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Əhəd Hüseynov keçən əsrin 50-60-cı illər ədəbi tənqidinin ən 
nüfuzlu simalarından biri olmuşdur. O, ədəbi tənqidlə bərabər, 
ədəbiyyat tarixçisi kimi də məhsuldar fəaliyyət göstərmişdir. Ə.Hü-
seynovun tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki fəaliyyətində iki 
görkəmli nasirin yaradıcılığı həmişə diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 
Cəlil Məmmədquluzadə və Mir Cəlal Paşayev. 

Kitabda görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas alimin Mir Cəla-
lın bədii nəsri ilə bağlı məqalələri toplanmışdır. Ə.Hüseynov mə-
qalələrində Mir Cəlalın hekayə və roman yaradıcılığına ən müxtəlif 
rakurslardan yanaşmış, bu nəsrin sənətkarlıq sirlərini aşkarlamağa 
çalışmışdır.   
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na torpağa, onun gözəl, 
məğrur, sadə insanlarına 
dərin və tükənməz məhəbbət, 
bu insanların taleyi ilə üzvi 
bağlılıq - Mir Cəlal nəsrinə 

daxili hərarət verən, onu qanadlandıran 
əsas amillərdir.    

                       
         Əhəd Hüseynov 
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MİR CƏLALIN NƏSRİ 
 ƏHƏD HÜSEYNOVUN                   
TƏDQİQATLARINDA 

 
zərbaycan xalqının yaddaşında Mir Cəlal 
görkəmli nasir, ədəbiyyatşünas alim, peda-
qoq-müəllim, əvəzedilməz şəxsiyyət kimi 
yaşayır. 

Bəsirət gözünü açıb dünyaya ilk dəfə baxan və özünü-
dərkə can atan Azərbaycan vətəndaşı Mir Cəlalı görkəmli 
Azərbaycan yazıçısı kimi tanıyır. Azərbaycanlılar üçün Mir 
Cəlal, öncə, duzlu-məzəli, satirik-yumoristik və eyni zamanda 
həyatın ən müxtəlif problemlərinə ciddi münasibət ifadə edən 
hekayələr müəllifidir. Sonra Azərbaycan vətəndaşının təsəvvü-
ründə oxunaqlı, şirin bir təhkiyəyə malik romanlar müəllifi 
olan Mir Cəlalın obrazı dolğunlaşır.  

Humanitar sahəni özünə peşə seçənlərin təsəvvüründə 
görkəmli alim Mir Cəlal obrazı məşhur yazıçı Mir Cəlal ob-
razının yanında özünə bərabər hüquqlu yer alır. 

Ali məktəblərdə oxuyan zaman taleyinə Mir Cəlalın 
tələbəsi olmaq, onun mühazirələrini dinləmək nəsibi düşən 
insanların təsəvvüründə həqiqi müəllimin obrazı haqqında çox 
aydın qənaətlər hasil olur. Belə insanlar üçün artıq “həqiqi 
müəllim necə olmalıdır?” sualına cavab axtarmaq lazım gəlmir. 

Tələbəsi, aspirantı, iş yoldaşı – həmkarı olub onunla sıx 
ünsiyyətdə olan adamlar isə şəxsiyyət bütövlüyünün, ən yüksək 
insani keyfiyyətlərin simvolu olan Mir Cəlalın obrazını da 
yaddaşlarına həkk etmişlər. Bu mənada prof. H.Ənvəroğlunun 
dəqiq ifadə etdiyi bir fikrə tam şərik olmaq lazım gəlir: “Yazıçı 
– vətəndaş Mir Cəlal tanrısından güc alan, mənəvi təmkini uca 
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tutan batin sima, XX əsr ictimai-tarixi gerçəklər dönəmində 
ilkinliyini və özəlliyini qoruyub saxlayan fövqəlinsan idi” 
(Ənvəroğlu H. Ustad sənətkar, qüdrətli ədəbiyyatşünas, böyük 
pedaqoq. “Xalq qəzeti”, 22 fevral 2008-ci il). 

 
* * * 

Mir Cəlal (Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev) 1908-ci ildə 
Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində dünyaya gəlmişdir. 
Onun uşaqlığı və ilk gənclik dövrü Azərbaycanın ikinci böyük 
şəhəri, şanlı bir tarix yaşayan Gəncə şəhərində keçmişdir. 
Burada təhsil almış, 1928-ci ildə Gəncə Darülmüəllimini 
bitirmişdir. Əvvəlcə Gədəbəydə, sonra da Gəncə şəhərində 
müəllimlik etmiş, məktəb direktoru vəzifəsində çalışmış, 1930-
31-ci illərdə Kazan Pedaqoji İnstitutunda, sonra isə Azərbaycan 
Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasında təhsilini 
davam etdirmişdir. Bir müddət “Kommunist” və “Gənc işi” 
qəzetlərində işləsə də, aspirantura təhsilindən sonra elmi 
yaradıcılıqla ciddi məşğul olmağa başlamış, eyni zamanda ali 
mktəblərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Mir Cəlal 
uzun müddət Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri işləmişdir. 

1940-cı ildə “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” 
mövzusunda namizədlik, 1947-ci ildə isə “Azərbaycanda ədəbi 
məktəblər (1905-1917)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. 

O, Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif tarixi dövrlərinin 
gözəl bilicisi olmuş, bu sahədə ardıcıl tədqiqatlar aparmışdır. 

Mir Cəlal yazdığı vaxtdan bu günə qədər tələbələrin 
stolüstü kitabı olmuş “Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” 
(P.Xəlilovla birlikdə) və “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” 
(F.Hüseynovla birlikdə) dərsliklərinin müəllifidir. 

Alimin doktorluq dissertasiyası Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən birinin – XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif yaradıcılıq istiqamətlərinin 
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öyrənilməsi sahəsində ilk ən fundamental tədqiqat olmuş, 
dövrün ədəbiyyatını araşdıran tədqiqatçılar üçün mayak rolu 
oynamış, onlara düzgün nəzəri və metodoloji istiqamət 
vermişdir. “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” 
tədqiqatı bu yaxınlarda monoqrafiya şəklində çap olunmuşdur. 
Əsər müasirliyini və aktuallığını indi də saxlayır. 

Məşhur Azərbaycan ziyalısı, görkəmli cərrah, “Varlıq” 
jurnalının naşiri, Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqinə dair bir 
neçə kitabın müəllifi doktor Cavad Heyət yazırdı ki, “mənim 
peşəm cərrahlıqdır, eşqim ədəbiyyat”. Bütün yaradıcı 
fəaliyyəti, həyat salnaməsi göstərir ki, Mir Cəlalın sənəti də, 
eşqi də ədəbiyyat olmuşdur. O, şərəfli alim, müəllim ömrü ilə 
bərabər, bir də şərəfli yazıçı ömrü yaşamışdır. Onun ömür 
“kitabları”nın dəyəri bundadır ki, o, bütün bu “kitablar”ı böyük 
hərfli İnsan olaraq yazmışdır.  

İlk hekayə və oçerklərini 1930-cu ildə çap etdirən 
yazıçı qısa bir zaman kəsiyində özünü istedadlı nasir kimi 
tanıda bilmişdir. 1932-ci ildə “Sağlam yollarda” adlı ilk kitabı 
çap olunmuşdur. “O, hər şeydən əvvəl, mahir hekayə ustasıdır. 
Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə janrının 
inkişafında böyük xidmətlər göstərmişdir. İnsanda sağlam 
duyğular, xoş arzu, ümidlər oyadan, gerçəkliyə baxışa həqiqət 
işığı, tənqidi ruh və ayıqlıq hissi gətirən, haqsızlığa, nöqsan, 
eybəcərlik və mənfiliyə qarşı mübarizə keyfiyyəti aşılayan 
bədii gülüş ədibin yaradıcılığında mühüm tərkib hissə, əsas 
estetik əlamət və məziyyətlərdəndir” (İsmayılov Y. Ön söz. 
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Şərq-Qərb, 2005, s.55).  

Mir Cəlalın hekayələrində ideolojidən gələn mövzular, 
dövrü üçün xarakterik olan yeniliklə köhnəlik arasında 
mübarizə və s. o qədər də işlək deyil. O, hekayələrində insanın 
daxili aləminə nüfuz etməyə çalışır. İnsanın mənəvi-əxlaqi 
dünyasının sirləri – gözəllikləri və eybəcərliklərinə daha artıq 
diqqət yetirir. Mir Cəlalın hekayələrində hadisələrə satirik-
yumoristik münasibətdə də, ciddi mətləblərin – mövzuların 
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bədii ifadəsində də vətəndaş və onun taleyi ön plandadır. 
“Həkim Cinayətov”da satirik, “Təzə toyun nəzakət qaydaları”, 
“Bostan oğrusu”nda yumoristik gülüş əsasdır. “Vətən yaraları” 
ciddi üslubda yazılıb. İfadə tərzindəki rəngarənglik, mövzu 
müxtəlifliyi, mövzunun bədii həllindəki gözlənilməzliklər, 
təhkiyə şirinliyi, lakonizm, humanist pafos Mir Cəlalın 
hekayələrinin oxunaqlığını şərtləndirən əsas cəhətlərdir. 

Mir Cəlal bədii nəsrin roman janrında da qələmini məha-
rətlə sınamışdır. Bir-birinin ardınca yazdığı – “Dirilən adam” 
(1934-1935), “Bir gəncin manifesti” (1939), “Açıq kitab” (1941), 
“Yaşıdlarım” (1946-1952), “Təzə şəhər” (1948-1950), “Yolumuz 
hayanadır?” (1952-1957) əsərləri onu istedadlı roman ustası kimi 
tanıtmışdır.  

Bir yazıçı kimi Mir Cəlal ədəbi tənqidin diqqətini tez cəlb 
etmişdir. Onun əsərləri birmənalı qarşılanmasa da, nasir və ro-
mançı kimi həqiqi istedad sahibi olduğu etiraf edilmişdir. Bir çox 
hallarda Mir Cəlalın romanları nüfuzlu tənqidçilərin polemika ob-
yekti olmuşdur. 

Yazıldıqdan dərhal sonra M.Arif, M.C.Cəfərov, C.Cəfə-
rov kimi nüfuzlu tənqidçilərin Mir Cəlalın əsərlərinə məqalələr 
həsr etməsi yazıçının ədəbi mühitdəki mövqeyinin göstəricisidir. 
Xüsusən M.Arif yazıçının fərdi yazı manerasını yüksək dəyərlən-
dirmişdir.  

Nisbətən sonrakı dövrün tənqidçi və ədəbiyyatşünasları da 
yazıçının yaradıcılığına böyük dəyər vermiş, ayrı-ayrı əsərlərin-
dən, yaradıcılıq yolundan bəhs edən məqalə və monoqrafiyalar 
yazmışlar.     

                                       ** * 
Əhəd Hüseynov Mir Cəlal haqqında ilk məqaləsini 1956 – 

cı ildə nəşr etdirmişdir. Bu illərdə Mir Cəlal iyirmi beş ildən artıq 
yaradıcılıq yolu keçmişdi, ədəbi mühitdə görkəmli hekayəçi nasir 
və romançı kimi məşhur idi. Bu zaman Ə.Hüseynov ədəbi tənqidə 
gələn gənc, lakin istedadlı ədəbi qüvvələr nəslini təmsil edirdi. O, 
ilk tənqidi məqalələrini daha çox bədii yaradıcılığa yeni gələn 
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nəslin əsərlərinə həsr edirdi. Onun məqalələrində diqqəti çəkən 
əsas cəhətlərdən biri ədəbi prosesi irs – varislik əlaqəsi konteks-
tində elmi təhlilə cəlb etmək, gənclərin yaradıcılığını ənənəyə no-
vator münasibət zəminində qiymətləndirmək bacarığı idi. 

1955-ci ildə yazdığı “Hekayələrimizdə sənətkarlıq məsə-
lələri” adlı məqaləsində tənqidçi Mir Cəlal, Mirzə İbrahimov, Əli 
Vəliyev, Mehdi Hüseyn və İlyas Əfəndiyevi C.Məmmədqulu-
zadə, Ə.Haqverdiyev, S.S.Axundov nəsrinin sağlam ənənələrini 
mənimsəyərək bu sahədə müvəffəqiyyətli addımlar atan ədəbi 
nəslin nümayəndələri kimi qiymətləndirir və onların yaradıcılığını 
hər bir nasirin öz yaradıcılıq imkanları daxilində təhlil edib 
ümumiləşdirməyi və sovet nəsrindəki (oxu: nəsrimizdəki) 
mövqeyini müəyyənləşdirməyi “tənqidçilərimizin və ədəbiyyat 
tarixi ilə məşğul olan yoldaşların təxirəsalınmaz vəzifələri” hesab 
edirdi. Fikrimizcə, elə bu “təxirəsalınmaz vəzifələr”dən irəli 
gələrək 1956 – 68 – ci illər arasında Ə.Hüseynov Mir Cəlal haq-
qında doqquz məqalə yazmışdır. Bu məqalələrdə görkəmli sənət-
karın, xüsusən hekayələri əhatəli təhlil süzgəcindən keçirilmişdir. 
Heç şübhəsiz ki, Mir Cəlalın yaradıcılığına bu davamlı maraq, ilk 
növbədə, sənətkarın bədii nəsr tariximizdəki mövqeyini düzgün 
müəyyənləşdirmək məqsədi daşıyırdı. Ə.Hüseynov Mir Cəlalı 
Azərbaycan sovet nəsrinin ən istedadlı nümayəndələrindən biri 
kimi görür, onun yaradıcılığında klassik nəsr ənənələrinə novator 
münasibətin xarakterini üzə çıxarıb ümumiləşdirməyə çalışır. 
Tarixi ədəbi proses kontekstində bu cür ümumiləşdirmə eyni 
zamanda çağdaş ədəbi prosesdə nəsrin hərəkətinə təkan verir, yeni 
nəsil sənətkarlarını Mir Cəlal yaradıcılığının ideya – estetik 
xüsusiyyətlərindən öyrənməyə istiqamətləndirirdi. 
 “Mir Cəlalın hekayələri”, “Mir Cəlalın hekayələrində sa-
tira və yumor”, “Dil və üslub”, “Mir Cəlalın Böyük Vətən müha-
ribəsi illərində yazdığı hekayələr”, “Mir Cəlalın hekayələrində 
gülüşün mahiyyət və vasitələrinə dair” məqalələrində böyük 
sənətkarın hekayə yaradıcılığı ən müxtəlif rakurslardan elmi 
təhlil predmetinə çevrilmişdir.  
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 Ə.Hüseynovun məqalələrində Mir Cəlalın əsərlərinə 
həm tarixi, həm də çağdaş ədəbi proses kontekstində 
yanaşılırdı. Çünki Mir Cəlal yaradıcılığının ilk mərhələləri ilə 
tarixi ədəbi prosesi təmsil edirdisə, 50 – ci illərdə yazdığı 
əsərlərlə o, müasir ədəbi prosesin nümayəndəsi idi. 
 “Mir Cəlalın hekayələri” məqaləsində (“Azərbaycan” 
jurnalı, 1956, №2) sənətkarın yaradıcılıq yolunun mərhələlər 
üzrə tədqiqinə üstünlük verilmişdir. Məqalədə 30 – cu illər, 
müharibəyəqədərki dövr, müharibə dövrü və müharibədən 
sonrakı illərdə yazılmış hekayələrin mövzu – ideya və 
sənətkarlıq xüsusiyyətləri araşdırılır. Bu məqalədə, demək olar 
ki, Mir Cəlalın 56-cı ilə qədər yazdığı bütün hekayələrdən bu 
və ya digər dərəcədə söz açılır. Tənqidçi bu hekayələrdəki 
mövzu aktuallığını, müasir həyatın problemlərini, inikas 
xüsusiyyətlərini önə çəkir. Bütün əsərlər haqqında söz demək 
niyyətinin təsvirçiliyə yol açmasına baxmayaraq, bütövlükdə 
məqalə Mir Cəlalın  yaradıcılığında nəsrin “xırda janrı”nın 
təkamül yolunu bu və ya digər dərəcədə ümumiləşdirməyə im-
kan vermişdir.  
 30 – cu illərlə müqayisədə 40 – cı və sonrakı illərdə 
həyati situasiyaların  seçilməsi, gülüş hədəfinə çevrilən obyekti 
dürüst müəyyənləşdirməsi, süjet – kompozisiya mükəmməlliyi, 
xarakterlərin dolğunluğu, dialoq qurmaq ustalığı baxımından 
sənətkarlığın getdikcə qüvvətlənməsi yazıçının hekayə janrı 
sahəsində yaradıcılıq uğurları kimi təqdim olunur.  
 Ə.Hüseynov Mir Cəlalın hekayəçi nasir kimi qazandığı 
uğurların, nümayiş etdirdiyi sənətkarlığın bir səbəbini də milli 
nəsr ənənəsinə bağlılıqda görür və yazırdı: “Mir Cəlal satirik 
hekayələrində klassik nəsrimizdən, Cəlil Məmmədquluzadənin, 
Ə.Haqverdiyevin ədəbi irsindən yaradıcı şəkildə istifadə 
etmişdir. Dilin sadəliyi, dəqiqliyi, əlvan, rəngarəng xalq 
ifadələrinin bolluğu cəhətdən, dialoqlar qurmaq, bədii 
suallardan, təkrarlardan, təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə 
etmək cəhətdən Mir Cəlal klassik nasirlərimizdən çox şey 
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öyrənmişdir.” Ədəbiyyatımızın tarixi dövr və mərhələləri 
haqqında aydın elmi biliyə malik olması, realist nəsrin təkamül 
yolunu dürüst təsəvvür etməsi Ə.Hüseynova XX əsr tənqidi 
realizmi (eləcə də maarifçi realizmi) ilə sovet dövrü nəsri 
arasındakı bağlılığı bütün detallarına qədər görmək imkanı 
verirdi. 
 Gənc tənqidçinin təhlilləri görkəmli nasirin yaradıcılı-
ğının ancaq ideya- estetik məziyyətlərini üzə çıxarmağa, ümu-
miləşdirməyə köklənmir. Yazıçının yaradıcılıq yolu, nəsrin 
hərəkəti kontekstlərində onun əsərlərindəki sənətkarlıq qüsur-
larına da diqqət çəkilir. Tənqidçinin yüksək nəzəri hazırlığı, 
bədii duyumunun qüvvətli olması, Mir Cəlalın yaradıcılığını 
ardıcıllıqla izləməsi onu bədii materiala obyektiv və prinsipial 
qiymət verməyə istiqamətləndirir. Tənqidçi “Sınaq günü”, 
“İgid oğlan” hekayələrinin qəhrəmanlarının xarakterinin 
onların hərəkətləri vasitəsilə əyaniləşməməsini, bu hekayələrdə 
xarakteri “xarakteristika”nın əvəz etməsini bədiiliyə xələl gə-
tirən cəhətlər kimi önə çəkir. “Badamın ləzzəti” hekayəsində 
qəhrəmanın həlledici məqamdakı hərəkətinin  psixoloji cəhət-
dən inandırıcı olmadığını, buna görə də, həyat həqiqətinin 
“qeyri – təbii” təqdimini, “Çəkmə” hekayəsində isə hekayənin 
əsasına qoyulan “çəkmə əhvalatı”nın uydurma olduğunu 
əsaslandırır.  
 “Mir Cəlalın hekayələrində satira və yumor” (ADQPİ-
nin əsərləri, 1957, IV cild) məqaləsində sənətkarın cəmiyyət 
həyatındakı eybəcərliklərə kəskin tənqidi münasibətinin estetik 
əsasları çox dürüst ümumiləşdirilir: “Mir Cəlal ilk satirik 
hekayələrində ancaq həyat və məişətin bir lövhəsini çəkir, onu 
olduğu kimi göstərməyə çalışır, mühakiməni oxucunun öz 
ixtiyarına verir. Yazıçı mümkün qədər əlavə izahlardan, bir növ 
tendensiyalı münasibətdən qaçır, sanki bitərəf bir mövqe tutur. 
O, nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin nümunəvi, nəyin yaramaz 
olması haqqında əvvəlcədən hazırlanmış ölçülərlə hərəkət 
etmir. Belə hekayələrindəki xarakterlər yazıçının müdaxiləsi ilə 
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deyil, öz təbii inkişafı ilə ətə - qana dolurlar. Yazıçının 
mövqeyi də bu xarakterlərə dolayı yollarla münasibəti zamanı 
aşkara çıxır.” Diqqət edilsə, görmək çətin deyildir ki, bu 
ümumiləşdirmədə XX əsr tənqidi realizminin bəzi estetik 
keyfiyyətləri önə çıxarılmışdır. Ə.Hüseynovun Mir Cəlal 
satirası üçün xarakterik hesab etdiyi bu cəhətlər ancaq ədəbi 
proseslər arasındakı (XX əsrin əvvəlləri ilə 30 – cu və sonrakı 
illər – başqa sözlə, sovet dövrü) daxili bağlılığı aşkarlamaq mə-
nasında maraqlı deyil, daha çox Mirzə Cəlil realizminin (tən-
qidi realizmin) 20 – ci illərin sərhədlərini aşaraq (ideologiyanın 
müqavimətini qıraraq və sənətkarın bədii istedadının qüdrəti ilə 
pərdələnərək) 30 – cu illərdə də yaşamaq iqtidarında olduğunu 
göstərir. Mir Cəlalın “Həkim Cinayətov”u ilə Mirzə Cəlilin 
“Buz” və A.P.Çexovun “Gözəlliyin də dərəcəsi olmalıdır” 
hekayələri arasında Ə.Hüseynovun apardığı paralellər də 
böyük sənətkarın yaradıcılıq metodunun xarakterini birmənalı 
şəkildə sosialist realizminə bağlamağa şübhə ilə yanaşmağa 
kifayət qədər əsas verir. Sənətkarın həyat hadisələrinə satirik 
bədii həll vermək imkanları ilə Çexov, Qoqol, Turgenev və 
başqa klassiklərin yaradıcılığı arasındakı müqayisələr, yaxşı 
cəhətdir ki, heç bir halda ədəbi təsir kontekstində aparılmır, 
daha çox milli nəsrimizin 30 – cu illər mərhələsinin orijinal 
keyfiyyətlərini üzə çıxarmağa istiqamətlənir. “Bostan oğrusu” 
(Mir Cəlal) və “Məmurun ölümü” (N.V.Qoqol) “Anket 
Anketov” (Mir Cəlal) və “Qızıl buzov” (İlya İlin) əsərlərinin 
qəhrəmanlarının tipoloji yaxınlığı ilə bərabər,  bu tiplərin hər 
birini milli həyatın aynasına çevirən xarakterik cizgilər də 
aşkarlanır.  
 Ə.Hüseynovun təhlillərində Mir Cəlalın nəsri müasirlə-
rinin yaradıcılığı ilə müqayisə kontekstində öyrənilir. Həyat 
həqiqətini inikasda onu Ə.Vəliyev, M.Hüseyn, S.Rəhimov, 
M.İbrahimov, Ə.Ələkbərzadə, S.Rəhman, Ə.Məmmədxanlı və 
başqalarından ayıran, üslubunu formalaşdıran estetik 
keyfiyyətlərin aşkarlanmasına xüsusi diqqət yetirilir. “Dil və 



  Əhəd Hüseynov 
 

 12

üslub” (“Azərbaycan”, 1959, №7), “Mir Cəlalın hekayələrində 
gülüşün mahiyyət və vasitələrinə dair” (APİ-nin əsərləri. Tarix 
və filologiya. 1962, cild XXI) məqalələri Mir Cəlal üslubunun 
özünəməxsus keyfiyyətlərinin araşdırılması baxımından xüsusi 
maraq doğurur. Yazıçının fərdi üslubunun dominantlarını onun 
bədii dilinin xüsusiyyətləri əsasında şərh etmək tendensiyası 
müasir ədəbiyyatşünaslıq parametrləri nöqteyi – nəzərindən 
yarımçıq görünsə də, fərdi üsluba 60 – cı illərə qədərki elmi ba-
xışın ifadəsi kimi diqqətimizi çəkir. Fərdi üslubun müəyyənləş-
məsində bədii dilin imkanlarının bütün digər estetik keyfiyyət-
lərlə müqayisədə genişliyini nəzərə alsaq, Ə.Hüseynovun Mir 
Cəlalın üslubu ilə bağlı axtarışlarının  müasirliyi haqqında bir 
daha düşünmək lazım gəlir. Ə.Hüseynovun sənətkarın bədii 
dilinin xüsusiyyətləri ilə bağlı qənaətləri yazıçının yaradıcılıq 
laboratoriyasına tam şəkildə bələd olan, bu laboratoriyanın 
“məhsulları”nı davamlı olaraq çeşidləyən, araşdıran bir mütə-
xəssisin qənaətləri olmaq etibarı ilə də bizi inandırır. Ancaq bu 
qənaətlərin inandırıcılığı bədii mətn materialının həssaslıqla,  
yüksək bədii duyum və zövq ilə, dərin nəzəri təfəkkür, 
erudisiyalı baxışla incələnməsi hesabına təmin olunur. Tən-
qidçi - ədəbiyyatşünas alim mənbəyi ümumxalq dili olan 
yığcamlığı və aydınlığı Mir Cəlalın nəsr dili üçün səciyyəvi 
keyfiyyət hesab edir və bu keyfiyyətlərin estetik təcəssüm  
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə çalışır; ədəbi tənqiddə 
özündən qabaq Mir Cəlal nəsri haqqında işlənmiş “ürəyə yatan 
səmimiyyət” ifadəsinin onun bədii dilinin ruhunu çox yaxşı 
ifadə etməsi qənaətinə gəlir və bu səmimiyyətin kökünü 
“yazıçının ədəbi dilimizin qayda – qanunlarını yaxşı bilməsi” 
ilə əlaqələndirir. Bədii dilin ahənginin hadisə və xarakterlərin 
vəziyyətindən asılı olaraq dəyişməsi, portret təsvirlərindəki 
sənətkarlığı (obraza uyğun olan əlamətləri dəqiq seçə bilməsi 
və s.), təsvirdə ardıcıllığın təmin edilməsi, hər bir obrazı öz 
xarakterinə, təfəkkür səviyyəsinə uyğun şəkildə danışdırmaq 
bacarığı, dialoq qurmaq ustalığı, daxili nitqin imkanlarından 
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maksimum bəhrələnmə Mir Cəlalın nəsr dilinin zənginliyini 
nümayiş etdirən xüsusiyyətlər kimi önə çəkilir. Bu zaman 
yazıçının əsərlərindən gətirilən sitatlar dəqiq seçildiyi üçün 
elmi mülahizənin məzmununu nəinki təsdiq edir, hətta onun 
mahiyyətinin bir az da dərindən başa düşülməsinə yardımçı 
olur.  
 Ə.Hüseynovun Mir Cəlalın bədii nəsrinə marağının 
əsasında yazıçının hekayə yaradıcılığı dayanır. Lakin bu, 
ədəbiyyatşünas alimin görkəmli yazıçının romanları haqqında 
öz elmi mövqeyini ortaya qoymağa mane olmur. “Sadəlik və 
səmimilik” məqaləsində (“Azərbaycan”, 1958, №4) Mir 
Cəlalın bədii nəsri janr müxtəlifliyi kontekstində araşdırılaraq 
ümumiləşdirilmiş, sənətkarın  oçerkdən hekayəyə, hekayədən 
romana qədər gələn yaradıcılıq yolunun  ideya – tematik və 
estetik qanunauyğunluqları üzə çıxarılmışdır. 
 Məlumdur ki, Mir Cəlalın roman yaradıcılığında ilk iki 
romanının müstəsna mövqeyi vardır. “Bir gəncin manifesti”nin 
“30 – cu illərdə yaranmış bədii nəsrimizin ən yüksək mər-
hələsi” (M.Hüseyn) hesab edilməsi də tam obyektiv qiymətlən-
dirmənin nəticəsidir. Ə.Hüseynov da bu qənaətdədir. “Mir Cə-
lalın “Dirilən adam” və “Bir gəncin manifesti” romanlarında 
inqilabın tərənnümü” (ADQPİ-nin əsərləri, 1958, cild V) adlı 
məqaləsi də bu qənaətin elmi açılışına həsr olunmuşdur. Böyük 
sənətkarın 100 illiyi ilə bağlı “İnsanlığın manifesti kimi yaşa-
yan romanlar” məqaləmizdə yazmışdıq ki, “bəlkə, biz “Bir 
gəncin manifesti”nə “bitib – tükənməz məna potensialı” priz-
masından (postmodernist estetikanın tələb etdiyi kimi) yana-
şaq? “Sovet hakimiyyəti uğrunda gedən mübarizə”ni  də uzaq-
başı bu məna potensiallarından biri hesab edək? Yəni bizə ay-
dın deyil ki, sovet tənqidi “Bir gəncin manifesti”ndəki “çox 
zəngin məna potensialından” məhz zamanın, mühitin, siyasi 
rejimin təbiətinə uyğun gələn ancaq birini – sovet hakimiyyəti 
uğrunda gedən mübarizəni qabardırdı?” Ə.Hüseynov da bu 
romanları təhlil edərkən zamanın tələbini – inqilabın tərən-
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nümünü önə çəkmişdi. Lakin sevindirici cəhətdir ki, tənqidçi - 
ədəbiyyatşünas fəhminin itiliyi, ya bəlkə də xarakterinin milli-
liyi ilə bağlıdır ki, romanların məzmun və problematikasında, 
xarakterlərin inikasında, yazıçı mövqeyinin bədii ifadəsində 
ancaq “inqilabın tərənnümü”nü axtarmamışdı. Ə.Hüseynovun 
təhlillərində romanları - burda cərəyan edən hadisələri, süjetin 
hərəkət trayektoriyasını, bir çox obrazların xarakterini sinfi 
münasibətlər zəminində izah etmək tendensiyası da var, ancaq 
bu tendensiya “örtüy”ündə tarixi varlığımızdan qidalanan ya-
şam tərzinin, ailə münasibətlərinin, milli xarakterin bədii təcəs-
süm xüsusiyyətlərinin, bütövlükdə əsərlərin məzmununa hop-
durulmuş insana humanist münasibətin inikasına dair təsvirləri 
romanların bədii uğurunu şərtləndirən amillər kimi təqdim et-
mək amalı, fikrimizcə, daha qabarıqdır. 
 Ə.Hüseynov nə “Dirilən adam”dan, nə də “Bir gəncin 
manifesti”ndən inqilabı tərənnüm edən uğurlu romanlar kimi 
danışa bilmir. Onun elmi təqdimində “Dirilən adam” Qədir – 
Qumru ailəsinin faciəli tale yolunu əks etdirən roman kimi 
sənətkarcasına yazılmışdır, Sultanəli, Qiyas, Mirağa kimi in-
qilab mücahidlərinin, Qədirin inqilabi şüurunun oyanışını əks 
etdirən əsər kimi isə zəif təsir bağışlayır. Görkəmli ədəbiy-
yatşünas – tənqidçinin yüksək bədii zövqü, sənət duyumu ya-
zıçının öz romanlarında hansı hissələri ürək qanı, göz yaşı, 
səmimi bir duyğu və yaşantı ilə yazdığını, hansı hissələri yaz-
mağa məcbur olduğu üçün, gerçəklikdən güc almayan həqiqət-
lər kimi qələmə aldığını duyur və duyduqlarını da ortaya qoy-
mağa çəkinmir. Məqalədə oxuyuruq: “Bir gəncin manifesti” 
romanında zəngin həyat materialı vardır. Romanla ötəri tanışlıq 
zamanı (zamanı belə olmalıdır – T.S.) 1918 – 20 – ci illərdə 
Azərbaycan kənd və şəhərlərində baş verən hadisələr haqqında 
təsəvvür almaq mümkündür... Müəllif  Mərdanın, Sonanın və 
Baharın kənddəki məişətini təsvir edərkən daha səmimidir, səsi 
daha mülayim, nəfəsi ilıq və hərarətlidir... Lakin şəhər 
həyatının təsvirində lirizm, dildəki emosiya, təravət azalmışdır. 
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İnqilabçı gənclərin səsi şəhərin ümumi gurultuları, qarışıqlığı 
içərisində zəif eşidilir. Romanın bəzi səhifələri oxucunun 
könülsüz olan (olaraq olmalıdır – T.S.) varaqladığı kitab 
səhifələrini xatırladır”. Mərdanın “inqilab uğrunda mübarizə 
romanı”nın könülsüz yazıldığını vaxtında dərk edən alim “Bir 
gəncin manifesti”ni Baharın və Sonanın milli gerçəkliyin sosial 
həqiqətlərini, mənəvi - əxlaqi dünyasını təcəssüm etdirən tale 
yolu kimi dərk etməyə üstünlük verir, oxucunu da bu axara 
salır. “Baharın taleyi yazıçının diqqət mərkəzindədir”, “əsərin 
əsas qəhrəmanlarından olan Sona azərbaycanlı qadınların ən 
gözəl sifətlərini təmsil edir” qənaətləri tənqidçinin romanın 
humanist pafosunu, milli varlığın tarixi xarakterini önə çəkmək 
məqsədini gerçəkləşdirir. Elmi təhlillərdə ingilis – Sona 
münasibətlərinin təfərrüatına varılması, ingilisə rədd cavabı 
verməsində Sonanın “nəslinin, kəndlilərinin, həmvətənlərinin” 
qulağına gələn güclü “səs”indən oyanışına dair qənaətlərdə, nə-
hayət, “Sonanın Vətəninə sonsuz məhəbbəti xalça timsalında 
ümumiləşdirilmişdir”  mülahizəsində antirejim əhvali – ruhiy-
yəsinin metaforikləşdirilməsinə dair alimin vətəndaşlıq mövqe-
yi əks olunmuşdur.  

*** 
 Ə.Hüseynovun “Mir Cəlal” və “Sadəlik və səmimilik” 
məqalə - məruzələri böyük yazıçının 50 illiyi münasibətilə 
yazılmışdır. “İstedadlı yazıçı, görkəmli alim” məqaləsi isə bö-
yük sənətkarın 60 illiyinə töhfədir. Bu yaxınlarda Mir Cəlalın 
100 illik yubileyi YUNESKO səviyyəsində qeyd olundu.  

Düşünürük ki, görkəmli tənqidçi–ədəbiyyatşünas Əhəd 
Hüseynovun məqalələrindən ibarət bu toplu da böyük sənətka-
rın 100 illik yubileyinə ən layiqli töhfələr sırasında yer alacaq, 
həqiqi oxucu marağına səbəb olacaqdır. 
 

Təyyar Salamoğlu (Cavadov) 
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MİR CƏLALIN HEKAYƏLƏRİ 
 

oşbəxt sovet həyatının əzəmətini duymaq və 
göstərmək Mir Cəlalın йeniliyə həsr etdiyi 
oçerklər üçün deyil, həmçinin 30-cu illərdə 
yazdığı hekayələrin mühüm bir qismi üçün 

də xarakterikdir. Yazıçının oçerkləri йeni hekayələr üçün çoxlu 
həyat materialı vermişdir.  

Sovet ailələrinin xöşbəxtliyinə həsr olunmuş hekayələrdə 
hələ də müəyyən dərəcədə oçerklərin – bədii yüksəkliyə 
qaldırılmamış həyat müşahidələrinin əsəri qalsa da, bu 
hekayələr hiss, əhval-ruhiyyə etibarilə йeni və təravətlidir. 
Misal üçün «Sınaq günü» hekayəsini götürək. 

Sevmək, mübarizə aparmaq ehtirası güclü олан bir gənc 
kəndə gəlir və ilk gecədən qolçomaqlara qarşı mübarizə aparan 
kənd fəallarına qoşulur. Onun «biz söyüd kölgələri altında 
deyilik, ay işığı içində üzmürük. Biz indi bir qəlbdə birləşərək 
düşmən qabağına çıxmışıq» sözləri mübarizə əhval-ruhiyyəsini 
yaxşı ifadə edir.  

Hekayənin bədii məntiqi tələb edir ki, sınaq günü sinfi 
düşmənə qarşı amansız mübarizə günü olsun. Lakin sonra 
məlum olur ki, Dirəkli kəndi düşmənlərini çoxdan məhv 
etmişdir, bu qədər hazırlıq isə ancaq sayıqlığı artırmaq, 
qüvvələri yoxlamadan keçirmək üçün imiş?!  

Göründüyü kimi, bu hekayənin qəhrəmanı ancaq söz 
pəhlivanıdır. O, həyat haqqında odlu nitqlər deyə bilir. O, deyir 
ki: «Gündüzləri odlu məhəbbət kimi qəlbimə qatdım. 
Günəşdən yapışıb torpağa сюйкяндим» (səh. 227) və yaxud 
«Bizə təslim olan məhəbbətin hər parçasından, hər guşəsindən 
bir həyat, sevinc, gənclik, səadət qoparmaq, şirin gənclik 
günlərimizin hər birini böyük gələcəйя doğru yüksələn pillələr 

X
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etmək istəyirəm». Lakin gəlişi gözəl olan bu sözləri əməli 
şəkildə həyata keçirmək vaxtı gələndə hekayə zəifləyir. 

Mir Cəlalın, ümumxalq bayramı olan seçkilərə həsr 
olunmuş bir neçə hekayəsi vardır: «Badamın ləzzəti», «Nanənin 
hünəri», «Hikmətdən xəbər». Ali sovetə seçkilərə hazırlıq 
dövründə xalqın ümumi sevinci, ürəklə tərənnüm olunan bu 
hekayələrdə fəhlələrin, kəndlilərin və ziyalıların əməkdaşlığı, 
dostluğu və qarşılıqlı etimad hissi ilk plana çəkilmişdir. Bu 
əsərlərdə xalqın yaradıcılıq qüdrətinə, onun böyük mənəvi 
imkanlarına tükənməz bir inam vardır. Seçki zamanı nəinki 
yaşlılar, hətta gənclər də bu ümumxalq bayramında daha 
yaxından iştirak etmək istəyirlər. Hünər də («Nanənin hünəri») 
belə gənclərdəndir. Lakin atası ona təsəlli verir ki: «Sən dünya 
sovet respublikalarının bir çox seçkilərində nitq deyəcəksən». 
«Nanənin hünəri» hekayəsində seçilməyin məsuliyyətini Nanənin 
tədricən dərk etməsi, seçməyi heç kəsə etibar etməmək meyli, hər 
cür imkandan istifadə etməyə çalışan düşmənlərə nifrəti inandırıcı 
göstərilmişdir. Йеni  insanın formalaşması məsələsinə həsr 
olunmuş «Badamın ləzzəti» hekayəsində də insanları dəyişdirən 
amil-йenilik hissidir. Badam xalanın dəyişməsinдə də təbliğatın 
gücü göstəriлиr. Bu hekayələrdəki  şərait, йeniliyə meyl hissi eyni  
görünsə də, Nanədən  fərqli olaraq Badam mühitin  təsirinə daha 
tez qapılır, gözlənildиyиndən daha çox sürətlə dəyişir.  Mir Cəlal 
sanki mətləbi  uzatmaqla hekayənin hüsnünü pozacağından 
ehtiyatlanmış, onu  sürətlə  sona çatdırmağa  çalışmışdır. Məhz 
burada da həyat  həqiqəti  pozulmuşdur. Adam inana bilmir  ki, 
avam, dindar, «adını dəftər-kitaba saldırmaqdan ehtiyat edən» 
savadsız, evdar qadın bir ümumi  iclasdan  sonra belə qərara 
gəlsin  ki: mən gərək bütün «köhnə şeylərdən lap üzüləm»,  
üstəlik  oğlu Xəlilə desin ki:  –o ceynamazı apar sat». 

Etiqadla bağlı olan  köhnəlik  və fanatizm qalıqlarını  
insanların şüurundan çıxarmağıн bu  qədər asan olduğunu  hec 
vəchlə  təsəvvürə getirmək mümkün deyildir. Məhz bu йerdə 
evdar arvadın ürəyində tərəddüd, peşmançılıq,  daxili naгahatlıq 
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hissi baş  qaldırmalı idi və bunu təsvir etmək üçün hekayədə nə 
qədər daxili imkanlar vardı. Badam xalanın öz  insani hüququnu, 
ləyaqətini dərk etməsi, indiyə qədər xalqлa qaynayıb qarışma-
dığına  təəssüfü və  seçkilərdəki uşaq sevinci nə  qədər təbiиdirsə, 
köhnəlikdən  birdən-birə üzülüşmək щaqqında qəti  qərarı bir o 
qədər qeyri-təbii və  həqiqətdən uzaqdır. 
      Mir Cəlalın seçkilərə həsr  etdiyi «Hikmətdən xəbər», «Mə-
nim parlamentim», «İgid oğlan» hekayələrində də nəzərə çarpan 
ən yaxşı cəhət-hüququnu dərk etmiş istedadlı və zəhmətkeş bir 
xalqın tükənməz şənliyinin tərənnümüdür. Yazıçı «Mənim par-
lamentim» hekayəsində xalqın sevincini bizim zəmanəmizdə ar-
zuları həqiqətə çevrilmiş şairlərin ümumi sevincilə bağlayır, sovet 
həyatının inqilabdan əvvəlki dövrlə müqayisəsini mənalandırmaq 
üçün Füzulinin, Vaqifin, Sabirin və s. vətənpərvər şairlərin arzu-
larını ilk plana çəkmişdir. 

Xalqın partiyaya məhəbbəti «Щикмətdən xəbər» hekayəsin-
də gözəl  ifadə olunmuşdur. Gənc qız Hikmətin seçki gunu hədiy-
yə göndərdiyi xalça onun xalqa sədaqətini,  inkişaf üçün özünə 
zəmin və şərait  tapan istedadların  gücünü, səmimiyyətini aydın 
göstərir. 

Məharətlə maskalanmış, əlverişli fürsət və gizli mübarizə  
üsulları axtaran  hiyləgər düşməni танымаг haqqında xəbərdarlıq 
hekayədə aydın hiss olunur. Məscid müşavirinин arvadı Şəhrəba-
nının  fırıldağı  seçicilər  tərəfindən aşkara çıxarılır. 

Lakin Hikmətin xarakterindəki çizgilər: səmimiyyət, mə-
həbbət nə qədər aydın йадда qalırsa, «İgid oglan» hekayəsinin 
qəhrəmanı Barxudar bir o qədər tez unudulur. Müəllif yazır: 
«Onun xalqa, vətənə sədaqətindən, məslək eşqindən, təmizliyin-
dən, işə can yandırmasından danışırdılar» («Gözün  aydın», səh. 
349). Göründüyü kimi burada xarakter  əvəzinə ancaq xarakteris-
tika vardır, çünki Barxudara isnad edilən bu  sifətlər konkret, canlı 
dəlillərlə əsaslandırılmamışdır. 
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Yuxarıda  adını çəkdiyimiz hekayələrdə olduğu kimi «Gö-
zün aydın» hekayəsində də xоşbəxt sovet ailələrinин həyatına 
ürəkdən  vurulan бир сяняткарын sevinci  duyulmaqdadır. 

Birinci şəxsin dilindən nağıl  olunan bu hekayədə сосиалист 
kəndinin mədəni yüksəlişindən  xəbərsiz olan şəhərli gəncin Bakı 
haqqındakı təəssüratı, bütün varlığı ilə bağlandığı bu şəhərdən  se-
vinclə danışması təbii təsir  bağışlayır. Anasını şəhərə  dəvət edən 
ifadə  və müraciətlərindəki ciddi ahənglə yanaşı  təhkiyəni canlan-
dıran şirin bir yumor da  vardır. 

Hekayədən məlum olur ki, şəhərli эянъин müasir,  йeni so-
vet kəndi haqqında təsəvvürü tamam köhnəlmişdir. Onun vaxtilə 
«astanadan  uzağa gedə bilməyən» anası indi Moskvada staxanov-
çular  müşavirəsində nitq söyləyib, oğlunun həyatdan geri qaldığı-
nı aləmə  yaymış, onun kənddəkiləri sadəlövh  hesab etməsindən  
haqlı olaraq incimişdir. 

Müəllif,  bir ailə üzvlərindəki müxtəlif dünyagörüşünü 
qarşılaşdırmaq yolu ilə şəhərlə kənd  arasındakı kəsкin  fərqlərin  
tədricən aradan qalxmasını bədii  şəkildə mənalandıra bilmişdir. 

Sovet adamlarının həyatına doğma Kommunust partiyasının 
və hökümətin qayğısı «Tamaşa», «Səfər» və «Həkim hekayələ-
ri»ndə  aydın hiss olunur. 

«Tamaşa» hekayəsinin  mərkəzində olan əsas məsələ «Bə-
növşə»  kolxozçularının firavan həyatıdır. Oxucu sanki Hətəm da-
yının  gözü ilə doğma Vətənin gözəlliklərini, bol nemətli tarlaları-
nı  seyr edir. «Sürülmüş zəmilərə, йeni salınmış üzüm bağlarına,  
dərələri  örtən  ağaclıqlara, böyrünü  йerə verib payız günəşindən 
isinən  təpələrə, təpələr arasında iplik kimi dolaşıq düşən çığır-
lara» baxır. Bu, təbii gözəlliklərə  adi   məftunluq, heyranlıq hissi  
deyil,  bəlkə öz əlinin əməyilə  bərəkətli Vətən torpağının  gö-
zəlləşməsindən doğan daxili bir məmnuniyyət, iftixar hissidir. 
Müəllif, öz əməyinin səmərəsi olan  bol  məhsulu Hətəm kişinin 
seyr etdiyini belə təsvir edir: «Kişi cəld və bərk əllərini gözünün  
qabağına gətirdi. Enli ovcuna, qısa və düz barmaqlarına, budaq 
atan qabarıq damarlarına baxdı. Nə fikirləşdisə irəli йeridi, çuval-
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dakı buğdadan bir ovuc  götürdü.  Cavahir kimi təmiz dənələri 
barmağı ilə aralayıb baxdı, baxdı. Oxuduğu həyat kitabının  
məzmunu  burada idi: Torpaq, əmək,  çörək (səh.29). Bu  
vətənpərvər kolxozçunu  daxilən narahat  edən təmiz bir  arzu da 
vardır: sevimli rəhbər gərək məhsul bayramına qonaq gələydi. 
Doğma Kommunist partiyasının ona  verdiyi bu şən həyat üçün  
minnətdarlıq hissi – hekayədəki əhvalatların sonrakı inkişafı üçün 
bir amil olur. Belə ki, onun kolxoz sədrinə məsləhəti, rəhbərə 
sovqat göndərməsi, məktuba cavab alandan sonra ailədəki sevinc, 
hətta məktəbli Tamaşanın rəhbərə məktub yazmaq haqqında 
sorğu-sual, məsləhət və nigarançılığı da bu arzu və minnətdarlıqla 
bağlıdır.  

Hekayədə xarakterlərin müxtəlifliyi ilə bağlı olaraq yazı-
çının ifadə tərzi, ədaları, üslubu da tez-tez dəyişir. Hətəm kişinin 
rəhbəri qonaq çağırmaq haqqında kolxoz sədri  Qüdrətlə məs-
ləhəti ciddi planda yazılmışdır. Lakin Tamaşanın bu ümumi se-
vincə qoşulması ilə vəziyyətə müvafiq olaraq yazı manerası da 
dəyişir. Xüsusən Тamaşanın uşaq xəyalları, sadəlövh görünən 
mülahizələri hekayənin üslubuna təsir edir, onu ciddilikdən çıxa-
rır. Buna baxmayaraq yazıçı hekayənin sonuna qədər ümumi 
situasiyanı və xarakterin təbiiliyini saxlaya bilmişdir.  

Sovet adamlarının xoşbəxt həyatını, йeniliyin qələbəsini 
sevinc вя iftixar hissilə tərənnüm edən Mir Cəlal, bu əzəmətli 
yüksəlişə mane olan köhnəliyin həyat və məişətdəki hər cür 
təzahürünə qarşı mübarizəni təbliğ etmişdir. Belə bir mübarizə 
üçün ən kəskin və gözəl vasitə gülüş idi. Köhnə dünyadan miras 
qalmış hər cür mənəvi eybəcərliyə qarşı çevrilən satira və yumor 
30-cu illərdəki nəsrimizdə təsadüfi yaranmamışdı. Klassik ədəbiy-
yatımızın satira nümunələri yazıçılarımız üçün təcrübə məktəbi 
olmuşdur.  

  Mir Cəlal ilk satirik hekayələrində ancaq həyat və məişətin 
bir lövhəsini çəkir, onu olduğu kimi göstərməyə çalışır, mühaki-
məni oxucunun ixtiyarına verir. Misal üçün, «Həkim Cinayətov» 
hekayəsini nəzərdən keçirək. Atasının yaralanmasından narahat 
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olan Ramazan təcili yardim üçün həkimin yanına gəlmişdir. İnsan 
talейinə etinasız olan həkim  Cinayətov rezolйusiyanı tənbəl- 
tənbəl oxuyur, gənc həkimlərlə zarafatlaşır, hətta öz йerişində də 
gigiйenanın bütün qanunlarına rиayət etməyə çalışır. Yazıçı, hə-
kimin bütün hərəkətlərini təfərrüatı ilə verir. Bu təfərrüat həm ar-
xayın həkimlə darıxan xəstə sahibinin vəziyyətləri arasındakı tə-
zadı gücləndirməyə, həm də sağalmasına az ümid qalmış xəstənin 
halına hüsn-rəğbət hissi oyatmağa xidmət edir.  Cinayətovun ter-
mometri unutduğu üçün öz hafizəsizliyini söyməsi də təsadüfi de-
yildir. Burada unutqanlıqdan, дальынлыгдан даща çox, etinasız bir 
adamın vərdişi, özündən bədgümanlığı və arxayınçılığı tənqid hə-
dəfinə çevrilmişdir.   

Mir Cəlal gülüş hədəfinə çevrilən obyekti dürüst müəyyən-
ləşdirir. O, komik momenti obrazın xarici eybəcərliyində və fiziki 
şikəstliyində deyil, bəlkə onun  təbiətindəki qüsurlarda, obrazın 
özü üçün təbii, əslində isə  köhnəlmiş və gülünc görünən vəziy-
yətlərdə axtarır. 

Yazıçının «Mərkəz adamı», «Kağızlar aləmi», «Təzə toyun 
nəzakət qaydaları» hekayələri bu cəhətdən чох səciyyəvidir.  

   «Mərkəz adamı» hekayəsinin qəhrəmanı Əntərzadə mədə-
niyyəti astar üzündən anlayan, özündən bədgüman bir modabaz-
dır. O, kəndə mədəni xidmət üçün getməyi öz izzəti-nəfsinə sığış-
dırmır və elə güman edir ki, «şəhər işıqlarından o tərəfə, 
semaforun dalında dərin bir zülmət var, oradakı insanlar «insan 
deyillяr». Əntərzadənin rayona göndərilərkən keçirdiyi narahatlıq 
belə təsvir olunur: 

«Rayona getmək xəbərini söyləyəndə deyəsən kişinin üzünə 
ölüm cəzası oxudular. Saraldı, əridi, kiçildi, boğazı biçildi. Sevgi-
lisi Darçın xanımı yanına saldı, qapı-qapı gəzib məsul işçiləri bir-
bir dişinə vurdu, olmadı. Yalvardı, baxmadılar. Hədələdi, qorx-
madılar. Səs-küy saldı, eşitmədilər. Qızdırmalı olması haqqında 
vəsiqə çıxartdı, inanmadılar. Zərif kağızlarda ərizələr yazdı, rədd 
etdilər. Maarif inspektoru iki ayağını bir başmağa qoyub deyirdi:» 
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«Rayona gedəcəksən, vəssalam!» («Gözün aydın», səh. 
180–181) 

 Hekayənin ikinci yarısında Əntərzadə kolxozçularla üz-üzə 
gəlir, bu zaman kəndin geriliyi haqqındakı yanлış təsəvvürləri alt-
üst olur. O, «böyük faciəvi rolda böyüyən aktyorlara məxsus 
vəziyyət» alsa da, Hamletin monoloqunu oxusa da, kolxozçuların 
ürəyinə yol tapa bilmir. Haqlı olaraq Abbas kişi, Əntərzadənin 
йersiz oxuduğu «Ey insanın bədəni neçin də tökülmüyorsun, 
neçin də parçalanmıyorsun» sözlərini qarğış adlandırır və xoşu 
gəlmədiyi adama «klub müdirinin qarğışına gələsən belə adam» 
deyir. 

Əntərzadəyə başa salırlar ki, «йerdən, göydən dəm 
vurmağın kəndli üçün heç bir mənası yoxdur. Kəndli həyatpərəst 
adamdır. O, ürəyə yatan nömrələr istəyir».  

Hekayədə Əntərzadənin gülünc vəziyyətə düşməsinə imkan 
yaradan əsas obйеktiv şərait kəndin mədəni йцксялишдир. Ъаван 
колхозчунун səhnəyə çıxaraq tarda «Həyat»ı ifa etməsi də bir 
tərəfdən kolxozçuların bədii zövqünün incəliyini, o biri tərəfdən 
gənc nəslin gümrah, nikbin əhval-ruhiyyəsini aydın göstərir və 
mədəniyyətdən dəm vuran «Mərkəz adamının» mədəni geriliyi 
kəndin ümumi yüksəlişi fonunda daha aydın görünür. 

Mir Cəlalın  «Kağızlar aləmi» hekayəsində də йeniliyin 
köhnəlik üzərində qələbəsi əsas mövzu kimi götürülmüşdür. Bu 
hekayədə notarius kantorunda əyləşən, adamları ancaq onların 
sənədlərinə  görə qiymətləndirən burokratlar, süründürməçilər və 
rüşvətxorlar tənqid atəşinə tutulmuşlar. Kağızlar aləmi içərisində 
itib-batan Fikri Nijadlar, Mehralıbəylər, Bədiülcəmal xanımlar 
köhnəliyi, ətaləti təmsil edirlər. Onlar xalqa xidməti bir 
vətəndaşlıq borcu hesab etmək əvəzinə cansız kağız parçalarına 
bağlanmışlar.  

Zahirən belə görünür ki, notarius idarəsindəki adamların 
həddən artıq ehtiyatlı göstərilməsi məsuliyyət hissinin 
artыгlыğındandır və burada təəccüblü nə var ki? Lakin işin 
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mahiyyətini öyrəndikdə aydın olur ki, buradakı rəsmiyyət, işgüzar 
müraciətlərin özü daxilən boş və mənasızdır.  

Dəftərxana işçiləri «xahiş», «rica», «təmənna» kimi sözlər 
üstündə uzun-uzadı cansıxan mübahisə edirlər. Lakin zahirən 
qızğın, canlı görünən bu mənasız danışıqların canlı həyatla əlaqəsi 
yoxdur. Hekayənin sonunda baharın gəlişi təsadüfi verilməmişdir. 
Bu final йeni həyatın gəlişi ilə cansıxıcı, fərəhsiz dəftərxana 
həyatı arasında təzadı qabarıq göstərir və bədii təsiri gücləndirir. 

Lakin komsomol Məcidin tez-tez idarədə görünməsi, daha 
sonra idarədə son iclas çağırılması zəif görünür. Çünki, köhnəliyi 
təmsil edənlərin mənəvi məğlubiyyəti aşkar duyulduğundan Mə-
cidin əlavə ifşasına ehtiyac qalmır. 

Mir Cəlalın yuxarıda adı çəkilən hekayələrindən fərqli ola-
raq «Təzə toyun nəzakət qaydaları» məişət planında işlənmişdir. 
Mədəniyyəti zahiri «nəzakət qaydalarında», sıra ilə oturmaqda və 
«intizamı pozan» bir çox hərəkətlərin qadağan olunması şəklində 
başa düşən, nəzakət pərdəsi altında toy şənliyini qazanc mən-
bəйinə çevirən nəzakətsiz adamlar bu hekayədə ciddi tənqid olu-
nur.  

Hekayədəki situasiyanın dəyişməsilə bağlı olaraq gülüş дə 
öz xarakterini dəyişir. Şənlikdə ev sahibinə canıyananlıq edənlərin 
və təkəbbürlü «bəyin» davranışı əyləncəli görünür. Lakin toya 
gətirilən hədiyyələrin qiyməti hesablanarkən «bəyin» əsəbiləş-
məsi, ucuz qiymətli hədiyyələrin sahiblərinə söyməsi nə qədər 
gülməli görünsə də,  bir o qədər oxucunu düşünməyə vadar edir, 
onun baxışında qəzəb və narahatlıq əlamətləri görünür. 

Nə üçün? Çünki nəzakəti qalxan edib onun arxasında gizlə-
nənlər, xalq malını oğurlayan dələduzlar dostluğu, yoldaşlığı 
adamların sədaqəti və fədakarlığında deyil, şənlik gecəsinə  gəti-
rilən hədiyyələrin dəyərində axtarırlar. Hədiyyələr hesablanarkən 
müəllifin işlətdiyi  «Bir sözlə, iyirmi iki nömrəli mağaza açıldı» 
replikası təsadüfi verilməmişdir. Bu replika sosialist əmlakına xor 
baxanların çirkin təbiətini aşkara çıxarır.  
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Toy qaydalarının təsviri müəllifə imkan verir ki, 
oradakıların savad dərəcəsini, dünyagörüşünü, istək və zövqünü 
aydın göstərə bilsin. Lakin hekayədəki bəzi naturalist şərhlər 
ancaq ikrah hissi doğurur ki, buna təəssüf etmək lazımdır. Məs. 
«Hamını növbə ilə bir arvad, bir kişi düzdülər. Elə arvad vardı ki, 
ərsiz, elə kişi var idi ki, arvadsız gəlmişdi. Bunlar nəzərə alındı. 
Arvadlar elə bölündü ki, hamıya çatdı. Bir arvadın sağ tərəfini 
birisinə, sol tərəfini başqa bir kişiyə təhkim etdilər» («Gözün 
aydın», səh.59). Belə zahiri effektə və ucuz gülüşə xidmət edən 
vəziyyətlərin təsviri çox ciddi, ifşa xarakteri daşıyan mənalı 
gülüşə bir yüngüllük gətirmişdir. 

Məişət planında işlənilmiş yumoristik hekayələrdən biri də 
«Bostan oğrusu»dur. 

Bu hekayə özünün bitkinliyi, xarakterlərinin dolğunluğu cə-
hətdən Mir Cəlalın 30-cu illərdəki hekayələrindən xeyli fərqlənir. 

Burada təsvir olunan bostan oğruları kimlərdir? Doğma 
qardaşlar!? 

Əgər müəllif maddi ehtiyac ucundan oğurluq etməyə 
məcbur olan bir nəfərin acı taleйini təsvir etməyi qarşısına 
məqsəd qoysaydı, qəhrəmanın vəziyyəti ancaq ciddi planda 
yazılmış bir hekayənin həyat materialı olardı və bəlkə də 
qəhrəmana qarşı hüsn-rəğbət doğurardı. Lakin oxucu gözləmədiyi 
halda Durmuşun öz qardaşı Kərbəlayы Tapdığın bağına oğurluğa 
getdiyini görür və gülməkdən özünü saxlaya bilmir. Buradakı 
gülüş təsvir obйekti olan xarakter və predmetin daxili imkanları 
ilə zahiri hərəkət və görkəmi arasındakı uyğunsuzluqdan 
doğmuşdur. Bir başqası üçün az-çox təbii görünə bilən bir iş–
doğma qardaşlar tərəfindən icra edilərkən gülüş doğurur. Lakin 
qardaşların qarşılıqlı oğurluğunu təkcə tamahkarlıq əlaməti kimi 
qiymətləndirmək doğru olmazdı. 

Mir Cəlal, Məşədi  Durmuşun  öz taleйindən narazılığınы və 
bu səbəbdən  də oğurluq etməsini əsaslandırmaq üçün  onun 
hərəkətlərini ata-baba mirası ilə bağlayır.  Məlum olur ki, 
Kərbяlayı Tapдıq  rüşvət  yolu ilə  bu mirasın çox hissəsinə 
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sahib olmuşdur. Buna görə də Durmuş:  «atadan mənə çatı da 
düşmədi, boğazıma salım» deyə narazılıq edir. Durmuşun bu 
sözlərində mirasdan məhrum edilmiş olan adamın kin və qəzəbi 
təbii  ifadə olunmuşdur. 

Kərbяlayı Tapdığın varlanmaq ehtirasını təsəvvür etmək 
üçün onun oğurluğa getdiyi gecəni xatirimizə gətirək: 

«Kərbяlayı Tapdığı yuxudan oyatdılar. Qaranlıq, sakitlik, 
yalqızlıq idi. Nağıllarda söylənən tilsimli gecələr Tapdığın yadına 
düşdü. Göyə baxdı. Səliqəsizcə səpilmiş ulduzlar ona qızıl 
onluqları xatırlatdı»: 

«Nə ola, bu qızıllar qopa, qızıl yağışı yağa idi. Nə qapaqap 
olardı, fələk! Qıllı papağımı başıma basıb, bir yüzcə dənə 
yığsaydım bir təhər olardım. Şəhərin göbəyində bir mülk alardım, 
ya da Namazlıların bağını ələ keçirərdim, ildə on beş min 
manatlıq Təbriz üzümü satardım. Onda Durmuş da paxıllığından 
çatlayardı... Qoy onda mənimlə ha bəhsə girişsin...» («Gözün ay-
dın», səh.46) Bu daxili monoloq həm obrazın tamahkarlığı, həm 
qəsbkarlıq niyyəti, həm də doğma qardaşına amansızlığı haqqında 
aydın təsəvvür verir. 

«Bostan oğrusu»nu lətifəyə yaxınlaşdıran ünsürlər olduğun-
dan bu hekayəni ənənəvi xalq lətifəsi hesab edənlər də vardır. 

Lakin unutmaq olmaz ki, lətifənin novellaya keçidində əsas 
şərt əsərin aydın perspektivi ilə, onda əyləncədən, didaktikadan 
daha çox siyasi kəskinliyin güclənməsilə bağlıdır.        

«Bostan oğrusu»nda da gülüş zahiri, ötəri deyil, paxıllığa, 
tamahkarlığa qarşı dərin bir nifrət hissilə bağlıdır. Buna görə də 
«Bostan oğrusu»nu lətifə adlandırmaq onun siyasi-bədii qiymətini 
azaltmaq təşəbbüsüdür. 

«Kağızlar aləmi» hekayəsindəki dəftərxanaçılardan fərqli 
olaraq Mir Cəlalın «Anket Anketov» hekayəsindəki Anketov 
burokrat bir obraz kimi daha canlı və bitkin çıxmışdır. Lakin 
Anketovun həddindən artıq sadəlövh göstərilməsi qeyri-təbiidir. 
O, güman edir ki, «hər kəs nə etsə, nə düşünsə, xəyalından nə 
keçirsə» guya dərhal onun sənədlərində həkk olunur, qiyamətə 
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qədər silinmir». Bundan əlavə onun anketləri canlı adam zənn 
edərək söhbətə tutması da qəribədir: «Heç gözləməzdim səndən, 
gözləməzdim. Vallahi, billahi gözləməzdim. Mən sənə doveriya 
eləyirəm.Mən səni baş qulluğa qoyuram. Bu nə zarafatdır. Buna 
mən zarafatdan savay ad vermərəm. Bir də belə zarafatları 
eləməyəsən, haydı işə başla» («Həyat hekayələri», səh. 108). Bu 
məzəmmət gülüş doğurur. Lakin bu gülüş zahiri və ötəridir. Çünki 
sənədlərə aludəliyin dərəcəsi də həqiqətə uyğun olmalıdır. Burada 
ölçü hissi unudulduğundan obraz xeyli itirmişdir. 

Məlumdur ki, anketovçuluq mərəzi sağlam kollektivdə 
etinasızlıq, rəsmiyyətçilik, təkəbbür əhval-ruhiyyəsi doğurur ki, 
hekayə ona qarşı mübarizə aparmaq cəhətdən xarakterikdir.  

Anketov kimi burokratlar, isti yuvasindan kənara atılmaq 
təhlükəsini görənlər, йeniliyin, istedadlı gəncliyin boy atmasına 
mane olan mənsəbpərəstlər Mir Cəlalın «Qəmbərqulu» və 
«Möhlətovun tərcümeyi-halı» hekayələrində də tənqid atəşinə 
tutulmuşlar. 

Otuzuncu illərdə sovet nəsrinin görkəmli nümayəndələrini 
və o cümlədən Mir Cəlalı ailə səadəti məsələsi çox düşündürмüш-
дцр. 

Sovet adamlarının xoşbəxtliyi üçün zəruri olan maddi im-
kanların və şəraitin yarandığı bir zamanda öz vətəndaşlıq borcunu 
unudan, ictimai idealdan məhrum obıvatellər də yaşayırdı. «Kəm-
tərovlar ailəsi»nin üzvləri belə obıvatellərdəndir.  

Hekayədə təsvir olunan ər-arvad ancaq ev-eşik düzəltməklə 
məşğuldurlar. Zahirən belə görünür ki, insan kimi yaşamaq üçün 
ev-eşik qayğısı da lazımdır və burada qeyri-təbii nə var ki? 
Kəmtərov özü də onun çox йerdə işlədiyini nöqsan sayan 
redaktora deyir ki: «Yaraşmasın o adamларa ki, işləmirlər. Biz ki, 
gecə-gündüz çalışırıq, bu da mükafatımızdırmı?» Görünür, 
Kəmtərov ümumi işə zərər vurmağın müqabilində hələ mükafat 
da gözləyir. Əslində isə «işgüzarlıq» bəlası və varlanmaq ehtirası 
onları ləyaqətli valideyn, sadiq dost olmaq kimi ünsiyyətin 
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möhkəm təməli hesab olunan adi, lakin çox şərəfli əxlaq 
normalarına biganə etmişdir.  

Bəzən Kəmtərovların zirək, səliqə sevən olması oxucuda 
hüsn-rəğbət hissi doğurur. Lakin belə ailə üzvlərilə dostluq etmək 
olmaz. Onlar adamlarla bir йerdə işləsələr də, əzəmətli şəhərin 
küçələrindən keçsələr də əsиl həyatdan təcrid olunmuşlar. Bir-
birinin üzünü görə bilməyən ər-arvadın təsəlliси və görüşləri üçün 
йeganə vasitə kiçik məktublardır.  

Bu məktublarda insanı böyük işlər görməyə, ağıllı, nəcib 
hərəkətlərə təhrik edən ibrətamiz bir söz tapmaq mümkün deyil-
dir. Belə məktublar olsa-olsa ailənin təməlini sarsıdır, onu qay-
ğıdan, ülfətdən, qarşılıqlı etimad hissindən və əsиl məhəbbətdən 
məhrum edir. Qulamla Leylanın sevgisi onların ürəklərindən 
deyil, «bu məktubların qara, dolaşıq, səliqəsiz xətlərindən» keç-
mişdir. Yazıçı varlanmağa olan ehtirasın mənşəйini arayır. O, be-
lə bir nəticəyə gəlir ki, «bu köhnədən qalma azar» başqa bir 
mərəzdən nəşət etmişdir: щəsəd və paxıllıq. «Leyla görürdü ki, ar-
tist Əyyubun arvadı barmağında cüt-cüt brilyant üzük, qulağında 
bahalı sırğa gəzdirir. Görürdü ki, Qıyıq Ələkbərin üçmərtəbə evi-
nə hamballar pianino çıxarır; qoz ağacından yumşaq mebel daşı-
nır, bədənnüma  güzgü, ingilis çarpayısı, xalça... gəlir». Qonşunun 
yaxşı güzəranı onların ürəyində əvvəlcə qibtə, sonra həsəd, daha 
sonra paxıllıq hissi doğurur. 

Mir Cəlalın yumoristik  planda yazdığı hekayələrin bəziləri, 
xüsusən «Matişkə», «Mərifət dərsi» öz funksiyası, tərbiyəvi 
əhəmiyyəti cəhətdən xeyli zəifdir. 

Mir Cəlal satirik hekayələrində klassik nəsrimizdən, Cəlil 
Məmmədquluzadənin, Ə.Haqverdiyevin ədəbi irsindən yaradıcı 
şəkildə istifadə etmişdir. Dilin sadəliyi, dəqiqliyi, əlvan, 
rəngarəng xalq ifadələrinin bolluğu cəhətdən, dialoqları qurmaq, 
bədii suallardan, təkrarlardan, təsvir və ifadə vasitələrindən 
истифадя etmək cəhətdən Mir Cəlal klassik nasirlərimizdən çox şey  
öyrənmişdir. Mir Cəlalın hekayələrindəki təhkiyə üsulu bəzən 
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Haqverdiйevi xatırladır. Məs: «Bir-birinin əlini sıxan, əhvallaşan 
bu əziz dostlar kimdir?» - deyə müəllif oxucudan soruşur. 

Yaxud: «Desəm onların ikisi də bir şəhərdə yaşayır, inan-
mayacaqsınız. Desəm onlar bir evdə yaşayırdılar, heç inanmaya-
caqsınız: «Necə ola bilər ki, bir йerdə yaşayasan, bir-birindən xə-
bərsiz olasan». Desəm onlar ər-arvaddırlar, təəccüb edəcəksiniz». 

Nə danışır bu? 
Nəyə deyirsiniz and içim ki, bu belədir» («Həyat hekayələ-

ri», səh. 90) deyə oxucuya müraciət edir. 
Mir Cəlal sanki oxucunu özünə həmsöhbət edir, tanış oldu-

ğu, yaxşı öyrəndiyi bir ailə haqqında təəssüratını onunla bölüş-
məyə çalışır, məsləhətləşir. Xüsusən «Kəmtərovu sizə tanıtmaq 
üçün gərək bir az vaxtınızı alam», «Ürəyinizə şübhə gələ bilər», 
«Deyəcəksiniz onda işə gedən adam, heç olmasa bir saat tez 
durmalıdır», «Qulam olmasın, siz olun–, saat doqquzda dura 
bilərsinizmi?» kimi ifadələr bir tərəfdən hekayənin dinamikasını 
gücləndirir, təhkiyəyə səmimiyyət əhval-ruhiyyəsi gətirir, o biri 
tərəfdən hekayənin əvvəlində ərlə arvad arasında baş verən qəribə 
və mənalı dialoqu açmaq üçün bir vasitə rolu oynayır.  

Məlumdur ki, dialoqun əsas xüsusiyyəti mübahisə edənlərin 
bir-birini məntiqi ardıcıllıqla tamamlamasıdır. Buna görə də 
dialoqda daxili bir dinamika, hərəkət mütləq zəruridir. Mir Cəlalın 
hekayələrindəki dialoqlar artıq, əlavə məişət detalları ilə, əhvalatın 
təsvirinə xidmət edən təfərrüatla yüklənməmişdir.  Bunlar ya 
qəhrəmanın niyyətini, xarakterini, ya da ictimai həyatda 
mövqeйini aydınlaşdırmaq üçün lazım olur.  

  «Kəmtərovlar ailəsi»nin sujeti qeyri-müstəqim xətт üzrə 
inkişaf edir. Buna görə də hekayənin əvvəlindəki dialoq nəzərdə 
tutulan əhvalatın nəticəsi kimi verilmişdir. 

Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi sovet 
yazıçılarının yaradıcılığında tamamilə йeni bir səhifə açdı.  

Faşist quldurların Vətənimizə  xaincəsinə basqını, onların 
torpaqlarımızı qəsb etmək, mülkədarlar və kapitalistlər hakimiy-
yətini bərpa etmək niyyətləri, бu yolda onların heç bir alçaqlıq və 
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cinayətdən çəkinməməsi sovet adamlarında tükənməz qəzəb və 
intiqam hisslərini alovlandırdı. Bu böyük və müqəddəs hiss, sovet 
xalqlarının bütün maddi və mənəvi гцввялярини səfərbərliyə aldı. 
Belə ağır və məsuliyyətli günlərdə doğma Kommunist partiyamız 
adamların  dinc quruculuq əhval-ruhiyyəsindən, laqeydlikdən, 
sayğısızlıqdan əl çəkib hər şeyi cəbhənin mənafeйinə və düşmə-
nin darmadağın edilməsini təşkil etmək vəzifələrinə uyğunlaşdır-
mağı irəli sürdü. Sovet İttifaqı xalqlarının dostluğu, mənəvi-siyasi 
birliyi, vətənpərvərliyi də bu zaman йeni şəkildə özünü göstərdi. 
Xalqlarımızın bir-birinə və doğma partiyamıza misilsiz sədaqəti 
bu böyük imtahan günlərində sınaqlardan şərəflə çıxdı. Sovet ədə-
biyyatı da öz işini müharibənin tələblərinə uyğunlaşдırdı. Müha-
ribə günlərində döyüş cəbhəsindəki йeni faktları dərhal ümumiləş-
dirən hakim janr publisistika və şeirlə yanaşı kiçik həcmli nəsr 
əsərləri, xüsusən hekayələr geniş şəkildə yayılmağa başladı.  

Əli Vəliyevin, Hüseyn Mehdinin, S.Rəhimovun, Mir Cəla-
lın, Mirzə İbrahimovun, Ə.Əbülhəsənin, Sabit Rəhmanın, Yusif 
Əzimzadənin, Ənvər Məmмədxanlının hekayələrində cəbhələr-
də misilsiz qəhrəmanlıq göstərən sovet döyüşçülərinin istək və 
arzuları, doğma Vətənə məhəbbəti, düşmənə nifrəti gözəl ifadə 
olunmuşdur. Bu ilk hekayələrdə çağırış və səfərbərlik əhval-
ruhiyyəsi əsas leytmotiv olsa da, sevimli ərlərini cəbhəyə göndə-
rən cavan gəlinlərin ürək sözləri, nişanlı qızların həsrəti, oğulla-
rından ayrılan anaların xeyir-duası, cəbhənin ön atəş xəttilə arxa-
nın sarsılmaz əlaqəsi məhəbbətlə təsvir olunmuşdur. Müharibənin 
sərt, amansız qaydalarına, sovet adamlarının həyatındakı bir sıra 
məhrumiyyətlərə baxmayaraq dərin nikbinlik, mübarizə eşqi, 
qələbəyə inam bu mövzuya həsr olunmuş hekayələrin mahiyyətini 
təşkil edir. Böyük ehtiras, ürək döyüntüsü ilə yazılmış bu 
hekayələri həyəcansız oxumaq mümkün deyildir. Çünki isti 
otaqdakı rahatlığına baxmayaraq, sevimli nəvəsi İldırımın, 
haradasa uzaqlarda çovğunlu gecələrdə əziyyət çəkdiyini həsrətlə 
təsəvvürə gətirən, cəbhəyə ümumxalq köməyi zamanı qürur 
hissilə iştirak edən Qərənfilin narahatlığı da (Əli Vəliyev, 
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«Qərənfilin sovqatı»), öz böyük qardaşını əlilə dəfn edən, onun 
məzarı başında bulut kimi doluxsunan kiçik qardaşın qüssələri də 
(Süleyman Rəhimov, «Qardaş qəbri»), köksündən yaralanmış 
körpəsini sinəsinə sıxaraq, intiqam deyə fəryad edən ananın ürək 
yandıran hıçqırıqları da (Мир Ъялал. «Anaların üsyanı»), sovet 
döyüşçüсцnün əziz xatirəsini əlvan çiçəklərlə əbədiləşdirməyə 
çalışan vətənpərvər Larisa da (Hüseyn Mehdi, «Çiçəklər»), öz 
yaralı dostunu axır nəfəsinə qədər qoruyaraq fədakarlıq göstərən 
Əlişin hərəkətləri də (Ə.Əbülhəsən, «Leytenant Şerban») bizim 
üçün doğma və əzizdir.  

  Mir Cəlalın yaradıcılığında sovet əsgərinin  təsvirini hələ 
Böyük Vətən müharibəsindən əvvəl yazdığı «Səfər» və «Vətən 
oğlu» hekayələrində görürük. Bu hekayələr Sovet Ordusu həyatı-
nın böyük bir məktəb olması haqqında aydın bir təsəvvür verir. 

Mir Cəlalın müharibə dövründə yazdığı hekayələrdə vətən-
pərvərlik əsas amillərdəndir. Bilavasitə döyüş səhnələrinə həsr 
olunmuş hekayələrdə sədaqət və fədakarlıq döyüşçüləri birləşdi-
rən ən nəcib sifətlərdir. 

 «Qardaş qanı» hekayəsində yaralı Bəhramın qanlı silahı he-
kayə qəhrəmanı üçün bir sədaqət timsalıdır. O deyir ki: «Mən sən-
gərlərdə silahı bağrıma basanda qardaşımdan əziz olan Bəhramı 
yanımda hiss edirdim. Silah səslənəndə Bəhramın dindiyini 
duyurdum. Silaha qulluq edəndə Bəhrama qulluq edirmiş kimi 
həzz alırdım». Bəhramın tüfənginin qundağındakı qan da sadiq 
dostları düşməndən intiqam almağa çağırır.  

Mir Cəlalın sırf çağırış xarakterində olan hekayələrinin su-
jeti daha sadədir. Belə hekayələrdə ədib əhvalatın konkret  təs-
virindən daha çox müharibənin törətdiyi rəzalətlər haqqında ümu-
mi şəkildə danışır. Lakin bu ümumi təəssüratın özündə də qüv-
vətli qəzəb, intiqam hissi hakimdir. «Anaların üsyanı» hekayə-
sində sevimli balası düşmənlər tərəfindən öldürülmüş Mariyanın 
fəryadları faşizmin fəlakətlərini  görmüş minlərlə anaların dərdi-
dir. Qəzəbdən göz yaşı qurumuş ananın hıçqırıqları–sanki milyon-
lara acı həqiqətdən danışan təmiz bir vicdanın səsi idi. Bu səs  
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milyonları ayağa qaldırır; «Dünyanın bütün qadınları, bəşəriyyəti 
bəsləyib böyüdənlər, insanlığın dayələri, dahilərin, alimlərin, 
filosofların, şairlərin anaları, köksü saf, təmiz hisslər yatağı olan 
qadınlar böyükdən-kiçiyə, şərqdən-qərbə, cənubdan-şimala ha-
mısı ayağa qalxmışdı» («Vətən», səh.82)                           

 Belə bir intiqam hissi Mir Cəlalın «Şərbət», «Baldan əv-
vəl» və «Odlu mahnılar» hekayələrində də təsvir olunmuşdur. 

«Şərbət» hekayəsinin qəhrəmanı  Ostepenko sadə, зящмят-
севян совет адамларындан биридир. Онун арычылыьа щявяси Вятя-
ня, шяряфли ямяйя мящяббятиля мющкям баьлыдыр. Остeпенко ары  
pətəklərinə adi bir əmlak kimi baxmır, «onları öz ömründən, ailə-
sindən, əziz oğluna və qızına olan məhəbbətdən, keçirdiyi uzun, 
dinc gənclik həyatından qopan qığılcımlar kimi, yaxşı güzərandan 
qalan şirin xəyallar» kimi xatırlayır və onun halal zəhmətə 
ehtiram hissi toxunulmazdır. Lakin faşistlərin vəhşiliyi, səliqəli 
həyətə, halal təsərrüfata bir soyğunçu kimi soxulmaları onun və-
təndaşlıq qüruruna toxunur. Vətənpərvər Ostepenko faşistləri öl-
dürür. Lakin bu, şəxsi qisas deyil, bəlkə böyük xalq intiqamının 
ibrətamiz bir epizodudur.  

«Baldan əvvəl» hekayəsinin qəhrəmanı Armina traktorçular 
kursunu qurtarmaq, bu münasibətlə bir шənlik gecəsi keçirmək 
niyyətindədir. Lakin Krımın işğalından sonra faşistlər tərəfindən 
diri-diri torpağa basdırılan gənc qızın arzuları da йerinə йetməyir. 
Hekayədə təmiz və günahsız bir ailənin, göyərçin təbiətli 
Arminanın faciəsi oxucunu kədərləndirir. 

Ön atəş xəttilə arxa cəbhənin üzvi əlaqəsi, sovet adamlarının 
əmək fədakarlığı Mir Cəlalın «Ananın yarışı», «Mərcan nənə», 
«Havalı adam» hekayələrində gözəl təsvir olunmuşdur.  

Hava həyəcanı zamanı nə üçün məhz damın üstünə çıxma-
ğın vacib olduğunu dərk edə bilməyən Mərcan nənə bir az sonra 
binanı yanğından qoruyur. Əvvəllər «yarəbbi, özün bombadan 
saxla»,–deyən, «ay gələn yolların kəsilsin, uçan qanadın qırılsın, 
gözün kor olsun, niyə xalqı dinc qoymursan»,–deyə faşistlərə 
qarğıyan nənə qarğışın, nalənin əbəs olduğunu anlayır, hava 
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həyəcanı zamanı yanğın dəstəsinə kömək edir. Bu cizgilər bir 
hekayə içərisində obrazın mənəvi inkişafını, tədricən yüksəldiyini 
dərhal nəzərə çarpdırır.  

«Havalı adam» hekayəsində arxada pozğunluq salanlara, şa-
yiə yaymağa çalışanlara, casuslara qarşı sayıq olmaq ideyası, oğlu 
əsgər getmiş bir ananın həyəcan və nigarançılığı fonunda təbliğ 
olunmuşdur.  

 Mir Cəlal «Çəkmə» hekayəsində faşistlərin şərq cəbhəsin-
dəki müvəqqəti üstünlüyü zamanı xüsusi tapşırıqla cəbhə arxasına 
göndərilən türк casuslarının qara niyyətlərindən bəhs edir. İsrafil-
bəy kimi casuslar almanlara bel bağlayaraq Bakı neftinə can atır-
lar. Müharibənin uzanmasından təşvişə düşən alman mayorunun 
narahatlığı, öz taleйinə lənət oxuması, türk qaragцrуhçularının 
Azərbaycana soxulmaq ehtirası hekayədə təbii təsir bağışlayır.  

Lakin hekayənin əsasına qoyulan çəkmə əhvalatı uydurma-
dır.  

Necə inanmaq olar ki, «qoşunun yarısını xərcləyib qayıtmış 
olan» alman mayoru nimdaş çəkmələr üçün böyük narahatlıq 
keçirsin. Hələ üstəlik çəkməni tapmaq üçün kəşfiyyat adı ilə dörd 
nəfər saldatı günün günorta çağı güllənin altına göndərmək  
fikrinə düşsün. Faşist mayoru insan həyatına nə qədər etinasız, 
qayğısız olsa belə, bir çəkmənin qayğısına bu qədər qalmazdı.  

Çəkmə əhvalatı müharibə səhnəsinə və casusların həyatına 
kənar bir ünsür kimi daxil edildiyindən bədii bir funksiya daşımır.  

Mir Cəlal 1942-ci ildə yazdığı bəzi hekayələrdə insan 
psixologiyasının dərinliyindən daha çox müharibənin zahiri 
cəhətlərinə fikir verir. Qəhrəmanlar isə müharibə dəhşətlərinin 
içərisində oxucunun gözündən itir. Onların keçirdiyi gərgin daxili 
həyəcanların təsviri əvəzinə müəllif özü danışır. Mir Cəlalın 
özünün dediyi kimi «bu təsvirin döyüş tərəfini – silah və gurultu 
cəhətlərini atanda qəhrəmandan heç nə qalmır». Müəllifin «Atlı», 
«Axşam səfəri» hekayələrində bu cəhət aşkar hiss olunur.  

 Mir Cəlal qəhrəmanın əhval-ruhiyyəsinə uyğun olaraq 
təbiət təsviri verir. «Qardaş qanı» hekayəsində döyüşə səfərbərliyi 
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daha canlı nəzərə çatdırmaq üçün ədib: «Günortaya yaxın idi. Gü-
nəş sanki silahları daha da qızdırmaq üçün lap aşağılara enmişdi. 
Bəlkə də o, xalqlara fəlakət gətirən qəsbkar təyyarələri yandırmaq 
istəyirdi. («Vətən», səh. 6) deyirsə, «Anaların üsyanı»nda sanki 
təbiət bu bəşəri intiqama qoşulur. Bu zaman müəllif: «Axşam idi. 
Batmaqda olan günəşin sanki hiddətdən rəngi qıp-qırmızı qızar-
mışdı. O da ananın fəryadını eşitmək, bu faciələri görmək istə-
mirdi». («Vətən», səh. 8)  

Təbiətlə insanların hissi  arasındakı bu uyğunluq müharibə-
nin dəhşətləri haqqında aydın təsəvvür alınmasına kömək edir, bə-
dii təsiri artırır. 

Sovet İttifaqının Böyük Vətən müharibəsi qələbə ilə qurtar-
dı. Xalqımız dinc quruculuq işinə başladı. Buna müvafiq nəsrimi-
zin tematikasına Vətən müharibəsində xalqımızın misilsiz qəhrə-
manlığı ilə yanaşı quruculuq məsələləri də daxil oldu.  

  Böyük Vətən müharibəsindən əvvəlki dövrdə olduğu kimi, 
indi də Mir Cəlalın yaradıcılığı əsasən iki istiqamətdə inkişaf edir. 
O, bir tərəfdən sovet ailələrinin xoşbəxt həyatını tərənnüm edir, o 
biri tərəfdən bu həyatın daha da gözəlləşməsinə mane olan 
köhnəlik qalıqlarına qarşı mübarizəni təbliğ edir. 

Mir Cəlal «Od içindən çıxanlar» başlığı altında dərc etdiyi 
hekayələrində döyüş cəbhələrindən qələbə ilə qayıdan, qurmaq-
yaratmaq eşqilə, coşğun bir ehtirasla işə girişən qəhrəmanlardan 
danışır.  

Bahar günəşinin əlvan şüaları bir damcı suda əks olunduğu 
kimi, bu hekayələrdə də sovet xalqının ümumdünya tarixi qələ-
bələrinin müəyyən bir hissəsi öz bədii ifadəsini tapmışdır.  

Sonsuz olduğu halda bağça uşaqlarını sonsuz məhəbbətlə 
böyüdən qayğıkeş ana Nazimənin  sevinci də («İki ananın bir 
oğlu»), döyüşçülərin müjdəsini ailələrə çatdırmağı arzu edən 
dəmiryolçu Kazım da («Mənim də haqqım var»), doğma kəndinin 
bərəkətli torpağında bahar təravətini hiss edərkən ürəyi sevinclə 
dolan gənc traktorçu da («Salam») bizim hüsn-rəğbətimizi 
qazanmağa layiqdir.  
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Müharibədən sonra Mir Cəlalı йenə də sovet ailələrindəki 
qayğı, ailə üzvlərinin qarşılıqlı münasibəti, vətəndaşlıq borcu 
məsələləri maraqlandırır.  

Gənc mütəxəssislərin həyatına həsr olunmuş «Oğul» (1945) 
hekayəsi bu cəhətdən maraqlıdır.  

Yüksək vəzifədə işləyən atasının nüfuzu ilə deyil, öz şəxsi 
istedad və bacarığı sayəsində yüksəlmək istəyən gənc həkim 
Firudin başqa ixtisaslı gənclərimiz kimi xalqa xidmət etmək 
niyyətindədir. O, belə güman edir ki, şəhərdə qalsa atasının adına 
görə ona hörmət edəcəklər, onu əzizləyəcəklər və bu da müstəqil 
yaşamaq istəyən bir adamın istedadına mane olub heysiyyətinə 
toxuna bilər. Elə buradan Firudin yanlış yola düşür. O, guya 
rayona, toya getdiyini bəhanə edir, ailə üzvlərini aldadır və rayon-
ların birində işə təyin olunur. Görünür, Firudinin «bəxti rayonda 
da gətirmir». Atanın nüfuzu onu bir kölgə kimi təqib edir. O, 
burada qala bilmir və Bakıya çağırıldığını bəhanə edərək, cəbhəyə 
yola düşür. Buraya qədər belə güman etmək olardı ki, bəlkə nü-
fuzlu ata doğrуdan da onun həyat yolunda böyük əngəldir.  

Lakin onun mehriban, qayğıkeş, təvazökar atası ilə tanış 
olan oxucu aydın görür ki,  Firudinin səyləri əbəs imiş və əgər o, 
doğrudan da müstəqil inkişaf etmək istəsəydi, bu şəhərdə də 
mümkün olardı. Oğuлуn kəndə və cəbhəyə getməsi bir vətənpər-
vərlik kimi deyil, dikbaş və şöhrət sevən bir adamın hərəkəti kimi 
qiymətləndirilməlidir. Ədib Firudini müharibə qurtardıqdan sonra 
atası ilə Moskvada görüşdürür. Burada da o, şöhrətpərəstliyini 
gizlədə bilmir. Ətrafdan “filankəsin oğludur” əvəzinə «Azərbay-
can qəhrəmanı Firudinin atasıdır» sözlərini eşidir və bundan son-
suz bir fərəh duyur.  

Əgər yazıçı istedadlı oğula həqiqətən mane olan şərtləri gös-
tərsəydi, Firudinin hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq olardı. Lakin 
təkcə bu şərtlər deyil, hətta onun fövqəladə qəhrəmanlığı da gös-
tərilmir.  
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Hekayənin mərkəzinə əsaslandırılmamış  bir əhvalat 
qoyulduğundan «Kölgədə bitən ağacın kölgəsi olmaz» sözləri də 
öz bədii funksiyasını йerinə йetirməmişdir.  

Lakin «Ulduz» hekayəsində  oğulun ailədən ayrılıb müstəqil 
oxuması üçün kifayət qədər əsaslar vardır. Burada təsvir olunan 
ata əyyaşdır, gözü dağınıqdır, sevimli övladını ana nəvazişindən 
məhrum etmiş, əyləncədən başı ayılmayan bir adamdır. Bu əsaslar 
йeniyetmə Ulduzun tərəddüd etmədən fəhlə-gənclər məktəbinə 
getməsi üçün kifaйətdir.  

Müəllif, Ulduzun atası Qələndərovu islah etmək məqsədini 
qarşısına qoymasa da, atalıq haqq-sayını itirmiş bu adamın 
mənəvi məğlubiyyəti göz qarşısındadır.  

Bizim ölkəmizdə istedadların hərtərəfli inkişafı üçün 
yaradılan şərait və öz sevimli şagirdlərinin həqiqi vətəndaş kimi 
böyüdüyünü görən müəllimin təəssüratı, qürur hissi «İftixar» 
hekayəsində gözəl təsvir olunmuşdur.  

Sovet gəncləri üçün hər cür şəraitin yaradılması, xalq 
qayğısı «Əsgər oğlu» hekayəsində də əsas mövzudur.  

Nəvəsi Hafizin ali məktəb imtahanlarına hazırlaşdığını 
görən Ehtiyat xalanın narahatlığı  çox təbiidir.  

Ehtiyat xalanın Hafizə yol tədarükü görməsi də, ondan Ha-
fizin əhvalını soruşan poçtalyona dil-ağız edib yalvarması da, sa-
mavara od salaraq: «Axırıncı gündür, qoy uşağın yanında səslən-
sin» deməsi də, Hafizi gül-çiçəklə yola salıb xeyir-dua verməsi də 
təbiidir.  

Hekayənin maraqla oxunmasının başqa səbəbi də dilin şirin-
liyi, axıcılığıdır. Müəllifin tez-tez oxucuya bir həmsöhbət kimi 
müraciət etməsi ifadələrə bir dinamika və canlılıq verir.  

Təəssüf ki, Mir Cəlalın müharibədən sonra yazdığı 
«Mərdimazar», «Gərək olar», «Özündən naxoş» və «İclas 
qurusu» kimi satirik hekayələri əvvəlki satirik hekayələrə nisbətən 
zяifdir. 

«Mərdimazar» hekayəsini nəzərdən keçirək. Hacı oğlu 
imzasız məktublar yazaraq namuslu adamları ləkələməyə çalışır 
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və, nəhayət, məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunur. Lakin o, bir 
insan kimi dolğun, canlı görünmür. Onun mərdimazarlığının 
təbiətindəki hansı xəstə cəhətlərlə bağlı olduğu aşkara çıxarılma-
mışdır. Mərdimazarın mantyor Cahangir haqqında yazdığı 
məlumatda onun atasının baqqal olduğundan, vaxtilə düşmənlərə 
yumurta satdığından danışılır. 

Yuxarıda göstərilən bəhanələr özlüyündə çox gücsüz və 
təsirsiz dəlillərdir. Halbuki, əsиl mərdimazarların məlumatlarında 
ağla batan, istintaq üçün lazımi əsas verən dəlillər mühüm йer 
tutur. Hacı oğlu bir insandan daha çox, konturu çəkilmiş, lakin 
əlvan boyalara ehtiyacı olan bir rəsmi xatırladır. 

«Özündən nаxoş» hekayəsində də Mirzə Əsgərin təbiətin-
dəki ancaq bir cəhət: öz canının qayğısına qalması göstərilir. Mə-
gər bu cəhət özünün dar mənafeйindən uzağı görməyən, hər şeyə 
biganə, йenilikdən qorxan, çətin və şərəfli işdən çəkinən obıva-
tellər üçün йeganə sifərdirmi? 

Bu hekayənin finalı maraqlıdır. Mirzə Əsgər istirahət günü 
könülsüz олараг işə aparılır, yorğun və ac qayıdır. Lakin zəhmət 
onu həyata qaytarır, nərmə-nazik böyümüş bu özündənnaxoş ada-
mı dəyişdirir. 

Bu səpgidə yazılmış «Gərək olar» hekayəsi nisbətən maraq-
lı və əyləncəlidir. Burada kinayədən, islahedici gülüşdən daha çox 
hüsn-rəğbət doğuran bir təbəssüm, yumor hiss olunur. Mürsəlin 
anası köhnədən qalma şeylərin hamısını yığıb saxlayır. Bu, xə-
sislik timsalı olan plyuşkinçilik əhval-ruhiyyəsidirmi? 

Əlbəttə, yox.  
Ananın yığımcıllığı, ehtiyatı köhnə dünyanın ədalətsizliyi 

ilə bağlıdır. Sən demə, vaxtilə əmisi evində qulluqçu olduğu 
zaman ona uşaqların köhnəsini geyindirirmişlər. Köhnələri yaman 
gün üçün qoruyub-saxlamaq həvəsi də buradan doğmuşdur.  

Köhnəliyin xoşagəlməz mənəvi mirasından ayrılan zaman 
narahatlıq keçirən qadının hərəkətləri gülüş doğurur. Bu gülüşdə 
ömrü özgə qapısında keçən zavallı qadının gəncliyində itirdiyi 
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qiymətli vaxtlara yazıçının dərin bir təəssüf hissi dərhal nəzərə 
çarpır.  

«İclas qurusu» da satirik hekayələr səpgisində yazılmışdır. 
Lakin burada mübaliğəyə o qədər geniş йer verilmişdir ki, kinayə 
dərəcəsini aşmış, islahedici gülüş sərt gülüşlə - qrotesкlə əvəz 
olumuşdur.  

Həyatda iclasbazlığı, sənədlərlə əlləşməyi, hətta ailədə gö-
rünməmiş rəsmiyyətçiliyə əməl etməyi sevən adamlar vardır. 
Onlar, müəllifin dediyi kimi: suların səsindən, çiçəklərin ətrindən, 
quşların mahnısından, musiqidən, gülüşdən, şənlikdən uzaq 
qaradinməz adamlardır. 

Belə adamların fikrincə: «bütün kainat da mühüm bir iclas-
dan sonra yaranmış və imzalanmış bir qərar üstündə dayanır».  

Belə adamların nəzərində həyatın hər bir йeniliyi iclas 
qaydalarını pozan bir qanunsuzluq kimi görünür. Onlar daimi bir 
narahatlıq, təlaş içərisində ömür sürürlər.  

İclasbazlığa sonsuz meyl «İclas qurusu» hekayəsində dürüst 
ifadə olunmuşdur.  

Lakin hər bir mübaliğə həqiqət zəmini üzərində dayanmalı, 
necə deyərlər, torpaqdan ayaqları üzülməməlidir.  

Hekayədə iclas qurusunun qızına kitab-dəftər alınması belə 
təsvir olunur: 

Əvvəlcə qız atasına ərizə yazırdı. Sonra ərizə məktəbə, 
müəllimin təsdiqinə göndərilирdi. Daha sonra Meyransa qol 
çəkirdi. Nəhayət, İclas qurusu maqazindən kitab, дяфтяр алыб 
эятирир, гыза qol çəkdirəndən sonra siyahı ilə verir və vaxt 
qoyurdu: «Gələn ayın ikinci həftəsinin sonuna qədər». Həmin 
siyahının bir sürətini idarəyə, «nəzarət üçün» müdirə göndərir, bir 
üzünü də öz «arxivində «ehtiyat» üçün saxlayırdı, gələcəkdə 
yoxлаsalar lazım olar» («Sadə hekayələr», səh. 236)  

Щяля рəsmiyyətçilik o dərəcəyə çatır ki, İclas qurusu qızını 
istəyən şofer Əsgərdən də ərizə, anket, zəmanət istəyir. 
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Hekayənin belə йerlərində yazıçı həyat həqiqətindən uzaq-
laşdığı üçün obraz zahiri gülüş hədəfinə çevrilmiş, inandırıcı gös-
tərilməmişdir.  

Halbuki, 30-cu illərdəki satirik hekayələrində Mir Cəlal ob-
razları təbii vəziyyətlərdən çıxarmağa, onu müqəvvaya çevirməyə 
heç bir zaman meyl göstərməmişdir.  

Mir Cəlal beynəlxalq mövzuйa iki hekayə həsr etmişdir: 
«Çin qızı», «Badam ağacları». 

İranda «marşallaşma» planının səfalət və dilənçilik törətmə-
si, tavansız kəndlilərin bir parça torpaqdan məhrum edilməsi, 
onların ürəyindəki intiqam hissləri «Badam ağacları» hekayəsində 
təbii göstərilmişdir.  

Bu hekayədə gözəl nemətlərin həsrətini çəkən körpə Ədalət 
də «mənim badamlığım olmasa, bu təyyarə йеrə enə bilməz» deyə 
amerikan ağalığına etiraz edən Ağa Rza da, zəhmətkeş İran 
kəndlisinə həqarətlə baxan iddialı amerikan zabiti də, «ağzı 
dualı», lakin canavar təbiətli ərbab da yadda qalır.  

Hekayədə hər bir hadisəyə və əhval-ruhiyyəyə uyğun 
intonasiya dəyişir, ifadənin əlvanlığını, təsir dərəcəsini artırır.  

Mir Cəlal son zamanlar az yazır. Halbuki, öz müşahidələrini 
genişləndirmək, дяринляшдирмяк və bədii cəhətdən ümumiləşdir-
mək üçün onun kifayət qədər imkanı vardır.  

Bizim xoşbəxt, çoxcəhətli, zəngin həyatımız yazıb-yaratmaq 
eşqilə ürəyi döyünən sənətkarlara kifayət qədər material verir.  

Arzu edək ki, görkəmli yazıçımız bu imkanlardan səmərəli 
istifadə etsin, oxucuları йeni-йeni əsərlərlə sevindirsin.   

              
                                “Azərbaycan” jurnalı, 1956, № 2.          
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МИР ЪЯЛАЛЫН ЩЕКАЙЯЛЯРИНДЯ  
САТИРА ВЯ ЙУМОР 

 
лассик рус вя совет ядябиййатынын, щямчинин 
Азярбайъан классик нясринин бюйцк яняняляри 
зямининдя йетишян вя бир сыра орижинал хцсусий-

йятляря малик олан Азярбайъан совет нясри 30-ъу иллярдя йени ин-
кишаф мярщялясиня гядям гойду. Хцсусян ЙИК(б)ПМК-нын 
«Ядяби-бядии тяшкилатларын йенидян гурулмасы щаггында» тарихи 
гярарындан вя совет йазычыларынын Биринъи Цмумиттифаг гурулта-
йындан сонра нясримиз мисли эюрцнмямиш бир сцрятля йцксялди. 
Бу дюврцн Азярбайъан нясриндя кичик щекайя ясас жанр иди вя 
щяйаты эениш, епик лювщялярдя эюстярян, зянэин характерляр силси-
лясиня малик олан романларымыз цчцн бир кечид мярщяляси тяшкил 
едирди. 
       Щ.Мещдинин «Хавяр», Яли Вялийевин «Гарлы даьлар», Мирзя 
Ибращимовун «Щяйат цчцн», Мир Ъялалын «Эюзцн айдын», 
Ябцлщясянин «Танышлар» кими китаблары, С.Рящимовун, Янвяр 
Мямmядханлынын бир сыра щекайяляри йени щяйатын мцхтялиф са-
щяляриня щяср олунмушду. Бядии ъящятдян ясасландырылмамыш 
бязи парчалара тясадцф олунса да, бу китабларда, ясасян, саь-
лам бир рущ, халгымызын мадди вя мяняви гцдрятиня дярин 
инам, мягсяд айдынлыьы характер ъящят иди.   
       Совет адамларынын хошбяхт щяйатыны, сосиализмин мяишятя 
дахил олмасыны, йени аиля мцнасибятлярини севинъ вя ифтихар щиссиля 
тяряннцм едян Мир Ъялал да бу йенилийя мане олан щяр ъцр 
кющнялийя гаршы мцбаризя апармышдыр. 
       Мир Ъялал, бир тяряфдян «Нанянин щцняри», «Бадамын ляз-
зяти», «Щикмятдян хябяр», «Иэид оьлан», «Мяним парламен-
тим», «Тамаша» кими йенилийи, сечкилярля баьлы цмумхалг се-
винъини, варлы вя фираван щяйат цчцн доьма Коммунист парти-
йасына миннятдарлыг щиссини тяряннцм едян щекайялярини йазыр, 

К 
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диэяр тяряфдян халг сяадятини дцшмян олан щяр ъцр мейл вя 
тязащцрлярдян, кющнялик галыгларындан, фанатизмдян, мешшан 
ящвал-рущиййясиндян, халг рущуна йад тямайцллярдян горумаг 
зярурятини тяблиь едир, кющнялик галыгларыны арадан галдырмаг 
уьрунда мцбаризя тяляб едирди. Беля бир мцбаризя цчцн ян 
кяскин вя ялверишли васитя эцлцш иди. Чцнки эцлцш юз кечмишиндян 
айрылмаьа, ондан узаглашмаьа ъящд едян, йенилийин язямятини 
дярк едян инсана тцкянмяз эцъ вя гцдрят верир. Инъясянятдя 
комизмин бюйцк тярбийяви ящямиййяти дя юзцнц бурада эюс-
тярир. Ясил саьлам эцлцшцн мащиййяти мясялясиля ялагядар олараг 
ону демяк лазымдыр ки, беля эцлцшцн тябиятиндя зящмяткеш ин-
сана бюйцк мящяббят, онун инсанлыг ляйагятиня ещтирам щисси, 
онун характериндя няъиб, хейирхащ арзу вя ямялляр тярбийя ет-
мяк мейли вардыр. Классик ядябиййатымызын сатира нцмуняляри 
йазычыларымыз цчцн бу ъящятдян тяърцбя мяктяби олмушдур. Щя-
ля «Молла Нясряддин»ин амансыз гящгящяляри гулаглардан эет-
мямишди; гаранлыг, патриархал мцщитин «тяня селляри» арасында 
«гоъаман даь» кими уъалан бюйцк Сабирин кющня щяйатын мис-
кин галыгларына ендирдийи тазийанялярин сяси ешидилир, Щагверди-
йевин ъящяннямя васил етдийи «мараллар»ын аъы фярйадлары яршя 
дирянирди. 
       Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабы инсанын инсан тяряфиндян 
истисмарына бяраят газандыран аьалыг вя табелик мцнасибятля-
рини мящв етди, зящмяткеш адамын мадди вя мяняви щяйатынын 
эюзялляшмяси, истедадынын чичяклянмяси цчцн ялверишли шяраит йа-
ратды. Бунунла йанашы, кющнялийи тямсил едян инсанларын бир гис-
ми щяля дя йашайыр, «бялкя дя гайтардылар» хяйалы иля йенилийя 
мане олур, ялдян чыхмыш «яййамлары»ны гайтармаг цчцн фцрсят 
эюзляйирдиляр. Щяля дя кющняпярястляр, юз худбин, мискин тябият-
лярини халг мянафейиндян цстцн тутанлар, ращатлыьы щяйатын йе-
эaня мягсяди щесаб едян обывателляр, шяряфли ямяйя щягарятля 
бахыб щяйатын хырым-хырдалыглары ичярисиндя ешялянян мешшанлар, 
башга сюзля, йени шяраитя хор бахан, йени щяйатла айаглаша 
билмяйян «мараллар» йашайырды. Мир Ъялал да юз вязифясиндян 
суи-истифадя едян тянбял щякимляря («Щяким Ъинайятов»), юз 



   Mir Cəlalın bədii nəsri  
 

 41

мяняви шикястлийини защири бязякля юртмяйя чалышан модабазлара 
(«Мяркяз адамы»), илийиня гядяр бцрократизм вя рцшвятхорлуг 
азарына тутулмуш дяфтярханачылара («Каьызлар алями», «Анкет 
Анкетов»), вятяндашлыг боръуну унутмуш кющня фикирли, 
савадсыз мцяллимляря («Мирзя», «Йанлыш бармаглар»), халг 
малына гясд едян дялядузлара («Тязя тойун нязакят 
гайдалары»), щеч бир сянятя гуллуг етмяйя гəрары эялмяйян 
йцнэцл аьыллы эянъляря («Летун»), йениликдян, оддан горхан 
кими «ещтийат едян» бядэüман адамлара («Гямбяргулу»), 
щяйатын мянасыны анъаг мящдуд «аиля сяадятиндя ахтаран» 
мешшанлара («Кямтяровлар аиляси») – бир сюзля, совет халгынын 
язямятли сосиализм гуруъулуьу ишиня янэял тюрядянляря гаршы 
мцбаризя апаранларын юн ъярэясиндя дайанмышды. Мящз буна 
эюря дя кющнялийин галыгларына гаршы мцбаризя апармаг 
зяруряти совет ядябиййатынын йцксялиш дюврцндя нясримизин дя 
гаршысында дуран мцщцм мясялялярдян бири иди. 
        Мир Ъялал илк сатирик щекайяляриндя анъаг щяйат вя 
мяишятин бир лювщясини чякир, ону олдуьу кими эюстярмяйя 
чалышыр, мцщакимяни охуъунун юз ихтийарына верир. Йазычы 
мцмкцн гядяр ялавя изащлардан, бир нюв тенденсийалы 
мцнасибятдян гачыр, санки битяряф бир мювге тутур. О, няйин 
йахшы, няйин пис, няйин нцмуняви, няйин йарамаз олмасы 
щаггында яввялъядян щазырланмыш юлчцлярля щярякят етмир. Беля 
щекайяляриндяки характерляр йазычынын мцдахиляси иля дейил, юз 
тябии инкишафы иля ятя-гана долурлар. Йазычынын мювгейи дя бу 
характерляря долайы йолларла мцнасибяти заманы ашкара чыхыр. 
Мисал цчцн «Щяким Ъинайятов» щекайясиндя Мир Ъялал инсан 
талейиня етинасыз олан щяким Ъинайятовун резолйuсийаны тянбял-
тянбял охумасыны, эянъ щякимлярля зарафатлашмасыны, щятта юз 
«йеришиндя дя эиэийенанын бцтцн ганунларына риайят» етмясини 
тясвир едир. Тясвир олунан хястянин щалына тяяссцф щисси бу щека-
йяни Ъялил Мяммядгулузадянин «Буз» щекайясиля йахынлашды-
рыр. Ъинайятовун термометри унутдуьу цчцн юз щафизясизлийини 
сюймяси дя тясадцфи дейилдир. Бурада унутганлыгдан, дальынлыг-
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дан дащ чох, етинасыз бир адамын зярярли вярдиши тянгид щядяфиня 
чеврилмишдир. 
       Вахтиля кичик щекайяляр устасы А.П.Чехов «Эюзяллийин дя 
дяряъяси олмалыдыр» щекайясиндя бу мясяляйя тохунмушдур. 
Фелдшер Егор Никитичи дя хястянин щалы наращат етмир. Лакин 
онун етинасызлыьы щяддиндян артыг сялигясиндян иряли эялир. Ъина-
йятовун башысойуглуьу ися онун тянбяллийи иля баьлыдыр. Яэяр 
сябрля йуйунан, палтосунун гырылмыш дцймясини тикмяйи, щятта 
сящяр дуасыны додаьалты мызылдамаьы унутмайан садялювщ 
фелдшер йумористик планда эюрцнцрся, щяким Ъинайятовун 
юзцндян бядэüманлыьы вя архайынчылыьы гязяб доьурур. 
       Бундан ялавя «Щяким Ъинайятов» щекайясинин щяъмъя 
кичик олмасына бахмайараг, щям мцалиъя цсулларыны щяля бир 
вярдиш щалына кечирмямиш бязи эери галмыш Азярбайъан 
щякимляринин, щям дя щякимя сонсуз етимад бясляйян хястя 
сащибинин щярякятляри йерли шяраит щаггында айдын тясяввцр верир. 
      Мир Ъялал эцлцш щядяфиня чеврилян обйекти дцрцст мцяййян-
ляшдирир. О, комик моменти образын хариъи ейбяъярлийиндя вя 
физики шикястлийиндя дейил, бялкя ясасян онун тябиятиндяки гцсур-
ларда, образын юзц цчцн тябии эюрцнян, яслиндя ися чох кющня вя 
эцлцнъ олан вязиййятлярдя ахтарыр. Ня заман ки, кющнялик юзц-
нц эюзял, щаглы сайыр, юлцмя мящкум олан юзцнц щяйатын сащиби 
кими гялямя верир, ня заман ки, бядхащлыг юзцнц щуманизм вя 
ядалят нцмуняси кими эюстярир, мящз о заман эериликдян доьан 
бу истяклярля щяйати имканлар арасындакы тязад эцлцшя, ришхянд 
вя кинайяйя, сатира вя сарказма щядяф олур. Н.Г.Чернышевски 
«Инъясянятин эерчяклийя естетик мцнасибяти» ясяриндя эюстярир 
ки, эцлцш реаллыг вя щяйати мязмун иддиасында олан дахили бош-
луьун вя ейбяъярлийин защири пярдя иля юртцлдцйц заман мей-
дана чыхыр. 
     Мир Ъялалын «Мяркяз адамы», «Каьызлар алями», «Тязя то-
йун нязакят гайдалары» щекайяляри бу ъящятдян чох сяъиййя-
видир. «Мяркяз адамы» щекайясинин гящряманы Янтярзадя мя-
дяниййяти астар цзцндян анлайан, юзцндян бядэüман бир мо-



   Mir Cəlalın bədii nəsri  
 

 43

дабаздыр. О, кяндя мядяни хидмят цчцн эетмяйи иззяти-няфсиня 
сыьышдырмыр. Лакин вязиййят еля эятирир ки, о, кяндя эетмяли олур. 
   Щекайянин икинъи йарысында Янтярзадя колхозчуларла цз-цзя 
эялир, онун клуб мцдири олдуьу заман кяндин эерилийи щаггын-
дакы йанлыш тясяввцрляри алт-цст олур. Инди Янтярзадя тябии вязий-
йятиндян чыхараг юзцнц ня гядяр «мядяни» эюстярмяйя чалышса 
да, Щамлетин монологуну юзцня мяхсус ъанфяшанлыгла охуса 
да колхозчуларын цряйиня йол  тапа билмир. Щаглы олараг Аббас 
киши, Янтярзадянин охудуьу «Ей инсанын бядяни, нечин дя тю-
кцлмцйорсун, нечин дя парчаланмыйорсун» сюзлярини гарьыш ад-
ландырыр вя хошу эялмядийи адама: «Клуб мцдиринин гарьышына 
эялясян, беля адам!» дейир. Янтярзадяйя баша салырлар ки, «йер-
дян-эюйдян dəm вурмаьын кяндли цчцн щеч бир мянасы йохдур, 
кяндли щяйатпяряст адамдыр. О, цряйяйатан нюмряляр истяйир». 
         Щекайядя Янтярзадянин эцлцнъ вязиййятя дцшмясиня им-
кан йарадан ясас обyектив шяраит кяндин мядяни йцксялишидир. 
Ъаван колхозчунун сящняйя чыхараг тарда «Щяйат» мащнысыны 
ифа етмяси дя бир тяряфдян колхозчуларын бядии зювгцнцн инъяли-
йини, о бири тяряфдян эянъ няслин эцмращ, никбин ящвал-рущиййя-
сини айдын эюстярир вя мядяниййятдян дям вуран «мяркяз ада-
мы»нын мядяни эерилийи кяндин цмуми йцксялиши фонунда даща 
айдын эюрцнцр. 
      Бу щекайядя Мир Ъялал ян чох севдийи вя буна эюря дя ян 
чох мцвяффяг олдуьу гаршылашдырма прийомундан истифадя едир. 
Колхозчуларын садялийи иля «мяркяз адамы»нын ловьалыьы, 
зящмяткешлярин арзу вя тялябляринин щяйатилийи иля модабаз 
Янтярзадянин гейри-ади щярякятляри, тямтяраглы ъцмляляри бир 
тязад тяшкил едир. Бурада онун щяр бир щярякяти, щятта «мяркяз 
адамы» сюзц беля амансыз эцлцшя щядяф едилмишдир. Башга 
щекайяляриндя олдуьу кими, бурада да Мир Ъялал эюзяллик 
щаггында айдын щюкмляр верир. О, совет йазычысынын партийалылыьы 
мювгейиндян эюзяллийи садя адамларын намуслу ямяйиндя, 
йенилийи дуймаг габилиййятиндя, азад зящмятинин нятиъялярини 
ифтихарла йад етмяк кими няъиб щиссляриндя ахтарыр. Эериликля 
мцбаризя апарыб йцксялян инсанын арзу вя ямялляри эюзялдир. 
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Горкинин естетикайа аид ян мцщцм вясиййятляриндян бириси олан 
бу гиймятли фикирляр совет йазычылары тяряфиндян дюнмядян 
щяйата кечирилир. 
     Бир-бириня зидд олан гящряманлары, онларын дцнйаэюрцшцнц 
гаршы-гаршыйа гоймаг Мир Ъялалын щекайяляриндя композисийа 
иля ялагядар олан бир прийомдур. Бу тязад бязян психоложи, 
мяишят планында («Шяхси мясяля», «Бостан оьрусу»), бязян дя 
иътимаи планда ишлянир («Оьул», «каьызлар алями») вя гящря-
манларын синфи мянафейи иля баьланыр. 
      Мир Ъялалын йухарыда ады чякилян щекайяляриндян фяргли ола-
раг, «Тязя тойун нязакят гайдалары» мяишят планында 
ишлянмишдир. Мядяниййятин защири «нязакят гайдалары», сыра иля 
отурмаг вя сакитлийи позан бир чох щярякятлярин гадаьан олун-
масы кими баша дцшян, нязакят пярдяси алтында той шянлийини га-
занъ мянбяйиня чевирян нязакятсиз адамлар бу щекайядя 
амансыз шякилдя тянгид олунур. Тянгидчи Орuъяли Щясянов 
«Мир Ъялалын новеллалары» мягалясиндя эюстярир ки, Мир Ъялал 
«Тязя тойун нязакят гайдалары»1 щекайясиндя ъанлы бир щадися 
цзяриндя гядимдян галма той адятинин пис ъящятлярини тянгид 
етмяйи 2 ющдясиня эютцрмцшдцр». Ялбяття, бу иддиа сящвдир. 
Чцнки щекайядя мягсяд билаваситя азярбайъанлыларын той адят-
ляринин тянгиди дейил, бялкя той шянлийи ады алтында газанъ мян-
бяйи ахтаранларын эцлцнъ щярякятлярини эюстярмякдир. Щекайя-
дяки ситуасийанын дяйишмясиля баьлы олараг эцлцш дя юз характе-
рини дяйишир. Шянликдя ев сащибиня ъаныйананлыг едянлярин вя тя-
кяббцрлц «бяйин» давранышы яйлянъяли эюрцнцр. Чцнки мцяллиф 
бурайа гядяр щяля мяишят планындан кянара чыхмамыш, шянлийин 
щансы мягсядля дцзялдилмяси щаггында щеч бир артыг изащата йол 
вермямишдир. Лакин тойа эятирилян щядиййялярин гиймяти щесаб-
ланаркян «бяйин» ясябиляшмяси, уъуз гиймятли щядиййялярин са-
щибляриня сюймяси ня гядяр эцлмяли эюрцнцрся, бир о гядяр дя 
охуъуну дцшцнмяйя вадар едир, онун додагларында байагкы 
                                                 
1  Оруъяли Щясянов, Мир Ъялалын новеллалары, «Ядябиййат гязети», 30 
йанвар 1939. 
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тябяссцмдян ясяр галмыр, бахышында гязяб вя наращатлыг 
яламятляри эюрцнцр. Ня цчцн? Чцнки нязакяти галхан едиб онун 
архасында эизлянянлярин, халг малыны оьурлайан дялядузларын, 
ялияйри адамларын нязяриндя, «дахылын саьлыьына бадя гал-
дырмаг» адамлара щюрмятдян даща ваъибдир. Бу обывател гя-
наятиня эюря, йеня дя бярк айагда дахыл адамын дадына чатыр, 
ону бяладан хилас едя билир. Бундан башга, онлар достлуьу, 
йолдашлыьы адамларын сядагяти вя фядакарлыьында дейил, шянлик 
эеъясиня эятирилян щядиййялярин дяйяриндя ахтарырлар. Щядиййяляр 
щесабланаркян мцяллифин ишлятдийи «бир сюзля, ийирми ики нюмряли 
маьаза ачылды» репликасы тясадцфи верилмямишдир. Бу реплика со-
сиалист ямлакына хор баханларын чиркин тябиятини тамамиля аш-
кара чыхарыр. 
        Щекайядя той гайдаларынын тясвири мцяллифя имкан верир ки, 
орадакыларын савад дяряъясини, дцнйаэюрцшцнц, истяк вя 
зювгцнц, яхлаг нормаларыны айдын эюстяря билсин. «Бой» кита-
бына топланан щекайяляря ясасян Щ. Оруъяли беля бир нятиъяйя 
эялир: «Тясвир едилян щадисядя обйекти тапыб онун ифадя 
щцдудуну тяйин етмяк, ону цмумиляшдирмяк мясялясиндя Мир 
Ъялал да бизим бязи йазычыларымыз кими чятинлик чякир. Башланмыш 
щадисянин характер ъизэиляри сона гядяр инкишаф етдирилмир вя 
эюстярилмир. Щадисянин перспективасы итир». Ялбяття, «Тязя 
тойун нязакят гайдалары»нда щядяфин дцрцст сечилмяси вя ифша 
олунмасы, хцсусян бу ифшада щекайяни наьыл едянин бир васитя 
ролуну ойнамасы щекайянин перспективи иля баьлыдыр вя 
йухарыдакы иддианын кюкцндян сящв олдуьуну яйани шякилдя 
сцбут едир. Лакин щекайядяки бязи натуралист шярщляр анъаг 
икращ щисси доьурур. Бурадакы натурал лющвяляр ясас щадисяни 
икинъи дяряъяли щадися вя ящвалатлардан сечмяк имканы вермир. 
Натурал сящняляр дя инсан тябиятиндяки гябащятляри ифша едиб, 
эцлмядян даща чох, йазычыдан предмет вя щадисяйя лагейд, 
пассив мцшащидячи эюзц иля бахмаьы тяляб едир ки, бу да мягсяд 
айдынлыьына ъидди сурятдя мане олур. Мясялян, «Щамыны нювбя 
иля: бир арвад, бир киши дцздцляр. Еля арвад вар иди ки, ярсиз, еля 
киши вар иди ки, арвадсыз эялмишди. Бунлар нязяря алынды». 
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        Йахуд: «Кишилярин бурну, гадынларын бармаглары ишылдайыр-
ды. Гадынларын цзц, кишилярин диши аьарырды. Гадынларын додаьы, 
кишилярин бойну гызарырды»3, вя с. Сатиранын зярбяси о заман дя-
гиг, сярраст ола биляр ки, о шцурлу сурятдя ендирилсин, уьрунда 
мцбаризя апарылан идеала хидмят етсин.  
      Йухарыдакы кими защири еффектя вя уъуз эцлцшя хидмят едян 
вязиййятлярин тясвири ися чох ъидди, ифша характери дашыйан мяналы 
эцлцшя йцнэцллцк ащянэи эятирмишдир. 
       Мяишят планында ишлянилмиш йумористик щекайялярдян бири дя 
«Бостан оьрусу»дур. Бу щекайя юзцнцн биткинлийи, характерля-
ринин дольунлуьу ъящятдян Мир Ъялалын 30-ъу иллярдяки щекайя-
ляриндян хейли фярглянир.  
       Бурада тясвир олунан бостан оьрулары кимлярдир? Доьма 
гардашлар!? 
        Яэяр мцяллиф мадди ещтийаъ уъундан оьурлуг етмяйя 
мяъбур олан бир няфярин аъы талейини тясвир етмяйи гаршысына 
мягсяд гойса иди, онун вязиййяти ъидди планда йазылмыш бир 
щекайя цчцн щяйат материалы олар вя бялкя дя щцсн-ряьбят 
доьурарды. Лакин охуъу эюзлямядийи щалда Дурмушун юз 
гардашы Кярбялайы Тапдыьын баьына оьурлуьа эетдийини эюрцр 
вя эцлмякдян юзцнц сахлайа билмир. Бурада тякъя оьурлуьа 
эедян гардашын щярякятляри дейил, щям дя бир гардаш олараг 
онун ниййяти дя эцлмялидир. Чцнки эцлцш – тясвир обйекти олан 
характер вя предметин дахили имканлары иля защири щярякят вя 
эюркями арасындакы уйьунсузлугдан доьмушдур. Бир башгасы 
цчцн аз-чох тябии эюрцня билян бир иш, доьма гардашлар тяря-
финдян иъра едиляркян эцлцш доьурур. Лакин гардашларын 
гаршылыглы оьурлуьуну тякъя тамащкарлыг яламяти кими гий-
мятляндирмяк доьру олмазды. Мир Ъялал Мяшяди Дурмушун юз 
талейиндян наразылыьыны вя бу сябябдян дя оьурлуг етмясини 
ясасландырмаг цчцн онун щярякятлярини ата-баба мирасы иля 
баьлайыр. Мялум олур ки, Кярбялайы Тапдыг рцшвят йолу иля бу 
мирасын чох щиссясиня сащиб олмушдур. Буна эюря дя Дурмуш 

                                                 
3 Мир Ъялал, «Бой», Бакы, Азярняшр, 1935, сящ.20. 
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«атадан мяня чаты да дцшмяди, боьазыма салым» дейя 
наразылыг едир. Дурмушун бу сюзляриндя мирасдан мящрум 
едилмиш олан адамын кин вя гязяби чох тябии ифадя олунмушдур. 
      Варланмаьа аъэюз ещтирас доьма гардашларын цряйиндяки 
мещрибанлыг, цлфят, сямимиййят кими няъиб щиссляри мящв 
етмишдир. Кярбялайы Тапдыьын варланмаг ещтирасыны тясяввцр 
етмяк цчцн онун оьурлуьа эетдийи эеъяни хатиримизя эятиряк. 
       «Кярбялайы Тапдыьы» еля бил йухудан ойатдылар. Гаранлыг, 
сакитлик, йалнызлыг иди. Наьылларда сюйлянян тилсимли эеъяляр 
Тапдыьын йадына дцшдц. Эюйя бахды. Сялигясиз сяпилмиш 
улдузлар она гызыл онлуглары хатырлатды: «Ня ола, бу гызыллар 
эюйдян гопа, гызыл йаьышы йаьайды. Ня гапагап оларды, фяляк! 
Гыллы папаьымы башыма басыб, бир йцзъя дяня йыьсайдым бир 
тящяр олардым. Шящярин эюбяйиндя бир мцлк алардым, йа да 
Намазлыларын баьыны яля кечирярдим, илдя он беш, ийирми мин 
манатлыг тякъя «Тябриз цзцмц» сатардым. Онда Дурмуш да 
пахыллыьындан чатларды… Гой онда мянимля ща бящся 
эиришсин!..»4. Бу дахили монолог щям образын тамащкарлыьы, 
щям дя юз гардашына беля амансызлыьы щаггында там тясяввцр 
верир.  
       Йухарыдаkı мисал эюстярир ки, Мир Ъялал эярэин психоложи 
вязиййятляри ачмаг цчцн дахили монолог адланан прийомдан 
йери эялдикъя истифадя едир. Мялумдур ки, дахили монолог бязян 
бир-бириня зидд ящвал-рущиййяляри гаршылашдырмаг йолу иля, бязян 
дя гящряманын юз-юзцня гыса вя мцфяссял сющбятляри шяклиндя 
мейдана чыхыр. Дахили монологда мцяллиф гящряманын 
дцшцнъялярини бязян юз адындан верир вя тясвиря йалныз «о» шяхс 
явязлийини ялавя етмякля кифайятлянир. Беля долайы йолла нязярдя 
тутулан, лакин бирбаша дейилян сюзляр нитгя бир сярбястлик верир 
ки, бу ъящят гящряманын дахили аляминя енмяк, ону габарыг 
шякилдя ъанландырмаг цчцн имкан йарадыр. 

                                                 
4 Мир Ъялал, «Эюзцн айдын», Бакы, Азярняшр, 1939, сящ.46. 
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     Беля мцвяффягиййятли дахили монолога тякъя «Бостан 
оьрусу»нда дейил, Мир Ъялалын башга щекайяляриндя дя тясадцф 
олунур. 
    «Бостан оьрусу»ну защирян Молла Нясряддин лятифяляриня, 
йахуд ХВЫЫ яср рус ядябиййатында мяшщур олан «Шемйакин 
мящкямяси»ня бянзятмяк олар. 
     Мялумдур ки, лятифя – кичик щяъмли ясярин ясасына гярибя, 
ешидилмямиш, щятта бязян аьла батмайан бир ящвалатын 
гойулмасы иля йараныр. Бу нюгтейи-нязярдян «Бостан 
оьрuсu»ну лятифяйя йахынлашдыран цнсцрляр вардыр. Бу щекайяни 
яняняви халг лятифяси щесаб едян бязи тядгигатчылар да, шцбщясиз, 
бу ъящяти нязярдя тутурлар. 
      Лакин унутмаг олмаз ки, лятифянин новеллайа кечидиндя 
ясас шярт ясярин айдын перспективи иля, онда яйлянъядян, 
дидактикадан даща чох сийаси кяскинлийин эцълянмясиля 
баьлыдыр. «Бостан оьрусу»нда да эцлцш защири, ютяри олмайыб 
пахыллыг, тамащкарлыьа гаршы дярин бир нифрят щиссиля баьлыдыр. 
Бюйцк новелла устасы Чеховда да белядир. «Мямурун юлцмц» 
щекайясиндяки ящвалат тясадцфян гябащят едян вя горхудан 
юлян бир инсанын эцлцнъ вязиййятиндян даща чох, итаяткарлыг, 
кюлялик доьуран мцщитя гаршы мцяллифин сийаси иттищамнамя 
кими иряли сцрдцйц юлцмцн иътимаи мянасыны ачмаьа хидмят 
едир. Бунсуз «Мямурун юлцмц» индийя гядяр юз сийаси 
кяскинлийини, бядии дяйярини сахлайа билмязди. «Бостан 
оьрусу»ну лятифя адландырмаг онун сийаси вя бядии гиймятини 
азалтмаг демякдир. 
     «Гызыл бузов» ясяринин мцяллифи Илйа Илфин эцндялийиндя беля 
бир гейд вардыр: «Она щяр щансы бир каьыз парчасы эюстярмяк 
лазымдыр. Йохса о, сизин мювъуд олдуьунуза инанмаз». 
       Шцбщясиз, щяйат мцшащидясинин мящсулу олан бу сюзляр бязи 
рясмиййятчи адамларын тябиятиндяки дяфтярханачылыг мейлини 
дцрцст ифадя етмяк ъящятдян ня гядяр сяъиййяви олса да, щяр 
щалда бир гейд олараг галыр. Мир Ъялал ися юзцнцн беля бир 
щяйат мцшащидясини мяналандыра билмиш, совет идаряляриндя 
бцрократизм, сцрцндцрмячиликля мяшьул олан, юз рцтбясиндян 
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суи-истифадя едяряк адамлары наразы салан мянсябпярястляри 
«Анкет Анкетов» щекайясиндя мясхяряйя гоймушдур. 
       Анкетов кимдир? Щамамлар трестиня ряис тяйин олунан бу 
адамын ясас иши ъанлы инсанларын фяалиййяти, арзулары явязиня 
онларын сянядляриля мяшьул олмагдыр. О, анкетляря «щягиги 
инсан», «кадр» кими бахыр. Анкетова еля эялир ки, ишляйянляр 
щямин бу анкетлярдир. О, тясяввцр едя билмир ки, адамлар 
башга вязифяляря кечя биляр, хястяляняр вя йерлярини дяйишмяли 
оларлар. Анкетов кцтлядян, дцнйада баш верян мцхтялиф вя 
мараглы щадисялярдян тяърид олунмушдур. Анкетов адамларын 
иш цчцн йарарлы олуб-олмамасы иля марагланмаг, онлары 
сянятляриня, габилиййятляриня эюря тяйин етмяк явязиня юз 
истядийи кими щярякят едир. Тякяббцр онун мянлийиня еля сирайят 
етмишдир ки, ишдя иззяти-няфсиня тохунанлары да баьышламаьа 
щазырдыр. 
       Лакин Анкетоvун щяддиндян артыг садялювщ эюстярилмяси 
гейри-тябиидир. Мясялян, о, эцман едир ки, «щяр кяс ня ется, ня 
дцшцнся, хяйалындан ня кечирся эуйа «дярщал онун 
сянядляриндя щякк олунур, гийамятя гядяр силинмир». Бундан 
ялавя, онун анкетляри ъанлы адам зянн едяряк сющбятя тутмасы 
да гярибядир: «Щеч эюзлямяздим сяндян. Эюзлямяздим, 
эюзлямяздим. Мян сяня даверит еляйирям. Мян сяни баш гул-
луьа гойурам. Бу ня зарафатды. Буна мян зарафатдан савайы 
юзэя бир ад вермярям. Бир дя беля зарафатлары елямийясян, 
щайды, ишя башла»5. Бу мязяммят эцлцш доьурур. Лакин бу 
эцлцш защири вя ютяридир. Чцнки сянядляря алудячилийин дяряъяси дя 
щягигятя уйьун олмалыдыр. 
      Мялумдур ки, анкетовчулуг мярязи саьлам коллективдя 
етинасызлыг, рясмиййятчилик, тякяббцр ящвал-рущиййяси доьурур 
ки, щекайя она гаршы мцбаризя апармаг ъящятдян сяъиййявидир. 
      Анкетов кими бцрократлар, юз исти йувасындан кянара 
атылмаг тящлцкясини эюрянляр, йенилийин, истедадлы эянълийин бой 
атмасына мане олан мянсябпярястляр Мир Ъялалын «Гямбяр-

                                                 
5 Мир Ъялал, «Щяйат щекайяляри», Бакы, Азярняшр, 1945, сящ.108. 
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гулу» вя «Мющлятовун тяръцмейи-щалы» щекайяляриндя дя тян-
гид атяшиня тутулмушлар. 
       Отузунъу иллярдя sовет нясринин эюркямли нцмайяндялярини 
вя о ъцмлядян Мир Ъялалы аиля сяадяти мясяляси чох дцшцн-
дцрмцшдцр. Мялумдур ки, аиля тякъя шяхси иш дейил, бялкя 
цмумдювлят ишидир. Ъямиййятин йени цзвляри аилядя бюйцйцр, тяр-
бийялянир, коммунизмин эяляъяк гуруъулары бурада бойа-баша 
чатыр. Инсанын хошбяхтлийы коллективля, аиля иля, вятянля баьлыдыр. 
        Совет аилясиндя щамы щяр кясин, щяр кяс щамынын хошбяхт-
лийи уьрунда мцбаризя апарыр. Инсан юз фярди мянафейини 
ъямиййятя гаршы гойа билмяз вя онун хошбяхтлийи щяр шейдян 
яввял халг мянафейиня хидмят едян йцксяк мягсядля баьлыдыр. 
Совет эянъляри она эюря хошбяхтдирляр ки, халг сяадяти уьрунда 
язямятли ишляр эюрцлян бир юлкядя доьулмушлар. Бунларла 
ялагядар олараг, юз мяишятини эюзялляшдирмяк истяйян инсанын 
арзуларында щеч бир пис ъящят йохдур. Бу шяртля ки, беля арзу 
щяйатын йеэаня мягсядиня чеврилмясин, хошбяхтлик мяфщуму 
анъаг юз аиля шяраитини йахшылашдырмагла мящдудлашдырылмасын, 
инсан юз иътимаи боръуну унутмасын. Анъаг мящдуд мяняви 
истякляриндян кянара чыха билмяйян худбин адамлар хошбяхтлийи 
йалныз шяхси ращатлыгда ахтарырлар. Сосиализм ъямиййятиндя шяхси 
вя иътимаи мянафеляр арасында мющкям ялагя олдуьундан, 
анъаг юз ращатлыьыны ахтаран обывателляр яфкари-цмумиййянин 
истещзасына щядяф олур. «Кямтяровлар аиляси»нин цзвляри беля 
обывателлярдяндир. 
      Щекайядя тясвир олунан яр-арвад анъаг ев-ешик 
дцзялтмякля мяшьулдурлар. Иш о йеря чатыр ки, бу варланмаг 
ещтирасы аиля цзвлярини ляйагятли валидейн щиссляриндян, садиг 
достлара цнсиййят баьламаг мейлиндян мящрум едир. Йазычы, 
Кямтяровун «иътимаи щяйатыны» беля тясвир едир: 
      «Вахт алан щяр бир яйлянъя Кямтяровун дцшмянидир. Ону 
иътимаи йерлярдя эюрмязсян. Иш йериндя анъаг ваъиб, ад 
йохланан иъласлара эяляр, адыны гейд етдириб, хяйал кими эюздян 
итяр. Театр, кинолар барядя йолдашлардан ешитдийиля кифайятляняр. 
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      Бязи йазычыларла шяхсян таныш олдуьундан, ясяр охумаьа 
ещтийаъ дуймаз. Гощум-ягрябасы райондадыр. Бурдакылар ися 
Кямтяровун цнваныны яля кечиря билмирляр»6. 
     Эюрцндцйц кими, Кямтяровлар ясил щяйатдан тяърид 
олунмушлар. Бир-биринин цзцнц эюря билмяйян яр-арвадын 
йеэаня эюрцш васитяси кичик мяктублардыр. Бу мяктублардан бир 
нечясини нязярдян кечиряк.  
     «Гулам, гайганаг биширяси олсан, йумурта буфетин алт эю-
зцндядир, йаь да тахчада»; 
       «Дяйишяклярини тийанын ичиня тулла, палтарйуйана эюндяряъя-
йям»; 
       «Ачары асма. Чарщовузун цстцндяки кярпиъин алтына гой, 
эюрян олмасын»; 
       «Гадасы, мяним сойуз китабчамы эюрмямисян? Тапсан, 
столун йешийиня гой»; 
        «Машынкада йазмаьа вахтын олса, бизим идарядя халтура 
вар, эятирим»; 
        «Адама ъаваб нийя йазмырсан, дедийим мясяля неъя 
олду?7 вя с. 
        Беля мяктублар аиляни гайьыдан, гаршылыглы етимад 
щиссиндян вя ясил мящяббятдян мящрум етмишдир. Йазычы 
варланмаг ещтирасынын мяншяйини арайыр вя беля бир нятиъяйя 
эялир ки, бу, «кющнядян галма» щясяд вя пахыллыг азары иля 
баьлыдыр. «Лейла эюрцрдц ки, артист Еййубовун арвады 
бармаьында ъцт-ъцт брилйант цзцк, гулаьында бащалı сырьа гырьы 
кими эязир. Эюрцрдц ки, гыйыг Ялякбярин цчмяртябя евиня 
щамбаллар пианино чыхарыр; гоз аьаъындан дцзялмя мебел 
дашыныр, бядяннцма эцзэц, Варшава чарпайысы, Губа халчасы 
эялир». Гоншунун йахшы эцзяраны онларын цряйиндя яввялъя 
гибтя, сонра щясяд, даща сонра пахыллыг щисси доьурур ки, бу 
щисс щекайянин бцтцн дахили имканлары иля баьлы олараг эцлцш 
щядяфиня чеврилмишдир. 

                                                 
6 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.343. 
7 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.344. 
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       Мир Ъялал сатирик вя йумористик щекайяляриндя классик 
нясримиздян, Ъялил Мяммядгулузадянин, Щагвердийевин ядяби 
ирсиндян йарадыъы шякилдя истифадя етмишдир. Щям дилин садялийи, 
дягиглийи, хялгилийи, ялван, рянэарянэ халг ифадяляринин боллуьу 
ъящятдян, щям дя диалоглары гурмаг, бядии суаллардан, 
тякрарлардан, тясвир вя ифадя васитяляриндян истифадя етмякдя  
Мир Ъялал классик насирляримиздян чох шей юйрянмишдир.  
       Мир Ъялалын бир чох щекайяляриндя щадися вя ящвалат биринъи 
шяхсин дилиндян наьыл олунур. Беля тящкийя цсулу даща тябии 
эюрцнцр. Чцнки бурада щекайячи щадисяляри билаваситя кянардан 
мцшащидя едян адам кими дейил, бялкя бу щадисяляря йери 
эялдикъя мцнасибятини билдирян ъанлы бир иштиракчы кими чыхыш едир. 
Н.В.Гоголун, И.С.Турэеневин, Ъ.Мяммядгулузадя вя 
Я.Щагвердийевин ясярляриндя олдуьу кими, бурада да щекайячи 
ясярдяки гящряманларла охуъу арасында бир васитячи ролуну 
ойнайыр. Мир Ъялал бязян охуъуйа мцраъият едир, санки онун 
нязярини щекайялярдя тясвир олунан щадися вя ящвалатын мцщцм 
ъящятиня ъялб етмяйя чалышыр. Бу мцраъият прийому охуъунун 
фяаллыьыны артырмаг мягсядини дашыйыр. Щекайячи охуъуну бязян 
щадисяни мцштяряк олараг мцшащидя етмяйя чаьырыр («Ясэяр 
оьлу» щекайяси). Бу прийом нитгдяки щисс вя щяйяъанын, дахили 
тясирин, лиризм вя щярарятин эцълянмясиня имкан йарадыр. 
     Мир Ъялалын щекайяляриндяки тящкийя цсулу юзцнцн бцтцн 
орижиналлыьы иля йанашы бязян Щагвердийевин тящкийя цсулуну ха-
тырладыр. Мясялян, «Бир-биринин ялини щярарятля сыхан, ящваллашан 
бу язиз достлар кимдир?» - дейя мцяллиф охуъудан сорушур.  
      Йахуд: «Десям, онларын икиси дя бир шящярдя йашайыр, инан-
майаъагсыныз. Десям, онлар бир евдя йашайырлар, щеч инанма-
йаъагсыныз. «Неъя ола биляр ки, бир йердя йашайасан, бир-
бириндян хябярсиз оласан» дейяъяксиниз. Десям, онлар яр-ар-
ваддырлар, тяяъъцб едиб дейяъяксиниз ки, «Ня данышыр бу?». 
    Няйя дейирсиниз анд ичим ки, бу белядир»8, - дейя охуъуйа 
мцраъият едир. 

                                                 
8 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.340. 
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     Мир Ъялалын фикринъя, «Биз классиклярдян дцзэцн ъцмля гур-
маьы дейил, бядии лювщя йаратмаг цчцн онларын нцмуняви стил 
хцсусиййятлярини мянимсямялийик». 
       Мир Ъялал бу тялябата «Щяким щекайяляри»ндя, «Оьул», 
«Тамаша» вя «Бадам аьаълары» щекайяляриндя даща чох ямял 
етмишдир. 
       Хцсусян «Кямтяровлар аиляси» щекайясиндяки мцраъиятляр 
даща тябии эюрцнцр: «Кямтярову сизя танытмаг цчцн эяряк бир 
аз вахтынызы алам», «Цряйинизя шцбщя эяля биляр», «Дейяъяксиниз 
онда ишя эедян адам, щеч олмаса бир саат тез дурмалыдыр», 
«Гулам олмасын, сиз олун, саат доггузда дура билярсинизми?» 
кими ифадяляр бир тяряфдян щекайянин динамикасыны эцъляндирир, 
тящкийяйя бир сямимиййят ящвал-рущиййяси эятирир, диэяр тяряфдян 
щекайянин яввялиндя ярля арвад арасында баш верян гярибя 
диалогу ачмаг цчцн бядии функсийа дашыйыр. 
     Зящмяткеш инсана мящяббят, онун щяйатыны хошбяхт 
эюрмяк, онун ляйагятини йцксяк гиймятляндирмяк мейли Мир 
Ъялалын щекайяляриндян гырмызы бир хятт кими кечир. Мир Ъялалын 
«Щяким щекайяляри» щям бу нюгтейи-нязярдян, щям дя ъидди 
планда йазылмыш щекайялярля сатирик вя йумористик щекайяляр 
арасында бир нюв кечид ролу ойнамаг ъящятдян сяъиййявидир. 
«Щяким щекайяляри» ичярисиндя «Гонагпяряст» вя «Мцалиъя» 
щекайяляри ясил эцлцш цчцн зярури олан цнсцрляря маликдир. 
       Щекайяляр биринъи шяхсин дилиндян наьыл олундуьундан 
защирян хатиряйя бянзяйир. Лакин ясил щекайя цчцн зярури олан 
тяляблярин мювъуд олмасы бунлары ади хатиря чярчивясиндян 
чыхарыр, тяяссцрат вя щяйат мцшащидяси дюняряк ъанлы, тясирли, 
тамамланмыш лювщя шяклиня кечир. 
      «Гонагпяряст» щекайясиндяки эцлцш азярбайъанлыларын 
мяишятиндяки чох мцщцм бир мясяля иля баьлыдыр. 
       Гонагпяряст баьбан Нясибин алты йашлы гызы хястядир. Ушаьы 
мцалиъя етмяйя эялян щяким тяърцбясиз олса да, бир чох ъаван 
щякимляр кими юзцнц тямкинли, тякяббцрлц эюстярир, ряфтарында 
юзцнц бу иддиайа мцнасиб тяърцбя эюрмцш бир щяким кими 
апарыр, мещрибан бир сясля дейилян «буйур» сюзцнц ешитмякдян 
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щязз алыр. О, цряйиндя дейир ки: «Ня олайды, бцтцн инсанлар йа 
бу ев сащиби кими мещрибан, йа да мяним кими щяким олай-
дылар». Щекайяйя бир нюв башланьыъ щесаб олунан вя йумо-
ристик планда дейилмиш бу сюзлярдян эюрцнцр ки, щяким щяля 
фяалиййятдя дейилдир. Баьбан Нясибин аиля шяраитини юйряндикдян 
сонра о, тамамиля дяйишир. Щяким гызын саьалмасы цчцн 
мяслящят верир, дярман йазыр, чыхыб эедир. Ики ил йарымдан сонра 
онун йолу йеня баьбан Нясибин евиня дцшцр. Бу дяфя инди 
кюрпя гызын щямин чарпайысында онун кичик оьлу исщалдан 
йатыр. 
     Щяким вахтиля мцалиъя етмиш олдуьу гызын вязиййятини 
сорушур. Нясиб киши мяйус щалда ъаваб верир: «Юмрцнц сизя 
баьышлады». Бах, бурада эянъ щякимин цряйиндяки няъиб инсани 
щиссляр дирчялмяйя башлайыр. О, юзцнц виъданынын гаршысында 
эцнащкар щесаб едир: «Мяни даща артыг инъидян о балаъа гыз, 
ачылмадан солан гонча иди. О ня цчцн юлсцн. О, йашамалы иди. 
Йашаса иди, бу аилянин шянлийи позулмазды. Эяляъякдя халгымы-
за хейир верян бир адам оларды. Бялкя дя йени вя ганаъаглы бир 
ана, нцмуняви бир тярбийячи оларды». Бу пешиманчылыг щисси мц-
габилиндя щяким, Нясибин «юмрцнц сизя баьышлады» сюзлярини дя 
унуда билмир. Бу сюзляр она бир истещза кими эюрцнцр: «Бу-
нунла Нясиб киши дейясян мяня, мяним мцалиъямя эцлцр, алды-
ьым пулу щалал етмядийини билдирмяк истяйирди». Щякимин йолу 
цчцнъц дяфя йеня дя баьбан Нясибин евиня дцшцр. Бу дяфя дя 
ревматизмдян йатан бюйцк оьлу Имраны мцалиъя етмяк лазым-
дыр. Инди эянъ щякими мцалиъядян даща чох хястялярин шяраити, 
бу вахтсыз вя эцнащсыз юлцмлярин ясил сябябляри марагландырыр.  
    Мялум олур ки, ушагларын юлцмцня сябяб баьбан Нясбин 
гонагпярястлийидир. Нясибин нязяриндя гонаьа ещтирам 
ваъибдир. Аиля цзвляри дя, хястяляр дя бир тящяр кечиня билярляр. 
Гаранлыг зирзямидя дя отура билярляр, кейфиййятсиз йемяк дя 
йейя билярляр, мейвялярдян, башга немятлярдян дя эюзцнц чякя 
билярляр, «Чцнки бюйцйцн бюйцк йери вар, кичийин кичик», 
«Гонаьын гонаг йери вар, гаранын гара». Лакин Нясиб кишинин 
гонагпярястлийинин бир мянбяйи дя вардыр. О да башгаларына 
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бянзямяк, евин сялигясиндя, защири гонагпярястликдя баш-
галарындан эери галмамаг мярязидир. Чцнки «Дост вар, дцш-
мян вар. Сялигя-сащман йахшы шейдир ахы… Беш адам эяляндя 
щеч олмаса бир тямизлик эюрсцн»9. Бу дост-дцшмян тянясиндян 
ещтийат щисси гоъа баьбанын аилясини защирян сябябляри эюзя 
эюрцнмяйян бир фялакят гаршысында гоймушдур. Бу фялакятин 
икинъи сябяби аилянин авамлыьыдыр. Ушагларын юлцмцнцн вя 
хястялийинин сябяблярини мцяййянляшдиря билмяйян завалlы 
баьбан дейир: «Мат-мяяттял галмышам ки, бу ня бялады, 
нязярди, эюздц, афатды, вурьунду, гарьышды, няди билмирям». Бу 
сюзляр Нясиб кишинин авамлыьы щаггында щюкм иряли сцрмяйя 
бизя кифайят гядяр ясас верир. Тясадцфи дейилдир ки, бу аилянин 
анъаг «хейир хябяр, цмидли бир сюз ешитмякдян башга щеч бир 
чаряси йохдур. Бу ящвалатдан гязяблянян щяким ишыглы, эениш, 
сялигяли отаглардан бирисинин гапысыны ачыб сорушур ки, бу отаг 
киминдир? Ъаваб алыр: 
     «-Кимин олаъаг, ай доктор. Шцкцр аллаща, юзцмцзцн. 
Гонаг отаьымыздыр да билмирсиниз? 
      - О йанкы, о чарпайы гойулан отаг киминдир? 
       Имранын анасы диллянди: 
       - Ещ, - деди, - ай доктор, фяляйин цзц гара олсун, арзу-ка-
мымыз вар ахы бизим. Ораны Имранын тойуна, эялиня сахламы-
шыг»10. 
        Бу суал-ъаваб бир тяряфдян Нясиб кишинин гонагпярястлийи-
нин мащиййятини ашкара чыхармаг, о бири тяряфдян эянъ щякимин 
бу гонагпярястлик щаггында гязябля, иттищамедиъи яда иля 
данышмасы цчцн имкан йарадыр. Бурада бядии мянтиг юз эцъцнц 
эюстярир. Мящз буна эюря дя щякимин: «… сянин ювладларыны 
бир-бир ялиндян алан щямин бу ниййятиндир, сянин юзцнсян. 
Хястяни Москвайа апармаг лазым дейил… бу отаьа эятирмяк 
лазымдыр. Юлян ушаглар дирилиб гябрдян галхсалар, сиздяки 
гонагпярястлийя лянят охуйарлар. Докторлара тяклиф етдийин 

                                                 
9 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.438. 
10 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.440. 
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пешкяши щамыдан габаг юз ювладларына гый, онлара йазыьын 
эялсин… Гонаьы ишыглы отагда, ушаьыны гаранлыг дахмада 
сахлайанда, гонаьы ипякля, оьлуну чул-паласла йатыранда 
билмирсянми ки, беля олар… Гой евладынын щесабына язизлядийин 
гонаглар эялиб сянин Имраныны дирилтсинляр, йа сяня евлад 
олсунлар!» 11  сюзляри аилянин ясил сяадятинин, саьламлыьы вя 
ращатлыьынын шяртлярини чох дцрцст мцяййянляшдирир. 
        Щекайядя халгымызын гонагпярястлийиня мцяллифин дярин 
бир ещтирам щисси эюрцнцр. Бу олмасайды, Нясиб кишинин няинки 
садялювщ мцраъиятляри, щятта фаъияли аиля вязиййяти дя щцсн-ряьбят 
доьурмазды. Лакин гонагпярястликдя дя бир етидал, юлчц 
олмалыдыр. Беля ялиачыглыг аилянин тямялини сарсытмамалы, ону ади 
йашайыш имканларындан мящрум етмямялидир. Беля сяхавят вя 
алиъянаблыг щисси саьлам аилянин доьма цзвлярини юэей вя 
мискин вязиййятя салмамалыдыр. 
      Доьрудур, щекайя ясасян ъидди планда йазылмышдыр. Лакин 
щякимин иттищамларына бахмайараг, бурадакы эцлцш эюз йашы 
ичярисиндян эюрцнян эцлцшдцр. 
     Щ.Мещдинин тамамиля щаглы олараг дедийи кими, «Мир Ъя-
лалда саьлам йуморла дярин лиризм чох сых сурятдя ялагялянир. 
Бу хцсусиййят онун ясярлярини башга йазычыларымыздакындан кя-
скин сурятдя фяргляндирир»12.   
     Бу щекайялярдя нязяри ъялб едян икинъи ъящят дягиг дцшцнцл-
мцш вя сяняткарлыгла гурулмуш композисийа мясялясидир. 
     «Мцалиъя» щекайяси бу ъящятдян чох сяъиййявидир. Щекайя-
нин яввялиндя мцхтялиф хястяликлярин мцалиъяси щаггында ики щя-
ким арасында ъидди сющбят эедир вя тядриъян бу мцбащися 
«хястянин хястя иля мцалиъяси» мясяляси цзяриня эялиб чыхыр. Ма-
раг доьуран бу мцбащисянин нятиъяси тядриъян ашкара чыхыр. 
Мялум олур ки, мцбащися едян щяким анасыны шящяря 
эятирмишдир, лакин юз гоншуларындан, мцсащибляриндян айры 
дцшян гадын хиффят чякир, тяяссцратыны бюлцшдцрмяк цчцн 
                                                 
11 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.440. 
12 Щ.Мещди, Азярбайъан бядии прозасы. Азярбайъан ядябиййаты декадасы, 
1940, сящ.62. 
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щямсющбят тапмадыьындан дарыхыр. Сонра щякимин досту онун 
анасынын ясил «мярязини» тапыр вя юз анасыны щямсющбят 
апармагла хястяни «мцалиъя» едир. Даща сонра о эуйа ананын 
«иътимаи мцалиъяси» иля мяшьул олур. Бу – кинолар, театрлар 
щаггында тяяссцратыны данышмаг ися эуйа кянд щямсющбятлярини 
явяз едир.  
     Сяняткарлыг, йазы манерасы вя техникасы ъящятдян «Мцалиъя» 
чох мараглыдыр. Яввялян она эюря ки, ики шяхс арасында йени 
мцалиъя нювц щаггындакы мцбащися биринъи шяхсин дилиндян 
наьыл олунур. Даща сонра вахтиля щекайя едянин щяким 
достунун онун анасыны неъя мцалиъя етмяси наьыл олунур. 
Нящайят, щаггында данышылан ана щекайянин яввялиндя 
мцбащися едян достларла цз-цзя сющбят едяряк йени кино 
щаггында юз тяяссцратыны данышыр. Башга сюзля, мцалиъя 
щаггында сющбят, йяни ясил ящвалат биринъи шяхсин изащатлары 
арасында верилир, бир нюв щекайя ичярисиндя щекайя наьыл олунур 
(Эертсенин Сорока-воровка» ясяриндя олдуьу кими). Бундан 
ялавя, щяр йердя вязиййятя мцвафиг олараг интонасийа дяйишир. 
Эянъ щякимлярин мцбащисяси ясил ящвалатын ачылмасы цчцн шяраит 
щазырлайыр. Юзцня щямсющбят тапмыш гадынын ящвал-рущиййяси 
тясвир олунан парчаларда сакит тящкийя цсулу, инъя бир халг 
йумору щакимдир. Гадынларын мцбащисяси, бир-биринин сюзцнц 
кясяряк щяр икисинин юз тяяссцратыны данышмаьа ъящд етдийи 
йерлярдя дилин тябиилийи, хялгилийи, ъанлы вя ойнаг олдуьу дярщал 
нязяря чарпыр. Мисал цчцн аналарын ашаьыдакы сющбятини эюстяря 
билярик: 
      «Анам нялбякийя тюкдцйц чайы ичя-ичя сющбят едирди: 
      - Аллащ кечянляринизя рящмят елясин, мяним бир гайын-
хатыным вар иди, айры ъцр шей иди. Мяни еля истярди ки, инди 
истямясин, ъан бир ъийяр кими, мянсиз аддымыны байыра 
гоймазды. Мянсиз бир тикя чюряк йемязди, динмязди, 
данышмазды. Еля ки, икимиз олардыг, бир данышмаг, бир гаггылты, 
бир шаггылты… даща, ай Мяшяди баъы, даща ня дейим. – Анамын 
сюзцнц динляйян гары башыны яйиб «бяли» дейирди. Анъаг 
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дюзмцрдц, яли иля ишаря вериб онун сюзцнц кясмяк, юзц 
данышмаг истяйирди: 
      - Сюзцнцн далында оьланларын дурсун, еля мяним Исмят 
баъылыьымы эюрясян, бизимкиня баъылыг демя, щеч баъы беля 
мещрибан… 
         Анам ону сусдурду: 
         - Щеч йадымдан чыхмаз эялин эетмяйим, сюзцнц дя 
кясирям; мяни, цзцм дя сяндян гара, лап бир тикя бойда оланда 
кючцрдцляр ей… оьлан демишди эюрмцшям, бяйянмишям. Ахы 
бизлярдя кящризя суйа эедярляр. Балаъа идим, сяняйи дя эютцря 
билмяздим, щыгганардым, бир дя эюрдцм бир оьлан сяняйи 
ялимдян алды, габаьыма дцшцб эедир; бый, башыма хейир, бу ня 
ишдир, мян биабыр олдум ки… 
      Гары башыны тярпядя-тярпядя тясдиг еляди: 
       - Мяним юзцм бяйям индикиляр кими эюрдцм, эетдим, – 
баъы ъаны, инандыьымыза анд олсун, палтар эяляндя… Палтар 
эяляндя мян щяйятдя гум-гум ойнайан бир парча ушаг идим. 
Щеч йадымдан чыхмаз дайым мяни гуъаьына… 
       Анам дюзя билмяди, овъуну узадыб гарынын аьзына 
гоймаг истяди: 
       - Бир эюр ня дейирям, ай гыз, неъя тахтадан бир туман 
чыхарды. Ай аллащ, туманы сцрцйяняъян мянимки мяня 
дяйирди»13. 
       Сона гядяр бу ъцр тябии давам едян мцкалимядя «сюзцнцн 
далында оьланларын дурсун», «цзцм дя сяндян гара», 
«инандыьымыза анд олсун», «мянимки мяня дяйирди», «мяни еля 
истярди ки, инди истямясин», «бый, башыма хейир» кими мцхтялиф 
вязиййят вя ящвал-рущиййялярля баьлы олан сюзляр, хитаблар, 
мцраъиятляр вя с. дилин тябиилийини даща да артырыр.  
     Йазычынын данышмаг «мярязиня» тутулмуш гящрямана 
мцнасибятиндяки щцсн-ряьбят, йаныглы эцлцш ащянэи, йумор 
демяк олар ки, щяр бир ифадядя юзцнц бирузя верир. Лакин бу 
сюзляри мяишятля мящдудлашдырмаг олмаз, чцнки онларын 

                                                 
13 Мир Ъялал, «Щяйат щекайяляри», Бакы, Азярняшр, 1945, сящ.80-81. 
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юзцнцн мцщцм иътимаи функсийасы да вардыр. Эянълийинин язиз 
хатиряляриля баьлы олса да, бу диалогда кичик йашларында зорла 
ата евиндян гачырылан щцгугсуз азярбайъанлы гадынын вязиййяти, 
ингилабдан яввялки кяндин адят-яняняляри щаггында айдын вя 
эениш тясяввцр верилмишдир. Мир Ъялалын «Гаймаг» щекайясиндя 
дя ясасян щцсн-ряьбят доьуран йумор цнсцрц даща цстцндцр. 
Беля бир йумор йазычынын садядил гящрямана олан 
мцнасибятиля, ону ислащ етмяк, йени щяйатын ясил гуруъусу кими 
эюрмяк ниййятиля баьлыдыр. 
       Совет щакимиййятинин илк илляриня щяср олунмуш бу 
щекайядя йохсул Мещбалы кишинин бяззаз Мяшяди Мющсцнля 
сювдасындан данышылыр. Мещбалы Мяшядинин дцканындакы хырда 
ещтийаъы юдяйян шейляр мцгабилиндя она щяр эцн бир каса 
гаймаг апарыр. Адят щалына кечмиш бу эедиш-эялиши позмаг 
олмаз. Чцнки бу, щагг-щесабдан даща чох Мещбалы кишинин 
боръу щесаб олунур. Бу онун цчцн «ваъиб иш» кими эюрцнцрдц. 
Она «каса долусу гызыл да версян, сюзцндян дюнмязди». 
Мяшядинин защири тямкинлийи, ихласы, «аьзы дуалы» олмасы авам 
Мещбалыда бир етимад, кор-кораня инам щисси йаратмыш, онун 
эюзляриндян пярдя асмышдыр. О, инана билмир ки, беля «аьзы 
дуалы» бир киши ону алдатмыш олсун. «Мещбалы киши ня даш-
тярязийя, ня дя щагг-щесаба бахырды. Чцнки бундан архайынды. 
Евин эцзяраны цчцн лазым олан шейляри хатырлайан заман 
Мяшяди ъаваб верярди: - Демяли, бир каса да гаймаг эялся, ял-
яля, баш-баша чыхарыг. Ейби йохдур, эятирярсян, бахарыг. Инди, 
аллаща шцкцр, юзэяси дейилсян ки…». Онун бу сюзляри йеня дя 
щагг-щесабдан даща чох авам кяндлини архайын салмаг, онун 
бойнуна миннят гоймаг цчцндцр. Лакин бир эцн бу сакит, щяр 
эцн давам едян алданышлара сон гойулур. Мещбалы кишинин 
явязиня Мяшядинин дцканына оьлу эялмяли олур. Гаймаьын 
цстдян эютцрцлдцйцнц щисс едян Мяшяди касаны рядд едир. Евя 
гайыдандан сонра ата оьлундан щагг-щесаб истяйир вя чох 
тяяссцф едир ки, бу дяфя гаймаг юз сащибиня чатмамышдыр. «Она 
еля эялди ки, Мяшяди Мющсцн иля нечя илдян бяри сахладыьы щагг-
салам позулмушдур. Надир бу щярякятиля узун иллярин дост-
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ашналыьыны бир сахсы габ кими вуруб сындырмышдыр». Оьлунун 
далынъа дейинир ки, «… халгын малына тамащ салмасайдын 
юлярдин?», лакин кичик Надир цчцн бир каса ляззятли гаймаг 
«юзэя малы дейил, бялкя юзцнцн зящмятляринин бящрясидир». О, 
тяяъъцб едир ки, «беля ляззятли шейи анам мяня ня цчцн вермир? 
Бяс атам ня цчцн буну юзц йемир, ня цчцн о, йаван чюряйи 
дишиня чякир, бу ъцр ляззятли шейи Мяшяди Мющсцня верир?». Буна 
бянзяр бир чох ъавабсыз галан суаллар садялювщ Надирин ушаг 
хяйалыны мяшьул едир. Чцнки «О, эюзцнц ачандан мал 
отармаьа эетмишди, гапыларындакы иняйин йай, гыш аьыр 
зящмятини о чякмишди; чямянлярдян от гуртарана гядяр 
отарарды. От олмайанда аьаълара дырмашыб ярик, тут йарпаьы 
тюкярди. Пайызда ися йемиш, гарпыз габыьыны ятяйиня йыьыб 
эятирярди. Сялигя иля доьрар, цстцня бир аз да дуз сяпяр, иняйинин 
габаьына тюкярди. Иняйи язизляр, бяслярди. Ня цчцн? Иняйин 
баласы цчцн, иняйин сцдц, гатыьы цчцн». 
      «Нядянся сцд газана тюкцляр-тюкцлмяз чеврилиб юзэянин 
малы олурду»14. 
       Бу садя щягигятляр зящмяткеш кяндлинин эцзяраниля баьлы 
иди вя кяндли баласы Надири дцшцндцрмяйя билмязди. 
        Лакин садялювщ Мещбалынын эюзляриндян щяля гяфлят 
пярдяси эютцрцлмямишдир. Йеня дя сящярин айазында, яллярини 
овушдура-овушдура юз сювда достунун дцканына ъан атыр. 
Мяшядинин дцканындан мющцр асылдыьыны эюрцр. Онун 
щаггында дейирляр ки: 
        «-Малы яскик чякиб. 
        -  Налог вермяйиб. 
         - Дцканы щюкумятя лазымдыр»15. 
   Бир бяззазын щярякятлярини мцяййянляшдирмяк цчцн бу ряйляр 
ня гядяр кафи эюрцнся дя, Мещбалы кишийя натамам вя гейри-
сящищ эюрцнцр. 

                                                 
14 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.271-272. 
15 Йеня орада,  сящ. 273. 
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   «Ялиндяки касанын дярди аьыр бир йцк кими онун бойнуна» 
дцшцр.  
   Бурайа гядяр сакит тящкийя иля давам едян щекайянин 
интонасийасы, истигамяти бирдян-биря дяйишир. Мещбалы мяйус 
вязиййятдя «кишинин щалал малыны» евя гайтарыр. Анъаг юз 
арвады ону баша салыр ки. гаймаг онларын юз малыдыр. «Мещбалы 
киши юзцнц топлайыб, бир дя фикирляшяндя эюрдц ки. щягигятян 
гаймаг Мяшяди Мющсцнцн дейил, лап онун юзцнцн малыдыр; 
иняк онун юзцнцндц, иняйи отаран юз оьлу, гаймаьы тутан юз 
арвады.! Иняйин йеми дя юз йонъалыьындан юз кярянтиси иля бичдийи 
зцмрцд кими йонъа! 
      Бяс ня тящяр олурду ки, индийя гядяр бу гаймаг Мяшяди 
Мющсцнцн дцканына дашынырды»16. 
      Мещбалы щейрят ичиндя юз садялювщлцйцнц анлайыр. Образын 
мяняви аляминдяки бу дяйишмя тядриъян дейил, сычрайыш йолу иля 
верилмишдир. Мцяллиф онун айылмасыны онун яввялки рущи 
щяйяъанларынын давамы кими ачмамыш, бялкя кянар ситуасийаны 
садяъя олараг наьыл етмишдир: «Мещбалы бу сирrин мянасыны 
анламагда чятинлик чякди. Башга кяндлилярин ишини дя нязяриня 
эятиряндя ейни сирри эюрдц». Охуъу айдын щисс едир ки, 
Мещбалынын авамлыьы вя садялювщлцйц щеч дя Итгапан кяндинин 
сакини Новрузялинин («Почт гутусу»), йа да юз 
щямвятянляриндян она щцрриййят пайы эюндярмясини хащиш едян 
Иран кяндлисинин («Иранда щцрриййят») садялювщлцйц дейилдир; о, 
фящля-кяндли щюкумятинин наилиййятлярини, йени гайдаларын 
мяишятя дахил одуьуну, аьалыг-табелик мцнасибятляринин 
дяйишдийини думанлы шякилдя, бир сювг-тябии иля анламаьа 
башлайыр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг ясярин сонунда 
Мещбалы кишинин «Гаймаьын ясил сащиби эялиб чыхыб!» сюзляри 
онун бирдян-биря дяйишдийини, юз инсани ляйагятини ани олараг 
дярк етдийини эюстярир.  
      Мир Ъялал кяндлинин эцзяраныны ня гядяр цряк аьрысы, 
ящвалатын мащиййятиня уйьун дахили бир щярарят вя ъошьунлугла 

                                                 
16 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Бакы, Азярняшр, 1956, сящ.274. 
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тясвир ется дя, охуъуну бу щадися вя характеря айыг эюзля 
бахмаьа дявят едир, фящля-кяндли щюкумятинин мещбалылар 
цчцн ня гядяр доьма, ня гядяр гайьыкеш вя язиз олдуьуну 
габарыг шякилдя эюстярмяйя чалышыр. 
      «Гаймаг» щекайяси юзцнцн йыьъамлыьы, лаконизми, вязий-
йятлярин вя ящвал-рущиййялярин дяйишмясиня мцвафиг олараг ин-
тонасийасыныn мцхтялиф рянэляря дцшмяси ъящятдян Мир Ъялалын 
30-ъу иллярдя йаздыьы щекайяляр ичярисиндя сечилир. 
       Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы «Аналарын цсйаны», «Бал-
дан яввял», «Шярбят» кими ъидди планда йазылмыш щекайяляриля 
йанашы Мир Ъялал сатирик щекайяляр дя йазмышдыр. 
     Мир Ъялал «Чякмя» щекайясиндя фашистлярин шярг ъябщясиндя-
ки мцвяггяти цстцнлцйц заманы хцсуси тапшырыгла ъябщя архасы-
на эюндярилян тцрк ъасусларынын гара ниййятляриндян бящс едир. 
Исрафилбяй кими ъасуслар алманлара бел баьлайараг Бакы нефтиня 
ъан атырлар. Щекайядя мцщарибянин узанмасындан тяшвишя дц-
шян алман майорунун наращатлыьы, юз талейиня лянят охумасы, 
тцрк гараэцрущчуларынын Азярбайъана сохулмаг ещтирасы тябии 
верилмишдир. Лакин щекайядяки чякмя ящвалаты инандырыъы де-
йилдир. 
     Мир Ъялал доьма вятянимизя сохулмуш фашистлярин ъанавар 
иштащасыны эюстярмяк цчцн «Яр-арвад» щекайясиндя бир аиляни 
тясвир едир. Ярлярини шярг ъябщясиня эюндярян гадынларын бязиси 
онлары сайсыз-щесабсыз гянимятлярля эюзляйирляр. Лакин мц-
щарибя Марийанын яри Вагнер щаггында юз щюкмцнц йазмыш-
дыр: «Марийа Вагнеря чякмя эятирмишдир, щалбуки Вагнер юзц-
ня гыч ахтарыр».  
    Щекайядя айагларынын алтындакы зяминин даьылдыьыны вя йахын 
эяляъякдяки фялакяти щисс едян фашистлярин вязиййяти беля тясвир 
олунур: 
      «Эюзляриндян ядавят йаьыр, дейирсян бу, ялиндя бычаг, 
кясмяйя эетдийи ямлийи ялиндян гачырмыш вя бир дя тутаъаьындан 
цмидини кясмиш бир гяссабдыр»17. 

                                                 
17 Мир Ъялал, «Садя щекайяляр», Бакы, Азярняшр, 1955, сящ.47. 



   Mir Cəlalın bədii nəsri  
 

 63

     Лакин бязян фашистлярин ич цзцнц ачмаьы гаршысына мягсяд 
гойан мцяллиф мятляби защири эцлцш хатириня хейли узадыр. 
Мясялян, «Чубчик» щекайясиндя мцяллиф сяййащ ады алтында 
шярг юлкяляриндя кяшфиййат апаран алман хяфиййясини ифша етмяйи 
гаршысына мягсяд гоймушдур. Анъаг бу мягсяд чох йцнэцл, 
мясхяря йолу иля щялл олунмушдур. 
     Мир Ъялалын мцщарибядян сонра йаздыьы «Мярдимазар», 
«Эяряк олар», «Юзцндян нахош» вя «Иълас гурусу» кими сатирик 
щекайяляри яввялки сатирик щекайяляря нисбятян зяифдир. 
«Мярдимазар» щекайясини нязярдян кечиряк. 
      Щаъы оьлу имзасыз мяктублар йазараг намуслу адамлары 
лякялямяйя чалышыр вя нящайят, мящкямя мясулиййятиня ъялб 
олунур. Лакин о, бир инсан кими дольун, ъанлы эюрцнмцр. Онун 
мярдимазарлыьынын тябиятиндяки щансы хястя ъящятлярля баьлы 
олдуьу ашкара чыхарылмамышдыр. Щаъы оьлунун мантйор Ъа-
щанэир щаггында йаздыьы мялуматда онун атасынын баггал 
олдуьундан, вахтиля дцшмянляря йумурта сатдыьындан данышы-
лыр. Бу бящаняляр юзлцйцндя чох эцъсцз вя тясирсиз дялиллярдир. 
Щалбуки, ясил мярдимазарларын мялуматларында аьлабатан, 
истинтаг цчцн лазыми ясас верян дялилляр мцщцм йер тутур. Щаъы 
оьлу ъанлы бир инсандан даща чох, контуру чякилмиш, лакин 
ялван бойалара ещтийаъы олан бир рясми хатырладыр. 
       «Юзцндян нахош» щекайясиндя дя Мирзя Ясэярин тябиятин-
дяки анъаг бир ъящят: юз ъанынын гайьысына галмасы эюстярилир. 
Мяэяр бу ъящят юзцнцн дар мянафейи цзцндян узаьы эюр-
мяйян, щяр шейə биэаня, йениликдян горхан, чятин вя шяряфли 
ишдян чякинян обывателляр цчцн йеэаня сифятдирми? 
      Лакин щекайянин финалы мараглыдыр. Мирзя Ясэяр истиращят 
эцнц кюнцлсцз олараг ишя апарылыр, йорьун вя аъ гайыдыр. Лакин 
зящмят ону щяйата гайтарыр, нярмя-назик бюйцмцш бу 
юзцндян нахош адамы дяйишдирир. 
       Бу сяпэидя йазылмыш «Эяряк олар» щекайяси нисбятян 
мараглы вя яйлянъялидир. Бурада кинайядян, ислащедиъи эцлцшдян 
даща чох, щцсн-ряьбят доьуран бир тябяссцм, йумор щисс 
олунур. Мцрсялин анасы кющнядян галма шейлярин щамысыны 



  Əhəd Hüseynov 
 

 64

йыьыб сахлайыр. Бу – хясислик тимсалы олан Плйушкинчилик 
(Гоголун «Юлц ъанлар» поемасындакы Плйушкин образы) ящвал-
рущиййясидирми? Ялбяття йох. Ананын йыьымъыллыьы, ещтийаты 
кющня дцнйанын ядалятсизлийи иля баьлыдыр. Сян демя, вахтиля 
ямиси евиндя гуллугчу олдуьу заман она «ушагларын кющнясини 
эейиндирирмишляр». Кющняляри йаман эцн цчцн горуйуб 
сахламаг щявяси дя бурадан доьмушдур. Кющнялийин 
хошаэялмяз мяняви мирасындан айрылан заман наращатлыг 
кечирян гадынын щярякятляри эцлцш доьурур. Бу эцлцшдя юмрц 
юзэя гапысында кечян заваллы гадынын вахтиля итирдийи гиймятли 
вахтлара йазычынын дярин бир тяяссцф щисси дярщал нязяря чарпыр. 
      «Иълас гурусу» да сатирик щекайяляр сяпэисиндя йазылмышдыр. 
Лакин бурада мцбалиьяйя о гядяр эениш йер верилмишдир ки, 
кинайя дяряъясини ашмыш, ислащедиъи, щцсн-ряьбят доьуран эцлцш 
явязиня амансыз, сярт эцлцш – гротеск мейдана чыхмышдыр. 
      Щяйатда иъласбазлыьы, сянядлярля ялляшмяйи, щятта аилядя беля 
эюрцнмямиш рясмиййятчилийя ямял етмяйи севян адамлар вардыр. 
Онлар, мцяллифин дедийи кими, суларын сясиндян, чичяклярин ятрин-
дян, гушларын мащнысындан, мусигидян, эцлцшдян, шянликдян 
узаг, гарадинмяз адамлардыр. Беля адамларын фикринъя, 
«Бцтцн каинат да мцщцм бир иъласдан сонра йаранмыш вя 
имзаланмыш бир гярар цстцндя дайаныр». Беля адамларын 
нязяриндя щяйатын щяр бир йенилийи иълас гайдаларыны позан бир 
ганунсузлуг кими эюрцнцр. Онлар даими бир наращатлыг, тялаш 
ичярисиндя юмцр сцрцрляр. 
      Иъласбазлыьа сонсуз мейл «Иълас гурусу» щекайясиндя 
дцрцст ифадя олунмушдур. Лакин щяр бир мцбалиья дя щягигят 
зямини цзяриндя дайанмалы, неъя дейярляр, торпагдан айаглары 
цзцлмямялидир. Щекайядя иълас гурусунун гызына китаб-дяфтяр 
алынмасы беля тясвир олунур:  
     «Яввялъя гыз атасына яризя йазырды. Сонра яризя мяктябя, 
мцяллимин тясдигиня эюндярилирди. Даща сонра Мейранса гол 
чякирди. Нящайят, иълас гурусу магазиндян дяфтяр-китаб алыб 
эятирир, гыза гол чякдиряндян сонра сийащы иля верир вя вахт 
гойурду: «Эялян айын икинъи щяфтясинин сонуна гядяр». Щямин 
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сийащынын бир сурятини идаряйя, «нязарят цчцн» мцдиря эюндярир, 
бир цзцнц дя юз «архивиндя» «ещтийат цчцн» сахлайырды, 
эяляъякдя йохласалар лазым олар»18. 
      Щяля рясмиййятчилик о дяряъяйя чатыр ки, иълас гурусу гызына 
елчи эюндярян шофер Ясэярдян дя яризя, анкет, зяманят истяйир.  
    Щекайянин беля йерляриндя щяйат щягигяти позулмуш, образ 
защири эцлцш щядяфиня чеврилмишдир.  
    Щалбуки 30-ъу иллярдяки сатирик щекайяляриндя Мир Ъялал 
образлары тябии вязиййятдян чыхармаьа, ону мцгяввайа 
чевирмяйя щеч бир заман мейл эюстярмямишдир.  
   Йумор Мир Ъялалын мящз щяйатдакы нюгсанлары арадан 
галдырмаг мягсядиня хидмят едян щекайяляри цчцн дейил, щям 
дя ъидди планда ишлянилмиш ясярляриндя дя мцщцм бир цнсцрдцр. 
Юз севимли нявясини бойа-баша чатдыран, онунла фяхр едян 
ещтийатлы, садя, хейирхащ бир гадын тясяввцр един. Беля бир гадын 
цчцн нявясини али тящсилли эюрмякдян бюйцк бир арзу вя тясялли 
йохдур. Йазычы нявясини университетя гябул имтащаны вермяйя 
эюндярян бу гадынын наращатлыьыны беля тясвир едир: 
     «Йох, Щафизин дярси кимдян яксикдир. Бцнйад мцяллим щяр 
йердя тярифлямирми?  Нахыш кими хятти вар. Юзц ясэяр баласы, юзц 
тяййаря модели дцзялдян, юзц комсомол… Онун дашдан 
кечян аттестаты вар. Йох, ким ня дейя биляр! Бяркя галанда лап 
назирин йанына эедярям. Бир оьлум вар, она да йер 
тапылмайаъагмы. Дцнйа щялябяслик дейил ки!»19   
      «Ясэяр оьлу» щекайясинин гящряманы Ещтийат халанын 
наращатлыьы щаггында айдын тясяввцр верян йухарыдакы дахили 
монологда щяр бир фикир мянтиги ъящятдян ясасландырылмышдыр. 
Мялумдур ки, Бцнйад мцяллимин Щафизи тярифлямяси дя, онун 
хяттинин эюзяллийи дя, тяййаря модели дцзялтмяк баъарыьы да, 
щятта ясэяр баласы олмасы да ади вязиййятдя гябул имтащанынын 
мцвяффягиййяти цчцн ясас ола билмяз. Лакин садядил Ещтийат 
хала цчцн бу ясаслар кифайят эюрцнцр. Мящз буна эюря дя онун 

                                                 
18 Мир Ъялал, «Садя щекайяляр», Бакы, Азярняшр, 1955, сящ.236 
19 Мир Ъялал, «Садя щекайяляр», Бакы, Азярняшр, 1955, сящ. 178. 
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мцлащизяляри тябяссцм доьурур вя ъидди планда йазылмыш 
щекайяйя бир сямимиййят ащянэи верир.  
       Садядил инсанлара беля щцсн-ряьбят доьуран эцлцш – йумор 
Мир Ъялалын «Сяфяр», «Бадам аьаълары», «Шяхси иш», «Эюзцн 
айдын» щекайяляриндя дя айдын щисс олунур. 
      Мир Ъялалын щекайяляриндя йуморун ясасян ики бядии 
функсийасы даща чох нязяря чарпыр. Бязян о, гящряманын 
щяйатындакы вя ящвал-рущиййясиндяки фаъияви моменти 
эцъляндирир, («Гонагпяряст», «Бадам аьаълары» щекайяляриндя 
олдуьу кими), бязян дя йазычынын щцсн-ряьбят бяслядийи садядил 
гящряманын эцлмяли вязиййятя дцшмясини даща габарыг эюстярир 
(«Эюзцн айдын» щекайясиндя олдуьу кими). Щяр ики щалда 
достаня тябяссцм – йумор мцсбят гящряманын ян эюзял 
мяняви кейфиййятлярини ашкара чыхармаг цчцн бир бядии 
васитядир. 
     Мир Ъялал сон заманлар нисбятян аз йазыр. Щалбуки онун юз 
мцшащидялярини эенишляндирмяк, дяринляшдирмяк вя бядии 
ъящятдян цмумиляшдирмяк цчцн кифайят гядяр имканы вардыр. 
Бизим хошбяхт, чохъящятли, зянэин щяйатымыз ися йазыб-
йаратмаг ешгиля цряйи дюйцнян сяняткарлара кифайят гядяр 
материал верир.  
 

Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun əsərləri, 
1957, cild IV, II buraxılış, səh. 197-213.              
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                                         МИР ЪЯЛАЛ 
(ədəbi  portret) 

 
аьлам йолларда» — эюркямли йазычымыз Мир 
Ъялалын илк очеркляр китабы беля адланырды. Бу 
ад сосиализм щягигятлярини тяряннцм едян бир 

йазычынын мягсяд айдынлыьыны, мющкям бир зяминя цзяриндя 
йетишдийини айдын эюстярир. Щяля «Коммунист» гязетиндя 
ядяби ишчи кими мцхбир мяктубларыны низама салдыьы илк 
эцнлярдян Азярбайъан Дювлят Университетиндя профессорлуг 
дяряъясиня йцксялянядяк Мир Ъялал бу саьлам йоллара садиг 
галмышдыр. Щяля бюйцк ингилабчы шаиримиз Сабирин 
«Щопщопнамя»сини вяряглядийи илк эцндян инди, онун 
щаггында йаздыьы «Йолумуз щайанадыр?» романыны няшр 
етдирдийи эцня гядяр Мир Ъялал бу саьлам йолларын йолчусу 
олмушдур. 
 Мир Ъялалы йазычы олмаьа, бу чятин, лакин шяряфли 
сянятя щявясляндирян ийирминъи иллярин ядяби мцщити, «Гызыл 
Эянъя» ятрафында топланан ядябиййат щявяскарлары 
олмушдур. Лакин тябиятян щяссас вя мцшащидячи олан эянъин 
тякмилляшмясиндя, бир йазычы кими мювге тутмасында Бакы 
ядябиййат аляминин щялледиъи тясири олмушдур. О, 30-ъу иллярин 
яввялиндя Азярбайъан, рус, Авропа классикляринин ясярлярини 
бюйцк щявясля мцталия етмишдир. Бу мцталия щям эянъ 
йазычынын мялуматыны артырмыш, щям дя црякдян дуйулмуш, 
лакин щяля гялямя алынмамыш олан кянд щяйаты щаггындакы 
тязя, ъанлы тяяссцратын айдынлашмасына, сафлашмасына кюмяк 
етмишдир. Гоголун вя Чеховун кичик инсанларын щяйатына 
дярин мящяббятля йазылмыш ясярляри бюйцк щявясля щяйаты 
юйрянян бу эянъин гаршысында зянэин, рянэарянэ бир алям 
ачмышдыр. Эянъ йазычы бу ясярлярдя мцтлягиййят тяряфиндян 
алчалдылмыш вя тящгир олунмуш минлярля садя инсанларын, 
намуслу адамларын аъы фярйадларыны ешитмиш, бир парча чюряйя 

«S 
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щясрят галан аъ, чылпаг ушагларын налясини динлямиш, заваллы 
инсанларын башынын цстцнц кясмиш олан ъялладларын, щяйатын 
мянасыны анъаг йейиб-ичмякдя эюрян кющня дцнйа 
мцлкядарларынын синфи симасы, мяняви дцшкцнлцйц иля таныш 
олмуш, юзцнцн доьулдуьу, мцшащидя етдийи Азярбайъан 
мцщитиндя дя бунлара бянзяр щяйат лювщялярини эюрмцшдцр. 

М.Ф.Ахундовун, Ъ.Мяммядгулузадянин, Я.Щагвер-
диyевин, М.Я.Сабирин, Н.Няримановун ясярляриндя дя юз 
доьма вятяни Азярбайъанын реал щяйат сящифялярини эюрян 
эянъ йазычы бюйцк ифтихар щисси иля бу мядяни сярвяти мцщафизя 
етмяйя, зянэинляшдирмяйя чалышмышдыр. Юз итмиш ешшяйини 
дейил, щягигяти ахтаран авам Мяммядщясян ями кими 
заваллы инсанларын фаъияси ону аьлатмыш, авам Новрузялинин 
садядиллийиня йаныглы-йаныглы эцлмцш, щяр эцн бир ъилдя эирян 
тцфейли «маралларын» рийакарлыьына, онларын тюр-тюкцнтцляриня 
гаршы юз гязябини эизлядя билмямишдир. 
 Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабынын ишыьы, инсанлары 
хошбяхтлийя чыхаран йени бащарын няфяси эянъ йазычынын 
цряйиндя йени щиссляр доьурмушдур. 
 Бурада ъанлы щяйаты мцшащидя китаб тяяссцраты иля 
бирляшяряк эянъ йазычыны гялямя, гейдляр дяфтяриня вя йазы 
столуна даща мющкям баьламышдыр. Яслиндя йухарыда адыны 
чякдийимиз йазычыларла Мир Ъялалын дцнйаэюрцшц, щяйата 
бахышы, цслубу арасында дахили, мяняви бир йахынлыг вар иди. 
Садя, зящмяткеш инсанлара сонсуз мящяббят, онларын 
щяйатыны даща хошбяхт эюрмяк арзусу, айыг бир реализм, 
садялик, халгын ъанлы данышыг дилиня баьлылыг, илыг бир йумор вя 
цряйяйатан сямимиййят бу мяняви йахынлыьын илк бахышда 
даща тез эюзя чарпан яламятляри иди. Яэяр защирян битяряф, 
бязян садя бир мцшащидя кими эюрцнян, лакин ясил щягигятдя 
ясярин мащиййятиндя эизлянмиш олан тенденсийачылыьы, йазычы 
тящкийясиндяки сакитлийи, щяр ъцр защири еффектдян, сцжет 
долашыглыьындан узаг, сон дяряъя садя, лакин тябии йазы 
манерасыны да бурайа ялавя етсяк, йухарыда бящс етдийимиз 
мяняви йахынлыьы даща айдын тясяввцр етмяк олар. 
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 30-ъу иллярдя щяля эянъ олан, лакин саьлам йолларда 
ъясарятли аддымларла ирялиляйян Азярбайъан совет насирляринин 
мцщцм бир гисми ингилабдан яввялки кянди даща айдын 
мцшащидя етмиш, 20-ъи иллярдяки синфи тябягяляшмяни эюрмцш, 
йени йаранан аиля мцнасибятляринин ъанлы шащиди олмушду. 
Ябцлщясянин «Танышлар», Щцсейн Мещдинин «Хавяр», Сейид 
Щцсейнин «Ики щяйат арасында», Яли Вялийевин «Гарлы даьлар» 
кими китаблары беля бир мцшащидянин мящсулу иди. 
 Йенилийин кющнялийя гаршы мцбаризяси, цстцнлцйц, гяля-
бяси бу ясярлярин ясас лейтмотиви иди. Бу дюврцн щекайяляри иля 
ютяри бир танышлыг беля эянъ насирляримизин мювзу эенишлийиня, 
рянэарянэлийиня хцсуси фикир вердиклярини айдын эюстярир. Бой 
атан, ъана-гана долан йени гцввялярин йцксялиши иля йанашы 
щяля дя ялдян чыхмыш яййамларыны гайтармаг цчцн фцрсят 
эюзляйянляр, юз ращатлыьыны халгın мянафейиндян цстцн 
тутанлар, шяряфли зящмятя щягарятля бахан, йени щяйатла айаг-
лаша билмяйян мешшанлар вар иди вя щяр васитя иля йенилийя ма-
не олмаьа чалышырдылар. Беляляри Мир Ъялалын эюзцндян гача 
билмямиш, онун ислащ вя гящредиъи эцлцшцндян йахаларыны 
гуртара билмямишдиляр. Юз вязифясиндян суи-истифадя едян тян-
бял щякимляр, защири бязяк вя тямтярагла юз мяняви 
бошлуьуну эизлятмяйя чалышан модапярястляр, рцшвятхорлар вя 
бцрократлар, савадсыз, ядабаз мцяллимляр, халг малына гясд 
едян дялядузлар, щеч бир сянятя гуллуг етмяйя гярары 
эялмяйян йцнэцл аьыллы эянъляр, ращатлыьы щяйатын йеэаня 
мягсяди щесаб едянляр, бир сюзля, язямятли сосиализм 
гуруъулуьу ишиня янэял тюрядянлярин бир чоху Мир Ъялалын 
эцлцш щядяфиня чеврилмишляр. Кющнялийя гаршы амансыз олан 
йазычы, бу тюр-тюкцнтцляри рцсвай едяркян бцтцн эцлцш васитя-
ляриндян истифадя етмишдир. О, йери эялдикъя бир-биринин боста-
нына оьурлуьа эедян доьма гардашларын кющнядян галма 
мирас давасыны, аъэюзлцйцнц дя унутмамыш («Бостан оьру-
су»), вахтиля юз гонагпярястлийиндян аьыз долусу данышан, 
лакин фцрсят дцшяндя гонаьын юз щесабына «гонаглыг» верян 
кющня «достлар»ыны да хатырламышдыр. Йазычы кющнялийи тямсил 
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едян бу гцввялярин, Я.Щагвердийевин тябириля десяк, бу 
«маралларын» мювгейи вя мянсябляринин пуч, айаглары 
алтындакы зяминянин давамсыз олдуьуну, защирян эялди-
эедяр кими эюрцнся дя, щяля дя ъидди мцгавимят 
эюстярдиклярини бядии ъящятдян цмумиляшдиря билмишдир. Щям 
дя бу щекайялярдя йенилийин цстцнлцйц, гялябяси, иътимаи 
щяйатын зярури бир амили кими, щяр бир щекайянин мювзу вя 
мягсяди иля баьлы олан дахили зярурят кими эюстярилмишдир. Мир 
Ъялал кющнялийи тянгид едяркян юз ясас идеалыны - зящмяткеш 
инсанын хошбяхтлийи мясялясини щямишя диггят мяркязиндя 
сахламышдыр. Онун сатирик вя йумористик щекайяляриндя 
инсана дярин мящяббят, онун шяхсиййятиня вя ляйагятиня 
сонсуз ещтирам щисси вардыр. Йазычы инсан характеринин 
защирян хошаэялян, лакин диггятля мцшащидя етдикдя зяряри 
ашкара чыхан ъящятлярини юйрянмяйя чалышыр. Онун зяннинъя, 
Нясиб кишинин («Щяким щекайяляри») гонагпярястлийи чох 
тягдирялайиг бир кейфиййятдир. Лакин бу гонагпярястлик аиля 
цзвляринин корлуг чякмясиня, хястялянмясиня вя юлцмцня 
баис олурса, беля бир кейфиййят йаныглы эцлцш щядяфиня 
чеврилмялидир. 
 Мир Ъялал кющнялийи тямсил едян гцввяляр щаггында 
башдансовма, ютяри йа кюнцлсцз даныша билмир. Мцяллиф 
тящкийясинин сон дяряъя сакитлийиня бахмайараг йазычынын 
кинайясини, аддымбашы ришхянд вя ейщамларыны, охуъунун 
диггятини ящвалат вя характерин мащиййятиня, ян мцщцм 
ъящятиня йюнялтмяк мягсядиля мцдахиля етдийини эюрмяк 
мцмкцндцр. Лакин бу мцдахилядя нясищят, дидактика, ибрят 
дярси дейил, йеня дя бир сямимиййят ащянэи цстцнлцк тяшкил 
едир. 
 Мир Ъялал илк очеркляриндя олдуьу кими 30-ъу иллярдя 
йаздыьы бир сыра мараглы щекайяляриндя дя тякъя игтисади, 
мядяни, техники йенилийи, тярягги вя йцксялиши тяряннцм 
етмямиш, щям дя инсанларын мянян дяйишдийини, «шцурлардакы 
ингилабы» да эюстярмишдир. Язямятли биналара гойулан щяр бир 
кярпиъ, сечкилярдя цмумхалг севинъини ифадя едян кичик бир 
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дявятнамя, бащарын мцждясини эятирян аь синяли гарангушун 
севинъи, анасыны кянддян шящяря – юз хошбяхт щяйатыны 
эюрмяйя дявят едян садядил бир оьулун цряк дюйцнтцляри, 
мящсулун боллуьундан сон дяряъя мясуд олан бир 
колхозчунун тябяссцмц, ясэярлийя эетмиш олан оьлунун 
нишанлысына баш чякян хошбяхт бир ананын наращатлыьы вя с. 
бцтцн бунлар щяссас йазычы Мир Ъялалын цряйиндя дярин 
тяяссцрат бурахмыш, юз охуъусуну да бу севинъя вя 
наращатлыьа шярик етмяйя чалышмышдыр. 
 Кющняликдян, мяняви ясарят буховларындан азад 
олан йени инсанлар – Наняляр, Бадамлар, Ещтийат халалар, 
колхозчу Щятям дайы, фящля Якбяр, мцщяндис Бархудар, 
совет дюйцшчцсц Бяндалы Мир Ъялалын щекайяляриндя юз 
гануни йерлярини тутдулар. Санки «Бянювшя» колхозунун 
цзвц Щятям дайы Вятянин эюзялликлярини, бол немятли 
тарлаларыны сейр едир, «сцрцлмцш зямиляря, йени салынмыш цзцм 
баьларына, дяряляри юртян аьаълыглара, бюйрцнц йеря вериб 
пайыз эцняшиндян исинян тяпяляря, тяпяляр арасында иплик кими 
долашыг дцшян ъыьырлара» бахараг Вятян мянзярясиндян 
доьан севинъини бюлцшмяк цчцн бир щямсющбят ахтарыр. O, 
енли овъуна, гыса вя дцз бармагларына бахыр, чувалдакы 
буьдадан бир овуъ эютцрцр, ъяващир кими тямиз дяняляри 
аралайыр. Охудуьу щяйат китабынын мязмунуну бурада 
эюрцр; торпаг, ямяк, чюряк!.. 
 Лакин бу фираван щяйат бирдян-биря газанылмамыш, 
онун уьрунда инсан мящрумиййятляря дюзмцш, гурбанлар 
вермишдир. Санки инсанларын азадлыьы йолунда мяьрур 
аддымларла дар аьаъына сары эедян, «Ленин, Ленин» сюзляри иля 
кцтлялярин цряйиня йол тапан Баьырын язямятли симасы, щяйатын 
вя щягигятин мянасыны фящляляр ичярисиндя дярк едян 
Мярданын вя Гядирин мцбариз йолу йазычынын хяйалында 
ъанланыр. Мир Ъялал ингилаби шцуру ойанан, юз инсани ляйагят 
вя щцгугуну тядриъян дярк едян Азярбайъан кяндлисинин 
щяйатыны цряк чырпынтылары иля тясвир етмишдир. Биз цряк 
чырпынтылары иля дейирик, чцнки истяр «Дирилян адам», истярся 
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«Бир эянъин манифести» романларында щцгугдан мящрум 
олан йохсул кяндлилярин фаъияси сонсуз бир щяйяъанла гялямя 
алынмышдыр. Хцсусиля «Нявазиши кютяк, дуйдуьу язаб, сон 
гисмяти фаъияли юлцм олан» кюрпя бащарларын талейи мцлкядар, 
хан-бяй аьалыьы шяраитиндя ня гядяр кядярли иди. 
 Мир Ъялал ясил ушаглыг сяадятини беля тясяввцр едир: 
«Ня эюзялдир ушаглыг яййамы! 
 Ушаглыг щяйаты! Ятбала гуш ганадлары алтында пярвяриш 
тапан кими сян дя исти ана гуъаьына сыьыныр, бцтцн дцнйанын 
сяадятлярини бу доьма йурдда тапырсан. Сян бурада щяр ъцр 
наз-нявазиш, шылтаг вя яйлянъялярля зянэинсян. 
 Бурада сян мяьрур, тох, эцълц вя йцксяксян. Бурада 
кимсяйя бойун яйян дейилсян. Ананын гуъаьында исиндикъя, 
мещрибан ялляри иля тумарландыгъа, доьма сцдц иля 
бясляндикъя, няфясини дуйдугъа щеч бир шей сянин цчцн 
горхулу дейил. Эюйлярин дя, йерлярин дя султаны сянсян! 
 Сян истяйяндя сойуг олур, сян истяйяндя исти олур. Сян 
истяйяндя ишыг йаныр, истямяйяндя сюнцр. Сян истяйяндя сусур, 
истямяйяндя диллянирляр. Щяр шей сянин щцдудсуз кюрпялик 
щакимиййятиня табедир!». 
 «Манифест»ин гящряманы Бащар няинки тякъя бу 
щцдудсуз кюрпялик щакимиййятиндян мящрумдур, щям дя о, 
цстялик аьласыьмаз ъяфалара, ишэянъяляря мящкум едилмишдир. 
О, аналарынын йанында «хырдаъа эюбяляк кими эюрцнян сары 
ъцъялярин хошбяхтлийиня гибтя едир, чцнки «онлара чюряйи ъиря 
иля вермирляр. Аналарындан айырмырлар, исти йатагдан 
говмурлар. Хыш дяриня батанда онлар йыхылмыр. Айагларыны 
зянъир кясмир, эюзляриня гылчыг долмур». 
 Бащар варлы ушагларына щясядля бахыр; чцнки «Онлар 
щеч няйя щясрят дейилляр. Йаван арпа чюряйи онларын аьзыны 
апармыр. Цзляри эцн алтында габыг гоймур. Истидян эюзляри 
аьрымыр, дизляри эизилдямир, тярдян боьулмур, гыздырмайа 
дцшмцрляр». 
 Кюрпя йашларында бир парча чюряк цчцн евдян 
дидярэин дцшян бу заваллы ушаьын цряйиня бир арзу ишыг салыр – 
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евляриня гайытмаг! О, «аьаъда йарпаг, будагда бир гуш 
олмаг», бир анлыьа юзцнц сярбяст щисс етмяк щясрятиндядир. 
Бир парча чюряйя, исти бир буъаьа, мещрибан бир бахыша, 
црякачан бир сюзя щясрят галан Бащарын налясини щеч кяс 
ешитмир, неъя дейярляр: йер гаты, эюй узаг. Дцнйайа 
«йумруьуну дцйяряк дюйцшмяк цчцн эялян, яллярини ачараг 
щяр шейдян мящрум вя мяйус эедян» Бащарын талейини беля 
цряк йандыран шякилдя гялямя алмаг цчцн тякъя мцшащидя 
кифайят дейилдир. Бялкя о щиссляри дахилян йашамаг лазымдыр. 
Бялкя дя Бащарын талейи иля йазычынын талейи арасында цзви бир 
баьлылыг вардыр. Чцнки о да ушаг йашларындан йетим галмыш, 
ещтийаъын сярт цзцнц эюрмцшдцр. О да «Ещтийаъдан боьулан, 
евиндяки бир тай кюмцрц, яллярини тикан апара-апара йыьдыьы 
фысдыьы, эятирдийи чырпыны сатмаьа, чюряйя дяйишмяйя имканы 
олмайан» кяндлилярля бир дахмада няфяс алмыш, онларын йаш 
чырпылардан галадыьы тонгалда гызышмыш, «миллят», «гардашлыг» 
вя «бярабярлик»дян дям вуран, лакин яля кечирдийи 
гянимятляри аъ гурд кими бюлцшдцрмяйя ъан атан мцсават 
аьаларынын, бябир бяйлярин, щаъы атакишилярин зцлмцня, 
тящгириня мяруз галан кяндлиляри юз эюзц иля эюрмцшдцр. 
Мящз буна эюря дя хошбяхт совет ушагларынын гайьысыз 
эцнляри, сонсуз имканлары Мир Ъялалы црякдян севиндирир. 
Беля бир севинъ щисси онун ушаглар цчцн йаздыьы щекайялярдя 
дярщал эюзя чарпан бир кейфиййятдир. 

Мир Ъялалын гялямя алдыьы мювзулар ня гядяр 
мцхтялиф, рянэарянэ олса да, онларда цряйяйатан бир 
сямимиййят, щярарятли бир лиризм, дахили бир чырпынты дярщал щисс 
олунур. Йазычы истяр бадам аьаъларынын кясилиб йериндя 
тяййаря мейданчасы салынмасындан гязяблянян вя американ 
империалистляриня гаршы цсйан едян йохсул Иран кяндлисинин 
щяйатыны тясвир етсин («Бадам аьаълары»), истярся севэилиси 
фашистляр тяряфиндян гара торпаглара эюмцлмцш бир 
дюйцшчцнцн язиз хатирялярини («Балдан яввял») гялямя  алсын,  
истярся  дя,  синясинин  ганы  йашыл  отларын  цзяриня  тюкцлян 
эцнащсыз бир кюрпянин талейини («Одлу мащнылар») тясвир 
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етсин – фярги йохдур, бунларын щяр бирисиндя о, охуъуну 
дцшцндцрцр, щяйяъанландырыр, онун щиссляриня щаким кясилир. 
Щяйатын «ятли-ганлы бир парчасы» олан бу щекайялярдя санки 
бцтцн щяйатыны бадам аьаъына баьламыш йохсул бир аилянин 
талейини эюрцр, севэилисинин дяфн олундуьу гуру торпаьа ики 
дамъы эюз йашы ахыдан дюйцшчцнцн гязяб вя интигамына 
шярик олур, мешядя азад бир гуш кими бюйцмцш ушаьын юлцм 
анларындакы щычгырыгларыны ешидирсян. Ана торпаьа, онун 
эюзял, мяьрур, садя инсанларына дярин вя тцкянмяз 
мящяббят, бу инсанларын талейи иля цзви баьлылыг – Мир Ъялал 
нясриня дахили щярарят верян, ону ганадландыран ясас 
амиллярдир. Садя адамларын щяйатындакы сямимиййят, 
поезийа, ясил мящяббятя лайиг ъящятлярин тясвири онун ясяриня 
бир тяравят вермишдир. 

Мир Ъялал халг щяйатынын эюзяллийини, ращатлыьыны вя 
асайишини позмаьа ъан атан щяр щансы бир гясбкарын, 
ишьалчынын амансыз дцшмяни кими чыхыш етмишдир. Йазычынын 
Бюйцк Вятян мцщарибяси дюврцндя йаздыьы щекайяляр 
ядябиййатымыз тарихиндя «гязябли щекайяляр» кими 
гиймятляндирилмишляр. Чох диггятялайиг бир ъящятдир ки, 
мцщарибя илляриндя ъябщядя вя архада цмуми вязиййятин, 
халг психолоэийасынын дяйишмяси иля ялагядар олараг Мир 
Ъялалын щекайяляринин дя щядяфляри, ащянэи дяйишмишдир. 
Онун мцщарибя дюврцндя йаздыьы илк ясярляри цчцн чаьырыш, 
сяфярбярлик ящвали-рущиййяси характер олса да, даща сонралар 
йаздыьы щекайялярдя дцшмян цзяриндя гяти гялябя чалмаг 
мейли чох эцълц верилмишдир. Бу ясярлярдя совет халгынын, 
sовет oрдусунун гялябясиня, Коммунист партийасынын щагг 
ишиня сонсуз инам щямишя ясас вя щялледиъи бир кейфиййят кими 
галмышдыр. Мир Ъялал халгын щяйатында ян бюйцк сынаг 
эцнляринин аьырлыьыны ня гядяр ъидди планда тясвир ется дя, юз 
йазычы тябиятиндян доьан тябяссцмц дя унутмамышдыр. Бу 
дювр щекайяляринин бир гисминдя  юз  кечмиш  яййамларынын  
эери  гайтарылаъаьы  щаггында  хам  хяйала дцшян, Гафгаза 
бир йаьлы тикя кими бахан аьаларын эцлцнъ вязиййяти 
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(«Чякмя»), сяййащ ады алтында кяшфиййат апаран алман 
ъасусларынын гара ниййятляри («Чубчик») мясхяряйя 
гойулмушдур. Цмумиййятля, щям ислащедиъи эцлцш, достаня 
бир тябяссцм, щям дя сатира атяши Мир Ъялал нясринин 
диггятялайиг кейфиййятидир. Халгымызын парлаг зякасындан, 
йенилийи дуймаг габилиййятиндян, щазыръаваблылыьындан 
доьан бу тябяссцмц Мир Ъялал классик нясримиздян ян 
гиймятли бир йадиэар кими алмыш, горумуш, ону кющнялмяйя, 
юз тясир эцъцнц итирмяйя гоймамыш, бялкя дюврцн тялябляриня 
уйьун олараг йени кейфиййятлярля зянэинляшдирмишдир. 

Йазычынын тябиятиндя илыг йуморла цряк тярпядян 
лиризмин вящдятини эюрянляр тамамиля щаглыдырлар. Ня гядяр 
ки, «дцнйа беш эцндцр, беши дя гара» хяйалы иля кефдян башы 
айылмайан, аиля сяадятиндян мящрум олан «субайлар» 
(«Субайлыг фялсяфяси») ял-айаьа долашырлар, ня гядяр ки, халг 
малыны оьурлайан дялядузлар иътимаиййятин мцщакимясиня 
верилмямишляр, ня гядяр ки, фярсиз ювладлары цчцн реактив 
тяййарядя исти плов эюндярмяк щявясиня дцшян валидейнляр, 
йени истедадлы адамлары эюзцмчыхдыйа саланлар йашайырлар 
Мир Ъялал юз вязифясини битмиш щесаб едя билмяз. О, тякъя юз 
романлары, щекайяляри иля дейил, щям дя бир чох елми, нязяри, 
ядяби-тянгиди мягаляляри иля дя сатирамызын инкишафына кюмяк 
етмишдир. 

Мир Ъялалын ясярляриндя, хцсусян щекайяляриндя, 
диалогларын ъанлылыьы, тящкийядяки садяликля йазычы мцдахи-
лясиндяки лирик ащянэля йанашы сон дяряъя йыьъамлыг, гысалыг, 
сюзя гянаят дя ясас кейфиййятлярдяндир. Доьрудур, бязи 
щалларда сон дяряъя гысалыг йазычынын дярин вя эярэин 
психоложи анлары тясвир етмяк имканыны мящдудлашдырыр, бир 
рущи вязиййятдян сычрайышла дярщал башгасына кечяряк 
тясяввцрцн дяринляшмясиня мане олур. Лакин яксярян беля 
лаконизм тясвирдя ян зярури васитяляря ял атмаг цчцн, 
мяналара эениш йер вермяк цчцн йазычыны сяфярбярлийя алыр. 

Мир Ъялалын 50 йашы олмасына бахмайараг о, эянълийя 
мяхсус бир щявяс вя ещтирасла йазыб-йарадыр. Бир сыра 
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романлары, ири щяъмли епик ясярляри олмасына бахмайараг о, 
Азярбайъан совет нясри тарихиндя кичик щекайяляр мцяллифи 
кими танынмышдыр. 

Азярбайъан вя цмумиттифаг охуъусу ондан 
щяйатымызын мцхтялиф, актуал мясяляляриня щяср олунмуш 
йени, мараглы ясярляр эюзляйир. Бу етимады доьрултмаг цчцн 
Мир Ъялалын кифайят гядяр гцввяси вя имканлары вардыр! 

 
“Azərbaycan sovet yazıçıları”, 

 “Azərnəşr”, 1958, səh. 172-178. 
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SADƏLİK  VƏ SƏMİMİLİK 
(Mir Cəlalın anadan olmasının 50 illiyi) 

 
zərbaycan sovet nəsrinin görkəmli nüma-
yəndələrindən olan Mir Cəlal ədəbiyyata 
otuz il əvvəl gəlmişdir. Onun ilk oçerklər ki-
tabı «Sağlam yollarda» adlanır. Bu ad yazı-

çının ideya istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün çox xarakte-
rikdir. Əvvəlcə 20-ci illərin Gəncə mühiti, daha sonralar Bakı-
dakı ədəbiyyat aləmi gənc yazıçının ədəbi təcrübəsinin təkmil-
ləşməsinə və zənginləşməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.  
     1930-cu illərdə hələ gənc olan, lakin yeniliyi cəsarətlə təbliğ 
edən Azərbaycan sovet nasirlərinin mühüm bir qismi inqilab-
dan əvvəlki kəndi daha aydın müşahidə etmiş, 1920-ci illərdəki 
sinfi təbəqələşməni görmüş, yeni yaranan ailə, məişət və mədə-
ni münasibətlərin canlı şahidi olmuşlar. Ə.Əbülhəsənin  «Ta-
nışlar», Mehdi Hüseynin «Xavər», Seyid Hüseynin «İki həyat 
arasında», Əli Vəliyevin  «Qarlı dağlar» kitabları, Mirzə İbra-
himovun, T.Simurğun, Y.Çəmənzəminlinin, H.Nəzərlinin bir 
sıra hekayələri belə bir müşahidənin məhsulu idi. Məhz adını 
çəkdiyimiz yazıçıların əsərlərində inqilab sayəsində öz insani 
hüquqlarını dərk edən, işığa, azadlığa can atan zəhmətkeş in-
sanların həyatı, arzuları, yeni əxlaqi keyfiyyətləri təsvir olunur. 

Köhnəlikdən, maddi və mənəvi əsarət  buxovlarından 
xilas olmuş yeni insanlar–Nanələr, Badamlar, Ehtiyyat xalalar, 
fəhlə Əkbər, mühəndis Bərxudar, kolxozçu Hətəm dayı, kəndli 
Mehbalı Mir Cəlalın hekayələrində öz qanuni yerlərini tutdular. 

Sadə zəhmət adamı nəsrimizdə sevilməyə və təqdir 
olunmağa layiq bir obraz kimi işıqlandırıldı. Bu əsas mövzu ilə 
yanaşı olaraq cəhaləti, fanatizmi, köhnəliyi saxlamağa çalışan 
köhnə dünyanın tör-töküntüləri, yeni həyatın insanlara verdiyi 
hüquq və imtiyazlara açıq müqavimət göstərənlər, məhvə doğ-

A
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ru üz qoyduğunu dərk edib uyğunlaşmağa, müxtəlif cildə gir-
məyə çalışanlar amansız satira atəşinə hədəf oldular. Belələri 
Mir Cəlalın «Kağızlar aləmi», «Göz», «Möhlətovun tərcümeyi 
halı», «Hacının xəyalı», «Kartoşka məsələsi», «Həkim Cinayə-
tov», «Sara» və s. hekayələrində rüsvay edildilər.  

Hər iki həyatı və insani münasibətləri təsvir edərkən Mir 
Cəlal sadə, zəhmətkeş insanın nəcib keyfiyyətlərini diqqət mər-
kəzində saxlayır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illəri-
nə həsr olunmuş «Qaymaq» hekayəsini xatırlamaq kifayətdir. 
Bu hekayədə sadəlövh, yoxsul Mehbalının bəzzaz məşədi 
Möhsünlə sövdasından danışılır, Mehbalı məşədinin dükanın-
dan aldığı xırda ehtiyacı ödəyən şeylər müqabilində ona hər 
gün bir kasa qaymaq aparır. Mehbalı kişi bunu özünə borc he-
sab edir. Məşədinin zahiri təmkinliliyi, «ağzı dualı» olması 
avam kəndlinin gözündən pərdə asmışdır. Lakin bir gün bu sa-
kit, hər gün davam edən aldanışlara təsadüfən son qoyulur. 
Qaymağı məşədinin dükanına oğlu gətirməli olur. Qaymağın 
üstündən götürüldüyünü hiss edən məşədi kasanı rədd edir. Ata 
oğlundan haqq-hesab istəyir və qaymağın öz sahibinə çatmadı-
ğına təəssüf edir.  

Mir Cəlalın bu maraqlı hekayəsində ən xarakter cəhət 
odur ki, avam kəndlinin sadəlövhlüyü uydurulmamış, heç bir 
müdaxiləyə, əlavəyə ehtiyac olmadan sona qədər təbii şəkildə 
davam etdirilmişdir. Kəndlinin sadəlövh oğlu Nadir də bu əh-
valata ancaq təəccüb etməklə kifayətlənir: «Belə ləzzətli şeyi 
anam mənə nə üçün vermir? Bəs atam nə üçün bunu özü yemir, 
yavan çörəyi dişinə çəkir?».  

Buna bənzər bir çox cavabsız suallar sadəlövh Nadirin 
uşaq xəyalını məşğul edir. 

Hekayənin sonunda dükanı hökümət tərəfindən 
möhürlənən məşədinin vəziyyəti Mehbalını düşündürür. O, 
heyrət içində öz sadəlövhlüyünü başa düşür.  

 «Qaymaq» hekayəsində Mir Cəlal o zaman hələ də bir 
çox kəndlilərin dindarlara kor-koranə etiqad bəslədiyini, bu eti-
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qadın acı nəticələrini, bundan əlavə fəhlə-kəndli hökumətinin 
Mehbalı kimi kəndlilər üçün nə qədər doğma, nə qədər qay-
ğıkeş və əziz olduğunu da göstərmişdir. Oxucu kəndlinin sadə-
lövhlüyünə gülür. Lakin bu gülüşdə dərin bir hüsn-rəğbət hissi 
vardır. 

1930-cu illərdə Mir Cəlal gənc nəslin boy atmasını, inki-
şafını diqqətlə müşahidə etmişdir. Ramazan («Həkim Cinayə-
tov»), Səmayə («Möhlətovun tərcümeyi-halı»), Məcid («Ka-
ğızlar aləmi»), Hikmət («Hikmətdən  xəbər») və başqa gəncləri 
sevə-sevə təsvir etmişdir. Doğrudur, onların bir çoxu hələ həyat 
təcrübəsinə malik deyillər, düşməni ifşa etməkdə kifayət qədər 
sayıqlıq göstərə bilmirlər, ehtiyat və təmkin lazım olan yerdə 
coşğunluq və səbrsizlik göstərirlər. Bütün bunlara baxmayaraq 
gənclik yeniliyi, xoşbəxtliyi, baharı, inkişaf və yüksəlişi təmsil 
edir. Mir Cəlalın seçkilərə həsr etdiyi hekayələrin («Nanənin 
hünəri», «Hikmətdən xəbər») qəhrəmanları, sənaye şəhərində 
yetişən fəhlələrin nümayəndəsi Əkbər («Heyrət») belə gənclər-
dəndir. Onlar xoşbəxt yaşayırlar. «Gözün aydın» hekayəsində 
təsvir olunan gənc ziyalı da xoşbəxt yaşayır, «Bənəfşə» kolxo-
zunun üzvü Hətəm kişi də öz taleyindən razıdır, qoca bağban 
Nəsibin də («Qonaqpərəst») rahat həyat üçün hər cür imkanı 
vardır. Sovet adamları Kommunist partiyasının və Sovet höku-
mətinin qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Bizim vətənimizdə insa-
nın mənəvi inkişafı, istedadların yüksəlməsi üçün hər cür im-
kan vardır. Bunu sübut üçün «Susuzluq» hekayəsini nəzərdən 
keçirmək kifayətdir. Rəssam Şahnəzər və şagirdi xalqa xidmət 
edən sənətin–xalqın mənəvi gözəlliyini təbliğ edən həqiqi sə-
nətin müqəddəsliyindən danışırlar. Səhərin yaqut rəngi, bulud-
ların əlvan don geyməsi, təbiətin oyanması onları düşündürür. 
Şahnəzər böyük təəssüflə deyir: «Kitabdan başım çıxaydı, o 
qara sətirlər mənimlə danışaydı. Allahın qabağına çıxıb yeni və 
daha gözəl aləm yaratmasaydım, adımı dəyişərdim...».  

   Mir Cəlalın həm ciddi səpkidə yazılmış hekayələrində, 
həm də satirik və yumoristik əsərlərində insana dərin məhəb-
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bət, onun şəxsiyyətini, ləyaqətini yüksək qiymətləndirmək əsas 
keyfiyyətdir. Lakin müəllif insan təbiətinin zahirən xoşa gələn 
cəhətlərinə bağlanıb qalmır, onun daxilinə, mahiyyətinə diqqət 
yetirir. İnsan təbiətindəki hər bir qüsurun yanından saymazyana 
keçmir, ona etinasızlıq göstərmir, güzəştə getmir. Misal üçün, 
yazıçının «Qonaqpərəst» hekayəsini nəzərdən keçirək.  

Bağban Nəsibin qızı xəstələnmişdir. Həkim, qızın 
sağalması üçün dərman yazır, məsləhət verir. İki il yarımdan 
sonra onun yolu yenə Nəsibin evinə düşür. Bu dəfə körpə qızın 
həmin çarpayısında onun kiçik oğlu yatır. Həkim vaxtilə 
müalicəsilə məşğul olduğu qızın vəziyyətini soruşarkən Nəsib 
kişi məyus halda cavab verir: «Ömrünü sizə bağışladı». Gənc 
həkim vicdanı qarşısında özünü günahkar hesab edir: «Məni 
daha artıq incidən o balaca qız, açılmadan solan qonça idi. O, 
nə üçün ölsün. O, yaşamalı idi. Yaşasa idi bu ailənin şənliyi 
pozulmazdı. Gələcəkdə xalqımıza xeyir verən bir adam olardı, 
bəlkə də yeni və qanacaqlı bir ana, nümunəvi bir tərbiyəçi 
olardı». Nəsibin: «Ömrünü sizə bağışladı» sözləri ona bir 
istehza kimi görünür: «Bununla Nəsib kişi, deyəsən, mənə, 
mənim müalicəmə gülür». Həkimin yolu üçüncü dəfə yenə də 
Nəsibin evinə düşür. Bu dəfə də onun revmatizmdən yatan 
böyük oğlu İmranı müalicə etmək lazimdır. İndi gənc həkimi 
müalicədən daha çox xəstələrin ailə şəraiti–bu vaxtsız ölüm-
lərin əsil səbəbləri maraqlandırır. Məlum olur ki, uşaqların ölü-
münə əsl səbəb–bağban Nəsibin qonaqpərəstliyidir.  

Burada Mir Cəlal əsil milli adət olan qonaqpərəstliklə, 
saxta qonaqpərəstliyin fərqini aşkara çıxarmağa çalışır. 

Nəsibin nəzərində, qonağa ehtiram hər şeydən vacibdir. 
Ailə üzvləri də, xəstələr də bir təhər–yeməksiz, baxımsız 
keçinə bilərlər, «çünki, böyüyün böyük yeri var, kiçiyin kiçik», 
«qonağın qonaq yeri var, qaranın qara». Nəsib kişi üstəlik evin 
səliqəsində, zahiri qonaqpərəstlikdə öz tay-tuşlarından geri 
qalmamaq mərəzinə də tutulmuşdur; çünki  «dost var, düşmən 
var. Səliqə-sahman yaxşı şeydir...». Bu dost-düşmən tənəsi 
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onun ailəsini amansız bir fəlakət qarşısında qoymuşdur. Bi fə-
lakətə başlıca səbəb Nəsibin avamlığıdır: «Mat-məəttəl qalmı-
şam ki, bu nə bəladı, nəzərdi, gözdü, afatdı, vurğundu, qarğışdı, 
nədi bilmirəm».  

Bu əhvalatdan çox məyus olan həkim işıqlı, geniş, səli-
qəli otaqlardan birisinin qapısını açıb soruşur ki, bu otaq kimin-
dir. O, belə bir cavab eşidir:  

«–– Kimin olacaq; ay doktor. Şükur allaha, özümüzün. 
Qonaq otağımızdır da, bilmirsiniz? 

 –– O yankı, o çarpayı qoyulan otaq kimindir?  
İmranın anası dilləndi: 
–– Eh, –– dedi, ––ay doktor, fələyin üzü qara olsun, arzu-

kamımız var axı bizim. Oranı İmranın toyuna, gəlinə saxlamı-
şıq». 

Burada gənc həkim qəzəblənərək deyir: 
«Sənin övladlarını bir-bir əlindən alan həmin bu niyyətin-

dir, sənin özünsən. Ölən uşaqlar dirilib qəbirdən qalxsalar, siz-
dəki qonaqpərəstliyə lənət oxuyarlar...». 

Mir Cəlalın fikrincə, qonaqpərəstlikdə də bir ölçü olmalı-
dır. Belə əliaçıqlıq, kor-koranə səxavət ailəni xoşbəxtlikdən, 
adi yaşayış imkanlarından məhrum etməməlidir. 

Yazıçı sovet tibb elminin inkişafına mane olan köhnə 
adət və qənaətləri tənqid etməyi qarşısına məqsəd qoymuş və 
buna müvəffəq olmuşdur.  

Bu səpkidə yazılmış hekayələrdə Mir Cəlalın müvəffə-
qiyyəti bir də orasındadır ki, təsvir etdiyi əhvalatın gedişinə 
müdaxilə etmir, nəsihət vermir, nəticə çıxarmır. Yazıçının 
məqsəd və niyyəti əhvalatın mahiyyətindən, xarakterlərin dav-
ranışından və hərəkətindən doğur. 

Sovet  ailələrindəki qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissi, 
vətəndaşlıq borcu məsələsi əsasən kiçik hekayələr müəllifi olan 
Mir Cəlalı həmişə düşündürmüşdür. «Vicdan əzabı», «Şəxsi 
məsələ», «Kəmtərovlar ailəsi», «Tamaşa» və s. hekayələrdə 
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ailənin sağlam əsaslar üzrə qurulması məsələsini müəllif dönə-
dönə təbliğ etmişdir. 

                                                    *** 
Mir Cəlalın «Dirilən adam» romanı Azərbaycan zəhmət-

keşlərinin Sovet hakimiyyəti uğrunda qəhrəman mübarizəsinə 
həsr olunmuşdur.  

Yoxsul kəndli Qədirin şəxsi həyatı və ailəsinin taleyi 
əsərdə görkəmli yer tutur. Onun ictimai haqsızlığı tədricən dərk 
etməsi, şəhərdə mənəvi cəhətdən yetkinləşməsi, daha sonra 
«kəndin harayına» gəlməsi - belə bir həyat və mübarizə yolu 
təsvir olunmuşdur. 

Bir parça çörək üçün öz evindən, ailəsindən didərgin 
düşən Qədirin faciəsini göstərmək üçün yazıçı onu kənd 
yüzbaşısı Bəbirbəylə üz-üzə gətirir, şəhər həyatı içərisində, 
zülmdən, əsarətdən cana doymuş yoxsullar arasında təsvir edir, 
bununla da müsavat özbaşınalığı  dövründə kəndlinin 
narazılılığını, məhrumiyyətini, qüssə və peşimançılığını, arzu 
və xəyallarını göstərməyə çalışır. Bəbirbəy Qumruya təsəlli 
verərkən Qədirin qətlini «millət yolunda ölən şəhid» kimi 
qələmə verir, möhtəkir Hacı Hüseyn evi müzayidəyə qoyulan 
Qumruya verdiyi neçə günlük möhləti özünün «millətə olan 
ehtiramı» adlandırır. Avazlı Qənbər kişi evdən didərgin düşən 
arvadını vəhşicəsinə öldürən «müsəlman qardaşına» razılığını 
bildirir, onun hərəkətini «millətin namusunu qorumaq» kimi 
qiymətləndirir. Əslində xalqın, millətin həyati ehtiyacları ilə 
heç bir əlaqəsi olmayan bu sözlər ancaq gözlərdən pərdə 
asmaq, istismarçıların qara niyyətlərini pərdələmək üçün idi. 

Dünyada həqiqət axtaran Qədirin mənəvi dəyişməsini 
təsvir edərkən müəllif  Azərbaycan kəndlisinin oyanmasına 
diqqət yetirmişdir. Xoşbəxtliyi ancaq xeyirxahlıqda, sədaqətlə 
qulluq etməkdə görən Qədir həyatdakı ictimai bərabərsizliyin 
mahiyyətini anlamır, özünün insanlıq hüququnu, bir ailənin 
qanuni yiyəsi olduğunu sübut edə bilmir. Qədir özünün cismən 
ölmədiyini də, yaşamağa haqlı olduğunu  da isbat edə bilmir. 



   Mir Cəlalın bədii nəsri  
 

 83

Lakin o, tədricən anlayır ki, «zəhərdən şəfa, ağadan vəfa» um-
maq olmaz.  

Qədirin «dirilməsi» həm müstəqim mənada, həm də icti-
mai mənada təsvir olunmuşdur. Bu təkmilləşən, öz hüquqlarını 
başa düşən, vaxtilə əzilmiş, alçaldılmış və təhqir olunmuş insa-
nın əvvəlcə şübhə və tərəddüdlə, sonra qəti inamla, əzmlə işığa, 
səadətə doğru addımlaması, mübarizə meydanına atılması de-
məkdir. 

Yazıçı  yoxsul kəndlilərin nəcib keyfiyyətlərini; sadəliyi-
ni, açıq ürəkliliyini, işgüzarlığını məhəbbətlə təsvir etmişdir. 
Qumru özünün gözəlliyi, isməti, ailəsinə sədaqətilə namuslu 
analarımızın ən gözəl keyfiyyətlərini təmsil edir. Romanda 
Qədirin ailəsilə, bu ailəyə qovuşmaq həsrətilə bağlı olan 
səhifələrdə daxili bir hərarət, lirik bir ahəng vardır. «Kənd, 
bahar səhəri, qığıldayaraq oynayan Faxirə, ona layla deyən 
Qumru, xallı pişik» haqqında düşünən, ailəsinə heç olmasa bir 
ətək şirin armud aparmaq arzusunda olan  Qədirin hissləri təbii 
və təsirlidir. Lakin eyni hərarət və səmimiyyət  şəhər həyatının 
təsvirində görünmür. «Quduz şəhər» fəslində bir-birini qovan, 
bir-birindən qəribə və dəhşətli əhvalatlar ötəri və rabitəsiz 
şəkildə təsvir olunur, sakit  və arzularla dolu kənd həyatı 
unudulur, onun yerini anlaşılmaz bir hərc-mərclik tutur. Burada 
Mir Cəlalın sakit təhkiyəsi üçün xarakter olan ürəyəyatan 
səmimiyyət öz yerini davalı çəkişmələrə verir. Bu əhvalatçılıq 
inqilabçıların dərin obrazını yaratmaq meylindən yazıçının 
nəzərini yayındırır. Mir Cəlal inqilabi mübarizə səhnələrini 
təsvir edərkən ürək titrədən lirik ahəngi və mehriban yazıçı 
müdaxiləsini təmkinlə davam etdirə bilmir.  

*** 
«Dirilən adam» romanından fərqli olaraq «Bir gəncin 

manifesti» romanında kənddəki və şəhərdəki inqilabi 
mübarizənin dairəsi nisbətən geniş ölçüdə təsvir olunmuşdur. 
1918–20-ci illərdə Azərbaycan müsavat ağalığının və xarici 
müdaxiləçilərin zəhmətkeş kütlələrin həyatına necə bir fəlakət 
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gətirməsi, əksinqilabi cəbhənin qəddarlığı, rəzalətləri və xalqın 
inqilabi şüurunun oyanması göstərilir. Əsərdə zülm və istismar 
əlindən təngə gələn kəndlilərin narazılığını təmsil edən 
zəhmətkeş Mərdandır. Doğrudur, onun kənd varlısı Hacı 
İbrahimxəlili döyməsi zahirən şəxsi qısasa bənzəyir, şəxsi 
narazılığın ifadəsi kimi görünür. Lakin, əslində, bu kəndlilərin 
uzun zaman ürəkdə qövr  edən və coşğun şəkildə aşkara çıxan 
narazılıq hissi idi. 

Yazıçı geniş xalq kütlələrinin mübarizə əhval-ruhiyyəsini 
dürüst göstərmişdir. Mərdan hələ inqilabın əsil məqsəd və 
vəzifələrini dərk etmir, ayrı-ayrı dövlətliləri «plana salmaq», 
məhv etmək qənaətindədir. Doğrudur, o şəhərdə ikən kənddə 
qoyub gəldiyi anasını, körpə qardaşı Baharı xatırlayır. «Burada 
dünyanın düzəlməyi ilə məşğul olursan, öz doğma ana və 
qardaşının halından xəbər tutmursan»- deyə özünü məzəmmət 
edir. Lakin məslək dostu Bağır onu başa salır ki: «Bəzzaz dü-
kanları parça ilə dolub, kasıb uşağı şaxtada lütdür... Arzuma-
novun dəyirmanı un ilə dolu, yoxsul acından küçələrdə milçək 
kimi qırılır: Zülm ərşə dayanıb». Bu ictimai bərabərsizliyi gör-
sə də, hələ Mərdan insanların azadlığı yolunda–məslək yolunda 
fədakarlığın mahiyyətini anlamır, «Lenin, Lenin, Lenin» sözlə-
rini cəsarətlə deyərək dar ağacı yanında dayanmış kommunistin 
görkəmi onda qəribə təsəvvür oyadır: «Məhkum dara çəkiləndə 
varlıq töküləcək, bu saat bütün dünya tərpənəcək, günəş sönə-
cək, kainat tünd və cəhənnəmi bir qaranlıqda gurultu ilə uçu-
rumlara yuvarlanacaq, batıb gedəcəkdir...». Lakin o, düşmənin 
öz hökmlərini çox amansız, soyuqqanlı, əlləri titrəmədən hə-
yata keçirdiyini görür, öz sadəlövhlüyünə daxilən gülür  və bu-
rada da həyata, insanlara açıq gözlə, sayıq nəzərlərlə baxır, san-
ki bir boy ucalır. 

  Mir Cəlal Mərdanın, Sonanın və Baharın kənddəki hə-
yatını təsvir edərkən daha səmimidir. Bu həyat tərzilə bağlı 
olan lirik ricətlərdə və haşiyələrdə bir təravər, epiqraf və mü-
raciətlərdə qəhrəmanlarına  lirik sənətkar mehribanlığı, mü-
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daxilələrdə bir ürək yanğısı hiss olunur. Müəllif özünü sevimli 
qəhrəmanlarından kənarda duran adi müşahidəçi, seyrçi 
rolunda göstərmir, bəlkə onların sevincinə, kədərinə şərik olur.  

Dünyaya gəldiyi gündən ehtiyac və məşəqqətin sərt 
üzünü görən, «nəvazişi kötək, duyduğu əzab, son qisməti 
faciəli ölüm» olan körpə Baharın taleyi nə qədər kədərlidir. 
Doğrudur, Mir Cəlal onun sevinclərini, bir qədər zahirən qay-
ğısız, əyləncəli görünən məşğuliyyətini də təfərrüatı ilə təsvir 
edir. Lakin onun sevinclərinin ötəri olduğu, bunun ailə asu-
dəliyindən doğmadığı dərhal hiss olunur.  
       Mir Cəlalın «Manifest»də məhəbbətlə təsvir etdiyi qəhrə-
manlar içərisində Sona xüsusilə seçilir. Sona həm qayğıkeş bir 
ana, həm də öz qürurunu, izzəti-nəfsini, insani ləyaqətini 
yüksək qiymətləndirən vətəndaş kimi nəzəri cəlb edir. Onun 
ehtiyac içərisində qalması, «Yusif - Züleyxa» xalçasını satması 
ilk baxışda adi bir vəziyyət kimi görünür. Əslində oğlunun toy 
günü üçün qiymətli bir hədiyyə kimi saxlanan bu xalça «əbədi 
və təmiz bir məhəbbətin» timsalıdır. Belə bir hədiyyəni satmaq 
onun qüruruna toxunur. Ana ingilisin saydığı «sarı və buz kimi 
soyuq qızılların bir-bir əlinə toxunduğunu» hiss edərkən adi bir 
fəhlənin sözü onu sanki yuxudan ayıldır: «Verin, verin aparsın 
fahişələrə fərş eləsin. Qoy onu toxuyanlar quru yerdə qalsın. 
Ay bədbəxt, qafil müsəlman». Bu işarədən sonra Sonanın ke-
çirdiyi həyəcanlar ani görünsə də onun daxili monoloqundakı 
fikir və hisslərin dərin həyati əsası olduğu  aşkar nəzərə çarpır: 
«Nədən doğma oğlumun dağdan ovladığı ceyran bizə yaraş-
madı, nədən öz əllərimlə toxuduğum xalça mənə yaraşmadı, 
Kimdir bunlar. Bu kəlləpaça kimi ütülmüşlər, qızıllı törənmiş  
çapqınçılar kimdir. Haradan basa-basa çapovula  gəliblər. Nə 
üçün?  Nə üçün qəşəng şeylər onların olsun? Nə üçün? Nə 
üçün?». 

Hələlik qəzəbi bildirən, lakin hələ qəti bir qərarı ifadə 
etməyən bu sözlərdə böyük ana qüruru hiss olunur. Görünür, 
müəllif buradakı daxili monoluqu kafi hesab etməmiş, Sonanın 
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xəyalından keçənləri göstərməyi daha münasib bilmişdir. Ana-
ya elə gəlir ki, ingilis öz evində, rahat və firavan zamanında adi 
xalçaya deyil, Sonanın barmaqlarına baxır.  Təbii olaraq So-
nanın gözü qarşısında əvvəlcə öz oğlu Mərdanın məzəmmətlə 
dolu baxışı gəlib durur. Daha sonra xalça onun nəzərində bir ev 
əşyasından daha çox, vətənin ən gözəl nemətlərinin məcmuu 
kimi görünür. Burada lövhə də, daxili monoloq da, xəyal da, tə-
biət də - hər şey ananın vətənpərvərlik hissini aşkara çıxarmağa 
kömək edir.  

«Bir gəncin manifesti»ndə inqilabçı gənclərin obrazları 
hərtərəfli işlənməmişdir. Onların səsi romanda təsvir olunan 
şəhər gurultuları, qarışıqlığı içərisində güclə eşidilir. Müəllif 
bəzən hüsn-rəğbət doğuran ayrı-ayrı adamların (Turab Qeybalı, 
stansiya naçalniki) adını çəkməklə, bir hərəkətini ötəri xatırlat-
maqla kifayətlənir.  «Dirilən adam» romanında olduğu kimi, 
burada da şəhər həyatının təsvirindəki lirizm, rəngarənglik, 
təravət xeyli azalmışdır. 

Bu qüsurlara baxmayaraq «Bir gəncin manifesti» roma-
nını Azərbaycan sovet ədəbiyyatında təqdirəlayiq ədəbi bir ha-
disə kimi qiymətləndirmək olar.  

Həm şüurlarda köhnəliyə, durğunluğa qarşı mübarizəni, 
həm də sovet  gənclərinin yenilik uğrunda mübarizəsini  Mir 
Cəlalın «Açıq kitab» romanında aydın görürük. «Açıq kitab» 
həyatımızda hələ də yeniliyə, yüksəlişə mane olan əngəllər 
haqqında açıq həqiqətləri danışan kitabdır. Əsərdə hadisələr 
gah ali məktəb içərisində, gah da ailə daxilində inkişaf etdirilir.  

«Açıq kitab»da diqqətlə müşahidə etdiyimiz Gəldiev ob-
razı bizə Mir Cəlalın hekayələrindəki mənfi gənclərin xarakte-
rini əhatə edən, onları küll halında cəmləşdirən, tamamlayan 
surət kimi görünür.  

Hər bir köhnəlik özünün yaşamaq qüdrətini, cəmiyyətdə 
mövqe və nüfuz qazanmağa layiq olduğunu göstərmək üçün 
zahirən qabaqcıl görünən, guya cəmiyyətə xidmət edən id-
dialarla, fikir və qənaətlərlə silahlanır. O, özünü səfərbər 
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vəziyyətdə göstərir, fikir və hisslərə istiqamət verməyə, hərəkət 
və rəftarı ilə gəncliyi heyrətə salmağa çalışır. Gəldiev surətinin 
təbiətində olan belə bir keyfiyyət onu yeniliyin müqavimətin-
dən, hücum ehtimalından, zərbəsindən qoruyur. Onun müxtəlif 
insani münasibətlər haqqında özünə görə qənaətləri vardır. O, 
əsil dostu belə təsəvvür edir: «Dost adama xeyir verməlidir. Ya 
pullu və ağılsız olub yedirtməlidir, ya qulluq sahibi olub 
himayə kölgəsi salmalıdır, ya avara olub ələ su tökməli, baş-
maq cütləməlidir... ya da müxtəlif səbəblərə görə adama lazım 
olmalıdır». Buna görə də o, Verdiyev kimi liberallarla, Qurd 
oğlu kimi dələduzlarla daha çox ümumi dil tapa bilir, onlara 
güvənir. Vahid kimi istedadlı mühəndisləri gözümçıxdıya salıb, 
sıradan çıxarmaq istərkən, Muxtar kimi mübariz komsomollar-
la üz-üzə gələrkən, kollektivin etimadını qazanmaq istərkən 
həm öz təcrübəsinə, həm də adını çəkdiyimiz dostlarının kömə-
yinə arxalanır. Belə adamları, doğrudan da, «yeni xoşbəxt hə-
yatı öz dar, şəxsi mənfəətləri xatirinə içəridən zəhərləyənlər» 
adlandırmaq olar.  Gəldiev öz hiylələri; yağlı dili ilə qadınları 
aldadır. O, məsum qız Zoyanı gözü yaşlı qoymuş, yüngül tə-
biətli Ağcanı yoldan çıxarmış, sadədil Rübabəni aldatmaq niy-
yətindədir. Özünün məişət  pozğunluğuna bəraət qazandırmaq 
üçün «həyat şən, insan azad» sözlərini tez-tez təkrar edir, öz 
hərəkətlərindəki sərbəstliyi pis mənada həyatdakı sərbəstliklə 
əlaqələndirməyə çalışır.  

Gəldiyev və onun məfkurə dostları hədələmək, dilə tut-
maq, kələk gəlmək, saxtakarlıq etməklə özlərini saxlaya bilir-
lər. Belələri həqiqətdən danışanları liberal adlandırmağı, səh-
lənkarlıqda, sayğısızlıqda təqsirləndirməyi çox sevirlər. Səs-
küy salmaq, çığırqanlıq onların sınaqdan çıxmış üsullarından-
dır. 

Yazıçı gəldiyevlərin zahiri təmkini ilə daxili narahatlığı, 
zahiri işgüzarlığı ilə daxili istedadsızlığı, zahirən yenilik tərəf-
darı olması ilə daxilən köhnəliyi arasındakı ziddiyyəti mü-
vəffəqiyyətlə verə bilmişdir.  Gəldiyev cəmiyyət üçün, sağlam 
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ailə münasibətləri üçün zərərli, təhlükəli bir adamdır. Məhz 
buna görə də «Açıq kitab»ın sonunda onun tənhalığa məhkum 
edilməsi oxucunun ürəyində mərhəmət, rəğbət hissi doğurmur. 
Əksinə, aşağıdakı münasibətə şərik olur: «Baxışlar tənəlidir, 
istehza edirlər. Hamı ağız-ağıza verib ucadan və hiddətlə deyir: 
«Sən artıqsan, sən nəyə lazımsan». 

Sadə, zəhmətkeş, işgüzar adamlara dərin məhəbbət  ro-
manın içərisində qızıl bir xətt kimi keçir. Xalq xanəndəsi Sət-
tar, zəhmətkeş Sadıq kişi, həqiqəti sevən, istedadları qiy-
mətləndirən professor Vəzirbəyli, tələbələrdən Vahid, Muxtar, 
Rübabə və başqalarının işi, arzuları məhəbbətlə təsvir olunmuş-
dur. Onların rəftarı sərbəst və təbiidir, «ürəkləri, süfrələri, qapı-
ları açıqdır. Səmimiyyətləri, səxavətləri, qonaqpərəstlikləri, 
dostluqları qəribədir». Böyüklərə hörmət, mehribanlıq, xeyir-
xahlıq, dara düşənlərə kömək əli uzatmaq belə sadə adamların 
ən gözəl sifətləridir. 
         «Açıq kitab» yeniliyin qələbəsilə bitir. Lakin təəssüf 
doğuran bir cəhət vardır. Sanki müəllif öz müsbət qəhrə-
manlarının daxili aləminə enməkdən, bu aləmi araşdırmaqdan 
çəkinir. Halbuki dərin məhəbbətə layiq olan Səttarzadəni, 
professor Vəzirbəylini geniş planda təsvir etmək üçün onun 
kifayət qədər imkanı var idi. Xalqın sevilmisi Səttarzadənin 
konserti təsvir olunan yerdə müəllif əsil xalq sənətilə xalq se-
vincinin, xalq nikbinliyinin əlaqəsini açmaq əvəzinə, ədəbiyyat 
və incəsənət haqqında bayağı təsəvvürü olan zövqsüz 
adamların mübahisəsinə geniş yer verir. Nəticədə Səttarzadə 
xətti zəifləyir, ikinci plana keçir, itir.Yaxud gəncliyində bir çox 
səhvlər etmiş, sonra peşiman olan Ağcanın təlaşını təsvir edən 
müəllif, boyalarını əsirgəmir, ürəkdə mərhəmət, rəğbət  hissi 
oyadana qədər təhkiyənin təbiiliyini saxlaya bilir. «Hər 
köynəyə baxdıqca yaxasını açan əlləri, hər üzüyü gördükcə 
əlini öpən soyuq dodaqları, hər sırğa parıldadıqca hiyləli 
sözləri, hər saat əlinə gəldikcə keçirdiyi dəqiqələri, hər çəkmə 
gözünə dəydikcə xəlvət gəzdiyi yerləri xatırladı». Bax belə bir 



   Mir Cəlalın bədii nəsri  
 

 89

psixoloji səhnə nümunələrinə, həyəcanla, daxili bir hərarətlə 
deyilmiş sözlərə müsbət qəhrəmanların həyatında az rast  
gəlirik. Müsbət qəhrəmanların Gəldiyevə qarşı mübarizəsi zəif-
dir. Rubabənin, Vahidin məhəbbət xətti səmimiyyətlə işlənsə 
də, bu xətt ara-sıra görünsə də, Gəldiyevin dələduzluğuna həsr 
olunan səhifələrə daha artıq yer verilmişdir. 

*** 
 Mir Cəlalın Vətən müharibəsinə həsr olunmuş ilk 

hekayələrində səfərbəredici çağırış əhval-ruhiyyəsi hakimdir. 
Bu hekayələrdə («Yollar», «Anaların üsyanı», «Axşam səfəri») 
döyüşçünün keçirdiyi dərin psixoloji vəziyyətlər, düşmənin 
qəddarlığına aid həyat faktları dərindən əsaslandırılmamışdır. 
Bəzən qəhrəmanlar öz qüvvəsindən kənar rəşadət göstərir 
(«Atlı»), sadəlövh düşməni aldadırlar. Lakin belə hekayələrdə 
də   Mir Cəlal döyüşçünün düşmənə olan sonsuz qəzəbini, 
intiqam hisslərini göstərməyə müvəffəq olmuşdur.  

Yazıçı vətənə xidməti öz həyatının mənası hesab edən 
döyüşçülərin vətənpərvərliyini ürək çırpıntıları ilə təsvir edir. 
Mir Cəlal əsgərin hamı üçün doğma və əziz olduğunu belə 
göstərir: «Bu yolun yolçusu hamı üçün–böyük üçün, kiçik 
üçün, qadın - kişi, qonum-qonşu, şəhərli-kəndli üçün, kolxoz-
çu, fəhlə, əkinçi, ziyalı üçün, hər bir kəs üçün əziz və yaxın-
dır». «Qardaş qanı» hekayəsində əsgərlərin cəbhə dostluğu hə-
lak olmuş döyüşçüdən yadigar qalan bir tüfəngin timsalında 
göstərilmişdir. Onların üzündəki qüssə və qəzəb ifadəsi, mər-
milərdən parça-parça olmuş torpağın yanıq bağrı, təbiətin kə-
dərli görkəmi oxucuda düşmənə qarşı nifrət hissini daha da 
coşdurur.  

Yazıçının Böyük  Vətən müharibəsi dövründə yazdığı he-
kayələr ədəbiyyatımızın tarixində «qəzəbli hekayələr» kimi 
qiymətləndirilmişdir. Bu əsərlərdə sovet xalqının, Sovet Ordu-
sunun qələbəsinə inam həmişə əsas və həlledici bir keyfiyyət 
kimi qalmışdır.  
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Mir Cəlal  müharibənin dəhşətlərini adi bir müşahidəçi, 
seyrçi kimi qələmə almır. Bu müşahidə və təəssüratı tipikləş-
dirməyə, fəlsəfi cəhətdən mənalandırmağa çalışır. Yetim uşaq 
Mustafinin faşistlər tərəfindən günahsız ölümü («Odlu mah-
nılar») düşmənin qanlı cinayətləri üçün ən böyük ittihamnamə-
dir. Uşağın öldürülməsinə xalqın dərin ehtiramını ağac gövdə-
sinə yazılmış xatirədən öyrənmək mümkündür: «Burada od 
qalanmasın, məclis qurulmasın, şənlik edilib səs salınmasın. 
Burada Məryəmin səkkiz yaşlı oğlu Mustafin yatır». Mir Cəla-
lın başqa hekayələrində olduğu kimi, burada da təbiət insanın 
həyatı ilə bağlıdır, onun kədərli taleyini başa düşməyə kömək 
edir.  

Mir Cəlal arxa cəbhə ilə ön atəş xəttinin möhkəm əlaqə-
sini təsvir edir. O, göstərir ki, getdikcə döyüşçülərdə xalqın 
yenilməz gücünə inam daha da artır. Onlar sovet xalqlarının sa-
rsılmaz mənəvi-siyasi birliyinin bu sınaq günlərində yeni gözəl 
bir keyfiyyətlə aşkara çıxdığını görürlər. Onlar görürlər ki, 
bisavad Salman kişi («Ata») oğlu İsfəndiyarın igidliyilə öyün-
mür, həm də öz iş sahəsində sədaqətlə çalışır. Onlar görürlər ki, 
ilk günlər öz doğma balalarına–sovet  döyüşçülərinə cansağlığı 
arzu edən, faşistlərə qarğıyan Mərcan nənə yalvarış və xeyir-
duanın köməyinə etiqadını itirmişdir. («Mərcan nənə»), indi 
yanğından mühafizə dəstəsinə kömək edir, indi qəzəbindən 
onun göz yaşı da qurumuşdur. Onlar görürlər ki, zəhmətkeş 
Ostepenko («Şərbət») düşməndən amansız intiqam alir, çağırıl-
mamış qonaqlara şərbət əvəzinə zəhər içirir. Ostepenko zəhmə-
tinin səmərəsilə sevinən, torpaga  bağlı olan bir insandır. O, 
bəslədiyi arı pətəklərinə də bir əmlak  kimi baxmır. Bəlkə on-
ları «öz ömründən, ailəsindən, əziz oğluna və qızına  olan mə-
həbbətdən, keçirdiyi uzun, dinc  gənclik həyatindan qopan qı-
ğılcımlar kimi, yaxşı  güzərandan qalan şirin xəyallar, xoşbəxt  
bir xaniman bağında bitən əlvan  çiçəklər kimi» qiymətləndirir. 

Mir Cəlalın müharibə dövründə  yazdığı hekayələr mövzu 
etibarilə  rəngarəngdir. Əgər yazıçı «Havalı  adam» hekayəsin-
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də müharibə  dövründəki inqilabi sayıqlığı sosialist dövlətinin 
müdafiəsi üçün  zəruri şərtlərdən biri kimi  təsvir edirsə, 
«Çəkmə» hekayəsində  almanların şərq cəbhəsində  düşdüyü 
gülünc vəziyyəti ifşa edir.  Əgər «Titrək bir səs»  hekayəsində 
müharibə zamanı  yetim qalmış bir  uşağa qayğı və nəvazişdən  
danışılırsa,  «Göylər adamı» hekayəsində oglu Əşrəfin təyyarə 
sürməyindən narahat olan sadəlövh Mehri xalanın həyəcanları 
təsvir  olunur. Mövzunun rəngarəngliyinə baxmayaraq hər 
zaman  Mir Cəlal  Vətənə sonsuz məhəbbəti sovet  adamlarının 
ən gözəl, başlıca keyfiyyəti kimi tərənnüm edir.  

Böyük  Vətən müharibəsinin qələbəsindən sonra yazdığı 
əsərlərdə də Mir Cəlal,  yenə bir tərəfdən, xalqımızın gündən-
günə gözəlləşən maddi həyatını məhəbbətlə təsvir etmiş, mə-
dəni yüksəlişə, tərəqqiyə mane olan köhnəliyə qarşı mübarizəni 
davam etdirmiş,  bəzən kiçik hekayədə həm satirik, həm də 
lirik ünsürləri ustalıqla birləşdirə bilmişdir. Yazıçı «Əsgər oğ-
lu», «Ulduz», «Oğul» kimi hekayələrində gənc nəslin inkişafı, 
hərtərəfli təhsili üçün partiya və dövlətin gündəlik qayğısından 
bəhs edir.  

Öz sevimli nəvəsini boya-başa çatdıran, vaxtilə onun 
əsgər atası ilə, indi də onun özü ilə fəxr edən sadə, xeyirxah bir 
qadın təsəvvür edin. Nəvəsini ali təhsilli görmək onun böyük 
arzusudur. Lakin müsabiqə zamanı ali məktəbə qəbul 
olunmamaq ehtimalı onu narahat edir:  

  «Yox, Hafizin dərsi kimdən əksikdir. Bünyad müəllim 
hər yerdə tərifləmirmi? Naxış kimi xətti var, özü əsgər balası, 
özü təyyarə modeli düzəldən, özü komsomol... Onun daşdan 
keçən attestatı var. Yox, kim nə deyə bilər. Bərkə qalanda lap 
nazirin yanına da gedərəm. Bir oğlum var, ona da yer 
tapılmayacaqmı?». Bünyad müəllimin Hafizi tərifləməsi də, 
onun xəttinin gözəlliyi də, hətta əsgər balası olması da adi 
vəziyyətdə qəbul imtahanlarının müvəffəqiyyəti üçün əsas ola 
bilməz. Lakin sadədil Ehtiyat xala üçün bu əsaslar kifayət 
görünür.Buna görə də onun gətirdiyi dəlillər təbəssüm doğurur 
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və ciddi planda yazılmış hekayəyə səmimiyyət ahəngi verir. 
Mir Cəlal «Səfər», «Gözün aydın» hekayələrində də vaxtilə 
ciddi təhkiyə ilə mehriban yazıçı təbəssümünün vəhdətini 
görmüşdük.  

*** 
İstehsalat mövzusu, Azərbaycan fəhlə sinfinin həyatı, 

yeni sənaye şəhərində gedən quruculuq işləri Mir Cəlalın 
«Təzə şəhər» romanında təsvir olunmuşdur. Yazıçının belə 
zəruri, aktual mövzuya müraciət etməsi, əlbəttə, alqışlanmalı 
bir təşəbbüs idi. Romanda inşaat trestinin baş mühəndisi Yunus 
Əhmədov işgüzarlığı, çətinlikləri aradan qaldırmaq bacarığı ilə 
seçilir. O, əsil vətənpərvərdir. Yeni sənaye ocağı yaratmaq ki-
mi böyük məqsədə xidmət edən bu adam inşaatçıları sə-
fərbərliyə almağı bacarır. Gənc quraşdırıcı Davud özünün cü-
rətilə, cəsarətilə başqalarından seçilir. Onun küləkli bir gündə 
sex korpusunun binası üstündə təbiətin kortəbii qüvvəsinə üs-
tün gəlməsi səhnəsi romanın maraqla, intizarla oxunan səhifə-
lərindəndir. Sosialist mülkiyyətinə əsil  vətəndaş münasibəti, 
xalqa sədaqət, ictimai ideal daşyonan Səfəri, qocaman usta Hü-
seynqulunu, inşaatın ən yaxşı şoferi Ağabalanı birləşdirən 
ümumi cəhətlərdir. Usta  Hüseynqulunun uzun illik mexaniklik 
təcrübəsini gənc fəhlələrə öyrətməsi, onlara qaygı və məhəb-
bətlə yanaşması, komsomola keçmək üçün günləri sayan gənc 
fəhlənin intizarı diqqətəlayiq keyfiyyətlərdir. 

Lakin romandakı həyat materialları bədii yüksəkliyə 
qaldırılmamışdır. Yeni insanların hansı yollarla novatorluğa, 
yeni istehsalat nailiyyətlərinə gəlib çıxdıqları təfərrüatı  ilə gös-
tərilməmişdir. Yazıçı tələsdiyi üçün kompozisiya dağınıqlarına, 
süjet pərakəndəliyinə yol vermiş, bir obrazı bədii cəhətdən tək-
milləşdirmədən o birisinə keçmişdir. 

Mövzu və həyat materialı etibarı ilə çox əhəmiyyətli və 
zəruri bir məsələyə toxunan «Təzə  şəhər» romanını tamamla-
maq üçün yazıçı  öz imkan və bacarığından  istifadə etməmiş-
dir. 
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*** 
Mir Cəlal bəzən köhnədən qalmış olan gerilik nişanəsini 

ötəri bir atmaca və yaxud o qədər də gözə çarpmayan bir 
detalla ümumiləşdirə bilir. Tədricən bu gerilik əlamətinin zə-
rərli cəhəti meydana çıxır, yeniliyə, yeni insani münasibətlərə 
mane olduğu görünür. «Elçilər qayıtdı» hekayəsində təsvir 
olunan Şəhrabanı nənə nəvəsi Nəcibə üçün gələn elçilərin 
hamısını sonulayır. Belə güman olunur ki, o, oğlanı əsl-
nəcabətli, dövlətli, qohum-əqrəbalı görmək istədiyini bəhanə 
gətirərək, qızı verməkdən imtina edir. Başqa sözlə, onun qəti 
qərara gəlməsinə mane olan köhnəliyin bu cəhətləridir. Ancaq 
təbiətən xeyirxah olan nənəni evlənmək istəyən oğlanın dissertasiya 
müdafiə edib-etməməsi maraqlandırır. O, elmi dərəcə almamış olan 
hər hansı bir ixtisas sahibinin cəmiyyətdə mövqe, ehtiram, maddi 
imkan qazanacağını təsəvvür etmir. Hekayədə Rəhman, İlyas müəl-
lim, Nazim qabaqcıl nəslin nümayəndəsi kimi təsvir olunmuşlar. 
Lakin istedadsız, başqasının kölgəsində dolanan, fəndgirliklə cə-
miyyətdə mövqe qazanmağa cəhd edən adamlara qarşı yazıçı çox 
amansızdır. Vaxtilə belələrini Mir Cəlal  «Mərkəz adamı», «Le-
tun», «Göz» kimi  hekayələrində, «Açıq kitab» romanında rüsvay 
etmişdi. 

«Plovdan sonra» hekayəsində təsvir olunan Ramiz də 
istedadsız gənclərdəndir. Anası Ərkinazın onu ərköyün böyütməsi, 
hər bir şıltağına danışıqsız əməl etməsi Ramizin xarakterində 
başqasının kölgəsinə sığınmaq, dikbaşlıq, eyş-işrətə uymaq kimi 
yaramaz keyfiyyətlər tərbiyə etmişdir. 

Nə üçün Ərkinaz  kimi  anaların  nəvaziş göstərməsi, 
övladının oxuması üçün çəkdiyi zəhmət hüsn-rəğbət doğurmur. Nə 
üçün ananın öz bədbəxtliyini etiraf etməsinə soyuqqanlı baxırıq? 
Nə üçün onun  zahirən yaraşıqlı, nəzakətli oğluna  oxucunun ürəyi 
qızmır. Çünki  belələri zəhmətlə və böyük əzmlə çalışan istedadlı 
sovet gəncləri üçün yad və biganədirlər. Oğluna reaktiv təyyarədə 
isti plov göndərmək niyyətində olan ananın hərəkətləri  gülünc 
görünür. Hekayədə ailə  tərbiyəsindəki qüsuru tənqid etmək 
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məsələsi yazıçının başlıca  məqsədi olduğundan başqa qabiliyyətli 
gənclərin fəaliyyətini ikinci plana keçirmişdir. Təmiz ürəkli, son 
dərəcə mədəni olan  professor İvanov obrazı hekayədə  məhəbbətlə 
təsvir olunmuşdur. 

Sovet ailəsinin xoşbəxtliyi  məsələsi Mir Cəlalı bütün yaradı-
cılığı boyu düşündürmüş, onun  elə bir əsərini təsəvvür etmək  
olmaz ki, bu məsələyə o, ya bilavasitə, ya dolayı yolla toxunmamış 
olsun.  Yazıçının «Həkim hekayələri», «Kəmtərovlar ailəsi», «Şəx-
si məsələ», «Ulduz» və s. hekayələri  bu cəhətdən ən gözəl nümu-
nələrdir. Yazıçının fikrincə, sovet ailəsinin xoşbəxtliyini göstərən  
əlamətlərdən biri də gülərüzlü, sağlam, istedadlı nəsil tərbiyə 
etməkdir. «Dünya beş gündür, beşi də qara», «subaylıq sultanlıq-
dır» qənaətilə «ömrünün baharını» mənasız əyləncələrlə keçirən, 
gəldi-gedər adamların hərəkət və rəftarı cəmiyyətimizə yabancıdır. 
Mir Cəlalın «Subaylıq fəlsəfəsi» hekayəsində tənqidə hədəf olan 
Mirzə  Cavad belə ziyalılardandır. Onun «bədəndə təravət itəndən, 
cürbəcür  ağrılar tapılandan, göz qaralandan, baş ağarandan, dərd 
çoxalandan, taqət azalandan sonra» məqsədsiz, mənasız keçən 
gəncliyini ürək ağrısı ilə xatırlaması, vaxtilə ətrafında dolaşan, indi 
isə üz döndərmiş dost-aşnanın, nazəninlərin vəfasızlığını görərkən 
«sinəsindən soyuq ahlar» çıxması, həyatdakı  bu tək adamı 
«subaylıq–sonsuzluqdur» kimi acı həqiqətə gətirib çıxaran ruhi 
vəziyyətlər yazıçı  tərəfindən diqqətlə müşahidə olunmuşdur. 
Hekayədə xoşbəxt ailə qurmaq idealı təbliğ olunmuşdur.  

Mir Cəlalın beynəlxalq mövzuda yazdığı hekayələri də var-
dır: «Çin qızı», «Məşriq», «Badam ağacları». 

 Özünün siyasi kəsəri, bədii dolğunluğu cəhətdən «Badam 
ağacları» hekayəsi xüsusilə fərqlənir.  «Marşall planı»nın Cənubi 
Azərbaycan zəhmətkeşlərini aclığa, səfalətə, dilənçiliyə sürüklədi-
yi,  Amerika imperialistlərinin kommunistlərdən müdafiə bəha-
nəsi  ilə  İran torpağında təyyarə meydanı düzəltməsi,  bununla 
da xalqların həyatını fəlakət qarşısında qoyması Mir Cəlal  
tərəfindən  qəzəblə təsvir olunmuşdur. İran  kəndlisinin etiraf 
etdiyi kimi, «heç bir zəlzələ, sel, heç bir səmum yeli kəndliləri 
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«marşallaşma» qədər yaman günə qoymamışdır». Kəndliyə 
təəccüblü görünür ki: «Əvvəllər İrana vəba gələrdi, taun, çə-
yirtkə gələrdi, indi üstəlik  «marşallaşma» gəlir, Amerika  sal-
datı gəlir». 

 Mir Cəlal yoxsul kəndli Ağarzanın ailəsinin timsalında 
«marşallaşma»-nın ailələri necə dağıtdığını, insanları doğma 
yurdundan didərgin saldığını ürək yanğısı ilə təsvir etmişdir. 
Ağarza nə üçün «canamaz boyda» badamlığın çağırılmamış 
qonaqlara lazım olduğunu əvvəlcə dərk edə bilmir, onların 
«yeddi iqlim, yeddi dərya basa-basa buraya» gəlmələri ona 
təəccüblü görünür.  

Yazıçının  bu hekayədə  müvəffəqiyyəti orasındadır ki, 
müşavirlərə, gəlmə zabitlərə, ərbaba qarşı kəndlinin şüurunda 
doğan narazılıq, etiraz və nifrətin tədricən yarandığını canlı 
həyati detallarla göstərə bilmişdir. 

«Əlində ərizə, ürəyində ümid»  divan qapısına, ərbabın 
dərgahına gedib-gələn Ağarzanın məşəqqətlərini təsvir edərkən 
müəllif soyuqqanlı müşahidəçi kimi görünə bilmir. İstər-
istəməz əhvalata müdaxilə edir. Hekayənin əvvəlində verilən 
epiqraf buna parlaq misaldır: «Ədalət! Yaşıdlarınla gəlin-gəlin 
oynamalı vaxtında səni çöllərə salanları, vətənini, xanimanını, 
şərəfini tapdayanları tanıyırsanmı, qızım?» Bu epiqraf  əsərdə 
təsvir olunan  əhvalata uyğun  olaraq kənar mənbələrdən 
gətirilməmiş, «Bir gəncin manifesti»ndə olduğu kimi oxucunun 
yaddaşında hadisəni canlandırmaq  məqsədi daşımır. Bəlkə də 
kəndli Ağarzanın deyilməmiş, lakin deyə biləcəyi sözləri mü-
raciət şəklində oxucuya çatdırmağı öz  öhdəsinə götürmüşdür. 
Hekayənin sonunda  qızının əlindən tutaraq Ağarzanın  şimal 
ulduzuna doğru «yol alması» diqqətəlayiqdir. Bu detal nicat,  
səadət məskəni olan Vətənimizə pənah  gətirən, ya bu arzunu 
ürəyində bəsləyən cənub kəndlisinin  əhvali-ruhiyyəsini öyrən-
mək üçün çox  xarakterikdir. 
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*** 
Mir Cəlal 1957-ci  ildə  nəşr  olunan «Yolumuz hayana-

dır» romanında böyük şairimiz M.Ə. Sabirin  1909-11-ci illər-
dəki  həyat  və fəaliyyətini təsvir etmişdir.  Müəllif Sabiri həm  
inqilabi şeirlərilə şöhrət qazanmış bir şair, həm də müəllimlik 
fəaliyyətilə  xalqın  mənəvi tərəqqisinə, mədəni  oyanışına, 
mütləqiyyətə qarşı mübarizəsinə kömək edən bir  vətəndaş ki-
mi təsvir etməyi  qarşısına  qoymuşdur. 

 Müəllif Sabiri zahirən sakit, təmkinli, daxilən fikirli, 
qayğılı bir vəziyyətdə təsvir edir. O, vaxtilə səadəti qürbətdə, 
dilsiz məbədlərdə axtardığını dərin peşimanlıq, təəssüflə xatır-
layır. Sabirin əsil xoşbəxtliyi xalq kütlələri içərisində axtarmaq 
haqqındakı arzuları, xüsusən Ağsu  daşqınından hər il əziyyət 
çəkən yoxsul  kəndlilərin taleyi haqqında  ürək  yanğısı ilə 
danışması, kəndli hüququnun müdafiəçisi kimi çıxış etməsi, 
istedadlı kəndli qızı Əntiqənin həyatı, gələcəyi haqqında 
qayğıkeşlik göstərməsi təbii  verilmişdir. Təbriz fədailərinə 
kömək əli uzatmaq haqqında onun cəmiyyəti xeyriyyədə çıxış 
etməsi, axund Mir Məhəmməd Kərimağa və başqa fanatiklərlə 
üz-üzə gəlməsi səhnəsi oxucuya yaxşı təsir bağışlayır. 

Əsərdə «İki müsafir» fəsli bütövlükdə Əntiqə xətti, zəh-
mətkeş fəhlə məşədi Hüseynin işgüzarlığına, Məsmə arvadın 
timsalında Azərbaycan qadınlarının inqilabdan əvvəlki hüquq-
suz vəziyyətinə, sadə, nəcib təbiətinə həsr olunmuş səhifələr 
təsirlidir, dərin  hüsn-rəğbət doğurur. «Yolumuz hayanadır» ro-
manında Əntiqənin istedadlı olduğu halda oxumaq, savadlan-
maq və xalqına xidmət etmək imkanının olmadığını müəllif 
ürəkağrısı ilə qeyd edir, onu Sabirin «Məktəbi ümid» adlı mək-
təbində  oxuyan uşaqların arzuları ilə bağlı şəkildə verir. Ənti-
qə xətti Sabirin maarif, mədəniyyət uğrunda  cəhalətə, köh-
nəliyə qarşı apardığı mübarizə ilə bağlanmışdır. Bu xətt yazı-
çının həyəcanla, daxili bir hərarət, lirik ahənglə işləmiş olduğu 
maraqlı səhnələrlə  doludur. 
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Başqa nəsr əsərlərində, xüsusən hekayələrində olduğu 
kimi burada da yazıçının dili sadə, axıcıdır, təhkiyələri 
səmimidir, bəzən bir fəsli əhatə edən, zəruri olaraq, bir-birini 
tamamlayan dialoqlar əsərdə təbiiliyi, səmimiliyi artırmışdır. 
Əsərdə hər bir obrazın dilinin fərdiləşdirildiyini  xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır.  Əlbəttə, bu əsərin «oçerkvari bir üslubda» 
yazılmasını iddia edənlər yanılırlar. 

Lakin Sabirin mollanəsrəddinçilərlə əlaqə və münasibəti 
birtərəfli işlənmişdir. Biz roman boyu Sabiri ictimai yerlərdə, 
yığıncaq və izdihamlarda görürük. Lakin onun şəxsi həyatı 
kölgədə qalmışdır. Dostlarına, ailə üzvlərinə münasibəti 
necədir? Bir ailə başçısı kimi Sabirin təqdirəlayiq keyfiyyətləri 
əsərdə görünmür. Bəzən müəllif Sabirin məslək dostlarına 
münasibətini göstərmək imkanı olan yerlərdə əsil mətləbdən 
uzaqlaşır. Onun Səhhətlə görüşü belə təsir bağışlayır ki, Səhhət 
ancaq səbrli, ehtiyatlı olmağı tövsiyə edən bir adamdır. Halbuki 
Səhhət son dərəcə mədəni, məlumatlı, açıq fikirli, qabaqcıl bir 
şair  idi. Əsərdə onun Sabirlə dostluğu, onların qarşılıqlı 
mənəvi təsiri haqqında təsəvvür almaq olmur. 

Romanın sonuna yaxın Sabirin Bəndalını qaçırması 
səhnəsi də ötəri, tələsik işlənmişdir. Bəndalının uzun sürən 
ayrılıqdan sonra anası ilə görüşməsi səhnəsi xoş bir təsir 
bağışlayır. Oxucu sanki ananın titrək əllərindəki hərarəti də, 
səsindəki məlahəti də, ananın məsum baxışını da görür, hiss 
edir. Xüsusən dünyadakı bütün nemətləri yaradan zəhmətkeş 
insan əlləri haqqındakı ricət yüksək sənətkarlıqla işlənmişdir. 

Böyük şairimiz Sabirin həyatının son günlərini ürək 
yanğısı ilə təsvir etmək, onun şəxsiyyətinə, poeziyasına olan 
ümumxalq məhəbbətini, ölümünə xalqın dərin təəssüfünü 
göstərmək əvəzinə yazıçı Sabirə ianə verən adamların 
siyahısını tutmaqla kifayətlənmişdir. Romanın sonu təsirsiz 
yazılmışdır. Halbuki Mir Cəlala məxsus hərarətin, emosional 
bir dillə, lirik ahənglə bu təsirli həyati faktı təsvir etmək 
mümkün olardı.  
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Mir Cəlal Sabirin şəxsi həyatına, onu əhatə edən məslək 
dostlarının fəaliyyətinə aid yeni fəsillər yazmaqla həm Sabir 
obrazını tamamlayar, həm də romanın bədii təsir gücünü qat-
qat artıra bilər... Bunun üçün Mir Cəlalın hər cür imkanı vardır. 

Mir Cəlalın nəsr dili sadə, axıcıdır. Son dərəcə qısalıq, la-
kin ifadəlilik, dürüstlük və sərrastlıq bu dilin başlıca keyfiy-
yətləridir. Onun təhkiyəsində, haşiyələrində oxucu ilə həsb-hal, 
müsahibə tərzi diqqəti cəlb edir. Mir Cəlal bəzən bir xarakterik 
ruhi vəziyyəti açmaq üçün adi bir əşyanı bədii vasitəyə çevirib, 
mənalandıra bilir. Əgər bir kasa qaymaq, hələ öz hüququnu 
lazımi qədər dərk etməmiş olan («Qaymaq») kəndlinin xarakte-
rini açırsa, badam ağacının kəsilməsi İranda «marşallaşma»nın 
zəhmətkeşlərə fəlakət gətirməyi haqqında aydın təsəvvür oya-
dırsa («Badam ağacları»), bir çürük nar parçası zərərli qonaq-
pərəstliyi aşkara çıxarırsa, bunlar adi detal arxasında yazıçının 
bir həyat tərzini, ya bir ictimai hadisəni görmək istedadını gös-
tərir. 

Həm dostanə təbəssüm, həm amansız satira atəşi Mir Cə-
lal üslubunun diqqətəlayiq xüsusiyyətidir.  

Dialoq-Mir Cəlalın bədii nəsrində hər hansı bir 
qəhrəmanın cəmiyyətdə mövqeyini, ağıl və zövq dərəcəsini, 
fikri istiqamətini müəyyənləşdirən tutarlı, müvəffəqiyyətli 
təsvir və ifadə vasitələrindəndir. Bu dialoqlar qarşı-qarşıya 
duran qəhrəmanların mübahisəsinin bir-birindən doğan və bir-
birini tamamlayan məntiqi nəticəsi kimi görünür.  

Bunu təsəvvür etmək üçün «Bir gəncin manifesti» 
romanından Mərdanla Hacı İbrahimxəlil arasındakı mübahisəni 
xatirimizə gətirək: 

«Mərdanın səbri tükənmişdi: 
- Hacı əmi, sizə nə layiq, ağsaqqalsınız. 
- Kiri, donuz oğlu! 
- Hacı əmi, böyüksünüz! 
- Mənə moizə oxumağına bir bax. Sabah atanı yan...» 
- Hacı əmi, möminsiniz axı! 
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Atamın adını niyə çəkirsiniz, axı, niyə qoymursunuz o, 
qəbrdə rahat yatsın. 

- İtil gözümün qabağından. 
- Hacı əmi, axı Məkkəyə getmisiniz. 
- Məkkə adı çəkmək sənin kimi itlərə yaraşmaz». 
Mərdanın: «Hacı əmi, yazıqsınız» sözlərindən sonra 

müəllif, təbii olaraq, dialoqu bitirir. Bu dialoqda ilk nəzərə 
çarpan Mərdanın təmkinli danışığıdır. O, Hacının söyüşləri 
müqabilində «ağsaqqalsınız», «böyüksünüz», «Məkkəyə 
getmisiniz» sözlərini işlədir. Zahirən belə görünür ki, Mərdan 
da başqaları kimi Hacının böyüklüyünə, «möminliyinə» inanır, 
bunları bir ehtiram əlaməti kimi işlədir və Hacıdan az-çox 
mülayim rəftar görsə ona güzəştə gedə bilər, öz 
kəmfürsətliyinin xəcalətini çəkər. Lakin diqqət yetirdikdə bu 
sözlərin istehza ilə deyildiyi dərhal hiss olunur. Görünür ki, 
Mərdan mənliyi təhqir olunmuş bir adam kimi danışsa da, 
təmkinini mühafizə etməyi də bacarır.  

Mir Cəlalın dialoqlarına məxsus qısalıq, sözə qənaət, 
obrazın daxili aləmini açmağa xidmət edən ən zəruri sözləri 
seçmək keyfiyyəti başqa əsərlərində, xüsusən kiçik həcmli 
hekayələrində özünü göstərir. 

 Mir Cəlalın təhkiyəsindəki adi təsvirlə yanaşı həm də 
canlı lövhə çəkmək, onu çox əyani hiss olunacaq şəkildə 
göstərmək xüsusiyyəti də vardır. Məsələn, müəllif Baharın 
təkcə yetim olmasını xatırlatmaqla kifayətlənmir, həm də ölən 
atasının baxışlarındakı iztirab və həsrəti də göstərir. 

«Manifest»də oxuyuruq: «Sonanın heç yadından çıxmaz: 
yatağında mum kimi saralan, şam kimi əriyən o mehriban və 
Həsrət kişinin nigaran, xırda və sönük gözləri körpə uşağa, 
torpaq döşəmədə ayaqyalın tappır-tuppur yeriyən, başının 
üstünü almış fəlakətdən xəbərsiz olan uşağa dikilmişdi, baxışı 
ilə çox mətləblər deyirdi...» Yaxud, «Sonaya elə gəlirdi ki, 
uşaqlarını yetim və ehtiyac içində tərk edib gedən kişi həmişə 
qəbrdə narahatdır. Sal daşların altında, yaş torpaqlar üstündə 
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hər dəqiqə başını qaldırır, körpə, yetim oğluna baxır». Burada 
Sonanın xəyalı və təəssüratı lövhənin canlı çıxmasına kömək 
etmişdir. 

Yazıçının belə gözəl keyfiyyətləri gələcəkdə də davam 
etdirəcəyinə, sovet adamlarının həyatına, əməl və arzularına aid 
yeni, yüksək keyfiyyətli əsərlərilə bədii nəsrimizi daha da 
zənginləşdirəcəyinə ürəkdən inanırıq.  

 
               “Azərbaycan” jurnalı,  1958, № 4. 
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МИР ЪЯЛАЛЫН «ДИРИЛЯН АДАМ»  
ВЯ «БИР ЭЯНЪИН МАНИФЕСТИ» 

РОМАНЛАРЫНДА ИНГИЛАБЫН ТЯРЯННЦМЦ 
 

зярбайъан совет нясринин эюркямли нцмайян-
дяляриндян олан Мир Ъялалын йарадыъылыьында 
ингилаб мювзусу мцщцм йер тутур.  

      Азярбайъан зящмяткешляринин Совет щакимиййяти 
уьрунда гящряман мцбаризяси «Дирилян адам», «Бир эянъин 
манифести» романлары цчцн эениш щяйат материалы вермишдир. 
30-ъу иллярдя Азярбайъан йазычыларынын диггятини ъялб едян 
мювзулардан бири халгымызын вятяндаш мцщарибяси илляриндя 
эюстярдийи мисилсиз гящряманлыьы мясяляси иди. Ябцлщясянин 
«Дцнйа гопур», С.Рящимовун «Шамо», М.С.Ордубадинин 
«Дюйцшян шящяр», Щ.Мещдинин «Дашгын» романлары бу 
мювзуйа щяср олунмушдур. Яййуб Абасовун сон 
заманларда няшр олунмуш «Зянэязур» адлы романы да 
гардаш Загафгазийа халгларынын ян йахшы оьуллары иля бирликдя 
Азярбайъан вятянпярвярляринин азадлыг уьрундакы мисилсиз 
гящряман мцбаризясиндян бящс едир. 
      Мир Ъялал «Щейрят», «Гаймаг», «Каьызлар алями» кими 
щекайяляриндя ингилаб эцняшинин щяйатвериъи шцаларындан 
дирчялян зящмяткеш инсанын юз щцгугуну дярк етмясиндян, 
ясрлярля икигат олмуш гяддини дцзялдяряк ишыьа, бащара ъан 
атмасындан, бир сюзля, Октйабрын бяхш етдийи йени щяйатдан 
бящс едирся, ири щяъмли епик ясярляриндя бу йени щяйат 
уьрунда эедян эярэин мцбаризялярин язямятиндян данышыр, 
азадлыг вя хошбяхт щяйат йолунда халгын вердийи 
гурбанлардан, дюздцйц аьыр эцнлярдян бящс едир. Кичик 
щекайянин имканлары дахилиндя тясвир олунмайан щадисяляр 
епик ясярляриндя юз бядии ифадясини тапа билир. 

  А 
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     Мцяллиф «Дирилян адам» романында игтисади, мядяни 
ъящятъя эеридя галмыш Азярбайъан кяндиндя баш верян 
щадисялярин тясвирини верир, бир кянддя баш верян щадисяляр 
яввялъя цмуми мащалдакы, даща сонра ися шящярдяки 
ящвалатларла цзви сурятдя баьланыр. Охуъунун нязяри эащ 
мянзяряляриля цряк ачан кяндя, лакин истисмар бойундуруьу 
алтында инляйян кяндлийя, эащ да щяръ-мярълийи илк нювбядя 
нязяря чарпан, лакин ингилаби чарпышмаларын эетдикъя 
аловланмаьа башладыьы шящяр щадисяляриня чеврилир. 
      Йохсул кяндли Гядирин шяхси щяйаты вя аилясинин талейи яся-
рин мяркязиндядир. Онун шящярдя мяняви ъящятдян йеткин-
ляшмяси, даща сонра «кяндин щарайына» эялмяси, кяндин 
ойанмасы фонунда Гядирин характериндяки тякмилляшмя йазы-
чыны марагландыран ясас мясялялярдир.    
     «Дирилян адам» романынын композисийасы диггятялайиг-
дир. Яввялъя Гядирин щябсханада башга мящбусларла бирлик-
дя вязиййяти, яфв-цмуми эюзлямясиндян данышылыр. Буна эюря 
дя «Достлар» фясли романын сонракы фясилляринин бир нюв дава-
мы кими эюрцнцр. Лакин тез лювщя дяйишир. Охуъу инди кянддя 
Гядирин «кяряни гоъалмыш», «пярдиси гаралмыш» йералты дахм-
асы гаршысындадыр, кяндин варлысы Бябир бяйин эюзц иля Гядирин 
йохсул дахмасына, онун эюзял арвады Гумруйа бахыр. Бура-
да Бябир бяйин ещтирасы, хябис ниййяти йадда галан сяъиййяви 
бир епизодда верилир. Лакин йазычы йохсул кяндлилярин эцзяра-
нына щягарятля бахан аъэюз бяйин вящши ещтирасы иля йанашы, 
онун чцрцк гянаятлярини дя тясвир едир. Бябир бяйин нязярин-
дя эюзял Гумру йохсул Гядиря лайиг дейил, о анъаг варлыларын 
«малыдыр». О, «пейин ичиндя битян эцл»дцр. Беля бир эцлцнъ 
гянаят Бябир бяйи ъошдурур, ону юз чиркин ниййятини даща тез 
вя мцмкцн гядяр даща усталыгла щяйата кечирмяйя щявяс-
ляндирир.  
     Бябир бяйин Гядири диля тутмасы, она ъаныйананлыг етмяси, 
гуллуг ады иля евдян дидярэин салмасы да яслиндя бу ниййятля 
баьлыдыр. Бундан ялавя, Бябир бяй гяти яминдир ки, Гядир юз 
садядиллийи цзцндян онун ниййятиндян гятиййян шцбщялянмяз, 
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чцнки о, бяйин илтифатыны, онун евя гядям басмасыны «Шащ 
Аббас ъяннятмяканын тяьйирлибас олуб йохсуллара ял тутмасы 
иля» мцгайися едир. Онун нязяриндя «кяндин кичик аллащынын 
евя тяшриф эятирмяси» бир сяадятдир (?!). Лакин Гядир, бяйин 
тясяввцр етдийи гядяр дя ялсиз-айагсыз, маьмун адам дейил-
дир. Бябир бяйин ъанфяшанлыьындан онун, неъя дейярляр, «да-
лаьы санъыр», цряйиня шцбщяляр йол тапыр. Гядир, йцзбашынын 
«йер алтындан йаса эетмясини» даща диггятля мцшащидя едир. 
Бу, Гядирин цряйиня дцшмцш илк шцбщя тохуму олса да, щяля 
Бябир бяйин синфи тябиятини дуймаг, дярк етмяк цчцн кафи де-
йилдир. Бурада даща эениш тяърцбя, даща тутарлы бир сцбут 
лазымдыр. Чцнки илк наращатлыьын аьлабатан мцяййян бир 
ещтимала ясасландыьыны, илк щяйяъанын нятиъясини дцрцст 
айдынлашдырмаг цчцн шцбщяляри сона чатдырмаг лазымдыр ки, 
Гядир беля бир нятиъя цчцн щяля кифайят гядяр тяърцбяйя, 
мяняви зянэинлийя малик дейилдир. 
       Мир Ъялал йохсул кяндли аилясинин аьыр мяишятиля йанашы, 
мяняви тямизлийини дя тясвир едир; щям дя щяр дяфя бу мяняви 
тякмилляшмянин мцяййян бир ъящятиля охуъуну таныш едир. 
       Мир Ъялалын бизя мялум олан гадын образлары ичярисиндя 
Гумру юз исмяти, эюйярчин тябияти, садядиллийи иля хцсусиля 
сечилир. Щяр шейдян яввял о, яриня садигдир вя бу сядагяти щеч 
бир мадди ещтийаъ, мяъбуриййят, мяняви ясарят вя йа дахили 
щявяс вя ещтирас гаршысында эцзяштя эетмяк фикриндя дейилдир. 
Бундан ялавя о, юз аилясинин бир парча миннятсиз чюряйини 
дцнйанын бцтцн язиз немятляриндян цстцн тутур. Беля аза 
гане олмаг – мцсялман гянаяти, фанатизмин мящсулу дейил, 
бялкя башгаларындан асылы олмамаг, миннятсиз йашамаг 
арзусудур. Гумру юз аналыг гцруруну, исмятини сахлайан, 
няъиб тябиятиля Азярбайъан эялинляринин ян эюзял сифятлярини 
юзцндя тяъяссцм етдирир. 
     Мир Ъялал Гумрунун мяняви эюзяллийини бунларла 
мящдудлашдырмыр. Ейни заманда онун тявазюкарлыг, 
гайьыкешлик, аилясинин сяадяти цчцн сонсуз наращатлыг 
кечирмяк кими эюзял кейфиййятлярини дя тясвир едир. Гумру 
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йазычынын тясвириндя защирян дя гяшянэдир. Онун мцтянасиб 
бядяни, щяр ъцр рийакарлыгдан узаг олан мясум чющряси, 
ябяди бир щяйат ъошьунлуьу иля ишыгланан тябяссцмц дя 
охуъунун нязяриндян гачмыр. 
      Гядир дя беля мяняви тямизлик мяскяни олан аилянин 
цряйиачыг цзвляриндяндiр. О да фяндэирлик баъармыр, 
башгаларынын дялядузлуг едяъяйиндян зярря гядяр 
шцбщялянмир. О, Бябир бяйин инсана лайиг олмайан 
щярякятиндян шцбщялянян Гумруйа дейир: 
      «-Сяфещ олма, аьыз! Бябир бяй елямяз. Йох, елямяз. 
Ъаным цчцн елямяз, ня олуб, дейир… Елясяйди щачандан 
Бяндалыны туталы… онда бизи дя апарардылар, дана! Йох, 
хяйалындан чыхарт, ат. Бир дя ишди, аллащ елямямиш, мясяля о 
йеря чатанда мян дя биллям нейнярям. Ораг, дярйазы 
атарам бир йана. Дабанларымы чякиб, бир баш Шейхцлисламын 
йанына эедярям. Дцнйа башынады, бяйям? Шящярдя бюйцкляри 
эюрярям. Ня олуб дейир, ийирми беш илдир бу кянддя биринин 
тойуьуна даш атмамышам. Щеч кяс инъимяйиб. Диван-дяря 
гапысы эюрмямишям. Бириня эцлдян аьыр сюз демярям... Мян 
кимя нейлямишям? Юз тцкцмцн цстцндя рянъбяр адамам»20. 
     Гядир беля бир гянаятдядир ки, инсанын ращат доланмасы, 
щеч кяся «эцлдян аьыр «sюз» демямяси онун щяр ъцр ифтира вя 
бющтандан горуна билмяси цчцн кифайятдир. Лакин тямиз 
црякли Гядирин «зяманя адамларындан» шикайятиндя щяйати 
ясаслар даща чохдур. О, чарын сатгын нюкярляри тяряфиндян юл-
дцрцлян эцнащсыз Бяндалынын талейини ябяс йеря хатырламыр. 
Бурада да Гядир юз садялювщлцйцнц эюстярир. О, «падшащла 
кялля-кялляйя дуран» Бяндалы иля йанашы, мусаватчылара гаршы 
мцбаризя апаран адамлар арасында синфи йахынлыг, мянафе 
бирлийи, щямряйлик олдуьуну аьлына эятирмир. Мцсаватчыларын 
дини тяяссцб дейя уйдурдуглары яфсаняляр онун юз синфи дцш-
мянини ашкар эюрмяк имканыны кцтляшдирмишдир.  

                                                 
20 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Азярняшр, Ы ъилд, 1956, сящ. 12. 
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      Йазычы мüсават аьалыьы дюврцндяки щяръ-мярълийин кянд-
линин шцурунда неъя якс-сяда тапдыьыны йохсул яр-арвадын 
диалогунда даща ъанлы шякилдя веря билмишдир. Бундан баш-
га, Бябир бяйин тез-тез мцсялманлыгдан, дини тяяссцбдян 
сющбят ачмасы, юзцнц миллятин, йохсулларын щимайячиси кими 
эюстярмяси алчаг, гара ниййятля йахынлашдыьы аилянин етима-
дыны газанмаг мейлиндян иряли эялир. 
      Цмумиййятля, щяр атыны чапанын миллятин гяййуму кими 
данышмасы, юзцнц миллятин, йохсулларын щамиси кими гялямя 
вермяси, бунунла да мяняви нцфуз вя ещтирам газанмаьа 
ъящд етмяси – мцсават аьалыьы дюврцндя юз мювгейини мющ-
кямляндирмяйя чалышан мянсяб сащибляринин тябиятиндян до-
ьан бир кейфиййят иди. Йазычы бу щяйат щягигятини, бу факты са-
дяъя олараг алмамыш, ону мцхтялиф шякиллярдя ашкара 
чыхармышдыр. Беля ки, Авазлы Гянбяр киши евдян дидярэин 
дцшян арвадыны рящмсизъясиня юлдцрян ялиганлы «мцсялман 
гардашына» юз разылыьыны билдирир, буну «миллятин намусуну 
горумаг» кими гиймятляндирир. Рянъбярин ганыны соран 
Бябир бяй Гумруйа сащиб олмаг цчцн Гядирин гятлини 
«миллят йолунда юлян шящид» кими гялямя верир, мющтякир 
Щаъы Щцсейн еви мцзайидяйя гойулан Гумруйа вердийи бир 
нечя эцнлцк мющляти миллятя етдийи ещтирам щесабына йазыр. 
     Бцтцн бунлар чох щяйати фактлардыр вя истисмарчыларын 
тцфейли тябиятини тамамиля дцрцст ашкара чыхарыр.   
      Йохсул, фярящсиз эцнляр кечирян кяндли Гядирин фаъияси 
романын «Айрылыг» фяслиндя чох тябии тясвир олунмушдур. Бу 
тябиилик нядядир? Щяр шейдян яввял, Гядирин дцзлцк, щягигят 
ахтармасындадыр. Онун фикринъя, гуллуг йериндя доьручу 
олмаг, сядагят эюстярмяк инсанын хошбяхтлийи цчцн зярури 
шяртлярдяндир. Лакин бядбяхтликдян онун иши щеч йердя дцз 
эятирмир. Гядир йайлагдакы гуллуьуну тярк едяряк шящяря 
эедир. Ещтийаъын сярт цзц ону эцзяраны билинмяйян намялум 
бир эяляъяйя сцрцкляйир. Лакин язиз, унудулмаз эянълик 
хатиряляриля баьлы олан аиля щясряти бир ан да олсун онун 
цряйиндян чыхмыр, бу аиляйя говушмаг арзусу онун цряйиня 
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щярарят верир, арзуларыны ганадландырыр. Романын «Айрылыг» 
фяслиндя йазычы гясдян Гядирин хяйалпярвярлийиня чох йер 
вермишдир. Бурада щяр бир кичик тяяссцрат вя хатиря щязин, 
лирик ащянэля сяслянир, црякдя риггят, щясрят вя интизар кими 
мцтяяссир едян дуйьулар ойадыр. «Кянд, бащар сящяри, 
гыьылдайараг ойнайан Фахиря, она лайла дейян Гумру, халлы 
пишик» Гядирин эюзц юнцня эялир. Охуъуда онун талейиня 
дярин щцсн-ряьбят щисси ойаныр. 
     Йухарыдакы хатиряйя бянзяр кичик деталлар аилясиня 
говушмаг щясрятиля дюйцнян цряйин чырпынтыларыны дуймаг 
цчцн бядии функсийа дашыйан сяъиййяви деталлардыр. 
     Романын «Гудуз шящяр» фяслиндя мцяллиф Гядирин 
дцшцнъя вя хяйалларындан, кянддя сярбяст эцзяран кечирмяк, 
аиля сяадяти щаггында арзуларындан охуъуну айырыр, санки 
ону бир-бирини гован, бир-бириндян даща дящшятли, сонсуз 
шякилдя дювр едян ящвалатлар ичярисиня салыр. Сакит вя 
арзуларла долу щяйат унудулур, онун йерини анлашылмаз бир 
щяръ-мярълик тутур. Мцсялман вя миллятпярястлик тяяссцбц иля 
гызышдырылмыш, фанатиклярин фитвасы иля виъданыны итирмиш бир 
дястя гараэцрущчунун эцнащсыз, заваллы йящудини юлдцрмяси 
сящняси црякдя аъы бир гцсся доьурур. Гарасаггал йящудинин 
йалварышлары, «пишийин нечя айаьы вар?» суалына ъаваб 
вермякдян имтина етмяси, онун кясик-кясик няфяс алмасы, 
щычгырыглары адамын цряйини парчалайыр. Онун аьзындан ахан 
ганын торпаьы исладараг «йердя бир суал ишаряси йазмасы» иля 
бу тцкцрпярдян сящня юртцлцр. Бу дящшятли сящня «гудуз 
шящяр»дяки щяръ-мярълик, юзбашыналыг щаггында дцрцст вя 
айдын тясяввцр верир. Бу сящня кяндлилярин рущаниляря 
етимадынын щяля эцълц олдуьуну да эюстярир. Бурада Мир 
Ъялалын сакит тящкийяси цчцн сяъиййяви олан лирик ащянэ дя, 
дахили щярарят дя юз йерини мцбащисяли, давалы чякишмяляря 
верир, бу долашыг мцбащисялярин ичярисиндя ярийиб эедир. Санки 
Гядирин талейи дя, онун аилясинин фярящсиз щяйаты да арха 
плана кечир. Буна эюря дя шящяр щяйатынын тясвириндя лирик 
ащянэ юз эцъцндя галмыр. Чцнки бурада йазычы мцдахиля 
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етмир, инсан характерляриня вя щадисяляря юз мцнасибятлярини 
билдирмир, бялкя садяъя олараг, мцшащидя едир, эюрдцклярини 
сюйляйир. Мцдахиля ися йазычынын тящкийясиндя дейил, бялкя 
щадисянин ян зярури ъящятляриня охуъунун диггятини ъялб 
етмяк мейлиндядир. 
     Мир Ъялал шящяр щяйатындакы щадисяляри тясвир едян заман 
лювщялярин тез-тез дяйишмясиня даща чох диггят йетирирся, 
кянд щяйатынын тясвириндя ящвалатларын защири дяйишкянлийин-
дян даща чох психоложи, мяняви ящвал-рущиййялярин дяйишмя-
синя диггят йетирир. Бу мцлащизянин дцрцстлцйцня гане олмаг 
цчцн Бябир бяйин юз алчаг ниййятини щяйата кечирмясиня кю-
мяк едян дялядузларын щярякятлярини нязярдян кечирмяк 
кифайятдир. Гумруну яля эятирмяк цчцн яввялъя нюкярлярин, 
даща сонра Чяпял Сайалынын вя Сарыглы молланын ъидди-ъящд-
лярини эюз гаршысына эятиряк. Нюкярлярин сюзляриндя бир итаят-
карлыг, Сайалынын адамлары диля тутмасында бир фяндэирлик, 
Сарыглы молланын щярякятляриндя ися бир ярк, мцсялман 
фанатикинин юз нясищятляриндян мямнун олан ядасы щисс 
олунур. Сарыглы иблисин нязяриндя щядиййя эятирилян бир йящярли 
ат елин намусундан, иззятi-няфсиндян даща гиймятлидир. 
     Мир Ъялал тякъя образларын щярякятляриня, сцжетин тябии 
инкишафына дейил, щям дя, ясасян, дилин тябиилийи цчцн зярури 
олан шяртляря хцсуси диггят йетирир. Гумруну диля тутан Чяпял 
Сайалынын сюзлярини хатырламаг кифайятдир: 
      «- Кири, кири… Аьрым о кишинин цряйиня ки, гарным долусу 
чюряйи дя йохдур. Ъавансан, ганмырсан, данышырсан. Няйиня 
отураъагсан, лцт ъанына, аъ гарнына, гаранлыг дахмасынамы? 
Инди дя сяни тяк гойуб эедиб даьда, баьда ким билсин, щансы 
кефя. Сян ев гызысан, ня билирсян инди о щансы щахчыьынан кеф 
чякир. Сянин ня вахтындыр, ярийясян, язиз ъаныны чюлдян 
тапмысанмы? Гурбан олум шярият гойана: «кябиним щалал, 
ъаным азад». Неъя дейярляр: «Мян эялмишям истякяня гянд 
салмаьа, эялмямишям цряйимя дярд салмаьа»21. 

                                                 
21 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Азярняшр, Ы ъилд, 1956, сящ.57. 
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      Сайалынын тез-тез Гядирин йохсуллуьуна ишаря етмяси дя, 
варлы щяйаты, лязиз йемякляри, долу сцфряни хатырлатмасы да, 
хошбяхтликдян дям вурмасы да, щятта арада Гядири эюзц 
даьыныг бир адам кими гялямя вермяк ъящди дя онун 
фяндэирлийини, ифритя олдуьуну ашкар эюстярир. Яэяр Сайалынын 
сцни ъанфяшанлыьында, нявазишиндя бир фитнякарлыг дуйулурса, 
бунун яксиня, Гумрунун ъавабларында онун намуслулуьу, 
касыб да олса яриня сонсуз сядагяти, бир парча миннятсиз 
чюряйя гане олан садя, исмятли азярбайъанлы эялинлярин ян 
эюзял сифятляри эюрцнцр.  
      «Дирилян адам» романында Гядирин мяняви ъящятдян 
дяйишмяси просеси щямишя йазычынын диггят мяркязиндядир. 
      Ясярин «Ювдят» фяслиндя Гядир бюйцк шящярин кцчяляриндя 
«артыг, лцзумсуз адам» кими эюрцнцр. Гядир яввялляр иътимаи 
бярабярсизлийин мащиййятини анламыр, онун шцуруну санки бир 
гязавц-гядяр щюкмц, гисмят вя талейя кор-кораня инам 
щисси идаря едир. О, ишсиздир, аилясини эюзц йолда, интизарда 
гоймушдур. О, Гумруну интизарда гоймасынын пешиман-
чылыьыны чякир. Она еля эялир ки, «узун сачын ащы йердя гал-
маз». Чцнки Гумрунун наращатлыьындан доьан бу ащ-фяр-
йад Гядирин мцвяффягиййятиня янэял тюрядир. Лакин Гядир Бя-
бир бяй вя башга гансоранларын «миллят йолунда!» - дейя хал-
гы гырьына вердиклярини эет-эедя баша дцшцр. 
      Цмумиййятля, Мир Ъялал бцтцн роман бойу тядриъи дя-
йишмяни, шцур вя анлаг ъящятдян тякмилляшмяни мцхтялиф вя-
зиййятлярдя эюстяря билмишдир. Гядир баша дцшцр ки, «дцнйада 
бяйдян, хандан хейир эюрян олубму?». Лакин о, щяля кянд-
линин мящрумиййятлярини дяриндян анламаг вя башгаларына 
анлатмаг сявиййясиндя дейилдир. Хцсусян Гядир юз инсанлыг 
щцгугуну, юз аилясинин гануни, йа гейри-рясми сащиби олду-
ьуну сцбут едя билмир. Гумрунун аъы талейи, онун шярият на-
миня «ислам мцъащидляринин шащидлийи иля» зорла башгасына 
верилмяси Гядирин цряйиндян аьыр бир даш кими асылмышдыр. 
Лакин ян чятини одур ки, яэяр «ямяли салещ» адамларын бир 
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нечяси шащидлик версяйди, бялкя Гядир юзцнцн саь олдуьуну, 
инди йашадыьыны да сцбут едя билмяйяъякди. 
    Гядир романын «Ювдят» фяслиндя щяля мянян дирилмямиш-
дир. О, щятта юзцнцн ъисмян дири, ъанлы бир инсан олдуьуну 
да шяриятя, ахундун фитвасына кор-кораня инанан щямйерлиля-
риня сцбут едя билмир, чцнки динин тясири кясярлидир, исламын 
ядалятсиз щюкмляриня инананларын етимады да щяля гырылма-
мышдыр. 
     Йазычы йохсул бир аиляни сяфалят эирдабына салмаьа ъящд 
едян Бябир бяйин икицзлцлцйцнц Щаъы Щцсейн иля сющбятиндя 
даща эюзял ашкара чыхарыр. Бябир бяй Гядирин юз инсанлыг 
щцгугуну исрарла тяляб едяъяйиндян дахилян наращатдыр. 
Защирян ися юзцнц архайын, тямкинли эюстярир. О, чаряси 
кясилдийи цчцн исламын щюкмляриня ял атмаьа мяъбурдур. О, 
инаныр ки, шярият бурада да кара эяляъяк. Шяриятя эюря, 
«Гядирин дирилийиня бармаг бойда шащид, сцбут йохдур». 
Анъаг бу щюкм цзяриня Бябир бяй юз щцгугуну – йцзбашылыг 
сялащиййятини дя ялавя едир: «Бурада щюкумят вар, кяндхуда 
вар. Башына дейил ки, бу ъамаата бахан вар. Пристав йанында 
мяним адымдыр. Йцз эцн лялисин ки: «мян Гядирям!» ким 
инанар?.. Йаландан бири юзцня ад гойуб эяляъяк. Мян 
дялийям ону кяндя бурахам?»22.            
     Лакин Бябир бяй тякъя голузорлулугла кифайятлянмир. О, 
йери эялдикъя щийляйя ял атыр. Гядири щябс етдирмяйи мяслящят 
эюрян Щаъы Щцсейня ъаваб верир ки, «мян ону тутуб дама 
салсам, сабащ мяни юз сюзцм иля тутар, дейяр юлмцшдцмся 
нийя галайа басдырдын, юлц дя дустаг олармы?». 
      Гядир кянддяки бцтцн бу ядалятсизликляри эюрцр. Онун 
дцчар олдуьу аиля фаъияси о гядяр эюзлянилмяз вя аьыр иди ки, о 
щяля илк мяняви зярбядян айыла билмямишди.  
       Тябиятян чох щяссас олан Гядиря еля эялир ки, бцтцн 
инсанлар да, тябият дя онун дцшдцйц вязиййятя эцлцр, она 
ришхянд едир. Достлары арасында ещтирам вя тяяссцф эюрян 

                                                 
22 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Азярняшр, Ы ъилд, 1956, сящ. 94. 
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Гядирин «йашамаг щцгугу алмасы» цчцн йеэаня чаря дин 
нцмайяндяляриня мцраъият етмякдир. Онун юлцмц щаггында 
цлямаларын шащидлийини даща мютябяр щесаб едян ахунд да 
варлыларын тяряфиндядир. Гядирин ялляри щяр йердян цзцлся дя 
ниъат йолу ахтаран бу заваллынын цряйиня ашаьыдакы фикир ишыг 
салыр: «Дцнйа, бяйям, башлы-башынады?». 
     Гядир юзцнцн дцнйаэюрцшцнцн, шцур вя идрак даирясинин 
мящдудлуьу цзцндян истисмарчы синиф нцмайяндяляринин бир 
мягсядя хидмят етдийини айдынлашдыра билмир. О, шярият 
сащибляриндян цмид эюзляйир, шейхцл-исламын онунла мцлайим 
ряфтарыны хяйалына эятирир, она пянащ апарыр, она цряйини 
ачаъаьы иля тясялли тапыр. Шящяря эедян йолда онун хяйала 
далмасы вя сюйлядийи дахили монолог чох характерикдир. 
«Мяни юз евимя гоймурлар. Бу щансы шяриятдя вар? Ганун 
белями дейир? Ядалят бяс щаны?». Бу вя буна бянзяр, ъавабы 
мялум олмайан, лакин зяманядян наразы бир адамын цмид 
ишыьы иля парлайан вя тез дя сюнян суаллар онун хяйалыны 
мяшьул едир. 
     Лакин юз щцгугу уьрунда мцбаризя апармаг лазым 
эялдийини, «болшевик» адланан адамларын щягигят тяряфдары 
олдугларыны о, щябсханада Султаняли иля эюрцшцндян сонра 
дярк едир. О, анлайыр ки, «зящярдян шяфа, аьадан вяфа» 
уммаг олмаз. Лакин йени ягидяли адамлар – болшевикляр 
щаггында Султанялинин изащаты чох гыса вя бир гядяр дя 
натамам иди. Бу гянаятин Гядирдя доьурдуьу мяняви 
дяйишмя просеси чох ютяри тясвир олунмушдур. Султанялинин 
сюзляри эюзц иля од эютцрмцш кяндлилярля сярт, лакин сон 
дяряъядя хейирли олан бир щягигят щаггында тясяввцр 
йаратмаг цчцн бядии ъящятдян ъансыз вя ещтирассыз эюрцнцр. 
      Йухарыдакы мисаллардан эюрцнцр ки, Азярбайъан 
кяндлисинин ингилаби шцурунун тядриъян неъя тякмилляшмяси вя 
истисмарчы синифлярин бцтцн мцгавимятиня бахмайараг, гя-
ринялярдян бяри тядриъян долан сябр касасынын дашдыьы, инди 
цряйя сыьышмайан интигам щиссляринин габардыьы «Дирилян 
адам» романында дцрцст эюстярилмишдир. 
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      1939-ъу илин май айында Азярбайъан совет нясринин 
биринъи конфрансында «Дирилян адам» романы щаггында иряли 
сцрцлян мцлащизяляря йекун вурулмушду. Мялумдур ки, 
конфрансдан яввял тянгидчи Ъяфяр Ъяфяров «Дирилян адам» 
адлы мягалясиндя 23  романын мцяллифи Мир Ъялала беля бир 
сийаси иттищам вермишди ки, эуйа «Дирилян адам»ын мцяллифи 
ингилаби ящвал-рущиййянин кянддя, кяндлинин шцурунда 
тядриъян мейдана эялдийини дейил, бялкя ингилабын шящярдян 
кяндя эятирилмясини тясвир етмишдир. Яслиндя ися йазычы 
Гядирин аилясиндяки фаъияни тяфяррцаты иля тясвир етмяк йолу иля 
Азярбайъан кяндлисини ингилабын астанасына эятириб чыхаран 
конкрет тарихи шяраити щяйати дялиллярля сцбут етмяйи гаршысына 
бир мягсяд гоймушду. Йазычынын бу ниййяти ингилаби фикрин 
кяндя кючцрцлмяси кими ясассыз бир иддианы тамамиля пуча 
чыхарды. Няср конфрансындакы обйектив мцлащизяляр дя 
романын щяйат щягигятляриня ясасландыьыны сцбут етди. 
     Романда Гядирин дирилмяси щям мцстягим, щям дя мя-
ъази мяналарда ишлянмишдир. Бунларын щяр бириси юзцнямяхсус 
сцжет йцкц вя бядии функсийасы олан хятляр кими сона гядяр 
давам едир. Юлмцш щесаб олундуьу щалда эюзлянмядян 
кяндя гайыдан Гядирин щяр бир ади, нормал щярякяти тяяъъцб 
доьурур, гярибя, анлашылмаз тясир баьышлайыр. Мцстягим 
мянада «дирилмяк» сюзц Гядирин шяхси, аиля-мяишят мясялясиля 
баьлыдыр. Бу мяишят сящняляринин (хцсусян севимли Фахирясиня 
бир ятяк армуд апармаг арзусунда олан атанын севинъи, айлы 
эеъядя арвадыны горхутмамаг цчцн ещтийатла щярякят 
едяркян онун кечирдийи щяйяъанлар, онун дивана шикайятя 
эетмяси вя мяйус гайытмасы) тясвириндя Мир Ъялалын 
тящкийяси чох сямими, лирик бир ащянэ алыр. Хцсусян тябият 
Мир Ъялалын тясвириндя анъаг естетик зювг ойатмаг цчцн 
верилмир, бялкя образын щярякятиля, талейи, арзу вя истякляриля 
бир вящдят тяшкил едир. Мясялян, «Ъырчырлар» дярясиня йахынла-
шан йолчуларын тящлцкя гаршысында галдыьыны эюстярмяк цчцн 

                                                 
23 «Ядябиййат гязети», 17/ЫВ, 1939-ъу ил, №15. 
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бир рявайят данышылыр. Рявайятя эюря, бу дярядя «ядавятдян 
бир кюрпянин – сцдямярин башы кясилдийи цчцн булаг батмыш, 
йахын олан кянд даьылмыш, гушлар да кючмцш вя дяря илан, 
яждаща йувасы олмушду». Бурадакы тябият дя, рявайят дя 
йазычы тяряфиндян зорян ясяря кянардан ялавя олунан бир 
цнсцр дейилдир, бялкя бу бядии васитя тясвир олунан 
гящряманын дахили аляминин, психоложи вязиййятинин зярури 
нятиъяси кими эюрцнцр. 
     Мир Ъялал бязян йуху шяклиндя вердийи ширин, ялчатмаз 
хяйаллары тясвир етмякля гящряманын арзуларына даща да 
рювняг верир, Гядирин инсан цряйини риггятя эятирян, тяяссцф, 
мярщямят доьуран талейини даща айдын ъанландырмаг цчцн 
онун йухусу беля тясвир олунур: «Гумру учуб эюйляря эетди. 
Эцняш вилайятиндя гумлу бир тяпянин цстцндя отуруб Гядири 
эюзляди. Гядир шуаларла ахыб эялди. Гумруну баьрына басды. 
О, гящярляниб гара эцнляриндян шикайятлянмяк истяди. Гядир 
щяйат долу эцлцшц иля севэилисинин цзцнц ишыгландырды. Фахиряни 
ял гушу кими башына гойду. Гумруну гуъаьына алыб учду. 
Ганадлы ат онлары сярин, сакит эюйлярдян кечириб апарды. 
Чичякли, ятирли бир баьа гойду. Гядир бир дястя гызыл эцл 
эятирди. Эцл тязя, шещли вя гырмызы иди. Гумру ийляди. Эцлцн 
йарпаглары ялянди, ипякдян олуб Гядирин голундан салланды. 
Гядир Гумруну вя баласыны гызыл дона бцрцдц…» 24 . Бу 
мисал садяъя олараг севэилисиня говушмаьа ъан атан 
хяйалпярвяр бир эянъин ширин арзулары дейил, бялкя бу эянъин 
щяйат мярамнамясидир, бцтцн варлыьы, талейи вя эяляъяйидир. 
      Гядирин «дирилмясинин» бир дя иътимаи мянасы вардыр. Бу, 
тякмилляшян, юз инсани щцгугуну баша дцшян, вахтиля язилмиш, 
алчалдылмыш вя тящгир олунмуш бир инсанын яввялъя 
тяряддцдля, бир аз сонра гяти, инамла ишыьа, сяадятя доьру 
аддымламасы, мцбаризя мейданына атылмасы демякдир.  
        «Дирилян адам» романынын хошбяхт бир финалла, цряк 
ачан бащарын тясвириля битмясиня бахмайараг, мцяллифин 

                                                 
24 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, Азярняшр, Ы ъилд, 1956, сящ. 77. 
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тящкийясиндя ирад тутула биляъяк гцсурлу бир ъящят вардыр. О 
да ингилаби мцбаризяни тясвир едяркян сона гядяр цряк 
титрядян лирик ащянэи, илыг вя мещрибан йазычы мцдахилясини 
сахлайа билмямясидир. Ингилабчы эянълярин, хцсусян Гийасын, 
Мираьанын аьыр мцбаризя шяраитини тясвир едяркян йазычы 
санки мятляби йеня дя кянд щяйатынын тясвири цзяриня 
эятирмяйя тялясир. Эянъляри бирляшдирян, онларын иътимаи амалы 
щаггында айдын тясяввцр веряъяк сящняляр ютяри тясвир 
олунур. Йазычынын сямимиййятиня вя бцтцн ъидд-ъящдляриня 
бахмайараг бу сящня щяля дя кифайят гядяр ачылмамышдыр, 
йазычы мцшащидясиндя щяля дя кифайят гядяр ишыгландырылмамыш 
нюгтяляр вардыр. 
                                             * * *             
       Мир Ъялалын Азярбайъанда Совет щакимиййятинин 
гялябяси уьрунда цмумхалг мцбаризясиня щяср етдийи икинcи 
эюркямли ясяри «Бир эянъин манифести» (1939) романыдыр. 
      «Бир эянъин манифести» романында охуъунун диггятини 
ъялб едян вя ядалятсизлик, юзбашыналыг, зцлм, истисмар ялиндян 
тянэя эялян кяндлилярин наразылыьыны тямсил едян йохсул вя 
зящмяткеш кяндли Мярдандыр. Доьрудур, кяндин дювлятлиси 
Щаъы Ибращимхялил иля онун цз-цзя эялмяси, ону дюймяси 
защирян шяхси гисас чярчивясиндян кянара чыхмыр. Чохларына, 
щятта Мир Ъялал йарадыъылыьыны тядгиг едян бязи алимляря дя 
Мярданын гисасы бир тясадцф, шяхси наразылыьын ифадяси кими 
эюрцнмцшдцр. Беля дцшцнмяк, ялбяття, садялювщлцк оларды. 
Мярданын вя онун кими зцлм, ясарят эюрмцш минлярля 
таванасыз кяндлилярин наразылыьы гяринялярдян бяри 
щазырланмышды вя бу сябр касасынын дашмасы цчцн бир 
дамланын артмасы да кифайят иди. Мящз илк нязярдя шяхси 
гисаса бянзяйян бу интигам щиссинин мащиййятиндя дярин 
халг наразылыьынын, иътимаи интигамын цнсцрляри вар иди. 
       Доьрудур, Щаъы Ибращимхялил щяля бу гянаятдядир ки, 
бялкя анд - гясямля кяндлиляри йола эятирмяк мцмкцн олду. 
О, «гурана ял басдырмаьы» тяклиф едир. 
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       Тясадцфи дейилдир ки, кяндлилярин ингилаби ящвал-
рущиййясиня йахшы бяляд олан Вязняли кишийя Щаъынын тяклифи 
эцлмяли вя гярибя эюрцнцр. О, дейир: «Эюрцнцр, ай Hаъы, 
Мяккя йолуну танысан да, ряиййяти йахшы танымамысан, 
хамсан щяля. Бу щаман кяндлидир ки, Аллащйар бяйин евини 
даьыданда гураны бешачылан эцлляси иля дешик-дешик етди. Ня 
гуран, ня китаб? Мяэяр онларда ислам ганы вар? Онлар бир 
овуъ торпаьы тцрбятдян цстцн сайыр»25. Вязнялинин бу гянаяти 
кяндлилярин мювъуд цсул-идарядян наразылыьыны, дини 
ещкамлара етигадын пуч олдуьуну чох ашкар ифадя едир. Инди 
Йассар Лятифи дя, Илйас бяйи дя, Мяшяди Мцсейиби дя наращат 
едян бу щягигятдир – неъя олмушдур ки, онлар индийя гядяр 
«башы ашаьы» доланан кяндлилярин, «йумурта йцкц апаран 
муздурларын» беля «щагг-сай итирян» олдуьундан ещти-
йатланмамышлар. Бу аъы щягигяти дярк етмяк онлара аьыр 
эялир. Ингилабчылара гошулдуьу эцнлярдя, хцсусян щябсхана-
дан гачырылдыьы заман Мярдан юзцнцн щагг ишя гошулдуьу-
ну, ядалят уьрунда мцбаризя апардыьыны дярк едир. О, дярк 
едир ки: «Сян Сона оьлу Мярдан дейилсян, сян комсомолун 
оьлусан». Лакин о, щяля дя ингилабын вязифясини, синфи мцба-
ризянин мащиййятини кифайят гядяр дярк етмир. Мярдан Щаъы 
Ибращимхялил кими айры-айры дювлятлиляри террор йолу иля сыра-
дан чыхармаьы, «плана салмаьы» тяклиф едир. О, Йящйанын 
«кющня гурулушун бцнюврясини газмаг лазымдыр» сюзлярини 
тядриъян анлайыр, иътимаи интигамы юзцнцн ясас иш цсулу кими 
гябул едир. Доьрудур, онун кянди, анасыны, кюрпя гардашыны 
хатырладыьы вахтлар да чох олур. Беля вахтларда бязян о, 
юзцнц санки мязяммят едир: «Бурада дцнйанын дцзялмяйи 
иля мяшьул олурсан, юз доьма ана вя гардашынын щалындан 
хябяр тутмурсан». Лакин Мярдан дярк едир ки, юз аилясини 
севмяк аздыр, онун хошбяхтлийи цчцн мцбаризя лазымдыр. 
Мясляк досту Баьырын иътимаи ядалятсизлик щаггындакы 

                                                 
25 Мир Ъялал, «Бир эянъин манифести», Азярбайъан  Ушаг вя Эянъляр 
Ядябиййаты Няшриййаты, 1953, сящ. 50-51.  
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гянаятляри она инкаролунмаз бир щягигят кими эюрцнцр: 
«Бяззаз дцканлары парча иля долуб, касыб ушаьы шахтада лцт… 
Арзумановун дяйирманы ун иля долу, йохсул аъындан 
кцчялярдя милчяк кими гырылыр. Даь кяндляриндя адамлар чюля 
тюкцлцб йонъа, от йейирляр… Зцлм яршя дайаныб». Бу аъы 
щягигятляр ону халг интигамчысы Йагубла эюрцшмяйя рущлан-
дырыр. Романын «Кяндин щарайына» фяслиндя Мярданын беля 
иътимаи ядалятсизлик вя зцлм ялейщиня црякля мцбаризяси 
эюстярилир. Мцяллиф бязян Мярданын тякликдя дцшцнъя вя 
хяйалларыны, дахили монологуну верир, онун кимсясиз, кюрпя 
гардашы Бащар щаггында, ъаванлыьында да эцн эюрмяйян, 
сон заманлар оьлу цчцн цряйи бир тикя олан кюмяксиз анасы 
щаггында дцшцнцр, йандырылмыш евляринин хярабяси гаршысында 
сцкута далыр. Сакит, цряк сыхан гяриблийиля Мярданы 
дцшцндцрян доьма кянд ону кюнцллц сурятдя юн атяш хяттиня 
эялиб чыхан гящряман бир ясэяр вязиййятиня эятирир… Кянддя 
еви-ешийи даьылан вя шящяря пянащ апаран кяндлилярин, аъ-
чылпаг ушагларын наляси, «юз яъяли иля юлмяк сяадятини» беля 
итирмиш шящяр йохсулларынын аьыр щяйаты Мярданы дцшцндцрцр. 
Инсан тябиятин ювладыдыр. О, тябият кими азад вя сярбяст 
олмалыдыр. Лакин щягигяти сюйлямяйя ъясарят едян бир эянъи 
дар аьаъындан асырлар. Тябиятян романтик олан, дцшмянин 
бу гядяр алчалаъаьыны тясяввцр етмяйян Мярдана еля эялир 
ки: «Мящкум дара чякиляндя варлыг тюкцляъяк, бу саат бцтцн 
дцнйа тярпяняъяк, эцняш сюняъяк, каинат тцнд вя ъящяннями 
бир гаранлыгда эурулту иля учурумлара йуварланаъаг, батыб 
эедяъякдир...» Лакин о, дцшмянин чох сойугганлы, сярбяст 
тярпяндийини, «вящши ганунун» ядалятли щюкмлярини арха-
йынчылыгла, ялляри ясмядян йериня йетирдийини эюряркян авам-
лыгдан, ясарятдян мирас галан садялювщлцйц юзцня гярибя 
эюрцнцр. 
    Мящкумун дар аьаъы гаршысында «Ленин, Ленин, Ленин!» - 
дейя уъадан мцраъият етмяси азадлыг щясрятиндя олан инсан-
лара гол-ганад верир. Мцяллиф ингилабчынын чаьырышыны азад бир 
гушун тяраняляриня бянзядир. Бу тяраняляр «мусигидян хош, 
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арзудан ширин, цмиддян эюзялдир». Бу чаьырыш голларындан 
ясарят зянъирини гопаран милйонларла зящмяткешлярин 
цряйиндян эялян ян сямими сюздцр.  
       Фядакарлыг – халг сяадяти уьрунда бцтцн мящрумиййят-
ляря дюзмяк «Манифест»дяки эянъ гящряманларын ян эюзял 
сифятляриндян биридир. Йящйанын, Баьырын, Мярданын, Йагу-
бун халг азадлыьы йолунда щяр шейдян кечмяйя щазыр ол-
малары башга эянъляр цчцн бир нцмунядир. 
      Бу эянъляри шяхси сяадят, шяхси ращатлыг дейил, халгын 
азадлыьы, хошбяхтлийи дцшцндцрцр. Щяйатын немятляриндян вя 
эюзялликляриндян кам алмамыш, цряйи йашамаг вя йаратмаг 
ещтирасы иля дюйцнян бир эянъи дар аьаъынын йанына эятирян дя 
халга, халг ишиня сонсуз сядагят щиссидир. 
     Эцняш ишыьы бир дамъы шяффаф суда якс олундуьу кими 
ингилабын романтикасы да беля эянълярин мяьрур дурушунда, 
язямятли сясиндя, халга мяняви гцввя верян фядакарлыьында 
юзцнц эюстярир. Бу мцбаризя пафосу «Бир эянъин манифести» 
романындакы мяишят лювщяляриня дярин, иътимаи мяна вя 
мязмун верир. Тядриъян ойанан, юз мянлийини, инсани 
ляйагятини дярк едяряк, юз щцгуглары йолунда ялдя силащ 
вурушан, ев-ешийиндян дидярэин дцшян халг интигамчыларынын 
мцбаризялярля долу щяйаты бир нцмуня, сынаг мяктябидир, 
ибрятамиз мцбаризя йолудур. 
     «Бу гящряманларын ясас хцсусиййяти нядян  ибарятдир? 
Яввялян, бу гящряманлар халгын адындан данышырлар. Онлар 
юзлярини зящмяткешлярин айрылмаз бир щиссяси щесаб едирляр вя 
ейни заманда халг эцъцня архаланырлар. Икинъиси, бу 
гящряманларын шяхси щяйат вя изтираблары, халг изтирабы 
гаршысында, истяр-истямяз, икинъи плана кечир. Цчцнъцсц, бу 
гящряманларын идеаллары иля щяйат арасындакы ихтилаф, нятиъядя 
мцсбят шякилдя щялл олунур. Бу гящряманларын юлцмц беля 
бязян сон дяряъя никбин бир тясир баьышлайыр» 26 . Щцсейн 

                                                 
26 Бах: Щ.Мещди, «Ядяби гейдляр», Ушаг вя Эянъляр ядябиййаты 
няшриййаты, 1947, сящ.9. 
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Мещди «Манифест» гящряманларыны да «мяишятдян гопарылыб 
романтикляшдирилмиш» беля ъясур инсанларын сырасында эюрцр. 
     «Бир эянъин манифести» романында зянэин щяйат материалы 
вардыр. Романла ютяри танышлыг заманы 1918-20-ъи иллярдя 
Азярбайъанын кянд вя шящярляриндя баш верян щадисяляр 
щаггында тясяввцр алмаг мцмкцндцр. Ясярдя ингилаб 
илляринин няфяси, халг кцтляляринин ящвал-рущиййяси (йерли 
колорит сахланмаг шяртиля) дуйулур, гаршы-гаршыйа дуран 
дцшмян синифлярин мцнасибяти дярщал эюзя чарпыр. Лакин 
бязян бу щяйат материалы романын щяр йериндя ейни дяряъядя, 
ейни сямимиййятля ишлянмямишдир. Мцяллиф, Мярданын, 
Сонанын вя Бащарын кянддяки мяишятини тясвир едяркян даща 
сямимидир, сяси даща мцлайим, няфяси илыг вя щярарятлидир. Бу 
щяйат тярзиля баьлы олан лирик риъятлярдя вя щашийялярдя дя бир 
тяравят щисс олунур. Мцяллиф дахили монологлара эениш йер 
верир, бязян гящряманын щярякятлярини тягдир едян, бязян 
онун аъы талейиня юз сяняткар тяяссцфцнц билдирян 
мцраъиятляря ял атыр, щадисяляря мцдахиля едир; бир сюзля: 
юзцнц севимли гящряманларындан кянарда дуран бир ади 
мцшащидячи, сейрчи ролунда эюрмяк истямир. Кянд щяйатынын 
тясвири заманы тякъя Азярбайъан тябиятинин кюнцл ачан 
эюзяллийи дейил, щям дя мяишят деталлары, адят вя яняняляр, 
халгымызын ян няъиб сифятляри: хейирхащлыьы, гонагпярястлийи, 
ясарятя, зцлмя сонсуз нифряти, гардаш халглара дярин ещтирам 
щисси вя с. кейфиййятляр дя мцяллифи дцшцндцрмцшдцр.  
       Мир Ъялал Азярбайъан кяндлисинин азадлыг бащары иля 
йанашы тябиятдяки бащары тясвир едяркян бу ики анлайыш 
арасындакы дахили баьлылыьы да унутмур. «Зцмрцд эюйцн 
ортасында санки дайаныб, йеря бахан, ъямиййяти бялалардан 
тямизлямякдя олан зящмят адамларына салам дейян йаз 
эцняши бу йерляря, мящз бу йерляря даща чох ишыг, щярарят, 
щяйат вя мяна тюкцрдц. Адама еля эялирди ки, буэцн эцняш 
йеримир, дайаныб дурмушдур. Бу балаъа шящярин дцшмяндян 
тямизляндийини юз эюзц иля эюрмямиш даьлар архасына, 
йатаьына эетмяк истямир. О да Мярдан кими эетдийи йерляря, 
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лап узаглара хош хябярляр апармаг, мушдулуг вермяк 
истяйирди»27. 
      Лакин шящяр щяйатынын тясвириндя лиризм, дилдяки емосийа, 
тяравят азалмышдыр. Ингилабчы эянълярин сяси шящярин цмуми 
эурултулары, гарышыглыьы ичярисиндя зяиф ешидилир. Романын бязи 
сящифяляри охуъунун кюнцлсцз олан варагладыьы китаб 
сящифялярини хатырладыр. Мцяллиф бязян щцсн-ряьбят доьуран 
айры-айры хейирхащ адамларын (стансийа началники, вогзал 
коменданты, фелдшер Маламидзе, Тураб, Гейбалы) адыны 
чякмякля, онларын бир щярякятини ютяри олараг хатырлатмагла 
кифайятлянир. Нятиъядя Сона, Мярдан вя Бащарын исти няфясини 
юз йанында щисс етдийин щалда башга тягдирялайиг инсанларын 
ишиня вя талейиня биэаня, сойугганлы йанашмалы олурсан. 
      «Бир эянъин манифести» романыны щаглы олараг «30-ъу 
иллярдя йаранмыш бядии нясримизин ян йцксяк мярщяляси» 28 
щесаб едирляр. Доьрудан да охуъу бу сяпэидя йазылмыш 
романлардан «Ингилаб дюврцнцн няфясини дуйур, ютян шанлы 
эцнляримизин тякрар олунмайан хцсусиййятлярини юйрянир, о 
эцнлярин мцбаризяси щаггында мцяййят тясяввцр алыр»29. 
      Кяндли Мярданын аиляси, хцсусян кюрпя Бащарын аъы талейи 
романын мяркязиндя дайанмышдыр.  
      Дцнйайа эялдийи эцндян ещтийаъ вя мяшяггятля цз-цзя 
дуран, «нявазиши кютяк, дуйдуьу язаб, сон гисмяти фаъияли 
юлцм» олан кюрпя Бащарын талейиня гядяр кядярлидир. Онун 
гыса, лакин сон дяряъя язаблы, фярящсиз щяйат йолу ня гядяр дя 
реалист бир гялямля тясвир олунмушдур. Ещтимал етмяк олар 
ки, «Манифест» мцяллифи Бащарын ушаг няшялярини дя, тябиятя 
шаираня мяфтунлуьуну да, хцсусян онун «Эюз йашы 
романы»ны да гялямя аларкян – вахтиля црякдян дуйулмуш, 
варлыьына щаким олмуш ъанлы бир тяяссцраты аь вярягляря 

                                                 
27 Мир Ъялал, «Бир эянъин манифести», Азярбайъан Ушаг вя Эянъляр 
Ядябиййаты няшриййаты, Бакы, 1953, сящ.224 
28 Щцсейн Мещди, Азярбайъан совет бядии нясри, «Азярбайъан» журналы, 
1954, сящ. 128. 
29 Йеня орада, сящ.127. 
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тюкяркян щяйяъанындан аьламыш, хяйалян Бащарын арзу вя 
истякляри аляминя далмышдыр. 
     Мир Ъялал ясил ушаглыг сяадятини беля тясяввцр едир: 
     «Ня эюзялдир ушаглыг яййамы! 
      Ушаглыг щяйаты! Ят бала гуш ганадлар алтында пярвяриш 
тапан кими, сян дя исти ана гуъаьына сыьыныр, бцтцн дцнйанын 
сяадятлярини бу доьма йурдда тапырсан. Сян бурада щяр ъцр 
наз-нявазиш, шылтаг вя яйлянъялярля зянэинсян. 
     Бурада сян мяьрур, тох, эцълц вя йцксяксян. Бурада 
кимсяйя бойун яйян дейилсян. Ананын гуъаьында исиндикъя, 
мещрибан ялляриля тумарландыгъа, доьма сцдц иля 
бясляндикъя, няфясини дуйдугъа щеч бир шей сянин цчцн 
горхулу дейил.  
Эюйлярин дя, йерлярин дя султаны сянсян! 
      Сян истяйяндя сойуг олур, сян истяйяндя исти олур. Сян 
истяйяндя ишыг йаныр, истямяйяндя сюнцр. Сян истяйяндя сусур, 
истямяйяндя диллянирляр. Щяр шей сянин щцдудсуз кюрпялик 
щакимиййятиня табедир!» Мцяллифин «Йолумуз щайанадыр?» 
романындан мисал эятирилян бу парчада ушагларын 
«щцдудсуз кюрпялик щакимиййяти», инсан щяйатынын чох 
мараглы бир мярщяляси дяриндян вя дцрцст мцшащидя 
олунмушдур. «Манифест»ин гящряманы Бащар ушаглыьын 
шылтаьындан, нявазишиндян, фярящиндян мящрум едилмишдир. 
Она даьда тутдуьу хыналы кяклик дя, гара эюзлц  кюрпя 
ъейран да узун сцрян севинъ вя няшя эятиря билмир. Чцнки 
мадди ещтийаъ ити вя амансыз бир гылынъ кими ряиййятин 
башынын цстцнц алмышдыр. 
       Бащарын талейи йазычынын диггят мяркязиндядир. О, тякъя 
бир аилянин ювладыны тямсил етмир, бялкя ингилабдан яввял 
азадлыг эцняшинин щярарятиня щясрят галан минлярля 
азярбайъанлы ушагларын щяйаты вя талейини цмумиляшдирян бир 
образ кими эюрцнцр. Щям дя Бащарын талейи «Манифест»я 
лирик бир ащянэ верир, кянд мяишятиля баьлы олан детал вя 
ъизэилярдя ъанлылыьы артырыр, романын емосионал тясирини 
эцъляндирир. Хцсусян Бащарын щясрят вя гцссяляри, кцчядя 
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сойугдан донмасы сящняси цряк йандыран, щяйяъанлы бир 
йазычы тящкийясиля верилмишдир. Бащар аналарынын йанында 
«хырдаъа эюбяляк кими эюрцнян сары ъцъялярин» хошбяхтлийиня 
гибтя едир, чцнки «онлара чюряйи ъиря иля вермирляр. 
Аналарындан айырмырлар, исти йатагдан говмурлар. Хыш 
дяриня батанда онлар йыхылмырлар. Айагларыны зянъир кясмир, 
эюзляриня гылчыг долмур». Бащар варлыларын ушагларына 
щясядля бахыр; чцнки «онлар щеч няйя щясрят дейилляр. Йаван 
арпа чюряйи онларын аьзыны апармыр, цзляри эцн алтында габыг 
гоймур, истидян эюзляри аьрымыр, дизляри эизилдямир, тярдян 
боьулмур, гыздырмайа дцшмцрляр»30. 
    Кюрпя йашларында бир парча чюряк цчцн евдян дидярэин 
дцшян цряйи сыныг Бащарын йеэаня арзусу евляриня гайытмаг-
дыр. О, аьаъда йарпаг, будагда бир гуш олмаг, бир анлыьа 
да олса мяшяггятляри унутмаг, юзцнц сярбяст эюрмяк щясря-
тиндядир. Исти бир буъаьа, мещрибан бир бахыша, цряк ачан бир 
сюзя мющтаъ олан Бащарын наляси варлыларын щеч биринин цря-
йиня йол тапмыр, зярря гядяр мярщямят щисси ойатмыр. 
      «Манифест»ин «Эюз йашы романы» фясли сонсуз цряк чыр-
пынтылары иля йазылмышдыр. Санки мцяллиф Бащарын шящярдя 
кимсясизлийини, эцнащсыз олараг кцчяйя атылдыьыны эюстярмякля 
кифайятлянмяк истямир. Онун тядриъян неъя донмаьа 
башладыьыны, беля ишэянъя просесини тяфяррцатиля эюстярир. 
Бурада щяр шей-туфанын уьултусу да, Бащарын щычгырыглары 
да, варлыларын мярщямятсизлийи дя, бир сюзля, бцтцн шяраит 
йохсул ушаьын фаъиясини ачмаьа хидмят едир. Бурада бядии 
функсийа дашыйан риъят дя беля бир мягсядя табе едилмишдир. 
Мисал цчцн Бащарын туфанлы эеъядя гапы-гапы эязяряк исти бир 
йер ахтардыьыны хатырлайаг. О, «чай вермякля мяшьул олан 
йумру, арагчынлы кишидян эизлянмяк цчцн даща да кичилмяк, 
бир кюмцр парчасы олуб кюзя гойулмаг, гызынмаг» истяйир. 
«Мящкум гылынъа бахан кими» гыш эеъясинин айазында 
                                                 
30  Мир Ъялал, «Бир эянъин манифести», Азярбайъан Ушаг вя Эянъляр 
Ядябиййаты няшриййаты, 1953, сящ.122. 
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титряйир. Сойугдан донан Бащарын эюзцня «исти евляр, 
гызармыш тяндирляр, аловлу бухарылар» эюрцнцр. Анъаг онун 
гулаьына дейирляр: «Онларын йийяси вар». «Сащибсиз йалныз бир 
мяхлуг иди. Йалныз боранлы кцчяляр сащибсиз вя мцфтя иди». 
Фяслин яввялиндя верилян ашаьыдакы епиграф варлыларын инсан 
талейиня сон дяряъя гяддар, етинасыз мцнасибятини айдынлаш-
дырмаг цчцн чох сяъиййявидир: «Онун ъырыг папаьы гар 
цстцндя гаралырды, о да йийяси кими кимсяйя лазым дейилди». 
Фяслин сонундакы изащатла лювщя тамамланыр. Бащарын цря-
йиндян кечян дящшятли гасырьа иля дювлят сащибляринин фираван 
щяйаты арасындакы тязады эюряркян кимсясиз мяхлугун 
юлцмцндян доьан тяяссцф щисси даща да эцълянир: «Бир нечя 
саат сонра боран сейрялмиш, сящяр ачылмышды. Щяр шей юз 
гайдасында иди. Хозейинляр хяз палтарлар, Хорасан кцркляри, 
дяри папаглар, йун ъораб вя галош эейиняряк, сящяр чайындан 
сонракы илк папиросларыны тцстцлядя-тцстцлядя, ащястя юскц-
ряряк «бисмиллащ» дейиб исти евляринин гапыларындан нязакятля 
чыхыр, дцканларына эедирдиляр» 31 . Дцнйайа «йумруьуну 
дцйяряк дюйцшмяк цчцн» эялян, «яллярини ачараг щяр шейдян 
мящрум вя мяйус эедян» Бащарын талейини беля тясирли шякил-
дя гялямя алмаг цчцн тякъя мцшащидя кифайят дейилдир. Бял-
кя дя Бащарын талейи иля «Манифест» мцяллифинин талейи ара-
сында цзви бир баьлылыг вардыр. Чцнки, о да ушаг йашларындан 
йетим галмыш, ещтийаъ йцкцнц чийинляриндя дашымыш, «евин-
дяки бир тай кюмцрц, яллярини тикан апара-апара йыьдыьы фысды-
ьы, эятирдийи чырпыны сатмаьа, чюряйя дяйишмяйя» имканы ол-
майан кяндлилярля бир дахмада няфяс алмыш, миллятдян, гар-
дашлыг вя бярабярликдян дям вуран, лакин яля кечирдийи гяни-
мятляри аъ гурд кими бюлцшдцрмяйя ъан атан мцсаватчы аьа-
ларын, Щаъы Атакишилярин, Бябир бяйлярин зцлмцня мяруз га-
лан кяндлиляри юз эюзц эюрмцшдцр. Тянгидчилярдян бири32 де-
                                                 
31 Мир Ъялал, «Бир эянъин манифести», Азярбайъан Ушаг вя Эянъляр 
Ядябиййаты няшриййаты, 1953, сящ.122. 
32 Йак Рыкачев, «Бир эянъин манифести», «Литературная газета», 16 май, 
1940-ъы ил. 
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мишдир ки: «онун (Мир Ъялалын - Я.Щ.) романынын щяр бир сю-
зц юз тяръцмейи – щалынын бир щиссяси кими эюрцнцр. Ъанлы вя 
сямими щяйяъаны дярщал охуъуйа тясир едир. Китабы охуйуб 
юртдцкдян сонра адама беля эялир ки, юзцнцн дцнянки щя-
йатыны, щяйяъан вя севинълярини сяня наьыл едян гызьын вя щя-
йяъанлы бир адамла бир нечя саат мараглы сющбят етмишсян». 
    Мир Ъялалын тясвири о гядяр сямими, тящкийясиндяки  
щярарят о гядяр тясирлидир ки, онунла юз гящряманынын талейи 
арасындакы йахынлыьа щеч бир вяъщля ирад тутмаг мцмкцн 
дейилдир. 
       Ясярин ясас гящряманларындан олан Сона азярбайъанлы 
гадынларын ян эюзял сифятлярини тямсил едир. Тякъя Сонанын юз 
ювладларына мящяббяти, онларын талейи щаггында бир ана кими 
наращат олмасы дейил, щям дя, ясасян, онун бир гадын гцру-
ру, юз иззяти-няфсини, инсани ляйагятини йцксяк гиймятляндир-
мяси чох сяъиййявидир.  
    Бир ана кими Сонанын ян бюйцк арзусу оьлу Мярданы 
евляндирмякдир. Яли иля тохудуьу вя ян эюзял арзулары иля 
баьлы олан «Йцсиф-Зцлейха» халчасы санки ананын щяйаты вя 
дирилийидир. Мадди ещтийаъ ону дцшцндцрцр, дидярэин дцшян 
кюрпя Бащары ахтарыб тапмаг, газамата дцшян Мярдана 
пул, онун гуртармасы цчцн хярълик лазымдыр. Ана язиз 
халчаны сатмалыдыр. О, «санки ябяди вя тямиз олан бир 
мящяббяти сатмаг кими аьыр вя чятин бир зярурят гаршысында 
иди». 
       Сона инэилисин сайдыьы «сары вя буз кими сойуг гызылларын 
бир-бир ялиня тохундуьуну щисс едир, лакин: «Верин, верин 
апарсын фащишяляря фярш елясин! Гой ону тохуйанлар гуру 
йердя галсын. Ай бядбяхт, гафил мцсялман!» дейя Сонайа 
мцраъият едян фящлянин сюзляри ананын зещниндя бир цмид 
гыьылъымы кими парлайыр. Бу йердя Сонанын кечирдийи 
щяйяъанлар ани эюрцнся дя, онун дахили монологундакы фикир 
вя щисслярин дярин щяйати ясасы олдуьу дярщал нязяря чарпыр: 
«Нядян доьма оьлумун даьдан овладыьы ъейран бизя 
йарашмады, нядян юз ялляримля тохудуьум халча мяня 
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йарашмады? Кимдир бунлар? Бу кялляпача кими цтцлмцшляр, 
гызыллы тюрянмиш чапгынчылар кимдир? Щарадан баса-баса 
чаповула эялибляр, ня цчцн? Ня цчцн гяшянэ шейляр онларын 
олсун? Ня цчцн? Ня цчцн?»    
    Сонанын халчаны инэилися сатмагдан имтина етмясини бядии 
ъящятдян ясасландырмаг цчцн мцяллиф йухарыдакы дахили 
монологла кифайятлянмир. Сонанын хяйалында няляр 
ъанландыьыны эюстярир. Анайа еля эялир ки, инэилис юз евиндя, 
ращат вя фираван заманында ади халчайа дейил, онун 
нахышына, Сонанын бармагларына бахыр, гызыл эцъцня сатын 
алыб апардыьы, кяниз кими дайанмаьа мяъбур етдийи 
Азярбайъан гызына, онун «ъаван симасына бахмаг истяйир». 
Тябии олараг онун эюзц гаршысына яввялъя оьлу Мярданын 
мязяммятля долу бахышы эялиб дурур. Сонра «няслинин, 
кяндлиляринин вя щямвятянляринин» эцълц, язямятли сяси ону 
айылдыр. Даща сонра халча онун нязяриндя бир ев яшйасындан 
даща чох вятянин ян эюзял немятляринин мяъмуу кими 
эюрцнцр. Ону «тяяссцб тяри» басыр. Бцтцн бунлара ялавя 
олараг мцяллиф Сонанын тяряддцдляриня сон гойан, ону «Итя 
атарам, йада сатмарам» кими гяти бир щюкмя эятириб 
чыхаран тябиятин эюркямини дя унутмур. Санки «тутгун 
цфцгляр дя», «каинатын инъимиш ушаг кими боьуг симасы да» 
Сонаны мязяммят едир, гярарындан дюндярмяк язминдядир. 
    Сонанын гцрур щисси–юз ялинин ямяйини гиймятляндирян, юз 
инсани ляйагятини горумаьа чалышан мярд бир ананын тямиз 
щиссидир вя бу щисс аналарымызын тямиз сцдц иля нясилдян-нясля 
кечмишдир. 
      Сонанын вятяниня сонсуз мящяббяти халча тимсалында 
цмумиляшдирилмишдир. 
 
                                                   *** 
      Мир Ъялалын кичик щяъмли, йыьъам щекайяляриндя олдуьу 
кими, епик ясярляриндя дя диалогун чох мцщцм бядии 
функсийасы вардыр. Бу диалог тякъя бядии ясярдяки 
гящряманын фикир истигамятини, дахили алямини ашкара 
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чыхармагла мящдудлашмыр, бялкя гящряманын дцшдцйц 
вязиййят, йашадыьы шяраит, онун юз мянлийиня, инсани 
щцгугуна ачыг мцнасибяти щаггында да тясяввцр верир. Еля 
«Манифест»ин «Тящгир» фяслиндяки диалогу хатырламаг 
кифайятдир. 
      «- Дцш сяня дейирям! 
      - ….. 
     Карсан? 
     - Сянин тутундур? 
     - Дцш дейирям, дцш о будагдан. 
     - …Ещсан аьаъыдыр… 
     - Дцш ашаьы, узун данышма, аьзын йекя олар!» 
      Бу диалог анъаг тут аьаъы цстцндя савашан ики ушаьын 
тярслийини, иддиалы данышыьыны эюстярмяк цчцнмц йаранмышдыр? 
Бу ади данышыг архасында бялкя ики характер, ики инсан тябияти 
дуйулур. Бащарын аьаъдан дцшмясини исрарла тяляб едян 
Аьамяъидин мцраъиятляриндя аьа тябиятиндян эялян бир 
амиранялик, худпясяндлик щисс олунур. Эюрцнцр, о, кимяся 
гцррялянир, эцвянир, кимяся арахаланмышдыр, юз щяркилийиндя 
кимдянся цмид эюзляйир. Бу архайынчылыг ящвали-рущиййяси 
онун данышыьына да бир забитялилик ащянэи вермишдир. Бащар 
да юз щярякятинин ганундан кянар олмадыьыны бир ушаг 
сювг-тябиисиля дуйур, о ки, башгасынын немятиня ял 
узатмамышдыр, онун чыхдыьы «ещсан аьаъыдыр». Йохсул 
ушагларын пайына дцшян бу немятя ися башгасы мцдахиля едя 
билмяз. Бу диалогда Бащарын сцкуту да, Аьамяъидин суалыны 
ъавабсыз бурахмасы да мяналыдыр. Ону етинасызлыг 
эюстярмяйя сювг едян дя юзцнц эцнащкар эюрмямяк ящвал-
рущиййясидир, «эцъцня йох, щаггына эцвянмяк» ящвал-
рущиййясидир. Бу диалог тякъя ади ушаг шылтаьыны билдирян 
мяишят деталыны ишыгландырмаьа хидмят етмир, бялкя ушагларын 
ряфтары вя данышыг тярзи архасында онлардан биринин сон 
дяряъя йохсул, о биринин варлы олмасы, башга сюзля: ингилабдан 
яввялки кянддяки иътимаи бярабярсизлик щаггында айдын 
тясяввцр верир. Демяли, илк нязярдя мяишятин бир лювщяси 
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эюстярился дя, бурада айдын нязяря чарпан иътимаи бир цнсцр 
вардыр. Санки мцяллиф щяряси юз нювбясиндя юзцнц щаглы сайан 
ушагларын данышыьындан ингилабдан яввял юз инсани щцгугуну 
йениъя анламаьа башламыш кяндлиляря, тядриъян айылан 
кяндлинин «нанкорлуьуна» тяяъъцб едян варлы мцлкядарларын 
наращатлыг щиссляриня тамаша етмяйя башлайыр. Мящз бурада 
да мисал эятирдийимиз диалогун ядяби –иътимаи функсийасы 
нязяря чарпыр. Йахуд психоложи вязиййятин эярэинлийини 
эюстярян башга нюв диалога мцраъият едяк. Эцнащсыз 
гардашынын дюйдцрцлмясиндян щирслянян Мярданла 
Ибращимхялил арасындакы дейишмя чох сяъиййявидир: 
       «Мярданын сябри тцкянмишди: 
        - Щаъы ями, сизя ня лайиг, аьсаггалсыныз!33. 
        - Кири, донуз оьлу! 
        - Щаъы ями, бюйцксцнцз!   
        - Мяня мюизя охумаьына бир бах! Сабащ атаны йан… 
        - Щаъы ями, мюминсиниз ахы! Атамын адыны нийя 
чякирсиниз? Нийя гоймурсунуз о, гябирдя ращат йатсын! 
        - Итил эюзцмцн габаьындан! 
        - Щаъы ями, ахы Мяккяйя эетмисиниз!.. 
         - Мяккя ады чякмяк сянин кими итляря йарашмаз!» 
         Мярданын «Щаъы ями, йазыгсыныз сюзляриндян сонра 
мцяллиф тябии олараг диалогу битирир. 
        Бурада илк дяфя нязяря чарпан Мярданын тямкинли да-
нышыьыдыр. О, Щаъынын сюйцшляри мцгабилиндя «аьсаггалсыныз», 
«бюйцксцнцз», «мюминсиниз», «Мяккяйя эетмисиниз» сюз-
лярини ишлядир вя нязакят даирясиндян кянара чыхмамаьа чалы-
шыр. Защирян беля эюрцнцр ки, Мярдан да башгалары кими Ща-
ъынын «бюйцклцйцня», «аьсаггаллыьына» инаныр, бялкя бунлары 
бир ещтирам яламяти кими ишлядир вя бялкя дя Щаъыдан аз-чох 
мцлайим ряфтар эюрся она эцзяштя эедя биляр, юз кямфцрсятли-
лийинин хяъалятини чякяр. Лакин диггятля бахдыгда бу сюзлярин 
сонсуз бир истещза иля дейилдийи дярщал щисс олунур. Щисс 

                                                 
33 Диaлогдакы курсивляр бизимдир. – Я.Щ. 
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олунур ки, Мяккяйя эетдийини етираф етдийи бир адам 
щаггында Мярдан црякля, сямими данышмыр вя бялкя бунлары 
щеч Щаъыны сакитляшдирмяк цчцн дя демир. Эюрцнцр, Мярдан 
иззяти-няфси тящгир олунмуш бир адам кими данышса да юз 
тямкинини, етимадыны мцщафизя етмяйи дя баъарыр. 
     Бурада да Мир Ъялалын диалогларына мяхсус гысалыг, 
йыьъамлыг, сюзя гянаят, дахили алямин ачылмасына хидмят 
едян ян зярури сюзляри сечмяк кейфиййяти щисс олунур. 
    Мир Ъялалын тящкийясиндяки ади тясвирля йанашы щям дя, 
ъанлы лювщя чякмяк, ону даща чох яйани, габарыг шякилдя 
эюстярмяк хцсусиййяти дя вардыр. Йазычы юз гящряманынын 
талейи щаггында охуъуда дярин тясяввцр вя дярин щцсн-
тявяъъющ ойатмаг мягсядиля тякъя Бащарын йетим олмасыны 
хатырлатмагла кифайятлянмир, бялкя онун атасынын юлцмцнц, 
бахышларындакы изтираб вя щясряти дя эюстярир. 
    «Манифест»дя охуйуруг: «Сонанын щеч йадындан чыхмаз: 
йатаьында мум кими саралан, шам кими ярийян о мещрибан 
вя Hясрят кишинин ниэаран, хырда вя сюнцк эюзляри кюрпя 
ушаьа, торпаг дюшямядя айагйалын таппыр-туппур йерийян, 
башынын цстцнц алмыш фялакятдян хябярсиз олан ушаьа 
дикилмишди, бахышы иля чох мятлябляр дейирди…» 
       Чох сяъиййявидир ки, мцяллиф сцжетин инкишафыны лянэитмя-
мяк вя охуъунун тяяссцратыны илк щадисяляр дцйцмцндян йа-
йындырмамаг мягсядиля Бащарын атасынын фаъиясини анъаг 
Сонанын хатиряляри, онун тяяссцраты фонунда вермяйя ъящд 
едир. Йухарыда йохсул атанын юлцм йатаьындакы вязиййяти 
тясвир олунурса, бир аз ашаьыда онун гябирдяки вязиййяти 
(йеня дя Сонанын эюзц, тясяввцрц иля) эюстярилир: «Сонайа еля 
эялирди ки, ушагларыны йетим вя ещтийаъ ичиндя тярк едиб эедян 
киши щямишя гябирдя наращатдыр. Сал дашларын алтында, йаш 
торпаглар цстцндя щяр дягигя башыны галдырыб, кюрпя йетим 
оьлуна бахыр…» Бурада сящня тамамланыр вя юлцм 
айаьындакы ата щаггында ади тясвирдян кянар, щисс олунан 
ъанлы лювщя верилир. Бязян о гядяр дя эюзя чарпмайан ади бир 
яшйа ютяри, йа да црякдя узун заман бир мяняви ещтийаъ, бир 
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кюнцл щясряти кими дуйулмуш инсани бир щисси даща габарыг 
ашкара чыхарыр. Ишдян йорьун гайытмыш вя ращатлыг, кюнцл 
хошлуьу арзулайан Мярданын щясрятиля «цстцндя габаг-
габаьа эцл ийляйян Йусиф-Зцлейханын шякли чякилмиш 
халчанын» нахышлары арасында ня гядяр дя рущи йахынлыг 
вардыр. Онун шякилдяки ашиглярин вязиййятиня кюкс ютцрмяси 
дя, щятта халча цзяриндя архайын, ращат узанмасы да юз 
арзулары иля тамамиля уйьундур. «Йусиф-Зцлейха» тямиз, 
тохунулмаз мящяббятин рямзидир. Мярдан да беля бир 
мящяббят щясрятиндядир. 
     Ингилабын Азярбайъан зящмяткешляринин игтисади, сийаси вя 
мядяни щяйатында йаратдыьы мисилсиз дюнцш щаггында айдын 
тясяввцр верян «Дирилян адам» вя «Бир эянъин манифести» 
романлары тякъя Мр Ъялалын йарадыъылыьында дейил, щям дя 
Азярбайъан совет нясри тарихиндя диггятялайиг ядяби 
щадисялярдир. Бу романлар анъаг тарихи кечмишимизин шанлы 
сящифялярини йада салмагла мящдудлашмыр, щямчинин эянъ 
няслин вятянпярвярлик рущунда, халга сядагят рущунда 
тярбийя едилмяси ишиндя дя мцщцм рол ойнайыр. 
 

Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun əsərləri,  
 1958, cild V, səh. 109-125     
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DİL VƏ ÜSLUB 
 

zərbaycan Sovet ədəbiyyatında Mirzə İbrahimov, 
Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov, Əli Vəliyev, 
Sabit Rəhman, İlyas Əfəndiyev, Ənvər Məmməd-

xanlı kimi özünəməxsus cəhətlərilə bir-birindən fərqlənən heka-
yəçilərimiz vardır. 

Bu yazıçıların əsərlərində mövzu, ideya yaxınlığı daha çox 
nəzərə çarpır. Bunun əsas səbəbi isə, müşahidə olunan həyat ha-
disələrinin təxmini yaxınlığı, bənzərliyidir. Lakin bu həyat hadisə-
lərinə münasibət, onları təsvir etmək, mənalandırmaq priyomları 
müxtəlif və rəngarəngdir. Bir sıra kəskin fərqlərə baxmayaraq, 
Mir Cəlal və Sabit Rəhman daha çox satirik və yumoristik, 
İ.Əfəndiyev, Ə.Məmmədxanlı romantik və lirik, Mirzə İbrahimov 
və Mehdi Hüseyn daha çox bədii publisist hekayələrin müəllifi ki-
mi tanınırlar. Bu yazıçıların hər birinin öz dəsti-xətti, orijinal 
xüsusiyyətləri, Azərbaycan sovet nəsrində öz mövqeyi vardır. 

Biz bu yazıçılardan ancaq birinin – Mir Cəlalın dil və üslub 
xüsusiyyətləri haqqında bəzi mülahizələr söyləmək istərdik. 

Mir Cəlal “Sağlam yollarda” adlı oçerklər kitabından 
başlayaraq bədii dilin aşağıdakı zəruri tələbinə əməl etmişdir: 
“Elə bir dil ilə yaratmalı ki, o dil bütün bəsit və mürəkkəb, dayaz 
və dərin təsəvvürlərin ifadəsi üçün mükəmməl vasitə ola bilsin. 
Elə bir dil ilə yaratmalı ki, o dil tamamilə və bütün elementlərilə 
xalqa asan anlaşılan və doğma olsun34”.   

  Xalq üçün “asan anlaşılan” və “doğma olmaq” kimi ən 
doğru yaradıcılıq prinsipinə Mir Cəlal həmişə riayət etməyə 
çalışmış, yığcamlığa, az sözlə çox məna ifadə etməyə xüsusi 
diqqət yetirmişdir. Onun bədii nəsrində az hekayə tapmaq olar ki, 
bu böyük yaradıcılıq tələblərindən kənarda qalsın. Məsələn, 
                                                 
34 Mir Cəlal. “Bədii dilimiz haqqında”. “Ədəbiyyat qəzeti”, 1939, 12 iyun,  
№21. 

A 
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“Pərzad” hekayəsində könülsüz ərə verilən hüquqsuz gəlin haq-
qında müəllif yazır: Yasəməni qurbanlıq quzu kimi bəzəmiş-
dilər35”. Bu sadəcə cümlədə təsvir olunan obrazın portreti konkret 
cizgilərlə verilməsə də, təsvir obyekti göz qarşısında canlandırıl-
mışdır. Müxtəlif parça və zinət şeylərilə bəzədilmiş Yasəmənin 
xarici görkəmi gözqamaşdırıcıdır. Lakin bu xarici təmtəraq könül-
süz gəlinin ruhi əzab və narahatlığı ilə tam bir ziddiyyət təşkil 
edir. Qurbanlıq quzunu anasından ayırmaq, fəlakət gözlədiyi ki-
mi, bu on dörd yaşlı yazıq qızcığazı da dumanlı və faciəli bir gələ-
cək-biganə bir ər, ağır ev işləri, çadra və mərhumiyyət gözləyir. 
Bununla əlaqədar olaraq, biz onun kədərli çöhrəsini, məchul bir 
nöqtəyə zillənən gözlərindəki mənalı ifadəni, titrəyən dodaqlarını 
görürük. Bu sadəcə cümlə Azərbaycan qadınlığının keçdiyi ağır 
mərhumiyyətlərlə dolu həyatından bizə bütöv bir əhvalat danışır. 
Nəhayət, bu cümlədə yazıçının öz obrazına münasibəti – dərin 
hüsn-rəğbəti, insanpərvərliyi, köhnə adətlərə qarşı kəskin etirazı 
da oxunur. Bəzən bu səciyyədə olan cümlələr obrazın ümumən 
taleyini deyil, bəlkə onun həyatında müəyyən bir vəziyyəti, əh-
vali–ruhiyyəni daha qabarıq göstərmək məqsədinə xidmət edir. 
“Kəmtərovlar ailəsi” hekayəsində qonşularına acıq vermək məq-
sədilə “top dağıtmaz” ev düzəltmək xəyalına düşən, gecə-gündüz 
işləyən, özlərini bütün ailə səadətindən, rahatlıqdan məhrum edən 
ər-arvad təsvir olunur. Hekayənin sonunda ev əşyalarının talan 
olunduğunu görən Leyla məyus oturub, intizarla ərinin yolunu 
gözləyir. Belə bir vəziyyətin həyatiliyini daha aydın təsəvvürə 
gətirmək üçün yazıçı: “Gecə də orucluq ayı kimi uzanırdı” repli-
kasını işlədir. Bu təşbeh evinin soyulmasından pərişan olan, heç 
kəsə gümanı gəlməyən, ərinin işdən qayıtmasını böyük intizarla 
gözləyən bir qadının narahatlığını çox dürüst ifadə edir. Burada 
orucluq ayı ilə bağlı olan dini motiv şəriət ehkamlarını ifadə edən 
şərtiliyini itirir, real insan həyəcanlarını aşkara çıxaran mü-
vəffəqiyyətli bir müqayisə təsiri bağışlayır. 

                                                 
35 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, səh. 227. 
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Mir Cəlalın hekayələrində belə cümlələr təsadüfi xarakter 
daşımır, əksinə, onun təsvir dilində sıx-sıx nəzərə çarpır. 

Bu yığcamlığın və aydınlığın mənbəyi-ümumxalq dilidir. 
Yazıçı bu mənbəyə yaxşı bələddir, onun sonsuz ifadə 
imkanlarından geniş istifadə edir. Ədib ümumxalq ifadələrinin 
orijinallığını saxlamaqla, çox zaman onları yeni münasibətlə 
mənalandırmağa səy göstərir. Hekayələrdəki qısa xəlqi ifadələr 
həm hekayələrin dilinin yığcamlığında, həm də yazıçının təsvir 
olunan obraz və hadisəyə aydın münasibətini bildirən xüsusi 
ahəng yaranmasında mühüm rol oynayır. Şübhəsiz, yazıçının 
dilindəki lakonizm özünü yalnız belə ifadələrdə göstərməklə 
məhdudlaşmır. Mir Cəlal bir çox hallarda sırf xalq bədii 
təyinlərindən və idiomatik birləşmələrdən də istifadə edir. Bu hal 
bir tərəfdən fikri yığcam verməyə xidmət edirsə, digər tərəfdən 
yazıçının təhkiyəsini şirinləşdirir.  

Mir Cəlalın bədii nəsri haqqında deyilmiş rəylər içərisində 
belə bir ifadə işlənmişdir: “Ürəyə yatan səmimiyyət”. Mir Cəlal 
belə bir yazıçı səmimiyyətini təhkiyədə də, dialoqlarda da, mən-
zərə təsvirində də saxlamağa çalışır. Belə aydınlıq və səmimiyyət 
zahiri dəbdəbədən, sünilikdən uzaqdır. “Anket Anketov” heka-
yəsində kağızlara aludəçilik göstərən və işgüzar insanların arzula-
rına etinasızlıq edən bir bürokratın hərəkəti haqqında belə bir 
cümlə vardır: “Nuru rəisin qeydini cırıb tullayanda Anketov “uff” 
eləyib özündən getdi, çul kimi yerə sərildi36”. 

Buradakı “çul kimi yerə sərildi” ifadəsi obrazın vəziyyətini 
göz qabağına gətirir. Və yaxud: “Ev dönüb oldu bir həsir, bir də 
Məmmədnəsir”37 (“Sara”). Göründüyü kimi, yazıçı burada bütöv 
bir xalq məsəlini müəllif təhkiyəsinin tərkib hissəsinə çevirmişdir. 
Bu cümlə nəinki evin boş olmasını göstərir, eyni zamanda, Sovet 
hökümətinin zəhmətkeşlərə verdiyi hüquq və imtiyazları dərk 
edən, özbaşınalığı, qəddarlığı müqabilində bir gün gənc nəslin 

                                                 
36 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, səh.366. 
37 Yenə orada, s. 347. 
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ondan haqq-hesab istəyəcəyini duyan, buna görə də evinin 
əşyalarını qonşulara daşıyıb “qara gün” üçün gizlətməyə can atan 
Məmmədhüseynin təlaşını dürüst ifadə edir. 

Lakin bəzi hallarda ədib xalq ifadələrini yersiz işlədir. 
Bunun nəticəsində, haqqında bəhs olunan əşyanın, hadisənin, 
yaxud obrazın təsviri öz reallığını itirir. “İstifadə” hekayəsində 
hadisələri nəql edən adam özü haqqında belə deyir: “Onu bilirəm 
ki, bütün bədənim əsirdi. Ancaq bəbəklərim oğurluq üstündə 
döyülmüş pişik gözü kimi işıldayırdı”38. 

Burada yazıçının yığcamlıq xatirinə işlətdiyi “bəbəklərin 
oğurluq üstündə döyülmüş pişik gözü kimi işıldaması” ifadəsinin 
süniliyi dərhal gözə çarpır. Heç kəs özü haqqında adətən pis 
adamlara aid edilən və mənfi məna daşıyan belə bir ifadə işlət-
məz. Hadisəni danışan adamın həmin ifadəni özünə aid etməsi bu 
cəhətdən inandırıcı görünmür. Bundan əlavə, bəbəyin işıldaması 
ancaq başqası tərəfindən görülə bilər. Nəhayət, cümlədə sözlərin 
qrammatik tərtibi elədir ki, oxucuda döyülənin pişik deyil, pişiyin 
gözü olması kimi səhv bir təsəvvür yarana bilər. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Mir Cəlalın dilinin sadəliyin-
də mühüm rol oynayan ikinci cəhət, yazıçının ədəbi dilimizin 
qayda-qanunlarını yaxşı bilməsidir. Onun dilini adi danışıq dili 
səviyyəsilə eyniləşdirib, bəsit və bəzi hallarda “loru” adlandıran-
lar səhv edirlər. Onun hekayələrindəki təsvir dili bunu aydın sübut 
etməkdədir. 

Mir Cəlal hekayənin mövzu və materialından asılı olaraq, 
oxucuya aşılamaq istədiyi fikir xatirinə bəzən publisist stilə də 
keçir: “Sara Məmmədhüseynin gözündə böyüdü. İndi o, ərin əlinə 
baxan, kötəyində əzilən qadına deyil, bir aslana bənzəyirdi. Onun 
qəti hərəkəti, illərcə toplanıb qalan, sızıltılarla paslanan, lakin 
parlamağa qadir olan qüvvət və bacarığın bir qığılcımı idi. Bu 
qığılcım bir ox kimi Məmmədhüseynin gözünə batdı”39. 

                                                 
38 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild , s.180. 
39 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s.193. 
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Mir Cəlalın təsvir dilində müvəffəqiyyətli cəhətlərdən biri 
də budur ki, o, öz üslubunu həmişə təsvir olunan hadisə və insan-
ların xarakterlərindən asılı edir. Bir çox başqa yazıçılarımızdan 
fərqli olaraq, onun əsərlərində məzmunla forma arasında, hadisə 
və obrazların xarakteri ilə onların təsvirini verən dilin xarakteri 
arasında, demək olar ki, ziddiyyət olmur. Əgər haqqında danışılan 
hadisələr öz səciyyəsi etibarilə fərəhlidirsə, müəllif dili də daha 
çox lirikdir. Əgər bu hadisələr kədərlidirsə, dil də daha çox məh-
zundur. “Dəzgah qızı” hekayəsində müəllif Sovet hökuməti sayə-
sində ağ günə çıxmış Həbibənin sevinci, coşğun əhvali-ruhiyyəsi 
haqqında yazır: “Həbibənin həyatı ilə maraqlanırdım. Onun, o ki-
çik kəpənəyin hansı bahar eşqi, hansı günəş işığı, hansı mahnı ilə 
qartal kimi uçduğunu eşitmək, bilmək istəyirdim. Keçmişdən 
başlamasını xahiş etdim. O, gələcəkdən danışırdı”40. 

Göründüyü kimi, burada “sevinc”, “xoşbəxt”, “səadət” və 
“bəxtiyarlıq” kəlmələri yoxdur. Burada sevinc-əhval, ruhiyyə 
yüksəkliyi cümlələrin ruhundadır. 

Qəddar, zalım adamların min bir bəlayə düçar etdiyi yazıq 
Ağarzanın nəvəsi Ədalət haqqında müəllifin müraciətini nəzərdən 
keçirək: “Ədalət, yaşıdlarınla gəlin-gəlin oynamalı vaxtında səni 
çöllərə salanları, vətənini, xanimanını, şərəfini tapdalayanları 
tanıyırsanmı, qızım?”41 (“Badam ağacları”). 

Burada ritorik sual oxucunun diqqətini hadisə və ya ruhi və-
ziyyətin üzərində cəmləşdirmək məqsədilə işlədilir. Bu suala ca-
vab almaq yazıçının əsas məqsədi deyil. Bu priyom müəllifin öz 
canlı təəssüratını oxucuya çatdırmaq məqsədini güdür. Bu, həm 
də hekayədə sonra təsvir olunacaq hadisəyə oxucunu daxulən ha-
zırlamaq vəzifəsini daşıyır. 

Yuxarıda gətirdiyimiz misalda müraciətdən, ritorik sualdan 
daha çox nəcib bir kədərin, dərin rəğbət hissinin ifadəsi görünür. 

                                                 
40 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 238. 
41 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 445. 
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Mir Cəlalın satirik əsərlərindən “Özündən naxöş” hekayəsi-
nə diqqət yetirək. 

Bu əsərdə “Dəzgah qızı” və “Badam ağacları” hekayələrinin 
təsvir dilindəki üslub xüsusiyyətlərindən əsər-əlamət yoxdur. Bu 
hekayədə müəllifin mənalı gülüşündəki eyhamların, işarələrin 
ahəngi də tamamilə dəyişir, başqalaşır: “Vitamin yox idi ki, Mirzə 
Əsgər onun kimyəvi tərkibini bilməsin, dadını yoxlamasın. Onun 
getmədiyi yaylaq qalmamışdı. Bağ qalmayıb ayaqlamasın, palata 
qalmayıb yatmasın, sanatoriya qalmayıb yaşamasın. Putyovkalar 
elə tez-tez yazılıb möhürlənərdi ki, deyərdin bu yumru, yağlı 
gövdəli, çeşməkli kişinin vücuduna, allah eləməsin bir sədəmə 
toxunsa, dünya alt-üst olar”42. 

Cümlənin birinci yarısında müəllif sanki ancaq vasvası, öz 
canının qayğısına qalan Mirzə Əsgərin narahatlığını göstərməyi 
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Sanki “Bağ qalmayıb ayaqlamasın, 
palata qalmayıb yatmasın, sanatoriya qalmayıb yaşamasın” 
sözlərində də müəllifin rəğbəti, canıyananlığı duyulur. Min dərdin 
dərmanı olan təbiət nemətlərinə çarəsiz olaraq göz yuman bu 
adama, elə bil müəllifin yazığı gəlir. Lakin təsvirin ikinci 
yarısında istehza ahəngi dərhal dəyişir. “Bu yumru, yağlı gövdəli, 
çeşməkli kişinin vücuduna...bir sədəmə toxunsa, dünya alt-üst 
olar” sözlərində obrazın görkəminə ikrahla dolu bir münasibət 
hiss olunur. 

Mir Cəlalın təsvir dili heç də qüsursuz deyildir. Məntiqi 
cəhətdən doğru olmayan, yaxşı anlaşılmayan, hətta bəsit və 
məqsədə müvafiq olmayan cümlələr onun dilində ara-sıra özünü 
göstərir: “Yalnız indi, illər keçdikdən, isti ana qucağından və ata 
sayəsindən uzaq, müstəqil, mübarizə və döyüşlərdə bişdikdən, 
şəxsi istedadına söykənib (?) həyat yolunda cəsarətlə 
addımladıqdan sonra, dəhşətlər, fəlakətlər, ölümlərlə üz-üzə gəlib, 
bərkiyən iradəsini imtahanlarda sınadıqdan sonra Firudin öz 
üzərində heç bir kölgə görmürdü... İctimai iftixar günəşinin (?) 

                                                 
42 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s.503. 
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parlaq işığından feyzlənir, başını daha da uca tuturdu”43. “Şəxsi 
istedadına söykənib”, “ictimai iftixar günəşinin parlaq işığı” kimi 
ifadələr təhkiyəni canlılıqdan, əyanilikdən, obrazlılıqdan 
uzaqlaşdırır, qurudur və rəsmiləşdirir. 

Mir Cəlal vasitəli nitqdən geniş istifadə edir. Biz, “vasitəli 
nitq” istilahının qrammatik deyil, üslubi mənasını nəzərdə 
tuturuq. Belə ki, yazıçı bir çox hallarda bu və ya digər bir hadisəni 
təsvir edərkən, obrazların işlətdiyi ifadələrdən istifadə edir və 
beləliklə, bir tərəfdən həmin obraza öz kinayəli münasibətini 
bildirir, digər tərəfdən isə təhkiyəni əlvanlaşdırır. Bu xüsusiyyət 
müəllifin satirik əsərlərində daha çox görünür. “İstifadə” 
hekayəsində Səadət xanım haqqında məlumat verərkən, yazıçı, 
birinci növbədə, həmin obrazın öz sözlərindən istifadə edir: “Əri 
cüzi bir qısqanclıq üstündə onu evdən qovmuş, sonra peşiman 
olub nə qədər çağırmışsa, bu getməmiş... İndi uşaq bağçasında 
mürəbbiyədir. Neçə-neçə mötəbər yerdən onu istəyən var, getmir. 
Çünki heç birisi xasiyyətinə uymur. Vağzalda bütün mötəbər 
adamların yanında xüsusi hörməti var. Hətta naçalnik onun 
şərəfinə bir ziyafət də vermişdir, hansı ki, orada İdris də tost 
deyibmiş” 44 . Yaxud “Tənəzzül buyurarsa” ona “təskini qəlb” 
üçün balaca bir cavab yazmağı xahiş edirdi”45. Hekayədə “neçə-
neçə mötəbər yerdən onu istəyən var”, “mötəbər adamların 
yanında xüsusi hörməti var” sözlərinin müstəqim mənada 
işlənmədiyi aydın hiss olunur. Müəllif Səadət xanımın tərcümeyi-
halına öz açıq münasibətini iki cümlə ilə bildirir: Bunlardan sonra 
müəllimə mənim qarşımda ucuz bir kitab kimi açıldı. Mən onu 
köhnə əlifba kimi ötərgi oxudum” 46 . Bu açıq, tendensiyalı 
münasibətə baxmayaraq, yuxarıda gətirdiyimiz misalda müəllif öz 
soyuqqanlılığını, təmkinini saxlamağa müvəffəq olmuşdur. 

                                                 
43 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 177. 
44 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 176.  
45 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 177. 
46 Yenə orada, s. 176. 
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Belə bir xüsusiyyəti biz “Elçilər qayıtdı” hekayəsində də 
görürük. 

Bu üsul hadisəni həm yığcam, həm də müəyyən dərəcədə 
təfərrüatla əks etdirməyə imkan yaratdığı üçün, onu Mir Cəlalın 
təsvir dili üçün müsbət bir xüsusiyyət kimi qeyd etmək lazımdır. 

Ədibin təsvir dilində lirik ricətlər də müəyyən yer tutur. 
Aydın məsələdir ki, bəzən gözəl və fərəhli, bəzən qəmli, bəzən də 
bizim cəmiyyətə müvafiq gəlməyən hadisələri qələmə alan sovet 
yazıçısı bu hadisələrə biganə qala bilmir, onların haqqında 
cəmiyyətin qabaqcıl bir üzvü kimi öz sözünü deyir. 

Lirik ricətlər, adətən, qəhrəmanlara, təsvir olunan həyata 
yazıçının bilavasitə münasibətini göstərən vasitələrdəndir. 

Ədəbiyyatşünaslıqda daha çox poeziyaya aid edilən belə 
lirik ricətlər, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Mir Cəlalın 
hekayələrində də vardır. Lakin bu, Mir Cəlalda bir sistem halında 
deyil, konkret xarakterdədir. Maraqlı cəhət budur ki, lirik ricətlər 
əsasən uşaqlara həsr edilmişdir. Bu ricətlər bir-birini təkrar etmir, 
hər biri müəyyən üslub xüsusiyyətilə seçilir. “İstifadə” hekayə-
sində müəllifin lirik ricəti daha çox uşaqlıq illərinin həsrətini ifadə 
edir. “Budur, bu bağçanın baharı gəlir. Buranın kiçik günəşləri 
var. Bütün təbiət-günəş, hava, yerlər, sular, şəhərin bir başından o 
başına qədər, düzülmüş idarələr, hamı, mən də onların içində, bu 
günəşləri bəsləyir, böyüdürük. Bu bağın quşları səsləndimi, o biri 
quşlar nə lazım? Onların saf, bakir, həyat və gələcək dolu şən səsi 
dillərin ən böyük mahnısı, şeirlərin ən gözəl şeiri, dünyanın ən 
dadlı musiqisidir”47. 

Əlbəttə, ricət belə qurtarsaydı, hekayədə tamamilə artıq gö-
rünərdi və hamıya məlum olan həqiqət haqqında təmtəraqlı, bəlkə 
də bir qədər mübaliğəli görünən hökm təsiri bağışlayardı. Lakin 
yazıçının həmin ricətin sonunda dediyi bircə cümlə buradakı bü-
tün təmtərağı aradan qaldırır: “Ah, mən də uşaq olsaydım...”.  

                                                 
47 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 178. 
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Bu cümlə əvvəlki cümlələrdə olan səmimiyyəti sanki 
yekunlaşdırır, tamamlayır, hərarəti, lirizmi daha da gücləndirir. 
Bu cümlədən sonra biz yazıçının sözlərindəki səmimiyyətə-onun 
ürəyində əziz, əlçatmaz bir xatirə kimi yaşayan uşaqlıq həsrətinin 
səmimiyyətinə inanırıq. 

Belə lirik ricətlərin bəzisi yazıçının qəhrəmana münasibətini 
bildirir. Müəllif ilk baharın ürəkaçan təbiəti ilə körpə uşaqlara 
dərs deyən müəllimin dərin sevinc hissi arasında bir uyğunluq 
tapmağa çalışır. Sinifdəki təravətlə təbiətdəki təravət müqayisə 
olunur, zəngin kəşf olunmamış uşaq aləmi təbiətdən üstün tutulur. 

Mir Cəlalı bir vətənpərvər kimi sosialist Vətənimizin gö-
zəllikləri, tükənməz nemətləri sevindirir, onun ürəyində tükənməz 
iftixar hissi doğurur. “Dəzgah qızı” hekayəsində təhkiyənin əsa-
sən təmkinli olmasına baxmayaraq, yazıçı Vətənin gözəlliklərin-
dən doğan məftunluq hissini saxlaya bilmir: “Mən seyrinə həsrət 
çəkdiyim bu gözəl yerlərdən doya bilmirəm. Böyüyən şəhərlər, 
şənlənən kəndlər, duru bulaqlar, sakit çaylar, sərin kölgəliklər, 
otlayan qoyun sürüləri, təpəsində evlər tikilmiş dağlar göz önüm-
dən keçir. Gözlərim uzaqvuran silah kimi üfüqlərin içində duman-
lanan göy dağları nişan alır, gah da aeroplan itirmiş projektor kimi 
nələrsə axtarır”48. 

Əgər “uzaqvuran silah” və “aeroplan itirmiş projektor” kimi 
sırf hərbi, texniki funksiya daşıyan ifadələri istisna etsək, yuxarıd-
akı təsvirin ahəngi, xüsusən “böyüyən, “şənlənən”, “duru”, “sa-
kit”, “sərin” kimi bədii təyinlər dinclik, sülh, asayiş, əminamanlıq 
şəraitinin gözəlliyi haqqında çox aydın təsəvvür verir və təhkiyə-
də nikbinlik əhvali-ruhiyyəsini daha da gücləndirir. 

Yazıçı müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq, hekayələrə şirinlik, 
lirizm, ürəyə yatan səmimiyyət verən başqa bir keyfiyyət də var-
dır ki, bu da yumordur. Əgər Mir Cəlal rəğbət bəslədiyi obrazların 
qüsurlarını islah etmək məqsədini izləyirsə, o zaman yumoristik 
ifadə tərzi qəhrəmanın təbiətindəki yaxşı, təqdirəlayiq keyfiy-

                                                 
48 “Gözün aydın”, 1939, s. 273. 
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yətləri aşkara çıxarmağa xidmət edir. Lakin tənqid hədəfinə 
çevrilməli olan obrazları təsvir edərkən bu səmimi, rəğbət bildirən 
ifadələrin ahəngi rişxənd, istehza, bəzən də eyhamlarla əvəz 
olunur. 

Mir Cəlal bəzən qəhrəmanın özü üçün adi, başqaları üçün 
qəribə görünə biləcək etirafları misal gətirməklə gülüş doğurur. 
“Gözün aydın” hekayəsini xatırlayaq. Şəhərdə təhsil almış oğul 
kənddə yaşayan anasına aşağıdakı sözlərlə müraciət edir: “Ay 
ana, o zaman gördüyün tozlu-torpaqlı boz Bakıdan bircə İçəri 
şəhər qalmışdır. Dənizi quruda-quruda, basa-basa Krasnovodska 
qədər aparırlar”, “İndi Bakıda ildə 22 milyon ton neft çıxır (tona 
62 puddur)”; “Eşitmiş olarsan, ana, ölkəmizdə Staxanov adlı bir 
igid çıxıb, sadəcə, yaraşıqlı bir oğlandır... Köhnə normaları, qə-
dim adamların qoyduğu iş üsullarını vurub darmadağın dağıdıb”. 
Şəhərdə nəslin neçə artmasını nəzərdə tutan oğul yazır: “Bunu bil-
mək üçün lap bizim qonşu həkim Bağırı gör: dörd ildir evlənib, 
altı uşağı var”. Bu misallarda şəhərli oğulun təhkiyəsi sadəlövh 
bir kənd qadının bilik və məlumat səviyyəsinə endirilmişdir. Hər 
kəlmə anada heyranlıq, təəccüb doğurmaq məqsədinə tabe edil-
mişdir. Əslində, oğul yeniliyin üstünlükləri haqqında danışarkən 
tamamilə haqlıdır. Lakin şəhərdə yaşayan gənc, kəndin də belə 
sürətlə dəyişdiyini, oradakı insanların da mənəvi cəhətdən yüksəl-
diyini təsəvvür edə bilmir. Ona görə də hekayənin sonunda savad-
sız, “astanadan uzağa gedə bilməyən” anasının staxanovçular mü-
şavirəsində çıxışı haqqında eşidərkən oğul gülünc bir vəziyyətdə 
qalır. 

Yumor - səmimiyyəti, hüsn-rəğbəti ifadə edən bir təbəssüm 
“Gözün aydın” hekayəsinə daxili bir hərarət vermişdir. Lakin 
“Mərkəz adamı” hekayəsindəki müəllif təbəssümündə hüsn-
rəğbət ahəngi hiss olunmur. Hər şeydə yeni dəb axtaran, zahiri 
təsir oyatmağa çalışan, lakin həyatın, yeni insanların gündəlik 
həyati ehtiyac və arzularından kənarda qalan Əntərzadənin 
gülməli vəziyyətlərindən söz açarkən müəllifin nitqində istehza 
dərhal gözə çarpır: “Əntərzadə kimi kulturalı, səliqəyə adət edən 
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hanı? Adamlar toxunmasın deyə, tramvaya minməzdi. Sinifdə 
skamyasını silmək üçün evdən ipək dəsmal gətirərdi. Barmağı 
mürəkkəbə batmasın deyə, yazı yazmazdı. Dərsləri hər axşam 
makinaçıya diktə edib beş-on şahı verərdi...” Əntərzadənin 
məruzə etməsi haqqında deyilir: “O, materialsız natiqlər kimi 
başlamadı, ay nə bilim, “üzr istəyirəm, nöqsanımı bağışlayın, 
flan”. Kolxozçuların istirahət gecəsində Hamletin “Olum, ya 
ölüm” monoloqunu qəribə səslə oxuyan Əntərzadənin çıxılmaz 
vəziyyətini təsvir edəndən sonra müəllif yazır: “Hələ kişini dilə-
dişə saldılar. Abbas kişi hər yetənə deyirdi: “Klub müdirinin 
qarğışına gələsən, belə adam”49. 

Müxtəlif vəziyyətlər haqqında aydın təsəvvür verən bu üç 
parçada Əntərzadənin mədəniyyətinə, təmizliyinə, səliqəli, ha-
zırlıqlı natiq olmasına açıq işarələr vardır. Lakin bunlar zahiri, 
ötəri səciyyə daşıyır. Əslində isə, müəllif mətləbaltı mənalara da-
ha çox diqqət yetirmişdir. Əntərzadə “adamlara toxunmamaqla”, 
“barmağını mürəkkəbə batırmamaqla” işgüzar adamlara, zəhmətə 
həqarətlə baxır. Müəllif  “hələ kişini dilə-dişə saldılar” replikası 
ilə sanki qəhrəmana hüsn-rəğbətini, canıyananlığını göstərməyə 
çalışır. Əslində isə, hekayənin bədii məntiqi oxucuda belə 
üzdəniraq natiqlərə qarşı nifrət hissi doğurur. 

Bəzən müəllif təsvir obyektinə, ya qəhrəmanın bu və ya 
digər hərəkətinə öz münasibətini bir cümlədə kinayəli şəkildə 
bildirir. Durmuş, öz doğma qardaşı Tapdığın bostanını talayıb, 
səhərə yaxın özündən məmnun vəziyyətdə yatağına uzanmağa 
hazırlaşır. Onun rahatlanmaq arzusunu müəllif belə məsxərəyə 
qoyur: “O, həmlələr pozmuş, qoşun sındırmış, qala fəth etmiş 
əsgər sevinci ilə yatağına girdi”50. Təəssüb və vicdan nə olduğunu 
bilməyən qeyrətsiz qardaşın rüsvayçı hərəkətlərini qəhrəmanlıq, 
cəsarət nişanələrilə müqayisə edərkən, müəllif nəticə çıxarmağı, 
qəti bir qənaətə gəlmiş oxucunun öz ixtiyarına buraxmışdır. 

                                                 
49 “Gözün aydın”, 1939, s. 45. 
50 “Gözün aydın”, 1939, s. 45.. 
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Yuxarıdakı misalda “mərkəz adamı” Əntərzadənin gülməli 
vəziyyətləri haqqında müəllif özü danışır. Buna görə, onun 
hərəkətlərində şərhedici sözlərə (“hələ kişini dilə-dişə saldılar”) 
daha çox yer verir. Durmuşun vəziyyətinin gülünclüyü isə izahsız, 
qeyd-şərtsiz bir lövhədə verilir. Vəziyyətlər, istehza hədəfləri 
müxtəlif olsa da, yazıçının münasibəti eynidir. 

Mir Cəlalın dilinə səmimiyyət verən, onu oynaq, təsirli edən 
cəhətlərdən biri də ricətlərlə yanaşı ritorik suallar, müraciət, həsb-
hal ahəngidir. Adi təsvirdən, sakit danışıqdan dərhal seçilən və 
bəzən təhkiyənin gedişini pozan müraciət, yazıçı müdaxiləsi 
müəllifi sakit seyrçilikdən, bitərəf obyektivizmdən uzaqlaşdırır, 
onu təsvir olunan hadisələrin fəal iştirakçısına, bu hadisələri 
dürüst qiymətləndirən bir münsif vəziyyətinə gətirib çıxarır. 
“Heyrət” hekayəsində fəhlə Əkbərin gəncliyindən, təcrübəsizli-
yindən bəhs edən müəllif, təsvirin axınına başqa istiqamət verir, 
gözlənilmədən oxucuya müraciət edərək deyir: “Yoldaş oxucu, 
deyəsən ürəyinə yatmadı. Dodaqlarını büzüb ayağa qalxmaq istə-
yirsən. Gəncsənsə, yəqin düşünürsən: “Əzizim, belə tiplərin ədə-
biyyatda nə işi? Bunun sənətə layiq bir xasiyyəti yoxdur. Bir 
adam ki, ürəyində qız yarası görməyə, söyüd kölgəsində bir təbəs-
süm üçün hönkür-hönkür ağlamaya, eşq badəsini nuş etməyə, 
dünyanın, varlığın iyini bir tikməli yaylıqdan almaya, bir 
qəmzədə min bir məna oxumaya... onun da ədəbiyyat aləmində 
adını çəkməyə dəyərmi?”. 

Yaşlısansa, dünyanın yalnız istisini yox, soyuqluğunu da 
dadıbsansa deyəcəksən: “Mübarizə görməyən, səyahətə get-
məyən, biliksiz, avam adamdan nə ibrət almaq olar?”51 

Bu haşiyədə müəllifin məqsədi saf, təmiz məhəbbətlə sevən 
fəhlənin yüksək arzularını dolayı yolla aşkara çıxarmaq, “söyüd 
kölgəsində bir təbəssüm üçün ağlayan”, “bir qəmzədə min bir mə-
na axtaranların” saxta məhəbbətinə istehza etməkdir. 

                                                 
51 “Gözün aydın”, 1939, s. 127. 
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Mir Cəlal bu hekayədə fəhlə həyatını ədəbiyyatın əsas möv-
zularından birinə çevirmək zərurətini təbliğ etmişdir. Səciyyəvi 
cəhət orasındadır ki, gənc fəhlənin təmiz hisslərinə münasibət bir-
başa deyil, oxucunun ehtimalları yolu ilə verilir. 

Mir Cəlalın təsvir dilinə xas olan ən yaxşı xüsusiyyətlərin 
bir cəhətini biz portretlərin təsvirində görürük. O, bu və ya digər 
bir obrazı təsvir edərkən təsvirin ardıcıllığına xüsusi diqqət yetirir. 
Bu ardıcıllığı biz Səadət xanımın  (“İstifadə”) təsvirində aydın gö-
rürük. Yazıçı hər şeydən əvvəl obrazın ən ümumi cəhətləri haq-
qında məlumat verir: “Müəllimə gəldi. Narıncı ipək paltar geyin-
mişdi. Qapıdan girən kimi işıqlı bir dalğa duydum. Deyəsən, otağı 
bəzədilər; hər şey mənə zərif, gözəl və sevimli göründü. Dodaq-
altı salam verib, kresloya əyləşdi”52.  

Buradan Səadət xanımın görünüşü haqqında müəyyən tə-
səvvür alırıq. Hadisələrdəki zahirən ötəri görünən təfərrüatın təs-
virilə yanaşı, yazıçı oxucunu obrazın portreti ilə daha konkret 
tanış etməyə başlayır. Dediyimiz kimi, bu tanışlıq möhkəm bir 
ardıcıllıqla gedir: “Dəyirmi, münasib üzü vardı, ağzı balaca, 
boyalı dodaqları nazik, gözü yekə, qara qaşları qalın idi. Burnu 
aşağı endikcə çadır kimi yayılır, sanki dodaqlarındakı boya 
qurumasın deyə, kölgə salırdı”53. 

Obrazın sifətinin təsvirindən sonra, müəllif onun boynu, 
qolları, sinəsi haqqında məlumat verir: “Üzündən aşağı endikcə 
tənasüb pozulur: boynu yoxdu. Deyəsən, ağır bir qapaz vurulmuş, 
boynu qınına girmişdi. Ağ, açıq qolları hər iki tərəfdən mərmər 
sütun kimi sallanırdı. Sinəsi daş ayna kimi parlayırdı”54. 

Müəllif obrazın portretinin təsvirini burada artıq qurtarır. 
Beləliklə, kresloda əyləşmiş qadının görkəmi göz qarşısına gəlir. 

Burada müəllifin şəxsi münasibətini bildirən iki müqayisə 
(“burnu aşağı endikcə çadır kimi yayılır, sanki dodaqlarındakı bo-
ya qurumasın deyə, kölgə salırdı”. “Boynu yoxdu, deyəsən ağır 
                                                 
52 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 103. 
53 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 174. 
54 Yenə orada, s. 174-175. 
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bir qapaz vurulmuş, boynu qınına girmişdi”) portretdəki boyaları 
daha da tündləşdirir. 

Mir Cəlalın portret təsvirində diqqətəlayiq cəhətlərdən biri 
də obraza uyğun olan əlamətləri dəqiq seçə bilməsidir. Dəqiqlik 
nəticəsində portret daha çox predmetləndirilir. “Təzə toyun nəza-
kət qaydaları” hekayəsindən bir təsviri götürək: “...bu arıq hörüm-
çəyi aralığa saldılar. Atlas paltar, qırmızı çəkmə geymiş bir arıq 
qızın qaşları mötərizə, burnu sual işarəsinə oxşayırdı. Yerindən 
qalxan kimi çabalamağa başladı... Sanki quruya düşmüş balıq 
özünü yerdən-yerə çırpırdı. Bir az çabaladıqdan sonra stuluna ya-
pışıb qaldı. Sinəsi qalxıb düşür, nəfəsini dərirdi. Bu da təzə 
kassirşa imiş...”55. 

Oynayan qadının əvvəlcə “quru hörümçəyə”, bir az sonra 
“quruya düşmüş balığa” bənzədilməsi onun oyununun gülünclüyünü 
təsəvvürə gətirir. Bunlardan sonra müəllifin “bu da təzə kassirşa imiş” 
işarəsi obrazın öz peşəsinə münasibəti haqqında, onun hələ 
başqalarının qazancı hesabına kifayət qədər kökəlməmiş olduğuna 
işarədir. Əgər bundan əvvəl oynayanlar arasında “hər ləngərində bir 
gəminin qərq olmaq təhlükəsi” görünən kök, harınlaşmış kassirşadan 
söhbət getməsəydi, başqa sözlə, yeni kassirşadan onu ayıran zahiri 
əlamətlər təzad şəklində təsvir olunmasaydı, ikinci portret daha aydın 
və qabarıq görünməzdi. 

Mülahizələrimizi bir qədər yekunlaşdıraq. Deməli, Mir 
Cəlalın təhkiyəsindəki yığcamlıq, xalq danışıq dilindən gələn sa-
dəlik, obrazın əhval-ruhiyyəsini aydın ifadə etmək, lirik ricət, rito-
rik suallardakı səmimiyyət, yazıçı müdaxiləsi, portretin zahiri de-
talları ilə daxili aləmi arasındakı üzvi bağlılığa diqqət yetirmək 
xüsusiyyətləri müəllif dilinin rəngarəng, şirin, səlis, ifadəli və 
canlı olmasını şərtləndirən əsas əlamətlərdir. 

Bu zəruri tələblərə əməl etmədiyi zaman yazıçının 
təhkiyəsində quruluq, təsvirçilik, məqsəddən kənar mətləblərə 
uymaq meyli dərhal özünü göstərir. 

                                                 
55 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 200. 
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*** 
Məlum olduğu üzrə, obrazların dili məsələsi bədii 

yaradıcılığın, bədii dilin ən mühüm, ən vacib məsələlərindən 
biridir. Hər obrazı öz xarakterinə uyğun bir dildə danışdıra bilmək 
istedadı sənətkarlığın əsas şərtlərindəndir. Dil obrazın 
fərdiləşdirilməsində, tipikləşdirilməsində ən mühüm rol oynayan 
vasitələrdən biridir. 

Mir Cəlalın dialoqlarının müvəffəqiyyət və gözəlliyi birinci 
növbədə onların realizmindədir. Onun hekayələrində hər peşə 
sahibi öz təfəkkür, bilik və zövqünə uyğun şəkildə danışır. 
“Kərpic məsələsi” hekayəsində müstəntiqlə hekayəni nəql edən 
adam arasındakı dialoqu xüsusi qeyd etmək olar: 

“ – Çamadanı açıb, şeylərini götürüb, əvəzinə kərpic yığma-
mısınızmı? 

– ... 
– Yığmışsınızmı?  
– Çamadanı açıb, şeylərini götürüb, əvəzinə kərpic 

yığmamışam. 
 – Mən səsimi ucaltdım. 
– Yoldaş müstəntiq, bu, başdan-ayağa şər... 
O, əlini qaldırdı: 
– Hirslənmək lazım deyil. Cavabını bir də təkrar elə, yazım. 
  – Çamadanı açıb, şeylərini götürüb, əvəzinə kərpic 

yığmamışam. 
– Aha... Demək çamadanı açıb, şeylərini götürüb, əvəzinə 

kərpic yığmışsınız, eləmi”56. 
Bu dialoqda müqəssir sifətilə məsuliyyətə cəlb olunan ada-

mın nitqində bir sadəlövhlük, kələfin ucunu tapdığını zənn edən 
müstəntiqin danışığında isə özündən məmnun adamın inadı var-
dır. 

Realizm bədii dildə ən mühüm şərtdir. “Badam ağacları” 
hekayəsində amerikalı müşavirlərdən narazı qalan Ağarzanın 

                                                 
56 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 231. 
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danışığını xatırlayaq. XX əsr kimi mürəkkəb bir dövrdə yaşayıb, 
öz badam ağaclarından başqa heç bir şeylə maraqlanmayan, 
dövrün vəziyyətindən, mənsub olduğu ölkənin və bu ölkə ilə 
əlaqə saxlayan digər məmləkətlərin siyasətindən tamamilə 
xəbərsiz olan bu kəndlinin sadəlövhlüyü onun dilində öz əksini 
tapmışdır: “Qardaş, hər nə planı-flanı var, aparsın, şahla, vəzirlə 
danışsın. Mənimlə ağaclarıma nə dəxli var, axı. Plana düşür, qoy 
mülkədarların xalvar-xalvar yerləri düşsün. Mənim canamaz boy-
da badamlığımı bilmirəm kim plana salır, axı”57. 

Ağarzanın şəhərdəki tanışı təmkinlə Marşal planından da-
nışır və onu başa salmaq istəyir. Ağarza onu diqqətlə dinlədikdən 
sonra deyir: 

– Yaxşı, qardaş, nə vacib olub? Olmaz ki, marşallaşmayaq?  
Indi ki marşallaşma bizi bu kökə salır, gəlin marşallaşmayaq da”58. 

Ağarzanın sadədil sözləri gülüş doğurur, çünki onun təklif 
və etirazlarını o cəmiyyətin hakim dairələrində eşidən yoxdur. 
Lakin bu gülüşdə rüşeym halında olan faciə ünsürü oxucunu 
düşündürür. Məgər Ağarza həqiqətən haqlı deyilmi? Doğrudan 
da, nə üçün mülkədarların ucsuz-bucaqsız torpaqları dura-dura bu 
binəva kəndlinin “əl boyda badamlığını kəssinlər? Biz düşünürük: 
nə üçün çağırılmamış qonaqlar “yeddi iqlimi aşaraq” gəlib İranı 
“marşallaşdırsın?” Doğrudan da, İran “marşallaşmaya” bilməzmi? 
Şübhəsiz, Ağarzanın sadəlövh məntiqində həqiqət vardır. Bu 
həqiqət oxucunu düşündürür, kədərləndirir. 

Mir Cəlalın yumoristik dialoqları həmişə eyni xarakterdə 
olmur. Əgər “Badam ağacları” hekayəsində Ağarzanın danışığı 
gülməli və kədərlidirsə, onun avamlığı hüsn-rəğbət doğurursa, 
“Plovdan sonra” hekayəsində Ərknaz xanımın danışığı gülməli 
olsa da, qəzəb doğurur: 

Nə olmuşdu bəyəm! Coğrafiyadan da zəif? Yəni Ramiz o 
qədər əfəl oldu ki, dağların, dəryaların adını da saya bilmədi? 

                                                 
57 Yenə orada, s. 451. 
58 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 452. 
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Mənim oğlum həmin dağları aşıb, dəryaları ötüb, dönə-dönə 
gəzməli yerlərə gedəndə, çoxları heç Bakıdan qırağa çıxmamışdı. 
Kislovodskiyə, Soçiyə, Moskvaya onu atası özü neçə dəfə aparıb, 
indi götürüb uşağa coğrafiyadan iki yazıblar. Yox, gözləri 
götürmür. Məktəbdəkilər bizim uşağı aşkar gözümçıxdıya salmaq 
istəyirlər, ögey baxırlar, ögey...59 

Ərknaz xanım özünü rəftarda xeyirxah, geyimdə səliqəli, 
hərəkətlərində təmkinli göstərir. Hətta, hər cür yeniliyi duymaq 
məsələsində, başqa xanımlarla rəqabət aparmağa hazırdır. Onlara 
heç bir sahədə güzəştə getməz. Lakin elmə, gəncliyin tərbiyəsinə 
münasibətdə o, müasirlərindən tam iki əsr geridə qalmışdır. Sanki 
Fonvizinin “Nadan övlad” məzhəkəsinin qəhrəmanı Prostakova 
öz fərsiz oğlu Mitrofanuşkanın əlindən tutub iki yüz illik bir yolu 
qət edərək bizim zəmanəyə gəlib çıxmışdır. Axı, o da Ərknaz xa-
nım kimi övladını yorub əldən salan, “onun başını cəfəngiyyatla 
dolduran” coğrafiya müəlliminin əlindən yaman gileyli idi.  

Ərknazın ancaq ömrü səyahətdə keçirməklə xarici aləmi, 
coğrafiya fənnini öyrənməyin mümkün olduğunu güman etməsi 
gülüş döğurur. Bu acı gülüş onun zahiri davranışı, görkəmi ilə 
şüur dərəcəsi arasındakı təzaddan doğur. 

Obrazın dili yazıçıya təsvir etdiyi surətin xarakterini 
açmaqda yaxından kömək edir. Belə dil bəzən bir neçə səhifəlik 
izahatdan daha çox məlumat verir. “Pərzad” hekayəsinin 
qəhrəmanı Pərzad qadınlar arasında danışarkən belə deyir: “Çox 
da varlıdır, hacıdır, gəlir-götür sahibidir, axı qocadır. Qızım onun 
nəvəsi yerindədir. Mən onun hacılığına, abırlı adam olmasına 
görə Məsməni verirəm. Bunun qabağında beş min manat başlıq 
nədir ki, ona nəm-nüm edirlər? Lap eşiyə tullasam, Məsməyə 
ondan artıq başlıq qızıl alaram. Nə olub, xalxın uşağı çöldə 
qalmamışdır ki. Beş min manata nə verirlər? O da Məsmə kimi 

                                                 
59 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 426. 
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qaragöz kəklik ola. Indi hələ onun nə vaxtıdır. Qoy bir on iki yaşa 
dolsun, döşü qalxsın, handa bir tacir oğluna verməsəm...”60. 

Evdə, öz qohumlarının yanında isə o başqa cür danışır: 
“Varlı-karlı kişidir, niyə verməyək? Şərt o deyil ki, cavan olsun, 
üzündə ayran içməyəcəyik ha, bizə dolanışıq lazımdır. Kimi var 
ki? Qoca kişidir, sabah – birisi gün başını yerə qoyanda hamısı 
Məsmənin olacaq. Iş də budur. Çox da ki, qız istəmir, öz başına 
deyil ki?”61. 

Əgər birinci misalda Pərzadın öz cavan qızını qoca bir 
adama beş min manat başlıq müqabilində satması, həm də öz 
hərəkətini təəssüflə xatırlaması aşkar hiss olunursa, ikinci misalda 
Hacının mirasına göz dikən, doğma qızının xoşbəxtliyini nəzərə 
almayan əzazil bir ananın özbaşınalığı daha qabarıq görünür. 

Yazıçı hər obrazın nə zaman, harada, nə qədər danışmasının 
ölçüsünü, xarakterin açılmasına bu nitqin nə dərəcədə kömək et-
məsini nəzərə almalıdır. Bir-birindən doğmayan, bir-birini ta-
mamlamayan sözlər nitqə daxili bir boşluq, yüngüllük gətirə bilər. 

Mir Cəlalın obrazlarının dilindəki müvəffəqiyyətli cəhətlə-
rindən biri də hazırcavablıqdır. Hazırcavablıq isə asanlıqla əldə 
edilmir. Bunun üçün uzunmüddətli yaradıcılıq zəhməti lazımdır. 
Mir Cəlal obraz dilinin gözəlliyi üçün vacib olan bu çox mühüm 
şərtə xüsusi diqqət yeririr. “Boz adam” hekayəsində sovet kəşfiy-
yatçısı ilə alman keşikçisi arasında olan mükalimə belədir: 

“ – Papirosun varmı?” 
Mən çıxarıb verdim. Damağına qoydu, bir qullab vuran ki-

mi gözlərini qırpdı.  
– Sizin tütün niyə acı oıur? 
– Bundan da acısı var, qismət olsa görərsiniz”62. 
Bu dialoqda yazıçı eyhamlı mənaya xüsusi diqqət yetirmiş, 

tütünün acılığını məcazi mənada işlətmişdir. Əslində, kəşfiyyatçı 
bununla sovet adamlarının amansız qəzəbinə işarə edir. Məişətlə 
                                                 
60 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 224. 
61 Yenə orada. 
62 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 266-267. 
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bağlı olan tütün söhbəti sovet adamının qan içən işğalçılara 
münasibətini aşkara çıxarmağa kömək etmişdir. 

Bütün bu cəhətlər Mir Cəlalın öz obrazlarını həyatda yaxşı 
tanımasından, heç şübhəsiz, onun yazıçılıq istedadından irəli gəlir. 
Lakin bəzən o, obrazın dilini onun təfəkküründən təcrid edir və bu 
zaman hekayələrin dilində real olmayan dialoqlar özünə yer tapa 
bilir. “Yollar” hekayəsində müharibənin başlandığını eşidən 
Ədhəm əsəbi vəziyyətdə Nailənin əlindən tutub deyir: 

“ –Əzizim... düşmənin hiyləsini görürsənmi? Mən getməli-
yəm, Nailə”63. 

Yaxud əsərin sonunda Nailə öz ərini yola salarkən belə deyir: 
“ – Get. Uğur olsun, Ədhəm, düşmənin puç olsun, bəxtim, 

taleyim, bu körpənin məsum baxışları, vətən torpağının qüdsiyyəti 
sənə kömək olsun”64.  

Hər iki halda sözlər öz məzmunu etibarilə irad doğurmur. 
Lakin, bizcə, bunlar həmin şəraitdə haqqında bəhs olunan 
obrazların əhvali- ruhiyyəsi üçün səciyyəvi deyildir.  

“Dəzgah qızı” hekayəsində təsvir olunan Həbibə – fabrikin 
böyütdüyü bu qız iş adamına, acıq, sərt danışığa uyğun gəlməyən 
təmtəraqlı, bəzəkli ibarələr işlədir, ciddi, işgüzar danışığın 
məzmun və ahəngini yüngülləşdirir: 

“ – Onsuz da anayam. Doqquz aylıq bir Aprelim var. Onun 
təbəssümündə bahar, baxışında işıq, duruşunda səadət səhərləri 
görürəm. Analıq mənim əlçatmaz arzum ola bilməz, çünki o mə-
nim vəzifəm, qanuni borcumdur. Mən bu vəzifəni yerinə yetirmə-
yə başlamışam”65. 

Göründüyü kimi, bu danışıq tamamilə yeni fikirli gənc bir 
qadın haqqında dumanlı təsəvvür yaradır. Görünür, bunu müəllif 
özü də hiss etmişdir. Belə ki, bir səhifə sonra, bu təmtərağı doğ-
rultmaq üçün o yazır: “Həbibəni belə əsrin dili ilə danışan, günəş 

                                                 
63 Yenə orada, s. 258. 
64 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 260. 
65 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 260. 
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mahnılarını çağıran bir qız kimi görəndə sevinmiş, təəccüb 
etmişdim”66. 

“Vətən oğlu” hekayəsində məsum bir qızın atasına “Əziz 
atam, sizin tanıdığınız oğlana “hə” dedim. Siz çox evlərə, çox 
qaranlıq yerlərə işıq çəkirsiniz. Iki gəncin könül otağında yenicə 
parlayan məhəbbət işığının sönməsinə yəqin ki, razı 
olmazsınız...” 67  məzmununda məktub yazması da Mir Cəlalın 
üslubuna yaddır. 

Məlum olduğu üzrə, obrazların dili məsələsində daxili 
nitqin də mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Daxili nitq öz xüsusiyyətlərinə görə həm müəllifin təsvir 
dilindən, həm də obrazların dilindən fərqlənir. Burada hər şey 
fikir və təsəvvürlə əlaqədar olduğundan, hadisələr çox yığcam 
verilir. Bunun səbəbi odur ki, daxili nitq zamanı-fikir, təsəvvür 
prosesi zamanı insan müəyyən bir hadisə və əşyanın ən mühüm 
momentlərini göz önünə gətirir, ən ümdə şeylər haqqında düşünür. 
Bütün bunlar öz təzahürünü, təbii olaraq, dildə də tapır. Daxili 
nitqin linqvistik xüsusiyyəti bundan ibarətdir ki, fellər birqayda 
olaraq indiki zaman formasını qəbul edir. Bu cəhətdən Mir 
Cəlalın hekayələrində təsadüf etdiyimiz daxili nitq müstəsnalıq 
təşkil edir. “Vətən oğlu” hekayəsindəki daxili nitqi nəzərdən 
keçirək: “Zahid cavandır, komandirdir. Ştabda oturmaz, atəş 
xəttində vuruşar. 

Odur, səngərə sığınmış, dizini yerə qoyub atan, üfüqdə başı 
tərpənən düşmənləri bir-bir dənləyən Zahid deyilmi? O, necə də 
əsəbidir. O, boylanır, qartal kimi cummaq istəyir. Hirsindən dişi 
dodağını kəsir. Amandır, səngərə sin, güllə yağır”68. 

Zahidin yaralanması, müalicə olunması, hətta sifətindəki 
yorğunluq, narahatlıq da onu sevən qızın təsəvvüründə verilir: 
“Bəzən də onu xəstəxanada görürəm. Başına ağ dəsmal 
bağlamışdır, rəngi solmuş, üzünü yanaqlarına qədər tük basmışdır. 
                                                 
66 Yenə orada, s. 238. 
67 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, II cild, s. 239.  
68 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 335. 
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Nə qədər də sınıxmışdır... O gənc həsrətli nəzərlərini çevirib, başı 
üstündə dayanan şəfqət bacılarına baxır. Qara xallı, ağ xalatlı qız 
əyilib, onun nə istədiyini soruşur. O, cavab vermir, solğun gözləri 
ilə ağır-ağır sağına-soluna baxıb susur. Şəfqət bacısı onu anlaya 
bilmir. Gözəl qız, mehriban qız, özünü yorma, Zahid ayrı adam 
axtarır; inandığı, könül verdiyi bir etibarsızı axtarır”69. 

Bu daxili nitqdə ancaq qızın xəyalları ilə deyil, eyni 
zamanda onun daxili aləmi, əhval-ruhiyyəsi ilə də tanış oluruq. 
Düşmənlə üz-üzə gələn cəsur Zahidin bütün hərəkətləri, vəziyyəti 
təsəvvürdə aydın şəkildə canlanır, bu daxili nitq həm onun 
igidliyinə, həm də sədaqətli sevgilisinə ürəkdə dərin rəğbət hissi 
oyadır. 

Mir Cəlalın hekayələrində dil və üslub xüsusiyyətləri haq-
qında mülahizələri davam etdirmək də olardı. Söylənilən qənaətləri 
ümumiləşdirsək, aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar. 

Ədibin hekayələrindəki dialoqlar, monoloqlar obrazların fər-
diləşdirilməsinə, hətta müəyyən peşə, ixtisas, istedad və qabiliyyət 
cəhətdən təsnifatına kömək edən ən zəruri, ən tutarlı vasitələrdəndir. 
Yazıçı öz təhkiyəsində olduğu kimi, personajlarının dilində də sa-
dəliyi, aydınlığı və səmimiyyəti saxlaya bilmişdir. Yazıçı obrazların 
hərəkətinə, rəftarına olduğu kimi dilinə də müdaxilə edir. Bu mü-
daxilə təhkiyənin istiqamətini pozan ricətlərdə deyil, bəlkə obrazların 
nitqinin ahəngində, ya da dialoqların yazıçı tərəfindən sonrakı 
şərhindədir. Lakin dialoqlardakı aydınlığa, dinamika və canlılığa, 
hazırcavablıq xüsusiyyətinə baxmayaraq, bəzən zahiri təmtəraq bu 
realizmi, sadəliyi pozur, obrazın təbii danışığına xələl gətirir. 

Ümumən Mir Cəlalın dili öz aydınlığı, sadəliyi, yığcamlığı, 
şirinliyi və ürəyəyatan səmimiyyətlə müəllifin canlı xalq danışıq 
dilindən necə səmərəli istifadə etdiyini, bədii dilin tələblərinə necə 
sadiq qaldığını aşkar göstərir. 

“Azərbaycan” jurnalı, 1959, № 7. 
    

                                                 
69 Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri, I cild, s. 335-336. 
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МИР ЪЯЛАЛЫН БЮЙЦК ВЯТЯН  

МЦЩАРИБЯСИ ИЛЛЯРИНДЯ ЙАЗДЫЬЫ 
ЩЕКАЙЯЛЯР 

 
овет халгынын Бюйцк Вятян мцщарибясиндя эюстяр-
дийи мисилсиз гящряманлыг вя гялябя язми Азярбай-
ъан бядии нясринин ян диггятялайиг мювзуларындан 
олмушдур. 

    Мцщарибя совет адамларыны мисилсиз сынаглардан 
чыхартды. Онлардакы йени-йени мяняви кейфиййятляри даща 
габарыг шякилдя эюстярди. Бу эярэин имтащан эцнляринин 
юзцнямяхсус тялябляри, зярури ещтийаълары вар иди. Щяр шейдян 
яввял совет адамларында доьма Вятяня сонсуз мящяббят 
щиссини тярбийя етмяк, халгын сяфярбярлик вя дюйцш гцдрятини 
даща да артырмаг цчцн ядябиййат эцнцн зярури, тяхирясалынмаз 
ещтийаъларына дярщал ъаваб верян ядяби нювляр щесабына 
зянэинляшмяли иди. Башга сюзля, мцщарибя илляриндя эениш 
лювщяляри ящатя едян ири щяъмли епик ясярлярдян даща чох, 
сяфярбярлик ящвали-рущиййясиня эцълц тясир эюстярян публисист 
мягаляляр, щекайяляр, чаьырыш мащиййятиндя олан шеирляр тяляб 
олунурду. Яэяр публисист мягалялярдя70 халглара фялакят эятирян 
фашизмин бяднам ирг нязяриййясинин мащиййяти, фашистлярин 
гясбкарлыг ниййятляри ифша вя рцсвай едилирдися, кичик щяъмли 
щекайялярдя совет халгынын эюзял мяняви кейфиййятляри: онун 
мисилсиз вятянпярвярлийи, инсанпярвярлийи, бейнялмилялчилийи, 

                                                 
70 Аьайев Я. «Дцнйанын бцтцн габагъыл йазычылары фашизм ялейщинядир», 
«Ядябиййат гязети», 20 нойабр, 1941-ъи ил, №40; М.Ариф-Наполеонун 
хяйалы», «Ядябиййат гязети», 10 октйабр, 1941, №36; С.Вурьун-
«Фашизмин дящшятляри», «Ядябиййат гязети», 20 август, 1941, №31; 
«Фашизм инсан мядяниййятини мящв едир», «Коммунист» гязети, 7 
сентйабр, 1941; Щ.Мещди, «Мядяниййятин гяддар дцшмянляри», «Фашизм 
инсан мядяниййятини мящв едир» китабы, Бакы, Азярняшр, 1941-ъи ил, 
сящ.49; М.С.Ордубади «Ъялладлара аман йохдур», «Ядябиййат гязети», 
30 август, 1944, №21 вя с. 
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ямякдя фядакарлыьы вя с. няъиб кейфиййятляри тясвир вя тяряннцм 
олунмушдур. Мцщарибянин илк эцнляриндя алман фашистляринин 
мяняви ейбяъярлийини ашкара чыхаран щекайялярин юзцндя дя 
публисистика цнсцрляри цстцнлцк тяшкил едир. Бу щекайялярдя 
мцраъият, чаьырыш, тяшвиг даща артыг нязяря чарпыр. 

      Совет адамларынын иш, арзу вя истякляринин илк плана 
чякилмяси, онларын юн атяш хяттиндя дя, дязэащ башында да ейни 
фядакарлыг эюстярмясинин, мцхтялиф миллятлярин ъябщядя вя 
архадакы достлуьунун, мяняви-сийаси бирлийинин реал тясвири 
совет ядябиййатынын инсанпярвяр, бейнялмилялчи бир ядябиййат 
олдуьуну сцбут етди. 

     Академик М.Ариф «Совет ядябиййаты инсанпярвяр 
ядябиййатдыр» мягалясиндя мцщарибя дюврцндя мейдана чыхан 
ясярляри нязярдя тутараг йазырды: «Дцнйанын щеч бир йериндя, 
щеч бир вахт халгла йазычы, дювлятля ядябиййат арасында беля бир 
йекдиллик, беля бир арзу вя ирадя вящдяти, беля истиснасыз баьлылыг 
вя мцтягабил ялагя олмамышдыр»71. 

    Азярбайъан Совет йазычыларындан Щ.Мещдинин, 
Я.Ябцлщясянин, Мир Ъялалын, Мирзя Ибращимовун, Яли 
Вялийевин, С.Рящимовун, Я.Мяммядханлынын, Йусиф Ширванын, 
Й.Язимзадянин Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя йаздыьы 
щекайялярдя йухарыда эюстярдийимиз мцсбят кейфиййятлярин 
тяряннцм олундуьуну эюрцрцк. 

       Доьрудур, бу ясярлярдя щяля совет адамынын 
щяртяряфли бядии образы, ону даима наращат вя мяшьул едян 
мясяляляр дярин психоложи вязиййятлярдя эюстярилмямишдир. Бу 
вязиййятляр дяриндян дуйулмамыш, бядии цмумиляшдирмя 
мящсулу кими ашкара чыхарылмамышды. Лакин халгын мцбаризя 
ящвали-рущиййяси, юз мянлийини, щейсиййятини, юз ялинин бящрясини 
гяддар дцшмянин щцъумларындан горумаг ещтирасы дцрцст, 
айдын мцшащидя едилмишди.  

                                                       

                                                 
71 «Ядябиййат гязети», 4 май, 1944, №12 (381). 
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*** 
       Мир Ъялалын бядии нясриндя Бюйцк Вятян мцщарибяси 

мювзусуна щяср олунмуш щекайяляр айрыъа бир мярщяля тяшкил 
едир. Мцщарибянин илк эцнляриндя Мир Ъялал «мяишят 
романтикасы» адландырылан мювзулардан мцвяггяти олараг 
айрылмыш, бцтцн йарадыъылыьыны мцщарибянин эцндялик, зярури 
тялябляриня уйьунлашдырмышдыр. Шцбщясиз, Вятян мцдафияси 
мювзусу барядя айдын тясяввцр, бу сащядя мцяййян ядяби 
тяърцбя олмадан халгымызын бюйцк сынаг илляриндяки фювгяладя 
гящряманлыьыны инандырыъы шякилдя гялямя алмаг мцмкцн 
дейилди. Бу иллярдя йазылан ясярляр ядибин цмумян Вятян 
мцдафияси мясялясиня щяср етдийи щекайялярля («Сяфяр», «Вятян 
оьлу») цзви сурятдя баьлыдыр. Бу щекайяляр халгымызын цмумян 
Вятян мцдафиясиня, хцсусян ясэяр щяйатына мцнасибятинин 
мцяййян бир мярщялясини якс етдирир. 

      «Сяфяр» щекайясиндя тясвир олунан ананын ясэяр 
щяйаты щаггында йанлыш вя натамам бир тясяввцрц вардыр. 
Ясэярин ады чякиляркян онун нязяриндя «боз шинелли, аьыр 
чякмяли, гырхыг башлы» бир адам эялиб дурур. О, Йарпызы юз оьлу 
цчцн истярся, ъамаат арасында оьлунун адыны чякярся, 
мязяммят олунаъаьындан ещтийатланыр, гоншуларын беля бир аиля 
хошбяхтлийини неъя гиймятляндиряъяйи щаггында дцшцнцр. Лакин 
садядил ананын совет ясэяри щаггындакы бу йанлыш, думанлы 
тясяввцрц тядриъян айдынлашмаьа башлайыр. Бяндалынын 
ясэярликдя коммунист партийасына гябул олунмасы, онун 
барясиндя гязетлярдя верилян црякачан мялуматлар, щятта онун 
«тяййаря иля учуб кяндин цстцндян Тбилисийя кечмяси» садялювщ 
гадынын нязяриндя ясэярлик щяйатынын йени ъящятини, йени 
кейфиййятини ъанландырыр. Яввялляр яринин ряйини даща мютябяр 
сайан, она данышыгсыз ещтирам эюстярмяйя адят етмиш бир 
гадынын нязяриндя ясэяр оьлунун нцфузу тамам йени бир алям 
ачыр. Ананын ишэцзар, зиряк оьлуну юз яри иля, онун аьыр 
щярякятляриля мцгайися етмяси чох мараглыдыр. 

      Йазычынын «Вятян оьлу» щекайясиндя ися билаваситя 
дюйцш епизодлары, Узаг Шяргдя йапон самурайларына гаршы 
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мцбаризянин мцяййян вязиййятляри эюстярилир. Мцяллиф яввялъя 
щекайянин гящряманы Защидин кянддя щяким сифятиля ишлямяк, 
юз елоьлуларына кюмяк етмяк кими няъиб арзуларыны тясвир едир. 
Лакин Вятянин мцдафияси Защид цчцн кяндя эетмяк 
арзуларындан даща шяряфлидир.   

     Мцяллиф тящкийядя вя сцжет хяттиндяки ялванлыьы, 
рянэарянэлийи сахламаг мягсядиля бязян Защидин севэилисиндян, 
бу наращат гызын исмятиндян, оьлана мящяббятини юз анасына 
етираф едяркян кечирдийи щяйяъанлардан бящс едир. Беля психоложи 
вязиййятя щяср олунмуш сящняляр нисбятян мяишят планында 
ишлянмишдир. Бязян дя Мир Ъялал црякдян севян бу гызын хяйалы, 
арзусу вя тясяввцрляри васитясиля гызыл ясэярин сярщядд 
районундакы гящряманлыьыны ъанландырмаьа, онун бядии 
портретини чякмяйя мейл эюстярир. Санки мцяллиф дюйцш 
сящнялярини бирбаша тясвир йолу иля ъанлы, бядии тящкийянин очерк 
сявиййясиня еня биляъяйиндян вя бу васитя иля гызын наращатлыьыны 
тясвир етмяк имканыны азалдаъаьындан ещтийатланыр. 

     Беляликля, Вятян мцдафияси мювзусуна мцраъият едян 
Мир Ъялал мцяййян йарадыъылыг тяърцбяси кечдикдян сонра бу 
мювзуда юз щекайялярини йазмышдыр. 

 
                                           *** 
    Халгын цмуми сяфярбярлик ящвал-рущиййяси, оьул 

тойуну эюрмяк арзусунда олан аналарын сяфяр цстцндя юз 
ювладларына хейир-дуасы, юз севэилиси иля дойунъа сющбят етмяйя 
маъал тапмамыш нишанлы гызларын гцсся вя щясряти, аталарын 
тясяррцфатда, сянайедя оьулларыны явяз етмяси мцщарибянин илк 
айларында йазылан щекайялярин ясас мювзусудур. 

    Мир Ъялалын «Йоллар» 72  (1941), «Мяръан няня» 73 , 
«Ананын кюйняйи» 74  вя с. щекайяляр, щятта ямяк ъябщяси 
гящряманларынын щяйатына щяср олунмуш «Вятянин оьлу»75 кими 
                                                 
72 Бах: «Ядябиййат гязети», 20 ийул, 1941, № 28. 
73 «Ядябиййат гязети», 10 сентйабр, 1941, № 33. 
74 «Ядябиййат гязети», 19 сентйабр, 1941, № 37. 
75 «Ядябиййат гязети», 28 сентйабр, 1941. 
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очеркляри бу рущда йазылмышдыр. «Йоллар» щекайясиндя юз 
севэилисини чятин сяфяря йола салан Наилянин щяйяъанлары, 
наращатлыьы тясвир олунур. Она еля эялир ки, Ядщямя индийя кими 
еля бир гуллуг, нявазиш эюстярмямишдир. Инди о зящмяти, язиййяти 
чякилмяйя вя ещтирама лайиг олан бир инсандыр. Наиляйя тяяъъцб-
лц эялир ки, нийя о эянъ яри цчцн индийя гядяр наращатлыг щисси 
кечирмямишдир. Щяр ики эянъ аьыр имтащан эцнляринин ъиддиййя-
тини вя мясулиййятини гярибя бир садялювщлцкля гаршылайыр. 

     Бюйцк Вятян мцщарибясинин илк айларында йазылан 
щекайяляр мцхтялиф мювзулара щяср олунса да онлары бирляшдирян 
цмуми бир ъящят вардыр. Бу да дцшмяня гаршы нифрят вя интигам 
щиссинин сон дяряъя эцълц олмасыдыр. 

    Алман фашистляринин гяддарлыьы, инсани сифятлярини итиряряк 
вящшиляшдийи, Авропада вя ССРИ-нин мцвяггяти ишьал олунмуш 
районларында тюрятдикляри аьласыьмаз ъинайятляр совет адамла-
рынын гязяб вя интигам щисслярини даща да аловландырырды. 1943-
ъц илин бащарында Азярбайъан халгынын азярбайъанлы дюйцшчцл-
яря эюндярдийи мяктуб халг гязябинин сонсузлуьуну ифадя 
едян ян ящямиййятли тарихи сяняддир. 

     Загафгазийа халгларынын антифашист митингиндя халг 
шаири Сямяд Вурьунун чаьырышына дюйцшчцлярдян алынан ъаваб 
мяктубларында 76  да дцшмяндян амансыз интигам алмаг 
ящвали-рущиййясини эюрмяк мцмкцндцр. 

     Мцщарибянин илк айларындан башлайараг Совет халглары 
арасындакы гардашлыг, достлуг эетдикъя даща да мющкямлян-
мишдир. Бу достлуг ян аьыр, лакин шяряфли имтащанлардан, сынаг-
лардан чыхмышдыр. 

    Щ.Мещдинин «Чичякляр», С.Рящимовун «Гардаш гяб-
ри», Я.Ябцлщясянин «Аталар вя оьуллар», Мир Ъялалын «Гардаш 
ганы», Янвяр Мяммядханлынын «Ганлы мющцр», «Гярбя атяш» 
ясярляриндя вя бу мювзуйа щяср олунмуш башга ясярлярдя беля 
сямими достлуьун эюзял нцмуняляри эюрцнмякдядир. Ябцл-
щясянин «Лейтенант Шербан» щекайясиндя Ялишля Шербанын 

                                                 
76 : «Ядябиййат гязети», 3 ийун, 1943, № 14. 
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достлуг вя сядагяти, С.Рящимовун «Медалйон» повестиндя 
Аркади иля Ялишин достлуьу, Мир Ъялалын «Балдан яввял» вя 
«Чыраглар йанды» щекайяляриндя мцхтялиф миллятлярин сядагя-
тинин тясвири ядябиййатымызда интернасионализм мотивляринин 
эетдикъя йени-йени кейфиййятлярдя мейдана чыхдыьыны эюстярир77. 

    Мящяббят вя гязяб-мцщарибя илляриндя бцтцн совет 
йазычыларынын ясярляриндя ясас лейтмотив олан бу ики бяшяри щисс 
Мир Ъялалын щекайяляри цчцн дя сяъиййяви иди. Кюрпя ушаглара, 
гоъалара, ялилляря гаршы фашистлярин гяддарлыьы, инсанлары азад, 
сярбяст, юз ирадясинин сащиби эюрмяк истяйян йазычынын цряйиндя 
амансыз бир гязяб щисси доьурмушду.  

       Мир Ъялалын «Одлу мащнылар», «Титряк бир сяс», 
«Аналарын цсйаны», «Балдан яввял», «Чыраглар йанды» адлы 
щекайяляриндя алманларын ишьал етдийи районларда тюрятдикляри 
ъинайятлярин мцхтялиф сящняляри верилир. Мцяллифин «Одлу 
мащнылар» (1942) щекайясиндя партизанлара кюмяк етмяк 
истяйян ушаг Мустафинин няъиб ниййятиндян данышылыр. Мир Ъялал 
Мустафинин ана щясрятини, онун гайьы вя нявазишя ещтийаъы 
олдуьуну илк плана чякмишдир. Бу ъящят щекайядя лирик, щцзнлц 
ящвали-рущиййянин эцълянмясиня имкан йаратмышдыр. Бунунла 
йанашы олараг узагларда танымадыьы адамлара ниъат ялини 
узадан, дюйцшчцлярин йарасыны сарыйан, юз оьлундан ися хябяр-
сиз олан Мярйямин тясялли вя цмидини тясвир етмякля мцяллиф 
щекайянин никбин тясирини артырмаьа мцвяффяг олмушдур. Ла-
кин ушаьын фаъияси, гябринин цстцндя йазылан сюзляр («Бурада од 
галанмасын, мяълис гурулмасын, шянлик едилиб сяс салынмасын. 
Бурада Мярйямин 8 йашлы оьлу Мустафин йатыр»78) дцшмяндян 
интигам алмаг щиссини , бу вятяндашлыг боръуну щямишя ха-
тырладыр. 

     Мцяллиф ушаьын талейи вя тябиятин эюркями арасындакы 
дахили уйьунлуьа, ялагяйя хцсуси диггят йетирмишдир. 

                                                 
77 Бах: Гасым Гасымзадя, Азярбайъан ядябиййатында халглар достлуьу, 
АССР, ЕА няшриййаты, Бакы, 1956, сящ.176-177. 
78 «Вятян», сящ. 77. 
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    Бурада тябиятин гцссялянмяси, инсан фаъиясиня йас 
тутмасы кядярли бир баллада тясири баьышлайыр. 

     Тябият инсанларын мцсибятиля щямащянэдир. 
      «Одлу мащнылар» щекайясиндяки фаъия елементляри 

щагг, ядалят севян инсанларын гялябяйя инамыны мющкямлян-
дирир, аьласыьмаз ишэянъяляр дцшцнцб тапанлара, евляри хараба 
гойанлара гаршы мцгяддяс нифрят щиссини тярбийя едир. Бу гя-
билдян олан кичик щекайяляр сосиалист щуманизминин щяйатилийини 
ифадя едирди.  

      Гяддар дцшмяндян амансыз интигам алмаг мотиви 
Мир Ъялалын вятян мцщарибяси мювзусуна щяср олунмуш 
щекайяляринин щамысында щялледиъи амил олса да, бязи 
щекайялярдя билаваситя бу мотив ясярин ясасында, бцнюврясиндя 
гойулмушдур. «Балдан яввял» щекайясиндя Мир Ъялал садя 
црякли, тявазюкар, ишэцзар гящряманларынын мцщарибядян 
яввялки сакит щяйатыны, динълийини мящяббятля тясвир едир. 
Фургончу Агафон зящмяти севяндир. Онун гызы Армина садя, 
мясум вя тявазюкардыр. О, тракторчuлар курсуну гуртармаг, 
щямйерлиляриня кюмяк эюстярмяк ниййятиндядир. Лакин 
алманлар бу динъ аилянин сяадятини мящв етмишляр. Аиля 
даьылмыш, щяйятя щцзнлц, гяриб бир сцкут чюкмцшдцр. 

    Щекайядяки ящвалаты наьыл едян дюйцшчц дейир ки: 
«Мяни шадлыг мяълисиня чаьыран Армина саралан пайыз 
йарпагларынын, сейрялян кюлэялярин алтында атасы вя ямиси иля 
бярабяр йатырды». Доьрудан да, щяйятдяки юлцм сцкуту да, 
фаъиялярдян сющбят ача билмяйян дилсиз гябирляр дя, нитги 
тутулмуш гары да ъялладларын бурада гойуб эетдикляри цряк 
даьлайан ясярляр, яламятлярдир. Гоъа арвадын сящяр тездян щяля 
цстцндя от битмямиш тязя гябирляри эюстяряряк: «Эюр, башымыза 
эяляни гой бунлар данышсын» демяси цряйя дярин тясир баьышлайыр. 

      Бу щекайялярдя йазычы мцщарибя атмосферасыны дцрцст 
ашкара чыхармаьа мцвяффяг олмушдур. 

     Лакин Мир Ъялалын бир сыра щекайялярини анъаг 
интигама чаьырышла мящдудлашдырмаг дцзэцн олмазды. Бялкя 
йазычы беля интигамын конкрет сащялярини дя вермяйя мцвяффяг 
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олур. «Шярбят» щекайяси буна парлаг мисалдыр. Бу щекайянин 
гящряманы садя, зящмяткеш Остeпенкодур. Алманларын бир 
таланчы кими щяйятляря сохулмасы, совет адамларына щягарятля 
бахмасы, рус дилиндя позуг, йарымчыг вя истещза иля данышмасы 
совет вятянпярвяринин гцруруна, иззяти-няфсиня тохунур. Юз 
ялинин ямяйиля аилясини доландырмаг, ъандан язиз севдийи 
вятяниндя сярбястлийя алышмыш, тяъавцзя, зцлмя, гясбкарлара 
нифрят едян бир рянъбяр цчцн беля ящвали-рущиййя, беля вязиййят 
чох уйьундур. Остeпенко бу эялди-эедяр гонагларын 
таламадан, гянимят яля кечирмядян гайытмайаъаьыны йахшы 
билир вя солдатларын шярбятиня зящяр гатыр.  

      Сойьунчуларын ара-сыра вердикляри суаллары гоъа арычы 
ъавабсыз бурахыр. Санки онун дишляри килидлянмишдир. Беля бир 
вязиййят гисас алмаьа ялверишли бир фцрсят эюзляйян халг 
интигамчысы цчцн тамамиля сяъиййявидир. 

 
*** 

    Бюйцк Вятян мцщарибясинин аьыр илляриндя бир чох 
мадди чятинликляр, мящрумиййятляр эюрмцш совет адамлары 
вятянпярвяр колхозчуларымыз, фящля вя зийалыларымыз ъябщяйя 
мадди кюмяйи бюйцк вятянпярвярлик щесаб едирдиляр. Мятбуат 
сящифяляриндя халгын совет Ордусуна арды-арасы кясилмяз мадди 
кюмяйиня аид минлярля эюзял мисаллар тапмаг мцмкцндцр. 
Беля кцтляви шякил алан няъиб тяшяббцс совет вятянпярвярлийинин 
ян эюзял нцмуняси иди. 

     Бунунла йанашы дюйцшчцляримиз халгын мяняви 
кюмяйиня дя бюйцк ещтийаъ щисс едирдиляр. Дюйцшчцляр айдын 
дярк едирдиляр ки, халг онларын щагг ишини, ядалятпярястлийини, 
хиласкарлыг ниййятини, инсанпярвярлийини алгышлайыр, беля ордунун 
йолунда щеч бир имканыны ясирэямяйяъякдир.  

     1942-ъи илин ийун айында Мир Ъялал йазычы Мирзя Ибращи-
мовла бирликдя Узаг Шяргя – Владивосток шящяриня азярбай-
ъанлы дюйцшчцляр арасында мядяни-маариф иши апармаг цчцн эет-
мишди. Дюйцшчцлярля чох сямими эюрцш, мцхтялиф миллятлярдян 
олан ясэярлярин бир-бириня, хцсусян юз командирляриня мящяб-
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бяти, нящайят, йазычыларын Азярбайъандан тар эятирдиклярини еши-
дян заман дюйцшчцлярин сонсуз севинъи, «эилассыз вя яриксиз бир-
ики ил доланмаг мцмкцндцр. Амма сары симсиз бир эцнцмцз 
дя олмасын. Сары сим бизя халгымызын рущундан доьан шяргиляр 
дейяъяк вя дюйцшляря рущландыраъагдыр»79-дейя онларын бюйцк 
шянлик кечирмяси–дюйцшчцнцн ярзаг вя азугя иля йанашы халг-
дан мяняви дайаг, хейир-дуа, бюйцк арзулар эюзлядийини нцма-
йиш етдирян кичик, лакин ящямиййятли бир фактдыр. 

    С.Рящимовун «Медалйон» повестиндя, Яли Вялийевин 
«Гярянфилин совгаты», «Рейщанын Мядяди», Щцсейн Мещдинин 
«Нишан цзцйц» адлы щекайяляриндя вя башга ясярлярдя ъябщянин 
габаг атяш хятти иля арханын мющкям ялагясиня аид мараглы епи-
зодлар вардыр. 

    Архада совет адамларынын ямяк гящряманлыьына щяср 
олунан «Ананын йарышы» щекайясиндя Мир Ъялал Туту халанын 
ясэярлийя чаьырылмыш оьлундан сющбят ачыр. Онун оьлунун 
ъябщядян мяктубу, нефтчиляри йарыша чаьырмасы буругда бюйцк 
ъанланма, ишлямяк щявяси доьурур. Нефтчиляр айдын дярк едирляр 
ки, ишин сямяряли олмасы цчцн щяр шейдян яввял сосиалист мцлкий-
йятиня сядагят, ямяйя коммунист мцнасибяти лазымдыр. Тяяс-
сцф ки, щям Тутунун, щям дя Мещрабын щюкумят тяряфиндян 
мцкафатландырылмасы чох ютяри, Мир Ъялалын емосионал 
цслубуна хас олмайан бир тярздя тясвир олунмушдур. Бу ъящят 
щекайянин дилиндяки ъанлылыьы, щисс-щяйяъаны азалтмышдыр.  

     «Мир Ъялалын йени щекайяляри» адлы мягалясиндя 
ядябиййатшцнас Язиз Мирящмядов щаглы олараг йазыр:  

   «Мир Ъялал щадисяляря сакит сейредиъиликля йанашдыгда, 
онун нясри зянэин бядии кейфиййятля мейдана чыха билмир, лакин 
щямин щадисяляря дярин щисс вя щяйяъанла йанашынъа, йазычынын 
ясил мящаряти юзцнц эюстярир»80. 

                                                 
79 Мирзя Ибращимов, «Сары сим» Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, Бакы, 
1958, сящ. 7. 
80 «Ядябиййат гязети, 19 феврал, 1943, № 4. 
   Гейд – Ядябиййатшцнас Язиз Мирящмядов Мир Ъялалын «Атлы» 
щекайясинин сойуг, ещтирассыз, «сцст» йазылмасыны играр едяркян ня гядяр 
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    «Ананын йарышы» щекайясиндя беля сейредиъилик, щисс-
щяйяъандан мящрум олан сящифяляр анъаг тяяссцф доьурур. 

      Ъябщянин габаг атяш нюгтясиндяки дюйцшлярля 
архадакы ишэцзар адамларын мющкям, цзви ялагясини эюстярян 
ъящятлярдян бири дя щяр ики тяряфдя алман фашизминя гялябя 
чалмаг инамынын эцълц олмасыдыр. Йазычы «Хябяр-ятярсиз» адлы 
щекайясиндя дюйцшчц Фятулла Ъавадовун аилясини тясвир едир. 
Ъябщядяки яри щаггында сящищ бир мялумат юйрянмяк цчцн 
щярби комиссарлыьын узун дящлизиндя саатларла интизарла 
эюзляйян утанъаг, исмятли Сякинянин образы чох мараглыдыр. 
Яринин юлцмц щаггында гара хябяр ешидян Сякинянин гцссяляри 
дя, яринин щаггында гара хябяр эюндярдийи цчцн хяъалятиндян 
гадынын эюзцня эюрцнмяйя ъясарят етмяйян щярби комиссарын 
щяйяъанлары да тябии тясир баьышлайыр. Сякиня образында 
мцщарибя дюврцндя щяр ъцр фядакарлыьа синя эярян ана вя 
баъыларымызын эюзял аналыг дуйьулары цмумиляшдирилмишдир.  

     Беля аналарын образыны йаратмаг, ону нцмуня 
эюстярмяк зярурятини Мир Ъялал щямишя тяблиь етмишдир. О, 
юзцнцн йарадыъылыг планларынын бириндя бу барядя йазмышдыр: 

    «Беш оьул бюйцдян, бешини дя ъябщяйя йола салан, юзц 
ися колхозда, йа заводда, идарядя, йа аилядя чалышыб яли ишдя, 
гулаьы радиоларда, эюзц почталйонун ялиндя, иллярля мцнтязир 
галан, анъаг вя анъаг Али Баш Команданын гялябя ямрляриля 
тясялли тапан Азярбайъан гадыныны тясяввцрцмя эятирирям. Бу 
ананын гялб щяйаты: интизары, сябри, тямкини, онун вятян 
юнцндяки хидмяти сянятя лайиг бир гящряманлыгдыр. Гялям 
сащибляринин бу гадыны эюрмямяйя, эюстярмямяйя щаггы 
йохдур81.   

     Арха иля ъябщянин мющкям, цзви ялагясиня щяср олунан 
щекайяляриндя Мир Ъялал щяйати фактларын мцхтялифлийиня диггят 
йетирир. Мювзу мящдудлуьу бу сяпэидя йазылмыш щекайялярдя 
                                                                                                        
щаглыдырса, «Гардаш ганы» щекайясинин емосийадан мящрум олдуьуну 
иддиа едяркян щагсыздыр. Бу щекайядя деталларын рямзи сяъиййя дашымасы, 
яшйалара инсани сифятляр верилмяси щаггында йухарыда бящс олунмушдур. 
81 «Ядябиййат гязети», 1945, 31 март, № 9. 
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щисс олунмур. Яэяр мцяллиф «Аиля» щекайясиндя валидейнлярини 
итирмиш кимсясиз ушаглара сонсуз гайьы бясляйян, онлары юз 
доьма ювладларындан сечмяйян, ачыг црякли, гонагпяряст аиля 
цзвляриндян данышырса, «Щавалы адам» щекайясиндя арха 
ъябщядяки адамларын сайыглыьы мясялясиня тохунур. «Мяръан 
няня» щекайясиндя ися дцшмяня гаршы интигам щиссинин 
садялювщ бир гадынын гялбиндя неъя формалашмасындан бящс 
едир. Щяйати фактлар мцхтялиф олса да бу гябилдян олан 
щекайяляри бирляшдирян цмуми бир ъящят вардыр – ъябщядяки 
гялябя халгын гялябясидир, щяр васитя иля бу гялябяни газанмаг 
лабцддцр. 

      Ъябщя цчцн щеч бир мадди кюмяйи ясирэямямяк вя 
сащибсиз ушаглара гайьы – совет аиляляриндя тез-тез тясадцф 
едилян бу няъиб кейфиййятляр «Аиля» щекайясиндя 
цмумиляшдирилмишдир. Мцяллиф дямирйолчу Ящмядин аилясиндяки 
сямимиййятя, гонагпярястлийя хцсуси диггят йетирир. Али 
команданын адына мяктуб йаздыраркян Ящмядин арвады 
Асийанын тяклифи гейри-ади вя гярибядир. О хащиш едир ки, 
ъябщячиляря эюндярилян он мин манат мигдарында пула танк 
алынсын вя бу танкы да анъаг оьлу Хялил идаря етсин. Ъябщядя 
щиссялярин йерляшдирилмяси, силащларын бюлцшдцрцлмяси щаггында 
айдын тясяввцрц олмайан садялювщ гадын бу фикирдядир ки, 
зирякляр габаьа дцшся Хялил танк сцрмякдян мящрум олар. Беля 
бир гянаят эцлцш доьурур вя бу эцлмяли, тяяъъцб доьуран тяклиф 
Асийанын садялювщлцйцнц дцрцст ашкара чыхарыр.  

       Ядяби тянгидин бу щекайядя щаглы олараг ирад 
тутдуьу ясас гцсурлу ъящят – аилядяки бязи эюрцш вя 
вязиййятлярин тясадцфляр цзяриндя гурулмасыдыр. 

    Гайьыкешлик, ана мящяббяти, щяр иши Вятян 
мцщарибясинин эцндялик тялябляриля уйьунлашдырмаг ъящди 
«Ананын кюйняйи» щекайясиндя ися тамам башга сяпэидя 
ишлянмишдир. Оьлу Тащири ъябщяйя йола саландан сонра тикиш 
артелиня гайыдан ананын йеэаня арзусу ъябщядяки оьулларына 
нахышлы кюйнякляр щазырламагдыр. Бу арзуда гейри-ади, гярибя, 
бялкя дя диггяти ъялб едян бир ъящят йохдур. Лакин бу 



  Əhəd Hüseynov 
 

 160

щекайядя ана мящяббяти ещтирасла тясвир олунмушдур. Ана 
санки ъябщядяки оьлуну эюрцр, онунла сющбят едир, онун 
эюндярдийи кюйняйи ня цчцн эеймядийиндян эилейлянир. «Она 
еля эялирди ки, тикдийи бу кюйняклярин щамысы Тащир цчцндцр. Илки 
вя сону олан, йеэаня баласы Тащирин шцмшад кими бойу, енли 
кцрякляри, узун голлары эюзцнцн габаьында иди. Аз галырды 
верилян юлчцлярин щамысыны бир кянара гойсун, оьлунун бойуну 
ясас алсын. Парча кясилдикъя, тикиш хятти парлаг бир хяйал кими 
парча цзяриндя узандыгъа, ананын хяйалы узаглашыр, эурултулу 
ъябщя хяттиня эедирди. Тащири щямин кюйняк яйниндя, аслан 
кими дцшмян цстцня ъуман эюрцрдц»82.  

     Йазычы бир нахышлы, тикмя кюйняйин тимсалында совет 
халгынын гящряман дюйцшчцляря гайьы вя мящяббятини 
цмумиляшдирмяйя мцвяффяг олмушдур. 

    Мир Ъялал мцщарибя илляриндя фядакарлыг эюстярян садя 
адамларын ишини диггятля изляйир. Бязян садядил бир гадынын 
ящвали-рущиййясиндя, дцнйаэюрцшцндя дюйцш вя мцбаризя 
илляринин неъя якс-сяда тапдыьына ящямиййят верир. «Мяръан 
няня» щекайясиндя беля бир мягсядин ясас эютцрцлдцйц щисс 
олунур. 

    Йазычы Мяръан нянянин шцурунда, дуйьуларындакы 
тядриъи дяйишмяни мярщяляляр цзря тясвир едир. Щава щяйяъаны 
заманы ня цчцн мящз евин цстцня чыхмаьын ваъиб олдуьуну 
дярк едя билмяйян Мяръан няня, хейли вахт сонра бинаны 
йаньындан горуйур. 

     Яввял тяшвиш вя наращатлыг, бир аз сонра гарьыш, нифрят, 
нящайят ишя ъан йандырмаг, фяалиййят эюстярмяк садядил 
гадынын мянявиййатындакы инкишафын сцрятля дяйишян, лакин 
сяъиййяви олан мярщяляляридир. 

                                                   *** 
     Совет халгынын алман фашистляриня гаршы апардыьы 

ядалятли мцщарибя гялябя иля баша чатды. Совет ордусу 
Вятянимизи дцшмянлярдян тямизляди вя Авропада да юз 

                                                 
82 Мир Ъялал, «Вятян щекайяляри», Азярняшр, 1942, сящ. 6. 
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хиласкарлыг ролуну баша чатдырды. Чятин, бюйцк гурбанлар 
бащасына газанылан гялябя, юлкямиздя йашайан халгларын 
гардашлыг вя достлуьунун, мяняви-сийаси бирлийинин ня гядяр 
мющкям бир ясаса, бцнювряйя малик олдуьуну эюстярди. 

    Мир Ъялал гялябя эцнцнцн яряфясиндяки мярщяляйя щяср 
етдийи щекайяляря «Од ичиндян чыханлар» адыны вермишдир. Бу 
башлыг алтында дюрд щекайя топланмышдыр: «Ики ананын бир 
оьлу», «Мяним дя щаггым вар», «Салам» вя «Силащ 
гардашлары». 

     «Ики ананын бир оьлу» щекайясиндя Мир Ъялал Идрисин 
ъябщядяки гящряманлыгларыны тясвир етмяйи гаршысына мягсяд 
гоймамышдыр. Бундан башга щекайя бир ясэяр анасынын 
ювладыны гаршыламасы кими мцстягил сцжет хяттиня дахил олан ящ-
валат цзяриндя дя гурулмамышдыр. Лакин инсана гайьы эюстяр-
мяк, онун йцксялмясиня, сяадятиня севинмяк, онун кядяриня 
вя севинъиня шярик олмаг кими няъиб кейфиййяти тяряннцм етмяк 
мягсяди бурада ясас лейтмотивдир. Мящз буна эюря дя йазычы 
гайьыкеш Назимянин кюрпяляря мящяббятини ашкара чыхаран 
ъящятляря: онун ряфтарына, сясиндяки титряйишя, дилиндяки алгыш, 
хош арзу билдирян сюзляря, мцраъиятляриндяки мцлайимлийя даща 
чох диггят йетирир. Онун бцтцн ряфтар вя данышыгларыны бир кцлл 
щалында тясяввцря эятирдикдя, мцщарибя дюврцндя йенийетмя-
ляря бюйцк гайьыкешлик эюстярян садя, мцлайим тябиятли, ишэцзар 
аналарымызын бядии образы даща ашкар эюрцнцр. 

       Совет ясэяринин аьыр дюйцшлярдян чыхмаг, йашайыб-
йаратмаг щясрятини Мир Ъялалын йарадыъылыьында анъаг 
мцяййян бир мярщялянин мящсулу кими гиймятляндирмяк 
дцрцст олмазды. Йазычынын щяля 1943-ъц илдя йаздыьы «Вятян 
йаралары» щекайясиндя дюйцшчцнцн йашамаг ешги, щяйатын 
бцтцн эюзял немятляриндян дойунъа кам алмаг щявяси йахшы 
мяналандырылмышдыр. «Вятян йаралары» щекайясиндяки 
гящряманын мягсяди айдындыр. Бу гящряман йашамаьа, 
мцбаризя апармаьа, гялябя чалмаьа шцурлу бир мцнасибят 
бясляйир. 
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     Бядии ясяр цчцн зярури олан фабуладан кянар 
елементляр – гящряманын щяйат щаггында мцщакимяси вя 
мцлащизяляри «Вятян йаралары» щекайясинин композисийасында 
ясас рол ойнайыр. 

     Ядяби тянгид вахтиля 83  бу щекайядя дюйцшчцнцн 
щяйата баьлылыьыны, онун фяаллыьыны, йашамаьа, хошбяхт юмцр 
сцрмяйя олан сонсуз мейлини щаглы олараг, эюзял бир кейфиййят 
кими гиймятляндирмишдир. 

     Йухарыда эюстярдийимиз кими, Мир Ъялал юз гящряман-
ларыны, хцсусян садя, зящмяткеш аналары тясвир едяркян онларын 
адят, етигад вя зювгляриндяки тябиилийя даща чох диггят йетирир. 

 
*** 

     Мир Ъялалын Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя йаздыьы 
щекайялярдя дюйцшчцнц ящатя едян хариъи алямя-тябият 
щадисяляриня хцсуси диггят йетирилмишдир. Тябият щадисяляринин 
инсанларын ишиня, ящвали-рущиййясиня мцдахиляси мцхтялиф 
функсийа дашыйыр. 

    Севимли тяййарячи оьлунун гайытмасыны цряк дюйцнтцсц 
иля эюзляйян ананын дахили щяйяъанлары иля эцняшин вязиййяти 
ашаьыдакы шякилдя гаршылашдырылыр: 

     «Санки о узун йоллар эялян Яшряфин айагларына гызыл-
эцмцш сяпирди. Санки о, оьлунун уьурлу, эяляъяк эцнляриндян 
хябяр верирди. Санки ана иля оьuлун эюрцшц онун да цряйиндян 
иди. О да дцнйада щяр хейир вя хош арзунун баша чатмасына 
севинир, эцлцмсяйирди («Эюйляр адамы»). 

     Тябиятин инсан талейиня дярин щцсн-ряьбяти, онун 
севинъ вя изтирабларына шярик олмасы бу щекайялярдя даща 
габарыг эюрцнцр. 

      Ашаьыдакы мисаллар бу ъящятдян диггятялайигдир. 
      1. Эцнортайа йахын иди. Эцняш санки силащлары даща да 

гыздырмаг цчцн лап ашаьылара енмишди. Бялкя дя о халглара 

                                                 
83 Язиз Мирящмядов, «Мир Ъялалын йени щекайяляри», «Ядябиййат вя 
инъясянят гязети», 1943, 19 феврал, № 4. 
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фялакят эятирян гясбкар тяййаряляри йандырмаг истяйирди». 
(«Гардаш ганы»);       

   2. «Бу йоллар мяня даьылмыш, эюйляря соврулмуш ханим-
аныны сейря мяъбур етдирилян яли, дили баьлы бир ясирин фялакятини 
андырырды». («Ахшам сяфяри»); 

  3. «Йувасына енян эцняш эюрдцкляринин щиддятиндян пул 
кими гызармышды. Цфцг дярдлиляр кими боьулмуш, долухсунмуш-
ду. Булутлара ган чилянмишди». («Одлу мащнылар»); 

   4. «Командир иля мяним арамда яйри битмиш, сых кюлэяли 
бир гарааьаъ вар иди. Санки командирин ишарясини эюрцм дейя 
аьаъ эювдясини саьа тяряф йайындырмышды». («Гардаш ганы»); 

  5. Дцшмян тягибиндян узаглашан ясэяр йердян бир овуъ 
торпаг эютцрцб дейир:  

   «Бунда иникас габилиййяти олайды. Башына эялянляри нягл 
едя иди, ян бюйцк иттищамнамя оларды». («Ахшам сяфяри»). 

   Йухарыдакы мисалларда тябият анъаг тябият хатириня 
дейил, айдын бир мягсяд цчцн-инсана хидмят мягсядиля тясвир 
олунмушдур. Бу мисаллар тябият щадисяляринин (эцняш, йоллар, 
гарааьаъ) бир нюв инсаниляшдирилдийини айдын эюстярир.  

     Бязян бир тябии яшйанын вязиййяти бир ящали мянтягя-
синдя йашайанларын, бялкя дя цмумян вятянин талейи, вязиййяти 
щаггында тясяввцр верир. «Чыраглар йанды» щекайясиндя тясвир 
олунан ярик аьаъы дирилийин тимсалыдыр. Щяля торпагдан ялагяси 
кясилмямиш олан ярик аьаъы иля мящрумиййятляр вя ишэянъялярля 
цз-цзя эялмиш, лакин дюйцш габилиййятини, гялябя язмини итир-
мямиш инсанларын талейи арасында бир уйьунлуг щисс олунур. 

    Мцяллиф дцшмянля мцбаризяйя сяфярбяр олунмуш бир 
аилянин щяйятиндя йеэаня ъанлы кими эюзя чарпан вя дцшмян 
балтасынын зярбяляриндян титряйян ярик аьаъынын вязиййятини беля 
тясвир едир: 

     «Аьаъ юз хырда будагларына гядяр силкялянир, аьыр эюв-
дясини дцшмян силащына веряряк ришясини тярпятмяйя гоймурду. 
Ятрафына гар яляйир, изтираблар чякян кими чабалайырды. Йягин 
ки, дили олсайды сясляняъяк, фярйад едяъякди. Дейяъяйи илк сюзляр 
бу олаъаг иди: 
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    Кцбра, щарадасан? Амандыр, мяни йыхдылар…» 
Дейясян аьаъ диля эялди вя бу сюзляри дя деди. Анъаг бу сюзляр 
йалныз аьаъдан йох, йердян, судан, торпагдан, щавадан да 
ешидилди. Бу сюзляри гулаьымла йох, бцтцн щиссляримля, гялбим, 
рущум, ганым, виъданымла динлядим. Гязябдян яллярим ясди»84. 

 
*** 

       Мир Ъялал тякъя юзцнцн кичик щяъмли антифашист 
щекайяляриндя дейил, щямчинин Вятян мцщарибяси илляриндя вя 
мцщарибядян сонра йаздыьы публисист мягаляляриндя 85  дя 
бяшяриййятин дцшмяни олан фашизмин ясил мащиййятини ифша 
етмишдир. Йазычы цмумян бцтцн дцнйада, хцсусиля Авропада 
фашизмин мяняви нцфузунун сарсылмаьа башладыьыны, Авропада 
ясарят алтында галан халгларын габагъыл нцмайяндяляринин, 
хцсусян антифашист алман йазычыларынын ядяби-сийаси фяалиййятини 
чох йцксяк гиймятляндирир, Щенрих Манн, Лион Фейхтванэер, 
Арнолд Свейгин ясярляриндя фашизмя гаршы мцбаризянин щансы 
шякилдя тяблиь олундуьуну шярщ едир. 

    Мир Ъялал Вятян мцщарибяси илляриндя ъяряйан едян 
щадисялярля йанашы, Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабындан яввял 
мцщарибя мювзусунда йазылан ясярляря дя бу эцнцн зярури, 
актуал мясяляляри нюгтейи-нязяриндян йанашмышдыр. Башга сюзля, 
мцяллиф Ъ.Мяммядгулузадя А.Сящщят, М.Щади, А.Шаиг, 
Я.Щагвердийев, Диванбяйоьлу кими йазычыларын ясярляриня щям 
тарихи ящямиййяти нюгтейи-нязяриндян, щям дя бу эцн дя юз 

                                                 
84 Мир Ъялал, Сечилмиш ясярляри, ЫЫ ъилд, Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, 
1957, сящ. 368. 
85  Бах: Мир Ъялал «Фашизмя гаршы аловлу дюйцшчцляр». Азярбайъан 
филиалынын хябярляри, 1942-ъи ил, №1, сящ.13. ЕА. Аз. Ф. Бакы; «ХХ яср 
йазычыларымыз вятян уьрунда (ингилаба гядярки ядябиййатымыздан), 
С.М.Киров адына АДД ясярляри, В ъилд, Бакы, 1945, сящ.12; «Бюйцк 
Вятян мцщарибясинин биринъи илляриндя Азярбайъан шеири», АССР ЕА, 
Ядябиййат мяъмуяси, 1949, В, сящ.3; «Анамын китабында 
вятянпярвярлик», «Вятян уьрунда» журналы, 1942, №2,4-5, сящ. 90; «Вятян 
вя ядябиййат», «Ядябиййат гязети», 1943, №24, 24 сентйабр вя с. 
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ядяби, сийаси, тярбийяви тясирини сахлайан ясярляр кими йанашмыш-
дыр.  

      Беляликля, вятянимизин азадлыьы вя истиглалиййяти уьрун-
да ъанларындан кечян вятянпярвяр дюйцшчцляримизин дцшмян-
дян интигам алмаг щисси, инсанлары мцщарибя дящшятляриндян 
горумаг, хиласкарлыг ящвали-рущиййяси, Совет Ордусунун халг-
ла сарсылмаз ялагяси мцщарибя дюврцндяки нясримизин ясас мюв-
зулары иди. Бу мювзуларын характериндян доьараг бядии нясрдя 
гязябли сяфярбяредиъи бир пафосла йанашы, лирик, щязин бир ащянэ 
дя юзцнц эюстярир, тядриъян сабитляшян бир цслуб шяклиня кечирди. 

    Бундан ялавя мцщарибя шяраитиндя баш верян щадися-
лярин тез-тез дяйишмяси вя йазычынын бу щадисяляри бирдян-биря 
цмумиляшдириб, типикляшдирмяк имканынын азлыьы цзцндян инсан 
характерляринин дайазлыьы, щадисячилик вя ящвалатчылыг мейлинин 
тязащцрц бязи ясярлярин башлыъа гцсуру кими мейдана чыхырды. 

   Бюйцк Вятян мцщарибясинин шяраити бир мящяк дашы кими 
йени мювзулара, йени щадисяляря щяср олунмуш бядии нясрин щям 
гцввятли, щям дя зяиф ъящятлярини ашкара чыхарды. 
  

                                                APİ-nin əsərləri, cild XIII,  1960. 
 
 
 
 



  Əhəd Hüseynov 
 

 166

 
МИР ЪЯЛАЛЫН ЩЕКАЙЯЛЯРИНДЯ ЭЦЛЦШЦН 

МАЩИЙЙЯТ ВЯ ВАСИТЯЛЯРИНЯ  
ДАИР BƏZI QEYDLƏR 

 
С.Хрушшов йолдаш Совет йазычыларынын ЫЫЫ гурулта-
йындакы нитгиндя сатиранын бюйцк иътимаи ящямий-
йяти вя зяруриййяти щаггында демишдир: «Сатира да 
биздя щеч вахт сийаси щяйатдан кянарда галма-

мышдыр; сатира кяскин силащ нювляриндян биридир. Сатира бу вя йа 
диэяр гцсурлары, кечмишин галыгларыны вя нюгсанлары гамчылайа-
раг инсанлары хястяликдян горуйур, нюгсанлары арадан галдыр-
магда инсанлара кюмяк едир. Буна эюря дя сатира эяляъякдя дя 
партийамызын вя халгын силащларындан бири олмалыдыр, комму-
низмя доьру ирялилямяйимизя мане олан щяр шейи гамчыла-
малыдыр»86. 
       Сатирик ясярин кющнялийя гаршы мцбаризядя ролуну дцрцст 
мцяййянляшдирян йазычы Мир Ъялал тянгид щядяфиня сойугганлы, 
етинасыз йанашмыр, нюгсан вя гябащятляр щансы шякилдя ашкара 
чыхса, она щеч бир заман эцзяштя эетмир, бялкя мянфи об-
разларын эцлцнъ щярякятляринин, ряфтар вя давранышындакы зярярли 
ъящятлярин ъямиййятя, аиля мцнасибятляриня щансы нюгтейи-нязяр-
дян тясирли олаъаьыны мцяййянляшдирир. Мящз буна эюря дя Мир 
Ъялалын эцлцшц сцниликдян, мянасыз, уъуз яйлянъядян узагдыр, 
тябиидир, хейирли тясир баьышлайыр. 
       Мир Ъялалын сатирик вя йумористик щекайяляриндяки эцлцш тя-
сирли, кяскиндир. О, эцлцш обйектини садяъя тясвир едиб, нясищята-
миз нятиъя чыхармаьы охуъунун ющдясиня бурахмыр, бялкя 
сатирик образын щярякятляриня гиймят верир, ону эюз гаршысында 
амансызъасына рцсвай едир, сящнядян чыхарыр. Бу сон щюкм 
эцлцшя щядяф олан образ щаггында иътимаиййятин, охуъунун 
щюкмц, гярары кими сяслянир.  

                                                 
86  Н.С.Хрушшов, «Халга хидмят етмяк совет йазычыларынын няъиб 
вязифясидир», «Коммунист» гязети, 26 май, 1959, №121. 

Н. 
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       Ящвалата, щадисяйя, характерин инкишафына мцдахиля 
етмяк, цстцюртцлц кинайя, ейщамлар вурмаг вя бунлара ара-
сыра охуъунун диггятини ъялб етмяк ъящятдян онун эцлцшц 
Я.Щагвердийевин эцлцшцня даща йахындыр. 

       Ядибин щекайяляриндя сатира вя йумор ясасян цч шякил-
дя юзцнц эюстярир. 

        а) Ъидди щекайялярдя цнсцр щалында верилир. Мясялян: 
«Гонагпяряст» щекайясиндя гайьыкеш бир кяндлинин сахта 
гонагпярястлийи цзцндян фялакят гаршысында галан аилянин аьыр 
вязиййятинин сябяблярини ахтаран мцяллиф, буну баьбан Нясибин 
авамлыьы, садялювщлцйц иля баьлайыр. 

      Садялювщлцк защирян эцлцш щядяфи кими эюрцнмцр. Бу 
бир нюв щекайяйя дахилян щярякят верир.  

        б) Щекайя юзц сатирикдир. Мцяллиф бцтцн ясяр бойу 
тянгид щядяфини ислащ етмяк дейил, сырадан чыхармаг, 
дамьаламаг гярарына эялир. Беля щекайялярдя щеч бир тяряддцд 
ола билмяз. Мянфи образа гаршы мцяллиф кяскин, амансыз вя 
барышмаздыр.  

       «Чякмя» щекайясиндя ядибин алман фашистляриня нифряти, 
«Дарданел»дя халг малыны даьыдан дялядузлара, «Бадам 
аьаълары»нда тцфейли ярбаб вя мцбаширляря мцнасибяти белядир.  

       ъ) Йазычы ряьбят бяслядийи, ъямиййятимиз цчцн йарарлы 
олан адамларын тябиятиндя ислащ олунмалы ъящятляр тапыр, онлара 
достаня эцлцр, онлары йени щяйатын фяал, нцмуняви гуруъуларын-
дан бири кими эюрмяк истяйир. 

       «Юзцндян нахош» щекайясиндяки васвасы Ясэяря, 
«Гаймаг» щекайясиндя садя црякли, лакин авам Мещбалы 
кишийя, «Сяфяр» щекайясиндяки тямиз црякли анайа ядибин 
мцнасибяти белядир.  

       Мир Ъялалын эцлцшц чохъящятли, ялван вя ящатялидир. Ядиб 
цчцн мювзунун бюйцйц-кичийи йохдур. О, щансы сащядян 
йазырса-йазсын, мцасир ъямиййятимиз цчцн иътимаи-файдалы адам 
олмаьы щяр заман ясас тутур, адамларын щярякятини онларын 
коллективля, ъямиййятин мянафейиля ня дяряъядя баьлы олмасы иля 
гиймятляндирир. 
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       Мир Ъялал беля гянаятдядир ки, гясдян, йа гейри-шцури 
олараг йцксялишимизя, инкишаф едян щяйатымыза, совет 
адамларынын йени наилиййятляриня, коммунизм уьрунда 
цмумхалг мцбаризясиня мане олан, янэял тюрядян щяр щансы 
бир шяхс эцлцшя щядяф олмалыдыр. Бу ъящятдян мювзу 
мящдудлуьу Мир Ъялалын сатирик щекайяляриня йаддыр. 

       Бир сыра гялям достларындан фяргли олараг, Мир Ъялалын 
сатирик вя йумористик щекайяляриндя ачыг, кяскин, тенденсийалы 
мцнасибятля йанашы, дахили бир лиризм, цряйяйатан сямимиййят 
юзцнц эюстярир. Бу лиризм тякъя ядибин щцсн-ряьбят бяслядийи 
гящрямана олан ачыг мцнасибятиндя дейил, щабеля нитгин 
ахыъылыьында, интонасийасында, ъцмлялярин ащянэдарлыьында, 
ритминдя вя мусигисиндядир. 

      Мянасыз вя тцфейли щяйат тярзини, мешшан, обывател ящ-
вали-рущиййяни, шяхси мянафе ялиндя ясир оланлары вя башгаларыны 
тясвир едяркян мцяллиф бир чох васитя вя цсуллардан истифадя едир. 

1) Бу цсуллардан ян сяъиййявиси одур ки, сурят юз 
щярякятляри,ряфтары, данышыьы иля юзцнц рцсвай едир, эцлцнъ вязий-
йятдя гойур. Онун юзцня бяраят газандырмаг цчцн эятирдийи 
бящаня вя дялилляр бязян мащиййятъя эцлцнъ олур. Буна эюря дя 
сурят юз щярякяти васитясиля ачыларкян чох заман мцяллифин 
мцдахилясиня, шярщиня, вязиййяти тяфяррцатиля тясвириня ещтийаъ 
галмыр. 

     Мясялян, «Йанлыш бармаглар» щекайясиндя тясвир 
олунан савадсыз, яййаш мцяллим кянд советиня йени тяйин 
олунмуш катиби тялиматчы щесаб едяряк, онун эюзц гаршысында 
юзцнцн вя шаэирдляринин мялуматлы олдуьуну нцмайиш 
етдирмяк гярарына эялир. О, шаэирдлярля шяртляшир ки, тялиматчы 
дярся гулаг асанда саь ялини галдыранлара сюз вериляъякдир. 

       Ушагларын шярти сящв салмасы иля вязиййятдя эцлцш 
йараныр. Даща сонра мцяллимин «Гафгазда мяркяз щарадыр» 
кими гярибя суалындан вя шаэирдин «Хязяр дянизи» - дейя вердийи 
ъавабдан эцлцш доьур. Лакин тядриъян бу эцлцшдяки зарафат вя 
яйлянъя ащянэи азалыр. 
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      Хцсусян мцяллим Мурадлынын «реконструксийа» сюзцнц 
мяналандырмасы даща эцлцнъдцр: 

        «Бяс гязет охумурсунуз? Орада йазылыб ки, …Ре-
конструксийа… реконструксийа, неъя дейярляр… Дилимиздя сюз 
йохдур ки! Ня ъцр дейирсян, чыхмыр. Реконструксийа… Билир-
синиз нядир? Буну беля демяк олар ки, фабрикайа эирирсян, гапы-
дан эирирсян фабрикайа, эюрцрсян бир йанда машынлар, бир йанда 
фящляляр вурщавур ишляйирляр. Бир тяряфдя дя ялиндя тцфянэ гараул 
дурмуш. Белядя адам бир тящяр олур. Адамын цряйи шад кими 
олур. Ялбяття ки, достун цряйи шад олур. Еля ки, бир тящяр олурсан 
ща, она реконструксийа дейирляр»87. 

       Эюрцндцйц кими, мцяллимин изащы эцлмялидир. Аьыллы, 
саьлам, елмя щявяскар олан кянд ушагларынын тялим-тярбийя-
синин, талейинин беля адамлара тапшырылмасы црякдя тяяссцф щисси 
дя доьурур. 

       Нящайят, бу кичик щекайянин финалы да эцлмялидир. Мц-
фяттиш щесаб етдийи адамын кянд советинин йени катиби олдуьуну 
эюряркян, мцяллим эцлцнъ вязиййятдя галыр.  

       Демяли, бир дярс саатында давам едян суал-ъаваб 
васитясиля мцяллиф кянд мцяллиминин билик вя мялумат 
сявиййясини, дахили наращатлыьыны ашкара чыхармаьа мцвяффяг 
олмушдур.  

       «Мирзя», «Мяркяз адамы» щекайяляриндя дя комизм, 
эцлцш бу васитя иля ашкара чыхарылыр. 

         2) Тяшбищ, бядии тяйин вя хариъи портретин тясвири иля 
эцлцш.  

    Образын хариъи ейбяъярлийини мцхтялиф яшйаларла, щейвани 
сифятлярля мцгайися етмяк йолу иля мцяллиф онун дахили, мяняви 
кейфиййятлярини, ящвали-рущиййясини, инсанлара, щадисяляря 
мцнасибятини мцяййянляшдирмяйя мцвяффяг олур.   

          Бу цсулдан Мир Ъялалын илк сатирик щекайяляриндя 
даща чох истифадя олунмушдур. 

                                                 
87 «Эюзцн айдын», Азярняшр, 1939, сящ.100. 
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Мясялян, «Каьызлар алями» щекайясиндя нотариус дяфтярха-
насынын тясвири, рцшвятхор, сахтакар чиновниклярин ящвали-рущий-
йяси Азярбайъанда совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра 
кечирдикляри наращатлыьын тясвири чох йердя тяшбищляр, мцгайи-
сяляр цзяриндя гурулмушдур.  

      Юз сахтакарлыьы вя ъинайяти мцгабилиндя тяшвишя дцшян 
дяфтярхана гуллугчуларынын вязиййятини ядиб бир тяшбищля беля 
цмумиляшдирир: «Онлар исти вя хялвяти йуваларына су баьланмаг 
горхусу щисс едян эюстябяк кими ял-айаьа дцшмцшдцляр»88 . 
Ядиб «пянъяряляри дар дюнэяйя» ачылан, «кюлэяли, рцтубятли» 
баьчадакы кющня дяфтярхананын «сяссизлийини» суйу совулмуш 
дяйирмана бянзядир. Шаэирдляриня ясассыз олараг ясябиляшян 
кющня фикирли Мирзянин сифяти щаггында беля тяшбищляр ишлядилир: 

       а) «Туршумуш хамыра охшайан цзц чуьундур кими 
гызармышды»; 

       б)  Саллахана гатыры кими додаьыны салламышды; 
       ъ) Папирос тцстцсцндян саман кими саралмыш быьлары 

аьзына долурду; 
       д) Боьазлыьы тазы халтасы кими лахламыш, галстуку щяр 

тяряфя щярлянирди» («Мирзя»). 
        Мирзянин сярхош вахтыны тясвир едян ашаьыдакы 

вязиййятля йухарыдакы мцгайисяляр силсиляси тамамланыр: «Мирзя 
Шяфи гырмызы вя хумарланан эюзлярини эащ бир ачыр йумур, юлц 
йериндя гуран охуйурмуш кими иряли-эери йырьаланыр, йаралы 
сясиля охуйурду: 

        - Эюзцн гурбанийям саги… (1,155) 
        Мирзянин ясябиляшяркян алдыьы эюркям эцлцш доьурур. 

Онун эцлцнълцйцнц ики вязиййят даща габарыг эюстярир: 
кющняпяряст мцяллим ясябиляшир. Саьлам кянд ушаглары ися сакит, 
етинасыз яйляшмишляр. Мирзя юзцнц елин мютябяр, щюрмятли адамы 
щесаб едир, кянд комсомоллары ися онун карикатурасыны чякиб 
«бищюрмят едирляр». 

                                                 
88 «Эюзцн айдын», Азярняшр, 1939, сящ. 200. 
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       Азярбайъан халг наьылларында вя классик поезийамызда 
яняняви сай щесаб олунан «Йедди эцн, йедди эеъя» ифадяси 
бязян халг шянликляринин мцддятини эюстярир, («Йедди эцн, йедди 
эеъя той» етмяк) бязян дя халгын ряьбятини газанан 
гящряманын чятинликлярля, манеялярля цз-цзя эяляряк мисилсиз 
гящряманлыг эюстярмясини тясвир едяркян ишлядилир. 

  Мир Ъялал бу яняняви сайдан да эцлцш васитяси кими истифадя 
едяряк портрети тамамламаьа чалышыр: «Кярбялайинин плов йемяк-
дян бюйцйян аьзы еля эениш ачылмышды ки, орайа долан йухуну йедди 
эцн, йедди эеъядя анъаг щязм едя билярди” (1, 200).  

         Бу эцлмяли вязиййятин тясвириндя мцяллифин истещзасы ай-
дын щисс олунур. Чцнки оьру гардашын йухусунда гящряманлыг-
дан ясяр беля йохдур.  

        Мир Ъялал эцлцнълцйц, комизми ясасян мянфи образын 
физики шикястлийиндя, защири чиркинлийиндя дейил, чох заман онун 
мяняви аляминдяки ейбяъярликдя ахтарыр. 

        Ян эюркямли сатириклярин ясярляриндя дя белядир. 
      Н.В.Гоголун «Театралный разйезд» ясяриндяки ъаван 

гадынын сюзляри гейри-ихтийари олараг йада дцшцр: «Дахилян 
эцлцнъ олан шейя эцлмяк севинъ доьурур. Бязиляри кими яйри 
буруна дейил, яйри, ийрянъ мянявиййата эцлмяк лазымдыр». 

      Ядиб алман фашистляринин портретини беля тясвир едир: 
«Онлар эюйэюз, узун вя ири чяняли, мцстягим вя йекя бурунлу, 
гашгабаглы, йерябахан адамлардыр. Эюзляриндян ядавят йаьыр. 
Дейирсян, бу ялиндя бычаг кясмяйя эетдийи ямлийи ялиндян 
гачырмыш вя бир дя тутаъаьындан цмидини кясмиш бир гяссабдыр” 
(ЫЫ, 425). 

     Бурада алман фашистляринин симасындакы физики ъизэилярдян 
даща чох, онларын ядавяти, гяддарлыьы – башга сюзля синфи тябияти 
илк плана чякилмишдир. 

      Совет Ордусунун аьыр зярбяляри гаршысында эери чякилян 
вя гясбкарлыг ниййятинин пуч олдуьуну щяр эцн, щяр саат дярк 
едян фашистлярин яли ганлы, цмидсиз бир гяссаба бянзядилмяси 
мцвяффягиййятлидир. Бу портретин эцлцнълцйц гязяб, нифрят 
доьурур.  
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      Ейни сюз «Бадам аьаълары» щекайясиндяки ярбаба вя 
«Чякмя» щекайясиндяки Мирзя Хяйал сурятляриня дя аиддир. 

       Демяли, тяшбищ вя мцгайисяляр йолу иля Мир Ъялал сатирик 
образларын эцлцнълцйцнц даща габарыг, ъанлы эюстярмяйя 
хцсуси сяй эюстярир. 

        3) Паронимляр васитясиля эцлцш.  
        Бир чох щекайялярдя цз-цзя сющбят едян гящряманлар 

бир-биринин ясил ниййятини анламадыгда вязиййятлярдя эцлцш 
йараныр. 

        Адятян, беля гящряманларын щяйат щадисяляриня 
мцнасибяти, билик дяряъяси, зювгц мцхтялиф олур. Мцсащиблярин 
щяр икиси ейни мясялядян данышырлар, лакин бир-бирини мцхтялиф 
шякилдя анлайырлар.  

       «Елчиляр гайытды» щекайясиндя Шярабаны хала оьлан 
тяряфиндян эялян елчилярин сюзцнц кясяряк дейир? 

          « - Сиз буйурдунуз оьлан, йяни Назим али дярсини гур-
тарыб? 

          - Бяли, ики илдир, али дярси гуртарыб. 
          - Заштасы неъя, вармы? 
          - Вар, сяриштяси вар, чохдан ишляйир. 
          - Йох, ону демирям… 
           Мирзя Рящман дурухду: 
          - Няйи сорушдунуз. Мцлтяфит олмадым? 
          Шярабаны хала да стулуну иряли чякиб, ялини аьзына 

апарды, ещмалъа бир юскцрдц вя сонра сорушду: 
          Ону сорушдум ки, а гадан алым, оьланын заштасы 

неъя, вармы? 
           Мирзя Рящмандан сяс чыхмады» (ЫЫ сящ.525). 
           Мирзя Рящман бир елчи кими эюзляйир ки, ондан 

оьланын ясл-нясябини, «заты-сцдцнц, гощум-ягрябасыны», йерини-
йурдуну сорушаъаглар. Оьланын диссертасийа мцдафия едиб-
етмямяси щаггында, юзц дя кющняпяряст щесаб етдийи Шярабаны 
халадан ешитдийи суал онун цчцн эюзлянилмяздир. 

          Бу тябяссцм достанядир. Охуъу юз нявясини хошбяхт 
эюрмяк истяйян няняйя ряьбят бясляйир, ейни заманда адамлары 
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ишиня, ъямиййятдяки мювгейиня эюря дейил, анъаг диссертасийа 
мцдафия етмясиня эюря гиймятляндирян гадынын садядиллийиня 
эцлцр. 

      «Щесаб достлары» вя «Эцлэяз» щекайяляриндя дя 
«ботаника», «ботинка», «ясэиклик» вя «яскик» кими 
паронимлярин йериндя, вязиййятя уйьун шякилдя ишлядилмяси 
мяналы эцлцш доьурмушдур. 

       Щяйат щадисяляриня, ъямиййятдя инсанларын мювгейиня 
мцхтялиф нюгтейи-нязярдян йанашан адамларын цз-цзя дурмасы, 
бир-бирини баша дцшмямяси вя щяр биринин айрылыгда юз гянаятини 
доьру щесаб етмяси васитясиля характерляри ашкара чыхармаг 
классик Азярбайъан драматурэийасында вя нясриндя чох 
ишлянмиш цсуллардан бириси олмушдур.  

      Мярщум профессор Яли Султанлынын «Мирзя Фятяли 
Ахундовун драматурэийасы» адлы мязмунлу мягалясиндя 
классик драматурэийамызда эцлцшцн бу нювц мараглы шякилдя 
шярщ едилмишдир.       

      3) Мянфи вя мцсбят образлары гаршы-гаршыйа гоймаг.    
      Бу сатирик эцлцш дя Мир Ъялалын тез-тез мцраъият етдийи 

васитялярдян биридир.  
      Мцсбят вя мянфи гящряманларын иш цсулу, ряфтары, хасий-

йятляри, истяк вя мейлляри бир щекайянин имканлары дахилиндя 
гаршы-гаршыйа гойулур, мцгайися олунур. 

       «Каьызлар алями» щекайясиндяки Бядицлъямал ханым, 
Мещралы бяй тцфейли, рцшвятхор, бцрократ дяфтярхана чинов-
никляридир. Онлар щяйатын мянасыны дяфтярхананын тозлу гов-
луглары арасында ешялянмякдян ибарят щесаб едирляр. Беляляринин 
щеч бир иътимаи гайяси, мясляк вя идеалы йохдур.  

       Комсомол Мяъид ися юз эялиши иля кющня нотариус 
дяфтярханасына тямиз щава эятирмишдир. О, ингилаб етмиш халгын 
щцгуг вя имтийазларыны айдын дярк едян зиряк, щазыръаваб 
эянълярдяндир.  

       Йазычынын бу йени гцввяляри тябиятя щяйат эятирян 
бащарла мцгайися етмяси тясадцфи дейилдир.  
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       «Мяркяз адамы» щекайясиндяки Янтярзадя Щамлетин 
монологларыны охумагла юзцнц истедадлы эюстярмяйя ъан атыр. 
Нятиъядя колхозчуларын истещзасына щядяф олур. Тарда «щяйат» 
мащнысыны чалан эянъ ися кяндлилярин ряьбятини, мящяббятини 
газаныр. 

       Янтярзадяляр ясил зящмятдян бойун гачыран обывател 
кими щярякят едирлярся, халгын эцндялик мяняви ещтийаъларындан 
узаьа дцшмцшлярся, колхоз эянъляри фярящли, эцмращ, фяалдырлар, 
«щяйат адамларыдыр». 

      Йенилийин нцмайяндялярини кющнялийя гаршы гоймаг 
ъящдини йазычынын «Иълас гурусу», «Бадам аьаълары», «Анкет 
Анкетов», «Дязэащ гызы», «Юзэя ушаьы», «Кямтяровлар аиляси», 
«Пловдан сонра» щекайяляриндя дя ашкар эюрмяк мцмкцндцр.  

      Йухарыда ады чякилян щекайялярдя мцсбят гцввялярин 
щаглы олдуьуна охуъу инаныр, бу гцввяляри шяряфли зящмят 
адамы щесаб едир, онун ишиня мящяббятля йанашыр. 

    Ядиб гаршылашдырма йолу иля мцсбят гящряманын няъиб 
мяняви кейфиййятлярини цзя чыхарыр, онун цстцнлцклярини 
эюстярмяк йолу иля хейирли, гцсурсуз, нцмуняви щярякят вя ишя 
дярин ряьбят ойадыр, йцксяк арзу вя ямялляр щаггында тясяввцр 
йарадыр. 

    5. Гящряманы эюзлямядийи шяраитя кечириб дяйишдирмяк 
ъящди.   

     Мир Ъялалын сатирик эцлцшцндя диггятялайиг прийомлар-
дандыр.  

     Бу цсулун васитясиля мцяллиф эцлцшя щядяф олан гящря-
манын йени хасиййятляриня, кейфиййятляриня диггяти мяркязляш-
дирмяйя мцвяффяг олур. 

    Беля вязиййятдя йазычы гящряманын дцшдцйц йени мцщитин 
тясиредиъи, дяйишдириъи ролуну илк плана чякир. 

     Анъаг юз ъанынын гайьысына галан, юз мянфяятини эцдян, 
зящмят тяляб едян иътимаи ишдян бойун гачыран Мирзя Ясэяр 
(«Юзцндян нахош») эянълярин тякиди иля истиращят эцнц имяъилийя 
эетмяйя мяъбур олур. Йанында галайланмыш гашыг, 
«гайнанмыш су, ъцрбяъцр дярманлар, термометр» эятирян, 
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«истидя, кцлякдя, гарда, йаьышда евдян чыхмайан», «чайы 
сойудуб, суйу гыздырыб ичян» азарлы олмасындан, аьрылардан  
шикайятлянян бу васвасы адамын вязиййяти эцлмялидир. Она эюря 
эцлмялидир ки, яслиндя о, саьламдыр. 

      Йени иш шяраитиня дцшяряк коллективля ишляйян Мирзя 
Ясэяри зящмят дяйишдирир, эцмращ едир. Ишдян сонра о санки 
«див йухусуна эетмишдир». 

       Бу прийом васитясиля мцяллиф шяряфли зящмятин инсаны 
неъя дяйишдирмясини, онун ишлянмямиш, пас атмыш, кянара 
чыхмаьа ъан атан дахили имканларыны неъя сяфярбяр етмясини 
даща габарыг, щяйати бир факт ясасында эюстярмяйя мцвяффяг 
олмушдур. 

       «Щава бцросу» щекайясиндя сюз эяздирян бир гадынын 
ишя башы гарышандан сонра юз яввялки хасиййятини неъя 
тярэитмяси, «Йанлыш бармаглар» щекайясиндя тялиматчы зянн 
етдийи адамын йанында мялуматлы олдуьуну эюстярян савадсыз 
мцяллимин иддиасы, «Мяркяз адамы»нда Янтярзадянин район 
шяраитиндя, мядяниййят евиндя колхозчуларын гаршысында 
Щамлетин «Олум йа юлцм» монологуну пафосла охудуьу 
заман эцлцнъ вязиййятя дцшмяси вя Аббас кишинин бу 
монологу гарьыш щесаб етмяси, хошу эялмядийи адама: - «клуб 
мцдиринин гарьышына эялясян беля адам!» - демяси щаггында да 
ейни гянаятя эялмяк мцмкцндцр. 

     «Мяркяз адамы»нда Янтярзадянин эцлцнъ вязиййятя 
дцшмясиня имкан йарадан ясас обйектив шяраит кяндин мядяни 
йцксялишидир. 

      Ъаван колхозчuнuн сящняйя чыхараг тарда «Щяйат» 
адлы мащныны ифа етмяси, бир тяряфдян колхозчуларын бядии 
зювгцнцн инъялийини, о бири тяряфдян эянъ няслин эцмращ ящвали-
рущиййясини эюстярир вя мядяниййятдян дям вуран «мяркяз 
адамы»нын мядяни эерилийи кяндин цмуми йцксялиши фонунда 
даща айдын, даща эцлцнъ эюрцнцр. 

       6. Образын данышыг тярзи васитясиля онун дахили алямини 
ачмаг вя бунунла да эцлцш доьурмаг Мир Ъялалын нисбятян 
чох мцраъият етдийи прийомлардан биридир. 
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        Мцяллиф сатирик эцлцшя, щядяф олан образын дилиндяки 
долашыглыьа, мянтигсизлийя, гярибялийя даща чох фикир верир. Бу 
ифадя долашыглыьы васитясиля онун мцщакимяляриндяки 
щяръмярълик щаггында тясяввцр ойатмаьа мцвяффяг олур. 

       Мяс: «Анкет Анкетов» щекайясиндяки бцрократ шяхси 
иши иля таныш олдуьу Щадыйевин иътимаи кечмишиндя гцсур ахтарыр 
вя бу йолла юзцнцн сийаси сайыглыьыны, яслиндя ися кцтбашлыьыны 
эюстярир: 

       « - Мясяля атда, юкцздя дейил. Мясяля онун сащибиндя-
дир. Эюряк сянин атан ган ичян, истисмарчы щампаларын щей-
ваныны наллайыб, йохса фцгярайи-касибянин…» 

       Щадыйеви эцлмяк тутду: 
       - Щяр кяс пул верибся, онун щейваныны наллайыб.  
       - Шцбщясиз ки, буржуазийа дюврцндя, щансы ки, сянин ата-

нын щяйат фяалиййяти тясадцф едир, щампанын пулу чох иди, чем 
фцгярайи-касибя… 

       - Ялбят ки, щампа пуллу иди. 
        Демяли, сянин атана эялян пулун эюрцрсян ки, истис-

марчылардан… 
       Щадыйев деди: 
       - Ахы ня олсун? (1.361) 
        Образларын дилиндяки беля долашыглыг, гярибялик вя 

касадлыг онларын эюрцшляринин мящдудлуьу, биликляринин 
дайазлыьы иля баьлыдыр. 

        Мир Ъялалын рцсвай етдийи беля образлар юзляриндян чох 
мцштябещ вя мямнундурлар. Юз билик, мялумат вя зювгляринин 
эерилийи щаггында зярря гядяр шцбщялянмирляр. 

         «Мирзя» щекайясиндя тясвир олунан Мирзя Шяфи беля 
щесаб едир ки, нахырчы оьлундан мяктябли чыхмаз. О, елм вя 
тящсиля олан щявяси адамларын юз шяхси истедадында дейил, «ясл-
няъабятиндя» ахтарыр, «Адамын эяряк затында бир шей олсун», - 
дейир. 

       Мирзя юз фикринин доьрулуьуну сцбут етмяк цчцн, щятта 
шаир Сядинин нцфузуна архаланараг, ашаьыдакы бейти мисал 
эятирир. 
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«Пюртюви никан няэиряд щяр ки бунйадяш бядяст, 
Тярбийят наящлра чцн эирдякан бяр эцмбядяст…». Мирзя 

беля щесаб едир ки, «Мцяллимин ки, язраил зящми ушаьын эюзцндя 
олмады» тялимин ня хейри. 

       Бурадан айдын эюрцнцр ки, щям йохсулларын истедадына 
шцбщя иля бахан, щям дя физики ъязаны тяблиь едян щяр ики 
мцддяа чцрцк, кющнядир. 

       Кющняпяряст мцяллимин вахты ютмуш, мцртяъе 
фикирлярдян йапышмасы, онлары мцдафия етмяси эцлцш доьурур. 

       Хцсуси кянд комсомолларынын ону лаьа гоймасы, 
Мирзянин ясябиляшмяси мцгабилиндя «саьлам кянд ушагларынын» 
сакит, тямкинли щярякятляри бу эцлцшцн тясир гцввясини даща да 
артырыр. 

       Беля кющняпярястлик бязян тящсилин азлыьы вя 
савадсызлыгла баьлы олмур. Бязян шцурдакы бу капитализм 
галыьыны тящсил дя, йени тярбийя васитяляри дя тамам силиб 
тямизляйя билмир. 

       «Пловдан сонра» щекайясиндя тясвир олунан Яркиназ 
ханым савадлыдыр, сялигяли эейинир, ювладына гайьыкешдир. 

       Бунлара бахмайараг онун эюрцш даиряси мящдуддур. 
Оьлунун ъоьрафийа фянниндян “гейри-кафи” гиймят алмасы 
Яркиназы тяяъъцбляндирир. Она еля эялир ки, яэяр оьлу «даьлары 
ашыб, дярйалары ютцб, дюня-дюня эязмяли йерляря» эедярся, 
ъоьрафийаны билмяк цчцн бунлар кифайятдир. Буну нязяря 
алмайан профессорун ъиддилийи, тялябкарлыьы она гейри-ади вя 
гярибя эюрцнцр: «Мяктябдякиляр бизим ушаьы ашкар 
эюзцмчыхдыйа салмаг истяйирляр, юэей бахырлар, юэей!» (1.426). 
Яркиназын оьлуна олан гайьыкешлийи дя онун шцуръа 
мящдудлуьуну ашкара чыхарыр. Ону инандырмаг мцмкцн 
дейилдир ки, реактив тяййаря узаг йеря совгат эюндярмяк, «исти 
плов, пахлава» дашымаг мягсядиля дцзялдилмямишдир. Яринин 
бу барядя эятирдийи сцбутлар она ясассыз эюрцнцр. 

     Демяли, онун юз оьлуна нявазиши елмя, зящмятя 
биэанялик доьурдуьу цчцн ядибин эцлцшцня щядяф олмушдур. 



  Əhəd Hüseynov 
 

 178

     Сатирик образын тясвириндя ядиб мцмкцн гядяр 
мцстягим сяъиййянамяляря, мцгайисяляря вя епитетляря аз йер 
верир. Образын эцлцнълцйцнц онун щярякяти, ряфтары васитясиля, 
онун юз гянаятляри, етирафлары васитясиля ашкара чыхармаьа 
мцвяффяг олур. 

      «Чякмя» щекайясиндя Крым сянэярляриндя мискин 
вязиййятя дцшмцш Мирзя Хяйалын вязиййяти «гышламаг цчцн фил 
бурнуна эирмиш» милчяйин вязиййятиля мцгайися олунур. «Башы 
солдат, айаьы забит айаьы»на бянзяйян Исрафил бяйин эюркями 
эцлцш доьурур. 

     Лакин бунлар кюмякчи васитялярдир. 
      Ясил эцлцш хам хяйала дцшян бу тцфейлилярин мискин, 

заваллы эюркями иля онларын гясбкарлыг иштящасы, таланчылыг 
иддиасы арасындакы тязаддан доьур. 

     Беля кл, онларын варланмаг иштящасы бюйцк, имканлары ися 
аздыр. Команданлыьын вядляри шириндир, нисйядир, «солдат битиня 
йем олмаг» горхусу ися аъы щягигятдир, нягддир. 

       Мирзя Хяйалын онун «Исрафил» дейя чаьырмасындан 
«бяй» хошланмыр. Чцнки вилайятя гайыдан заман «абыр-щяйа иля 
данышмаг лазымдыр».  

       Бакыда ялляриня кечяъяк ямлакы неъя бюлцшдцрмяк 
щаггында онларын мцбащисяси дя эцлцш доьурур:  

        «Бюлмяк дейяндя ашкар шейдир: О ки, даьылыб-эедиб 
щеч. О шей ки, орталыгдадыр, мцлк-маш, торпаг, фабрика-флан щяр 
кяс юзцнцнкцня сащиб дураъаг. Тяки бюлцшдцрмяйя ямлак 
олсун. Варлыьа ня дарлыг. Чятинлик индидир ки, бировуз айаггабы 
эейирик». Мирзя Хяйал бир аз да ещтирасла данышды: «Бяй, сиз 
мян дейян мятляби дцрцст баша дцшмядиниз. Сющбят бурададыр 
ки, горхурам юз арамызда инъиклик ола. Чцнки мяним баьымын 
мящсулундан сянин йериндя консерв заводу ачыблар. Мяним 
кящризимин суйуну ъиловлайыб електрик стансийасы тикибляр. 
Щарам-щалал, щагг-нащаг щамысы гатышыб бир-бириня». 

     Бу диалогда эцлмяли ъящят одур ки, бу хаинляр совет 
ордусунун зярбяляри алтында тир-тир ясдикляри щалда, эяляъякдя 
аьалыьа, бюйцк гуллуьа сащиб олаъагларына яминдирляр. Онлары 
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мисэин, лакин бир-бириня тясялли вердикляри вязиййятдя эюрмяк 
эцлмялидир.  

    Мянфи персонажын дахили алямини юз сюзляриля ачмаг цсулу 
Мир Ъялалын «Пловдан сонра», «Щесаб достлары», «Достумун 
гонаглыьы», «Мирзя», «Юзэя ушаьы» щекайяляриндя ясас йер 
тутур. 

   7. Образларын сюзц иля иши, истяйи иля щярякятляри арасындакы 
зиддиййяти ашкара чыхармагла эцлцнъ вязиййят йаратмаг бу 
цсуллардан биридир.  

    «Йанлыш бармаглар» щекайясиндя тясвир олунан мцяллим 
яслиндя савадсыздыр, сярхошлугла мяшьул олур. Амма синиф 
отаьында маариф шюбясинин тялиматчысы щесаб етдийи адамын 
йанында юзцнц мялуматлы, ясил тярбийячи кими эюстярир, 
ловьаланыр, дярсинин сонунда ися онун аъизлийи бу ловьалыгла 
тязад тяшкил едир. 

      «Бадам аьаълары»нда ярбаб защирян тямкинли, «аьзы 
дуалы» вя инсанпярвярдир, яслиндя ися зящмяткеш Иран 
кяндлисинин ганыны шцшяйя тутанларла дилбирдир, гяддарлыгда тайы-
бярабяри йохдур. 

       «Мющлятовун тяръцмейи-щалы» щекайясиндя тясвир 
олунан зийалы защирян юзцнц щягигятпяряст, сямими, ишя 
ъанйандыран гуллугчу кими эюстярир, яслиндя ися намуслу, совет 
адамларыны лякялямякдя, шяхси гисас алмагда дцшмяндян дя 
тящлцкялидир. 

      «Пловдан сонра», «Иълас гурусу» вя «Достумун го-
наглыьы» щекайяляриндя дя ясасян бу сатирик цсулдан истифадя 
олунмушдур. 

     8. Мир Ъялал бязян юз гящряманларыны ади, тябии вязиййя-
тиндян чыхармагла эцлцш доьурур. Бу прийому ян чох бцрокра-
тизм, иъласбазлыг азарына тутулмуш олан рясмиййятчилярин тяс-
вириндя эюрмяк мцмкцндцр. 

       «Анкет Анкетов» щекайясиндя тясвир олунан бцрократ 
ъанлы инсанларла дейил, «шяхси иш» вя говлугларла данышмаьы 
севир, она мцраъият едянляри шифащи динлямякдян имтина едир, 
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яризя истяйир, говлуглары сащмана салмагла идарядяки ишлярин 
сащмана дцшяъяйиня инаныр. 

        Ядиб Анкетовун тякъя мцлащизяляриндя дейил, 
щярякятляриндя, ряфтар вя гярарында да гярибя, эцлмяли ъящятляр 
тапыр. 

       Анкетовун каьызларла «сямими» сющбяти, онлары диля 
тутмасы, аъыгланмасы, ящвалыны сорушмасы чох гейри-адидир. 
Зящмятдян, коллективдян тамамиля тяърид олунмуш бу адам 
тяяъъцб едир ки, неъя йяни Гурбаняли цч айдыр ясэярликдядир. 
Онун анкети ки, ряфтядир. «Адамлар хястяляня билмяз, чцнки 
анкетляри саь-саламат йериндядир». 

      Анкетовун савадсыз Нисаны щесабдар, Нуруну ися 
яксиня, гадын щамамына кисячи тяйин етмяси эцлцш доьурур. 

      Щекайядя Анкетовун мящдуд дцнйаэюрцшц, фярсизлийи 
мцбалиьяли шякилдя верилмишдир. 

      Бу вязиййятлярдя гротеск цнсцрц айдын эюрцнцр вя совет 
идарясиндяки саьлам коллективин ящвали-рущиййясини, сямяряли иш 
шяраитини позан беля тясадцфи адамларын олмасы охуъуда анъаг 
тяяссцф щисси доьурур. 

      «Иълас гурусу» щекайясиндяки бцрократын ашаьыдакы 
мцлащизяси дя чох эцлмялидир: «башымыз гярар щазырламаг, 
бармагларымыз протокол йазмаг, ялляримиз чяпик чалмаг, 
сясимиз чыхыш етмяк цчцн бизя верилмишдир». 

      Иълас гурусунун аилядя рясми данышмасы, гызы Мярузяни 
истяйян шофер Ясэярдян яризя, анкет, зяманят тяляб етмяси 
гейри-ади щярякятлярдир вя эцлцш доьурур. 

      Демяли, иълас дцшэцнляринин мцбалиьяли, юз тябии 
вязиййятиндян чыхарылмыш шякилдя тясвири онларын кцтлядян, онун 
эцндялик щяйати тялябляриндян чох кянарда галмалары щаггында 
айдын тясяввцр верир.  

      9. Адлар васитясиля эцлцш. «Анкет Анкетов», «Щяким 
Ъинайятов», «Иълас гурусу», «Мярдцмазар», «Юзцндян 
нахош», «Мющлятовун тяръцмейи-щалы» кими адлар щекайялярин 
сярлювщясидир. 
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      Сяъиййяви ъящят орасындадыр ки, бу адлар эцлцшя щядяф 
олан сатирик вя йуморист образларын характерини мцяййянляш-
дирир.  

     Анкетов бцрократизмин, Ъинайятов мясулиййятсизлийин, 
Иълас гурусу – иъласбазлыьын, «мярдцмазар» - дар эюзлцлцйцн, 
«юзцндян нахош» - тянбяллийин, «мющлятов» - эялди-эедяр 
адамларын сифятлярини, «Мирзя Хяйал» - «бялкя дя гайтардылар» 
иддиасы иля йенидян юз мцлкляриня сащиб олмаг хяйалына дцшян 
адамларын тябиятини мцяййянляшдирян, цмумиляшдириъи сяъий-
йянамялярдир. 

     «Сара» щекайясиндяки Шимир Мяммядщцсейн ады да бу 
гябилдяндир. 

      Бу адлар щекайялярдя, щаггында данышылаъаг адамлар-
дан ялавя, нязярдя тутулан ящвалат вя шяраитин (трестляр, иълас 
салонлары, щяким мянтягяси, имяъилик вя с.) характери щаггында 
да тясяввцр верир. Бцрократ, ифрат рясмиййятчи олан иълас гурусу 
юз гызынын адыны «Мярузя» гоймушдур. Бу ад да иълас 
дцшэцнцнцн характерини мцяййянляшдирир. 

      Мараглы ъящят одур ки, адлар васитясиля сяъиййяляндир-
мяйи Мир Ъялал тякъя сатирик образлара аид етмякля мящдудлаш-
мыр, бязян йазычы севя-севя тясвир етдийи мцсбят гящряманда да 
беля сяъиййянамяйя диггят йетирир. 

       Ещтийат хала да («Ясэяр оьлу») юз адына уйьун ещтийат-
лылыьы, гайьыкешлийиля ряьбят газаныр. Бу хцсусиййят щекайялярин 
адларында да юзцнц эюстярир. 

      Бязян щекайя адларында мцяллиф эцлцш щядяфиня юз 
мцнасибятини ришхяндля, кинайяли шякилдя билдирир. Беля ки, 
щекайянин ады иля щадися, ящвалат вя сяъиййя арасында ачыг бир 
зиддиййят эюрцнцр. 

      «Тязя тойун нязакят гайдалары», «Мяркяз адамы» вя 
«Достумун гонаглыьы» щекайяляриндя, яслиндя, нязакят 
гайдаларындан, шящярин мядяниййятини, габагъыл, истедадлы 
адамлары тямсил едян шящярлидян, йа да гонагпяряст, ялиачыг 
достдан сющбят эетмир. Бялкя адятляри эялир мянбяйиня чевирян, 



  Əhəd Hüseynov 
 

 182

кяндя, онун ишэцзар, садя адамларына, зящмятя биэаня олан, 
башгасынын щесабына эцзяран кечирян тцфейлилярдян данышылыр.  

       Бу гябилдян олан щекайялярдя адлар билаваситя тянгид 
щядяфи, ящвалатын сонракы давамы вя инкишафы щаггында 
яввялъядян тясяввцр ойатмыр. 

      Бязян дя ядиб адларын мцстягим мянасыны дейил, 
цстцюртцлц мянасыны нязярдя тутур.  

      «Дарданел» щекайясиндя яввялъя мялум ъоьрафи ярази-
Дарданел боьазы тясяввцрдя ъанланыр. 

       Лакин тядриъян ашкар олур ки, бу сюзц башгасынын 
щесабына варланмаьа чалышан бязи сатыъылар уйдурмушлар. Беля 
ки, бу сюз пивя кранынын боьазына ишарядир ки, щяр ъцр щагг-
щесаб орада «мцяййянляшир», мцдири «эюрмяк» цчцн мцштярини 
анъаг «бу боьазда алдатмаг» мцмкцндцр.  

     Мир Ъялалын щекайяляриндя ясярлярин адлары да тябяссцм 
доьурур.  

      «Мян дя бакылыйам» щекайясиндя мцяллиф: «Бакыда 
йашайа билмяз», «буранын иглими она дцшмяз», «мян ону 
Бакыйа эялмяйя разы салмышам», «Бакынын мцсафири» сюзлярини 
ишлядир. Беля эцман етмяк олур ки, сющбят мцтляг инсан 
щаггында эедир. Тящкийянин ащянэи дя сакит вя ъиддидир. 

      Лакин бир аз сонра мялум олур ки, шящяр мцщитиня, йени 
зяминя уйьунлашдырылан чинар аьаъындан сющбят эедир. Бу 
заман яввялки ъиддилик дярщал тябяссцмя чеврилир. 

       Йахуд «щава бцросу» щекайясиндя мцяллифин мцяййян 
бир техники наилиййятдян сюз ачаъаьы ещтимал олунур. Бир аз 
сонра мялум олур ки, адамларын хейир-шярини, ишини вя арзуларыны 
юйряниб сцрятля йайан ъанлы бир «щава бцросу» да вардыр ки, о 
да хябярчи, сюз эяздирян Гцрбят халадыр. 

     Адларын орижиналлыьы, эюзлянилмязлийи вя гярибялийи 
щаггындакы мцлащизяни «Бадамын ляззяти», «Нанянин щцняри», 
«Щикмятдян хябяр» щекайяляринин дя сярлювщяляриня аид етмяк 
мцмкцндцр. 

      10. Йазычынын мцдахиляси иля эцлцш. Мир Ъялал комик 
вязиййяти, мянфи образын эцлцнълцйцнц, онун фяалиййят 
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эюстярдийи шяраит, мцщити эюстярмякля кифайятлянмир, чох заман 
щадися вя ящвалата мцдахиля едир, юз ряйини билдирир. О, тясвир 
етдийи щадисялярин сойугганлы, пассив мцшащидячиси дейил, бялкя 
онун иштиракчысыдыр, бу инсанлара вя щадисяляря гиймят верир.  

     Йазычы бязян юз гящряманыны тягдим етмякля эцлцш 
доьурур. 

      Мяс: «Ики Мирзя Шяфи вар. Бириси билдийиниз мяшщур Мирзя 
Шяфи, икинъиси мяним мяшщур етмяк истядийим Мирзя Шяфидир». 

      «Мирзя» щекайясинин епиграфы олан бу ъцмляляр 
охуъунун диггятини сяфярбярлийя алыр вя тядриъян щисс олунур ки, 
Азярбайъанын эюркямли шаири, маарифпярвяри олан Мирзя Шяфи 
Вазещ иля мцгайисядя мцяллифин тягдим етдийи кющняпяряст, 
яййаш, мцяллим Мирзя Шяфи ня гядяр аъиз, ня гядяр эцлцнъдцр. 

    Бундан ялавя мцяллифин ниййяти дя ашкара чыхыр. Мялум 
олур ки, мцяллифин мягсяди белялярини мяшщурлашдырмаг дейил, 
бялкя рцсвай етмякдир. Мцяллифин кинайяси, истещзасы епиграфын 
юзцндя беля айдын щисс олунур. 

     Мир Ъялалын мцдахилясиндя образын щярякят вя ишиня 
гиймят чох мцщцм йер тутур. Фягят бу гиймят, защирян 
мцсбят олса да, мащиййяти етибариля мянфидир. 

     Адятян, беля щалларда фикир ачыг дейил, цстцюртцлц 
ейщамларла, кинайяли ащянэля верилир. 

      Кинайя – цстцюртцлц эцлцш Мир Ъялалын сатирик вя 
йуморист щекайяляриня дахили бир ъанлылыг, тяравят верир. 

     Кинайя васитясиля мцяллиф санки эцлцш щядяфиндя йахшы, 
ряьбят доьуран ъящятляр тапыр. Защирян щадисяни, ящвалат вя 
гящряманын щярякятлярини мцсбят гиймятляндирир. Мцяллиф сакит, 
сойугганлы вя ъиддидир. Яслиндя ися эцлцш щядяфиня гаршы 
цстцюртцлц шякилдя ришхянд едир. 

     Мир Ъялалын мцхтялиф щекайяляриндян эютцрцлмцш 
парчаларда кинайянин сяъиййясиня диггят йетиряк. 

     1. «Щямляляр позмуш, гошун сындырмыш, гала фятщ етмиш 
ясэяр севинъи иля Дурмуш йатаьына эирди» («Бостан оьрусу»).  

     2. «Иш бюйцк, ишчи аз, мясулиййят аьыр, Анкетов да бу 
постда тязя» («Анкет Анкетов»);            
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     3.»Ъавадын шикайятя щаггы вар. Чцнки фяляк дя онунла 
дцз эялмяди. Щяля лап яксиня чыхды. Онун гуллуг йериндя ишляр 
олду ки, Ъавадын фикирлярини алт-цст еляди» («Субайлыг фялсяфяси»); 

       4. «Щагдан кечмяк олмаз. Бабахан арвад чыхаранда 
ъещизини дя гайтарар. Эялиня алдыьы бяр-бязяйи дя она 
баьышларды. Бу мясялядя Бабаханы мяъбур едян ганун-гайда 
варды. Лакин о буна «сяхавят» ады верярди» («Кярпиъ 
мясяляси»);       

      5. «О, пис ишлямязди. Щамыйа «щюрмят» гойарды. 
Ъаванлара касыблыг каьызы вериб охумаьа эюндярярди. 
Аьсаггалларын кюнлцнц аларды. Пешкяш алыб верэини азалдарды» 
(«Нанянин щцняри»).                                                            

     6. «Эцман етмяйин ки, иълас гурусу анъаг иътимаи 
йерлярдя белядир? Сиз дцшцнцрсцнцз ки, евиня гайыдыб папаьыны 
чыхаранда, арвады, ушаьы иля эюрцшяндя иълас гурусунун щалы 
дяйишмиш олур, цзцндя ишыг, додаьында тябяссцм доьур? Йох, 
сящв едирсиниз! О, ирадяли, принсипли, мцстягим адамдыр («Иълас 
гурусу»).  

     7. «О материалсыз натигляр кими башламады. Ай, ня билим, 
«цзр истяйирям, нюгсаны баьышлайын, флан». Беля сющбятляря 
Янтярзадянин мярузясиндя йер ола билмяз. О бирдян–биря 
башлады: «Йолдашлар!» («Мяркяз адамы»). 

     «Бостан оьрусу» щекайясиндя юз доьма гардашынын 
йахшы эцзяранына пахыллыг едян Дурмуш, онун бостаныны 
талайыр. Бу виъдансыз, алчаг щярякяти мцяллиф ришхяндля «гала 
фятщ етмиш ясэярин» севинъи иля мцгайися едир. 

       Идарядяки гуллугчулар арасында иш бюлэцсц апара 
билмяйян, юзцндян бядэцман, инсанларын талейиня сон дяряъя 
етинасызлыг эюстярян Анкетовун ишляриндя мцяллиф санки 
мясулиййят, ъаныйананлыг эюрцр, санки Анкетовун 
юзбашыналыьына, сяфещлийиня бяраят газандырыр. Яслиндя ися 
бурада ишбаз, лакин ъямиййят цчцн йарарсыз адамын 
щярякятляриня цстцюртцлц бир истещза дуйулмагдадыр.  

      «Субайлыг султанлыгдыр» гянаятиля эянълярин яхлагына 
мянфи тясир баьышлайан Мирзя Ъавадын юз талейиндян шикайятиня 
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санки мцяллиф ряьбят эюстярир, «Фяляк дя онунла дцз эялмяди», - 
дейир. Санки мцяллифин юзц дя талейя, гисмятя, гязавц-гядяря 
инаныр. 

    Лакин, яслиндя, «Субайлыг фялсяфяси»нин бядии мянтиги 
орайа эятириб чыхарыр ки, Мирзя Ъавад анъаг юз йарамаз 
щярякятляринин ъязасыны, пешиманчылыьыны чякир, ня талейин, ня дя 
инсанларын бу ишя мцдахиляси вардыр. 

     «Кярпиъ мясяляси» щекайясиндя тясвир олунан Бабахан 
защирян сяхавятли адама охшайыр. Арвадлары бошайанда ъещизини 
дя, эялинин зийнят шейлярини дя юзцня гайтарыр. Доьрудан да, 
щекайянин яввялиндя охуъуда беля бир тяяссцрат ойаныр. 

     Лакин мялум олур ки, Бабахан «чыхардыьы» арвадларын 
чемоданларыны кярпиъля долдуруб йола салармыш. Бабаханын 
сахтакарлыьы, щагсызлыьы щекайянин сонунда ашкара чыхыр. 

      Совет сечкилярини позмаьа, юз намизядлийини иряли сцрцб 
вязифяйя кечмяйя ъан атан Узунбурун Мяшяди Мцслцмцн 
кечмиш фяалиййятини мцяллиф «халга щюрмят» адландырыр. Онун 
ъаванлары охумаьа эюндярмяси, верэилярдя мцлайимлик, 
инсанпярвярлик эюстярмяси вя аьсаггаллара щюрмят гоймаг кими 
сифятляри, яслиндя, пис сифятляр дейил вя защирян беля эюрцнцр ки. 
бурада кинайяйя ня ещтийаъ вардыр. 

    Лакин «Нанянин щцняри» щекайясинин сонунда мялум 
олур ки, о, уъуз щюрмят, сахта ещтирам йолу иля кющня вязифясиня 
гайытмаг ниййятиндя имиш. 

    «Иълас гурусу»нда тясвир олунан рясмиййятчини дя мцяллиф 
ришхяндля «ирадяли, принсипиал» адам адландырыр. 

      «Мяркяз адамы»ндакы модабаза да мцнасибят 
тяхминян белядир.  

       Мир Ъялалын гянаятиня эюря, цстцюртцлц эцлцш ян тясирли 
васитялярдян биридир. Эцлцш мцхтялиф, рянэарянэ олмалыдыр. Лакин 
«эцлцш о заман тясирли вя эцълц олур ки, онун истигамяти доьру 
олсун».  

      «Юзцндян нахош» щекайясиндя иътимаи ишлярдян эизлянян, 
юз мящдуд шяхси гайьыларындан башга щеч ня иля 
марагланмайан Мирзя Ясэярин щяйаты, наращатлыьы беля тясвир 
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олунур: «Витамин йох иди ки, Мирзя Ясэяр онун кимйяви 
тяркибини билмясин, дадыны йохламасын. Онун эетмядийи йайлаг 
галмамышды. Баь галмайыб айагламасын, палата галмайыб 
йатмасын, санаторийа галмайыб йашамасын, путйовкалар еля тез-
тез йазылыб мющцрлянярди ки, дейярдин бу йумру, йаьлы эювдяли, 
чешмякли кишинин вцъудуна, аллащ елямясин, бир сядямя тохунса 
дцнйа алт-цст олар» (ЫЫ, сящ.505). 

      Ъцмлянин биринъи йарысында ядиб, санки анъаг юз ъанынын 
гайьысына галан Мирзя Ясэярин наращатлыьыны эюстярмяк истяйир. 
Санки «баь галмайыб айагламасын, санаторийа галмайыб 
йашамасын» сюзляриндя мцяллифин ряьбяти, ъаныйананлыьы дуйулур. 

     Лакин ъцмлянин икинъи йарысындакы «бу йумру, йаьлы 
эювдяли, чешмякли кишинин вцъудуна, аллащ елямясин, бир сядямя 
тохунса, дцнйа алт-цст олар» сюзляриндя истещза, ришхянд ащянэи 
эюзя чарпыр, яввялки ряьбят щиссиндян щеч бир ясяр галмыр, 
мцстягим мянада алгыш билдирян «аллащ елямясин» сюзляри дя, 
яксиня, кинайяйя, истещзайа чеврилир.  

     Йухарыдакы мисаллар эюстярир ки, Мир Ъялалын кинайяляри 
бир нюв щашийя, риъят характери дашыйыр вя тясвирин цмуми 
ащянэиндян фяргли олараг лирик, емосионал сюз вя ифадялярля 
верилмишдир. 

      Щекайядяки бу щцсн-ряьбят тярзи илк бахышда мцяллифин 
цстцюртцлц кинайясини дуймаьа имкан вермир. Анъаг ящвалатын 
тясвири вя щадисялярин ачылма (развйазка) нюгтясиндян мцяллифин 
ясiл ниййяти дуйулур. 

      Бу цсул сатирик щекайянин марагла охунмасына имкан 
йарадыр. 

      Мир Ъялал бязян гящряманын юзц цчцн ади, башгалары 
цчцн гярибя эюрцня биляъяк етирафлары, щейрят йаратмаг мягсядиля 
дейилян сюзляри мисал эятирмякля эцлцш доьурур. 

      Адятян, беля щалларда эцлцшя щядяф олан образ юз 
сюзлярини, дялиллярини вя гянаятлярини щягигят щесаб едир, юзцнцн 
щаглы олдуьуну шцурлу сурятдя иддиа едир. Яслиндя ися бу 
гянаятляр щяйатын цмуми йцксялиши вя язямяти гаршысында эцъсцз 
вя эцлмяли эюрцнцр. 
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      «Эюзцн айдын» щекайясиндя тясвир олунан, шящярдя тящсил 
алмыш, эянъ оьул кянддя йашайан анасына ашаьыдакы сюзлярля 
мцраъият едир: «Ай ана, о заман эюрдцйцн тозлу-торпаглы боз 
Бакыдан биръя Ичяришящяр галмышдыр. Дянизи гуруда-гуруда, 
баса-баса Красноводска гядяр апарырлар»; «Инди Bакыда илдя 22 
милйон тон нефт чыхыр (тонна 62 пуддур»), «Ешитмиш оларсан, 
ана, юлкямиздя Стаханов адлы бир ийид чыхыб, садяъя, йарашыглы бир 
оьландыр… Кющня нормалары, гядим адамларын гойдуьу иш 
цсулларыны вуруб дармадаьын-даьыдыб». 

     Шящярдя няслин неъя артмасыны нязярдя тутан оьул йазыр: 
«Буну билмяк цчцн лап бизим гоншу щяким Баьыры эюр: дюрд 
илдир евляниб, алты ушаьы вар». 

      Бу мисалларда шящярли оьулун тящкийяси садялювщ бир кянд 
гадынынын билик вя мялумат дяряъясиня мцвафиг олан сюзляр 
щесабына зянэинляшдирилмишдир. Щяр кялмя анада щейранлыг, 
тяяъъцб доьурмаг мягсяди иля табе тутулмушдур. 

      Щекайянин сонунда оьлун тясяввцрцня эюря савадсыз, 
«астанадан узаьа эедя билмяйян» ананын стахановчулар 
мцшавирясндя чыхышы бу барядя садялювщ фикир йцрцдян адамын 
юзцнц эцлцнъ бир вязиййятдя гойур.  

      Мялумдур ки, йуморист ясярлярдя ясасян йазычы тясвир 
олунан щадися, ящвалат вя характерин йахшы, нцмуняви 
ъящятлярини тясдиг етмякля, йенилийя, йцксялишя мане олан 
кющнялик галыгларына эцлцр, онун ислащына чалышыр. 

      Йуморда гязяб, нифрят бяслямяк дейил, бялкя 
гящряманын кющня дцшцнъя тярзини, щярякят вя ряфтарындакы 
гцсурлары ислащ етмяк мейли даща эцълцдцр. 

       Йумор Мир Ъялалын тякъя сырф сатирик щекайяляри цчцн 
дейил, щям дя ъидди планда ишлянмиш ясярляриндя дя мцщцм йер 
тутур. Йазычы йуморист эцлцш тярзи иля щяйатдакы йениликляря йол 
ачмаьа, совет адамынын хошбяхт щяйатыны вя мяняви 
цстцнлцклярини даща габарыг эюстярмяйя мцвяффяг олур. 
 

          APİ – nin əsərləri, Tarix və filologiya,   
 1962, cild XXI. 
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ИСТЕДАДЛЫ  ЙАЗЫЧЫ, ЭЮРКЯМЛИ  АЛИМ 

 
зярбайъан классик нясринин ян эюзял янянялярини, 
щяйата фяал тясирини вятянпярвярлик, щуманизм, 
хялгилик кими няъиб, мяняви кейфиййятлярини, 
рянэарянэ цслуб хцсусиййятлярини юйрянян, 

ондан сямяряли, йарадыъы истифадя едян мцасир нясримизин артыг 
юзцнямяхсус яняняси йаранмышдыр. 

Инди анадан олмасынын 60 иллийини севинъля гейд 
етдийимиз эюркямли сяняткарымыз Мир Ъялал да классикляримизин 
мцтярягги янянясиня сядагят эюстярян, ейни заманда сон 
дяряъя орижинал йарадыъылыг йолу кечян йазычыларымыздандыр. 40 
иллик мящсулдар йарадыъылыг дюврцндя Мир Ъялал бир щекайя 
устасы, рянэарянэ мювзулара щяср олунмуш романлар, азяри 
ядябиййатынын классик вя мцасир проблемлярини ишыгландыран 
елми ясярляр мцяллифи кими шющрят газанмышдыр. 

Мир Ъялал сосиалист кяндинин йцксялишиня, бой атан шящяр 
вя гясябяляримиздяки йенi щяйата, совет адамларынын мяишят вя 
шцuрундакы тярягги вя ойаныша аид бир чох дяйярли вя мараглы 
очеркляр дя йазмышдыр. 

Севимли сяняткарымызын роман вя щекайяляри рянэарянэ 
мювзулара щяср олунса да, онлары бирляшдирян цмуми бир ъящят 
дярщал эюз гаршысына эялир – щяйата йазычы сямимиййяти! 
Тянгидчилярдян биринин тамамиля щаглы олараг дедийи кими, 
онун романынын щяр бир сюзц юз тяръцмейи-щалынын бир щиссяси 
кими эюрцнцр, ъанлы вя сямими щяйяъаны дярщал охуъуйа тясир 
едир; китабы охуйуб юртдцкдян сонра адама еля эялир ки, 
юзцнцн дцнянки щяйатынын щяйяъан вя севинълярини сяня наьыл 
едян ъошгун вя наращат бир адамла бир нечя саат мараглы 
сющбят етмишсян. Бу доьру цряк «Бир эянъин манифести» 
романына аид олса да, Мир Ъялалын йазычы сямимиййятини 

А 
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йарадыъылыг тябиятинин, цслубунун башлыъа кейфиййяти кими бцтцн 
ясярляриндя ашкар эюрцнян бир яламят кими гиймятляндирмяк 
лазымдыр. 

Отузунъу иллярдя Мир Ъялал «Дирилян адам» вя «Бир 
эянъин манифести» романлары иля йанашы «Нанянин щцняри», 
«Бадамын ляззяти», «Эюзцн айдын» кими мараглы, сямими  
щекайялярини йазыр. Адларындан эюрцндцйц цзря бу щекайялярдя 
азадлыьын, хошбяхтлийин мянасыны дярк едян, халгын щюрмятини 
газанмыш габагъыл адамлара сяс верян, шящярляримизин 
йцксялишини эюряркян севинъиндян ушаг кими гящярлянян 
инсанларын цряк чырпынтылары тясвир олунмушдур. Бу щекайялярдя 
цслуб о гядяр сямими, о гядяр ахыъы, ширин вя яйлянъялидир ки, илк 
бахышда йазычынын юз гящряманларынын арзулары иля ня гядяр 
дяриндян баьлы олдуьуну, йени щяйатын севинъиня црякдян шярик 
олдуьуну эюрцрсян. 

Инсанларын шцурунда вя мяишятиндяки кющнялик галыглары-
на сярраст атяш ачан ядибин «Щяким Ъинайятов», «Мяркяз 
адамы», «Бостан оьрусу», «Анкет Анкетов», «Кяmтяровлар 
аиляси» кими щекайяляриндя ися бир йазычы наращатлыьы дуйулур. 
Мешшанлара, халг малыны даьыданлара, анъаг шяхси мянафе 
дуйьусу иля йашайанлара, инсанларын талейиня етинасызлыг 
эюстярян бцрократлара гаршы йазылмыш щекайялярдя дахили бир 
щиддят, гязяб щисси вардыр. Амансыз, аъы эцлцш нюгсанлары ислащ 
етмяк цчцн хейирли дярман кими тясир эюстярир. Лакин Мир Ъялал 
совет щяйатындакы йени ъящятляри о гядяр  бюйцк бир мящяббятля 
тясвир едир ки, йухарыда эюстярилян нюгсанларын, мяняви 
ейиблярин йени щяйата доьру язямятли халг йцрцшц гаршысында 
тядриъян тамамиля тярксилащ олаъаьына, бир кюлэя кими ярийиб 
эедяъяйиня инанырсан. Сян инанырсан ки, тянбяллик, 
мярдüмазарлыг, оьурлуг, бющтан, сцрцндцрмячилик тядриъян 
рцсвайчылыг диряйиня мыхланыр, инсанлар арасындакы достлуг, 
гардашлыг, гаршылыглы кюмяк, гайьыкешлик, алиъянаблыг кими няъиб 
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щиссляр юз варлыьыны, гялябя гцдрятини, мяняви цстцнлцйцнц сцбут 
едир. 

Ъямиййят цчцн файдалы адам олмаг идейасы Мир Ъялалын 
йарадыъылыьында ясас йер тутур. Йазычынын «Щяким 
щекайяляри»ндя бцтцн варлыьы иля халга хидмят етмяк истяйян 
сядагятли адамларын няъиб ниййятляри мящяббятля тяряннцм 
олунмушдур. Сосиализмин щяйата, мяишятя дахил олдуьу, эянъ 
нясiлдя мяняви эюзяллик тярбийясинин зярури олдуьу бир вахтда, 
отузунъу иллярдя совет аиляляринин хошбяхтлийини  тясвир  етмяк  
Мир  Ъялалын  щекайяляриндяки  бюйцк  наилиййятлярдян иди. 

«Бир эянъин манифести» романыны отузунъу иллярдя 
йаранмыш бядии нясримизин ян йцксяк мярщяляси щесаб едянляр 
тамамиля щаглыдырлар. Эцняшин ялван рянэляри бир дамъы шяффаф 
суда якс олундуьу кими, ингилабын романтикасы да 
«Манифест»ин эянъ гящряманларынын мяьрур дурушунда, язя-
мятли сясиндя, гялябя вя мцбаризя ещтирасында эюрцнмякдядир. 

Тядриъян ойанан, юз мянлийини, юз инсани ляйагятини 
дярк едяряк юз щцгуглары уьрунда вурушан Азярбайъан 
кяндлисинин чятин, лакин шяряфли ингилаби мцбаризяси бюйцк гцрур 
щисси иля тясвир едилмишдир. Ойанан кяндин оьуллары 
йенилмяздирляр. Она эюря ки, халга архаланмышлар, онларда 
ъошгун фядакарлыг дуйьусуну тярбийя едян дя халгдыр. Кяндин 
гящряман оьулларыны ещтийаъ, истисмарчылара дярин нифрят 
дуйьусу бирляшдирмишдир. 

Кюрпя йашларындан бир парча чюряк цчцн евиндян 
дидярэин дцшян цряйи сыныг Бащар, онун аьаъда йарпаг, 
будагда бир гуш олмаг, бир анлыьа щяйатын мяшяггятлярини 
унутмаг щясряти исти бир буъаьа, мещрибан бир бахыша, 
црякачан бир сюзя щясрят галан бу кяндли оьлунун фаъияси 
минлярля азярбайъанлы ушагларын ингилабдан яввялки талейи 
щаггында доьру вя айдын тясяввцр верир. Бу лювщялярдя Мир 
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Ъялал мцшащидялярин дцрцстлцйц вя щягигятпярястлийи иля оху-
ъуну валещ едир. 

Бюйцк Вятян мцщарибясинин аловлу илляриндя Мир Ъялал 
бир чох гязябли, тясирли лирик щекайяляр йазмыш, алман фашизминя 
гаршы чеврилмиш цмумхалг гящряманлыьыны тясвир етмишдир. 
Вятянин чаьырышына эянълярин неъя сяс вермяси, оьул тойуну 
эюрмяк арзусунда олан аналарын сяфяр цстцндя ювладларына 
хейир-дуасы, севэилиси иля дойунъа сющбят етмяйя маъал 
тапмамыш нишанлы гызларын гцссяси мцщарибянин илк айларында 
йазылан щекайялярин ясас мювзусудур. «Йоллар», «Ананын 
кюйняйи», «Одлу мащнылар», «Аналарын цсйаны», «Гардаш 
ганы» кими онларъа мараглы щекайяляр халгларын щяйатына 
фялакят эятирян фашизмин ийрянъ тябиятини юйрянмяйя кюмяк едир. 

Вятянимизин азадлыьы вя истиглалиййяти уьрунда 
ъанларындан кечян дюйцшчцляримизин вя архада дцшмяня гялябя 
чалмаг цчцн бцтцн имканларыны ясирэямяйян вятянпярвярлярин 
ямяйи Совет Ордусунун халгла сарсылмаз вящдяти, совет 
дюйцшчцсцнцн Авропада юз хиласкарлыг йцрцшцнц баша 
чатдырмасы мцщарибя дюврцндя йаранан Азярбайъан нясринин 
ян бюйцк наилиййятляриндян бири иди. 

Бунларла йанашы Мир Ъялалын антифашист щекайяляриндя 
сюнмяйян бир гязяб, бир интигам алову, гялябя ещтирасы 
дуйулмагдадыр. Лакин бу щекайялярдя цряйя тясир едян бир 
лиризм, мцлайим, хош бир тябяссцм, тябиятин эюркями иля инсан 
дуйьулары арасында дахили бир уйьунлуг да мцшащидя олунмаг-
дадыр. 

Мир Ъялал сон иллярдя совет эянъляринин щяйатындан даща 
чох йазыр вя инди няъиб дуйьулар тярбийя етмяк мясяляси ону бир 
халг мцяллими кими дя дцшцндцрцр. Елми щяйат тяърцбяси иля 
баьлайанларын, чятинликлярдян гялябя иля чыхан эянълярин («Ики 
гыз бир оьлан»), щяйата йарадыъы мцнасибят бясляйян эянълярин 
(«Дцшцнмяк истяйирям»), шющрятя уймадан чалышан эянълярин 
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(«Мцдафия вякили») зящмяти бир нцмуня кими эюстярилмишдир. 
Мяняви сафлыг, няъиб хасиййятляр тяблиь едян ясярлярин 
гящряманлары ясасян эянълярдир. Онлар юз ряфтары, давранышы вя 
мцнасибятляри иля ъямиййятин, коллективин дярин мящяббятини, 
етимадыны газанмышлар. «Юмрцн мянасы», «Гябул имтащаны», 
«Нахыш», «Тясадцф вя зярурят» кими щекайялярдя совет халгынын 
эетдикъя йцксялян мядяни сявиййяси бюйцк ифтихарла тясвир 
едилмишдир. 

Мир Ъялалын «Ачыг китаб», «Йашыдларым», «Йолумуз 
щайанадыр» ясярляриндя, щямчинин кичик щекайяляриндя эцлцш 
тясирли вя кяскиндир. Бу эцлцш сатирик образларын щярякятляриня 
гиймят верир, ону эюз гаршысында рцсвай едир, сящнядян чыхарыр. 

Йазычынын эцлцшц чохъящятли, ялван вя орижиналдыр. Юз 
мцасирляриндян фяргли олараг, Мир Ъялалын сатирик вя йумористик 
ясярляриндя дахили бир лиризм, «Цряйяйатан бир сямимиййят» 
вардыр. Бу сямимиййят щям нитгин ахыъылыьында, щям дя 
ъцмлялярин ащянэдарлыьы вя мусигисиндядир. 

Инди юз юмрцнцн алтмышынъы бащарыны кечирян севимли 
йазычымыз йарадыъылыьынын камала чатмыш бир дюврцндя эянълик 
ещтирасы иля йазыб йарадыр. Она бу чятин, лакин шяряфли 
йарадыъылыьында бюйцк наилиййятляр арзу едирик. Гой о, юз 
охуъуларыны йени-йени тяравятли ясярляри иля севиндирсин! Халгын 
арзу вя истякляри иля баьлылыьы ися сяняткарын бюйцк хошбяхтлийидир. 

 
                         “Sovet kəndi” qəzeti, 1968, 18 may. 
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