşəbbüsə görə mədəniyyət naziri Əbülfəs 

Qarayevə və yaradıcı heyətə təşəkkürünü bildirdi. 

    Kitabların gənclərə tariximizin öyrənilməsində 

yardımçı olacağına ümid etdiyini diqqətə çatdırdı: 

"Mir Cəlalı çox zaman işıqlı adam adlandırırlar. Çox 

istərdim ki, onun yaradıcılığından, yaratdığı 

əsərlərdən gənc nəsil də bəhrələnsin və ölkəmizin 

işıqlı gələcəyinə öz töhfələrini vermiş olsunlar” 

   Sonda nazir Əbülfəs Qarayev hər kəsi qarşıdan 

gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
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və Yeni il münasibətilə təbrik etdi, xoş diləklərini 

çatdırdı. 

    Qeyd edək ki, yeni nəşrlərin layihə rəhbəri 

mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev, elmi 

məsləhətçisi, akademik Nizami Cəfərov, tərtibçi və 

elmi redaktoru, professor Kərim Tahirov, redaktoru, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədibə İsmayılova və 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Validə Həsənovadır. 
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Mir Cəlal Paşayev Vyanada anılıb 

 

 

 

2018-ci il sentyabrın 24-də Vyanadakı 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində görkəmli 

yazıçı, ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal Paşayevin 

xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. 

Mərkəzin direktoru Leyla Qasımova XX əsrdə 

Azərbaycan elmi, ədəbiyyatı və təhsilinin 
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inkişafında əvəzsiz rol oynamış Mir Cəlal 

Paşayevin həyat və yaradıcılığından danışıb. 

O, bu il yazıçının 110 illik yubileyi münasibətilə həm 

Azərbaycanda, həm də xarici ölkələrdə silsilə 

tədbirlərin təşkil edildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib 

ki, ötən əsr Azərbaycan ədəbiyyat tarixi və ədəbi 

tənqid məktəbində önəmli yerə malik Mir Cəlal 

özünü oxuculara ilk növbədə hekayələri ilə sevdirə 

bilib. Sadə insanların gündəlik həyatı və güzəranı, 

əxlaqi dəyərlər, sosial problemlər və ictimai 

mövzular yazıçının hekayələrində dolğun şəkildə öz 

əksini tapır. Mir Cəlal dövrünün çatışmazlıqlarını 

adi həyatdan götürdüyü və bəzən də yumorun dili 

ilə oxucuya çatdırmağı məharətlə bacaran, ictimai 

tənqidi incə yumorla qələmə alan yazıçı kimi 

məşhurlaşıb. Məhz buna görə də onu "kiçik janrın 

böyük ustadı” adlandırırlar. 
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Qeyd edilib ki, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bu 

günlərdə vəfatının 40-cı ili tamam olan ədibin 

yaradıcılığına yenidən müraciət edib. Onun 

"Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsinin motivləri əsasında 

ekranlaşdırılmış "İki yad adam” bədii filmini Avstriya 

ictimaiyyətinə təqdim etmək qərarına gəlib. Bu 

məqsədlə filmin yaradıcı heyəti – Əməkdar artist 

Gülşad Baxşıyeva, layihə müəllifi və prodüser 

Hüseyn Cavadzadə, ssenari müəllifi Nicat 

Dadaşov, aktyor Riad Abdulov Vyanaya dəvət 

edilib. 

Filmin layihə müəllifi və prodüseri, "ADDIM” 

Gənclər Təşkilatının sədri Hüseyn Cavadzadə 

bildirib ki, bu gün gənc yaradıcı insanların üzərinə 

böyük ədibin irsini geniş kütləyə tanıtmaq 

məsuliyyəti düşür. Filmin əsasında duran 

"Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsi 60 il bundan öncə 

yazılmasına baxmayaraq, bu gün də öz aktuallığını 

qoruyub saxlayır və məhz buna görə ölkəmizin 
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hüdudlarından kənarda da sevilir, festivallarda 

mükafatlara layiq görülüb. Film ötən ilin mart ayında 

ilk dəfə Çinin paytaxtı Pekin şəhərində keçirilən 

"Grand Asian” film festivalında nümayiş olunub və 

"Ən yaxşı sosial film” nominasiyasında qalib olub. 

Əməkdar Artist Gülşad Baxşıyeva film haqqında 

fikirlərini bölüşərkən qeyd edib ki, müasir həyatla 

səsləşən hekayədə və onun ekran əsərində əsas 

qayə insanları şan-şöhrət, var-dövlət dalınca 

qaçmaqdansa, öz ülvi hisslərini yaşamağa, axıb 

gedən həyatda öz gəncliklərinin və bir-birlərinin 

qədrini bilməyə çağırmaqdır. 

Sonra "ADDIM” Gənclər Təşkilatının sifarişi ilə 

"Caspian Media Group” şirkəti tərəfindən Mir Cəlal 

Paşayevin "Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsinin 

motivləri əsasında ekranlaşdırılan "İki yad adam” 

filmi təqdim olunub. 
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Filmdə əsas rollarda Əməkdar Artist Gülşad 

Baxşıyeva, aktyorlar Duyğu Dəvəli, Riad Abdulov, 

Faiq Mirzəyev, Fərqanə Quliyeva, Aysel Osmanlı, 

Vüsalə Məmmədzadə və başqaları çəkiliblər. 

Tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanan 

filmin təqdimatından sonra yaradıcı heyətin üzvləri 

film barədə öz fikirlərini bölüşüb, tamaşaçıların 

suallarını cavablandırıblar. 
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Mir Cəlalın əsərləri dünənimizdən bu 

günümüzə ədəbi-bədii körpüdür 

 

 

 

 

 2020-ci il sentyabrın 28-də görkəmli yazıçı, 

pedaqoq və alim Mir Cəlal Paşayevin vəfatının 42-

ci ildönümü tamam olur. Qırx iki il bəzən bir insan 

ömrünə bərabər sayılır. Lakin Mir Cəlalın ədəbi və 

elmi irsi zaman çərçivəsini aşır. Böyük ədibi şəxsən 

tanıyanlar bu gün onun sadəliyi, xeyirxahlığı barədə 
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ağızdolusu danışır, tədqiqatçılar bu görkəmli alimin 

irsinə dönə-dönə müraciət edir, ildən-ilə genişlənən 

oxucu auditoriyası isə yazıçının ədəbi dünyasının 

sehrinə düşür. Çünki onun əsərləri bu gün də 

həyatda, cəmiyyətdə, insanlar arasındakı 

münasibətlərdə bir çox məsələlərin mahiyyətinə bir 

işıq saçır. Hələ gənc yaşlarımdan tanış olduğum bu 

əsərlərə hər dəfə müraciət edəndə ondan yeni 

nəsə öyrənirəm. 

  Mir Cəlalın ədəbi irsi barədə bu fikirləri filologiya 

elmləri doktoru, Sankt-Peterburqda Pyotr Elmlər 

və İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü, 

Azərbaycanın Əməkdar müəllimi Qafar 

Hüseynov müsahibəsində deyib. O, həmçinin qeyd 

edib ki, əlbəttə, yaş ötdükcə insan xəyalən uşaqlıq 

dövrünə, gənclik illərinə qayıdır, xatirələrə dalır. 

Yadımdadır, 1975-ci ildə ilk dəfə Azərbaycana 

gələndə Naxçıvana, qohumlarımıza qonaq 

getmişdik. O zaman 7-8-ci sinifdə oxuyan 

xalaqızılarımın dərs əsnasında bir mübahisəsinin 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

85 

şahidi oldum. Azərbaycanda yaşamadığım üçün 

onların söylədiklərindən yalnız "İtə ataram, yada 

satmaram” sözlərini tuta bildim, lakin mənasını 

anlamadım. Bunu görən anam və qohumlarımız 

mənə həmin ifadənin mənasını izah etdilər. Doğma 

Vətənə qayıdandan sonra Azərbaycan 

ədəbiyyatında ilk dəfə oxuduğum kitablardan biri 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” romanı 

oldu. O vaxta qədər isə Mopassanın, Çexovun, 

Kortasarın və digər yazıçı və şairlərin əsərlərini 

oxuyub çox bəyənmişdim. Elə bu əsərdən anladım 

ki, Mir Cəlal da mənim yazıçımdır. 

   Mir Cəlal Paşayevin satirik-yumoristik əsərləri və 

romanları müasir Azərbaycan ədəbiyyatına sanballı 

töhfədir. Ən başlıcası isə onun əsərləri yaşadığı 

dövrdən günümüzə ədəbi-bədii körpüdür. Yazıçı 

cəmiyyətin həyatını, dəyərlərini, qəhrəmanların 

düşüncə tərzini və davranışını o dərəcədə incəliklə 

verib ki, oxucu özünü həmin dövrdə hiss edir. 

Əlbəttə ki, ayrı-ayrı qəhrəmanların davranışı və 
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məntiqi ilə razılaşmamaq olar, onların bu və ya 

digər hərəkətləri bizi sevindirə və ya əsəbləşdirə 

bilər. Lakin zaman fərqi getdikcə aradan qalxır və 

biz onları anlamağa başlayırıq. Yəni Mir Cəlalın 

qəhrəmanları ozamankı şəraitə "düşmüş” 

müasirlərimizdir. Respublikamızda 80-ci illərin 

sonunda və 90-cı illərdə cərəyan edən hadisələr 

"Bir gəncin manifesti” əsərində Sona xalanın "İtə 

ataram, yada satmaram” fikrinin aktuallığını bir 

daha göstərdi: əsrlərdən bəri xalqına məxsus olanı 

ən çətin vəziyyətdə belə zəiflik göstərib satmaq 

olmaz. 

  Bu gün az-az görüşdüyüm qohumlarımızla 45 il 

əvvəlki söhbəti xatırlayırıq və görürük ki, əsər 

haqqında, Baharın taleyi haqqında fikirlərimiz 

dəyişməyib. Polemikanın indi də davam etməsi bu 

mövzunun müasirliyini bir daha təsdiqləyir. 

 

- Mir Cəlalın əsərləri qlobal dünyada nə 

dərəcədə aktualdır? 
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- Yaşadığımız dünyada, problemlər, təəssüf ki, 

çözülmür, əksinə, dərinləşir. Məsələn, müharibələr, 

silahlı münaqişələr insanların həyatında sağalmaz 

yara, dərin iz qoyur - Mir Cəlalın "Yetim” lirik 

miniatüründə olduğu kimi. Uşağın müvəqqəti 

himayə üçün verildiyi ailənin qayğısı da onu 

ovundura bilmir. Altı yaşlı oğlana hər şeyin arxada 

qaldığını söyləyəndə və yemək təklif ediləndə isə o, 

əvvəlcə ağlamaq üçün icazə istəyir. Bu əsər mənim 

üçün bir daş abidədir. Bu, miniatür yox, roman, 

bəlkə də ondan artıq təsir bağışlayır. Yazıçı əsərdə 

müharibə, təxliyə, yetimlik, rəhmdillik problemlərini 

qoyur. İnsanlara müharibənin, düşmənçiliyin, 

yoxsulluğun, qəddarlığın qarşısını almağın 

vacibliyini aşılayır. Oğlanın ağlaması sadəcə göz 

yaşları deyil, bəşəriyyətin, insanlığın fəryadıdır, 

müharibəni dayandırmaq, gələcək nəslin 

tərbiyəsinə diqqət etmək üçün bir çağırışdır. Bu 

məqamda Çingiz Aytmatovun "Ağ gəmi” 

povestindəki oğlan yada düşür. O, insanların Ana 
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Maralı parçaladığını görəndə daim arzuladığı balıq 

kimi sularda yaşamağın daha gözəl olduğunu 

düşünür və xəyalındakı dünyaya getmək üçün 

İssıkgölün sularında qərq olur. Mir Cəlal, həmçinin 

diqqətə çatdırır ki, ehtiyac, yoxsulluq uşaqları 

vaxtından əvvəl "böyüdür” - "Badam ağacları”nda 

olduğu kimi. Altı yaşlı Ədalətin timsalında oxucu 

nəinki qızın, gələcək həyatını badam ağacları 

olmadan təsvir edə bilməyən atanın çəkdiyi iztirabı 

görür. Cəfər Cabbarlının "Dilarə” hekayəsi də acı 

sonluqla bitir. Müharibələrin, yoxsulluğun tüğyan 

etdiyi ölkələrdə, qaçqın həyatı sürən insanların 

taleyində belə acı sonluq indi də müşahidə olunur. 

 

- Siz uşaqlıq illərindən danışdınız. Mir Cəlalın 

qəhrəmanları arasında uşaqlar da çoxdur... 

 

- Böyük yazıçı uşaqların davranışını, düşüncə 

tərzini əks etdirən, ilk baxışda sadə görünən, lakin 

həlledici anda insanı qətiyyətli addım atmağa sövq 
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edən qısa dialoqlarla, replikalarla müxtəlif 

problemlərə münasibət bildirir. Hətta bəzən 

oxucuya göstərir ki, uşaqlardan nəyisə öyrənmək 

mümkündür. Məsələn, "İki hakim” hekayəsində 

yazıçının qələmi ilə balaca Tofiq ailə problemini 

sadə şəkildə həll edir və ailəni dağılmağa qoymur. 

Bu da özlüyündə bir mənəviyyat dərsidir. Yaxud 

"Qocaların uşaq söhbəti” hekayəsində iki babanın 

nəvələri İşığa qayğı göstərmək rəqabətinə balaca 

qız bağçaya getmək istəyilə son qoyur. Hekayəni 

ilk dəfə oxuyandan sonra burada təsvir olunanlar 

mənə çox tanış gəldi: ya bunu başqa bir yerdə 

oxumuşam, ya da kimdənsə eşitmişəm. Əslində isə 

heç biri olmayıb. Bu, babalarımıza xas keyfiyyətdir, 

onların nəvə sevgisidir. Belə hekayəni oxuyandan 

sonra insan necə də uşaqlıq dövrünə, məktəb 

illərinə qayıtmaq istəyir. 

 

- Yazıçı, pedaqoq Mir Cəlalın hekayələrində 

müəllim obrazı barədə nə deyərdiniz? 
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- Mir Cəlal üçün müəllim müqəddəs peşə sahibidir. 

O, qəhrəmanını – müəllimi müxtəlif şəraitdə təsvir 

edərək bu peşənin sahibi üçün ən gözəl dəyərləri 

ümumiləşdirib. Onun əsərlərini oxuyanda insan 

müəllim olmaq istəyir. Təəssüf ki, bu gün 

Azərbaycanda müəllim əməyinə bədii ədəbiyyatda 

Mir Cəlal yaradıcılığında olduğu qədər yüksək 

dəyər verən əsərlər azdır. Digər tərəfdən, müəllim 

adı bəzən arzuolunmaz hadisələrdə çəkiləndə 

insanın ürəyi ağrıyır. Yaxud gənclər ucqar kənd 

məktəblərinə işləməyə həvəssiz gedir. Halbuki 

ucqar yerlərdə müəllimin şəxsiyyəti, peşəkarlığı və 

istedadı ona bütöv yaradıcılıq laboratoriyası 

yaratmağa imkan verir - "Ləyaqət” hekayəsində 

olduğu kimi. "Nazik mətləb” hekayəsinin qəhrəmanı 

isə həvəslə, yorulmadan dərs deyən, nəinki 

şagirdlərində, onların valideynlərində də xoş 

təəssürat doğurmağa çalışan, peşəsini qəlbən 

sevən bir müəllimdir. İyirmi yaşlı bu müəllimin on 

altı yaşlı şagirdi Zivərə münasibəti də xoşniyyətlidir. 
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Müxtəlif düşüncəli insanların yaşadığı kənddə nə 

şagirdi üçün problem yaranmasına, nə də müəllim 

adına xoşagəlməz söz deyilməməsi üçün oranı tərk 

edir. Onu da qeyd deyim ki, Mir Cəlal təmiz əxlaq, 

tərbiyə, doğruluq kimi keyfiyyətləri cəmiyyətə təkcə 

müəllim obrazı vasitəsilə çatdırmayıb. Məsələn, 

"Yalan yeriməz” hekayəsində Bəşirin faciəli 

durumuna səbəb olan onun valideynidir. Yəni ona 

yalan danışmaq evdə anasından keçir və bu, 

Bəşirdə adət halını alır. Müəllif demək istəyir ki, 

ananın övladına verdiyi tərbiyədən çox şey asılıdır. 

Düz danışmaq azad, qorxusuz yaşamaq deməkdir. 

Bu hekayəni A.Nekrasovun "Xoşəxlaq insan” əsəri 

ilə də müqayisə etmək olar. Eləcə də Mir Cəlalın 

"Plovdan sonra” hekayəsində yanlış tərbiyənin 

doğurduğu fəsadlar öz əksini tapıb. 

 

- Sizin "Mir Cəlalın vedutaları” adlı kitabınız 

Moskvanın oxucu auditoriyasına təqdim edilib... 
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- Əslində mən bu barədə yazmağı çoxdan 

fikirləşirdim. Çünki Mir Cəlalın əsərləri həm bəşəri, 

həm də milli dəyərləri ehtiva edir. Onun 

hekayələrində və romanlarında insana, həyata 

sevgi duyulur. "Leyla” hekayəsi oxucuya sevmək, 

sevdiyinə sadiq qalmaq, həqiqəti öyrənmək 

bacarığını aşılayır. Əsl insan müharibə də insan 

olaraq qalır. Sevgi isə daha da möhkəmlənir. Bu 

hekayə mənə Konstantin Simonovun "Gözlə məni” 

şeirini xatırladır. Hər iki müəllif qadının mətanətini, 

əzmini tərənnüm edib. Bəzən isə həyatın 

keşməkeşli yollarında zəiflik göstərən insanlar 

sonda vicdanı ilə üz-üzə qalır - "Vicdan 

mühakiməsi” hekayəsində olduğu kimi. Körpənin 

gənc anası tərəfindən atılması və başqalarının 

götürüb saxlaması, illər sonra buna görə keçirilən 

peşmanlıq hissi müasir dövrümüz üçün də 

aktualdır. İstər hekayələrində, istərsə də "Dirilən 

adam”, "Açıq kitab” və digər romanlarında Mir Cəlal 

insanın daxili aləminə nüfuz etməyə çalışır, onun 
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mənəvi-əxlaqi dünyasına – gözəlliyə və eybəcərliyə 

daha çox diqqət yetirir. Bütün bunlar isə ədibin 

yaradıcılığını bəşəri edir. Eyni zamanda, 

azərbaycançılıq ideologiyası Mir Cəlalın əsərlərində 

xüsusi yer tutur ki, xalqımızın mənəvi dəyərlərinin 

təbliği baxımından onun əsəri yaradıcılığı haqqında 

Moskvada kitab nəşr edilməsini məqsədəuyğun 

bildim. Demək istəyirəm ki, Mir Cəlalın aşıladığı 

keyfiyyətlər dünya oxucu auditoriyası uçun 

aktualdır. Xatırladım ki, yazıçının 100 illik yubileyi 

UNESCO səviyyəsində qeyd edilib. Böyük ədibin 

əsərlərini rəssamlıq sənətində olan veduta janrı ilə 

müqayisə edərdim. XVI-XVIII əsrlərdə vedutalar 

şəhəri və onun ətrafını topoqrafik dəqiqliklə təsvir 

edən əsərlər idi. Ən yaxşı veduta ustaları təsvirin 

müstəsna dərəcədə həqiqiliyini poetik çalarlarla 

biləşdirirdilər. Düşünürəm ki, Mir Cəlalın əsərləri 

Venesiya rəssamlarının tablolarına çox yaxındır. 

Necə ki o tablolara hər dəfə diqqətlə baxılır və yeni 

nəsə gözə çarpır, eynən Mir Cəlalın əsərlərini hər 
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dəfə oxuyanda ondan nəsə öyrənmək 

olur. Nəhayət, ədibin qəhrəmanları şəxsən mənim 

hərəkətlərim, emosiyalarım, yaşadıqlarım üçün bir 

ölçü meyarıdır. Düşündüklərim, bəzən özüm-

özümlə apardığım mübahisələrdən çıxış yolu 

yazıçının qəhrəmanları ilə müqayisədə tapılır. Onu 

oxuyandan sonra bədii ədəbiyyatda öz hisslərimlə, 

yaşadıqlarımla müqayisə etmək üçün qəhrəmanlar 

axtarmağa başladım. Məhz bu qəhrəmanlardan 

sonra mən digər əsərlərdə kimi axtarmaq, kimlə 

dost olmaq lazım olduğunu anladım. İnsan sevdiyi 

qəhrəmanlarla isə - qoy ədəbi qəhrəman olsun - 

həmişə görüşmək istəyir. Qeyd edək ki, 

müsahibimiz Qafar Hüseynov Qazaxıstanda 

dünyaya göz açıb. Sovet dövrünün repressiya 

dalğası onun da qohumlarından yan keçməyib. 

Hazırda Bakıda yaşayır. Ədəbiyyatşünaslığın bir 

sıra problemləri haqqında kitabların müəllifidir. 

Əsərləri Bakı, Moskva, Sankt-Peterburq, Kiyev, 
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Tbilisi, Aşqabad, Taldı-Kurqan, Daşkənd, 

Nijnevartovsk və digər şəhərlərdə nəşr edilib.  
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Mir Cəlalın 106 illiyi qeyd olunub -

 Bişkekdə 

 

 

 

 Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 

Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondu və 

Bişkek şəhər Mərkəzi Kitabxanalar Sisteminin birgə 

təşkil etdiyi tədbirdə Bişkek şəhər Şurasının 

deputatları, Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin, 

Qırğızıstan Dövlət Kitab Palatasının rəhbərləri, 
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tanınmış ictimai xadimlər, Azərbaycan diasporunun 

fəalları iştirak ediblər. 

   Mərasimdə Mir Cəlalın Türkdilli Dövlətlərin 

Siyasətinə Dəstək Fondunun sifarişi ilə qırğız dilinə 

tərcümə olunmuş və ayrıca kitab şəklində nəşr 

edilmiş "Bir gəncin manifesti" əsərinin təqdimatı da 

keçirilib. 

   Bişkek şəhər Mərkəzi Kitabxanalar Sisteminin 

direktoru Gülsayra Dandıbayeva, Bişkek şəhər 

Şurasının deputatı Alimbay Sariyev, Bişkek şəhər 

Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin direktoru Marlen 

Rakişev, Qırğızıstandakı Xəzər İctimai Birliyinin 

sədri Ziyəddin Hüseynov, Qırğızıstandakı 

Azərbaycan diasporunun fəalları və başqaları çıxış 

edərək vətənpərvərlik ruhunda yazılmış əsərin 

Qırğızıstan oxucuları arasında rəğbət qazanacağını 

deyiblər. Daha sonra Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə 

Dəstək Fondunun prezidenti Nüsrət Məmmədov Mir 

Cəlalın həyat və yaradıcılığı haqqında iştirakçılara 

geniş məlumat verib. 
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  Tədbir Bişkek şəhər Mədəniyyət və Turizm 

İdarəsinin incəsənət ustalarının ifası ilə davam 

edib. Sonda təqdimatı keçirilmiş qırğız dilində olan 

"Bir gəncin manifesti" kitabı iştirakçılara hədiyyə 

edilib. 

 

(2014) 
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Mir Cəlal Paşayev: üç zirvənin fatehi 

və ya işıqlı ömrün akkordları 

 

 

 

Mədəniyət 

    Alim, pedaqoq, yazıçı... Müasirləri Mir Cəlal 

Paşayevi bu üç zirvənin fatehi, işıqlı insan kimi 

səciyyələndirirlər. Mir Cəlal müəllimin 

tələbələrindən biri olmuş jurnalist Şəfəq Nasir 

Azərbaycan elmində, ədəbiyyatında və təhsilində 

silinməz izlər qoymuş bu unudulmaz şəxsiyyətin 
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ömür yoluna və yaradıcılığına bir daha işıq tutub, 

onun həyat fəlsəfəsi barədə fikirləri 

paylaşıb. AZƏRTAC-ın sifarişi ilə qələmə alınmış 

yazını təqdim edirik. 

  O, işığı çox sevirdi, hələ uşaqlıq çağlarından 

qəlbində çağlayan bu sevgiyə, istəyə 

qovuşmaqdan, onun nuruna bələnməkdən ötrü 

xəyalında yaratdığı qövsi-qüzeh paklığında nurlu 

bir aləmə sarı yol başlamaq arzusu ilə çırpınırdı. 

Gözünə-könlünə saçılan o işığın yaratdığı 

aydınlıqda özünü elə azad və rahat hiss edirdi ki! 

Onun axıb gəldiyi çeşmənin gözündən bol-bol 

içmək, nurlanmaq, özü boyda işıq olub qaranlıqları 

aydınlatmaq, insanlara sevinc bəxş etmək xəyalı ilə 

yaşayırdı. Balaca oğlan böyüdükcə, hər kəsin 

ruhunda, düşüncəsində bir ziya ocağının 

közərməsini arzulayırdı. Bu arzunu, istəyi həyatı 

boyu adında, əməllərində yaşadan Allah adamı, bir 

ilıq aprel səhərində qos-qocaman türk yurdu 

Ərdəbilin Əndəlib kəndində dünyaya gələn Mir 
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Cəlal Əli oğlu Paşayev idi. Onun gözündə-könlündə 

bir mayak təki daşıdığı sevginin adı isə maarif işığı 

idi... 

    Xalq şairi Mirvarid Dilbazi Mir Cəlal haqqında bir 

məqaləsində yazırdı: "Mən Mir Cəlal Paşayevi üç 

zirvənin fatehi kimi xatırlayıram: alim, pedaqoq, 

yazıçı. Mir Cəlal müəllim fəth etdiyi çox çətin elm 

zirvəsində müzəffər fateh kimi dayandı, mütəfəkkir 

alim kimi tanındı”. Bu, gəlişi gözəl, həm də 

təsadüfdən yaranan fikir deyildi. Mir Cəlal 

Paşayevin adı XX əsr Azərbaycan ictimai-ədəbi fikir 

tarixinə görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, 

pedaqoq kimi yazılıb. Onun doğulduğu, təhsil 

aldığı, əmək fəaliyyətinə qədəm qoyduğu ilk 

vaxtlardan elmi-ədəbi yaradıcılığın bir neçə 

qanadında özünü təsdiq etməsi, bu müqtədir 

şəxsiyyətin hələ işıq axtardığı uşaqlıq çağlarından 

qəlbində rişə atmışdı. Arzularının ilk beşiyi 

Əndəlibin yaddaşında yaşatdığı gözəl, füsunkar 

mənzərəsi, qədim Gəncənin maarif ocağının istisi, 
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paytaxt Bakının qaynar, elmi, ictimai, ədəbi mühiti 

Mir Cəlalın sözün həqiqi mənasında həyatına, 

tərcümeyi-halına, ömür salnaməsinə özünün 

bənzərsiz nəqşini saldı... 

   Filologiya elmləri doktoru, professor, yazıçı-

publisist, ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi, pedaqoq, 

ictimai xadim Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan 

ədəbiyyatına genişəhatəli yaradıcılığı ilə xidmət 

göstərmiş ədəbi şəxsiyyətlərdəndir. Zəhmət dolu 

illərin çətinliklərinə sinə gərən və zamanın 

nəhrində, həyatın keşməkeşlərində bərkiyən 

vətəndaş alimin, ziyalının həyat yolu, irsi 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin, ədəbi 

tənqidin və bədii ədəbiyyatın inkişafına özünün 

mükəmməl təsirini göstərib. Eləcə də ötən əsrin 30-

70-ci illərində maarifçilik işığının xalqın həyatına 

gün təki saçması, böyük bir müəllim ordusunun 

yetişməsi həm də onun adı ilə bağlıdır, desək, 

yanılmarıq. Bu mənada görkəmli yazıçının, elm və 

ədəbiyyat xadiminin, pedaqoqun sənət taleyi, daim 
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ədəbi axtarışda, yazıb-yaratmaqda keçən ömür 

yolu yeni nəsil üçün bir örnək olub. 

Mir Cəlal həqiqət işığına, haqqa, ədalətə tapınan 

əməlisaleh insan olduğundan Azərbaycanın elmi, 

ictimai-ədəbi mühitinə səpdiyi toxumlar belə bir 

münbit şəraitdə günəş işığından güc alaraq boy 

atıb. Onun yetirmələri, tələbələri, Mir Cəlal 

məktəbinin müdavimləri qəlblərində və əməllərində 

daşıdıqları o işığın aydınlığında fəaliyyət 

göstəriblər. Xalqın inkişafı yolunda ömür əritmək, 

çoxçeşidli yaradıcılığını ədəbiyyat tariximizin 

yaddaşına ötürməkdə Mir Cəlalın xidmətləri 

həqiqətən çox böyükdür. 

   Mir Cəlal Paşayevin həyat yolunda atdığı ilk 

addımlar Gəncədən başlayıb. Atası və qardaşı ilə 

bu şəhərə köçdüyündən uşaqlıq, yeniyetməlik 

dövrü də bu qədim diyarda keçib. İbtidai sinfi 

burada oxuyub, 1924-1928-ci illərdə Gəncə 

Darülmüəllimində təhsil alıb. Müəllimlik fəaliyyətinə 

isə Gədəbəy yeddiillik məktəbindən başlayıb. Bir 
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qədər burada işlədikdən sonra yenidən Gəncəyə 

qayıdır, şəhər məktəbində direktor vəzifəsində 

çalışır. Lakin o, təhsilini davam etdirmək istəyir, bu 

məqsədlə də 1930-1932-ci illərdə Kazan Şərq 

Pedaqoji İnstitutunun ədəbiyyat şöbəsində təhsil 

alır. Onun ədəbiyyata ciddi marağı bu illərdə daha 

da artır. 1934-cü ildə isə "Sağlam yollarda” adlı ilk 

kitabı ilə ədəbiyyat ələminə qədəm qoyur. Onu da 

xatırladaq ki, Mir Cəlalın ədəbi yaradıcılığının 

formalaşmasına Gəncə ədəbi mühitinin böyük təsiri 

olub. Onun ilk qələm məhsulları "Qırmızı Gəncə”, 

"Yeni fikir”, "Hücum” "Gənc işçi”, "Kommunist”, 

"İnqilab və mədəniyyət” və sonralar digər mətbu 

orqanlarda göründü. Ciddi, yeni və özünəməxsus 

mövzularla ədəbiyyata gələn Mir Cəlal müəllimin 

yazıçılığa olan meyli, məhəbbəti qəlbini ahənrüba 

kimi özünə çəkmişdi. Çünki hələ erkən yaşlarından 

həyatın hər üzünə bələd olması, müxtəlif xarakterli 

adamların həyat tərzini izləməsi və bu həyatın 

insanların təbiətində, vərdişində yaratdığı 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

105 

təbəddülatlar ədəbi yaddaşında bir tablo 

yaratmışdı. Mir Cəlal bu tabloda görüb-duyduqlarını 

təsvir etməyə, sadə insanların obrazını yaratmağa, 

yalanı, saxtakarlığı qılıncdan kəsərli qələmi ilə ifşa 

etməyə bir ehtiyac duyur, yaradıcılıq eşqilə 

çırpınırdı. İllər ötdükcə formalaşan, zənginləşən 

ədəbi yaddaşının işığında altı roman ("Dirilən 

adam”, "Yaşıdlarım”, "Yolumuz hayanadır”, "Bir 

gəncin manifesti”, "Açıq kitab”, "Təzə şəhər”), 300-ə 

yaxın hekayə və povestləri, xeyli oçerkləri ilə böyük 

şöhrət qazanan Mir Cəlal mükəmməl yazıçı 

olduğunu ədəbi məhsulları ilə sübut etdi. 

Mir Cəlalın bədii yaradıcılığında yeni insanın 

obrazı, onun istək və arzuları, cəmiyyətə aşıladığı 

əxlaqi dəyərlər böyük səriştə və ustalıqla təsvir 

olunub. Bunlar mütəfəkkir yazıçının, milli xarakterli 

hekayələr, romanlar müəllifinin bədii 

yaradıcılığında, ədəbi fəaliyyətində xüsusi bir 

səhifədir. Zənnimizcə, Mir Cəlalın yaradıcılıq yolunu 
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böyük ömrün monoqrafiyası, salnaməsi, epopeyası 

adlandırmaq doğru olar. 

   Keçdiyi ömür yolu ilə gələcək nəslə örnək olan 

Mir Cəlal həyatın burulğanlarında bərkdən-boşdan 

çıxmış, ətrafında baş verən hadisələrə ayıq yazıçı 

müşahidələrilə yanaşmış, müxtəlif mövzularda 

yaratdığı əsərlərilə ədəbiyyat tariximizi 

zənginləşdirmiş ədibdir. O, çoxsaylı bədii 

əsərlərində xalq ruhunun, həyatının ictimai-mənəvi 

problemlərini açmağa çalışıb. Bunlar yazıçının bədii 

yaradıcılığı ilə fəth etdiyi birinci zirvədir... 

Sonra Mir Cəlalın həyatının Bakı dövrü başladı. 

Bədii yaradıcılıqla yanaşı, elmə olan marağı onu 

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 

aspiranturasına gətirdi. Mir Cəlal müəllim 

yaradıcılığının ikinci qanadı olan elmi axtarışlarında 

da eyni həvəslə və böyük səylə çalışdı. "Füzulinin 

poetikası” adlı namizədlik işi (1940), 

"Azərbaycanda ədəbi məktəblər” (1947) doktorluq 

dissertasiyası məhz Mir Cəlalın idrakı, elmi-ədəbi-
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nəzəri təfəkkürünün işığında ərsəyə gətirdiyi 

sanballı tədqiqatlar Azərbaycan ədəbiyyatının 

tarixinə yazıçının, alimin töhfəsi idi. Hər iki 

monoqrafiya humanitar sahələrdə təhsil alan 

tələbələr üçün dəyərli mənbə, elmi məxəzlərdir. Mir 

Cəlalın bədii yaradıcılığında olduğu kimi, elmi 

tədqiqat əsərləri də bu gün bir çox istiqamətdən 

tədqiqat obyekti olaraq işlənilir. Onların hər biri 

ayrılıqda və ümumilikdə tədqiqat predmetidir. Bu 

mənada bir çox tədqiqatçı alimlər öz məqalələrində 

onun orijinal mövzuları ilə elmdə ilk cığır açdığını, 

həm də böyük vətəndaşlıq məsuliyyəti ilə ədəbiyyat 

tariximizə xidmət etdiyini vurğulamışlar. Filologiya 

elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, 

Əməkdar elm xadimi, yazıçının nəvəsi Nərgiz 

Paşayeva qeyd edir ki, Firidun bəy Köçərlidən 

sonra Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini yazan – 

Nizami Gəncəvidən başlamış özünəqədərki 

dövrədək ədəbi şəxsiyyətləri monumental 

əsərlərində təqdim edən Mir Cəlal Paşayev olub. 
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Bu və ya digər elmi-ədəbi faktlar bir çox görkəmli 

ədəbiyyatşünaslar, dilçilər, filosoflar tərəfindən də 

ictimai fikir tariximizdə öz əksini tapıb. Alimin elmi 

əsərləri sırasında bir neçəsinin adını xatırlatmağı 

vacib sanırıq: "C.Məmmədquluzadə realizmi 

haqqında”, "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları”, "XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı”, "Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər (1905-1917)”, dörd cilddə "Seçilmiş 

əsərləri” və sair. Bu, fatehin fəth etdiyi ikinci 

zirvədir... 

Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan elmi-pedaqoji 

mühitində "Müəllimlər müəllimi” kimi işıqlı, nurlu bir 

ad alıb. Bu adı o 40 ildən çox pedaqoji fəaliyyətlə 

məşğul olduğuna, ən başlıcası, bu peşəyə özünün 

həyat təcrübəsindən topladığı çeşid-çeşid detalları, 

ştrixləri gətirdiyinə, onun müqəddəsliyini 

qoruduğuna görə qazanmışdı. Mir Cəlal Paşayev 

Bakı Dövlət Universitetinin filologiya və jurnalistika 

fakültələrində mənim də nəslim daxil olmaqla bir 

neçə nəslə dərs deyib. Biz həm də onun 
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tələbələrindən dərs almışıq. O zaman müşahidə 

etmişdim ki, onların hər birinin hazırlıqlı olmasında, 

tələbə ilə davranışında, qayğıkeşliyində Mir Cəlal 

məktəbinin ənənələri yaşayır. 

  Mir Cəlal haqqında məqalə üzərində işləyərkən 

müəllimim barədə oxuduğum əsərləri xatırlamağa 

çalışdım. Onların sırasında özünün yetişdirdiyi, 

gələcəyinə ümid bəslədiyi tələbələrindən professor 

Xalid Əlimirzəyevinustadı haqqında böyük fəxarət, 

qürur hissi ilə yazdığı "Mənəvi borc” kitabını qeyd 

etməyə bilmirəm. Bu əsərdə Xalid müəllim müqtədir 

şəxsiyyətin elmi, ədəbi yaradıcılığını, əsərlərinin 

siqlətini, ideya və məzmununu nəzəriyyəçi alim kimi 

xarakterizə edib. O, ustadı, müəllimi Mir Cəlal 

Paşayevin xarakterini bir neçə istiqamətdən 

açmaqla onun parlaq obrazını yaradıb. Mir Cəlal 

müəllimin elmi, ədəbi yaradıcılığı, pedaqoji 

fəaliyyəti ilə yanaşı, insani keyfiyyətləri – 

xeyirxahlığı, saflığı, səmimiyyəti, qətiyyəti, istedadlı 

insanlara dayaq durması, eləcə də yazıçının obrazı 
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gerçəkliyin işığında elə gözəl, unikal ştrixlərlə təsvir 

edilib ki, buna həqiqi mənada heyrətlənməmək 

olmur. Xalid müəllim yazır: "Mir Cəlal müəllim məni 

dəfələrlə həyatın bataqlıqlarından çıxarıb. Çox işdə 

arxam, dayağım olub. Həmişə kürəyimdə onun isti 

nəfəsini hiss etmişəm, amma bütün bunların 

əvəzində bir dəfə də olsun ona təşəkkür etməyə, 

minnətdarlığımı çatdırmağa imkan verməyib. Etdiyi 

yaxşılıqları, göstərdiyi hamilik yardımını da özünün 

müəllimlik və böyüklük borcu hesab edib”. Kitabda 

həmin dövr, Mir Cəlal epoxasının əzəməti 

gözümüzün qarşısında canlanır. Bu da pedaqoq 

Mir Cəlalın fəth etdiyi üçüncü zirvədir... 

  Burada mövzu ilə səsləşdiyindən, filologiya elmləri 

doktoru, professor Teymur Əhmədovun müqtədir 

yazıçı, ədəbiyyatşünas alim, pedaqoqun həyat və 

yaradıcılıq yolunu işıqlandıran, özünün 

məziyyətləri, məna dəyəri ilə ictimai-ədəbi 

cəmiyyətdə böyük maraqla qarşılan "Mir Cəlal” 

kitab-albomuna (2 cilddə) diqqət yönəltməyi də 
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məqsədəuyğun sayırıq. Kitab-albomda ədibin həyat 

və fəaliyyəti ayrıca fəsillərdə mövzular üzrə 

qruplaşdırılıb. "Ədəbi-nəzəri düşüncələr”, 

"Əbədiyaşar ümumxalq sevgisi”, "Fotosənədlər, 

əlyazmalar, epistolyar irs”, "Gəncədən keçən 

yollar”, "Həyatımda yaratdığım ən böyük əsərim – 

ailəmdir” və bu kimi digər mövzular Mir Cəlalın 

sənət dünyasını, mənəvi aləmini güzgü kimi əks 

etdirir. 

   "Həyatımda yaratdığım ən böyük əsərim – 

ailəmdir” – deyən Mir Cəlal ömür-gün yoldaşı, 

övladları ilə birgə olmaqdan böyük zövq alırdı. 

Buna Mir Cəlalın uzaq Novosibirskdən ömür-gün 

yoldaşı Püstə xanıma yazdığı bir məktub şahidlik 

edir: "... Gözüm balalarımızı axtarır. Qulağıma 

Arifin, Elmiranın səsi gəlir. Elə bilirəm bu saat Əliş 

səslənəcək, məni çağıracaqdır. Yəqin Hafiz yeriyir. 

Rəna onu tutub gəzdirir. Ailəmizin xoşbəxt saatları 

– axşamüstü hamımızın bir yerdə deyib-

güldüyümüz yadıma düşür. Deyirəm əsl həyat, əsl 
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səadət odur. Mən bir də o saatlara qovuşmaq, bir 

də balaları başıma yığıb şən uşaq səsləri şəraitində 

nahar eləmək, demək-gülmək həsrətilə yaşayıram”. 

Mir Cəlalı hər zaman böyük sevgi, minnətdarlıq 

hissi ilə xatırlayan, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini üzə 

çıxaran Nəriman Həsənzadə onun haqqında 

xatirələrində yazır: "Mir Cəlal işığı çox sevirdi. Evə 

gələn kimi bütün çil-çırağı yandırardı”. Bu, zahirən 

bir insanın həyatda vərdiş etdiyi sadə hərəkətini 

xatırladır. Başqa bir tərəfdən, bu vərdişi əslində Mir 

Cəlalın daxilən işıqlı insan olması, ictimai 

əhəmiyyətli hadisələrə qəlbinin işığı ilə nəzər 

salması kimi anlamaq, yazıçının həyat düsturu da 

adlandırmaq olar. Cəmi 70 ilə sığan bir ömrün, Mir 

Cəlal məktəbinin işığı o qədər gurdur ki, onun 

nurundan bundan sonra da hələ neçə-neçə 

nəsillərə pay çatacaq... 
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Böyük pedaqoq, alim, istedadlı yazıçı 

Mir Cəlal Paşayevin xatirə gecəsi 

keçirilib 

 

 

 

Mə2018-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Milli 

Ədəbiyyat Muzeyində böyük pedaqoq, alim, 

istedadlı yazıçı Mir Cəlal Paşayevin xatirə gecəsi 
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keçirilib. Tədbir çərçivəsində Mir Cəlal Paşayevin 

"Füzuli sənətkarlığı” kitabı, həmçinin Mir Cəlal 

Paşayev və Firidun Hüseynovun "XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyinin yenidən işlənmiş 

dördüncü nəşri təqdim edilib. 

 

Sönməyən işıqlar 

 

Xatirə gecəsində Nizami Gəncəvi adına Milli 

Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru, akademik Rafael 

Hüseynov Mir Cəlal Paşayevin Azərbaycan 

ədəbiyyatında mövqeyindən söz açıb. Qeyd edib ki, 

Məhsəti Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, 

Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, 

Abdulla Şaiq, eləcə də Həmid Araslı, Feyzulla 

Qasımzadə, Mir Cəlal Paşayev, Məmmədhüseyn 

Təhmasib, Heydər Hüseynov kimi ədəbiyyatşünas 

alimlər Azərbaycanın gələcəyi üçün öz zəkası və 

qələmləri ilə işıq yandırmış insanlardır. Onların 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

115 

yandırdığı bu işıq Azərbaycan xalqının yolunu daim 

aydınlaşdıracaq. 

Altmış il əvvəl, 1958-ci ildə Füzulinin vəfatının 400 

illiyinin Azərbaycanda qeyd edildiyini xatırladan 

akademik Rafael Hüseynov Mir Cəlal Paşayevin 

həmin il nəşr etdirdiyi "Füzuli sənətkarlığı” kitabını 

ölkəmizdə müasir füzulişünaslığın əsasını qoyan 

əsər kimi səciyyələndirib. Diqqətə çatdırıb ki, 

görkəmli ədib 1940-cı ildə "Füzulinin poetik 

xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik 

dissertasiyası müdafiə edib. Sonralar bu əsəri 

təkmilləşdirərək "Füzuli sənətkarlığı” adı ilə nəşr 

etdirib. Kitab "Ədibin Evi” tərəfindən Mir Cəlalın 110 

illik yubileyi münasibətilə yenidən çap olunub. 

Muzeyin direktoru bu kitabın nəşrini işığın 

qayıtması kimi dəyərləndirib. 

Hər yazıçıdan jurnalist olmaz, yaxşı jurnalist isə 

yazıçı ola bilər. 
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Mir Cəlalın tələbəsi olmuş Xeyrulla Əliyev müəllimi 

ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. "İndi qəribə görünsə 

də, o dövrdə ali məktəblərdə dərsə davamiyyət 

jurnalları rus dilində yazılırdı. Bu səbəbdən də 

"Əliyev” familiyası "Aliyev” olurdu. Sanki buna etiraz 

əlaməti olaraq Mir Cəlal müəllim də, 

Məmmədhüseyn Təhmasib də, Abbas Zamanov da 

auditoriyada heç kimin adını həmin jurnaldan 

oxumaz, tələbələrdən kimin gəlmədiyini qrup 

nümayəndəsindən soruşardılar. Mir Cəlal müəllim 

elə sadə danışırdı ki, mən onun mühazirəsini 

yazmağa ehtiyac duymurdum, eyni zamanda, elə 

fikirlər söyləyirdi ki, mən onları yazmaya bilmirdim. 

Mir Cəlal müəllimin fikrincə, hər yazıçıdan jurnalist 

olmaz, yaxşı jurnalist isə yazıçı ola bilər”, - deyən 

Xeyrulla Əliyev müəlliminin tələbələri yaradıcılığa 

ruhlandırdığını, yüksək insani keyfiyyətlərini 

vurğulayıb. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, 

akademik Akif Əlizadə Mir Cəlal Paşayevin həyat 
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və fəaliyyəti haqqında fikirlərini bölüşüb. Bildirib ki, 

bu böyük şəxsiyyət təkcə ədəbi yaradıcılığı ilə 

deyil, həm də xeyirxah əməlləri, insanpərvərliyi ilə 

dərin rəğbət və məhəbbət qazanıb. Akademik Akif 

Əlizadə özünün də bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında Mir Cəlal Paşayevin nümunəvi 

həyatının böyük rolu olduğunu, bu böyük yazıçının 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində pedaqoq, alim və 

ədib kimi ən yüksək zirvəni fəth etdiyini diqqətə 

çatdırıb. Gənclik dövründə Mir Cəlalla görüşləri 

barədə xatirələrini bölüşən akademik Akif Əlizadə 

bu ailənin üzvlərinin bu gün də Azərbaycana işıq 

gətirdiklərini, ədibin övladlarının və nəvələrinin 

ölkəmizi dünyada təbliğ etdiklərini vurğulayıb. 

 

Xoşbəxt yazıçı və pedaqoq, xoşbəxt ata 

 

Tədbirdə çıxış edən Xalq yazıçısı Elçin deyib ki, Mir 

Cəlal müəllim auditoriyaya girəndə əzəmətli bir 

pedaqoq təsiri bağışlayırdı. Ona görə ki, onun 
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mənəvi dünyası əzəmətli idi, onun yaradıcılığı, 

daxilindəki xeyirxahlıq əzəmətli idi. Xoşbəxt yazıçı 

idi, ona görə ki, sovet sisteminə deyil, ədəbiyyata 

xidmət edirdi. Bugünkü oxucuların - müstəqil 

Azərbaycan vətəndaşlarının psixologiyası və 

tələbləri fərqli olsa da, Mir Cəlalın əsərləri indi də 

sevilə-sevilə oxunur. O, həm də xoşbəxt 

ədəbiyyatşünas alim idi. Ədəbiyyatşünaslığın sovet 

ideologiyasının tərkib hissəsi olmasına 

baxmayaraq, Mir Cəlal yenə də sistemə deyil, 

Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə xidmət edirdi. O, 

həm də xoşbəxt pedaqoq idi. Çünki pedaqoji 

fəaliyyətini komsomol və partiya ideologiyasına 

deyil, Azərbaycan xalqı üçün gərəkli oğullar 

yetişdirməyə həsr etmişdi. Mir Cəlal həm də 

xoşbəxt bir atadır; onun sovet dövründə yetişdirdiyi 

övladları bu gün müstəqil Azərbaycana layiqincə 

xidmət edirlər. 

Akademik Vasim Məmmədəliyev diqqətə çatdırıb ki, 

Mir Cəlal böyük şəxsiyyət olduğu qədər də böyük 
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sənətkardır. Onun xalq tərəfindən sevilməsinin 

səbəbi şəxsiyyətində bu iki keyfiyyətin bir-birini 

tamamlamasıdır. "Füzulinin sənətkarlığı” kitabı bu 

gün də hər kəsə lazımdır. Mir Cəlal Paşayev 

ədəbiyyatın bir çox sahələrində yeni söz demiş 

alimdir. Təkcə "Füzulinin sənətkarlığı” onun 

ədəbiyyat tariximizdə qalması üçün kifayət edər. 

 

Gözəl insanların gözəl əməlləri xatirələrdə 

yaşayır 

 

Tədbirdə Feyzulla Qasımzadənin qızı Nigar 

Qasımzadə, Həmid Araslının qızı Nüşabə Araslı Mir 

Cəlalla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Qeyd olunub ki, 

onun şəxsiyyəti özlüyündə bir məktəb idi. O, özü də 

bilmədən ətrafındakı gənclərə bir cəsarət verirdi. 

Mülayim xasiyyəti vardı, lakin prinsipial idi, 

mövqeyindən dönməzdi, yersiz güzəştə getməzdi. 

Bütün bu keyfiyyətləri ilə o, həm yazıçı kimi, həm 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

120 

də şəxsi nümunəsində insanların formalaşmasına 

müsbət təsir göstərirdi. 

Mir Cəlalın tələbəsi olmuş Təhsin Mütəllimov deyib 

ki, Mir Cəlal müəllimin vəfatından 40 il ötür. Lakin 

gözəl insanların gözəl əməlləri onlar haqqında 

xatirələrdə yaşayır. Gərək elə mənalı ömür sürəsən 

ki, özündən sonra bu qədər xatirə qoyub gedəsən. 

Mir Cəlal müəllim məhz bu cür mənalı ömür sürüb. 

Təhsin Mütəllimov Mir Cəlal Paşayevin "Füzuli 

sənətkarlığı” kitabında dahi Füzuli eşqinin 

mahiyyətini açdığını vurğulayaraq, kitabın yenidən 

nəşrini yüksək qiymətləndirib. 

Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına Milli Ədəbiyyat 

Muzeyinin qocaman əməkdaşı Cümşüd Muradov, 

habelə professor Abdulla Abbasov da Mir Cəlalla 

bağlı xatirələrini bölüşüblər. 

Sonda Mir Cəlalın oğlu Hafiz Paşayev tədbirin 

təşkilinə görə təşəkkürünü bildirərək deyib: "Siz 

böyük iş gördünüz. Əslində belə məclislər tez-tez 

olmalıdır. Ədəbiyyatımızda layiqli yeri olan insanlar 
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çoxdur və onlar haqqında bu cür tədbirlər təşkil 

edilməlidir”. 

Hafiz Paşayev, həmçinin məktəb illərində atasının 

ona muğam üstündə oxunan qəzəllərin sözlərini 

izah etməsi ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. 

Ədibin oğlu qeyd edib ki, Mir Cəlalın "Füzuli 

sənətkarlığı” kitabı 1958-ci ildən sonra bir neçə 

dəfə nəşr edilib. Lakin o nəşrlər Mir Cəlalın özünün 

nəşr etdiyi kitabdan çox fərqlidir. Belə ki, həmin 

nəşrlərdə müasirləşdirmə aparılıb, dinlə, sovet 

ideologiyası ilə bağlı yerlər çıxarılıb. Lakin 

təqdimatı keçirilən kitab 1958-ci il nəşrinin mətninə 

əsaslanır. 

Tədbirdə Aqil Məlikov və Hüseyn Məlikovun ifa 

etdikləri muğamlarda Füzuli qəzəlləri səsləndirilib. 

Qeyd edək ki, "Füzuli sənətkarlığı", "XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı", "Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər (1905-1917)", "Ədəbiyyatşünaslığın 

əsasları" adlı fundamental əsərləri 

ədəbiyyatşünaslıq elminin qiymətli 
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mənbələrindəndir. Mir Cəlal Paşayevin təkcə elmi 

irsi ilə deyil, həm də xeyirxahlığı, böyük müəllimliyi, 

sadəliyi ilə qəlblərdə özünə abidə ucaldır. 
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Bir yazıçı ömrünün manifesti... 

 

 

 

    O insan xoşbəxtdir ki, həyatın keşməkeşli, 

yaradıcılığın ucsuz-bucaqsız yollarında qoyduğu 

izlər özündən sonra gələn nəsillər üçün örnək olur. 

O insan xoşbəxtdir ki, kamilliyə aparan yolun bütün 

sınaqlarından üzüağ çıxır və özündən sonra işıqlı 

xatirələr qoyur. O xalq, o millət əbədi xoşbəxtdir ki, 
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belə keyfiyyətlərə malik şəxsiyyətlər yetişdirib. 

Azərbaycan xalqının da Nizami Gəncəvi, 

Məhəmməd Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə 

Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn 

Cavid... kimi bütün nəsillərin müasiri olan 

mütəfəkkir sənətkarları ilə fəxr etməyə haqqı vardır. 

XX əsr Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, 

təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş 

görkəmli yazıçı, böyük alim, xeyirxah insan Mir 

Cəlal Paşayev də məhz belə nurlu şəxsiyyətlərdən 

biri kimi xalqımızın yaddaşında əbədiyaşarlıq haqqı 

qazanıb. 

Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110 illiyi ilə 

bağlı ölkəmizdə silsilə tədbirlər keçirilib. 

Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci il aprelin 26-da 

Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində yoxsul 

kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarında 

atası Gəncəyə köçdüyündən uşaqlığını burada 

keçirib. 1918-ci ildə - Mir Cəlal 10 yaşında ikən 
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atası vəfat edib, o, böyük qardaşının himayəsində 

yaşayıb. 

Əzablı ömür qisməti dünyaya gəldiyi ilk illərdən onu 

izləməyə başlasa da, Ulu Tanrının mərhəməti 

sayəsində Mir Cəlal Paşayev çox çətinliklərə sinə 

gərərək, öz yolu ilə inadla, inamla irəliləyib. O, 

1918–1919-cu illərdə Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi 

ilə ibtidai təhsil alıb və Azərbaycanda sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra Gəncə 

Darülmüəllimliyinə daxil olub. Tələbə təşkilatının, 

sonra isə şəhər tələbə həmkarlar təşkilatının sədri 

seçilib. 

Mir Cəlal Paşayev Kazan Şərq Pedaqoji 

İnstitutunun ədəbiyyat şöbəsində, Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyasının aspiranturasında təhsilini 

davam etdirməklə yanaşı, müəllimlik etmiş və 

millətinin övladlarına xalqının ədəbiyyatını, 

mədəniyyətini, zəngin keçmişini mənimsətmişdir. 

Bu mənada Mir Cəlal Paşayevin XX əsr 
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Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının, təhsilinin 

inkişafındakı xidmətləri misilsizdir. 

Yazıçı kimi 1928-ci ildə ədəbiyyata gələn Mir Cəlal, 

elə həmin ildə də ilk tədqiqat əsərini yazıb. Sözün 

gücünə güvənib, onun böyüklüyünə baş əyən 

sənətkarın könüllərə yanğı salmış "Bir gəncin 

manifesti” əsəri, zəmanənin güzgüsü olan 

hekayələri klassik bədii nümunələr kimi ədəbiyyat 

tariximizin səhifələrində müəllifinə əbədiyaşarlıq 

qazandırıb. Onun böyük zəhmətinin bəhrəsi olan 

"Füzuli sənətkarlığı”, "XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı”, "Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-

1917)”, "Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” adlı 

fundamental əsərləri ədəbiyyatşünaslıq elminin 

qiymətli mənbələrindəndir. 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 

Dövlət Universiteti) sevimli müəllimi, nüfuzlu 

professoru kimi xatirələrdə daim yaşayan Mir Cəlal 

Paşayev həqiqət, düzlük, səmimiyyət aşiqi, ailəsini, 

övladlarını sevən, qoruyan şəxsiyyət olub. Onun bu 
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kəlamı indi də dillər əzbəridir: "Həyatımda 

yaratdığım ən böyük əsər ailəmdir". 

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 tanınıb. Səməd Vurğun, 

Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Mehdi 

Hüseyn kimi tanınmış söz ustadları ilə bir dövrdə 

yaşayan Mir Cəlal öz yazı üslubu ilə 

həmkarlarından fərqlənərək Azərbaycan 

ədəbiyyatına yeni nəfəs gətirib. XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının bir sıra nailiyyətləri bilavasitə Mir 

Cəlal Paşayevin adı ilə bağlıdır. Əlli illik yaradıcılıq 

fəaliyyəti dövründə o, görkəmli nasir kimi 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz layiqli və şərəfli 

yerini tutub. Əminliklə deyə bilərik ki, təkcə "Bir 

gəncin manifesti” əsərinə görə Mir Cəlal klassik 

sənətkarlar sırasında dayanmaq haqqını qazanıb. 

Bu əsər çapdan çıxanda onun heç 30 yaşı yox idi. 

1928-ci ildə mətbuatda ilk şeirləri ("Dənizin 
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cinayəti”, "Ananın vəsiyyəti”, "Müxbir”) çap olunub. 

Lakin o, bundan sonra, daha doğrusu, 1930-cu 

ildən etibarən hekayələr yazıb. O dövrün "Şərq 

qadını”, "Gənc işçi”, "İnqilab və mədəniyyət”, 

"Ədəbiyyat qəzeti” kimi nüfuzlu nəşrlərində "Doktor 

Cinayətov”, "İfşa”, "Mərkəz adamı”, "Naxələf”, 

"Bostan oğrusu”, "Qüdrət nümayişi”, "İstifadə”, 

"Dəzgah qızı”, "Heyrət” və digər hekayələrini çap 

etdirib. 1932-ci ildə "Sağlam yollarda”, 1935-ci ildə 

"Boy” adlı ilk oçerklər və novellalar kitabları işıq üzü 

görüb. 

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, Sabiri oxuyanda 

şeirin, Mirzə Cəlili oxuyanda satira və yumorun 
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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 olunub. 

Hələ yarım əsr bundan əvvəl akademik Məmməd 

Arif yazırdı: "Mir Cəlal "Dirilən adam”la diqqətli bir 

realist yazıçı olduğunu göstərmişdir”. 

İlk dəfə 1937-1939-cu illərdə hissə-hissə 

"Revolyusiya və kultura” jurnalında nəşr olunan "Bir 

gəncin manifesti” əsəri isə yazıçının həyatında 

böyük bir dönüş yaradıb, ədəbi zirvəyə aparan 

yoluna cığır açıb və müəllifə böyük oxucu 

auditoriyası qazandırıb. 1940-cı ildə 

"Uşaqgəncnəşr”də kitab halında kütləvi tirajla 

buraxılan bu əsər oxucu tələbatına görə sonrakı 

illərdə də təkrar çap edilib. "Bir gəncin manifesti” bu 

gün də qəlbləri riqqətə gətirir. Doqquz dəfə müxtəlif 

illərdə ayrıca kitab halında nəşr olunan "Bir gəncin 

manifesti” Azərbaycanın hüdudlarından çox-çox 

uzaqlarda da sevilir. 
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Mir Cəlalın "Dirilən adam”, "Bir gəncin manifesti”, 

"Yolumuz hayanadır” romanlarında keçmiş, "Açıq 

kitab”, "Yaşıdlarım”, "Təzə şəhər” romanlarında isə 

müasir həyat lövhələrinin bədii təsviri ustalıqla 

qələmə alınıb. Yazıçının "İnsanlıq fəlsəfəsi” (1961) 

kitabında toplanmış hekayələri də 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 isə real həyat 

lövhələri, fəlsəfi düşüncələr əks olunub. 

Mir Cəlalın bədii yaradıcılıq nümunələri dəfələrlə 

nəşr olunub. "Seçilmiş əsərləri” (2 cilddə, 1956-57), 

"Seçilmiş əsərləri” (4 cilddə, 1967-68), "Seçilmiş 

əsərləri” (2 cilddə, 1986-87), hekayə və 

povestlərdən ibarət "Şəfəqdən qalxanlar” (1972), 

"Dağlar dilə gəldi” (1978), "Ləyaqət”, hekayələrdən 

ibarət "Bostan oğrusu” (1937), "Gözün aydın” 
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(1939), "Vətən” (1944), "Həyat hekayələri” (1945), 

"Sadə hekayələr” (1955), "Xatirə hekayələri” 

(1962), "Gülbəsləyən qız” (1965), "Silah qardaşları” 

(1974) və s. kitabları bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, 

indiyədək yazıçının 70-dən çox kitabı nəşr olunub. 

XX əsrin ədəbi-elmi fikrinin korifeylərindən sayılan 

Mir Cəlal Paşayev çağdaş Azərbaycan tarixində 

ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi alim kimi də müstəsna 

və özünəməxsus yer tutub. Filologiya təhsili alan 

tələbələrin birinci kursda istifadə etdikləri 

"Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” dərsliyi sonralar da 

mütəxəssislərin masaüstü kitabı olmuşdur. Mir 

Cəlal Paşayev 1936-cı ildən ömrünün sonunadək 

dərs dediyi universitetin auditoriyalarında bu fəndən 

mühazirələr oxuyub. 

Mir Cəlal Paşayev 1940-cı ildə "Füzulinin poetik 

xüsusiyyətləri” əsərinə görə filologiya elmləri 

namizədi, 1947-ci ildə isə "Azərbaycanda ədəbi 

məktəblər” əsərinə görə filologiya elmləri doktoru 

alimlik dərəcələrini alıb. Füzuli poeziyasının 
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qüdrətinə heyran olan, ümumiyyətlə, klassik 

ədəbiyyata qəlbən bağlı Mir Cəlal Paşayev 1958-ci 

ildə bu mövzuya yenidən müraciət edərək "Füzuli 

sənətkarlığı" adlı monoqrafiyasını nəşr etdirib. 

Professor Qara Namazov yazırdı ki, Mir Cəlalın 

"Füzuli sənətkarlığı” monoqrafiyası Füzuli ədəbi 

irsini öyrənmək, mənimsəmək və dərk etmək üçün 

elmi açardır. Əsər 1994-cü ildə təkrar nəşr olunub. 

"Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” 

əsərində isə Mir Cəlal Paşayev 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 edib. 

Mir Cəlal Paşayevin tanınmış tədqiqatçı Firudin 

Hüseynovla birgə yazdığı "XX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatı” əsəri uzun illərdir ki, ali məktəblərin 

dərs vəsaitidir. Bu dərslikdə XX əsrin böyük ədəbi 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

133 

şəxsiyyətləri, onların yaradıcılığı, ədəbi mühitə 

gətirdikləri yeniliklər haqqında əhatəli elmi fikirlər 

əks olunub. Əməkdar Elm Xadimi Mir Cəlal 

Paşayev XX əsr ədəbiyyat, ədəbiyyatşünaslıq 

tarixində elə bir iz qoyub ki, bu, çağdaş 

təfəkkürümüzün də əsas sütunu olaraq qalacaqdır. 

1978-ci il sentyabrın 28-də əbədiyyətə qovuşmuş, 

böyük şəxsiyyət kimi tarixləşmiş, gözəl müəllim, 

görkəmli yazıçı, istedadlı ədəbiyyatşünas Mir Cəlal 

Paşayevin xatirəsi daim qəlblərdə yaşayacaq, 

ədəbiyyatımızın, ədəbiyyatşünaslığımızın əbədi 

mövzusu olaraq qalacaq. 

Kamil insan, alim, yazıçı dünyanı təkcə izah etmir, 

eyni zamanda, onu dəyişdirir, insanların şüuruna, 

baxışlarına təsir edə bilir. Bu mənada Mir Cəlal 

Paşayevin çoxşaxəli yaradıcılığı nəinki 

müasirlərinə, özündən sonra gələn nəsillərə də 

örnəkdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün təkcə 

Azərbaycanda deyil, onun sərhədlərindən kənarda 

da görkəmli ədibin həyat və yaradıcılığı geniş 
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şəkildə öyrənilir və əsərləri çap olunaraq maraqla 

oxunur. 

"UNESCO-nun 2008-2009-cu illərdə görkəmli 

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 edilib. 

Parisdə, UNESCO-nun iqamətgahında XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 

alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr 

olunmuş mərasim keçirilib. Bu, həm də Azərbaycan 

elminə, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına dünya 

miqyasında verilən dəyərin təzahürüdür. 2017-ci 

ildə Mir Cəlal Paşayevin İçərişəhərdə yaşadığı 

binada "Ədibin evi” açılıb. 

İllər ötdükcə Mir Cəlal Paşayevin təkcə elmi irsi 

tədqiq edilmir, onun həm də xeyirxahlığı, böyük və 

əlçatmaz müəllimliyi, bəşəriliyi heyranlıqla 
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qarşılanır və sevilə-sevilə qəlblərdə özünə ucalıq 

abidəsi qurur. Ədibin bu zirvədəki yeri daim 

qalacaq və onun mərhəmət sevgisi dünya 

durduqca yaşayacaq. 

 

 

2018 
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Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” 

romanı Türkiyədə çap olunub 

 

 

yyMir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” 

romanı Türkiyədə çap olunub. 

 Verilən  məlumata görə, kitab Mədəniyyət və Tu-

rizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan kitabının 

tanıdılması və dünyəviləşdirilməsi məqsədilə 2016-

cı ildə başlanılan "Azərbaycan Kitabının Dünyada 

Tanıdılması” (AKDT) layihəsi çərçivəsində nəşr edi-

lib. 

 Azərbaycanəsilli şair-yazıçı Yurtseven Şenin 
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türkcəyə çevirdiyi roman "Sevinç Fırat Zengin 

Yayıncılık” nəşriyyatında işıq üzü görüb. 

 Bu günə qədər layihə əsasında Yusif Vəzir 

Çəmənzəminlinin "Qan içində. İki od arasında”, 

Cəlil Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin 

əhvalatları” və Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü” 

əsərləri türkiyəli kitabsevərlərə təqdim olunub. 

 

2017 
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“İki yad adam” Pekindən qalib döndü 

 

 

Mədəniyyət 

  Son zamanlar yerli filmlərimizin istehsalının 

çoxalması kino aləmində irəliləyişə səbəb olub. Bu 

gün yerli filmlərimiz kinoteatrlarımıza da ayaq açır. 

Hətta izlənmə sayına görə xarici filmlərlə rəqabət 

aparır. Bəli, bu günün gəncləri film çəkir və onu 

nəinki yerli, hətta xarici film bazarlarında belə 

nümayiş etdirirlər. Bu gün gənclərimizin səsi 

müxtəlif ölkələrdə keçirilən festivallardan 

eşidilməkdədir.  

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

139 

Elə ötən həftə, "Addım” təşkilatının sifarişi ilə 

görkəmli yazıçımız Mir Cəlal Paşayevin 

"Kəmtərovlar Ailəsi” hekayəsinin motivləri əsasında 

çəkilən "İki yad adam” filminin xarici bir festivalda 

mükafata layiq görülməsi xəbərini eşitdik. Belə ki, 

sözügedən filmimiz Çin Xalq Respublikasının 

paytaxtı Pekin şəhərində World Cultural Open Or-

ganization-ın dəstəyi ilə keçirilən Grand Asian Film 

Festivalının final gecəsində nümayiş olunub. 

Beynəlxalq "Cinematic Group”-un təşkilatçılığı ilə 

ənənəvi olaraq hər il müxtəlif dünya ölkələri 

paytaxtlarında gerçəkləşən festivalın final 

nümayişində "İki yad adam” filmi yerli tamaşaçılar 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Tədbirdə ölkəmizi 

təmsil edən "Addım” təşkilatının və layihənin 

rəhbəri Hüseyn Cavadzadə, eləcə də filmdə baş 

rolun ifaçılarından biri olan Riad Abdul jurnalistlər 

və qonaqların suallarını cavablandırıb. Daha sonra 

filmə "Ən yaxşı sosial mövzuda film” və "Ən yaxşı 

aktyor oyunu” nominasiyalarında mükafatlar təqdim 
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olunub. Bundan başqa, filmdə əsas 

qəhrəmanlardan birini ifa edən R.Abdul Çin 

mətbuat nümayəndələrinə film və layihə ilə bağlı 

geniş müsahibələr verib. 

 Səfərdən dönər-dönməz, layihənin rəhbəri Hüseyn 

Cavadzadə ilə söhbət etdik, festivalla bağlı onun 

təəssüratlarını xəbər aldıq. H.Cavadzadə deyir ki, 

Pekində onlara böyük maraq göstəriblər: "İlk olaraq 

bildirim ki, ilk dəfə Azərbaycandan "Grand Asian 

Film Festivalı”nda biz iştirak etmişik. Bu festival 

kifayət qədər tanınmış və müəyyən nüfuza malik bir 

festivaldır. Nə xoş bizə ki, bu festivalda iştirak 

etmək məhz bizim qismətimizə düşdü. Orada 

dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş iştirakçılar 

vardı. Eyni zamanda, kino aləmində tanınan və bu 

aləmdə sözünü deyən film nümayəndələri, kino 

mütəxəssisləri iştirak edirdilər”. Müsahibimiz festival 

Novruz bayramı günlərinə təsadüf etdiyi üçün ora-

da bayram ab-havası yaratdıqlarını bildirdi: "Bilirsi-

niz ki, ölkəmizdə Novruz bayramı keçirilən zaman 
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biz həmin festivalda iştirak edirdik. Bunun üçün 

istədik ki, belə bir festivalda xalqımızın adətləri və 

milli mətbəxi haqda festival iştirakçılarını 

məlumatlandıraq. Bayram bir növ orada ölkəmizi 

təmsil etmək üçün bir fürsət oldu. Filmimizin 

nümayişindən sonra festival iştirakçılarını 

Azərbaycanın milli şirniyyatlarına qonaq etdik, bay-

ram ab-havası yaratdıq. Bu da hardasa 

Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği idi”. 

Mütəxəssislərin filmimiz haqqında fikirlərinə gəlincə 

isə, H.Cavadzadə deyir ki, onlar "İki yad adam” filmi 

haqqında yaxşı rəylər bildiriblər. Müsahibimin 

sözlərinə görə, festivalda nümayiş olunan filmlər 

haqqında müxtəlif tənqidi fikirlər səslənsə də, bizim 

filmimiz haqqında heç bir irad səslənməyib. Bu da 

Azərbaycan filminin uğurunun göstəricilərindəndir. 

Əslində, tənqidlərə də açıq olduğunu deyən 

Hüseyn Cavadzadə filmin bu qədər seviləcəyini 

gözləmədiyini qeyd etdi.    
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Festivalda "İki yad adam”a bir çox təkliflər də gəlib: 

"Filmin müxtəlif ölkələrdə nümayişi üçün bir çox 

dəvətlər aldıq. Qeyd edim ki, filmimiz buradakı 

premyerasına qədər də bir neçə festivalda iştirak 

edəcək. Digər təşkilatçılardan da müəyyən dəvətlər 

almışıq. Hazırda onlarla bağlı müzakirələr aparırıq. 

Yəqin bir qərara gəldikdən sonra mətbuat 

nümayəndələrinə məlumat veriləcək. Filmin başqa 

festivallarda iştirakı da gözlənilir. Hələ ki, biz filmin 

trellerini, hostelini paylaşmamışıq. Film hazır olan 

kimi, biz onu festivala göndərdik. Aprel ayının 

axırlarında onu ölkəmizdə nümayiş etdirməyi 

düşünürük. İnşallah, filmin trellerini üzümüzə gələn 

həftələrdə paylaşacağıq. Premyerasına qədər bir 

neçə xarici ölkələrdə nümayiş olunacaq. 

Bacardığımız qədər filmin PR-ı ilə məşğul 

olacağıq”.  

 Layihə rəhbərinə "filmi festivala göndərərkən birin-

cilik əldə edəcəyini güman edirdinizmi” – sualını 

ünvanladıq. Cavabında isə müsahibimiz qalibiyyət 
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əldə edəcəklərini güman etmədiklərini dedi: "Nomi-

nasiya olduğumuzu bilirdik. Ancaq bilmirdik ki, iki 

qalibiyyəti birdən əldə edəcəyik. Filmin rus və ingilis 

dilində tərcüməsini gecikdirmişdik. Biri var festival-

da bizə qalibiyyət diplomu verələr, bir də var ki, 

iştirakçı. Biz oradan qalib diplomu ilə geri döndük. 

Bu, artıq böyük bir uğurdur. Biz düşünürdük ki, 

yəqin iştirakçı diplomu alarıq. Ancaq 

gözlədiyimizdən artıq oldu”. 

 Qeyd edək ki 1930-cu illərdə qələmə alınan əsər 

gənc Azərbaycan ailəsinin həyatından bəhs edir. 

Filmdə fərqli iş yerlərində, fərqli iş saatlarında 

çalışan və aylarla görüşə bilməyən ər-arvadın 

maraqlı ünsiyyətindən bəhs olunur. 

Filmdə baş rolları Duyğu Dəvəli, Riad Abdul və 

əməkdar artist Gülşad Baxşıyeva ifa ediblər. Digər 

rollarda isə Faiq Mirzəyev, Fərqanə Quliyeva, Aysel 

Osmanlı, Vüsalə Məmmədzadə və başqaları 

çəkilib. Filmin ssenari müəllifi Nicat Dadaşov, ope-

ratoru Ruslan Ağazadə, montajçısı Murad Muradlı, 
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səs rejissoru Ədalət Xəlilov, musiqi tərtibatçısı Elvin 

Musayev, prodüseri Azər Həsənovdur. Layihənin 

rəhbəri Hüseyn Cavadzadədir. Film Caspian Media 

Group şirkətində istehsal olunub. 
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Film aprel ayında Azərbaycanda ilk dəfə Səhiyyə 

Nazırliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 

Dövlət Komitəsi və İctimai Səhiyyə və İslahatlar 

Mərkəzinin dəstəyi ilə gerçəkləşəcək 1-ci Gənc 

Ailələrin Forumunda təqdim olunacaq.  

  

Xəyalə  

2017 
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Mir Cəlalın əsərləri qırğız dilində 

 nəşr edilib 

 

   Görkəmli yazıçı və alim, professor Mir Cəlal 

Paşayevin seçilmiş əsərlərinin üçcildliyi 

Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdəki Türkdilli 

Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun və 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “Avromed” 

şirkətinin dəstəyi ilə qırğız dilində nəfis şəkildə nəşr 

edilib. 

      Üçcildliyi qırğız dilinə Qırğızıstan Yazıçılar 

İttifaqının sədri Abdrahman Alımbayev, ittifaqın 

katibi Seyit Altımışov, yazıçı Mukan Asanaliyev 

çevirib. 

   Bişkekdəki “Biyiktik” nəşriyyatında nəfiş şəkildə 

nəşr olunmuş üçcildliyin baş redaktoru Qırğızıstan 

Elmlər Akademiyasının Dil və Ədəbiyyat 

İnstitutunun direktoru, akademik Abdıldacan 
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Akmataliyev, redaktorları Qırğızıstanın Xalq şairi 

Sooronbay Cusuyev, Qırğızıstanın Xalq yazıçısı 

Tölöqön Qasımbekov və Beynəlxalq Aytmatov 

Akademiyasının akademiki, Xalq yazıçısı Cumadin 

Kadırovdur. 

   Üçcildliyin tərtibatçıları Ədibə Paşayeva, Novruz 

Məmmədov və Aqil Hacıyevdir. Kitabın baş 

məsləhətçisi Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Nizami Cəfərovdur. 

Üçcildliyə ön sözü professor Aqil Hacıyev yazıb. 

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş üçcildlik 

Qırğızıstanın kitabxanalarına, elm və təhsil 

ocaqlarına pulsuz veriləcək. Bu yaxınlarda nəşrin 

Bakıda təqdimat mərasiminin keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. 

   Qırğızıstan Yazıçılar İttifaqının sədri Abdrahman 

Alımbayev yeni nəşrin Qırğızıstan-Azərbaycan 

ədəbi əlaqələrində müstəsna rol oynayacağına 

əminliyini bildirib. O qeyd edib ki, bu nəşr Sovet 

İttifaqı dağılandan sonra Qırğızıstan və Azərbaycan 
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ədəbi əlaqələrində ilk böyük hadisədir. 

   Qeyd edək ki, Qırğızıstanda Mir Cəlalın 

yaradıcılığına böyük maraq var. Qırğızıstan Milli 

Kitabxanasında Mir Cəlal adına Azərbaycan 

Ədəbiyyatı və Mədəniyyəti Mərkəzi fəaliyyət 

göstərir. 

   Xatırladaq ki, indiyədək Türkdilli Dövlətlərin 

Siyasətinə Dəstək Fondunun təşəbbüsü ilə 

Bişkekdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz 

Mehdiyevin rus və qırğız dillərində 

“Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı gerçəkliyi”, 

“Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: 

modernləşmə xətti” əsərləri, Mir Cəlal Paşayevin 

qırğız dilində “Bir gəncin manifesti” povesti, AMEA-

nın Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub 

Mahmudovun elmi redaktorluğu ilə rus və ingilis 

dillərində hazırlanmış “Ermənilərin Azərbaycan 

torpağındakı əməlləri haqqında tarixi faktlar”, 

professor Aqil Hacıyevin “XIX əsrin ikinci yarısında 
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rus ədəbiyyatında Azərbaycan mövzusu”, dahi 

Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” 

poeması və digər əsərlər nəşr olunub. 

 

2010 
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“Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri” 

kitabının təqdimatı keçirilib 

 

 Aprelin 6-də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) 

“Bayatı” kitab mağazasında şair-publisist Gülxani 

Pənahın “Poeziya Günü“ nəşrlər evində çapdan 

çıxmış “Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri” kitabının 

təqdimat mərasimi keçirilib. AYB-nin katibi, Xalq 

şairi Fikrət Qoca, vaxtilə Mir Cəlalın dissertantı 

olmuş Xalq şairi Söhrab Tahir, tənqidçi Vaqif Yusifli 

kitabda görkəmli ədəbiyyatşünas-alim və yazıçı Mir 

Cəlal Paşayevin elmi yaradıcılığı, ədəbi-tənqidi 

görüşlərinin geniş şərh olunduğunu qeyd ediblər. 

   Müəllif Mir Cəlal Paşayevin özündən əvvəl 

yaşayıb yaratmış görkəmli sənətkarların sənət 

yolunu, onların dil-üslub xüsusiyyətlərini orijinal bir 

şəkildə təhlil və tədqiq etdiyini araşdırıb, böyük ədib 
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və alimin bir ədəbiyyatşünas kimi söylədiyi dəyərli 

fikirləri qələmə alıb. 

   Şair-publisist Əlirza Xələfli, şairlər Fikrət Sadıq, 

Mahirə Abdulla, Firuzə Məmmədli, Qəşəm 

Nəcəfzadə, kitabın redaktoru Arifə Arifqızı və 

başqaları “Mir Cəlalın elmi-nəzəri görüşləri” 

monoqrafiyasını həm klassik, həm də XIX-XX 

əsrlərin ədəbi prosesləri, həmin dövrün Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı və bütövlükdə ümumtürk filoloji 

düşüncəsi üçün əhəmiyyətli bir hadisə 

adlandırıblar. 

   Kitabın elmi redaktorları filologiya elmləri 

doktorları, professorlar Qara Namazov, İfrat 

Əliyeva, Rüstəm Rüstəmzadədir. 
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Gəncə teatrında Mir Cəlalın əsəri 

tamaşaya qoyulub 

 

Gəncə Dövlət Dram Teatrının yaradıcı kollektivi 

görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin “Ərik ağacı” və 

“Oğul” hekayələrinin motivləri əsasında 

səhnələşdirilmiş yeni tamaşa üzərində çalışır. 

      Mir Cəlal yaradıcılığı üçün xarakterik olan 

vətənpərvərlik, insana məhəbbət, vicdanlı vətəndaş 

mövzusunda qələmə alınmış əsərin süjet xəttini 

müharibə illərində Gəncədə cərəyan etmiş 

hadisələr təşkil edir. Azərbaycanın teatr tarixində ilk 

dəfə olaraq tamaşada müharibə səhnələrini əks 

etdirən kinolentlərdən də istifadə olunacaq. 

  Əməkdar artist Loğman Kərimovun hazırladığı 

“Ərik ağacı” tamaşasında baş rolun ifaçısı Novruz 

Cəfərovdur. 

   Yaradıcı kollektiv yeni səhnə əsərini faşizm 

üzərində qələbənin 65 illiyinin qeyd olunacağı 
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günlərdə geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim etməyi 

planlaşdırır. 
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Mir Cəlal – 110: Kiçik hekayənin 

böyük ustası 

 

  

Kiçik hekayənin böyük ustası. 2018-ci il aprelin 

27-də ADA Universitetində görkəmli yazıçı və 

alim Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110-

cu ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbir belə 

adlanırdı. Tələbələr tədbirdə böyük ədibin 
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Azərbaycan və ingilis dillərində 

səhnələşdirdikləri hekayələrini təqdim ediblər. 

Tədbir iştirakçıları Mir Cəlal Paşayevin həyat 

yoluna və zəngin yaradıcılığına nəzər salıblar. 

Bildirilib ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Mir Cəlalın 

bədii və elmi irsinin xüsusi yeri var. İstedadlı yazıçı 

ədəbiyyat xəzinəmizi dəyərli nəsr nümunələri ilə 

daha da zənginləşdirib. Onun həm hekayələri, həm 

də “Bir gəncin manifesti” povesti, “Dirilən adam” 

romanı və digər əsərləri hər zaman sevilə-sevilə 

oxunur. 

ADA Universitetinin və Milli Aviasiya 

Akademiyasının tələbələri ədibin hekayələrini 

böyük ustalıqla səhnələşdiriblər. Mir Cəlalın “İclas 

qurusu”, “Salamın neçə növü var” və “Xarici 

naxoşluq” hekayələrinin səhnə təcəssümü 

alqışlarla qarşılanıb. 

Tədbirdə yazıçının “Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsinin 

motivləri əsasında lentə alınan “İki yad adam” 

qısametrajlı filmi də nümayiş etdirilib. Bu film Çin 
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Xalq Respublikasında keçirilən beynəlxalq 

kinofestivalda “Qrand Asiya” mükafatına layiq 

görülüb. Bu barədə filmi hazırlayan “Addım” 

Gənclər Təşkilatının rəhbəri Hüseyn Cavadzadə 

məlumat verib və mükafat “Ədibin evi”ndə 

saxlanılması üçün ADA Universitetinin rektoru Hafiz 

Paşayevə təqdim edilib. 

Səhnəyə dəvət edilən yaradıcı heyət “İki yad adam” 

filminin Qazaxıstanda və Gürcüstanda da böyük 

sevgi ilə qarşılandığını bildiriblər. 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 

Universitetinin rektoru Fərəh Əliyeva deyib ki, 

zaman dəyişsə də, Mir Cəlal yaradıcılığındakı 

dəyərlər dəyişmir, bu gün də öz aktuallığını 

saxlayır. 

“Ədəbiyyat tarixin özündən daha tarixidir, çünki 

orada həyat var”, - deyən ədəbiyyatşünas alim 

Nizami Cəfərov bildirib ki, ədəbi mühitdə Mir Cəlal 

Paşayevin əsərləri sosial həyatın içərisindən 

gəldiyinə görə bu gün də yaşayır. Ədibin 292 
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hekayəsi qeydə alınıb və onlar indi də maraqla 

oxunur. Çünki “Ədəbiyyat ədəb sözündən 

götürülüb” deyən Mir Cəlalın istər ədəbi dilində, 

istərsə də əsərlərinin süjet xəttində biz bu dəyəri 

görürük. 

Yazıçının oğlu, ADA Universitetinin rektoru Hafiz 

Paşayev hələ sovetlər dönəmindən Mir Cəlalın 

hekayələrinin səhnələşdirildiyini, tədris üçün hər 

zaman yararlı olduğunu deyib. Qeyd edib ki, tarixi 

ədəbiyyat vasitəsilə öyrənəndə yaddaşlarda daha 

yaxşı qalır. Həm də gənclər kiçik hekayələr 

oxumaqla daha böyük əsərləri oxumaq vərdişi 

qazanırlar. 
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“Bizi innovativ-kreativ 

birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin “Bir gəncin 

manifesti”. YYSİB-nin 

kulturoloji layihəsi 
 

 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondunun 

qrant müsabiqəsi çərçivəsində 

maliyyələşdirdiyi, Yeni Yazarlar və 

Sənətçilər İctimai Birliyi oktyabırın 

ortalarından “Bizi innovativ-kreativ 

birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti" adlı növbəti maraqlı 

kulturoloji layhəsini həyata keçirilir.  
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Layihə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, tarixinin, 

mədəniyyət və incəsənətinin təbliğinə xidmət 

edən intellektual oyunların, müsabiqələrin, 

olimpiadaların, festivalların keçirilməsi və 

animasiya və bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması mövzusundadır. Layihə görkəmli 

yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə 

səpələnmiş  55 milyonluq azərbaycanlılar, 

xüsusən uşaq, yeniyetmə və gənc 

soydaşlarımız - kreati-intellektual düşüncə 

sahibləri arasında tarixi vətənləri olan 

Azərbaycana sevgi və sayğını artırmaq 

məqsədilə innovativ-vətənpərvərlik aksiyaları 

özündə cəmləyir. İnternet resurslarından - 

sosial şəbəkələr, yeni media orqanları, 

videopaylaşım platformalarının imkanlarından 

yararlanaraq, elektron-virtual formada Mir 

Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

ilə motivasiya formasında yeni nəsil arasında 

vətənpərvərlik tərbiyəsi işi gücləndirilməsinə 

yönəldilir. Bunun üçün  respublikamızın bir 
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sıra yerlərində, eləcə də xaricdə yaşayan 

diasporumuzun görkəmli simaları, gənc 

bloqqerlər, şəbəkə istifadəçiləri, tanınmışlar 

və sadə oxucular tərəfindən əsərin audio-

vizual formatda,  oxucular tərəfindən 

səsləndirməklə, video çəkiliş aparmağı,  film 

formasında hazırlanması və İnternetdə 

yayımının təşkili, kitabın bir sıra dillərdə 

tərcümə variantının elektron formada şəbəkə 

resursları və e-kitabxanaya hazırlanması, 

həmçinin, yayımı, o əsər haqqında yazılan 

filoloji materiallardan ibarət e-almanax 

hazırlayıb e-kitabxanada yerləşdimək, 

müəllifin aforizmlərindən ibarət kitabın çapı, 

yayımı, təqdimatı, sosial şəbəkələrdə təbliğatı 

nəzərdə tutulur. Kitabdan parçalar 

oxuyanlarda Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, 

milli-mənəvi dəyərlərimizə maraq artacaq. 

Görkəmli yazıçı, dəyərli alim və pedaqoq  Mir 

Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsərinin elektron variantda hazırlanaraq 

gənclərə çatdırılması, həm  də yeni media və 

sosial şəbəkələrdə layihəyə İKT dəstəyi 

verilməsi üçün kreativ innovasiyalar yaratmaq. 
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Əsas məqsəd Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindəki vətənpərvərlik 

intonasiyanı gənclərimizi innovativ-kreativ 

birləşdirən bütöv milli-mənəvi kitab kimi 

motivasiya formasında təbliğ etməkdir. 

Gənclərin yeni İKT texnologiyaları, Feysbuk, 

Youtube, İnstagram, Tvviter, TikTok, 

həmçinin, Vatsap kimi plotformalarından 

yararlandığını nəzərə alaraq bu əsərin səsli və 

görüntülü formasını (audio-video format), 

eləcə də elektron variantda yayıma 

hazırlamaqla İnteretdə trend yaratmaq 

mümkündür. 

 

Layihə icraçıları aşağıdakı vəzifələri 

qarşılarına məqsəd kimi qoyublar: 

 

Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik 

nümunəsi olaraq gənclərə sevdirmək. 

Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsərindəki vətənpərvərlik ruhunu yeni 

formalarla 55 milyonluq diasporumuzun yeni 

nəsil nümayəndələrinə çatırmaq. 
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İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

istifadə edərək motivasiya kim yeni nəsilə 

aşılamaq. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərini müxtəlif şəxslər tərəfindən 

səsli - audio kitab formasında hazırlamaq və 

bu yönə gəncləri həvəsləndirmək. 

Müxtəlif insanlar tərəfindən Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti" əsərinin 

parça-parça mütaliəsini təşkil etməklə vizual 

kitab - video film formasında hazırlamaq və bu 

yönə gənclərin imkanlarından bəhrələnmək. 

Yazıçı-alimin "Bir gəncin manifesti" əsəri 

haqqında yazılan filoloji materiallardan ibarət 

e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada 

yerləşdimək, yaymaq.  

Ədibin həyat və yaradıcılığı, "Bir gəncin 

manifesti" əsərinin gənclərin vətənpərvərlik 

ruhda böyüməsindəki rolu haqqında tədbir 

təşkil etmək. Müəllifin aforizmlərindən ibarət 

kitabçanın çapı, yayımı, təqdimatı, sosial 

şəbəkələrdə təbliğatı nəzərdə tutulur. 
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Layihənin fəaliyyət mərhələləri: 

 

1. Azərbaycan ədəbiyyatını vətənpərvərlik 

nümunəsi olaraq gənclərə sevdirmək 

məqsədilə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərin vətənpərvərlik ruhunu yeni 

formatlarda 55 milyonluq dünya 

azərbaycanlılarına, xüsusən də yeni nəsil 

nümayəndələrinə çatırmaq üçün aşağıdakı 

formalarda nəşrə / yayıma hazırlamaq: 

- Səsli - audio kitab formasında: "Bir gəncin 

manifesti" əsərin maraqlı hissələri müxtəlif 

şəxslər tərəfindən parçalarla ifası hazırlamaq 

və geniş ictimaiyyətə, eləcə də əngəlli 

gənclərə çatdırmaq. 

- Görüntülü - vizual kitab formasında: "Bir 

gəncin manifesti" əsərinin maraqlı hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası 

videoya almaq, yayıma hazırlamaq, İnternetdə 

və sosial şəbəkələrdə, videopaylaşım 

portallarında yerləşdirmək, Ümumazərbaycan 

milli-mənəvi dəyər kimi dünyada yaşayan 55 

milyonluq soydaşlarımıza, geniş ictimaiyyətə, 

eləcə də əngəlli gənclərə çatdırmaq. 
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2. Elektron kitab: imkan daxilində müxtəlif 

dillərdə "Bir gəncin manifesti" əsərinin 

elektron formatda hazırlamaq, e-

kitabxanalarda, İnternet resurslarında 

yerləşdirməklə Mir Cəlal Paşayev 

yaradıcılığını və Azərbaycan ədəbiyyatını 

populyarlaşdırmaq. 

3. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsəri haqqında yazılan filoloji materiallardan 

ibarət e-almanax hazırlayıb e-kitabxanada 

yerləşdimək, yaymaq, sosial şəbəkələrdə 

təbliğatı. 

5. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaqla bu istiqamətdə motivasiya məhsulu 

kim yeni nəslə aşılamaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndirmək. 

6. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni 

mütaliə və virtual-kreativ aksiyaya 

başlanılacaq, müxtəlif gənc insanlar 

tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini təşkil 

etməklə vizual kitab - videofilm formasında 

hazırlan məhsul vasitəsilə sosial şəbəkələrdə 
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vətənpərvərlik hərəkatı kimi gənclərin 

imkanları səfərbər ediləcək. 

7. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, 

"Bir gəncin manifesti" əsərinin gənclərin 

vətənpərvərlik ruhda böyüməsindəki rolu 

haqqında real/virtual tədbir həyata keçirmək. 

8. İnternet, Feysbuk, Tvviter və Youtube və b. 

şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin 

dəstəklənmək, ayrıca sosial şəbəkə 

resursunun yaradılması, gənclərin, 

yeniyetmələrin, məktəblilərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək üçün fəaliyyətlərin 

qurulması. 

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə 

çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan 

vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. Virtual 

aksiyaların təşkili, İnternet, Feysbuk, Tvviter 

və Youtube və b. şəbəkələrdə bu istiqamətdə 

fəaliyyətlərin dəstəklənmək, ayrıca sosial 

şəbəkə resursunun yaradılması, gənclərin, 

yeniyetmələrin, məktəblilərin intellektual 

səviyyəsini yüksəltmək üçün fəaliyyətlərin 

qurulmasına xüsusi diqqət ayrılacaqdır. 

Fəaliyyətlər zamanı layihənin təqdimatına və 

təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə 
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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: 

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. 
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2. "Bir gəncin manifesti" əsərinin bəzi hissələri 

müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla ifası 

hazırlamaq və geniş ictimaiyyətə, eləcə də 

əngəlli gənclərə çatdırmaq üçün yeni səsli - 

audio kitab hazırlanacaq. 

3. "Bir gəncin manifesti" əsərinin maraqlı 

hissələri müxtəlif şəxslər tərəfindən parçalarla 

ifası videoya alınacaq, yayıma hazırlanaraq 

İnternetdə və sosial şəbəkələrdə, 

videopaylaşım portallarında yerləşdiriləcək, 

ümumazərbaycan milli-mənəvi dəyər kimi 

dünyada yaşayan 55 milyonluq 

soydaşlarımıza, geniş ictimaiyyətə, eləcə də 

əngəlli gənclərə çatdırılacaq görüntülü - vizual 

kitab, bədii-sənədli videofilm hazırlanacaq. 

4. Müxtəlif dillərdə "Bir gəncin manifesti" 

əsərinin elektron kitab formasında 

hazırlanacaq, e-kitabxanalarda, İnternet 

resurslarında yerləşdiriləcək, Mir Cəlal 

Paşayevin yaradıcılığı və Azərbaycan 

ədəbiyyatı gənclər arasında 

populyarlaşdırılacaq. 

5. Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti" 

əsəri haqqında yazılan filoloji materiallardan 

ibarət e-almanax hazırlanacaq, e-kitabxanada 
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yerləşdirilərək, gənclərin azad istifadəsi üçün 

yayılacaq. 

6. Müəllifin aforizmlərindən ibarət cib kitabı 

formasında toplunun çap ediləcək, gənclərə, 

tələbələrə paylanacaq, e-variantı İnternetdə 

və e-kitabxanada sərbəst yayım üçün 

yerləşdiriləcək, geniş ictimaiyyət üçün 

təqdimatı, sosial şəbəkələrdə güclü təbliğatı 

aparılacaq. 

8. İnternetdə Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsərindən vətənpərvərlik trendi kimi 

tanıtmaq və bu istiqamətdə motivasiya modeli 

kimi yeni nəslə aşılanacaq, bu yöndə gəncləri 

həvəsləndiriləcək. 

9. Sosial şəbəkələrdə - İnternetdə yeni 

mütalifə və virtual-kreativ aksiyaya 

başlanılacaq, müxtəlif gənc insanlar 

tərəfindən Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin 

manifesti" əsəri parça-parça mütaliəsini təşkil 

etməklə vizual kitab - videofilm formasında 

hazırlan məhsul vasitəsilə sosial şəbəkələrdə 

vətənpərvərlik hərəkatı kimi gənclərin 

imkanları səfərbər ediləcək. 

10. Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı, 

"Bir gəncin manifesti" əsərinin gənclərin 
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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; 

-layihə çərçivəsində fəaliyyət zamanı Fondun 

adının və loqosunun nümayiş olunması; 
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- layihə sənədlərinin uyğun strukturu; layihə 

üzrə əmrlər; 

- layihədə çalışan işçilərin sayı, işçilərlə 

bağlanmış əmək, mülki-hüquqi xarakterli və 

könüllü müqavilə; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş 

şəxslərin sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, 

gündəlik və proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, 

vizual məhsullar, sosial media və İnternet TV 

proqramları və s.) iştirakçılara verilməsi; 

-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə 

fəaliyyətinin icra planına uyğunluğu, işlərin 

yerinə yetirilib-yetirilməməsinin müəyyən 

edilməsi; 

- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə 

mövzusuna uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla 

qiymətləndirmə işinin aparılması. 
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- mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm 

peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət 

tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda 

işıqlandırılmasına şərait yaradılacaq; 

- layihənin iştirakçılarının sayı; 

- layihə çərçivəsində tədbirə dəvət olunmuş 

şəxslərin sayı və tərkibi; 

- layihə ilə bağlı ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması; 

- layihə çərçivəsindətanıtım materialları, 

gündəlik və proqramlar; 

- nəşr – paylama materiallarının (e-kitab, 

vizual məhsullar, sosial media və İnternet TV 

proqramları və s.) iştirakçılara verilməsi; 

-layihə çərçivəsində xidmətlər; layihə 

fəaliyyətinin icra planına uyğunluğu, işlərin 

yerinə yetirilib-yetirilməməsinin müəyyən 

edilməsi; 

- tədbir zamanı qoyulan mövzunun layihə 

mövzusuna uyğunluğu; 

- layihə çərçivəsində iştirakçılarla 

qiymətləndirmə işinin aparılması. 
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Layihənin davamlılığının təmin edilməsi 

istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər: 

 

Layihə uğurla yekunlaşdırılandan sonra da 

fəaliyyətlər davam etdirilərək aşağıdakı 

istiqamətdə işlər həyata keçiriləcək: 

- Davamlı olaraq o istiqamətdə İnternetüstü 

fəaliyyətlər daha da genişləndiriləcək və 

ardıcıl işlər görüləcək; 

- Yaradılacaq sosial şəbəkə resurslarında 

yenə də bu mövzuda müxtəlif materiallar 

paylaşılacaq; 

- İnternetdə, elektron kitabxanada, sosial 

mediada yeni formatlarda, vətənpərvərlik 

mövzusunda elektron kitablar, rəqəmsal 

nəşrlər, eləcə də yeni kreativ materiallar 

sosial şəbəkələrdə onlayn-oflayn 

yayımlanacaq, daimi fəaliyyət göstərəcəkdir; 

- Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi 

ardıcıl təşkil olunacaqdır. 

- Mütəxəssislər tərəfindən bu layihənin həm 

peşəkar dairələri, həm geniş ictimaiyyət 

tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda 

işıqlandırılmasına şərait yaradılacaq; 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

173 

- Gələcəkdə Mircəlalşünaslıq və 

vətənpərvərlik ədəbiyyatının müxtəlif qollarına 

aid sahə elektron kitabxanaları, eləcə də 

şəbəkə nəşrlərini özündə birləşdirəcək 

resurslar yaradılacaq; 

- Milli Virtual-Elektron Kitabxana daha da 

genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin 

daxilində və xaricdəki anoloji İnternet 

kitabxanaların şəbəkəsinə qoşulması, 

qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığa xüsusi 

əhəmiyyət veriləcəkdir; 

- Layihənin növbəti mərhələsi hazırlanaraq 

donor təşkilatlara təqdim olunacaq və s. 

    Xatırlatmaq yerinə düşər ki, YYSİB milli və 

dünya mədəniyyəti, elm və ədəbiyyati 

hadisələrinin təbliği, real, eyni zamanda 

məsafəli - elektron təlim və kursların təşkili, 

Azərbaycan intellektual sərvətlərini, 

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, 
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ədəbiyyat, sənət, kitab nəşri və təbliği, 

qəzetçilik, yeni mass-media, bloqqerlik, e-

kitabxana və İnternet resurslarının 

zənginləşdirilməsi kimi sahələrldə fəaliyyəti ilə 

məşğul olur. 13 dəfə Bakı Kitab Bayramı – illik 

Milli Kulturoloji layihə həyata keçirib, 12 kitab 

nəşr etmiş, çoxsaylı mətbuat-ədəbiyyat 

layihələri həyata keçirmişdir. Hazırda 

İnternetdə və ictimai düşüncədə “Virtual 

Azərbaycan” layihəsini gerçəkləşdirir. 

Qurumun dəyərli layihəsi əsasında 

www.kitabxana.net ünvanlı Milli Virtual-

Elektron Kitabxana - İnternet portalı yaradılıb 

və fəaliyyət göstərir. İnternetdə və sosial 

şəbəkələrdə 20-yə yaxın resursları fəaliyyət 

göstərir. İndiyəcən bir neçə virtual e-kurs 

yaradıb və 3000-dən artıq elektron kitabı 

hazırlayaraq İnternet istifadəçilərinin azad 

istifadəsinə təqdim edilib. Təşkilatın fəaliyyəti 

milli, eləcə də dünya mədəniyyətini və 

ədəbiyyatını həm ölkə daxilində, həm də 

xaricdə təbliğ etmək, yeni nəsil yaradıcı 

insanların əqli-intellektual, sosial və müəlliflik 

hüquqlarının qorunması istiqamətində 

fəaliyyət göstərmək, sənət adamlarının 
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yaradıcılığını cəmiyyətə tanıtmaq, çağdaş 

mədəniyyəti və ədəbiyyatı inkişaf etdirməklə 

milli kulturoloji-intellektual düşüncənin 

zənginləşməsinə yardımçı olmaq, 

mədəniyyətlərarası dialoqu, sivilizasiyaların 

inteqrasiyanı gücləndirməklə qloballaşan 

dünyada Azərbaycanın inkişafına, estetik-

bədii irsini yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. 

QHT fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq 

ədəbi-mədəni, kulturoloji hadisələr 

gerçəkləşdirir, hüquqi-mədəni maariçilik, gənc 

yaradcı insanlarin ictimai maraqlarını ifadə 

edir, mədəniyyətlə, ədəbiyyat, İnternet, sosial 

şəbəkələr, virtual resurslar, elektron 

kitabxanalar, kreativ innovasiyalarla bağlı 

kulturoloji layihələri hazırlayır və uğurla 

həyata keçirir, qarşısına qoyduğu məqsədlərə 

çatmağa çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


“Mir Cəlal”. Ədəbi-elmi almanax. N 4 

www.kitabxana.net və YYSİB-nin  

müştərək nəşri  
 

176 

www.kitabxana.net  

 

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında 

 

“Bizi innovativ-kreativ birləşdirən kitab: Mir Cəlal 

Paşayevin "Bir gəncin manifesti” adlı kulturoloji layihəs 

kulturoloji layihə. Elektron Kitablar. 

 

    Bu elektron kitablar Azərbaycan Respublikasının Gənclər 

Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (2020-ci il maliyyə yardımı 

müsabiqəsi), Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi 

tərəfindən həyata keçirilən, www.kitabxana.net - Milli Vir-

tual-Elektron Kitabxananın “Bizi innovativ-kreativ 

birləşdirən kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin manifesti” 

adlı kulturoloji layihəs çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və 

yayılır. 

 

 

Kreativ-bədii layihənin bu hissəsini  

maliyyələşdirən qurumlar: 

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu  

 

 http://youthfoundation.az 

 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi: 

 

www.yysq.kitabxana.net 
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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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http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=192&fbclid=IwAR1SXAXnqD0X6hH46WnkqBZ7BFITzpEwTsHLJG92UQOxn3SCa7Zzwof3cjU
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/YeniYazarlar/?__cft__%5b0%5d=AZXPfnmsNpxz3fbbLLVYo47eW12MrGYyWNj6kezf5mqj2D62D-0HV6qq0ocK4439Nx8utr9ROOabeHoYFBc5fH0BSb2Sd45LMO269g3WwsA6XInl4aQyA9j1RSMs9_p31ZZzOBBRxt2-FqahQj2P1e8D&__tn__=kK-R

