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Azərbaycan milli dramaturgiyası tarixində Mirzə Fətəli Axundovdan 

sonra ən layiqli yerlərdən birini tutan Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı-
nın mühüm bir hissəsini dram əsərləri təşkil edir. Ədib həmişə özünə müəllim 
saydığı böyük sələfinin dramaturji ənənələrini davam və inkişaf etdirərək bu 
ədəbi sahəni öz yaradıcılığı ilə daha da zənginləşdirmiş, daha yüksək mərhə-
ləyə qaldırmışdır. O, pyeslərində yaşadığı dövrün real hadisələrini olduğu kimi 
təsvir etmiş, adi ailə-məişət məsələlərini əyani və bədii şəkildə ustalıqla qələmə 
almışdır. Mövzusuna, məzmununa, ictimai əhəmiyyətinə görə ədəbiyyat tarixi-
mizin nadir incilərindən sayılan və yazıçının “ikinci şah əsəri” (Əli Nazim) 
olan, “Molla Nəsrəddin” kimi “baltanı dibindən vuran” (Üzeyir bəy Hacıbəyli), 
“Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi bir dönüş yaradan” (Mirzə İbrahimov) 
dramaturgiyamızın əvəzsiz nümunəsi – “Ölülər” komediyası bunun əyani 
göstəricisidir. Dramaturq bu pyesini 1907-ci ildə, Qarabağa gəlişindən az sonra 
yazmağa başlamış və 1909-cu ildə sonuncu – beşinci pərdəsini burada 
tamamlamışdır. 

Həmidə xanım Cavanşir əsərin yaranma prosesi və baş qəhrəmanı 
haqqında yazır: “Demək olar ki, hər axşam hamı yatandan və kənddə həyat 
səngiyəndən sonra Mirzə Cəlil yazı masasının arxasına keçib, jurnal üçün baş 
məqalə və başqa yazılar yazırdı. Qalın gündəlik dəftərinə də nəsə qeyd edirdi. 
“Ölülər” pyesinin qəhrəmanına o, qohumumuz, rəhmətlik atamın yaxın dostu, 
fars dilini gözəl bilən böyük mərifət sahibi İsgəndər Hacı Həsən oğlunun adını 
vermişdi. İsgəndər Hüsülü kəndində yaşayırdı. Böyük üzüm bağları vardı. 
Yerli ruhanilərin və başqa insanların rəyini vecinə almadan şampan şərabına 
bənzər əla çaxır çəkirdi. İçən olduğundan “Kefli İsgəndər” ayaması ilə 
tanınırdı” [1]. Bu personaj haqqında yazan digər müəlliflər – Ağcabədi Rayon 
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Şirxan Hüseynov [2], Hüsülü kənd 
orta məktəbinin müəllimi Həmzə Həsənov [3] və müəllim Əli Mehdiyev [4] öz 
məqalələrində Həmidə xanım Cavanşirin yazdıqlarını bu və ya digər şəkildə 
təkrarlayırlar.  

Həmidə xanımla yeni ailə həyatına başlayandan altı il keçməsinə baxma-
yaraq, qayğılarının çoxluğu səbəbindən Cəlil Məmmədquluzadə Xankəndi və 
Malıbəyli istisna olmaqla, Şuşaya getməyə macal tapa bilməmişdi. Jurnalın 
maliyyə çətinliyi, onu vaxtlı-vaxtında çıxarmaq üçün özünü oda-közə vurması, 
siyasi dustaq olan qardaşı Mirzə Ələkbərdən ötrü ora-bura qaçması, 
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Naxçıvandakı qohum-əqrəbasının üzləşdiyi ciddi problemlər, Kəhrizlidə 
üzərinə düşən təsərrüfat işlərinin çoxluğu və s. ədibin daim can atdığı Şuşaya 
gedə bilməməsinin əsas səbəblərindən idi. Lakin qayğıları bir qədər azaldıqdan 
sonra, nəhayət, 1913-cü ilin yayından Mirzə Cəlil onu son dərəcə özünə çəkən 
bu şəhərə müntəzəm olaraq gedib-gəlməyə başladı.  

İki dəfə dalbadal Tiflis şəhərində ağır cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş 
Həmidə xanım Cavanşir həmin ilin iyun ayında uşaqlarını və xidmətçilərini də 
götürüb Şuşaya yaylağa aparmışdı. O, şəhərin Gülbağça adlı səfalı bir yerində, 
bulvara yaxın ev kirələmişdi və burada müalicə alıb dincəlirdi. Nəhayət, avqust 
ayında Cəlil Məmmədquluzadə də gəlib çıxdı.  

...Mirzə Cəlil Həmidə xanımla birlikdə Şuşanı və onun ətraf yerlərini 
qarış-qarış gəzib-dolaşır, görməli, füsunkar yerlərə saatlarla tamaşa edirdi. Bu 
dağlar diyarının gözəl təbiəti, şəffaf havası, sıx meşələri, yaşıl ormanları, 
bumbuz bulaqları, ucu-bucağı görünməyən meyvə bağları, səliqəli parkları, 
bəzən aşıb-daşan, bəzən də lal sükutla axan Daşaltı və Xəlifəli çayları... ədibə 
çox xoş təsir bağışlayır, onun əhvali-ruhiyyəsini daha da yaxşılaşdırırdı. 
Xüsusilə şairanə Cıdır düzü, səfalı İsa bulağı kimi klassik ziyarət məkanları 
Mirzə Cəlilin diqqətini daha çox çəkir və o, bu yerlərin rəngarəng 
mənzərələrinin misilsiz gözəlliklərindən zövq alırdı. Şuşanın əla iqlimi, bol 
nemətləri, sərin axşamları, aylı-ulduzlu gecələri yazıçı üçün büsbütün gözəllik, 
cah-calal, həyat idi, sevinc mənbəyi idi. Sal qaya üzərində nəhəng bir qartal 
kimi qərar tutan bu daşlı qala özünün əfsanəvi həyatı, gözəl, ahəngdar 
bütövlüyü ilə təzə qonağını – “gələcək övladı”nı heyrətdə qoyurdu. 

Şuşa Cəlil Məmmədquluzadənin 23 il əvvəl gördüyü şəhər deyildi. Bu 
qədim diyar ötən illər ərzində xeyli inkişaf etmiş, Qarabağ mədəniyyətinin və 
maarifinin möhtəşəm mərkəzinə çevrilmişdi. Rusiyanın, Avropanın, eləcə də 
Yaxın Şərq ölkələrinin bir sıra böyük mərkəzləri ilə Qarabağın daha da 
genişlənən mədəni və ticarət əlaqələri Şuşa mədəniyyətinin və ictimai fikrinin 
inkişafına xeyli təsir göstərmişdi. Əhalisi artıq 40 mini haqlayan şəhərin 
iqtisadi, mədəni və siyasi həyatında Cənubi Qafqaz mühitinin ümumi tələblə-
rinə cavab verən böyük ictimai canlanma və bir sıra mütərəqqi dəyişikliklər baş 
vermişdi. Burada incəsənət, elm, ədəbiyyat, maarif, musiqi bütün rəngləri ilə 
çiçəkləmiş, geniş ədəbi mühit yaranıb formalaşmışdı. Ulu keçmişə və nəslə 
ənənəvi bağlılıq borcu, mədəniyyətin kütləviliyi daha aydın və daha çox hiss 
olunurdu. Artıq öz intibah dövrünün zirvəsində dayanaraq Şərq mədəniyyətinin 
qaymaqlarından birinə çevrilmiş Şuşa bütün əzəməti və dərinliyi ilə hər yerdə 
tanınır, rəngarəngliyi və zənginliyi ilə seçilirdi. Şuşa mədəniyyətinin əldə 
etdiyi qələbələrin səsi-sorağı dünyanın dörd bir tərəfindən eşidilirdi. Qarabağ 
aləmə Şuşa mədəniyyətinin gözü ilə baxırdı.  

Şuşanın möhtəşəmliyi və füsunkarlığı bir yana, sanki onun təbiətiylə 
qovuşan coşqun musiqili həyatı və şəhərin gözəl guşələrini təşkil edən tarixi 
abidələri də Mirzə Cəlilə ruh, qol-qanad, mənəvi zövq verirdi. Başdan-başa 
musiqidən hörülmüş bir çələngi xatırladan bu şəhərdə o, hər gün dörd bir 
yandan gecə yarısınadək, bəzən də səhərəcən gah Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
operalarından oxuyanların səslərini, gah da ruh oxşayan və havada bir-birinə 
qovuşan el mahnılarını eşidirdi. Hara gedirdisə, hara ayaq basırdısa, 
qulaqlarına musiqi sədaları gəlir, qədim tikililərlə rastlaşırdı. 
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Az vaxt içərisində Cəlil Məmmədquluzadəyə çox böyük təsir bağışlayan, 
onu valeh edən və həyəcanlandıran yalnız Şuşanın təbiəti və insan dühasının 
yaratdığı gözəlliklər deyil, həm də şuşalıların mədəniyyətə, maarifə, elmə, 
incəsənətə hədsiz dərəcədə meyilləri, evdarlıqları, zəhmətsevərlikləri, düzlük-
ləri, doğruluqları idi. O, bu yerin adamlarının ruhən sağlamlığına və qüvvəsinə 
də heyran qalmışdı. Şəhərlə daha ətraflı, daha yaxından tanışlıq Mirzə Cəlildə 
Şuşa və onun sakinləri haqqında cürbəcür maraqlı fikirlər yaradır, suallar 
doğururdu. İlahi, bu torpaq sənət sarıdan necə də bərəkətlidir! Bu qala istedadlı 
insanlarla necə də zəngindir! Bu şəhərdə musiqini necə də dərindən duyurlar, 
sözü, sənəti necə də yüksək qiymətləndirməyi bacarırlar. Bir də ki, bu cür qala-
şəhəri yalnız iti ağlı və geniş fantaziyası olan adamlar tikə bilər. Mirzə Cəlilə 
bu sualın da cavabı aydın olmuşdu: bu qala üstündə Rusiya ilə İran illər uzunu 
nə üçün savaşıblar?.. Özünə verdiyi bir çox məntiqi sualların cavablarını 
tapdıqca ədibin ürəyində bir Şuşa sevgisi, qəlbində bir Qarabağ məhəbbəti 
yaranırdı. Bir sözlə, bu şəhər onun üçün dünyanın ən gözəl cənnət guşəsinə 
çevrilmişdi. Və bu sevgi, bu məhəbbət böyük ədiblə ömrü boyu yol yoldaşı 
oldu. 

Bütün bu gördükləri, Şuşanın ritmik, qaynar həyatı, maraqlı adamlarla 
tanışlığı, dostlaşması yazıçıda gözəllik və ülvilik duyğularını daha da artırırdı. 
Burada qaldığı bu yay günlərində onun istedadı sanki bir az da çiçəkləmiş, 
cilalanmışdı. İşləmək və yanına gələn qonaqları rahat və sərbəst qəbul etmək 
üçün Həmidə xanım həyat yoldaşına ayrıca bir otaq da ayırmışdı. Otağın 
birbaşa Gülbağçaya açılan pəncərələrindən bütün şəhər ovuc içi kimi 
görünürdü və bu da tamamilə başqa bir gözəl mənzərə yaradırdı. Bu cür şərait 
ədibin çox xoşuna gəlirdi və onu ədəbi yaradıcılıqla daha müntəzəm məşğul 
olmağa sövq edirdi. Hər gün Mirzə Cəlil yuxudan erkən oyanır, xoş təəssürat 
yaradan Şuşa mənzərələrinə tamaşa edir, bu gözəllikləri gözlərinə köçürəndən 
sonra pəncərənin qarşısında oturaraq işləməyə başlayırdı. Bir dəfə Mirzə Cəlil 
Həmidə xanımla söhbət edərkən razılıqla və minnətdarlıqla demişdi: “Mən 
özümü yalnız bu sakit və geniş şəraitdə xoşbəxt hiss edirəm. Bu ecazkar aylı 
gecələr, geniş, yaşıl, kölgəli park, güllərin, çiçəkləyən ağacların ətri, 
bülbüllərin ötməsi, İsaq-Musaq quşlarının fasiləsiz çağırışı... bütün bunlar 
mənim yorulmuş sinirlərimi sakitləşdirir, arzularıma qol-qanad verir. Jurnalı 
başa vurandan sonra çox arzulayardım ki, ömrümün qalanını bu sakit şəraitdə 
keçirim” [5]. Ümumiyyətlə, yazıçını əhatə edən adamlar, evdə yaradılmış gözəl 
şərait onun yaradıcılığının inkişafına böyük təsir göstərir, yeni əsərlərinin 
mövzu və süjetləri asanlıqla yaranırdı. 

1913-cü ilin yayında Şuşa ədəbi-mədəni hadisələrlə coşub-daşırdı. 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Bədəl bəy Bədəlbəyov, Azad bəy Əmirov, 
Əhməd bəy Bədəlbəyli-Ağdamski, Surxay Adıgözəlov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, 
Umbay Əmirov öz doğma yurdlarında istirahətdə idilər. Şuşaya qastrol səfərinə 
gəlmiş məşhur aktyorlar Hüseynqulu Sarabski, Əbülfət Vəli və başqaları tez-
tez tamaşalar göstərir, konsertlər verir, müsamirələr təşkil edirdilər [6]. Ona 
görə də Cəlil Məmmədquluzadə bu şəraitdən istifadə etmək qərarına gələrək 
dost-tanışlarını bir yerə toplayıb, “Ölülər”i müzakirə etmək haqqında fikrini 
Həmidə xanıma bildirmiş və ədibin təşəbbüsü çox asanlıqla həyata keçmişdi. 
Yerli ziyalılardan doktor Əbdülkərim bəy Mehmandarov, şair Xosrov bəy 
Fuladov, müəllim Mirzə Xosrov Axundov, yazıçının kiçik qardaşı Mirzə 
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Ələkbər Məmmədquluzadə də bu ziyalılarla birlikdə əsərin müzakirəsinə dəvət 
olunmuşdular. İştirakçıların, demək olar ki, hamısı öz ürək sözlərini demiş, 
pyesi çox yüksək qiymətləndirərək onun Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir 
dönüş, inqilab edəcəyini bildirmişdilər. Bəziləri “Ölülər”in yerli səhnədə 
tamaşaya qoyulmasını təklif eləmiş, lakin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və 
Hüseynqulu Sarabski mürtəce ruhanilərin və nadan bəylərin nüfuzunun güclü 
olduğu belə bir vaxtda bu işin təhlükəli olduğunu söyləmiş, əsərin burada 
tamaşaya qoyulmasına qəti etirazlarını bildirmişdilər [7]. Müzakirədə iştirak 
edən jurnalist, “Molla Nəsrəddin” jurnalının əməkdaşı Rzaqulu Nəcəfov 
xatirələrində yazır: “Yaxşı yadımdadır. Həmidə xanımın Şuşadakı mənzilinə 
yığışmışdıq. Azad Əmirov, Hüseynqulu Sarabski və başqa ziyalılar da orada 
idilər. Mirzə cürətsiz bir halda əsəri oxuyub qurtardı. Yazıçı onu dinləyənlərə 
əsərinin nə cür təsir etdiyini bilmək istəyirdi. Hamı əsərin yeni bir şey 
olduğuna, səhnə tariximizdə böyük inqilabi rol oynayacağına qane oldu və 
Mirzənin bu yazısını təqdir elədi. Bu əsərin böyük gurultular qoparacağını 
bildiklərindən onun Şuşa kimi mövhumatçılar yuvasında Ağa Əbdürrəhimlərin 
avamlar fikrinə və zehninə hakim olduğu bir yerdə səhnəyə qoyulmasına 
tərəfdar olmadılar” [8]. Beləliklə, “Ölülər” əsəri 1913-cü ildə Şuşada öz səhnə 
təcəssümünü tapmadı... 

Əsərin tamaşaya qoyulmamasının səbəblərini ədəbiyyatşünas-alim 
Hüseyn İsrafilov belə şərh edir: “Ölülər”in 1916-cı ilə qədər tamaşaya qoyul-
mamasının əsas səbəbini o zamanlar mövhumatın çox qüvvətli olması və 
mütərəqqi qüvvələrə qarşı çarizmlə ruhanilərin birgə mübarizəsi ilə izah etmək 
lazımdır. Pyesin tamaşaya qoyulması üçün əlverişli bir vəziyyət yox idisə də, 
əsər mütərəqqi Azərbaycan ziyalılarının diqqət mərkəzində idi. Bakı, Şuşa, 
Naxçıvan kimi şəhərlərdə mütərəqqi ziyalılar əlyazması şəklində yayılan 
“Ölülər”i müzakirəyə qoyur, əsəri tamaşaya hazırlamaq üçün yollar arayıb-
axtarır, müvafiq imkan tapmağa çalışırdılar” [9]. 

1914-cü ilin yayında Şuşaya istirahətə gələnlər daha çox idi. Cəlil 
Məmmədquluzadə və Həmidə xanım ailələri ilə birlikdə yenə də istirahətlərini 
burada keçirirdilər. Mir Möhsün Nəvvab, Həsənəli xan Qaradaği, Nəcəf bəy 
Vəzirov, Əbdülkərim bəy Mehmandarov, Firudin bəy Köçərli, Bəhram bəy 
Axundov, Haşım bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məhəmməd-
həsən bəy Mirzəcamalov, Ələkbər bəy Axundov, Süleyman Sani Axundov, 
Xosrov bəy Fuladov, Zülfüqar bəy Hacıbəyli, Fərhad Ağazadə, Üzeyir bəy 
Hacıbəyli, Yusif Əliyev, Mirhəsən Vəzirov kimi ziyalılar vaxtaşırı Mirzə Cəlili 
və Həmidə xanımı yoluxurdular və bəzən onların maraqlı, yuxuqaçıran 
söhbətləri səhərəcən uzanırdı. Bu söhbətlərin əsas mövzusu, bir qayda olaraq, 
teatr, musiqi, ədəbiyyat barədə olur və burada ədəbi və musiqi yenilikləri 
müzakirə edilirdi. Arabir gecələr də keçirilirdi. Həmin görüşlərin bilavasitə 
iştirakçısı olan Həmidə xanım o illəri, o günləri belə xatırlayırdı: “Bir gün 
Firudin bəylə qərara aldıq ki, bizim evdə ədəbiyyat gecələri keçirək. Yazıb 
Mirzə Cəlildən xahiş etdim ki, qiraət gecəsinə gəlsin və öz əsərlərindən birini 
oxusun. O razılaşdı. Biz gün təyin elədik. Şuşada olan bütün yazıçıları, şairləri, 
ədəbiyyatsevərləri dəvət elədim... Mirzə Cəlil qonaqların toplanmasından bir 
saat qabaq gəlib çıxdı. O, düz 65 verst yol gəlmişdi. Yorğunluğuna baxma-
yaraq, əynini dəyişib, qonaqların qarşısına çıxdı.  
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Həmin gecə şairlər öz şerlərini oxudular. İndi dünyasını dəyişmiş Xosrov 
bəy Fuladov çox gözəl qiraət ustası idi, öz şerlərini son dərəcə təsirli deyirdi. 
Yazıçılar da öz əsərlərini oxudular. Mirzə Cəlil “Molla Fəzləli” hekayəsini 
oxudu. Gecə çox canlı və uğurlu keçdi. Mirzə Cəlil son dərəcə məmnun 
qalmışdı. O, iki gün sonra kəndə qayıtdı [10]. 

...1916-cı ilin aprelində “Ölülər”i tamaşaya qoymaq məqsədilə Cəlil 
Məmmədquluzadə məslək və əqidə dostu, mollanəsrəddinçi şair, jurnalist və 
aktyor Əliqulu Qəmküsarla birlikdə Tiflisdən Bakıya gəldi. Ayın 29-da əsər 
Tağıyev teatrında səhnəyə qoyuldu, ağlasığmaz, misilsiz müvəffəqiyyət 
qazandı. İlk tamaşa münasibətilə Nəcəf bəy Vəzirovun [11; 12], Nəriman 
Nərimanovun [13] və başqalarının mətbuat səhifələrində bir sıra təqdirəlayiq 
resenziyaları dərc olundu. Cəlil Məmmədquluzadə bu münasibətlə Həmidə 
xanım Cavanşirə həmin vaxtlar aralarında kiçik bir inciklik olduğuna görə 
imzasız bir teleqram göndərmişdi: “Pyes qeyri-adi bir müvəffəqiyyət qazandı. 
Ağzınadək dolmuş teatr hər fasilədə müəllifi gurultulu alqışlarla təbrik edirdi. 
Tamaşadan 2500 manat hasil oldu. Bu günlərdə Aşqabada gedirəm. Hamıya 
salam! 

Bakı şəhəri. 
30 aprel 1916-cı il” [14]. 
May ayının əvvəllərində “Molla Nəsrəddin”in nəşri müvəqqəti 

dayandırıldıqdan sonra bu boşluqdan istifadə edən dostlar özləri ilə teatr 
truppası götürüb Orta Asiyaya, oradan da Şimali Qafqaza üz tutdular. Əsərin 
tamaşası Aşqabad, Daşkənd, Səmərqənd, Orenburq, Samara, Həştərxan, 
Vladiqafqaz, Petrovsk şəhərlərində də uğurla keçdi. Mirzə Cəlil pyesinin 
Şuşada da göstərilməsini arzulayırdı. Ədibin 1916-cı il iyul ayının 12-də 
Həmidə xanıma göndərdiyi bir məktubdan onun həmin ilin avqust ayında 
Şuşaya gəldiyi məlum olur. Məktubda Cəlil Məmmədquluzadə həyat yoldaşına 
yazırdı: “Həmidə! Bu gün, iyulun 12-də Həştərxandan gəmi ilə Petrovska yola 
düşürəm. Oradan Vladiqafqaza da dəyəcəyəm. Avqustun əvvəli üçün Şuşaya 
gəlmək fikrindəyəm. Ev üçün bərk darıxıram.  

Sənin, uşaqların və Ələkbərin kefi necədir? Mənə Vladiqafqaza İran 
səfirliyinin adresinə kağız yaz.  

Srağagün Həştərxanda şəhər dumasının zalında mühazirə oxudum. 
Cəlil” [15]. 
Avqustun əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə Əliqulu Qəmküsarla 

Şuşaya yola düşdü. Uzun müddət görüşməyən Mirzə Cəlillə Həmidə xanımın 
görüşü hər ikisinə böyük təsir elədi. Həmidə xanım həmin anları sonralar belə 
xatırlayırdı: “Görüşdə ona dedim ki, sənin bu qədər məşhurlaşmağına çox 
sevinirəm. O, iltifatla cavab verdi: “Sənə layiq olmağa çalışıram”. Beləcə 
barışdıq” [16]. 

Cəlil Məmmədquluzadə yerli ziyalılarla “Ölülər”in məşqinə başladı və 
qısa müddətdə əsəri Şuşa tamaşaçılarına təqdim elədi. Şeyx Nəsrullah rolunda 
Əliqulu Qəmküsar səhnəyə çıxdı. Həmidə xanım Cavanşirin və Mirzə Xosrov 
Axundovun xatirələrinə istinad edərək deyə bilərik ki, Şuşada “Ölülər”in ilk 
tamaşası 1916-cı ilin avqustunda olmuşdur. Mirzə Xosrov Axundov xatirə-
lərində yazır: “Avqustun 17-də Mirzə Cəlilin “Ölülər” komediyası Şuşada 
Xurşudbanu Natəvanın qızı Xanbikənin evində yerləşən məktəbdə tamaşaya 
qoyuldu. Tamaşaya Həmidə xanım və qızı Minadan başqa qadın gəlməmişdi. 
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Belə tamaşalarda yalnız Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əmisi oğlanları iştirak 
edirdi. Başqa bəy tayfasından heç kəs gəlməzdi. Çünki bəylər teatr tamaşalarını 
boykot etmək fikrində idilər” [17]. 

Bu ədəbi hadisə – “Ölülər”in tamaşaya qoyulması Şuşanın mədəni 
həyatında böyük bir canlanma yaratdı, müəllifini Qarabağ ədəbi mühitində 
daha çox tanıtdı. Hara gedirdisə, yazıçını barmaqla göstərir, ədəbi dairələrdə 
ona xüsusi hörmət bəsləyirdilər. 

Cəlil Məmmədquluzadə Şuşada bir çox maraqlı adamlarla, onların 
ailələri ilə də tanış olmuş, bəziləri ilə yaxın dostluq münasibətləri yaratmışdı. 
Mirzə Cəlil istedadının böyük pərəstişkarlarından olan həkim Əbdülkərim bəy 
Mehmandarov, şair Xosrov bəy Fuladov, müəllim Mirzə Xosrov Axundov, 
təzə-təzə yazmağa başlayan Həsən İxfa Əlizadə kimi ziyalılar ədibin maraqlı 
həmsöhbətləri idilər. Ədəbiyyata və incəsənətə həssas olan bu yerli ziyalılar 
çox vaxt Cəlil Məmmədquluzadənin yanına gələr, ya da onu ailəliklə evlərinə 
dəvət eləyər, bir-birlərinin maraqlı söhbətlərinə qulaq asardılar. 

Cəlil Məmmədquluzadə Şuşanın gündəlik mədəni həyatını diqqətlə 
izləyirdi. O, hər gün axşamüstü ya ailəsiylə, ya dostlarıyla, ya da tək özü şəhərə 
gəzməyə çıxırdı. Yolunun üstündəki dükanın mehriban sahibi ilə salamlaşıb, 
bir-iki kəlmə kəsmək, təzə nəsə almaq həvəsylə kitab mağazasının rəflərini 
gözdən keçirmək, arabir də Bazarbaşı meydandakı çayxanada oturub, 
qalalıların zərərsiz, heç kəsə ziyanı olmayan qeybətlərinə qulaq asmaq onun 
üçün maraqlı və xoş idi. Mirzə Cəlil tez-tez şair Mir Möhsün Nəvvabın 
rəhbərlik etdiyi “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinin “qışlağı” adlandırılan 
Yuxarı Gövhər ağa məscidinin həyətindəki xüsusi otağa da baş çəkir, məclisin 
“yaylağı” deyilən Cıdır düzündəki güllü-çiçəkli Mir Fəseh bağında və 
Ağzıyastı kahada dərnək üzvlərinin məşğələlərində iştirak edirdi. O, bu 
görüşlərdə özünə təzə dostlar qazanır və gənc yazarlarla yaxından ünsiyyət 
yaradırdı.  

Mirzə Cəlilin şəhərdə getdiyi əsas yerlərdən biri də görüşlərinin mərkəzi, 
Mir Möhsün Nəvvabın oğlu Mir İbrahim Ağamirzadənin 1903-cü ildə Gövhər 
ağa məscidinin həyətində açdığı kitabxana-qiraətxana idi. Bu mədəniyyət və 
maarif ocağında Şərq ədəbiyyatının görkəmli simalarının əsərləri ilə yanaşı, 
Avropa, eləcə də rus şair və yazıçılarının kitablarına, təbabətə, coğrafiyaya, 
riyaziyyata, bir sözlə, elmin bütün sahələrinə aid əsərlərə rast gəlmək olardı. 
Kitabxana-qiraətxana “Həblül-mətin”, “Tərcüman”, “Musulmanin”, “Qafqaz”, 
“Həyat”, “İrşad”, “Molla Nəsrəddin”, “İskra”, “Pravda” və s. qəzet və 
jurnalların daimi abunəçisi idi. Bu mətbuat orqanları vasitəsilə həm də Cənubi 
Qafqazda, Yaxın Şərqdə, Rusiyada, Avropada baş verən hadisələrdən, bütün 
yeniliklərdən xəbər tutmaq olardı. 

Qiraətxana-kitabxana, əsasən, iki böyük otaqdan ibarət idi. Onların 
birində məktəb ləvazimatı, müxtəlif dərsliklər, qələm və dəftər satılır, o birində 
isə oxucudan müəyyən olunmuş məbləğdə – 25 qəpik pul alınırdı ki, bu da 
müxtəlif xeyriyyə işlərinə xərclənirdi. Maddi cəhətdən imkanı olmayanlar isə 
kitablardan və qəzet-jurnallardan pulsuz istifadə edirdilər. Ona görə də 
kitabxana-qiraətxananın oxucularının sayı gündən-günə artırdı. Mirzə Cəlil 
gənc dostu Mirzə Xosrovla vaxtaşırı ora gedir, onun xidmətlərindən istifadə 
edirdi. Mirzə Xosrov Axundov xatirələrində yazır: “Bir gün Mirzə Cəlillə 
məscidə yaxın olan qiraətxanaya gedirdik. Məscidin qabağında bir neçə molla 
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oturmuşdu. Mirzə onların qarşısından keçərkən salam verdi. Mollalar özlərini 
eşitməzliyə qoyub cavab vermədilər. Hətta biz bir qədər aralandıqdan sonra 
“lənət kafirə!” deyə Mirzə Cəlilə lənət oxudular. 

Qiraətxanaya çatdıqda Mirzə Cəlil gülə-gülə dedi: 
– Mirzə, “Ölülər”ə görə mollaların, ruhanilərin məni görməyə gözləri 

yoxdur. Çünki onlara dağ çəkmişəm. 
O zaman din xadimləri “Molla Nəsrəddin” kafirdir!” deyə Mirzə Cəlilin 

əleyhinə hər yerdə təbliğat aparır, hətta onu öldürmək istəyirdilər” [18]. ...Elə 
indi “bu, “Molla Nəsrəddin”dir!” deyərək sivişib yanlarından ötən tiplər isə 
jurnalın növbəti nömrələrinin “qurbanı”na çevrildilər.  

Din xadimlərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, kitabxana-qiraətxananın 
müdiri Mir İbrahim Ağamirzadə Cəlil Məmmədquluzadə ilə yaxından əlaqə 
saxlayır, “Molla Nəsrəddin” jurnalını gizli yolla yayır, təbliğ edirdi. Çünki 
ruhanilər kimin əlində “Molla Nəsrəddin” görsəydilər, onu “kafir” adlandırır, 
həmin adamı hamama buraxmır, dəlləklər isə onların başlarını və üzlərini 
qırxmırdılar. Bu, mollaların fitvası idi.  

1917-ci ilin yayında Həmidə xanım uşaqları ilə birlikdə Şuşada 
istirahətdə olarkən Mirzə Cəlil təsərrüfat işlərindən imkan tapıb ailəsini 
yoluxmağa getdi. Həmin vaxt şəhərdə çoxsaylı ziyalı təbəqəsinin olmasından 
istifadə edərək Həmidə xanım Cavanşir kasıb məktəb şagirdlərinin xeyrinə 
gecə təşkil etmək təşəbbüsünü irəli sürdü. Bunun üçün bir heyət də yaradıldı və 
Cəlil Məmmədquluzadə də bu heyətə daxil edildi. Dəvətnamələrin 
paylanılması müəllim Mirzə Xosrov Axundova həvalə olundu. 

“Gecə Şuşa Realnı məktəbinin binasında keçirildi. Tədbir başlandı. 
Gecənin təşkili və məqsədi haqqında Həmidə xanım həm Azərbaycan, həm də 
rus dillərində məlumat verdi. 

Tərtib olunmuş plana əsasən bir otaq Asiya, digər bir otaq isə Avropa 
qaydası ilə bəzədilmişdi. Otağın birində köhnə qayda ilə uzun tumanlı, yaylıqlı, 
o biri otaqda Avropasayağı geyinmiş qızlar və gəlinlər rəqs edərək 
əyləşmişdilər. Gecədə çalğıçılar, xanəndələr və artistlər də iştirak edirdi. 

Gecə olduqca maraqlı keçdi. Sonra Üzeyir bəy Hacıbəylinin “O olmasın, 
bu olsun” operettası böyük uğurla göstərildi. Əldə olunan vəsaitə kasıb 
şagirdlər üçün dərs ləvazimatı, ayaqqabı və paltar alındı” [19]. 

Cəlil Məmmədquluzadə bu gecədən çox məmnun qaldığını və onun 
təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib, belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsini 
arzuladı... Və bir neçə gündən sonra Kəhrizliyə, oradan da Tiflisə yola düşdü... 

“Ölülər”in uğurlu səhnə həyatından sonra Cəlil Məmmədquluzadənin 
dramaturgiyaya meyli daha da artmış və o, bir-birinin ardınca dram əsərləri 
yazmağa başlamışdı. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulması ərəfəsində 
(1919-1920), ictimai-siyasi hadisələrin ən qaynar, ən böhranlı, milli tariximizin 
olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövründə, professor Əziz Şərif demişkən, 
“vətənimizin bu qorxulu günlərində Qarabağda bir guşəyə çəkilib” 
yaradıcılığında xüsusi yer tutan ikinci böyük pyesini – “Ölülər”dən sonra ən 
güclü, ideya, fikir genişliyi və bədii kamilliyi etibarilə ən qiymətli əsəri”ni 
(Mirzə İbrahimov) – “Anamın kitabı”nı qələmə almışdı. Əsas ideyası zəngin 
qədim keçmişə malik bir xalqın milli azadlıq, milli intibah və yüksəlişi olan bu 
pyesdə dramaturq dil və mədəniyyət məsələlərinə, Azərbaycanın gələcək 
taleyi, milli varlığı, azadlığı, müstəqilliyi, birliyi, eyni zamanda cəmiyyətin 
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ruspərəst, türkpərəst, İranpərəst qüvvələrə bölünməsi, ümumiyyətlə, xalqın 
tarixi müqəddəratı ilə bağlı bir çox canlı, kəskin həyati problemlərə 
toxunmuşdu. Dərin müşahidələrin və böyük istedadın məhsulu olan bu əsər 
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında ideya cəhətdən ən yüksəkdə durmuş və 
Azərbaycan ictimai fikrinin yaranmasında və formalaşmasında yeni bir səhifə 
açmışdır. 

1918-ci ilin payızında Cəlil Məmmədquluzadə hələ Kəhrizlidə 
yaşayarkən “Anamın kitabı” adlı pyes üzərində düşünür və onu yazmağa 
hazırlaşırdı. Amma bu əsəri yazmaq üçün ona tənha bir guşə lazım idi. Ona 
görə də yazıçı dekabr ayının əvvəllərində kənddəki təsərrüfat işlərini 
yekunlaşdırıb Şuşaya getdi. Həmin günlərdə Mirzə Cəlil Həmidə xanıma 
bildirmişdi ki, yeni bir pyes üzərində işləməyə başlamışdır. Adını da “Anamın 
kitabı” qoymaq fikrindədir. Və əsərinə sonuncu nöqtəni Şuşada qoymaq istəyir. 
Bunun üçünsə ona sakit və rahat bir yer lazımdır. Yaradıcılığı üçün həmişə 
Mirzə Cəlilə münasib şərait yaradan həyat yoldaşı otağını ərinə verib, özü 
uşaqlarının qaldığı yerə keçdi. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəlki kimi yazıb-
yaratmağa başladı. Pyesi yazmaqdan ötrü isə ona müxtəlif lüğət lazım idi. 
Həmidə xanım tanışları vasitəsilə çoxlu sayda lüğətlər tapıb gətirdi... Və 
beləliklə, Mirzə Cəlil təxminən üç aydan sonra, 1919-cu il fevralın axırlarında 
əsərini yazıb başa çatdırdı. İlkin olaraq pyesi həyat yoldaşına oxudu. Həmidə 
xanım Cavanşir xatirələrində yazır: “Mənim xahişimlə Mirzə Cəlil əsəri 
ucadan oxumağa razılıq verdi. O, çox təsirli oxuyurdu. Çox diqqətlə 
dinləyirdim. Pyes məni elə tutmuşdu ki, aludəliklə dinləyir, əsərdə cərəyan 
edən hadisələrlə yaşayırdım. Mirzə Cəlil pyesi oxuyub qurtardıqdan sonra 
gözlərim yaşardı və bir neçə dəqiqə fikrə dalıb danışa bilmədim və əsərin 
surətini çıxartdırıb özümdə yadigar saxlamağa icazə istədim. O, razılıq verdi. 
Uşaqlarımızın müəllimi Mirzə Xosrov “Ölülər” və “Anamın kitabı” pyeslərinin 
surətini çıxartdı. Həmin əlyazmalar indi də məndədir” [21].  

Mirzə Xosrov Axundov isə həmin günləri belə xatırlayır: “1919-cu ilin 
fevral ayı idi. Mirzə Cəlilin uşaqları ilə məşğul olmaq üçün onların evinə 
getmişdim. Uşaqlara dərs dedikdən sonra Mirzə Cəlilin xahişi ilə mən onunla 
birlikdə nahar elədim. O məni özünün iş otağına apardı. Otaqda qoyulmuş 
mizin üstündə jurnal və qəzetlərdən əlavə qeyri-yazılar da vardı. Söhbət 
əsnasında Mirzə Cəlil mənə dedi: 

– Mirzə, səni maraqlandıran, şahidi olduğum və ağsaqqallardan eşitdiyim 
maraqlı hadisələri qələmə almışam. 

Mən ondan yazdığı mövzunun adını soruşdum. Cavab verdi: 
– “Ölülər” və “Anamın kitabı”.   
Mirzə Cəlil bu əsərlərin əlyazmalarını oxumağa başladı. Həqiqətən də, 

mən çox maraqlandım. Oxuyub qurtarandan sonra hüsn-xəttinin pis olması 
səbəbindən pyeslərinin üzünün köçürülməsini məndən xahiş elədi. Hər iki 
əsərin üzünü iki nüsxədən ibarət köçürtdüm” [21]. 

Teatr kimi, musiqi də Cəlil Məmmədquluzadənin həyatında və 
yaradıcılığında mühüm yer tutmuş, bütün ömrü boyu ədibə kömək göstərmiş, 
onda gah fərəh, gah qüssə hisləri doğurmuş, bir sözlə, həmişə bu sənət aşiqinə 
ilham vermişdir. Yazıçının yetişib-formalaşdığı mühitdə demokratik fikirli 
ziyalılar, xüsusilə də professor Əziz Şərifin yazdığı kimi, “Qori təhsili görmüş 
gənc müəllimlər əhali arasında mədəniyyəti yaymağa çalışır, məktəb, 
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kitabxana, qiraətxana açır, tamaşalar verir, müsamirələr təşkil edirdilər” [22]. 
Dövrünün bir çox mütərəqqi fikirli adamları kimi, Mirzə Cəlil də bu işlərdə 
fəal iştirak edir, ədəbiyyatın və musiqinin inkişafı üçün əlindən gələni 
əsirgəmir, geridə qalmış xalqının mədəni tərəqqisinə böyük təsir göstərirdi. O, 
bəzən öz yazıları ilə teatr və musiqi tənqidçisi kimi də çıxış edirdi. 

Klassik Şərq muğamlarının və Azərbaycan xalq musiqisinin qorunması 
və inkişafı məsələləri Cəlil Məmmədquluzadəni heç də professional musiqi 
xadimlərindən az düşündürmür, az narahat etmirdi. İbtidai məktəblərdə musiqi 
dərslərinin geniş keçirilməsini, Avropada olduğu kimi, irihəcmli musiqi 
əsərlərinin yaradılmasını, ümumi mədəniyyətimizin çiçəklənməsini, bir sözlə, 
milli musiqimizin daha da inkişaf etdirilməsini arzulayan vətənpərvər publisist 
yazılarında bu məsələləri dönə-dönə qabartmış, 1909-cu ildə Şərq, Avropa və 
rus musiqi sənətindən bəhs edən “Elmi-musiqi” [23] adlı bir məqalə də 
yazmışdı. Yazıda o, xalqın mədəni irsinə dodaq büzən, musiqini haram 
buyuran din xadimlərinə gülür, bu nadanlara göstərirdi ki, qonşu xalqlar öz 
musiqi mədəniyyətini durmadan inkişaf etdirdiyi halda, bizim xalqın 
“başbilənləri” musiqini lənətləyərək onu “şeytan əməli” adlandırırlar. Ədib 
məqaləsində rus bəstəkarı Mixail İvanoviç Qlinkaya böyük qiymət verirdi. O, 
müsəlman ruhanilərin musiqi aləminə lənət yağdırdıqları bir dövrdə Azər-
baycan bəstəkarlarını M.İ.Qlinkadan öyrənməyə çağırırdı. Yazıçının arzusu, 
istəyi onda idi ki, gələcək nəsillər din xadimlərinin bu cür təbliğatına uyma-
sınlar, musiqini müntəzəm dinləsinlər, onu xalq arasında təbliğ eləsinlər. Bir 
sözlə, ədib musiqinin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Bütün bu 
deyilənlər onun istər publisist, istərsə də dramaturgiya yaradıcılığında bir 
sistem təşkil edirdi. 

Muğamları və el havalarını çox sevən Mirzə Cəlildə musiqiyə məhəbbət 
Qarabağda yaşadığı illərdə daha çox artmışdı. Bura gəldiyi ilk günlərdən ədib 
özünə musiqiçi dostlar tapmış, xalq şənliklərində, el yığnaqlarında, ədəbi-
musiqili məclislərdə birlikdə iştirak etmiş, yeri gəldikcə əsərlərində, xüsusilə 
də “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində onların adlarını məhəbbət və 
sevgi ilə çəkmişdir. Gülablı kəndindən Aşıq Nəcəfqulu və Aşıq Abbasqulu, 
Malıbəylidən Həmid və Əsgər Qurbanovlar, Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban 
Pirimov, Zülfüqar və Üzeyir Hacıbəyli kimi sənətkarlar Mirzə Cəlilin yaxın 
dostları idilər. Təsadüfi deyildi ki, 1911-ci ilin yayında Aşıq Nəcəfqulu və Aşıq 
Abbasqulu eşidəndə ki dostlarının qızı Mina xanımın xeyir işidir, dəvət 
olunmasalar da, hörmət əlaməti olaraq Tiflisə yollanmış və yaxın adamları 
kimi bu toy şənliyində iştirak etmişdilər [26]. 

Mirzə Cəlil Qarabağda tütək çalmağı da yaxşı öyrənmişdi. Həyat 
yoldaşının istedadının hərtərəfli inkişaf etməsinə və parlamasına köməyini 
əsirgəməyən Həmidə xanım onun bütün sifarişlərini canla-başla yerinə yetirir, 
arzularını reallaşdırırdı. Ərinin istəyinə uyğun o, qamışdan bir tütək də 
düzəltdirib Mirzə Cəlilə bağışlamışdı. Ədibin gənc dostu Mirzə Xosrov 
Axundov onun bu alətə meyli və çalğısı barədə yazırdı: “Mirzə Cəlilin kiçik iş 
otağı vardı. O, hər gün nahardan sonra uzanıb bir qədər yatardı. İstirahət 
etdikdən sonra qamışdan qayrılmış tütəyi götürüb çalmağa başlardı. O, “Çoban 
bayatısı” və “Qarabağ şikəstəsi”ni yaxşı çalardı. Deyərdi ki, tütək sadə və təbii 
çalğı aləti olduğundan onu çox xoşlayıram” [27]. 
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Kiçik qardaşı Mirzə Ələkbər musiqi istedadına görə heç də Mirzə 
Cəlildən geri qalmırdı. Onun xoş avazı, yaxşı tar çalmağı, pəsdən oxumağı 
vardı. Cəlil Məmmədquluzadənin musiqi aləmindən söhbət açan Həmidə 
xanım Cavanşir yazırdı: “Kəhrizlinin hörmətli adamlarından olan Kərbəlayı 
Cəfərin qızlığının toyu idi. Bütün ailəmizlə onlarda idik. Mirzə Cəlilin qardaşı 
Mirzə Ələkbər də bizimləydi. Hamıya məlum idi ki, onun yaxşı oxumağı var. 
Məclis əhli təvəqqe elədi ki, Mirzə Ələkbər bir ağız desin, ancaq o, boyun 
qaçırdı. Mirzə Cəlil aşıqlara yaxınlaşdı, dəmkeşdən zurnasını aldı, onun 
yerində oturdu və ovurdlarını gülməli şəkildə şişirdib, aşığa dəm tutmağa 
başladı. O, bu hərəkəti ilə ətrafdakıları yaman təəccübləndirmişdi. Mən onun 
niyə belə elədiyini anladım və Mirzə Ələkbərdən bir ağız oxumasını təkid 
elədim. O, həvəssiz-həvəssiz yerindən durub, qardaşının yanında oturdu. Ona 
qaval uzatdılar, alıb oxumağa başladı. Beləliklə, bizim də bəxtimiz gətirdi. 
Mirzə Ələkbərin gözəl səsini eşitdik. Kərbəlayı Cəfər və qonaqları Mirzə 
Cəlilin bu məzəli və səmimi hərəkətindən xeyli təsirləndilər, hər iki qardaşa 
dərin təşəkkürlərini bildirdilər” [28]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, musiqinin insan mənəviyyatına güclü təsiri Cəlil 
Məmmədquluzadəni bütün həyatı boyu düşündürmüşdü. Şuşada yaşayarkən 
şəhərin ədəbi və musiqili həyatı ona yaxşı bir mövzu vermiş və ədibdə bu 
mövzuda əsər yazmaq fikri yaratmışdı. Yenidən Həmidə xanım Cavanşirin 
xatirələrinə qayıdaq. O, pyesin yazılma tarixçəsindən bəhs edərək yazır: “1918-
ci il dekabrın ilk günlərində Mirzə Cəlil kənd təsərrüfatı işlərini başa vurub 
dincəlmək üçün Şuşaya yanımıza gəldi... Bir gün o, mənə kamança almaq və 
çalmağı öyrənmək fikrində olduğunu bildirdi. Xidmətçi qadın Səkinəni şəhərin 
erməni hissəsinə göndərdim, tanışlarımız vasitəsilə 500 manata çanağı sədəflə 
örtülmüş yaxşı bir kamança alıb gətirdi. Mirzə Cəlili öyrətmək üçün kamançaçı 
Baxşını dəvət elədik. Baxşı onun çox xoşuna gəlirdi. Mirzə Cəlil onunla 
dostcasına zarafat edib, gülməyi çox sevirdi. 

Bu günlər Mirzə Cəlilin əhvali-ruhiyyəsi yaxşı idi. O, müntəzəm olaraq 
Baxşıdan dərs alır və pyes üzərində işləyirdi... [28]. 

Cəlil Məmmədquluzadənin dövrün ən vacib, ən aktual bir məsələsinə 
həsr etdiyi birpərdəli “Kamança” pyesi həmin dövrün və onun ədəbi 
düşüncəsinin məhsulu idi. Yazıçının ölməz əsərləri sırasına daxil edilən bu 
pyes həcmcə kiçik olsa da, böyük məna kəsb edirdi. Əsərdə 1918-1920-ci 
illərdə Şuşada və onun ətrafında baş verən erməni-müsəlman davası, iki qonşu 
xalqı mənasız qırğına verənlərin qeyri-insani və qaniçən siyasəti ifşa olunur. 
İntellektual cəhətdən mükəmməl olan dramaturq pyesdə sərhədlər bilməyən 
musiqinin Cənubi Qafqaz xalqlarını bir-birinə mənəvi tellərlə bağlayan, onları 
daha da yaxınlaşdıran bir vasitə olduğunu, muğamlarımızın insana təlqin etdiyi 
hissləri göstərir. Eyni zamanda “xalq musiqisinin bədii ruhu və 
beynəlmiləlçilik duyğuları ilə yoğrulmuş bir orijinal əsərdə “gözlərindən qan 
daman Qəhrəman yüzbaşının məhz Azərbaycan muğamlarının sədaları ilə ram 
edilməsi təkcə bədii cəhətdən deyil, ictimai-siyasi cəhətdən də böyük 
əhəmiyyətə malikdir. İstər bu baxımdan, istərsə də iki qonşu xalqın – 
ermənilərlə azərbaycanlıların arasına düşmüş köhnə ədavət hislərini aradan 
qaldırmaqda kömək baxımından “Kamança” əsəri müasirliyini və aktuallığını 
bu gün də itirməmişdir” [29]. 
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Cəlil Məmmədquluzadənin maraqlı əsərlərindən biri də “Oğru inək” 
hekayəsidir. Əsərin məzmunu müəllifin epiqraf kimi verdiyi zərb-məsəldən 
çox gözəl aydın olur: “Atı atın yanına bağlasalar, ya halını götürər, ya da xasiy-
yətini”.  Bu klassik hekayənin yaranma tarixçəsi də Qarabağ həyatı ilə bağlıdır. 
Ədibin ailəsi 1921-ci il iyunun 4-də Təbrizdən Bakıya, sentyabrın 7-də isə 
Kəhrizliyə gəlmişdi. Təzə hökumət onlara məxsus olan bütün əmlakı, demək 
olar ki, özlərinə qaytarmışdı. Lakin bağbanları Tat Poladın çalışqanlığı sayə-
sində Həmidə xanım Cavanşirin bağlarından başqa bütün ev-eşiyi talan 
edilmiş, əşyaları aparılmışdı. Stol, stul, dolab, çarpayı, lampa, güzgü, tikiş 
maşını, qab-qacaq, xalça-palaz, mətbəx əşyaları – kim bu evdən nə 
aparmışdısa, geri qaytardı. Bir neçə gündən sonra ev-eşik köhnə qaydasına 
salındı. Həmidə xanımın əmisi oğlu Əliş bəy Cavanşir də ona sağmal bir inək 
alıb bağışladı və bu heyvanın başına gələnləri də ədibə danışdı. Mövzu çox 
xoşuna gəldiyindən mahir satirik yazıçı onu dərhal hekayəyə çevirdi. Cəlil 
Məmmədquluzadənin ən gözəl hekayələrindən biri – “Oğru inək” belə yarandı 
[30].  

1926-cı ilin yayında Mirzə Cəlilin ailəsi yenə Şuşada dincəlirdi. 
Başağrısından əziyyət çəkən ədib bir neçə günün içərisində xeyli yaxşılaşmış, 
yazıb-yaratmaq üçün bir az güc toplamışdı. Ona görə də o, neçə vaxtdan bəri 
yarımçıq qalmış yazılarını yazıb başa çatdırmağa çalışırdı. O biri əsərləri ilə 
bərabər dramaturq iki il əvvəl yazmağa başladığı “Dəli yığıncağı” pyesi 
üzərində işləməyə başladı. Əsərin daha sanballı, oxunaqlı və inandırıcı 
alınması üçün ədib dəlilik və dəlilər haqqında çoxlu kitab da oxumuşdu. 
Həmidə xanım həmin anları belə xatırlayırdı: “Bir dəfə Mirzə Cəlil 
gülümsünərək mənə dedi: “Dəlilər barədə o qədər oxuyub-yazıram ki, 
qorxuram axırda özüm də dəli olam” [31]. 

Və böyük dramaturq bu məşhur əsərinə də Şuşada nöqtə qoydu. 
Mirzə Cəlilin Qarabağa, qarabağlılara aid sonuncu bədii əsəri 1928-ci ilin 

yayında Həmidə xanımın əmisi qızı Qəmər Əliyevaya həsr etdiyi “Qəmərin 
toyu” pyesi oldu. Əsərin qəhrəmanı xatirələrində yazır: “On dörd yaşım olanda 
atam mənə Qarabağ bəylərindən olan Bəhram bəylə ailə qurmağı təklif elədi. 
Amma ailə həyatımız çox uğursuz oldu. Bir neçə il sonra oğlum Məmmədlə 
tək qaldım. Mirzə Cəlil bu haqda bir pyes də yazmışdı: “Qəmərin toyu”. Sovet 
hökuməti qurulandan sonra həmin əlyazmanı Bakıda yaşadığı evin sobasında 
yandırdı. Artıq onda Mirzə Cəlilin bacısı Səkinənin oğlu Teymur Kəngərli ilə 
evlənmişdik...” [32]. Bu əsərin bəzi hissələrini ədib ilk oxucusu olan Həmidə 
xanıma oxumuşdu. Amma sonralar onun bu pyesdən nədənsə xoşu gəlməmiş 
və nə fikirləşmişdisə, yeganə nüsxəsini – əlyazmasını cırıb sobaya atmışdı. 
Həmidə xanım bundan çox mütəəssir olmuş və ərinə kəskin iradlarını 
bildirmişdi. Həmin vaxtlar Mirzə Cəlilin evində yaşayan Leyla Əliyeva bu 
hadisəni belə xatırlayırdı: “İli yadımda deyil. Bir dəfə mən Həmidə xanımla 
Mirzə Cəlilin maraqlı bir söhbətini eşitdim. Mamam (Həmidə xanım – V.Q.) 
Mirzəni əlyazmalarının birini yandırdığına görə məzəmmət edirdi. Sonra 
öyrəndim ki, o yandırılmış əsər “Qəmərin toyu” adlı pyes imiş” [33]. 

“Qəmərin toyu” ədibin Qarabağ və qarabağlılar haqqında yazdığı 
sonuncu bədii əsəri oldu. 

Nəticə 
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Məşhur yazıçı-dramaturq, publisist Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və 
fəaliyyəti haqqında kifayət qədər məqalələr, elmi əsərlər yazılsa da, onun ömür 
yolu, xüsusilə də Qarabağla bağlı səhifələri hələ tamamilə öyrənilməmişdir. 

Görkəmli ədibin bu diyara ilk gəlişi 1887-ci ilə təsadüf etsə də, o, 1907-
ci ildən başlayaraq ömrünün sonuna qədər müəyyən fasilələrlə burada yaşamış 
və Qarabağ ədəbi mühitinin yaranmasında və inkişafında böyük xidmətləri 
olmuşdur. Yazıçı bir neçə əsərini, o cümlədən, ölməz əsərləri sırasına daxil 
edilən “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Kamança” pyeslərini Qarabağda yazmış, 
Şuşa şəhərində onların oxunuşu olmuş, müzakirəsi keçirilmiş və tamaşaya 
qoyulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Mirzə Cəlil məşhur “Oğru inək” 
hekayəsini, “Qəmərin toyu” pyesini, Qarabağ və qarabağlılar haqqında onlarla 
məqalə və felyetonlarını da burada yazmışdır. 

Bütün bunlarla yanaşı, məqalədə Cəlil Məmmədquluzadənin Qarabağa 
bəslədiyi sevgi və məhəbbətinin formalaşması, maraqlı adamlarla tanışlığı, 
yerli ziyalılarla dostluğu və əməkdaşlığı da öz geniş əksini tapmışdır. 
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Vasif Guliev 
 

Jalil Mammedguluzadeh and Garabagh literary atmosphere 
S u m m a r y 

 
Despite the numereous articles and other research works on the life and 

literary activity of the famous Azerbaijani writer, dramatist and publicist Jalil 
Mammedguluzadeh, the period of his life in Garabagh has not been studied 
very well yet.  

The writer first came to this part of Azerbaijan in 1887 and later lived 
there with some intervals from 1907 till the end of his life. He made great 
contribution to building a unique literary atmosphere and its further 
development in Garabagh. J.Mammedguluzadeh wrote his several works 
including his masterpieces “The Dead”, “My mother’s book”, “Kamancha” 
there, these plays were staged in the city theatre of Shusha and there were some 
critical discussions of these works among local intellectuals. It should also be 
emphasized that J.Mammedguluzadeh wrote there his famous story “The Thief 
Cow”, his play “Gamar’s Wedding Party” as well as his articles and satirical 
essays on Garabagh and its residents. 

The paper also covers the issues related to the origin of his love to 
Garabagh, the ways how he got acquainted with interesting people of this land, 
and also to his friendly relations and cooperation with local intellectuals. 
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Васиф Кулиев 
 

Джалил Мамедкулизаде и литературная среда Карабаха  
Р е з ю м е 

 
Несмотря на многочисленные статьи и другие исследовательские 

работы о жизни и деятельности знаменитого писателя, драматурга и 
публисиста Джалила Мамедкулизаде, период его жизни в Карабахе 
достаточно не изучен.  

Видный писатель впервые посетил эту землю в 1887 году и позже с 
интервалами жил здесь с 1907 года вплоть до конца жизни, он внес 
крупный вклад в формирование и развитие литературной среды Карабаха. 
Писатель написал именно здесь несколько своих произведений, в том 
числе свои шедевры «Мертвецы», «Книга моей матери», «Каманча», эти 
пьесы были поставлены в городском театре Шуши. Здесь также были 
организованы их обсуждения с участием городской интеллигенции. 
Следует отметить, что Дж.Мамедкулидзаде также написал здесь свой 
знаменитый рассказ «Вороватая корова», свою пьесу «Свадьба Гамар», а 
также статьи и фельетоны о Карабахе и его жителях. 

Данная статья также отражает вопросы связанное с источником любви 
Дж.Мамедкулизаде к Карабаху, с тем как он познакомился с интересными 
людми этого края, а также как он установил дружеские узы и сотрудничество с 
местной интеллигенцией. 
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