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alim və pedaqoq
Cəlal müasir Azər
baycan ədəbiyyatının
bünövrəsini qoyan
lardan biri olmuş
dur. O, bədii yara
dıcılığa X X yüzilli
yin 20-30-cu illə
rində başlamışdır.
O, sənətin şöhrətli
zirvəsinə qədər keçdiyi
çətin və şərəfli ömrü
nün əlli ili ərzində zəngin
ədəbi irs yaratmışdır.
Qüdrətli söz ustadı bütün şərəfli həyatını ədəbi,
elmi və ictimai-pedaqoji fəaliyyətə həsr etmişdir. O,
ölməz nəsr əsərləri, elmi dəyərini itirməyən monoq
rafiyalar yaratmış, yeni ədəbiyyatşünas və pedaqoji
kadrlar yetirmiş, doğma xalqın milli-mənəvi yüksəli
şinə çalışmışdır. M ir Cəlalın fəaliyyəti çoxcəhətli ol
muşdur. Nasir, müəllim, ədəbiyyatşünas, tənqidçi,
publisist, ictimai xadim...
M ir Cəlal bütün şüurlu həyatı boyu yüksək vətən
daşlıq borcunu yerinə yetirərək milli mədəniyyətin,
ictimai-ədəbi və pedaqoji fikrin inkişafı uğrunda fə 
dakarlıq nümunəsi göstərmişdir.
Paşayev M ir Cəlal Əli oğlu 1908-ci il aprelin 26da Cənubi Azərbaycanın səfalı Əndəbil kəndində
anadan olmuşdur. Lakin taleyi onu uşaqlıq çağların
dan qədim Gəncə şəhərinə gətirib çıxarmışdır.
1918-ci ildə atası vəfat etdiyindən böyük qardaşı
nın himayəsində yaşamışdır. 1918-1919-cu illərdə
Gəncə Xeyriyyə cəmiyyətinin köməyi ilə ibtidai
məktəbə^ daxil olmuşdur. Şəhərin qaynar
ictimai Mühitində boya-başa çatan
M ir Cəltfl 1924-1928-ci illərdə Gəncə
DarülmüətliMində təhsilini davam etdirmi$dir,$tjləbəlik illərində ictimai işlərdə fəa l
un tələbə-gənclər təşkilatısə Gəncə şəhər TələbəTəşkilatınm sədri se-

\danl sonra ömrüni^ı som
laqop1işini davam etdirir, grfiıc nə; “
si ilə ardıcıl məşğul olur, j
1929-1930-cu iljərdə Ш r Cəlalgk säı
hər məktəbində direktor vəM^esinds jişlı
il Kazan Pedaqoji institutunun d i ^ f ə 
sində təhsilini artırıl. 1932-ci ildə A:
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxi
ь tmotivini təşki
eyni zamanda "Koı
İbrähiı
“Əbülhəsən,
daksiyalarında çalışır,
legman Rəhin^c
anlı( İly;
həyatına dərindən bələı
lal
və digər yazıçıl^ fcfini
məişəti, tale və əməlləri ilə yaxınd;
CfJoİESt və oçerklərində ^lm;
ordusunun
verir. "Boy", "İşıqlı yollarda", "Biz fjğcə bj5yir
idə ön
J m l qar|i| UjqiuiTetalq miihari
,cəphənit4fpönKsyn vəhdəti,
oçerkləri, "Müəllim", "İfşa" hekayələrı%pflc ya;
müşahidəçilik dairəsinin artmasını, canlı həyat
-^nytəsvir
milli əäəbiyya® ideya
ləri yaratmaq bacarığını göstərirdi. Mir Cəlal özi
dən inkişaf etcüjrirdi. On ud "YollilfijJ*"
t i W . Änalarifn $ıanı"
raf edirdi ki, ilk oçerklərini həyatla, adamlarla
ferbər likörü ь Ъ а г
əri düşrhənə
?əferb
и lənə nifiptıliy^dıi
nil
əlaqə zamanı zəngin material və canlı təəssürat
[ınr, Qän'qardaşı",.'®! pdain", ”Axşam İşəfə
sında yazmışdır (Bax: "Ulduz" jurnalı, 1969,
hekay
lı", "Snayper", Xəıəıi yaral;
ünün _
səh.23-25). Mir Cəlalın ilk əsərlərində olan həyatilıl
э vuruşan Azərbaycan ^öy
ə qarşı i i n j v ə
müasirlik ruhu onun öz mövzularını şahidi olduğu,"
fiziki dəyanətini, qüdrətini, dı
müşahidə etdiyi hadisələrdən alması ilə sıx bağlıdır.
qəzəbini, qələbəyə dctfin inammı Ə; etdirircM?19'
1932-ci ildə gənc yazıçının "Sağlam yollarda" oçer ci ilin dekabrında SJ^
^l.İjjphimoN
klər toplusunun nəşri onun yeni yaradıcılıq uğurları H.Hüseynov, Z.Xəlil
ovcA^ıssiyskidc
qazanmasına ciddi təsir göstərir. Bundan sonra Mir 1942-ci ildə Uzaq Şəı
döyüşçü ləpsjl
Cəlalın 1935-1939-cu illərdə "Boy" (novellalar), görüşlərində düşmənə
ıShəbbətj^ə 'f*ä
"Bostan oğrusu” (hekayələri), "Gözün aydın" (hekayə daqəti təbliğ edir, onl
və oçerklər), "Dirilən adam" (roman) kitabları kütləvi
ıl illərdə
İkinci Dünya Müh
tirajla buraxılır.
Cəlal həyatın irəli sürdi _
Gənc yazıçı ilk gündən müşahidə etdiyi həyat hadi ləri yerinə yetirmək üçün yeni əsərtQulzən
sələrini, oxucunu düşündürən problemləri qələmə yirdi. Onun "Od içindən çıxanlar" (1945)
topladığı hekayələrdə
yıdan adamları
tində
yaradıc| ə m;
tikası veril
Bu əsərləri
kimi, vətəndaş y;
sələrinə fəal m
yir, qələmə
aydın yazıçı
y^adıcılığa maraq da
alırdı. Onun yaradıcılığında nəzərə çarpan
_ istedadının
ınjişdir. Texnikumun
müasirlik, həyatilik tarixi, mübarizə mövzusunda yazdı sülh, asayiş, dinc xoş
ərində şeir və tərcümələrini oxuması, ğı "Dirilən adam" adlı ilk irihəcmli bədii əsərində də bəxt həyat uğrunda mübarizə apanrdı. Onun be
ıxış etməsi gənc yazıçıda öz bacarığı- güclü idi. Burada kiçik bir ailənin taleyi timsalında ta xalq mövzuda yazdığı "Çin qızı" (1950), "Sülh istə
atmışdır. Mir Cəlal "Tərcümeyi-halım"da rixi dönüş ərəfəsində Azərbaycan kəndində hökm sü yənlərə" (1951), "Badam ağacları" (1953), "Ərəb qı
ləbi ançtarışktrı barədə yazın;
rən özbaşınalıq ümumiləşdirilmiş, real lövhələrdə can zı" (1962) və b. hekayələrində sülh, əmin-amanlıq,
'f926*J.9j!7-Çi ilərd ə pedqqoji texnikumun son landırılmış, ictimai fəlakətin mahiyyəti açılıb göstəril humanizm, yer üzərində insanların dinc, məsud yaşa
fində oxuyanda .mərkəwqəzçtləri, xüsusən "Gənc mişdir.
ması ideyası təbliğ olunurdu.
ıuntəzəm nıii
i"ni müntəzəm
nıütaJiə edir,bH^iim də arabir məAkademik Məhərrəm Arif yazırdı: "Mir Cəlal "Diri
Mir Cəlal nədən yazırsa-yazsın öz hekayələrində
qu!ələr yazırdım. "Gə, işçi,''də rast gəldiyim ədəbiy- lən adarri'la diqqətli, realist bir yazıçı olduğunu açıq-ay həyatın dərin qatlarına nüfuz etməyə, hadisələrin da
yat Səhifələri məni
nunqqlaıi&ırırdı. Mən istəyir- dın göstərmişdir. Diqqətli ona deyirəm ki, o, insanları, xili mahiyyətini açmağa çalışmışdır. Klassik hekayəçidim qrada
Çə şeir qaralayıb, poçt ilə məişəti, təbiəti çox diqqətlə öyrənmişdir, yaxşı bilir. lik ənənəsindən bəhrələnən yazıçının zəngin bədii ya
göndərdim, Tavaö çı
Bunu əsərin hər səhifəsində hiss etmək olur..." (Mir Cə radıcılığında geniş yer tutan hekayələri ədəbi-bədii və
Bir H^ləfcİMayako jskinin "Zərbəçi marşı" şeiri əli
lal. Seçilmiş əsərləri (ı cild), Azəməşr, 1956, səh.98).
estetik fikrin inkişafına ciddi təsir göstərmişdir. İdeyajjnya ədəbiyyatına, klassik, milli, ədəbi abidələrə bədii qayəsi aydın olan hekayələrdə maraqlı süjet, hə
mə (keçidi, onu oxuapm və Tfədənsə tərcümə etmək
fikriiıə qü^pim... Bfrlhəftə' sonraı "Zərbəçi marşı" a<
dərini ləd olan və sənətkar yazıçıların təcrübələrindən yati konflikt, real və canlı insan xarakterləri Mir Cə
tərcümə şpırim çıxdı. Bö mənim mərkəzi mətbuai
bəhrəlqnən Mir Cəlal öz əsərlərində yaşadığı dövrün lalı güclü bədii təfəkkürə malik yazıçı kimi səciyyə
ilk yazım idjj".
jЛ
hadisələrlə dolu dinamik yüksəlişinin real lövhələrini ləndirir. Mir Cəlal aydın, mənalı və canlı xalq dilində
Beləliklə, Gəncə ədpbi mühitinə daxil oıap Mir t ə - / yaratrba çalışırdı. Müasirlərin həyatı, yaradıcı əmək, yazdığı hekayələrində həyati lövhələr, təbii surətlər
"Qızıl jjsləm lər" cənyyyətüıin
yerli şöbəsinin yir jjeni aijə və əxlaq nonnaları, nəcib insani keyfiyyətlər, və canlı xarakterlər yaratmışdır. Akademik Məmməd
eşyj
f
ğıncaql:
Л və tərcüməçi kimi iştij
Üunjıanizm onun əsərlərinin başlıca mövzusuna çevril- Arif Azərbaycan hekayəçilik sənətində Mir Cəlalın
E ‘ — I
шГш
mühit
q l ^ ^ ş i i14 yaşayan Miri
ırta- Imjşdih у
mövqeyini yüksək qiymətləndirmişdir. O, yazırdı ki.
hş a k rla r nda mə
I'əlal .nəsri
Вürada Həfnid:
drətli tərbiyəvi təsirə malik idi. Mir Cəlal mahir bir hekayə ustasıdır, onun hekayələri
ArasTı, ƏhrıədCəm il,
axış, Mikayıl Rzaqulutəndaşbq
lyğuları ilə dolu hekayələrində əksəriyyətlə yığcam və ibrətlidir. Yazıçı hər bir heka
zadə, | §əhii '
J
ilə yaxından tanışlığı, bu köhnəliyi, fanafi|M əjЬш окшщцэ, tənbəlliyə -və xə- yəsində müəyyən ibrətli bir hadisədən bəhs edir və
istçdadlıgİnə dqrırı inamı,onu da yaqarşı bapşpıaj
jphissi aşılanır.
tərbiyəvi nəticə çıxarmağı oxucunun öz öhdəsinə bu
zıb- varatm
Cdflal özünügijkiəjı, yekəxana,iyalaııçı və yaltaq raxır. Sənətkaranə sadəlik, fövqəladə təbiilik, heyrallərdə Mir
Cə 'al'
"İlk ad- 4adamları® cəmiyyətin inkişafında buzova çevrildiyini nedici səmimilik onun yaradıcılığının, bədii üslubunun
çevirdi- ' ‘yurioristikavə satiraa boyalarla tənqid Sədəfinə çevirir, ən qüvvətli fərqləndirici cəhətidir.
übələ- onları islenza ilə ifğä Joyurdu.
Mir Cəlalın nəsr yaradıcılığında roman da başlıca yer
lcə'^ ə' VŞinqjFdünya ıAhanpəsyllffrçində k< çmiş sovet öl- tutur. O, ilk romanı "Dirilən adam"ı (1934-1935) yazan
nıqəsbkar a™---' ist
* orcjqsunun
.....— hücumlarından
---- 1— J— dan sonra "Bir gəncin manifesti" (1939), "Açıq kitab"
fəsiyat cəbljəetmək üçün] abyd cəbhədə birləşən xalqlar, "hqp
1941 -1944), "Yaşıdlarım" (1946-1952), "Təzə şəhər"
)^ey qələbə üçün” şüarı ilə getə- jraj948-1950), "Yolumuz hayanadır” (1952-1957) romanmi, "İnqilabi**Şey əbhə üçü
isə yazıçıların qarşısın!*bö- ^Jı^pdtjjjəyatın geniş epik lövhələrini yaratmışdır.
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öyük bir zamanı əhatə edən bu əsərləri ilə
Mir Cəlal Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
roman janrının inkişafına istər məzmun, istərsə də
bədii forma cəhətdən təsir göstərmişdir.
Mir Cəlalın həyatı geniş epik lövhələrdə təsvir
etməsi dövrün tƏlƏDİ lOl. A .a ıq ııı ıcuıııaı-M y<p> ı, u u d bi-mənəvi həyatında və məişətində bir oyanış, can
lanma vardı. Mir Cəlal müşahidə etdiyi tarixi hadi
sələrin, ictimai-siyasi tə
kamülün vüsəti
ni, əxlaqiJ £.
tərbit

B

y 0V‘

Mir Cəlal görkəmli ədəbiyyatşünas-alim kimi
Azərbaycan elmi fikrində silinməz iz buraxmışdır.
O, 25 yaşında ikən SSRİ EA Zaqafqaziya filialının
Azərbaycan şöbəsinin ictimai elmlər bölməsində
kiçik elmi işçi vəzifəsində işlədiyi, eyni zamanda
aspiranturada təhsil aldığı illərdən dövri mətbuatda
çıxış etmişdir. 1940-cı ildə "Füzulinin poetik
xüsusiyyətləri” mövzusunda namizədlik dis
sertasiyasını müdafiə edərək filologiya elmlə
ri namizədi, alimlik dərəcəsinə
layiq görülmüşdür.
Yeri gəlmişken,
xatırladaq ki,
.
Mir Cəlal
elmi fea...
liy y ə tin ə • N
1920-ci il- :Mğ
lərdən ədəj
bi
tənqidlə
başlamışdır.
19261930-cu illər arasında "Yeni
"Kommunist"; "Gənc işçi",
"Ədəbiyyat qəzeti", "Hücum", "İnqilab və mədə
niyyət" və s. qəzet və jurnallarda müxtəlif mövzu1a r d а
a .
m əqalə..Ж
-.
■Г'Ш
.у
lərlə çıÇ л
. jfäƏL.,'

çi kimi büdrəyib, çaşmayıb, məqsəd aydınlığı ona
tədqiqat mövzuları seçməkdə, ədəbiyyatın ayrı-ayrı
məsələləri haqqında konkret, aydın fikirlər söylə
məklə kömək edibdir.
M.Ə. Sabir və C. Məmmədquluzadədən, C. Cab
barlı və S. Vurğundan, Mehdi Hüseyn və Əbülhə-

alim və pedaqoq
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səndən yazanda da onu yeni ideya-estetik məsələlər
düşündürüb: bu yazıçılar bir vətəndaş, bir vətənpər
hiyyətini hər
vər kimi cəmiyyət üçün nə ediblər, ona necə xidmət
tərəfli, realist boya
göstəriblər, hansı böyük m əsələlər qaldırıb və həll
lar, tipik obrazlar və canlı həyati
ediblər? Realizmin estetik tələbləri fonunda onların
lövhələr vasitəsilə verməyə çalışırdı.
sənəti necə görsənir? Bu sualMir Cəlalın ciddi, dərin ideyalı, hətta siyasi kəs
lar ədibin hər hansı yazıçını
kinliyə malik ilk irihəcmli əsəri "Dirilən adam"ınqiymətləndirməkdə
bir növ
dan başlayaraq bütün romanları ədəbi tənqidin nə
Ж
meyar
olub
və
bu
suallara
verzər-diqqətində olmuş, tənqidçilər müxtəlif fikirlər
r
diyi
cavablar
onun
elmi
əsərləsöyləmişdilər.
I
"I. . rinə bir aydınlıq gətiribdir"
Oxucu rəy və məktublarından göründüyü kimi ya
I
’'
("Ədəbiyyat və incəsənət" qozıçının əsərləri hələ jurnal variantında ciddi maraq
zeti, 18 may 1968).
doğurmuş, rəğbətlə qarşılanmışdır.
1944-1960-cı illərdə Mir
Dərin məhəbbət və həqiqi ilhamla yazılmış "Bir
Cəlal
SSRİ EA Azərbaycan 11gəncin manifesti" ədəbi ictimaiyyət və oxucu kütlə vam et
Halının
Ədəbiyyat və Dil İnstisi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, bir çox xal d i r m i ş
|||ş
||S
İ
tutunun
müasir Azərbaycan
Mir Cəqların dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Ш
ədəbiyyatı
şöbəsinin müdiri iş
\
Mir Cəlala şöhrət qazandıran "Bir gəncin mani lal alovləmişdir;
1947-ci
ildə "Azərl.
festi" böyük təbəddülatı "poetik bir dillə" əks etdir lu publi- 1 W
baycanda ədəbi məktəblərMir Culal (sağdan birinci) Gencoda Dariılmüollrnımin "Л n" divar qazeünin
diyinə, "həyat heqiqetini sənət həqiqətinə" çevirdi SİSt, İSredaksiya lrey'oti its, 1927.
sanballı tədqiqat əsərinə görə
yinə" (Mehdi Hüseyn) görə təkcə Mir Cəlalın yara t C d a d 1i
dıcılığında deyil, Azərbaycan ədəbiyyatında yeni ha tənqidçi, tədqiqatçı alim kimi çoxcəhətli fəaliyyət filologiya elmləri doktoru, alimlik dərəcəsi almışdır.
disə idi. 1968-ci ildə "Bir gəncin manifesti" romanı göstərmişdir. Milli tənqidi fikrə, müasir ədəbi pro- 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
esə opera (indiki BDU) professoru seçilmişdir.
Respublika gənclər təşkilatı
1961-ci ildən Mir Cəlal Azerbaycan Dövlət Uni
tiv, günün
nın mükafatına layiq görülversitetinin
Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında mü
öz
tələb
müşdür.
dir
vəzifəsində
çalışmış, elmi-pedaqoji kadrların ha
ləri
səviy
Mir Cəlal öz romanlarınzırlanmasında
böyük
əmək sərf etmişdir. Mir Cəlal
y
ə
s
i
n
d
ə
da Azərbaycan xalqının ya- g s M ^ '4
1
estetikanın
nəzəri
problemləri,
poetika ilə məşğul
m
ünasibət
rıməsrlik həyatının ayrı-ayolmuş, ali məktəbdə uzun müddət ədəbiyyat nəzə
bildirm
əsi
rı ibrətamiz, mənalı və tə- В 0^1 к б г г И
onun fəal riyyəsindən mühazirələr oxumuşdur.
sirli hadisələrinin mənzə- МВ А. ~
Mir Cəlal bütün fəaliyyəti boyu bədii yaradıcılığı
ç a lışm a sı
rəsin i yaratmışdır. Azərilə
elmi, ədəbi-tənqidi yaradıcılığım qoşa davam etdir
ilə yanaşı
baycan ədəbiyyatı tarixində
miş,
müəllim, elmi rəhbər olmuşdur. Onun yetirdiyi
yeni
tə 
Mir Cəlal orijinal yaradıcı- S a ®
onlarla
elmlər doktoru, professor ali məktəblərdə mü
şəkkül ta
lıq xüsusiyyətlərinə malik
hazirələr
oxuyur, elmi-tədqiqat müəssisələrində çalışır.
pan, for
romançı
kimi
tanınır.
Mir
Cəlal
ədəbi-pedaqoji və elmi xidmətlərinə
malaşan
"Onun romanları tarixın
görə
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ordenləri,
"Əmək
igidliyinə görə (iki dətə),
ədəbiyyat
şafın ayrı-ayrı mərhələləri
"Qafqazın
müdafiəsinə
görə",
"1941-1945-ci illərdə
şünaslığa,
ni, həyatın müxtəlif hadi
Mir Cəlal (3-cü cərgədə soldan beşinci) Kazan, 1930
Böyük
Vətən
müharibəsində
fədakar
əməyinə görə".
p u b lis isti
sələrini canlandıran, mü
hüm həyati problemlər, vacib ictimai-siyasi və mə kaya və tənqidə qayğısı ilə bağlı idi.
Mir Cəlal klassik ədəbiyyatın görkəmli tədqiqat
nəvi-əxlaqi mətləblər əks etdirən realist əsərlərdir"
(Y.İsmayılov. Mir Cəlalın yaradıcılığı, "Elm" nəş çısı olmuşdur. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli,
Əbülqasım Nəbati, Mirzə Fətəli Axundov, Nəriman
riyyatı, 1975, səh.158).
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Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Mirzə Ələkbər Sabir... yaradıcılığım
araşdırmış, dəyərli Fikirləri ilə ədəbiy
yat tariximizin yaranmasına kömək et
mişdir.
'
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P ..
kəmizin bır sıra
Akademik Kamal Talıbzadə Mir Cə- mədəniyyət evi
lalın ədəbi fəaliyyətini qoşa qanad kiAzerbaycanın
mi tamamlayan elmi yaradıcılığı barədə änılnıasında da
yazır: "Bədii yaradıcılığında olduğu ki- m
öhtərəm P
rez
mi elmi əsərlərində də Mir Cəlal həmi- alim və yazıçı t
şə aydın bir məqsəd izləmişdir. O, hə- leyinin təntənə!
mişə xalqın mənafeyinə xidmət edən zalaım
şdır. B
uı
ədəbiyyatdan, yazıçıdan yazıb, ədəbiy- xalqımız Resput
yatımızın böyük ənənələrinə sadiq olan xatirəsini hörm.
sənətə maraq göstərib, müasir ideyalı geniş yığıncaq
Mir Cəlal (ön cərgədə ortada) Gəncə Darülmüəlliminin
ədəbiyyat
uğrunda mübarizə aparıb. Bumüəllimləri və tələbələri arasında, 1928
na görə də ədib nəzəriyyəçi, bir tənqid

