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H eydər Hüseynov bu kitabda XIX əsrdə yaşayıb-yaratm ış görkəmli 
Azərbaycan m ütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, M irzə Fətəli 
Axundov, M irzə Şəfi Vazeh, M irzə Kazım  bəy  v ə  H əsən bəy  Zərdabinin 
dünyagörüşünü ustahqla təhlil etmiş, bütövlükdə A zərbaycan fəlsəfə tarixinin 
sistemli tədqiqinin elmi əsasmı yaratmışdır.

t i Şərq-Q ərb” , 2007



H E Y D Ə R  H U SEYN O V U N  “ A ZƏ RBA Y CA N D A  XIX Ə S R IC T IM A I 
V Ə  F Ə L S Ə F İ F İK İR  TA R İX İN D Ə N ” K İT A B I H A Q Q IN D A

Böyük ictimai xadim, tamnmış alim və filosof olan Heydər Hüseynov A zər- 
baycanda ictimai ve humanitar elmlərin, xüsusən fəlsəfənin inkişafmda m üs- 
təsna xidm ətlər göstərən görkəm li şəxsiyyətdir. H eydər Hüseynov cəmi 42 il 
(1908-1950) yaşamış, lakin bu az m üddətdə milli m ədəniyyətin qüdrətli 
nümayəndələrinin fəlsəfi irsinin araşdınlması sahəsində olduqca çox işlər gör- 
müşdür ki, belə qısa zaman kəsiyində bu qədər çətin işlərin öhdəsindən də 
yalmz heqiqi istedad sahibi gələ bilərdi. Vicdanh və vətənpərvər alim müəllifi 
olduğu əsərlərdə dövrün hakim  kommunist ideologiyasmdan tam am ən yan 
keçə bilm əm əsinə baxmayaraq, çətin vəziyyətdə olsa belə, imkao daxilində 
sərbəst və obyektiv fıkirlərlə çıxış etmiş, buna görə isə sonda sovetrejim inin 
qurbanı olmuşdur. “Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfı fıkir tarixindən” 
əsərində H eydər Hüseynov A zərbaycan xalqmm fəlsəfi və ictim ai-siyasi 
fikrinin başlıca inkişaf m ərhələlərini dəqiqlikiə m üəyyənləşdirm işdir.

H eydər Hüseynov 1908-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. 
O, 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmiş, 1931-1932-ci illərdə 
Azərbaycan Elm i-Tədqiqat İnstitutunun aspirantı olmuşdur. H eydər Hüseynov 
1936-1940-cı illərdə SSRİ E lm lər Akademiyası A zərbaycan filialınm Ensik- 
lopediya və Lüğətlər İnstitutunun direktoru, 1939-1945-ci illərdə SSRİEIm lər 
Akademiyası Azərbaycan filialmm sədr müavini, sonralar isə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasımn vitse-prezidenti və başqa vəzifələrdə çalışmışdır. 
O, Azərbaycan Elm lər Akademiyasmm əsas yaradıcılarmdan biri sayıla bilər. 
H eydər Hüseynov Elm lər Akademiyasmm Fəlsəfə İnstitutunun və Azərbaycan 
D övlət Universitetinin fə lsəfə  kafedrası və fə lsəfə  bölm əsinin yaradıcısı 
olmuş, beləliklə, respublikada fəlsəfə elminin tədqiqi və tədrisi işinin təşküatçısı 
və rəhbəri kimi tanmmışdır.

H eydər Hüseynovun elmi fəaliyyət dairəsi olduqca genişdir. O, marksizm 
nəzəriyyəsi ilə yanaşı, A zərbaycan və rus ictimai və fəlsəfİ fıkrinin, A zsr- 
baycan ədəbiyyatmm tədqiqi ilə məşğul olmuşdur. Heydər Hüseynov “M üxtəsər 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” nin (I-II c., 1943-1944) redaktorlarmdan biri, 
“Rusca-azərbaycanca lüğət” in (I-IV  c., 1940-1946), “A zərbaycanca-rusca 
lüğət” in (1939) redaktoru idi.

«  __

Ikinci Dünya müharibəsi dövründə H eydər Hüseynovun “Faşizm in irq 
nəzəriyyəsi” (1941), “Faşizmin m əhvi labüddür” (1942), “Faşist cəlİadlarmm



“fəlsəfəsi” (1941), “Faşizm elmin düşm ənidir” (1941), “Ə.Şıxlinski” (1944- 
1945) və başqa elmi-kütləvi kitabça və məqaiələri nəşr olunmuşdur. Bununla 
yanaşı həmin dövrdə o, sırf elmi tədqiqatla da məşğul olmuşdur. Heydər Hüseyn- 
ovun ədəbiyyatşünaslığa dair əsərləri vardır. O, “Ədəbi qeydlər” , “V ətən- 
pərvər şair Səm əd Vurğun” kitabçalannm, Cəfər Cabbarh, Süleyman Rüstəm 
və başqalan haqda m əqalələrin müəllifidir.

H eydər Hüseynov Azərbaycan m ədəniyyətinin böyük nüm ayəndələrinin 
fəlsəfi irsini öyrəmniş, 1939-cu ildən başlayaraq Belımənyar, Nizami Gəncəvi, 
M əhəm m əd FüzuH, Abbasqulu ağa Bakıxanov, M irzə Kazım  bəy, H əsən bəy 
Zərdabi və digərləri ilə bağh tədqiqatlar aparmışdır. O, Azərbaycanda ilk fə l- 
səfə elmləri doktoru (1944), professor, Azərbaycan Ehnlər Akademiyasmm ilk 
həqiqi üzvlərindən biri olmuşdur.

Heydər Hüseynovu ən  çox tanıdan əsəri “Azərbaycanda XIX əsr ictimai və 
fəlsəfi fikir tarixindən” kitabıdır. Bu əsər onun həm  də axırmcı kitabı olmuşdur. 
M üəllif əsərin giriş hissəsində əsaslandırm ağa çahşm ışdır ki, XIX  əsr A zər- 
baycan mədəniyyətini keçmişlə varislik əlaqəsində tedqiq etmək zəruridir. Ona 
görə də əsərin əw əh n d ə  o, ən  ümumi şəkildə oxucunu Azərbaycan m ədəniy- 
yətinin qədim  dövr və orta əsr tarixmin əsas məqamları ilə tanış edir, M əzdək 
təlimi haqqmda qısa məlumat verir, bir su-a mütəfəkkirlərin admı çəkir, “Kitabi- 
D ədə Qorqud” eposunun əhəm iyyətini xüsusi vurğulayır, büyük Azərbaycan 
filosofıı B əhm enyann fəlsəfəsi haqqmda ise etraflı yazır.

Qədim dövrdən başlayaraq XIX əsrə qəder Azərbaycan felsəfı və ictim ai- 
siyasi fikir tarixi haqqında böyük maraq doğuran həm in qısa icmalda H eydər 
Hüseynov orta esr Azerbaycan şahlərindən, xüsusen Nizami Gencəvinin ictimai 
və fəlsefi fıkirlərini məharətle araşdınr. Onun Mahmud Şebüstəri haqqmda 
söylədikləri də m üasir oxucuda böyük maraq doğurur. Nəimi, Nesimi, Xətayİ 
və başqa Azərbaycan şairlərinin ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşlərinin qısa ic- 
malmı verən H eydər Hüseynov XVI yüzillikdə Azərbaycan felsefi fikrinin 
inkişafı tarixində M əhəm m əd Füzulinin xüsusi yer tutduğunu vurğulayır.

Beləliklə, Heydər Hüseynov XIX əsr Azərbaycan ictimai-siyasi ve felsəfi 
fikrinin köklərini ilk növbədə xalqımızın keçmiş m ədəni irsində axtanr və belə 
bir varislik əlaqəsinin zəruriliyini də sübuta yetirir. O, eyni zamanda XIX əsr 
Azərbaycan m ədəniyyətinin inkişafma rus ictimai və fəlsəfi fikrinin təsirini 
xüsusi qeyd etmişdir. Bu təsirin m ütləqləşdirilm əsi isə o dövrün siyasi reji- 
m inin əsas tələblərindən biri idi.

Heydər Hüseynovun “Azərbaycanda XEX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixin- 
dən” kitabı altı fəsildən ibarətdir. M üəllif çox m əharətlə həm in fəsillerdə 
tedqiq etdiyi mövzular arasmda m əntiqi ardıcılhq yarada bilmişdir. Bele ki, 
H eyder Hüseynov bilavasite ictimai və felsefi fikrin təhliline keçm əzdən



Ə W 0İ, XIX əsrdə Azerbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyəti, siyasi və m ədəni 
mühitin ümumi m ənzərəsini verir, sonrakı fəsillərin mövzularmı da m əhz bu 
kontekstdə araşdırır.

Sovet dövründəki hakim ideologiyanm tələblərinə uyğun olaraq Heydər 
Hüseynov da Azərbaycanm  İran və Türkiyə ilə deyil, Rusiya ilə birləşməsini 
daha m əqbul sayaraq bunu deklarativ şəkildə bəyan etsə də, alim dövrün iqti- 
sadi, sosial, m ədəni və siyasi m ənzərəsini əsasən düzgün qiym ətləndirir, çar 
Rusiyasmm Qafqazda m üstəm ləkəçilik siyasətini tənqid edir. O, eyni zamanda 
Rusiyanm m ütərəqqi m ədəniyyətinin A zərbaycan ziyahlanna m üsbət təsi- 
rindən danışır, oradakı universitetlərin böyük rolunu qeyd edir. Bundan başqa, 
H eydər Hüseynov haqlı olaraq göstərir ki, Azərbaycanın Rusiyaya birləşm əsi 
Rusiya ilə daha sıx əlaqələr vasitəsilə gələcəkdə təsərrüfat məhdudluğu çərçivə' 
sindən çıxaraq dünya bazanna qoşulmağa və qismən də olsa kapitalizmin inkişaf 
dairəsinə daxil ohnağa imkan yaratmışdır. Həmçinin Rusiya vasitəsilə Azərbay- 
canın ehn və mədəniyyət xadimlərinin Avropa ilə tanışhğma dair kifayət qədər 
m isallar çəkən H eydər Hüseynov eyni zamanda çarizmin m üstəm ləkəçilik 
siyasətini xüsusi vurğulayır, rus üsuli-idarəsinə qarşı baş vermiş kəndH üsyan- 
larınm xarakterini düzgün qiym ətləndirir, xüsusi qeyd edir ki, çar hökumətinin 
keçirdiyi kəndli islahatlan Rusiyadakı kimi Azərbaycanda da kəndlilərin 
həyat şəraitini yaxşılaşdırmamışdı.

XIX  əsrin 70-ci illərində Bakıda neft sənayesinin inkişafı burada kapita- 
hzm in bərqərar olmasma gətirib çıxardı. Bakıda kapitahzm in inkişafı şəhərin 
m ədəni həyatma da müsbət təsir göstərdi. Burada teatr açıldı, qəzet nəşr olundu, 
kitablar çap edildi, yeni tipU m əktəblər yarandı, qabaqcıl ziyalılar meydana 
gəldi. Həmin dövrdə M irzə Cəfər Topçubaşov Peterburq Universitetinin, Mirzə 
Kazım bəy Qazan, sonralar isə Peterburq Universitetinin professoru olmuşlar.

Belə qısa v ə  gərəkli icmaldan sonra H eydər Hüseynov bilavasitə tədqiqat 
obyektinə keçir, XIX  əsrdə yaşayıb yaratmış böyük elm və m ədəniyyət 
xadimlərinin -  Abbasqulu ağa Bakıxanov, M irzə Şəfı Vazeh, Mirzə Kazım bəy, 
M irzə F ətəü  Axundov və H əsən bəy  Zərdabinin ictim ai-siyasi v ə  fəlsəfi 
fikrinin təhhlini apanr, onların hər birinin yaradıcıhğına aynca fəsil həsr edir.

Kitabm ikinci fəsli tam am ilə Abbasqulu ağa Bakıxanovun elmi fəaliy- 
yətinə həsr edilibdir. H eydər Hüseynov Azərbaycanm  fəlsəfi fikir tarixində 
mütəfəkkirin çoxşaxəli yaradıcıhğmm fəlsəfi təhhlini verir, onun sosial-siyasi 
görüşlərini ətrafiı təhlil edir, maarifçi və ensildopedik biliyə m alik olduğunu 
qeyd edir, haqh olaraq göstərir ki, Abbasqulu ağa Bakıxanov rus m ədəniyyəti 
və onun vasitəsilə A vıopa ilə tamş olan ilk azərbaycanlı m ütəfəkkirlərdəndir. 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun yaradıcıhğını hərtərəfli təhlil edən H eydər 
Hüseynov, onun “G ülüstani-İrəm ” əsərinin şərhinə daha çox yer ayırır.



Abbasqulu ağa Bakıxanovun ədəbiyyata, dilə, dinə, əxlaqa və təbiətşünaslığa 
həsr olunmuş əsərlərinə də diqqət yetirən alim onun etik görüşlərini başqa m öv- 
zulara nisbətən daha ətraflı təhlil edir, ideoloji təzyiqi nəzərə almadan m ütəfək- 
kirin əxlaq haqda fıkirlərini obyektiv araşdırır.

Məlumdur ki, Abbasqulu ağa Bakıxanov rus ordusunun polkovniki kimi Tif- 
lisdə rəsmi dövlət qulluğunda olmuşdur. Bu isə onun siyasi görüşlərinə təsirsiz 
qalmamışdır. Lakin Heydər Hüseynov bunu xüsusi qabartmır, Abbasqulu ağa Bakı- 
xanovun zülmə, ədalətsizliyə qarşı çıxmasmı önə çəkir və onun humanizmini 
vurğulayır. Abbasqulu ağa Bakıxanov monarxiyamn əleyhinə olmasa da, monar- 
xm şəxsiyyəti barədə deyirdi ki, o, ən  yüksək insani ləyaqətlərə sahib olmabdır; 
yəni padşah qorxmaz va igid, iradəli və ağülı, ədalətli və yüksək savadlı, elmin və 
sənətin himayəçisi olmalı, eyni zamanda zülm və cəhalət əleyhinə çıxmağı bacar- 
mabdır. Ateizmin tüğyan elədiyi bir dövrdə Heydər Hüseynov düşünülmüş şəkildə 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun dini görüşlərinm geniş təhlilini verməmişdi.

Rusiyanm Azərbaycanı işğalmdan sonra ölkənin sosial-siyasi və m ənevi 
həyatmda baş verən hadisəiər, əlbəttə, ilk öncə bədii ədəbiyyatda öz əksmi tap- 
mışdır. Abbasqulu ağa Bakıxanovla yanaşı, İsmayıl bəy Qutqaşmlmm, M irzə 
Şəfi Vazehin, Qasım bəy Zakirin, M irzə Fətəli Axundovun yaradıcıhğı A zər- 
baycan xalqmm m ənəvi m ədəniyyətinin bu dövrdəki inkişafmdan xəbər verir. 
H eydər Hüseynov ölkəm izdə maarifçiliyin əsasmı qoymuş bu şəxsiyyətlərdən 
üçünün — Abbasqulu ağa Bakıxanov, M irzə Şəfi Vazeh və M irzə Fətəli Axun- 
dovun yaradıcıhğmı fəlsəfi baxımdan daha əhəm iyyətli sayaraq xüsusi tədqiq 
etmişdir.

Heydər Hüseynovun diqqətini M irzə Şəfı Vazehin fəlsəfı ideyalarla zəngin 
şeirləri cəlb etmişdir. 0 ,  M irzə Şəfinin həyatı haqqmda qısa məlumatdan sonra 
onun nə üçün ruhani olmaqdan imtina etməsinin səbəbini göstərir, mövhuraata və 
istibdada qaışı çıxışlannı, qadm azadhğma dair fikirlərini ön plana çəkir. Mirzə 
Şəfinin etik fikirlərini araşdırarkən Heydər Hüseynov tamamilə obyektiv m öv- 
qedən çıxış edir, onun əxlaq haqda fikirlərinin hər birini ayrılıqda təhlil edir 
v ə  deyir ki, M irzə Şəfinin poeziyası xalq ilə sıx bağhdır, xalqın əzab və izti- 
rablannı, arzu və istəklərini əks etdirir.

H eydər Hüseynov öz əsərinin mühüm bir hissəsini də M irzə Kazım  bəyə 
həsr etmişdir. MüəIIifin Qazan və Peterburq universitetlərinin professoru 
haqqında bu tədqiqatı Azərbaycanda şərqşünas həm yerlim izə həsr olunmuş 
ilk sanballı ehni araşdırmadır. M irzə Kazım bəy  haqda xüsusi rəğbətlə 
damşan H eydər Hüseynov onun nəinki Rusiya, eləcə də dünya şərqşünaslıq 
elminin ən  böyük təm silçilərindən biri olduğunu söyləyir. M irzə Kazım 
bəyin tərcüm eyi-halm m  başlıca məqamlarmı ətraflı təsvir edən və elmi 
fəaliyyətini geniş işıqlandıran Heydər Hüseynov Azərbaycan dilinin Rusiyada



ilk tədqiqatçısı kimi dəyərləndirdiyi bu böyük şəxsiyyətin üm um ən dil 
haqqmda “xalqm dili onunla birlikdo böyüyür, təfəkkürü onunla birlikdə 
inkişaf edir” sözlərini xüsusi vurğulayır.

H eydər Hüseynov M irzə Kazım bəyin mifologiya haqqmda qənaətlərini 
qruplaşdıru:, həmçinin təfəkkürün yaranma səbəbiylə bağh onun idealistcə 
izahı ilə razılaşmır və yalnız m ateriahst izahm doğruluğu fıkrini təsdiq edir.

M irzə Kazmn bəyin yaradıcıhğmda mühüm yer tutan “Müridizm ve Şamil” 
əsəri, H eydər Hüseynovun haqh olaraq dediyi kimi, “Şamilin başçıhğı altmda 
dağhlann xalq-azadhq hərəkatm a həsr edilmiş” əsərdir. Lakin bu fikir yüksək 
dairələrdə tənqidlə qarşılamnışdı və Şamilin başçıhq etdiyi hərəkatın milli azad- 
Iıq müharibəsi deyil, m ürtəce xarakterli dini-siyasi cərəyan olduğu 
söylənmişdi. H eydər Hüseynov özü isə M irzə Kazım bəyi “müridizmin 
sosial-sinfi köklərini” aça bilmədiyi üçün tənqid edirdi.

M irzə Kazım bəyin sosial-fəlsəfı m əsələlərə həsr olunmuş əsəriəri ara- 
smda aktualhğı ilə seçilən “Bab və babilər” tədqiqatı haqda Heydər Hüseynov 
deyir ki, M irzə Kazım bəy bu əsərində cəhalət və gerilik əleyhinə, fanatizm 
və mövhumata qarşı əsil maarifçi kimi çıxış etmişdir. M üəllif dövrün ümumi 
bəlasmdan yaxa qurtara bilm əyərək onu da qeyd edir ki, M irzə Kazım bəy 
hadisələrin izahmda materialist mövqedə dayanmışdır. Əsil həqiqətdə isə 
Mirzə Kazım bəy materialist olmamışdır. Lakin Heydər Hüseynov haqlı olaraq 
yazır ki, M irzə Kazım bəyin “Bab və babilər” əsəri m əsələ ilə bağh düzgün 
təsəvvür yaradan ilk qiym ətli tədqiqatdır.

M irzə Kazım bəyə həsr olunmuş fəsli H eydər Hüseynov belə yekunlaş- 
dırır: “Maarifçi və alim olan M irzə Kazım bəy özünün fılologiya, fəlsəfə və 
tarix m əsələlərinə dair tədqiqatlan ilə Azərbaycanda XIX əsr ictimai fikrinin 
inkişafında görkəm li yer tutur. Professor M irzə Kazım bəy həm çinin A zər- 
baycan dilinin elmi qrammatikasının hamı tərəfindən qəbul edihniş banisidir” .

Heydər Hüseynovun əsərinin həcm  etibarilə və həm  də m əzm unca ən  
böyük fəsli Mirzə Fətəli Axundovun elmi yaradıcılığına həsr olunmuşdur. M üəl- 
lif M irzə Fətəli Axundovu “Azərbaycanm  XIX əsr m ütərəqqi ictimai və 
fəlsəfı fıkrinin ən  görkəmli nüm ayəndəsi” adlandınr. H əqiqətən M irzə Fətəİi 
Axundov sosial idealmm həyata keçirilm əsində insan ağlma böyük ümid bəs- 
ləyir və göstərirdi ki, elm, m aarif tərəqqinin əsas amilidir, “insan növünün 
tərəqqisi ağıl ilədir” . Ona görə də “cəm iyyət öz fərdlərinə fikir azadlığı 
verm əlidir” . M ütəfəkkir o vaxt Avropa ölkələrinin sənaye inkişafı nəticəsində 
xeyli tərəqqi etdİyini nüm unə gətirir, sənayenin inkişafını tərəqqinin mühüm 
amili kimi qeyd edir, tərəqqi üçünsə maarifi əsas amil sayırdı. Heydər Hüseynov 
bütün bu cəhətlərin  ətraflı təhliHni apararkən M irzə Fətəli Axundov haqqmda 
çox yüksək fıkirdə olduğunu da nümayiş etdirir. M irzə Fətəlinin tərcüm eyi-



halı ilə bağlı geniş m əlum at verən H eydər Hüseynov çoxlu m isallar əsasmda 
onun dünyagörüşünün formalaşması yollarmı da göstərir.

M irzə Fətəli Axundovun kom ediyalan və “Aldanmış kəvakib” povesti 
haqqmda geniş danışan H eydər Hüseynov “K əm alüddövlə m əktubları” nı 
onun yaradıcıhğmm zirvəsi hesab edir, görkəmli sənətkann öz əsəri haqda belə 
b ir fikrini vurğulayır ki, bu əsəri oxuyan adam islam dünyasmm tərəqqisinin 
yalnız m aariflənm ə yolu ilə ola biləcəyini başa düşər.

M irzə Fətəli Axundovun dünyagörüşünün qaynaqlarmdan danışarkən 
H eydər Hüseynov qeyd edir ki, bu böyük m ütəfəkkir Belinski, Gertsen, 
Çemışevski və Dobrolyubov kimi rus ijıqilabçı demokratlarmm, həmçinin Spinoza, 
M onteskyö, Volter, Lametri, Didro, Helvetsi, Holbax, M elye və başqalarmm 
fəlsəfı baxışlannı alqışlamış, təbliğ etmiş, bununla yanaşı özünün yeni ideya- 
lannı və orijinal fəlsəfi fikirlərini irəli sürmüşdür.

Heydər Hüseynovun fıkrincə, Mirzə Fətəli Axundov çar hökumətinin idarə- 
etmə metodlanm , qanun və qaydalannı yaxşı bildiyi üçün çar dövlət m əm ur- 
larmm çirkin əm əllərini tənqid edir, mütərəqqi demokratik ideyalar irəli sürür 
və onlann həyata keçirilməsi uğrunda m übarizə apararaq köhnə dünyanm 
kökündən dəyişməsini istəyirdi. Beləliklə, Heydər Hüseynov dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq M irzə Fətəli Axundovun fılcirlərində daha çox demokratiya, 
hətta inqilabçıhğa meyil axtanrdı.

1850-ci iUərdə m aari^əıvər, ədalətli hökmdara ümid bağlayan Mirzə Fətəli 
“Aldanmış kəvakib” povestində hətta sadə xalq içərisindən çıxmış ağıllı hökmdar 
surəti yaradaraq, onun cəsarətli tədbirlərini, islahat fıkirlərini tərifləyir, eyni 
zamanda göstərirdi ki, şah nə qədər ağılh olsa da, nə qədər yaxşı işlər görsə də, 
əg ər xalq onu başa düşmürsə, bu cəhdlərin heç bir xeyri ola bilməz. 1860-cı 
illərdə isə M iızə Fətəli konstitusiyalı monarxiya fikrini, dövlətin idarə edil- 
m əsində xalqm iştirakı m əsələsini irəli sürür.

H eydər Hüseynov da M irzə Fətəli Axundovun dünyagörüşündə daim  ön 
plana çəkdiyi materialist, demokratik cəhətləri onun baxışlannm  apancı 
tərkib hissəsi hesab edir və deyir ki, Miızə Fətəli Axundov heç bir zaman öz əqidə- 
sindən dönmürdü. M üəIIif maarifçi və humanist kimi səciyyələndirdiyi A xun- 
dovun materializmini xüsusi dəyəriəndirərək göstərirk i, o yorulmadan elmin 
və incəsənətin inkişafma mane olanları ifşa etmişdir.

M irzə Fətəli Axundovun idealizm tənqidinin çatışmayan cəhətini m ark- 
sizm mövqeyindən araşdıran H eydər Hüseynovun fikrincə, M irzə Fətəli 
Axundov idealizmin qnoseoloji köklərini düzgün qiym ətləndirə bihnir, çünki 
onun materializmi mexaniki xarakter daşıyır. M irzə Fətəli Axundov təbiət 
hadisələrini izah edərkən materialist, cəm iyyəti izah edərkən marksaqədərki 
bütün m aterialistlərə xas m övqedə dayamr.



H eydər Hüseynov M irzə Fətəli Axundovun materiya və şüur, zaman və 
məkan, səbəb və nəticə v ə  b. fəlsəfı kateqoriyalar haqqmda fıkiriərini ətraflı 
təhlil edir, eyni zamanda mütəfəkkirin ictimai-siyasi görüşlərini diqqətlə araşdı- 
raraq onun ədalət və humanizm, azadhq və bərabərlik haqqmda danışarkən 
formal v ə  m ücərrəd deyil, həqiqi azadlığı və bərabərliyi nəzərdə tutduğunu 
göstərir.

H eydər Hüseynov Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fıkir tarixində ilk dəfə 
olaraq estetika və ədəbi tənqid haqqmda təlim in yaradıcısı kimi qiym ətlən- 
dirdiyi M irzə Fətəli Axundovun estetika və ədəbiyyatşünashğa dair fikirlərinə 
böyük diqqət yetirir.

M irzə Fətəli Axundova görə, cəhaləti, geriliyi aradan qaldırmağm yeganə 
yolu elmin və maarifin inkişaf etdirilməsidir. H eydər Hüseynov dəfələrlə 
təkrarladığı bu fikri o dövr üçün m ütərəqqi ideya hesab edir. Onun fikrincə, 
elm və biUk yalnız insanm maddi həyatmm təm in olunması vasitəsi deyil, həm 
də həyat tərzinin, cəmiyyətdəki davramşm nizamlamnası, bir sözlə, m ənəvi- 
əxlaqi keyfıyyətlərin formalaşması üçün zəruridir.

H eydər Hüseynov M irzə Fətəlinin “Babilik əqidələri” m əqaləsində irəli 
sürdüyü fıkirləri də yüksək qiym ətləndirir. M əqalədə Axundov babiliyi islam 
ehkam lanna qarşı çıxan azadfikirli d ini-fəlsəfi hərəkat kimi səciyyələndirir.

M irzə Fətəli Axundovun Azərbaycan sosial-siyasi və fəlsəfi fikir tarixin- 
dəki rolunu çox yüksək dəyərləndirən H eydər Hüseynov haqlı olaraq yazır: 
“Mirzə Fətəli Axundov xalqı qəlbən sevmiş və öz vətəninin alovlu müdafıəçisi 
olmuşdur. Azərbaycan xalqmm o zamanm mütərəqqi ideyalannm daşıyıcısı olan 
bu görkəmli oğlu öz əsərləri ilə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fıkrin inkişafı 
tarixində bütöv bir dövr yaratm ışdır” .

H eydər Hüseynov əsərinin böyük bir hissəsini təşkil edən son -  VI fəslini 
M irzə Fətəli Axundovun dostu və davamçısı H əsən bəy Zərdabinin həyat və 
yaradıcıhğma həsr etmişdir. O vaxta qədər H əsən bəy Zərdabinin dünyagörü- 
şünə həsr edilmiş bu ilk böyük və hərtərəfii tədqiqatda Heydər Hüseynov Həsən 
bəyi demokrat publisist, təbiətşünas, Rusiyada Azərbaycan dilində ilk qəzet 
olan “Əkinçi”nin yaradıcısı və redaktoru, Azərbaycan teatnnm  banisi, görkəmli 
ictimai xadim  adlandırır.

Azərbaycan dilində qəzetin zənıriliyindən damşarkən Həsən bəy Zərdabinin: 
“ ...Qəzet dərviş kimi nağıl deyə bilməz, onun borcudur işlərin yaxşı və 
yamanltğmı ayna kimi xalqa göstərsin, ta xalq nikü bədindən xəbərdar olub 
onun əlacmm dahncan olsun” sözlərini H eydər Hüseynov epiqraf kimi verir 
və böyük maarifpərvərin bu fıkri üzərində geniş dayanır. İstedadlı publisist kimi 
H əsən bəy Zərdabi dövri mətbuahn rolunu yüksək qiymətləndirir və hesab 
edirdi ki, geriliyə, irticaya qarşı m übarizədə, elmin və maarifin tebliğində,



vətənpərvərlik  ideyasmın yayılması işində qəzetin m üstəsna rolu var. Məlız 
qəzet vasitəsilə Zərdabi çar hakim iyyət orqanlannm  bürokratizmiııi, rüşvət- 
xorluğunu, m üstəm ləkəçilik siyasətini kəskin tənqid etmişdir.

H əsən bəy Zərdabiyə görə, elmin, maarifin, əkinçiliyin, sənayenin nailiy- 
yətləri tarixi inkişafı şərtləndirir və bəşəriyyət təbii, qanıınauyğun olaraq irəliyə 
doğru təraqqi edir. Heydər Hüseynov da Zərdabinin tarixin inkişafmı yüksələn 
xətt üzrə hərəkət hesab etməsi fıkrini xüsusi vurğulayır.

“Əkinçi” qəzeti, admdan da göründüyü kimi, ilk növbədə A2;ərbaycan əha- 
lisinin mütləq əksəriyyətini təşkil edən kəndlilərin mənafeyini müdafiə edirdi. 
Odur ki, Heydər Hüseynov təlıkimçilik hüququnu kəskin tənqid atəşinə tutan 
və onu cəm iyyətə zidd hadisə sayan H əsən bəy Zərdabinin həm in istiqam ət- 
dəki fəaliyyətini ayrıca qeyd edirdi.

H əsən bəy  Zərdabinin yaradıcıbğmda apancı mövqeyə maarifçiUk fəaUy 
yətini H eydər Hüseynov haqh olaraq ön plana çəkir. H əqiqətən də, ictimai 
tərəqqinin, təsərrüfatm inkişafmm, xalqm maddi və m ənəvi rifahmm yaxşılaş- 
masmm əsas m ənbəyini H əsən bəy Zərdabi elm və maarifdə görür, bu üzdən 
m üsəhnan xalqlannm  geri qalmalarmm əsas səbəbini cəhalət və savadsızlıqla 
bağlayırdı. H əsən bəy Zərdabi maarifçi kimi dünyəvi təhsil və tərbiyə ocaqla- 
nm n çox az olmasım, xalqm müasir elmi bilikdən xəbərsiz olmasmı sosial- 
iqtisadi v ə  m ənəvi geriliyin səbəbi hesab edirdi.

Beləliklə, “Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fıkir tarixindən” kita- 
bm da H eydər Hüseynov böyük alim, dərin təfəkkürlü fılosof kimi XIX  əsrdə 
yaşayıb yaratmış görkəmli Azərbaycan m ütəfəkkirlərindən Abbasqulu ağa 
Bakıxanov, M irzə Fətəli Axundov, M irzə Şəfı Vazeh, M irzə Kazım bəy və 
H əsən bəy  Zərdabinin dünyagörüşünü ustahqla təhlil etmiş, bütövlükdə 
Azərbaycan fəlsəfə tarixinin sistemli tədqiqinin elmi əsasm ı yaratmışdır.

Y usif Rüstəmov 
fəlsəfə elmləri doktonı, professor



GİRİŞ

Azərbaycan xalqınm həm maddi, həm də mənəvi mədəniyyəti- 
nin qədim tarixi vardır.

Hələ ən qədim zamanlarda, tunc dövründə, ibtidai icma qumluşu 
dövründə, bizim eradan çox-çox əsrlər əw ə l Azərbaycanda metaldan 
əmək alədəri və silah hazırlarurdı. Akademik Lİ.Meşşaninov yazır: “Hər 
halda ikinci minillikdə (b.e.ə. -  H.H.) Azərbaycan Zaqafqaziyanm 
digər ölkələri kimi artıq özünün istehsal etdiyi metal məmulatlardan 
geniş surətdə istifadə edən öİkə olmuşdur. Eləcə də, üzərindəki şəklin 
incəliyi və zərifliyi ilə bizi valeh edən o gözəl omamentlərlə bəzədümiş 
gil qablarm yedi istehsahn məhsulu olması şübhə doğurmur. Bunun 
üçün ustalann, öz işinin mahir bihcilərinin olması lazmı idi... Kifayət 
qədər əsash surətdə güman etmək olar ki, bu cür predmetlərin hazu’lan- 
ması üçün zəruri material elə yerində hasil olunurdu. Həmçinin böyük 
yəqinlik ehthnah ilə güman etmək olar ki, Gədəbəy və ona bənzər 
rayonlar yerh istehsal üçün nəinki material verirdi, həm də ixrac üçün 
xammal bazası idi” *.

Qədim Azərbaycanm maddi mədəniyyəti əsasmda burada həmçinin 
mənəvi mədəniyyət də inkişaf edirdi. Qədim dövrdə Azərbaycanda 
fəlsəfi fiiain rüşeymləri zərdüştilərin dini-fəlsəfi baxışlan ilə təmsil 
olumnuşdu. Elmi tədqiqatlar zərdüştihk təliminin bir çox xalqlann 
fəlsəfəsinə təsirini sübut edir^.

Şərqin hüdudunda yerləşən Azərbaycan özünün bütün çoxəsrlik 
tarixi boyu xeyh qabaqcıl insan -  əsərləri, bilikləri ilə azərbaycanhlan 
Yaxm Şərqin digər xalqlan arasmda əwəlinci yerlərdən birinə çıxaran 
elm və hıcəsənət nümayəndələri, siyasi və ictimai xadimlər venTuşdir.

B.e. V əsrinə doğru Azərbaycanda özünəməxsus sosiai-siyasi və 
fəlsəfi təlun yarandı. Bu təlimin banisi Məzdək idi. Məzdəkin təlimi 
zəlmıətkeş xalqa zülm edənlərin və sosial bərabərsizliyin əleyhinə 
yönəlmişdi. O, insanlar arasmda bərabərliyi təbliğ edirdi.



Məzdəkin təlimində əsrlərlə formalaşmış quruluşu mühafizə 
etmeye çalışan icmaçı kəndlilerin iimidleri öz ifadəsini tapmışdı. 
Məzdək deyirdi: “Nemetler insanlar arasmda bölüşdürülsün... Biri
o birinə öz vannı versin ki, dilənçi və kasıb olmasm” *.

Məzdəkin təlimi kütlələr arasmda geniş yayılmışdı. Muğanda, 
Talışda, Qaradağda xalq kütlələri Məzdəkin çağırışı ilə mübarizəyə 
qalxdılar. Sasani şahı Xosrov Anuşirvan mezdekilər hərəkatmı aman- 
sızhqla yatırdı. Məzdək özü də həlak oldu, lakin onun tehminin gizU 
ardıcıUan qaldılar. Məzdəkin təhmi Yaxm Şərq öikələrinde sonrakı 
bir sıra xalq hərəkatlarma böyük təsir göstərmişdir.

Erken orta esrler dövründe, VII-IX esrlərdə Azərbaycan xalqı orta 
əsrlər mədəniyyətinin, xüsusile müselman Şərqi medeniyyətinin inki- 
şafı üçün az iş görməmişdir. Hemin dövrde Azerbaycanm görkemh 
alimler pleyadası Hafız Əziz oğlu, Əbdül Əziz Həsən oğlu, Məkki 
Əhmed oğlu, AbduUa Əbdül Məlik oğlu və bir çox başqalannm adlan 
ilə parlayırdı^. Onlar təkce öz vetənleri Azərbaycanda yox, onun 
hüdudlanndan çox-çox uzaqlarda, bütün müsəhnan Şərqi öUcələ- 
rində şöhrət qazanmışdılar.

Dövrünün böyük yazıçısı və ahmi Məkki Əhməd oğlu o vaxtkı 
mədeni mərkez -  Bağdadda yaxşı təhsil almış, çoxlu səyahət etmiş 
və Şərqin iri şəherlerində olmuşdu. Tanmmış ərəb yazıçısı Yaqut 
Həməvi yazırdı ki, Məkki Əhməd oğlu elmin m üxtəhf sahələri üzrə 
çoxlu kitabm müəllifidir.

XI esrə yaxm gözəl xalq əfsanələri və əsatirleri esasmda 
“Kitabi-Dədə Qorqud” adı ile məşhur olan yüksək poetik xalq qəh- 
rəmanhq dastanı yarandı.

Erkən feodalizm dövründə Azərbaycanda bir tərəfdən dini-mistik 
təlim olan sufizm, digər tərəfdən neoplatoncasma işlənmiş aristo- 
telizm yayıhr.

XI əsrdə, Azərbaycanda dövlət birliyinin olmadığı bir vaxtda, öUcə 
səlcuqlann hücumuna məruz qaldı. Bu hücum böyük fəlakətlər getirdi. 
Olkə “gümüş böhränm”, ticarətin tənəzzülünün şahidi oldu. Azərbaycan 
mütəfəkkiri ƏbüUıəsən Bəhmənyar həmin dövrde yaşamışdır.

' A.KpbiMCKHH. “HcTopHfl cacaHHHOB H aaBoesaHHe H p a n a  apaöaM H” . M ocKBa, H3fl. 

1905 r.; n p o $ .  B .H .S a x o f lc p . “H cropH fl B ocroM H oro cpeHHeBeKoeba” . M ocKBa, 1944  r.



Əbülhəsən Bəhmənyann çoxlu əsərləri arasında “Mövcudatın 
mərtəbələri”, “Metafizika”, “Gözəllik və səadət”, “Musiqi haqqmda” 
xüsusilə seçilir*.

Bəhmənyar belə hesab edir ki, maddi dünya bizim şüurumuzdan 
asıh olmayaraq mövcuddur. Bəhmənyann fəlsəfəsi əsas etibarilə 
müəllimi Əbu Əli ibn Sinanm (Avisennanm) baxışlannm davamıdır. 
Bəhmənyann fəlsəfı baxışlar sistemi Aristotel fəlsəfəsinin islam dini- 
nin bəzi müddəalan ilə əlaqələndirihııəsi cəhdidir. Lakin Bəhmən- 
yarda materialist yönüm vacib və əsasdır. Bəhmənyar yazırdı ki, 
“varhq” sözü çox anlayışı ifadə edir, onlardan, hər şeydən əw əl, real 
gerçəkliyin mövcudluğunu qeyd etmək lazrnıdu'. Bəlımənyar yazır: 
“Biz iddia edirik ki, hər bir şey onun məzmununu təşkil edən öz 
gerçəkhyinə malikdir” .̂

Bəhmənyarm nöqteyi-nəzərincə, bütün mövcud olan şeylərin çox- 
cəhəthliyi son nəticədə dünyanm maddi əsası ilə şərtlənir. Bununla 
belə, Bəhmənyar heç də həmişə ardıcıl olaraq bu əsas prinsipdən, 
yəni real obyektiv dünyanm mövcudluğunun təsdiqindən çıxış etmir.

Bəhmənyar “Metafızika”da elmin predmeti haqqmda danı- 
şarkən bunlan yazır: “Metafizika” (təbiətin arxasmda olan) adı ilə 
tanman ehnin predmeti varhqda varhqdır (mövcud olan ondadır ki, 
mövcuddur). ...Varhqdan daha ümumi olan heç nə yoxdur” . Bəh- 
mənyar müəllimi Əbu ƏU Sinanm “Nə üçün insanm bədəni daima 
dəyişikUklərə məruz qahr, halbuki onun ruhu həmişə sabitdir və 
heç bir dəyişikliyə uğramrr?” sualma belə cavab vermişdi: “Biz, adət 
üzrə, belə hesab edirik ki, səhər gördüyümüz hər hansı bir heyvan və 
yaxud bitki axşam da bizim nəzərimizdə elə həmin vücuddur. Əslində 
isə belə deyil: o şeyi ki biz səhər görürük, bizim onu axşam gör- 
düyümüz kimi ohnur. Biz diqqətlə baxsaq aydm olar ki, səhər müşa- 
hidə etdiyimiz şey axşama yaxm artıq dəyişikliklərə uğramışdır. İnsa- 
nm ruhu elə bu cürdür; o bizim gözümüzə göriinmədiyinə görə 
dəyişiklikiəri də gömmnür, çünki o bizim mövcudluğumuz üçün 
sezilmədən dəyişir” . Bəhmənyann bu nıülahizələrində biz dialektik 
təfəkkürün elementlərini duyuruq.

' Bəhmənyann “Mövcudatın mərtəbələri” və “Metafizika” əsərləri Qərbi Avropa 
dillərinə, o cümlədən alman dilinə tərcümə edilmiş və 1851-ci ildə Leypsiqdə nəşr 
olunmuşdur. Ərəb dilində onlar Qahirədə çap edilmişdir.

 ̂Bəhmənyar. “Metafizika” , səh. 3.



Məhsuldar qüw ələrin inkişafı ilə elaqədar XII əsrdə Azərbay- 
canda xeyli sonralar adətən “İntibah dövrü” adlandınlan Qərbi Avropa 
mədəniyyətinə bir çox cəhətdən bənzər mədəniyyət inkişaf edir. 
XII əsrə doğru bir sıra Azərbaycan şəhərləri dövrünün iri, mədəni və 
iqtisadi mərkəzlərinə çevrildi. Azərbaycanm Yaxm Şərq ölkələrini 
Rusiya ilə birləşdirən ən mühüm ticarət yollannm üzərində yerləş- 
məsi, “gümüş böhranı”nın zəifləməsi və sonra aradan qaldınlması, bunun 
nəticəsində ticarətin canlanması -  bütün bunlar və bir sıra digər 
sosial-iqtisadi səbəblər XII əsrdə Azərbaycanm orta əsr mədəniy- 
yətinin inkişafma imkan yaratdı.

Feodallann -  çarlarm, şahlann və əmirlərin düşmənçihyinə, həm- 
çinin qapah kilsə mühitinə, müsəhnan və xristian ruhanilərinin fəahy- 
yətinə baxmayaraq Azərbaycan, Emıənistan və Gürcüstanın xalq kütlə- 
ləri canlı təsərrüfat əlaqələri, sıx mədəni və ideya ünsiyyəti şəraitində 
yaşayırdılar.

Həmin dövrdə Azərbaycanda orta əsrlər ədəbiyyatı, incəsənəti və 
ehni inkişaf edirdi. Demək lazımdır ki, bu mədəniyyət feodal xarakteri 
daşıyırdı.

X n əsrdə Şirvanda “şairlərin müəllimi” Əbül-Üla, şair Xaqani, şairə 
Məhsəti xanım, göy cisimlərinin hərəkətini 30 ilhk müşahidəsi nəticə- 
sində “Astronomiya” kitabmı tərtib və nəşr edən astronom-ahm Əbül- 
həsən Şirvani yaşayırdılar*. Özündən sonra astronomiyaya dair “Zic” 
adh elmi əsər qoymuş astronom Məhəmməd Fələki eyni zamanda 
istedadh şair idi .̂

Həmin əsrdə Azərbaycamn istedadlı meman Əcəmi Naxçıvani öz 
gözəl əsərlərini, bu günümüzə qədər qalmış Atabəy və Atababa məq- 
bərələrini yaratmışdır. Əzəmətli “Qız qalası” , Mərdəkan qalalan və 
başqa tikililəri inşa etmişdir. Həmin dövrün binaları arasmda Şirvan- 
dakı Gülüstan qalası seçihrdi (göstərilən qalalar Əcəmi Naxçıvanini 
layihəsi əsasmda tikilməmişdir — red.).

Qədim musiqi inkişaf edir və təkmilləşirdi. Hələ Babək dövründə 
onun Bəzz qalasında xalq musiqisi səslənir, gözəl rəqslər ifa olunurdu. 
Nizami dövründə Azərbaycan şəhərlərində incəsənət nümayəndələri 
az deyildi. “Xosrov və Şirin” poemasmda Nizami o vaxtlar məşhur olan 
muğamlar adlanan melodiyalardan bəhs edir.

- A.H.BaKHxanoB, ‘Tıo;iHCTaH-HpaM”, CTp. 168; F.Köçərli. “Azərbaycan ədəbiy- 
yatı tarixi materiallarr’, I c., 1-ci hissə, səh. 89.



XII əsrdə Azərbaycanda antik fəlsəfənin öyrənilməsinə meyil, 
astronomiyaya, riyaziyyata, təbabətə maraq müşahidə olunurdu.

Azərbaycanm həmin dövrünün qabaqcıl xadimləri sosial ideal- 
lannı irəli sürür, insanlara, feodal gerçəkliyinə yeni münasibət təb- 
liğ edirdilər.

Qaranlıq feodalizm zemanəsində dinin, metafızikanm, sxolasti- 
kanm ağahq etdiyi dövrdə Azərbaycanm qabaqcıl insanları XII əsrdə 
ictimai həyata işıq şüası saldılar.

Lakin bu insanlar tək idilər. Cəmiyyətin sinfi strukturu onlann 
ideyalarmm xalq kütlələri arasmda dərindən kök salmasma mane 
olurdu. Azərbaycanm qabaqcıl mütəfəkkirlərinin əsərləri ilə yabuz bə- 
ziiərinin tanış olmaq imkanı var idi, belə ki, feodal zülmünün ağır boyun- 
duruğu altmda inləyən xalqm böyük əksəriyyəti savadsız olaraq qalırdı.

XII əsr Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrinin əsas si- 
ması Nizami Gəncəvidir.

Orta əsrlər mədəniyyətinin Nizami Gəncəvi kimi dahi şair- 
mütəfəkkirinin yetişməsinə həmin dövrdə Azərbaycanda qabaqcıl 
mədəniyyətin formalaşması səbəb olmuşdu.

Nizami ensiklopedik zəkaya mahk idi. Fəlsəfənin, psixologiya- 
nm, filologiyanm, etikanm, siyasətin, pedaqogikanm, astronomiya- 
nm, təbiətşünashğm, təbabətin, estetikanm əsas problemləri -  Niza- 
minin bilik sahələrinin heç də tam siyahısı deyil.

Nizami fəlsəfi görüşlərində mürəkkəb təkamül prosesi keçmişdir. 
Nizaminin ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndə ideaHst fəlsəfə öz 
möhrünü vurmuşdur, o biri poeması “Yeddi gözəl”də idealizmin təsiri 
hələ də duyulur, lakin sonraİar Nizaminin fəlsəfi görüşlərinin təka- 
mülündə dönüş baş verir və o, materializm və idealizm arasmda 
tərəddüd etməyə başlayu.

Nizami empirizm (sensualizm) və rasionalizm arasmda əksliyi 
aradan qaldırmağa çalışırdı.

XII yüzillikdə hər yerdə və xüsusilə metafizik konsepsiyanm 
ağahq etdiyi, sxolastikanm və dini ehkamlann hökm sürdüyü Şərqdə 
Nizaminin dünyagörüşü dialektika elementlərini özündə ehtiva etməsi 
ilə aşkar seçilirdi.

Nizami bir sıra qabaqcıl, mütərəqqi ideyalar söyləyir. O deyir 
ki, “eyni çayda su daimi qalmadığı kimi, dünyada daimi olan heç



nə yoxdur” *. Nizaminin nöqteyi-nəzərincə, dünyada lıər şey həreket 
edir, daima yeni yaramr, köhnə məhv olur. O yazır: “Axı zaman biri -  
təkmilləşdirmək, digəri -  dağıtmaq olan başqa düzgün yol tanımır” .̂

Nizami “Leyli və Məcnun”da gösterir ki, maddi dünya bir- 
birinə münasibətdə iki cüt əkslik olan dörd ünsürdən (torpaq, su, 
hava və od) ibarətdir.

“Xosrov və Şirin” poemasmda Nizami yazu- ki, “həyat ölümə 
əsaslamr” .̂

Nizaminin fəlsəfi görüşləri kimi ictimai-siyasi görüşləri də 
müəyyən təkamül yolu keçmişdir.

Nizami şəhər sənətkarlanmn qabaqcıl hissəsini birləşdiren 
mütərəqqi əxi təriqətinə mensub idi.

Ən yaxşı dövlət quruluşu, kütlələr üzərində istismar və zülmün 
aradan qaldırılması haqqmda ideya Nizamini həmişe narahat edir 
və onun yeni yollar axtarışmm mərkəzində dururdu. Humanist ola- 
raq o, insan şəxsiyyətinin xoşbəxtliyi ve azad surətde inkişafı 
uğrunda çıxış edirdi.

Nizami maarifçilik ideyalannı təbliğ edir. O göstərir ki, Yıma- 
nıstan elmin inkişafı sayəsində bütün dünyada meşhur olmuşdur.

Nizaminin sosial görüşlərinin tarixi məhdudluğu özünü onda 
gösterir ki, o, elm və incəsənətin inkişafmm təməli olan amilləri 
özü üçün aydmlaşdırmır. O, insan cəmiyyətinin inkişafı prosesini 
idealistcesinə anlayır. Sosial bərabərsizlikdən damşarkən, Nizami 
onu doğuran əsas səbəbləri göstərə bihnir. Bununla belə, o, hüquq 
bərabərliyi ideyasmı təbliğ edir və insanlan əmekdaşhğa, xeyirxah 
işler görməyə, şerle mübarizə aparmağa dəvət edir.

Nizami feodallann -  hökmdarlarm keskin tənqidi ilə çıxış edir. 
Nizaminin şahlar və onlarm əlaltılannm cinayətləri haqqmda dediyi 
sözlər acı satira kimi səslənir:

“M ən beyİnləri boşaldılmış başlar görm üşəm  ki,
Onlar, çirkin üsulla çox başlar üzm üşlər” .

Nizami nezərə çatdırır ki, hətta mesenat-şahlar ehn və incə- 
sənət adamlanna yalmz alçaqcasma lovğalanmaq, yakıız şöhrət 
qazarmıaq istədikleri üçün himayə edirlər.

' HHsaMH. “HcKeHAep-HaMə”, cxp. 205.
 ̂H h SEMH. “ XOCPOB H IllH pH H ” , CTp. 4 8 6
 ̂Yenə orada, səh. 337.



“O nlann hamısı sərraf xislət alverçilərdir,
Öhdəsində olanlara əzab verənlərdir” .

Təsadüfı deyil ki, Nizami ömrü boyu feodal hökmdarlanmn 
saraylanndan uzaqda yaşamışdır.

Nizami bütün hökmdarlara qarşı çıxış edirdi, çünki yaxşı bilirdi 
ki, şahlann hamısı qəddarhqda bir-birinə bənzəyir, hərçənd bəzi- 
ləri gözdən pərdə asmaq üçün ədalətdən çox dəm vururlar. Nizami 
xalqm özü tərəfindən idarə edilən cəmiyyəti görmək arzusunda idi.

 ̂ % 

“Iskəndəraamə” poemasmda deyilir ki, onun qəhrəmam Iskəndər 
dünyam fəth etdikdən sonra şimalda azad və xoşbəxt yaşayan bir xalqla 
qarşılaşır, yəni orada Nizaminin axtardığı və arzu etdikləri həyata 
keçmişdi.

Nizami hər bir hekayəsində (dastamnda) hər hansı bir sosial 
məsələyə toxunur. Məsələn, “Arximed və Çin qızı haqqmda dastan”m 
əsas ideyası ailə məişətinə və çoxarvadhhqla mübarizəyə aiddir.

Nizami xalqı düzlüyə və doğnıluğa çağınr, həqiqəti rədd edən- 
ləri damğalayır.

Nizamiyə görə, öz fıkirlərini dostlanna açıq söyləməkdən çəkin- 
mək lazım deyil, çünki smanmış və yoxlanmış dostlara inanmadan 
dövləti idarə etmək olmaz. Lakin hər kəsə etibar etmək ohnaz. Gözü- 
bağh etibar məhvedici nəticələrə səbəb ola bilər. Hər bir işdə uğur 
iradənin möhkəmliyindən və bütün və hər cür maneələri aradan 
qaldırmaq səyindən asıhdu:. Uğursuzluq ruh düşkünlüyünə gətirib 
çıxarmamalıdır. İnamla irəliyə getməkdə davam etməlisən, yadda 
saxlamahsan ki, hər cür əlverişsiz şərait tezliklə dəyişə bilər, çünki 
dünyada hər şey dəyişir. Bədbinlik fəlakətin mənbəyidir.

Nizami yoxsullarm, məzlum kütlələrin müdafiəsinə qabcır. 0 , hər 
vasitə ilə onlara kömək etməyə, qəlblərinin hərarəti ilə onlan isit- 
məyə çağınr, çünki ehtiyacı olana kömək etmək ictimai həyatda rifa- 
hm əsas şərtlərindən biridh. Nizami etikasmm əsas müddəaları bun- 
lardır. Nizaminin etik görüşləri “İskəndəmamə” poemasmda xüsusilə 
aydm ifadə edilmişdir.

Nizaminin yaradıcılığmda xalqlar və irqlərin hüquq bərabərliyi 
ruhu hakimdir. Bax, məsələn, Nizami həbəşlər haqqmda belə fıkir 
söyləyir:

“H əbəş qaradu-, dəm ir kimi,
Onun dərisi qaradır, amma qəlbi təmizdir!



Nizami yaradıcıhğmm ilk dövründə müdrik və ədalətli padşah 
ideyasmı irəli sürür, sonuncu “İskəndəmamə” poemasmda isə o, 
özünün sosial utopiyasmı -  varhlara və kasıblara bölgünün, zorakı- 
hğm və məcburiyyət aparatmm olmadığı ideal cəmiyyətini yaradır. 
Bu cəmiyyətdə tüfeyh ünsürlər yoxdur. M əhkəmələr də yoxdur, 
çünki burada oğurluq, qarət, qətl və başqa cinayetlər baş vermir. 
Bu cəmiyyətin sakinləri müharibə etmirlər, “qan tökmürlər”. Bütün 
vətəndaşlar eyni hüquqlardan istifadə edirlər. Kimə isə bədbəxtlik üz 
verəndə, onun dərdinə hamı şərik olur; sevincli anlarda uşaqdan böyüyə 
hamı sevinir. Bu cəmiyyətdə pis adam tapa bihnəzsən. Bütün sakinlər 
sağlam düşüncəyə maUkdirlər, yüksək əxlaqi təmələ arxalamrlar. 
hısanm sağlamhğı və rifahı onlarda birinci yerdə durur. Yakuz çox qoca 
adamlar ölür.

Nizami həmçinin kollektiv əmək və istelılak predmetlərinin böl- 
güsündə bərabərlik ideyasmı aşılayır. Onun ideal cəmiyyetində 
torpağı elhklə ekir və şumlayırlar, bu cəmiyyətdə heç kəs zəhmət- 
dən qorxmur, hamı əlbir işləyir. Nizami əm ək haqqmda deyir:

t

“Iş üçün biz bu düııyaya gəlmişik,
Boş söhbət üçün gəhnəm işik” .

Nizaminin ideal cəmiyyetində Allaha sitayiş edilir, lakin məbədler 
və ruhanilər yoxdur.

Nizaminin təsvir etdiyi ideal cəmiyyət həyatmm bu mənzərəsi 
onun feodal cəhalətpərəstliyi əleyhinə etirazmı, ədalət və ağlm təntə- 
nəsine çalışdığmı göstərirdi. Lakin öz tarixi mehdudluğu və tarixi 
ideahst anlamı üzündən Nizami müasiri olduğu ictünai qumluşu dəyiş- 
məyin düzgün yollannı görmür.

Nizami Gəncəvinin yaşayıb yaratdığı XII əsrdə Azərbaycanda 
sufızm adlanan dini-fəlsəfı təlim geniş yayılmışdı. Sufizmdə iki 
cərəyanı fərqləndirmək lazımdır. Onlardan biri sırf mistik xarakter 
daşıyırdı. Digər cərəyan isə dini örtük ahmda feodal qaydalan əley- 
hinə çıxış edirdi. Bu cereyanm səciyyəvi cəhetləri materiahst meyiUər 
və dini məsələlərdə azadfıkirhhk idi. F.Engels yazırdı: orta əsrlər 
dövründə “ ...feodaUzm üzərinə bütün ümumi hücumlar... bütün 
inqilabi, sosial və siyasi təhmlər eyni zamanda ilahiyyatçı bidətləri də 
özündə təmsil etməh idi. İctimai münasibetlər üzərinə hücumun müm-



kün olması üçün onlann üstündən müqəddəslik örtüyünü götürmək 
lazım idi” *.

Bütün Şərqdə olduğu kimi Azərbaycanda da şəxsiyyəti, təbiəti 
Allahla eyniləşdirən panteist-fılosoflar özlərini sufı adlandınrdılar. 
Onlarm arasmda sufılərin təlimini nəzəri cəhətdən əsaslandıran
XIII əsr Azərbaycan fılosoftı Mahmud Şəbüstəri görkəmli yer tutur. 
Şəbüstərinin çoxsayh əsərləri arasmda “Gülşən-i raz” (“Sirlər gül- 
şəni”) xüsusilə seçiHr. Şəbüstərinin bu əsəri sufılərin dünyagörü- 
şünün öyrənilməsinin əsas qaynaqlanndan biridir.

Şəbüstərinin göstərilən əsərində toxunulan bir çox fəlsəfı m əsə- 
lələr arasmda idrak nəzəriyyəsi xüsusi yer tutur. Şəbüstəri təfəkkür 
prosesi haqqmda danışarkən yazır: “Təfəkkür yanhşdan (fanidən) 
həqiqətə doğm getməkdir. Cüzi (kiçik) arasmda böyüyü görməkdir 
(xüsusi arasmda ümumini gönnəkdir)” .

Şəbüstəri digər əsəri — “Tədqiqatçılann güzgüsü”ndə yerdə həya- 
tın meydana gəlməsi haqqmda məsələnin maraqh şərhini verir. 0  
yazır: “Bitkilər aləminin (flora) həyat başlanğıcı öz atributlan ilə bir- 
hkdə heyvanat aləminin (fauna) həyat başlanğıcma xidmət edir, hey- 
vanat aləminin həyat başlanğıcı isə insanm həyat başlanğıcma 
xidmət edir” .

XIII əsrin ortalannda Cənubi Azərbaycanda, Marağa şəhərində 
bütün Yaxın Şərqdə şöhrət qazanmış rəsədxana fəahyyət göstərirdi^. 
Ozündən sonra “YoUar” , “Şəfəqin çıxması” , “Həqiqətin bəyan 
edihnəsi” və başqa gözəl əsərlər qoymuş təbiətşünas ahm və məntiqçi 
Mahmud Əbubəkr oğlu elə həmin əsrdə Urmiyada yaşamışdır^

XIV əsr mütəfəkkiri Fəzlulla əl-Hürufmin (Nəimi) və onun 
şagirdi İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü feodahzm və Şərqdə 
onun ideologiyası olan rəsmi islam dini əleyhinə mübarizənin daha 
cəsarəth formasıdır. Nəsiminin fəahyyəti Teymurun hücumu ilə bir 
vaxta təsadüf edir. Teymurilərin hökmranlığımn ağır illəri Nəsiminin 
yaradıcüığmda öz əksini tapmışdır. Teymurilərin hökmranhğı əley- 
hinə xalq kütlələri ayağa qabcırdı. Kütlələrin etirazmm ideya ifadəsi 
“Hürufı” (hüruf -  hərflər) hərəkatı adlanan hərəkatm geniş yayıl- 
ması oldu. Hürufılər belə hesab edirdilər ki, “hərfləri dərk etmiş”

‘ O .Ə H re j ib c .  “ K pecTbaHCKajı BoiİHa b repM aH H iı” , H3ä. 1932 r . ,  c ı p .  33. 
^ “Tpyflbi coBemaHHH no HCTOpHH ecTecTBOSHaHiw” . Hsn. AH. CCCP, 1948,



insan özü-özündən yüksəkdə durur. Belə insan AUah da ola bilər. 
Hürufılərin formulu bəyan edir: “Həqq mənəm!” Nəsimi hürufilərin 
təliminin böyük ideoloqlanndan, onu yayanlardan biri idi. Bu təhmi 
inkişaf və təbliğ edərək o, hakim sinfin mənafeyini ifadə edən teymu- 
rilərlə və islam dinilə mübarizənin fəal iştirakçısı olmuşdur.

Nəsimi öz ideyalarmm təbliği məqsədilə uzun müddət Yaxm 
Şərqdə səyahət etmiş, Hələbdə olmuş, hürufılərin bir çox tərəfdar- 
lannı öz ətrafma toplamışdı. Hələbdə Nəsimi teymurilər tərəfmdən 
ələ keçirilmiş və edam edilmişdi. Onu işgəncə ilə öldürmüşlər. 
Sağkən mütəfəkkirin dərisini soymuşlar, lakin Nəsimi ölüm aya- 
ğmda belə öz fəlsəfi və ictimai-siyasi baxışlarmdan üz döndərmə- 
diyini söyləmişdir. O, uca səslə demişdir: “Həqq mənəm!”

Nəsimi belə hesab edirdi ki, dünya dörd əsas ünsürdən: su, od, 
hava və torpaqdan ibarətdir. O öyrədirdi ki, dünya materiyanm ınkı- 
şafı nəticəsində yaranmışdır. Quran təlimini rədd edərək, Nəsimi 
bütün müsəlmanlan islam dininə ibadətdən imtina etməyə çağuırdı. 
Nəsiminin təliminə görə, mərkəzdə duran insandır, kainat onun
ətrafmda genişlənir.

xrv əsrin sonu və XV əsrin əw əlində bəstəkar, bir sıra musiqi
əsərlərinin və orijinal Azərbaycan təranələrinin müəllifi Marağalı 
Əbdül Qadir öz musiqi yaradıcılığı ilə bütün Yaxm Şərqdə şöhrət
qazanmışdı'.

XV əsrdə riyaziyyat, astronomiya, estetika və məntiqlə də m əş- 
ğul olan məşhur Azərbaycan alimi Şükrulla Şirvani- yaşayıb yarat- 
mışdır. O, elmi əsərlərin şərhçisi kimi də tanmır.

Dövrünün yüksək təhsil görmüş şəxsiyyəti, ədəbiyyatda Xətayi 
təxəllüsü ilə məşhur olan I Şah İsmayıl öz dövlətinin paytaxtı Təb- 
rizdə kitabxana yaratmış, buraya çox qiymətli, nadir əlyazmalan 
toplamışdı. Onun himayəsi altmda rəssamhqda yeni istiqamətin və 
İncəsənət tarixində Təbriz məktəbi adı ilə tanman məktəbin yara- 
dıcılan olan miniatürçü rəssamlar işləyir və yaradırdılar. Bu mək- 
təbin banisi istedadh usta -  miniatürçü Behzad idi^ Mahir miniatür 
ustası azərbaycanlı Əvəz ƏIi şöhrətdə ondan geri qalmurdı, o, Şərqdə 
çox məşhur ədəbi məcmuə “Kəlilə və Dimnə”nin azərbaycancaya 
tərcüməsinə gözəl rəsmlər çəkmişdi.

1 > S n. tj-a.



XVI yüzillikdə Azərbaycan fəlsəfı fikrinin inkişafı tarixində 
M əhəınməd Füzuli xüsusilə seçilir. Füzuli I Şah İsmayıl Səfəvi 
vaxtmda Osmanh Türkiyəsinin işğalçıhq cəhdləri əleyhinə mübarizə 
aparan böyük mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin yarandığı bir 
dövrdə yaşayıb yaratmışdır.

Füzuh antik fəlsəfə ilə yaxşı tanış idi. Şair Füzuh ahmin vəzi- 
fəsini insanlan tərbiyə etməsində görürdü. O deyirdi ki, poetik söz, 
elmi əsərlər insanlann qəlblərində ən yaxşı insani keyfiyyətləri: düzlük, 
saflıq, cəsarət, sədaqət, ədalət, rəhmdillik, möhkəmlikvə əzmkarhq 
oyatmahdır.

Füzulinin əsərləri bütün Yaxm Şərqdə geniş yayılrmşdı. Onun 
fəlsəfi traktatı “M ətləül-etiqad” ' fəlsəfənin əsas məsələlərinə, 
“Səhhət və Mərəz”, “Rindü Zahid”, “Yeddi cam’"  əsəriəri isə təba- 
bət, dövlət quruluşu və astronomiya məsələlərinə həsr olunmuşdur. 
Poeziya üçün ehnhı əhəmiyyəti haqqmda Füzuli yazu-dı: “Mən 
istəmirdim ki, mənim poeziyam elmlərdən ayn düşsün. Elmlə bağlı 
olmasaydı, o, cansız bədənə bənzəyərdi. Bax buna görə mən ömrü- 
mün bir hissəsini humanitar və dəqiq elmləri öyrənməyə həsr etdim, 
bununla poeziyamm gəlinini eim mirvariləri ilə bəzədim” .

Füzulinin fəlsəfi baxışlarmı səciyyələndirmək üçün onun 
“M ətləül-etiqad” traktatmı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu fəlsəfi 
traktatmda o, idrak məsələlərinə mühüm yer ayırır. Füzuli deyir ki, 
idrak yollanm müəyyənləşdirərkən tədqiqatçılarm fikirləri ayrıhr, 
yəni “bəziləri deyirlər ki, həqiqi yalmz odur ki, ağıl ilə olur; başqalan 
isə deyirlər ki, bu yol nəfsi ehtiraslarm ram edilməsidir, daxilən təmiz- 
lənmə yoludur, çünki ağıl ilə olan heç də həmişə həqiqi olmur” . 
Füzulinin özü bu m əsələdə tərəddüd edərək, insanlarm fəaliy- 
yətinin də nəzərə almmasmm vacibliyindən yazır.

Füzuli fəlsəfi traktatmm ikinci böhnəsində, əsas etibarilə, dün- 
yanm mənşəyi məsələlərini və yaxud, onun öz təbirincə desək, dün- 
yanm başlanğıcı haqqmda məsələləri işıqlandınr. Füzuli deyir: 
“Aləmin mənşəyi Tanndan başqa bütün digər varlıqlardan ibarət olub, 
dəyişməz bir həqiqəti (gerçəkliyi) vardır”^ Buradaca Füzuli Miletli 
Falesin, Heraklitin, Demokritin dünyanm mənşəyi haqqmda baxış- 
lannm əsas cəhətlərini işıqlandınr.

‘ Azərb. SSR EA-nm Fəlsəfə İnstitutunun elmi fondu.
 ̂ Azərb. SSR EA-mn Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi fondu.
Füzuli. “M ətləül-etiqad”, səh.l2.



Falesin fəlsəfı baxışlarmı izah edərkən, Füzuli onun nöqteyi- 
nəzərini düzgün göstərir: “Miletli Fales üçün ilk ünsür sudur, çünki
0, hər cür şəklə düşə bilir. Onun sıxlaşmasından torpaq, saflaşma- 
smdan od və hava, odun tüstüsündən göy əm ələ gəlmişdir... Onun 
(F a le s in -//./f .)  taxtı suyun üzərində idi”^

Füzuli öz traktatmda yazır: “M övcudij^əti hərəkət vasitəsi ilə 
olan hər bir şeyin qalıb yaşaması da hərəkət vasitəsilə olmahdır” .̂

Bu fıkri inkişaf etdirərək Füzuli deyir ki, bir cisim hərəkətsiz 
qalmış digər cismin hərlənməsinin səbəbidir. Hərlənmənin sürətin- 
dən cisimdə hərarət yaranmış, bundan o isinmiş, yumşalmış, parça- 
lanmış və oda çevrilmişdir.

Füzuli yer üzündə həyatm əm ələ gəlməsi məsələlərinə, həm- 
çinin estetika, etika, dövlət quruluşu və ictimai həyat məsələlərinə 
diqqət yetirir.

Dövrünün dövlət quruluşuna mənfı münasibət bəsləyən Füzuli 
deyir ki, heç bir qabiliyyəti olmayan ləyaqətsiz adamlar yüksək dövlət 
vəzifələrinə sahib olurlar... Füzuh yazır: “Bəziləri heç də ləyaqəti 
olmadan rəyasətə və yüksək rütbəyə çatır”^

Füzuli həyat vasitələrinin insanlar arasmda bərabər bölünmə- 
məsinə diqqəti cəlb edir. Füzuli yazır: “İnsanlar arasmda eləsi olur 
ki, yoxsulluq ələmi içərisində ölür, eləsi də olur ki, varlılıq ləzzəti 
içərisində ölür. Əgər haman yoxsulluq bəd əməl və həmin varlı yaxşı 
əməl sahibi olmuşsa, iş öz qaydası ilə getmişdir; varhhq yaxşı əməlin 
mükafatı, yoxsulluq isə bəd əməlin cəzası olmuşdur. Lakin əgər iş 
əksinə olarsa, eyni zamanda həm yaxşı əməl sahibi, həm də yoxsul 
olan adam yoxsulluq ələmi qarşısmda müəyyən bir əvəzə çatmah 
olur... Demək ohnaz ki, yoxsulluq və yaxud varhhq tənbəllik və yaxud 
çalışma ilə əlaqədar olub, ancaq Tann tərəfmdən qismət olmuşdur; 
çünki çahşmamn şərti bədən sağlamhğı nailiyyəti və maneçilik gös- 
tərən hadisələrin olmamasmdan ibarətdir... insan təbiəti şəhvət və 
qəzəb qüw ələrinin vasitəsilə əlverişli şeyləri özünə cəlb etmək və 
zərərli şeyləri rədd etmək (qabiliyyəti) əsasmda qurulmuşdur; 
çünki bu iki qüw ə təbiətin (insan təbiətinin) bəzi cəhətlərini ələ keçi- 
rərkən bir məzlumun varmı əlindən almağa və yaxud onu zülm ilə

' Füzuli. “M ətləül-etiqad”, səh.l2. 
 ̂Yenə orada, səh. 18.
 ̂Yenə orada, səh. 68.



öldümıəyə səbəb olur. Əgər bunun qarşısmda cəza verilməzsə, 
ədalət pozulmuş olar” '.

Sonra Füzuli insanm bədəni və ruhu haqqmda yazır: “İnsan mh 
və bədənin birlikdə olmasmdan ibarətdir. Bunlarsız onlann (yəni 
insanlann) növ və keyfıyyətini təsəw ür etmək olmaz və biri digəri 
olmadan fəaliyyət göstərmir” .̂

Füzulinin sosial-siyasi baxışlannı anlamaq üçün onun digər əsəri 
“Şikayətnamə” də səciyyəvidir, burada o, feodallann və şah məmur- 
lannm özbaşmahğmı və zorakıhğmı ifşa edir, feodai zülmü altmda 
inləyən xalq kütlələrinin ağır vəziyyətini göstərir.

XVIII əsrdə Azərbaycan xalqmm tarixi İraq, Orta Asiya, Əfqa- 
nıstan, Hindistan, Yəmən, Ərəbistan, Misir, Sudan, Türkiyəyə səya- 
hət etmiş, həmçinin öz vətəni Azərbaycanı tədqiq etmiş və Şirvan, 
Muğan, Tahş, Ordubad, Naxçıvan, Ərdəbil, Ağsu, Dərbənd, Bakı, Bərdə, 
Təbriz, Gəncə və başqa şəhərlərdə oimuş coğrafıyaçı və etnoqraf 
alim Hacı Zeynalabdin Şirvanini elm meydamnda irəli çəkdi. Hacı 
Zeynaiabdin Şirvani sanbalh əsərini -  “Səyahət bağ f’nı (“Büstanüs 
səyahə”) yaratmışdır, burada o, əlifba sırası ilə olduğu ölkələri, 
həmçinin bu ölkələrin sakinlərinin mədəniyyətini, həyat tərzini, adət- 
lərini, dinini, təriqətlərini və i.a. müfəssəl surətdə təsvir etmişdir^

XIX əsrdə Rusiya ilə sıx qarşılıqlı münasibətlərin bərqərar olması 
və Zaqafqaziya xalqlannm rus xalqı ilə dostluğunun mölıkəmlənməsi 
Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda da mədəniyyət və elmin 
sonrakı inkişafma səmərəli təsir göstərdi.

XrX əsrin materialist fılosofu Mirzə Fətəli Axundov Şimali Azər- 
baycanm Rusiyaya birləşməsinin mütərəqqi əhənıiyyəti haqqmda 
yazırdı: “...ruslarm himayəsi altmda canları, mallan və namuslannm 
toxunulmazlığı tamamilə təmin olunmuş müsəhnanlar mslardan ürküb 
qaçmaq və uzaqlaşmaq hallanna son qoymuş olarlar. Onlar başa dü- 
şərlər ki, özlərinin İrandakı və Türkiyədəki qardaşlan acmacaqlı vəziy 
yətdə və dəhşətli ehtiyac içində yaşayırlar. ...dini etiqaddan doğan 
fanatizm... onlann arasmdan məhv olub gedəcəkdü*, kor-koruna fana- 
tizmin təlqininə uyaraq öz ruhlarmı müsəhııan sultanmm hakimiyyəti 
altmda yaşamaqla “bağışlatmaq” təmənnası ilə müsəlmanlann Tür-

‘ Füzuli. “M ətleiil-etiqad”, səh.l2.
 ̂Yenə orada, səh. 79.



kiyəyə köçüb getmək əhval-ruhiyyəsinə son qoyulacaq. Eləcə də 
təkcə Qafqaz ölkəsində hər il milyonlarca pulun, heç bir faydası 
olmadan göyə sovrulmasma səbəb olan Məkkə ziyarətinə meyil 
aradan gedəcəkdir. Qafqaz müsəlmanlannda savadlanmaq həvəsi, 
elmləri öyrənnıək cəhdləri əm ələ gələcək, onlarm əxlaq və tərbi- 
yəsi yaxşılaşacaq... İndiyə qədər əhalinin əksəriyyətini rus dilini 
öyrənməkdən çəkindirən ancaq dini əqidələrdh-; ruhanilər xalqı inan- 
dırmaq istəyirlər ki, rus dilini öyrərmıək günahlann bağışlanmasma 
mane olur” '.

XIX əsrdə Azərbaycanm qabaqcıl ictimai və fəlsəfı fıkri mütə- 
rəqqi rus ictimai və fəlsəfı fıkrinin səmərəli təsiri altmda inkişaf 
etmişdir.
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XIX ƏSRDƏ AZƏRBä YCANDä  
SOSİÄL-İQTİSä Dİ VƏZİYYƏT

XIX əsrin əw əllərində Azərbaycanda yarannıış olan tarixi şərait 
Azərbaycan xalqına iki altemativ yoİdan birini seçmək imkanı yaratdı. 
Azərbaycan xaiqı ya geri qainıış feodal İran şalıiığma və Türkiyə 
suitanlığma tabe olmalı, ya da Rusiyaya biriəşməli idi. Belə bir tarixi 
şəraitdə Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirilməsi çox da pis olmadı.

1828-ci ildə bağlanan Tüi'kmənçay müqaviləsinə əsasən, Azər- 
baycan xalqı iki hissəyə bölündü. Cənubi Azərbaycanda yaşayan əha- 
İinin əksər hissəsi İran şahlannm əsarəti altma, Şimali Azərbaycan 
əhaUsinin az bir hissəsi isə çar Rusiyasmm hakimiyyəti altma düşdüiər.

Şimali Azərbaycanm və bütün Qafqazm Rusiyaya birləşdiril- 
məsi böyük hadisə idi.

Rusiya hətta o vaxt mütərəqqi mədəniyyətin daşıyıcısı olduğu 
halda İran şahhğı və Türkiyə suitanlığmda feodal zülmünün ən ağır 
fomıalan hökm sürürdü, orta əsr geriliyi qalmaqda idi.

Rusiyaya birləşdirihnək həm Azərbaycan xalqı və həm də Zaqaf- 
qaziyanm digər xalqlan üçün çox da ziyanlı olmadı.

t

XVin əsrdə və XIX əsrin əwəllərində geri qalmış Iran və Türkiyə 
feodal dövlətləri tərəfindən əsarət altma ahndığmm real qorxusunu 
nəzərə alan mütərəqqi dövlət xadimləri və Azərbaycanm qabaqcıl 
ictimai fıkir nümayəndələri, məsələn, uzaqgörən Qubalı Fətəli xan, 
Qarabağ xanlığmm keçmiş vəziri, XVIII əsrin görkəmli şairi və dip- 
lomatı Vaqif və bir çox başqaları Rusiyaya tərəfdar idilər.

Tarix göstərdi ki, Azərbaycanm qabaqcıl adamlan səhv etmə- 
mişlər, çünki imperiyanın ucqarlarmda məskunlaşmış millətlərə müna- 
sibətdə çarizm müstəmləkəçilik siyasəti yürüdürdüsə də, Rusiya 
Zaqafqaziya və Orta Asiyanm ictimai-iqtisadi inkişafmda mütərəqqi 
rol oynamışdı.

F.Engels yazmışdı: “Şərqə münasibətdə Rusiya həqiqətən 
mütərəqqi rol oynayır” '.

K.MapKC H O.ƏHrejibc. CoHHneHiw, t . XXI, 1929 r., CTp. 211



Şimali Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirilməsinin Azərbaycan 
xalqmm müqəddəratı üçün böyülc mütərəqqi əhəmiyyəti olmuşdur. 
Şimali Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirilməsi ilə Azərbaycarun xanhq- 
lara parçalanmasımn qarşısı ahndı, xanlarm ölkənin dağıhnasma səbəb 
olan, daim öz aralannda apardıqlan daxili müharibələr dayandmldı.

Şimah Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirihnəsi hanhlann və türk- 
lərin Azərbaycanı dağıdan və talan edən basqmlarma son qoydu.

XIX əsr Azərbaycan tarixçilərindən Əhməd bəy Cavanşirin*, 
Əbdül Lətif Əfəndinin^, Mir Camal Qarabağinin^, Mirzə Adıgözəl 
bəyin'^, xüsusilə, Abbasqulu ağa Bakıxanovun^ və digərlərinin yazı- 
lannda Iran qoşunlarmm Azərbaycana dəhşətİi hücumlarmdan, Azər- 
baycan əhalisinə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs edən bir çox 
faktlar vardır. İran hökmdan qaniçən Ağa M əhəmməd şah Qacarın
XVIII əsrin ortalarmda Azərbaycana zorla girərək, kəndləri necə 
yandırmasını, mal-qaranı, əhalini özü ilə aparmasım biz bu əsərlərdən 
oxuyuruq. O, Azərbaycamn dmc əhalisini amansızcasma qırmaq haq- 
qmda əmr vermişdi. Yadelli işğalçılarm saysız miqdarda soyğunçu 
yürüşləri Azərbaycanm məhsuldar qüw ələrini məhv edir, əhalinin 
həyatmı dözülməz hala salırdı.

Azərbaycanm Rusiyaya birləşdüihnəsi ölkəni iranhlann və digər 
yadelli işğalçılarm bu basqmlanndan xilas etdi.

Azərbaycanm Rusiyaya birləşdirilməsi Rusiya ilə daha sıx əlaqə 
yaratmağa və onun vasitəsilə gələcəkdə təsərrüfat məhdudluğu çər- 
çivəsindən çıxaraq dünya bazarma qoşulmağa və qismən də olsa 
kapitalizmin inkişaf dairəsinə daxil olmağa imkan yaratdı.

Nəhayət, Azərbaycamn Rusiyaya birləşdirihnəsi Azərbaycan mədə- 
niyyəti ilə qabaqcıl rus mədəniyyəti arasmda əlaqənin yaranmasma 
səbəb oldu.

Bununla yanaşı qeyd etmək laznndır ki, Azərbaycanın Rusiyaya 
biriəşdirihnəsi ilə ikiqat zülm altına düşən Azərbaycan zəhmətkeşləri 
olduqca ağır bəla və iztirablara dözməli oldular.

‘ “ 1747-ci ildoıı 1805-ci ile qedər Qarabağ xanlığmm sİyasi mövcudluğu haqqmda 
Şuşa, 1901.

 ̂“Şoki xanlarınm tarixi”. Bakı, 1926.
 ̂“Tarİxi-Qarabağ” (“Qarabağnamə”).

■' “Qarabağnamo" (olyaznıası).
’ “ rıojıııcTan-HpaM” . BaKy. 1926 r.



Şimali Azərbaycan çarizmin müstəraləkəsinə çevrilmişdi. Azər- 
baycamn zəhmətkeş kütləsi ikiqat ağır zülm çəkməli idilər, çünki 
onlar təkcə yerli feodallar tərəfindən deyil, həm də çar hökuməti tərə- 
findən istismar olunurdu. Azərbaycanı öz müstəmləkəsi hesab edən 
çarizm onu Rusiyanm inkişaf etməkdə olan kapitalist sənayesinin 
aqrar əlavəsinə çevirmişdi.

Bundan əlavə, çarizm Azərbaycanda milli müstəmləkəçilik siyasə- 
tini aparmaqla Azərbaycan xalqmm milh mədəniyyətinin inkişa- 
fma mane olmağa çahşırdı.

Çarizm təkcə Azərbaycan xalqma deyil, eləcə də ruslara və keç- 
miş Rusiya imperiyasmm bütün digər xalqlarma m \m  edir və onlan 
sıxışdınrdı.

* * *

Şimali Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra birinci onillik 
ərzində onun iqtisadiyyatmda elə bir ciddi dəyişikhk hiss olunmadı. 
XIX əsrin 20-30-cu ihərində Azərbaycanda hələ də natural təsər- 
rüfat üstünlük təşkil edirdi.

Dənli bitkilər istehsal edən əsas rayonlar Quba, Şirvan və Talış 
əyalətləri, Yehzavetpol mahah və buğda, arpa, bir qədər də düyü isteh- 
sal edən digər yerlər idi. İpək istehsahnm mərkəzi Şirvan, Qarabağ 
və Şəki sayıhrdı. Texniki bitkilərdən boyağm hazırlanmasında istifadə 
olunan boyaq otu istehsal olunurdu. Heyvandarhq nisbətən Şirvanda 
və Qarabağda inkişaf etmişdi. Lakin heyvandarhq müəyyən qədər 
hələ köçəri xarakter daşıyırdı. Kürün mənsəbində və Xəzərin sahil- 
lərində zəngin bahq vətəgələri var idi. Abşeronda şoran göllərdən 
duz hasil edihrdi. Naxçıvanda isə duz yataqlan istismar olunurdu.

Abşeronda neft istehsal olunurdu. Ə w əllər xanlara məxsus olan 
neft mənbələri Şimali Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra 
çarm xəzinəsinə keçmişdi. Çar hökuməti onları icarəyə verirdi.

Neft istehsah olduqca ləng gedirdi, texniki istehsalat isə primi- 
tiv halda qalmaqda idi. O vaxtın bəzi sənədlərində neft quyulannm 
istisman təsvir olunur.

Bakı qəzasmın dövlət əmlakmm qəyyumu N.Kvartano özünün 
5 aprel 1842-ci il tarixli bildirişinə qəzamn əmlakmm vəziyyəti haq- 
qmda ətraflı məlumat əlavə etmişdi. Həmin sənəddə deyilir ki, 
1841-ci ildə məskunlar mineral-mədən müdiriyyəti üçün m ədən- 
dən pulsuz duz hasil etmək mükəlləfıyyətindən azad edilirlər, lakin



onlar 1840-cı ildə müəyyənləşdirilmiş vergidən elavə xəzinəyə 
4433 man. 80 qəp. ödəməlidirlər.

Bımdan əlavə sənəddə Balaxam kəndinin vergi ödəməkdən azad 
olunduğu və onlann pul və mal mükəlləfıyyətini verib qurtardıqları 
göstərilmişdi, lakin əhali mineral-mədən müdiriyyətinin bölgüsünə 
və göstərişinə əsasən nefl hasil etməyi öhdələrinə götüımüşdülər, 
lakin Balaxanı kəndinin əhalisi istər yayda, istərsə də qışda hər gün 
kəndin ətrafmdakı neft quyularmdan neft hasil edirdilər^ Balaxanı- 
Iılar əmək haqqmı aşağıdakı qaydada alırdılar: “...Nefti hasil etməyə 
görə 1474 man. 56 qəp., neftin öz-özünə sudan və palçıqdan təmiz- 
ləndiyi yerli anbarlara gətirihııəsinə görə 648 man. 88 qəp. (bu anbar- 
lar kəndin özündə olurdu); ağ nefti yığmaq və onu quyudan Balaxanı 
kəndinə, yerli anbarlara aparmağa görə: 38 man 11500 xalvar (hər xal- 
var 24 puddur) nefti 14 verstlikdən Bakıya gətirməyə görə 3407 man. 
11 qəp.; qalanm 4 verstliymdən çıxanlan 800 xalvar (xüsusi adamlara 
məxsus olan) beybat neftini Bakıya gətiıməyə görə: 160 man. Balaxam 
kəndinin məskunlan bütövlükdə mineral mədən müdirlərindən hər 
il 5728 man. 55 qəp. pul alırdılar. Əlavə olaı*aq onlar anbarlarm çirkdən 
və sudan təmizlənməsi ilə, tikintilərin təmiri və mineral-mədən 
müdiriyyəti üçün m üxtəlif tikinti işləri ilə nıəşğul olurdular. Onlar 
mineral-mədən idarəsinin tələb edib-etməməsindən asılı olmayaraq 
öz şəxsi tuluqlarmda öz araba və atlan ilə Bakıya gətirirdilər” . Bala- 
xamhlar bütün vaxtlarda sadəcə olaraq zavodda zavod-mədən fəhləsi 
kimi qeydə ahnmışdılar, lakin onlar işləyib hazırlamağa borclu olduq- 
ları maddi sərvətlərdən istifadə etmək hüququndan məhrum idilər.

Hərçənd bəzi sənədlərdə yazılır ki, 1820-ci ilə qədər dövlət 
xəzinəsi Azərbaycanın neft quyulanna fikir verməmiş və neft hasilatı 
azad olmuşdur, quyulardan çıxanlan neftin üzərinə heç bir vergi 
qo}njlmamışdı, lakin bu müddəalar heç bir əsasa malik deyildi.

“Min səkkiz yüz on altmcı ilin 6 iyulunda Gürcüstan AIi Hakimiy- 
yətinin dövlət ekspedisiyası ilə qubemiya katibi Tarumov və Mark 
Matveyev arasmda Bakı əyalətindən çıxanlan neftin onun sərəncamma 
verilməsi barədə aşağıdakı bəndlərdən ibarət müqavilə bağlanmışdır.

Birinci: dörd il müddətinə, yəni 1 yanvar 1817-ci ildən 1 yanvar 
1821-ci iIədəkBakı əyalətində yerləşən aşağıdakı yağ-neft mənbələri

' “ KojıoHnaFibHajj nooHTHKa poccHHCKoro uap n sM a b A sepöaüiD K aH e b 2 0 -6 0 -x rr . 

XIX B.” , M, I, H3fl. AH CCCP. M ocK sa-JleH H H rpaii, 1936  r . ,  cT p . 399 .



Tarumova tapşınlsın: Bakımn 15 verstliyindəki Balaxanı kəndi və 
onun xələfi, Ağayi, Zabrat, Əlibəyi adlandmlan 4 iri qara neft mənbəyi 
və onlara yaxm olan və bir-birindən 3 verstə qədər aralıda yerləşən 
73 xırda mənbə. Bakınm 15 verstliyindəki Binəqədi kəndi ətrafmdab 
5 kiçik mənbə, Bakmm 7 verstliyindəki, dənizə yaxm Bəybatı kəndi, 
ətrafmda 19 mənbə, Bakınm 20 verstliyində Əmircan və Suraxanı 
kəndləri arasmda 15 eyni, lakin qara neft mənbəyindən kiçik ağ 
neft mənbəyi.

İkinci: yerin altmda yerləşən və bəzilərinin dərinliyi 20 sajma qədər 
olan Balaxanı kəndi yaxmlığmda, quyu şəklində taxta və qismən daşla 
hörülən nefl mənbələri; iltizamçı hər şeyi səliqəli saxlamalı, onla- 
nn dağılmasma və zibillənməsinə yol verməmək şərti ilə fəhlə qüv- 
vəsini və avadanlığm istismarmı özü həyata keçinnəlidir və s.” ‘.

Sonra, müxtəlif vergi və yığım departamentinin 26 oktyabr 1821-ci 
il tarixli rəsmi məktubundan aydm ohııuşdur ki, əw əllərdə , yəni
1 iyul 1812-ci ildən 1 yanvar 1817-ci ilədək titulyar müşavır Tam- 
movla ağ və qara neftə, duza, sallaqxana dükanlanna, isti şərabm və 
boyaqxanalarm satışma görə 4,5 il müddətinə müqavilə bağlanılmış- 
dır ki, bütün bunlara görə xəzinəyə ildə 62500 manat gümüş pul, 
ya da 250000 manat əskinaz ödənməli idi.

Gürcüstanm idarə başçısı Pauluççi bu müqaviləni dövlət xəzi- 
nəsinə faydah hesab edərək, onun hökumət tərəfmdən təsdiq olunması 
üçün maliyyə nazirliyinə, maliyyə nazirliyi isə senata təqdim etdi. 
Beləliklə, senat 28 avqust 1812-ci ildə müqaviləni təsdiq edərək, 
icrası üçün sərəncam verdi.

Nəhayət, həmən sənəddə göstərilir ki, “dövlət ekspedisiyası ilti- 
zamçılarla müqavilələrin müddətinin 1812-ci ildə bitəcəyi vaxtm 
yaxmlaşdığmı bildirir, tərəflərə göstəriş verilir ki, onlann xəzinə 
gəlirlərinin müəyyən edilməsini həyata keçinnək üçün öz müşavir- 
lərini Yelizavetpola, Bakıya, Qubaya və Dərbənd şəhərinə ezam etsin 
və yerlərdə yeni şərtlər hazırlamb qəbul edilsin. Yerli əhali tərəfindən 
şərtlərlə razılaşan hər kəs icarəyə götürmək istədiyi barədə ekspedisi- 
yaya öz təkliflərini versin” .̂

' JTOUHA, (jDOHn flenapxaMeHra ropH btx h  cojıaH bix ;ıejı, oTflejıeHHe IV, c to j i  1, 
1821 r., N® 242. UHTHpyercfl no KHHre K.A.ria^KHTHOBa “OyepKH no HCTopHH ÖaKiiH- 
CKOH He^JTeÄOÖbiBaıomefi npOMwnuıeHHOCTH” . MocKBa-JleHHHrpajt, 1940 r.

^Yenə orada.



O vaxt neft hasilatı stabil vəziyyətdə idi və bir çox illər ərzində 
əhəıniyyətli artım nəzərə çarpmırdı. Məsələn, 1831-ci ildə 250 
min pud, 1839-cıı ildə 239 min pud, 1850-ci ildə 260 min pud neft 
hasil edihnişdi.

Azərbaycan tədqiq olunan dövrdə, XVm əsrdə olduğu kinıi, kustar 
sənayesi böyük əhəmiyyət kəsb edirdi, parça, xalça, silah, metal, 
qab-qacaq və digər mallar istehsal olunurdu. Kustar sənayesi həm 
şəhərdə, həm də kənddə yerləşirdi. Bu sənayenin m üxtəlif sahələ- 
rinin məhsullan ilə məşhurlaşan bir sıra kəndlər fərqlənməyə başla- 
mışdı. Şh^an əyalətinin Lahıc kəndi silah və mis qablar düzəltməkdə 
məşhurlaşmışdı. Baskal parça, ipəkyayhqlar istehsalı ilə seçilirdi və s. 
Azərbaycan sənətkarlan əw əllərdə olduğu kimi işdəki ustahqlarma 
görə şöhrət qazanmış və Azərbaycanm hüdudlarmdan kənarda belə 
tanmırdılar.

Natural təsərrüfatm üstünlük təşkil etməsi və daxili mal döv- 
riyyəsinin zəif olması ilə əlaqədar şəhərlər hələ ölkənin iqtisadiy- 
yatmda böyük rol oynamırdı. Ə w əllər iri ticarət və sənətkarhq mər- 
kəzi olan bir çox köhnə şəhərlər hələ XVIII əsrdə özlərinin əw əlk i 
əhəmiyyətlərini itimıişdilər. Qubada 20-30-cu illərdə cəmi 7-8 min 
əhali var idi. Bakıda 40-cı illərin əw əllərində cəmi 6 min əhah yaşa- 
yırdı. Əhalinm az oLmasma baxmayaraq, Bakı XIX yüzilliyin 30-cu 
illərində mühüm ticarət portu və Kaspidə ən yaxşı lÜTian kimi tanm- 
mağa başlamışdı. Bakı vasitəsilə Zaqafqaziya, Rusiya və İran ara- 
smda tranzit ticarət həyata keçirilirdi. Həştərxandan Bakı vasitəsilə 
parça, metal məmulatlan, qənd və s., Azərbaycandan və İrandan ipək, 
xalça və s. gətirilirdi.

Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildiyi vaxtda Bakı şəhəri böyük 
daş divarla müdafiə olunan qalaya bənzəyirdi. Şəhər tikintisinin baş 
hissəsi qala divarmda yerləşirdi; kənarda isə kiçik qəsəbə var idi.

Bakıya rus, Iran və başqa yerlərin tacirləri gəlirdi. Şəhər əhalisinin 
xeyh hissəsi ticarətlə məşğul olurdu. 1832-ci ildə, o vaxt Bakıda yaşa- 
yan ailələrin sayınm (1291) 302-sini sənətkarlar, 249-nu tacirlər, 167-sini 
matroslar, 203-nü günəmuzdçular və s. təşkil edrrdi.

ŞimaU Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra birinci 
onillikdə Azərbaycanm iqtisadi vəziyyəti belə idi.



Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildiyi vaxtda burada feodal-patriar- 
xal münasibətləri hökm sürürdü. Böyük kəndli lcütləsi xanlann, 
bəylərin və ağalarm əsarəti altmda idilər.

Çarizm nəinki təhldmçilik hüququnu ləğv etmədi, əksinə, hər 
vasitə ilə onu müdafiə edir və möhkəmləndirirdi. Kəndlilərin vəziy- 
yəti olduqca ağırlaşmışdı. Kəndlilər nəinki feodal torpaq sahibləri 
tərəfmdən amansızcasma istismar olunurdular, həm də onlann əsa- 
rəti altmda idilər. Canh insanlar ahnır və satılırdı. Hələ 1826-cı ildə 
Nağı Kərbəlayı Nur Əh oğlu adh birisi Quba sakini poruçik Məmməd 
Xan bəyə öz kəndlisini 4 azyaşlı uşağı ilə birlikdə satrmşdı. Aşağıda 
Nağı Kərbəlayı Nur Əli oğlunun Quba şəhər məhkəməsinə ərizəsinin 
tam mətni verilmişdir.

QUBA ŞƏHƏRMƏHKƏMƏSINƏ

Dərbənd sakini Nağı 
Kərbəlayı Nur Əli oğlu

Ə r i z ə

Mən öz qızımı 4 azyaşlı uşağı ilə məhz: Narmgülü, qızlan Qaybat 
və Seybatı, oğlanlan Karçaqay və Fətullanı, qeyd olunan 5 nəfər 
kəndlini könüllü olaraq cənab poruçik Məmməd Xan bəyə 500 manat 
gümüş pula saümşam. Mənim şəhadətnaməmə əsasən, hansı Id, mən- 
dədir, Məmməd Xan bəy həmin kəndlilərə sahib olmaq hüququna 
malikdir.

Aprelin 15-cigünü 1826-cı il, Quba şəhəri”\

Digər sənəddə göstərilirdi ki, təhkimçi kəndlinin sahibi onlan “öz 
itaətində olan kəndlərin”  ̂istənilən yerində satmaq hüququna malikdir.

' UrHA A3ep6. CCP, 75. “Ky6nHCKHH KOMemıaHT”, on. 1, 9, j i .  5,
 ̂Yenə orada, vər. 2.



Faktiki olaraq Azərbaycanda təhkimçilik hüquqımun özünəməx- 
sus formalarda mövcudluğuna şübhə yox idi. Lakin qeyd etmək 
lazmıdır ki, Azərbaycanda rəsmi olaraq “qanuni” təhkimçilik hüququ 
olmamışdır. Bu, işin yalnız zahiri tərəfıdir, əslində kəndlilər xanlar- 
dan, bəylərdən, ağalardan tam asılı vəziy>'ətdə idilər: kəndlilər heç 
bir hüquqa malik deyildilər. Tam hüquqa malik olanlaryalnız xanlar, 
bəylər və ağalar idi. V.İ.Lenin təhkimçilik hüququnun əsas elementi 
haqqmda yazmışdı:

‘Təhkimçilik hüququnun əsas elementi ondan ibarət idi ki, kənd- 
lilər (o zaman kəndlilər əhalinin əksəri>yətini təşkil edirdilər, şəhər 
əhalisi isə hələ çox az idi) torpağa təhkim edilmiş sayüırdılar —təh- 
kimçilik hüququ anla>ışının özü də buradan meydana gəlmişdir. Kəndli 
mülkədar tərəfindən ona verilmiş bir parça torpaqda həftənin bir neçə 
gününü özü üçün işləyə bilərdi; həftənin qalan günlərini isə təhkimli 
kəndli ağası üçün işləjirdi. Sinfi cəmiyyətin mahi>'yəti yenə əv\'əlki 
kimi idi: cəmiy>'ət sinfı istismar üzərində dayanırdı. Yalnız mülkə- 
darlar tamhüquqlu ola bilərdilər, kəndlilər isə hüquqsuz sa>alırdılar. 
Həyatda kəndlilərin vəzi>yəti quldarhq dövlətindəki qullann 
vəziy>'ətindən çox az fərqlənirdi... Təhkimli kəndlüər hər cür siyasi 
hüquqdan büsbütün məhnım idilər.

Həm köləlik, həm də təhkimçilik hüququ zamam kiçik bir azlığm 
bö\ük bü“ çoxluq üzərindəki hökmranhğı cəbrsiz keçinə bilməz. Bütün 
tarix zülmü devinnək yolunda məzlum siniflərin ardı-arası kəsilmə- 
yən təşəbbüsləri ilə doludur. Köləlik tarixində, köləlikdən azad olmaq 
üçün on illərlə sürən müharibələr ohnuşdur” '.

V.t.Leninin qeyd etdiyi əlamətlər əsasən Azərbaycan kəndlüə- 
rinin \'əziy>əti üçün də səcİ>yə\i idi. O vaxt Azərbaycan kəndliləri iki 
əsas qrupa a>nlırdı: 1) raiy>'ətlər; 2) ləncbərlər.

Azərbaycan rəncbərləri heç bir hüquqa malik deyiidÜər. 
Onlann tam hüquqlu sahibləri xanlar, bəylər \ ə ağalar idi. Rənc- 
bərlər nəinki alımb-satılırdılar, həm də çara yaxşı xidmətinə görə 
fərqlənən feodallan daha da həvəsləndirmək məqsədilə rəncbərləri 
feodallarm istifadəsinə verirdilər.

General Yermolov 1824-cü il martm 10-dageneral-mayorKrabbe>^ 
yazmışdı ki, çox vaxt rəncbərlər layiq olmayan və çar hökumətinə 
öz sədaqətini sübut etməyən şəxslərə və hətta bəzən çar hökuməti

BJIJTeHiiH. Co^meHiıs. t . 29. crp. 443. 444,



əleyhinə olanlara verilir. Ona görə də Yermolov bu vəziyyəti ətraflı 
öyrənməyi və kimə neçə rəncbər verilməli olduğunu müəyyənləş- 
dirməyi qarşısma məqsəd qoyur. Bununla bərabər Yermolov rənc- 
bərləri iki qrupa ayırmışdı. Onlardan biri hər cür dövlət vergilərin- 
dən və mükəlləfiyyətdən azad olanlar və digərləri bütün 
mükəlləfıyyətlərin əvəzində hər il xəzinəyə müəyyən qədər pul 
ödəməli olanlar idi. Qəribədir ki, bu məsələdə Yermolov ruhanilərə 
xüsusi “qayğı” göstərmişdi. Yermolovun qeyd olunan məktubunda 
deyilir:

“Dövlətə sədaqətinə və nümunəvi xidmətlərinə görə Baş qazı 
Həsən Əfəndidə podpolkovnik Ponomaryov tərəfindən verilenləri 
çıxmaq şərtilə rəncbərlərin sayı ömürlük olduğu kimi qalsm.

Gələcəkdə bu vəzifəni tutacaq adamda rəncbərİərin sayı yeni 
əsasnaməyə uyğun olmahdır” '.

Sonra Yermolov rəncbərlərin sayı yeni əsasnamədə göstərilən 
miqdardan çox olan məhəllə naiblərindən onlann almması və xəzi- 
nəyə verilməsi zəruriliyini qeyd edir.

“Rəncbərlər xəzinədən elə məhəllələrə verilir ki, onlann idarə- 
çiliyində kəndlər, başqa təsərrüfat müəssisələri vardır, onlann dağı- 
nıq halda fəaliyyəti nə onun sahibinə, nə də dövlət xəzinəsinə xeyir 
gətirmir...

Rəncbəri olan hər kəs onlar üçün Hərbi Dairə rəisinin möhürü 
ilə təsdiq olunmuş yazılı sənəd almahdır.

Sənəd divanda yazılır və onun üçün a jn lan  xüsusi kitabda nöm- 
rəsi qeyd olunur. Bütün rəncbərlər bir vəsiqədə qeyd oluna bilər, ona 
görə də hər bir rəncbər üçün xüsusi vəsiqə almağa ehtiyac yoxdur.

Ə w əllər rəncbərlərin diqqətsiz təyinatı üzündən demək olar ki, 
bütöv kəndlər tam dağmıq hala düşmüşdü. Ona görə də bunu nəzər- 
dən qaçırmaq olmaz. Ordunun hərəkət etməsi ehtimalı olan yollann 
ətrafmda rəncbərlərin məskunlaşması da məqsədəuyğun deyildir.

“Əlahəzrət sizin göstərişinizin dəqiq icrasma nəzarəti həyata keçi- 
rərkən, yerli şərait baxımmdan bu məsələ ilə əlaqədar faydalı bir 
məsələ müəyyən etdiyiniz təqdirdə qərarda dəyişiklik edilməsi üçün 
mənə məlumat vermənizi xahiş edirəm”-.

‘ L m iA  Aaepö. CCP, (J). 75. “ K>-6ıiHCKiriı KOMeHaaHT*’. on. 1, x  5, nsr. 3 n 18.
- Yenə orada.



Yermolovun yuxanda qeyd olunan sənədinə Quba əyalətindəki 
rəncbərlər haqqında cədvəl əlavə edilmişdir. Məlumatda kimdə nə 
qədər rəncbər var, hansı kəndə və kim tərəfindən verildiyi göstərilir.

JVq B əylərin adı Hansı xətlə
R ənc-

bərlərin
savı

K im  tərəfm dən 
verilib

1 H əsən bəyə -  qalsın Kuşşi kəndində 1 Xan
2 Azyaşlı Ağa bəyə -  qalsm M olla Kamallıda 2 Saginov

3 N əhyədinə -  qalsın Kor Koroğluda 2

Hacı Yaqubluda 1 Ponomaryov
3

4 H əsən Əfəndi Ərm əkidə 7
Polkovnik Ponomaryov tərə- 
fmdən verilən yeddi rənc- 
bər geri almsm. Qalanlan, 
onlar indiyə qədər xəzinəyə 
vergi ödəmirdilər, indi hö- 
kumətə şəxsi sədaqətlərinə 
və ailəyə səylə xidrnətlə- 
rinə görə vergi ödəməkdən 
azad edilsinlər, lakin mənim 
rəncbərlərhaqqmdakı səiBn- 
camım rəhbər tutulsun'.
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Seyidlər
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1
4
7
1
1
1

Xan

Ponomaryov
Xan

n

Qədikdə 3 n

Alpoitdə 6
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Podpolkovnik fon Aşeberq tərəfmdən imzalanan, “Buradakı 
sahibkarlann, bəylərin, yüzbaşılann və digər şəxslərin hüquqlannı 
göstərən siyahı” adlanan sənəddə Şirvan əyalətinin əhalisinin 
sosial xarakteristikası verilir. Sənəddə deyilir ki, Şirvan əyalətinin 
əhalisini aşağıdakı qruplara ayumaq olar: 1) bəylər, 2) ağalar, 3) yüz- 
başılar və koxalar, 4) darğalar, 5) maaflar, 6) m aaflar-nökərlər, 
7) sakinlər, 8) rəncbərlər, 9) tacirlər, müxtəlif növ sənətkarlar, 
fabrikçilər və sənayeçilər, 10) axundlar və mollalar, 11) seyidlər və 
ağalar, 12) şeyxlər, 13) dərvişlər.

‘UTHA A3ep6. CCP. c{3. 75. “ KyÖHHCKHH KOMetıaaHT” , on. 1, n. 5, n.n. 4-17.



Sənəddə xanlann idarəçiliyi vaxtında bəylərin aşağıdakı hüquq 
və imtiyazlara malik olduqlan göstərilir: onlar öz imtiyazlı vəziy- 
yətlərinə görə rus əyanlanna bənzəyirdilər, lakin onlann arasmda belə 
bir fərq var idi ki, xan ona verilən hüquqa əsasən onun bəy adını sax- 
layaraq ona bədən cəzası verməklə bərabər, onu əmlakdan məhrum 
da edə bilərdi. Bəyin kəndi və kəndlini satmaq hüququ yox idisə də, 
lakin xana məxsus torpağm bir hissəsi bəyin əkin sahəsi üçün aynl- 
mışdı və həmin torpaq evrezlər tərəfmdən becərilirdi. Bəylərin ixtiya- 
nnda təhkimçi kəndhlərdən, rəncbərlərdən əlavə kölələri də var idi.

Kişi kölələr qul, qadm kölələr isə qarabaş adlanırdı, adətən onlar 
ev qulluqçuları kimi xidmət göstərirdilər.

Sonra sənəddə ağalann əsas hüquqlan xarakterizə olunur. Sənəddə 
göstərilir ki, ağa xan nəslindən olanlara deyilir, lakin bəzən sadəcə 
olaraq ağa admı daşıyanlar da olurdu, əsil ağalann və bəylərin hüquq 
və imtiyazlan demək olar ki, eyni idi.

Həmin sənəddə yüzbaşı və koxalarm da hüquqlan müəyyən- 
ləşdirilmişdi, onlann hüquqlan təxminən Rusiya kəndlərindəki kənd- 
xudalann hüquqları kimi idi.

Yüzbaşılar kəndUlərin razıhqlan olduqda bəylərdən də olurdu. 
Xan idarəçiliyində yüzbaşılıq xidmətə görə veriiir və hətta irsi olaraq 
nəsildən nəslə keçirdi.

Sənəddə deyilir ki, darğa həm bəylərdən, həm də yerii əha-
hdən olur. Lakin onlar xanm xüsusi istəkh adamlan idilər. Xan darğa-
larm xidmətindən istifadə edərək kəndhlər üzərində öz hakimiy-
yətini gücləndirirdi. Xan xidmətinə görə kimi isə mükafatlandırmaq
istədikdə onu kəndhlərdən gələn gəlirlərdən istifadə edə bilən ya kənd
darğası, ya da köç yerinin darğası təyin edirdi. Darğalar xana məx-
sus olan əkinə, bağlara baxırdılar. Bu darğalar üçün müəyyən haqq
nəzərdə tutulmurdu, adətən məhsuldarhqdan asıh olaraq zəhmətlərinə
görə məhsulun müəyyən hissəsi onlara ayrılırdı. Lakin buna baxma-
yaraq, rəncbərlər öz paylarmm V,. hissəsmi darğalara verməyə məcbur 
idilər.

M aaf adlananlar xanm vaxtmda hər cür vergi və mükəlləfiyyət- 
dən azad edilmişdilər. Xanm vaxtmda maaflıq hüququ ya xüsusi xid- 
mətə görə, ya cəmiyyətin istismar olunan təbəqəsi ilə qohumhıq 
əlaqəsi olan bəyləıin xahişi ilə, ya da müəyyən haqq ödəməklə xanm 
özündən ahnırdı.



Maaflar-nökərlər xanın vaxtında xüsusi mövqe tuturdular. Adə- 
tən onlar xanın xüsusi qoşununu təşkil edirdilər və onlar nəinki bütün 
vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad idilər, hətta xan onlara at, silah və 
digər mallardan ibarət hədiyyələr də verirdi. Xan maaf-nökərlərin 
xidmətlərindən m üxtəhf məqsədlər üçün istifadə edirdi. Lakin 
Azərbaycan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra, yuxanda göstərilən 
sənəddə deyildiyi kimi, onlar laznnsız oldular və yakıız hərdənbir 
onlar xidmət üçün sərhədə gözətçi kimi göndərihrdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, m aaf dedikdə, rütbəsindən asıh olma- 
yaraq, vergi və mükəlləfiyyət ödəməyən, lakin rütbəsinə uyğun ona 
verilən tapşınqlan danışıqsız yerinə yetirən adam nəzərdə tutulur.

Podpolkovnik fon Aşeberq yazu- ki, buranm kəndliləri rus 
kəndlilərindən heç nəylə fərqlənmirlər, onlar da tam və qeyri-müəy- 
yən vergi ödəyirlər. Hələ xan idarəçiliyi vaxtmda onlar üçün müəy- 
yənləşdrrilən mükəlləfiyyət Şimali Azərbaycan Rusiyaya birləşdiril- 
dikdən' sonra da qalmaqda idi. Kəndlilər aşağıdakı mükəlləfiyyətləri 
torpaq sahibinin xeyrinə ödəməyə məcbur idilər:

1) malcəhət və ya bütün yığılan məhsulun bir hissəsini sahibkar 
üçün ayrnnaq; 2) nökərçilik; 3) sahibkann xeyrinə iş günləri; 4) evrez 
və ya əldən tutmaq üçün kənd yığmcağı; 5) çöpbaşı və ya mal- 
qaranın otarılması üçün haqq; 6) köçəri sakinlərdən mal yığımı^.

Bəyin ixtiyarmda olan kəndlilər də, kiçik bir istisna ilə xəzi- 
nəyə vergi verir və bununla da bəylərə də ödəməli olduqlan müəyyən 
mükəlləfıyyətdən qurtanrdılar. Məlumdur ki, kəndlilər öz bəyləri 
üçün torpağı şumlamalı, buğda biçməh, otu çahnalı, odun, kömür, 
saman, yağ, toyuq yumurtası, meyvə, tərəvəz və toydan qabaq toy 
payı verməli idilər. Bütün bunlan bəy müəyyən olunmuş növbəti ver- 
gidən əlavə pul, çörək və digər məhsullarla ahrdı.

“Axundlar, qazi və mollalar, vergi Ödəməyən, lakin adətə və islam 
qanunlanna uyğun olaraq sakinlərdən zəkat, yəni taxıl məhsullannm 
10%-ni alan və onların tən yarısını yetimlərə paylamah olan din- 
darlar özlərinə məxsus xeyirxahhq göstərərək çox vaxt məhsulun 
hamısmı mənimsəyirdilər.

‘ UFHA Asepö. CCP, 24. “KaaeHHaii ƏKcnenHUHH BepxoBHoro rpysHHCKoro 
npaBHTenbCTBa” , on. 1, a. 310, Ji.n . 25-30.

^ “ KonoHHanı>Haa nojiHTHKa poccHİicKoro uapu3Ma b  A3ep6aiiH)KaHe b 2 0 -6 0 -x  rr. 
XIX B.” , q. n, H3fl. AH CCCP, 1937 r., CTp. 85.



Dini səlahiyyətlər heç kim tərəfmdən təsdiqlənmir və irsi ola- 
raq nəsildən-nəslə keçirdi. Lakin bir çoxlan “Qurani-Kərim”i oxu- 
mağı öyrəndikdən sonra özləri özlərini molla və ya axund elan edir, 
bəzi hallarda isə bəylər tərəfmdən təqdim olunurdular. Axund və qazi 
rütbələri ruslarm baş keşiş və keşiş rütbələrinə uyğun gəlirdi, yalmz 
fərq ondan ibarət idi ki, axundlar, qazı və mollalartəkcə dini m əsə- 
lələri deyil, həm də mülki məsələlərin araşdırılması və həlli ilə də 
məşğul ohırlar” ’.

Sonra sənəddə tüfeyli həyat sürən, cəmiyyətə heç bir xeyh- 
verməyən, lakin istisnasız olaraq bütün imtiyazlara mahk olan 
seyidlərin və ağamirlərin vəziyyəti təsvir olunur. Müsəknanlann fikrinə 
görə guya onlar MəhəmiTiəd Peyğəmbərin nəslindəndirlər. Bu fıkrə 
əsaslanan seyidlər özlərini Məhəmməd Peyğəmbərin qohumu kimi 
qələmə verərək ondan öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. “Qanunda 
deyilir ki, öz qazancmm hissəsini ayıraraq onu seyidlərə və 
ağamirlərə verməsi hər bir şəxsin nıüqəddəs borcudur, əks təqdirdə 
0 şəxs özünü gələcək xoşbəxt həyatdan məhrum etmiş olacaq...”^

Sonda fon Aşeberq şeyxləri də cəmiyyətin müftəxorlan, tüfey- 
liləri kimi xarakterizə edir... O yazır:

“Heç kimə xeyir verməyən, vergi ödəməyən, tüfeyli həyat 
sürən şeyxlər də özlərini müqəddəs sayır, hətta Məhəmməd Peyğəm- 
bərin nəslindən olduqlarmı iddia edirdilər, lakin onlar seyid və 
ağamirlərin malik olduqlan hüquqlara malik deyildilər.

Dərvişlər bizim qədim tərkidünyalara, daha doğrusu qələndar 
zahidlərə bənzəyirlər. Demək olar ki, onlann daimi yaşayış yeri olmur- 
dıı, mümkün olan yerlərdə veyillənir, xalq arasmda gəzərək fanatik 
şeirlər və mahnılar oxuyur, cadugərfık edir, fitnə-fəsad işlətməklə, 
insanlan aldatmaqla məşğul olurdular, İakin onlar aza qane olduq- 
larma, yalnız özlərinə lazım olanlan və lazmı olan miqdarda götür- 
dükləri üçün xalq tərəfindən qəbul olunurdular. Onlar gələcəkdə öz 
yaşayışlanm da bu şəkildə davam etdirmək üçün xalqm hörmətini 
qazam-nağa çalışırdılar. Bizim idarəçilik üsulunda belə insanlar ciddi 
təqib olunur və əksər hallarda ölkədən qovulurlar” .̂

’ IjrH A  Asepö.CCP, 2 4 . “KaseHHaa ƏKcneÄHUHH BepxoBHoro rpysHHCKoro 
npaBHTejibCTBa” , o n . 1, a .  3 1 0 , n .jı .  2 5 -3 0 .

 ̂“K o jıo n H a n b iıa a  nonHTHKa poccHHCKoro uapusMa b AsepöaHÄxaHe b 2 0 -6 0 -x  rr. 
XIX b.”, h . II, ım. AH CCCP, 1936  r., CTp. 143.

 ̂Yenə orada.



Bununla əlaqədar podpolkovnik fon Aşeberq belə fıkir irəli 
süı*ür ki, guya çar hökuməti cəmiyyətin bütün bu cür müftəxorla- 
nna və tüfeylilərinə qarşı mübarizə apannışdır. Halbuki, belə müftə- 
xorlarm vəziyyəti Azərbaycanda hətta çar hakimiyyəti dövründə 
də pis olmamışdı. Onlann fəahyyətlərinə gəldikdə isə xalq kütlə- 
sinə zülm etməklə yanaşı, əhahnin daha sıx olan yerlərində mövhu- 
matı və fanatizmi yaymaq məqsədini daşıdıqlanna görə həmişə rəğ- 
bətləndirilmişdir. Çünki çarizm və ruhanilər qarşıhqh surətdə 
bir-birini dəstəkləyirdilər.

A.A.Bakıxanovun bəylərin imtiyazlan və onlann kəndhlər üzə- 
rində səlahiyyətləri haqqmda söylədüdəri də maraqhdır. Bakıxano- 
vun Zaqafqaziya müsəhTianlarmın yüksək təbəqəsinin hüquqlan təsdiq 
olunan 7 iyul 1843-cü il tarixh təqdimatında deyüirdi ki, xanlar öz 
mahkanələrində istər daxili, istərsə də xarici münasibətlərdə tam 
müstəqil hökmranhğa mahk olmuşlar və xanm uşaqlan, qohumları, 
hörməth bəylər, suhanlar, məhklər öz adlanna müvafıq xanın iradə- 
sinə tabe ohnah idilər. “Bəzi qədim sülaləyə mənsub olan naib, məhk 
və digər titullan daşıyan bəylər xanm iradəsindən asıh olaraq əra- 
ziləri hissə-hissə nəsilhklə idarə edirdilər. Onlann vəfatından sonra 
xan ailənin digər hörməth üzvünü onun yerinə təyin edib, xələt tələb 
edirdi, xanm xəyanətkann da yerinə başqasını təyin etmək ixtiyan var 
idi. Lakin köklü nəsildən olan naibİərin, məhklərin və digərlərinin 
torpaq və kəndlərdən ibarət daşınmaz əmlakı onlarm öz ixtiyannda 
qalırdı.

Rəiyyət bir bəyin yanmdan o biri bəyin yanma qaçdıqda və ya 
0 biri bəyə qoşulduqda, bəyin onlan saxlamaq hüququ olmadığma görə 
bəy onu sahibinə qaytaiTnah idi. Hətta rəiyyət xamn xüsusi rəiyyət- 
lərinə qoşulduqda belə, xana çatan məlumat əsasında xan onu sahi- 
binə qaytarırdı” '.

Çar məmurlan Azərbaycan hələ Rusiyaya birləşdirilməzdən əw əl 
də orada təhkimçilik hüququnun faktiki olaraq mövcudluğunu 
dəfələrlə qeyd etmişdilər. Məsələn, Qafqaz canişini knyaz 
M.S.Vorontsov Qafqaz komitəsinin sədri A.S.Çemışevə yazmışdı 
ki, “ ...bütün bunlar doğrudan da orada asıhhğm indiyə qədər ohna-

' “Kojıoımanbnaii nojiHTHKa poccHİicKoro uapHSNia b AsepöaHnxane b 2 0 -6 0 -x rr. 
XIX b”. h. I, H3fl. AH CCCP, 1936  r., cxp. 143.



dığmı sübut etmir, bu hüquqım orada mövcudluğunu sübut edən faktlara 
müraciət etməyə isə ehtiyac yoxdur, çünki bu məsələ artıq qanuni 
şəkildə öz həllini tapmışdır, lakin kifayət qədər başqa sübutlar da 
vardır. Belə ki, Azərbaycanm müsəlmanlar yaşayan əyalətlərində 
əsasən güclülər hüquqca üstünlük təşkil edirdilər, deməli, güclülərin 
yaşadığı yerlərdə zəiflərin asıh vəziyyətdə olmaması mümkün deyildi. 
Buna bənzər cəmiyyətlərdə abadhq və qayda yaratmağm xeyrindən 
çox ziyam ola bilərdi, yüksək təbəqədən asıh vəziyyətdə olanlara, xalq 
kütləsinə bu cür azadhq vermək olduqca zərərh idi, belə azadhq 
isə bizdə heç dövlət kəndlərində yaşayan kəndhlərdə də yoxdur” '.

Zaqafqaziyanm mülki idarəsinin rəisi P.A.Ladinski Qafqaz cani- 
şini knyaz M.S.Vorontsova yazdığı raportunda Qafqazm müsəlman- 
lar yaşayan hissələrində faktiki olaraq rəsmi surətdə qanuniləşdi- 
rilməyən təhkimçiİik hüququnun mövcudluğunu qeyd etmişdi. “Hazırkı 
idarə başçüan öz təqdimatiannda əyalətdə sakinlərin, nökərlərin, 
rəncbərlərin sahibkarlardan güclü və m üxtəhf növ asıhhğmm möv- 
cudluğunu dəfələrlə sübut etmiş və indi də sübut edə bilər. Asıh olan- 
lar öz sahiblərindən hər cür uzaqlaşdınldıqda, onlarda haqh olaraq 
belə bir fıkir yarana bilər ki, mövcud əsasnaməyə görə qulluqçulann 
hətta qısanıüddətli icarəyə verihnəsi belə şəxsi asıhhğa bərabər tutula 
bilər və bunun əsasmda geri ahna bilər.

Cənab adlandınlmağa haqqı olan bəylər öz nökərlərini, rəncbər- 
lərini və xahsələıini sata bilməzdilər, lakin onlan borc yerinə və digər 
sövdələşmələr əsasmda müvəqqəti icarəyə verə büərdilər, bəzən də 
onlan geri qaytarmaq üçün məhkəməyə müraciət etməh olurdular” .̂

O vaxt Azərbaycan zəhmətkeşlərinin vəziyyəti olduqca ağır idi. 
Azərbaycanm xüsusilə əməkçi kəndliləri dözülməz şəraitdə yaşa- 
yırdılar. Bakı qəza qəyyumunun Kaspi dövlət əmlak Palatasma ünvan- 
lanmış 1842-ci il 16 aprel tarixli raportımda kəndhlərin Azərbaycan 
Rusiyaya birləşdirilməzdən əvvəl və faktiki olaraq hazırda olduğu 
kimi qalan, hansı vergi və mükəlləfıyyətləri ödədikləri göstərilmişdir.
0  yazır: “Xanlann vaxtmda əhali aşağıdakı mal və pul vergilərini 
ödəməh idilər:



1 - c i .  X a n a :
a) xüsusi xanlann yanında daim müəyyən sayda cangüdənlər 

olurdu. Bunlar əmək haqqı əvəzinə sayı 3-dən 5-ə qədər olankəndli 
ailəsi tərəfmdən saxlanılırdı. Həmin ailələr isə bütün başqa vergi- 
lərdən azad idilər.

b) hər bir kənddə 3 həddi-büluğa çatmış cavanlardan ibarət Ma- 
qaflar (əsgərlər) təyin olunurdu, onlar harda olmasmdan asıh olmayaraq, 
düşməni qarşılamağa borclu idilər. Onlann ailələri bütün vergilər- 
dən azad idilər. Şeyx Əh xan Qubah və Mustafa xan Şirvanh sanki 
növbə ilə Bakı xanhğmı bərbad hala sahrdılar.

c) kəndlilər xan üçün pulsuz neft və duz çıxardırdılar, onlann satı- 
şmdan əldə olunan pullar isə xana çatırdı.

ç) materiallann emalı və lazımi yerinə çatdmhTiası kəndlilərin vəzi- 
fəsi hesab edilirdi.

d) qonşu sahibkarlardan, ya da yüksək rütbəli şəxslərdən xana 
qonaq gəldikdə, lazmı olan bütün ərzaqlar saraya kəndlilər tərəfindən 
gətirilməli idi.

e) kəndlilər xana hər ailə başma hər il 5-dən 3-ə qədər minaltun 
(yunan puludur, 1 minaltun 1 manat mis pula bərabərdir) verirdilər.

2 - c i .  K ə n d l ə r i  i d a r ə  e d ə n  b ə y l ə r ə :
a) kəndlilər ildə 3 gün onlar üçün işləməli, yəni 1 gün onun tor- 

pağmı şumlamah, 1 gün taxıl əkməli və I gün taxıl biçməli və döy- 
məli idilər.

b) bəylər kəndlilərdən öz istədikləri adamı özlərinə qulluqçu 
təyin edirdilər.

c) torpağm şumlanmasmda istifadə olunan bir cüt öküz üçün öküz 
sahibi öz bəyinə 25 batman, hər batman 25 girvənkə hesabilə arpa 
verməli idi.

3 - c ü .  S e y i d l ə r ə :
Gəlir mənbəyindən asıh olmayaraq kəndlilər, qazanclarmm 

Vj hissəsini xüms verməli idilər.

4 - c ü .  M o I I a l a r a :
Kəndlilər seyidlerin paymı verdikdən sonra gəlirlərinin his- 

səsini zəkat verirdilər” '.

U niA . AsepÖ. CCP, 32, en.xp. 3a, n . ; ı .  47 h  49
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Kollec müşaviri Nefedyev Naxçıvan əyalətində köçəri kəndli- 
lərin vəziyyətinə dair 22 noyabr 1837-ci il tarixli qeydlərində yazırdı 
ki, xanm köçəbəsi də öz növbəsində əyalət əhlinə ağır yük idi. Hər 
yay, yazdan payıza qədər xan şəhəri tərk edib köçəri həyat sürürdü. 
Xamn məskən saldığı hər bir kəndin kəndliləri xanı və onun bəzən 
sayı yetmişdən çox olan əshabələrini azuqə ilə təmin etməli idi. Əks 
təqdirdə həmin kəndin əhalisi xan və çar məmurlan tərəfindən 
cəzalandırıhrdı.

Həmin Nefedyev bildirirdi ki, bir çox mötəbər məlumatlardan aydm 
olmuşdurki, polis idarəsi sakinlərin əyalətdən qaçması haqqmdarəh- 
bərliyə düzgün məlumat çatdırmırdılar ki, xan qaçanlan məvacibdən 
məhrum etsin və xana ödənilən vergidən isə onlar özləri istifadə etsin- 
lər. Şəhərdə xalq arasmda soyğunçuluğa və qətl hadisələrinə, eləcə də 
istintaqm qərəzli apanlmasma qarşı narazıhq baş qaldırırdı. Törə- 
dilən hadisə səs-küyə səbəb olduqda aşkar olunan günahkara qaçmaq 
üçün şərait yaradılırdı.

Zəhmətkeş əhalinin çoxsayh şikayətləri heç vaxt düzgün araş- 
dm hT iırd ı. Hətta yuxanda adı çəkilən kollec müşaviri Nefedyev özü- 
nün rəsmi məlumatmda zəhmətkeş əhalinin vəziyyətinin ağır oldu- 
ğunu təsdiq etməU olmuşdu.

O yazır: “Əhalinm narazıhğı pristav və rus məmurlarmdan idi. 
Çünki onlar əhalinin şikayətlərinə məhəl qoymıırdular. Pristav “bu işlər 
mənim səlahiyyətimdə deyil” deyib, onlan naibin yanma göndə- 
rirdi. Naib isə istədiyini edirdi. Şikayətçilər bəzən vilayət rəisinə 
şikayət edirdilər, rəis isə şikayətin təsdiqi üçün onu şikayətçilərin 
şikayət etdikləri həmən polis idarəsinə göndərir və ahnan cavab, 
əlbəttə, şikayətçinin xeyrinə olmurdu” ^

Çar hökumətinin rəsmi nümayəndələrinin məlumat vərəqələ- 
rində Zaqafqaziya əyalətinin əhahsindən taxıl yığımı vaxtmda yol 
verilən sui-istifadə hallannm olduğu dəfələrlə göstərilmişdi. 1830- 
cu ildə Qafqazm idarə başçısı V.Yanoviç özünün xidmət vərəqində 
Zaqafqaziyanı təfliş edən senatorlardan Y.N.Meçnikov və P.N.Ku- 
taysova bildirirdi ki, əhahnin dövlət xəzinəsinə taxıl təhvil verməsi onlar 
üçün olduqca ağırdır. Çünki əhahnin çoxunun öz taxıh və qoşqu

' “KojıoHiıajibHaH nojiHTHKa poccHflcKoro uapH3Ma b A3ep6afw»caHe b 2 0 -6 0 -x  rr  
XIX B.”, 4 . 1, H3Ä. AH CCCP, 1936 r., cTp. 344.



qüw əsi oLmadığından, onlar taxılı baha qiymətə satm alaraq onu 
icarəyə götürdükləri araba ilə aparıb dövlət xəzinəsinə təhvil ver- 
məyə məcbur olurlar.

“Keçən il, 1828-ci ildə Gürcüstanm başçısma belə bir məlumat 
çatmışdı ki, Şəki əyalətində və Nuxanm özündə taxılm qiyməti baha- 
laşmış və 1 çərək taxıl 12 manat gümüş pula satılır.

Buna görə də o həmin ilin noyabr aymda müsəlman əyalətinin 
hərbi dairə rəisinin Nuxa şəhərinə ezam olunması haqqmda göstə- 
riş verdi” *.

İkiqat, üçqat vergilər və mükəlləfıyyətlər əhalinin dəhşətli yox- 
sulluğuna səbəb olmuşdu. Hər yerdə özbaşmalıq və pozğunluq geniş 
vüsət almışdı.

“Şəmşədil əyalətində əhalidən, baş pristavm mətbəxində və at 
tövləsində xidmət edən 2 nəfərin hər biri üçün 50 manat, malbənd 
üçün isə 20 manat gümüş pul yığılırdı. Ondan əlavə əhali pristavm öz 
ştatı üçün hər gün 1 qoyun, 5 girvənkə yağ, 4 çanaq buğda unu, şam 
üçün 5 girvənkə donuz piyi, 5 girvənkə duz və 9 girvənkə buğda 
verməli idi. Başqa tatar əyalətlərində də həyata keçirilən həmən 
yığım elə geniş hal almışdı ki, pristavlar cəsarət edib bunu az qala 
qanun şəklinə salmışdılar” .̂ Gözdən pərdə asmaq xatirinə 1829-cu 
ildə bu cür yığımlann qanunsuz olduğu barədə ciddi göstərişin olma- 
sma baxmayaraq, yerlərdə vəziyyət olduğu kimi qalmışdı.

“Yelizavetpol qəzasmda məhəllə bəyləri (kəndləri idarə edən- 
lər), heç bir təlimat kitablan, mədaxil və hesabat qeydləri olmadan 
özbaşma əhalidən vergi və mükəlləfıyyətləri ikiqat yığırdılar”^

Bundan əlavə, çar məmurlan əhalidən xəzinəyə qanun üzrə bazar- 
Iıq taxıl vergisini toplayarkən, əhalinin Rusiyada tətbiq olunan çəki 
vahidlərini bilməmələrindən istifadə edərək onları çəkidə aldadır- 
dılar. Bu da kəndlilərin üzərinə düşən əlavə yük idi.

“Yelizavetpol qəzasmda əhalidən xəzinəyə vergi və bazarhq taxı- 
Im yığımı vaxtı, onlarm istifadə etdikləri toğara adlanan taxıl çəki 
vahidi 25 pud 29 girvənkə olduğu halda, əhalidən 1 toğara 31 pud 
21 !̂2 girvənkə həcmində almırdı, nəticədə hər bir toğaradan 5 pud 
38V2 girvənkə əlavə qazanc əldə edilirdi. Yelizavetpolun keçmiş

' “ K onoH H aıibH aa nojııiTH K a poccHfıcKoro uapH 3M a b AsepöaHjıxaHe b 2 0 -6 0 -x  rr. 
XIX B.”. H. I, H3H. AH CCCP, 1936 r., crp. 225 .
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dairə rəisləri əhalinin rus ölçü və çəki vahidlərini bilməmələrindən 
istifadə edərək taxılı əhalidən əw ə l özləri qəbul edib, sonra isə satış 
məntəqələrinə çatdınrdılar. Əlavə qazancı isə özləri üçün saxlayır' 
dılar. Həmin əlavə qazanc taxıl satış məntəqələrinə əhali tərəfındən 
çatdınlmah idi ki, bu da onlar üçün ağır yük idi” '.

Vergi və mükəlləfıyyətlərin miqdarı qanunla müəyyənləşdiril- 
məmişdi. Ona görə də kəndlilər xəzinəyə nə qədər vergi və mükəl- 
ləfıyyət ödəməli olduqlarmı bilmirdilər. H ər bir yerU rəis kənd- 
Hlərdən vergi və mükəlləfiyyətlərin həcmini özü istədiyi kimi təyin 
edirdi. Xanlarm, bəylərin və yerli rəislərin özbaşmalıqları haqqında 
kəndlilərin çar hökumətinə şikayətləri nəticəsiz qahrdı.

Gözdən pərdə asmaq məqsədilə general Yermolov komendant- 
lann sədrİik edəcəyi əyalət məhkəmələri yaratdı və məhkəmələrə 
inzibati, mülki və çox mühüm olmayan cinayət işlərinin həllini 
həvalə etdi.

“Uzun illər həmən məhkəmələr bütün işləri apellyasiyasız həll 
edirdi. Məhkəmələrin tatar və erməni üzvləri öz əvvəlki sahiblərini 
-  xam nəzərdə tutaraq hesab edirdilər ki, onlarm vəzifəsi yalnız danı- 
şıqsız komendanta tabe olmaqdan ibarətdir. Əslində əyalətdə yaşa- 
yan bəzən yüz minlərlə əhalinin əxlaqı, ləyaqəti və əmlakınm aqibəti 
adi poruçik rütbəsində olan komendantdan asılı olurdu. Halbuki əyalət 
məhkəməsindən əlavə müsəlmanlar yaşayan yerlərdə Yermolov 
tərəfindən təyin edihniş hərbi dairə rəisləri fəaliyyət göstərirdi. Onlarm 
vəzifəsi yalnız sərhəd işlərindən və hərbi məhkəmə komissiyasma 
dair mühüm məsələlərin həllindən ibarət idi” .̂

Yeni, çar satrapları tərəfındən icad edilən məlıkəmə müəssisələri 
açıq şəkildə süründürməçilik və rəsmiyyətçiliklə məşğul idi. Ona 
görə də bu müəssisələr bütün əhalinin narazılığına səbəb olmuşdu.

* * *

Ddqat zülmə məruz qalan Azərbaycanm xalq kütlələri dəfələrlə bu 
zülmə qarşı çıxışlar etmişdilər. Hələ I830-cu ildə Zaqatala dairə-

' “ KojıoHHa/ıtnajj nonnxHKa poccHHCKoro uapH3Ma b A3ep6afm)KaHe b 20-60-x  rr,
XIX B.” , H. I, mjx. AH CCCP, 1936 r.. cT p. 229.
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sinin əhalisi çarizmə qarşı qiyam qaldırmışdı. 1837-ci ildə Quba 
əyalətində böyük üsyan qalxmışdı. 1863-cü ildə Zaqatalada yenidən 
üsyan qalxdı. Kəndlilərin bu üsyanlan çarizmin və mülkədar-bəylə- 
rin zülmünə qarşı yönəlmişdi. Bu üsyanlar çarizm tərəfmdən aman- 
sızcasma yatırılmışdı. V.İ.Lenin yazmışdı: “Təhkimçilik hüququ 
zamanı bütün kəndli kütləsi öz zalımlanna qarşı çar hökumetinin 
qoruduğu, müdaflə etdiyi və yardım göstərdiyi mülkədarlar sinfınə 
qarşı mübarizə edirdi. Kəndlilər birləşə bilmirdilər, o zaman kənd- 
lilər tamamilə cəhalət içində boğulurdular, şəhər fəhlələri arasmda 
kəndlilərin köməkçiləri və qardaşlan yox idi, bununla belə kəndlilər 
öz bildikləri və bacardıqlan kimi mübarizə edirdilər. Kəndlilər höku- 
mətin vəhşicəsinə təqiblərindən qorxmurdular, cəza və güllədən 
qorxmurdular, kəndlilər təhkimçilik hüququnun müqəddəs kitabda 
yazıldığmı və Allahm əmri olduğunu (mitropolit Filaret o zaman lap 
belə deyirdi!) sübut etmək üçün dəridən çıxan keşişlərə inanmırdılar, 
kəndlilər gah orda, gah burda ayağa qalxırdılar...

Kəndli üsyam ona görə yatmldı ki, bu üsyan avam, şüursuz küt- 
lənin üsyanı idi, qarşısma müəyyən, aydm siyasi tələblər qoymayan, 
yəni dövlət quruluşunu dəyişdirmək tələbi qoymayan bir üsyan idi. 
Kəndh üsyam ona görə yatınldı ki, hazırlanmamışdı. Kəndli üsyam 
ona görə yatırıldı ki, kənd proletarlannm şəhər proletarları ilə hələ 
ittifaqı yox idi” '.

Çarizmin müstəmləkəçilik rejiminə və yerli feodallara qarşı 
Azərbaycan xalqmı mübarizəyə ruhlandıran həm də “Şamil” hərəkatı 
oldu. Heç də təsadüfı deyildir ki, çar məmurları öz raport və məlu- 
matlarmda bunu dəfələrlə vurğulayırdılar. Şamil də öz növbəsində 
Azərbaycan kəndlilərinin çarizmə qarşı mübarizəsinə hər vasitə ilə 
kömək etməyə can atırdı. Yüksək mənsəb sahibləri kəndli üsyanlan 
nəticəsində yaranan təhlükəli vəziyyəti nəzərə alaraq hadisələrin 
gələcək inkişafmm qarşısmı almaq üçün bir sıra tədbirlər görür- 
dülər. Jandarm korpusunun polkovniki V.Viktorov Tiflisdən jandarm 
korpusunun şefı və şəxsi dəftərxanasmm III şöbəsinin rəisi A.X.Ben- 
kendorfa yüksək -təbəqənin vəziyyəti haqqında və Zaqafqaziyanm 
müsəlman əyalətlərində müridizmin nailiyyətləri haqqmda yazmışdı:

“Əgər onu da nəzərə alsaq ki, sayıq və ağılh dağ tayfalannm təh- 
rikçisi olan Şamil öz vəziyyətinin xüsusiliyini başa düşərək, bizim

' B.HJIeıiHH. CoHHHeHHH, T. 6, H3fl. 4-e, c rp . 384-386.
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hərbi qüvvəmizin isə 2000 verst dağlıq əraziyə dağınıq halda səpə- 
lənmiş olduğunu görüb, 2-3 günə öz ətrafma 10 min nəfərlik dəstə 
toplayıb üzərimizə hücum etmək üçün yorğun ordumuzun öz ayıq- 
hğmı itirəcəyini gözləyir...

Həqiqət və vicdamm mənə, hakimiyyətlə xalq arasmda mövcud 
olan etinasızhq barəsində, qorxu hissinin isə son 6-7 ildəki hərbi uğur- 
suzluğumuz nəticəsində heçə enməsi barədə sizə məlumat vermə- 
yimə cəsarət verir” '.

Azərbaycanda və Zaqafqaziyada tez-tez baş verən kəndli üsyan- 
lan çar hökumətini təşvişə salmaya bilməzdi.

General Paşkeviç yaranan vəziyyəti nəzərə alaraq Zaqafqazi- 
yada köhnə müstəmləkə idarəçilik sisteminin kökündən dəyişdiril- 
məsi barədə çar hökuməti qarşısmda məsələ qaldırdı. 1828-1836-cı 
illərdə “Rusiyanm Zaqafqaziyadakı malikanələrinin icmah” çapdan 
çıxmışdı. Həmin icmalda Zaqafqaziyanm çar Rusiyasmm müstəm- 
ləkəsi kimi idarə edilməsinə dair yeni baxışlar dəqiq və aydm ifadə 
olunmuşdu.

“ 1829-cu ildə türklərə qarşı müharibə bitdikdən sonra bu vila- 
yətin 0 vaxtkı idarə başçısı, sonradan knyaz Varşavski tituluna sahib 
Qİmuş, general-feld marşal qraf Paskeviç-İrəvanh Gürcüstanm və 
Zaqafqazyanm digər əyalətlərinin mülki müəssisələrinin işlərinə ba- 
xarkən bir çox uyğunsuzluqlar və anlaşılmazlıqlar aşkar etmişdi. Bun- 
lar rəhbər işçilərin vəzifə və hüquqlarmdakı qeyri-müəyyənlikdən, 
ruslann qanunlanmn yerh adət və ənənələrlə qarışmasmdan, nəhayət, 
vergi və maliyyə sistemlərindəki nizamsızlıqdan irəli gələn qüsurlar 
idi. Bütün bunları aradan qaldırmaq üçün knyaz Varşavski 24 aprel 
1830-cu il tarixində imperatorNikoIaya ünvanladığı raportda öz tək- 
liflərini vermişdi. O, təkliflərində bütün Zaqafqaziya əyalətlərində rus 
idarəetmə sisteminin və rus qanunlanmn tətbiq ediknəsini məqsədə- 
uyğun hesab edirdi” .̂ Onun üçün Paşkeviç aşağıdakı təklifləri verdi:

1 “KonoHHanbHaH nojiHTHKa poccHHCKoro uapH3Ma b A se p ö an n x aH e  b 2 0 -6 0 -x  rr., 
XIX B.” , H. n. H3fl. AH CCCP, 1937 r .,  cxp. 8.

^/Kypn. “PyccKaa crapH H a” . ExeM ecaM H oe HCTopHKecKoe HsnaHHe, 1900 r., 
C.-neTep6ypr, t .  101, CTp. 26.



1) Zaqafqaziya əyalətini 2 quberaiyaya və 1 muxtar vilayətə böl- 
mək lazımdır. 10 qəzadan ibarət qubemiya şəhəri Tiflis olan Gürcüs- 
tan qubemiyası, 8 qəzadan ibarət qubemiya şəhəri ya Şamaxı, ya da 
Bakı olan qubemiya, bir də şəhəri Yerevan olan Ermənistan vilayəti;

2) qubemiyalarda hökumət idarələrinin adlannı Rusiyada 
olduğu kimi saxlamaq və yalnız ikinci qubemiyada, həmçinin Ermə- 
nistan vilayətində cinayət palatası ilə mülki palatam birləşdirmək;

3) qəza müəssisəİərini Rusiyada olduğu kimi təşkil etmək, lakin 
müsəlmanlar arasmdakı bəzi məsələləri islam qanunlarma uyğun 
həll etmək üçün yerli əhaUdən şəriət məhkəmələri təsis etmək;

4) istər qubemiya, istərsə də qəzanm həryerində və bütün m əsə- 
lələrdə Rusiya qanunlannı rəhbər tutaraq digər heç bir qanuna qətiy- 
yən istinad etməmək;

5) mülki işlərdə hərbi məlıkəməni ləğv etmək” ‘.
1841 -ci ildə Azərbaycanda yeni inzibati idarəetmə sistemi tətbiq 

olunmağa başladı. Mərkəzi Rusiyada fəaliyyət göstərən quberaiya 
və qəza müəssisələrinə bənzər quberaiya və qəza müəssisələri yara- 
dıldı. Bakı Şamaxı qubemiyasmm qəza şəhəri oldu. 1859-cu ildə 
quberaiyamn paytaxtı Bakı şəhərinə köçürüldü.

Bütün Zaqafqaziya qəzalarmda çarm qanunlan tətbiq edildikdən 
sonra zəhmətkeş əhalinin vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdı. Məsul katib 
Pozen Qolovinə 5 aprel 1842-ci il tarixli məktubunda bildirirdi ki, 
Şamaxıda keçirdiyim 10 saat ərzində yerli əhalidən çoxlu sayda şika- 
yətlər eşitdim və bu şikayətlər əsasən onlann hüquqlannm nə polis, 
nə də məhkəmə tərəfindən qorunmaması ilə əlaqədar idi.

Həmən Pozen, Qolovinə yazmışdı ki, Qarabağ qəzasmda qəza ida- 
rələri faktiki olaraq heç bir fəaliyyət göstərmir, bütün işlər dolaşıq 
şəkildədir. Qəza rəisləri əhali ilə qəddar rəftar edir. Bununla belə, 
Pozen qeyd edirdi ki, “əfsuslar olsun ki, əhalinin şikayətləri olduqca 
ədalətH idi. Dəhşəth rəsmiyyətçilik bütün hökumət sistemini bürü- 
müşdü. Belə ki, heç kəs sahə iclasçısmm başımn üstündən qəza rəisinə 
şikayət edə bilməzdi” .̂

Yaranmış vəziyyət çarizmi öz sosial dayaqlannı möhkəmləndir- 
məyi təkidlə tələb edirdi.



“Çarizmin Zaqafqaziyada müəyyən sosial bazanm yaranmasma, 
təhkimçililc siyasətini fəal surətdə həyata keçirə biləcək adamlara 
ehtiyacı var idi. Bu funksiyanı isə feodal torpaq sahibləri (gürcülər və 
türklər) və komprador burjuaziya (o dövrdə əsasən ermənilər) yerinə 
yetirə bilərdi. H ər iki təbəqə o vaxt idarəetmə orqanlarmda təmsil 
olunmurdular və bu da onlarm narazıhğma səbəb olmuşdu. M üsəl- 
manlann yüksək təbəqəsi üçün torpağa və kəndlilərə sahiblik hüqu- 
qunun təsdiqi onlann çarizm tərəfmdən müdafıəsi kimi qəbul olu- 
nurdu. Bir halda ki, ibtidai zadəganhqdan başqa ayn zadəganhq 
mövcud deyildi və Rusiya zadəganhğını buralarda yaymaq və yeni 
torpaq sahibləri kimi sahə iclaslarmda olmaq rus müstəmləkəçilə- 
rində uzun müddət arzu olaraq qaldı.

30-40-cı illərin milli müstəmləkəçilik hərəkatı hökuməti bəy- 
lərlə daha sıx əlaqə qurmağa sövq edirdi. Bəylər çarizmin müri- 
dizmə qarşı mübarizəsində çarizmə müttəfıq ola bilərdi. Müridizm 
(əsasən Dağıstan və Şimali Azərbaycanda kök salmışdı) öz sosial tər- 
kibinə görə çox mürəkkəb, çar müstəmləkəçiUyinə və yerU feo- 
daUara qarşı yönəhniş olan bir hərəkat idi” ‘.

Çar müstəmləkəçiləri hansı vasitə ilə olursa olsun Azərbaycanda 
öz sosial dayaqlanm möhkəmləndirməyə can atırdılar. Hələ 1845-ci 
ildə Qafqaz komitəsinin sədri knyaz A.İ.Çemışev I Nikolaya 
“Əİcəzairdə fransızlarm və bizimkilərin Zaqafqaziyada” idarəetmə 
sistemi mövzusunda (müqayisəU icmal) xüsusi məruzə ilə müraciət 
etmişdi. O öz məruzəsində çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinin tez- 
liklə həyata keçirilməsi üçün çara sədaqətli olan yerU kadrlarm 
hazırlam-nasmm vacibUyini çar hökumətinin nəzərinə çatdırırdı. 
A.İ.Çermşev qeyd edirdi ki, “Fransa hökuməti Əlcəzairin fransız mə- 
murlan vasitəsilə idarə olunmasma çahşırdı. Hətta onlara müxtəUf 
hüquq və imtiyazlar da verilmişdi. Həmən imtiyazlarla Zaqafqazi- 
yada xidmət etmək arzusunda olan rus məmurlan az deyildi. Lakin 
bizim hökumət ən çox onun üçün çahşn-dı ki, Zaqafqaziya əyaləti 
yaxşı hazırhqU və Rusiya ali tədris müəssisələrində təhsil almış 
yerli kadrlar tərəfmdən idarə olunsun” .̂

‘ “ KoJioHnajTbHajı nojıHTJiKa poccHfıcK.oro uapH3Ma b A3ep6auD;)KaHe b 2 0-60 -x  rr . 

XIX B.” , q . I, H3fl. AH CCCP, 1936  r .;  H.n.rieTpyıxıeBCKHH. “ C ncT eM a p y ccK o ro  

KonoHHajibHoro ynpaaneHHK b A aepöaH Ä xaH e b nepBOM nojıOBHHe XIX b.”, c r p .  28 .
^ “ KojıoHHanbHaH nojiHTHKa poccHHCKoro uapHBMa b A 3ep6arm )K aH e b 2 0 -6 0 -x  rr . 

XIX B.”. H. II, H3fl. AH CCCP, 1937 r., CTp. 289.



Azərbaycan feodallan ilə sinfı müttəfıqliyi möhkəmləndirmək 
məqsədilə bəylərin vərəsəlik hüquqlarmm tanmması və faktiki olaraq 
onlarm hüquqlarmm rus zadəganlarmm hüquqlanna bərabərləşdirii- 
məsi haqqmda 6 dekabr 1846-cı ildə çarm fərmanı imzalanmışdı.

Çar məmurları mülkədarlarm xeyrinə vergi və mükəlləfıyyət- 
lərin artınlması ilə əlaqədar və kəndhlərin daha çox istismarı üçün 
bir-birinin ardmca layihəİər tərtib edirdilər. 1852-ci ildə daxili işlər 
naziri qraf L.A.Perovski Qafqaz komitəsinin işlər müdiri V.P.But- 
kova məktubunda yazırdı ki, Qafqazm vahsi 22 fevral tarixli rəyində 
Şamaxı qubemiyasmda mülkədarlarla kəndlilər arasmdakı münasi- 
bətləri müəyyənləşdirmək üçün Əsasnamənin bəzi maddələrində 
dəyişikliklər edilməsinin zəruriliyini göstərmişdi.

“Nəzərdə tutulan dəyişikliklər aşağıdakı məsələlərə aid olunurdu:
1. Əkin sahələrinin, bağlann və bostanlarm becərilməsi və toxum 

səpilməsi torpaq sahiblərinin vasitələri ilə həyata keçirildiyi halda, 
Əsasnaməyə görə kəndlilərin torpaq sahiblərinin xeyrinə ayırdıqlan 
məhsul Vj hissədən çox olmamahdır. Qafqaz valisi qeyd edir ki, 
həmin şərtlər əkib-becərənlərə fayda gətirməyən, torpaq sahiblə- 
rini müflisləşdirən, ipəkçilərə və bağçılara ziyanh olan şərtlərdir. Nəzərə 
alsaq ki, bağ və əkin sahələrinin becərilməsində torpaq sahiblərinin 
vasitələrindən istifadə edən rəncbərlər torpaq sahibinə məhsulun 
V̂ , V5 və bəzən də hissəsini verirlər, torpaq sahibindən torpaq, 
alət, mal-qara və toxum alan kəndlilərə əməyə görə məhsulun 
yansı kifayətdir. Knyaz Vorontsov hesab edir ki, sahibkann xeyrinə 
məhsulun yansmm verihnəsi yüksək norma kimi qəbul edilsin” '.

Həmin il avqustun 5-də kəndlilərin torpaq sahiblərinə öz məhsu- 
lunun Vj hissəsini deyil, yansmı verməsi haqda Qafqaz Komitəsi qərar 
qəbul etdi. “Canişinin fıkrinə görə, bu qərann qəbul edilməsi olduqca 
zəruri idi. Belə ki, məhsulun V^-dən çox hissəsinin sahibkara verilməsi 
nəticəsində ipəkçiliyə və bağçıhğa güclü zərbə dəyə bilərdi” .̂

Sahibkar torpaqlarmda yaşayan kəndlilərin azad halda köçməsi 
məsələsi meydana çıxdıqda, yaranan vəziyyətdən narahat olan çar 
məmurlan hesab edirdilər ki, kəndlilərin azad köçməsi haqqmda 
nəzərdə tutulan tədbir torpaq sahiblərinin narazıhqlanna səbəb



olmaqla yanaşı, “onlann narahatlığını da pozacaq”. Aydındır ki, çar
müstəmləkəçiləri öz müttəfıqlərini narahat etmək istəmirdilər və

t

heç də təsadüfı deyildi ki, Qafqaz Komitəsinin sədri knyaz A.I.Çer- 
nışevin bu məsələ ilə əlaqədar fikri belə idi:

“Qafqaz canişini sahibkar torpaqlannda yaşayan kəndlilərin 
azad köçməsinə kəskin etirazmı bildirir. O yazırdı ki, yerli kəndli- 
lərlə torpaq sahiblərinin arasmdakı hazırkı münasibətlərin zəifləməsi, 
sahibkarlarm hüquqlannm pozuhnası deməkdir. Bununla biz sahib- 
kar müsəlmanlarm ən sülhsevərinin və ən dözümlülərinin etirazma 
imkan yaratmış olanq. Bu layihərün tətbiqi nəticəsində vilayətin 
müsəhnanlar yaşayan hissəsində sakitliyin pozulmaması inandıncı 
görünmür. Belə olan halda köçürülmələr nizamsızlıqla, köçürülən- 
lərin özbaşmahqlan ilə müşayiət olunacaq; yerh rəhbəriiyə çətinlik, 
başağnsı gətirəcək və ən əsası hakimiyyətin vilayətdə sakitliyin bər- 
qərar olunması istiqamətində atdığı addımlann nəticəsiz qalacağma 
gətirib çıxaracaq” '.

Çar müstəmləkəçilərinin və onlarm müttəfıqləri olan xanlar, 
bəylər və ağalarm sərt siyasətinə baxmayaraq, Azərbaycamn xalq küt- 
lələri çar hökumətinə və yerU feodallara qarşı fədakarhqla mübarizə 
apanrdılar. Çarizmin və yerh feodallann soyğunçuluq siyasətmə qarşı 
əhalinin artan hiddətini çar məmurlan özləri öz rəsmi raportlarmda 
qeyd edirdilər. Kaspi vilayəti jandarm korpusunun qərargah zabiti 
Namvrin jandarmlann başçısı qraf A.F.Orlova raportunda yazmışdı:

“Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Kaspi vilayətində, xüsusilə 
Şəki qəzasmda əhali arasmdakı soyğunçuluq və özbaşmahq günü- 
gündən aıtır. Yerh polis məmurlannm soyğunçuluq dərəcəsinə çatan 
ədalətsiz, tamahkar və acgöz hərəkətlərinə qarşı xalqm etiraz səsi 
ucalmaqdadır”-.

Kəndhlərin torpaq sahiblərindən çar hökumətinə şikayətlərinə çar 
hökuməti nəinki baxmırdı, əksinə, şikayətçiləri ağır cəza ilə cəzalan- 
dırırdı. 1841-ci ildə Qarabağ qəzasmm praporşiki İosif Mədətova 
məxsus olan Zərdanaşin kəndinin sakinləri onlardan yığılan verginin 
olduqca çox olması haqqmda torpaq sahibindən şikayət etmişdilər. 
Lakin çar məmurlan kəndlilərin bu qanuni tələblərini əsassız hesab



etmiş və bütün əsil təlırikçiləri həbs etdirmişdilər. Lakin kəndlilərə 
qarşı yönəldilən cəza tədbirlərinə baxnıayaraq, onlar tələblərinin yerinə 
yetirilməsinə israr edirdiler. “Onlar digər kəndlilərə mübarizlik 
nümunəsi göstərir və onlara itaətsizlik ruhu aşılayırdüar. Ona görə 
də Zaqafqaziya vilayətinin başçısı general Qolovinin sərəncamı ilə 
17 əsas günahkar hərbi məhkəməyə verilmişdi.

Hərbi məhkəmə komissiyasmm qərarma görə “öz sahiblərinə 
və rəhbərliyə itaətsizlik göstərən Zərdanaşin kəndinin 13 sakini bütün 
əmlaklanndan məhrum olunub, şpistrutenlə (cəza üçün alət) cəza- 
landırılıb ağır işlərə göndərilsin; 4 nəfər isə yaşlı olmaları nəzərə 
ahnaraq, əlavə cəza tətbiq etmədən ağır işlərə göndərilsin”.

Vilayətin idarə başçısı həmən qərarla bu şərtlə razılaşmışdı ki, 
13 məhkumun hər biri 2 dəfədən 500 nəfər tərəfmdən şpistrutenlə 
cəzalandınlsm.

Vəziyyəti belə görən və müqəddəs qanunun 15-ci cildinin 261-ci 
maddəsini (1842-ci il buraxıhşı) əsas tutan Zaqafqaziya vilayətinin 
başçısı 13 nəfər fıziki cəzadan azad ohnayan məhlcumun 500 nəfər 
tərəfindən hər birini 1 dəfə şpistmtenlə cəzalandıraraq fıziki cəzadan 
azad olunmuş, digər 4 məhlaımun Sibirə sürgün olunması qərannı 
verdi” '.

Kəndlilərin artan narazılıqlarmı görən çar hökuməti vəziyyəti yax- 
şılaşdırmaq əvəzinə, onlan xırda vədlər verməklə sakitləşdirməyə 
çahşırdı. Təsadüfı deyil ki, Dövlət Şurası Qanunlar Departamentinin 
sədri Bludov “Zaqafqaziyanm müsəlman əyalətlərində kəndhlərlə 
mülkədarlarm qarşıhqh münasibətləri, hüquqlan və vəzifələri haq- 
qmda” əsasnamənin layihəsinə qeydlərində yazırdı:

“Maddə 7. Yaxşı olardı ki, kəndli DC cildin 622-ci maddəsinə 
əsasən m ü l k ə d a r l a r ı n  t o r p a ğ ı n d a  y a ş a y a n  k ə n d l i  
d e y i l ,  m ü l k i y y ə t ç i n i n  t o r p a ğ ı n d a  m ə s k u n l a ş m ı ş  
a z a d  k ə n d  s a k i n i  a d l a n d ı r ı l s ı n .  “Azad” sözü bəlkə 
də onlarm təhkimli kəndli olmamalannı göstərmək üçün lazımdır. 
Bu sözün əlavə edihnəsinin isə heç bir ziyanı yoxdur. Çünki, məlum 
olduğu kimi, islam qanunlan təhkimçilik hüququ əsasında insanlara 
sahib olmağı qadağan edir” .̂



Bakı hərbi qubematoru, general-leytenant Kolyubakinin 1866- 
cı il üçün bir neçə bölmədən ibarət “Hesabat”ında əhalinin və 
istehsalçı qüvvənin vəziyyətinə dair xarakterik faktlar ətraflı 
surətdə göstərilmişdir.

“Hesabat”da Bakı qubemiyasmm əhalisini xarakterizə edən, 
ticarətin, sənayenin, kənd təsərrüfatmm, vergi və mükəlləfiyyət- 
lərin vəziyyəti haqqmda məlumatlar vardır. 1862-1863-cü illərdə 
aparılan siyahıyaalmmaya əsasən, Bakı quberaiyasmm əhalisinin
sayı 859843 nəfər, bunlardan Bakıda 14897 nəfər, Şamaxıda 29525 
nəfər, Nuxada 19714 nəfər, Şuşada 19659 nəfər yaşayırdı. Qəza- 
lardan: Şamaxı qəzasmda 154440 nəfər, Quba qəzasmda 112380 
nəfər, Nuxa qəzasmda 107491 nəfər, Lənkəran qəzasmda 99006 
nəfər, Bakı qəzasmda 34448 nəfər yaşayırdı’.

“Hesabat”da o vaxt Bakı qubemiyasmda sənaye və kənd təsərrü- 
fatmm, xüsusilə ipəkçiliyin tənəzzül vəziyyətdə olduğu qeyd edilir.

“...Beləliklə, ipəkçiliyin iflasa uğraması həm baramaaçma kar- 
xanalarmm, həm də ipək parça emalı fabriklərinin bərbad hala düş- 
məsinə səbəb olmuşdu. Qubemiyanm ipəkçilik sənayesinin m ər- 
kəzi sayüan Şamaxı şəhəri öz əhəmiyyətini itirmişdi. Kənd ipəkəyirmə 
müəssisələri də iflic vəziyyətində idi”-.

Kəndlilərin ağır vəziyyətini hətta general-leytenant Kolyubakin 
də etiraf etməH olmuşdu. 0  öz “Hesabat”mda qeyd etmişdi ki, “kənd- 
lilərin yaşayışmda başhca və əsas dayaq kənd təsərrüfatıdu*, ona görə 
də hər cür müvəffəqiyyətsizlik və qıtlıq kəndlilərin bütün iqtisadi 
durumunda dərin iz buraxır...

Kənd təsərrüfatmda nəzərə çarpacaq inkişaf yox idi: təsərrüfat 
alətləri, ümumiyyətlə, bütün təsərrüfat sistemi vaxtilə qəbul olunnıuş 
istiqamətdə gedir və yaxşılığa doğm heç bir cəhd göstərilmirdi. Bəzi 
mülkədar təsərrüfatlarmda kəndlilərin bağlanndan bir qədər böyük 
meyvə bağlan meydana gəlmişdi. İstismar sistemi isə hər yerdə olduğu 
kimi qalırdı. Əsrlər boyu istismar olunmuş əkin torpaqları gücdən 
düşmüşdü və bu da dağ yerlərində özünü daha çox büruzə verirdi, 
çünki aran torpaqlan arxlarla suvarılırdı^

General-leytenant Kolyubakin özünün “Hesabat”mda vergi və 
mükəlləfiyyətlər haqqmda aşağıdakı məlumatları vermişdi.

' a rH A  rpy3. 
 ̂Yenə orada. 
 ̂Yenə orada.



V ergilərin üm um i vəziyyəti

1866-cı ildə vergi q a l ı ğ ı .............................  128133 man. 58 qəp.
Verginin m iqdan
1866-cı ildə ib a r ə t id i ................................... 519343 man. 83 qəp.

Teyin edilmişdir:

Verginin q a l ı ğ ı ........................................................... 750 man. 97 qəp.
Verginin m i q d a n ...............................................  20318 man. 40 qəp.
Ahnmalı i d i ....................................................  668546 man. 78 qəp.

1866-cı ildə alınıb:

Verginin q a l ı ğ ı ..............................................  54694 man. 46% qəp.
Verginin m i q d a n ........................................  430947 man. 25 qəp.

Xaric olunub:

Verginin q a l ı ğ ı ........................................................... 969 man. 98 qəp.
Verginin m i q d a n ................................................... 7124 man. 39 qəp.

Cəmi: 493735 man. SV^qəp.

Verginin q a l ı ğ ı ..............................................  174810 man. 69'/^qəp.

İndiyə qədər Quba qəzasmda vergilər natural şəkildə, yəni ipək, 
taxıl və s. şəklində ödənilir. Verginin miqdarı isə hələ qəza Rusi- 
yanm tərkibinə daxil olarkən təyin olımmuşdu^

* * *

Azərbaycanda mövcud olan təhkimçilik hüququnun ləğvi yalnız 
1870-ci ildə həyata keçdi. Lakin kəndlilərin bəydən, mülkədardan 
şəxsi və hüquqi asıhlığmm ləğvi heç də əslində təhkimçilik müna- 
sibətlərini ləğv etmədi. İ.V.Stalinin qeyd etdiyi kimi, Bakmı çıx-

l^ n iA  rpy3. CCP, 12/38, r. 38, n.n. 3-36.
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maq şərtilə, Azərbaycan geridə qalmış feodal-patriarxal münasibətlər 
ölkəsi kimi qalmışdı. Torpaq sahibi mülkədarm sərəncamı olmadan 
kəndlinin öz pay torpağmda belə özünə ev tikmek hüququ yox idi. 
Təlıkimçilik hüququnun Azərbaycanda özünəməxsus formada ləğvi 
ilə çarizm öz sosial dayaqlarmı möhkəmləndirməyə çalışırdı.

İ.V.Stalinin fıkrinə görə, çarizmin əyalətlərdə feodal zühnünə 
rəvac verməsinə səbəb onun xalq kütlələrini itaətdə və cəhalətdə 
saxlamaq istəyindən irəli gəlirdi. Milli aynseçkiliyi mölılcəmlən- 
dirmək üçün çarizm bilərəkdən yerli milli kütlələri əyalətin pis 
yerlərinə sıxışdırır, müstəmləkəçilik elementlərini isə yaxşı yerlərdə 
yerləşdirirdi. Çarizm kütlənin savadsız olması üçün yerlərdə məktəb- 
ləri, teati' və digər mədəni maarif ocaqlarmı sıxışdınr, bəzən isə onlan 
tamam bağlatdmrdı. Çarizm yerh əhalidən olan mütərəqqi insanla- 
nn hər cür təşəbbüsünün qarşısmı ahrdı. Nəhayət, çarizm əyalətlərdə 
xalq kütləsinin hər cür fəalhğmı məhv edirdi'.

Çar hökumətinin keçhdiyi kəndli islahatı Rusiyadakı kimi Azər- 
baycanda da kəndlilərin həyat şəraitinin yaxşılaşması üçün onlara 
heç nə vermədi.

4 __

V.LLenin yazır: “Bədnam “azadhq” kəndlilərin ən vicdansız şə- 
kildə talan edilməsi, bir sıra zorakıhqlar və kəndlilərin tamamilə ələ 
salınması idi. Azadhq münasibətilə kəndli torpaqlannı mülkədar tor- 
paqlanndan elə ayırdılar ki, kəndlilər “qumsalhqlarda” yaşamah oldu- 
lar, mülkədar toıpaqlan isə kəndli toıpaqlannm arasma elə sahndı ki, 
kəndliləri əsarət altma almaq və torpağı onlara sələmçi qiymətləri 
ilə icarəyə vermək nəcib zadəganlar üçün daha asan olsun^.

Azərbaycan kəndlilərinin vəziyyəti əw əlki kimi olduqca ağır idi. 
Kəndli islahatmdan sonra Azərbaycanda zəlımətkeş kəndlilərlə feodal- 
torpaq sahibləri arasmdakı sinfi mübarizə daha da kəskinləşmişdi.

Azərbaycan kəndlərində sinfı mübarizənin özünəməxsus forması 
olan qaçaqlar hərəkatı meydana gəldi. Qaçaqlarm bəzisi əsil xalq 
qəhrəmanı olnıuşdu. Qaçaqlar kəndlilərin məhəbbətini qazannıaqla 
bərabər onlann hərtərəfli dəstəyini də hiss edirdilər. Qaçaqlarm 
arasmda elələri var idi ki, xalq tərəfindən onlann haqqmda rəva- 
yətlər və dastanlar yaradılmışdı. Bunlardan “Qaçaq Nəbi”ni misal 
göstərmək olar.

' H.B.CranHH. CoMHHeHHa, t .  4, cxp. 356.
 ̂ B.HJleHHH. CoqHHeHHjj, t . 17, h3ä . 4 -e , c rp . 94-96



Kəndli islahatı Azərbaycanda müəyyən qədər kapitalist münasi- 
bətlərinin inkişafma təkan verdi.

1870-ci il islahatı nəticəsində torpaqsız qalmış Azərbaycan kənd- 
lilərinin bir hissəsinin qazanc dahnca şəhərlərə yollanması şəhər 
əhaUsinin artmasma səbəb oldu. Bütövlükdə Qafqaza münasibətdə 
bu vəziyyəti xarakterizə edən V.İ.Lenin yazmışdı: “Qafqazm müstəm- 
ləkə olmasmm güclənməsi və onun əkinçi əhalisinin saymm xeyli 
artması prosesi ilə yanaşı əhahnin sənayedən uzaqlaşması prosesi də 
gedirdi. Qafqazm şəhər əhalisinin sayı 1863-cü ildə 350 min idisə, 
1897-ci ildə 900 minə yaxm oldu (bütün Qafqaz əhalisinin sayı 
185I-Cİ ildən 1897-ci ilə qədər 95% artmışdı)” '.

XIX əsrin axırlarmda çarizm və Rusiya burjuaziyası Qafqazm 
və xüsusilə Azərbaycanm iqtisadi cəhətdən mənimsənilməsinə xüsusi 
diqqət yetirirdi.

XIX əsrin 70-ci illərində Qafqazm yeraltı sərvətlərinin öyrənil- 
məsi sahəsində iş xüsusilə güclənirdi. “ 1864-cü ildə Qafqazm dağ 
yerlərində vəziyyət haqqmda hesabat”da xarakter faktlar və xüsu- 
silə qızıl yataqlarmm axtarışı ilə məşğul olan bir sıra mühəndisin 
adı qeyd olunmuşdu.

“Bu xadimlərdən birincisi, hələ 1851-ci ildə Sibir qızıl istehsal- 
çıları kollecinin müşaviri Astaşevin admdan fəaliyyət göstərən və 
nıüəssisənin işini canlandıran İvanitskidən sonra qızıl emalı işində 
təcrübəli və geniş elmi məlumata malik olan dağ mühəndisi general- 
mayor Kleymezov olmuşdu. Onun burada qızılm işlənməsi işi ilə 
məşğul olmaq barədə razılığmı aldıqdan sonra hökumət dərhal tam 
rəğbətlə bu işdə öz qanuni köməkliyini göstərdi. General Kleymezov 
müəssisə üçün dövlət xəzinəsindən pul vəsaiti aldıqdan sonra, tez- 
liklə 25 il bundan əw əl yerli dağ idarəsinin dağ mühəndisi tərəfındən 
tədqiqat işləri apanlmış, Ağstafa və Həsənsu çayları hövzəsində qızıl 
mədənlərinin axtanşma başlanmışdı. Ağstafa vadisində kəşfiyyatm 
uğurlu olacağma ümid var idi. Çünki bu torpaqda qızılm olması 
haqqmda 1851-ci ildə polkovnik tvanitski məlumat vermişdi” .̂

“Hesabat”da Zəglik zəy zavodunun genişlənməsinə böyük fıkir 
verilməsi göstərilirdi. Ə w əllər Zəglik yatağmdan zəy yerli əhali

' C oM H H eH H a, t . 3, H s a . 4-e, crp. 521.
 ̂U rH A  rpy3. CCP, 4). Kanu. Haw., 1865 r., sı. Ns 5/109, c b . 5154, n. 16,



tərəfindən primitiv üsullarla hasil olunub otkupçu vasitəsilə satıhrdı. 
1864-cü ildə zəyin həm istehsah, həm də onun daşınması və satışı 
yenidən otkupçu tərəfindən, lakin daha sərfəli şərtlərlə həyata 
keçirilirdi. Sənəddə göstərihr ki, zəyin çıxarılması və daşmmasmı 
yeni otkupçular müash- texnikanm göstərişləri əsasmda həyata 
keçirməh və 3 il müddətinə istehsal gücü 20 min puddan az olmayan 
zəyəritmə zavodu quraşdınnalıdırlar. Zavodu quraşdırmaq üçün 
onlara xəzinədən 20 min manathq kredit aynlmışdı. Həmin vəsaitin 
10 min manatı müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra, yerdə qalan 
10 min manatı isə bu pul vəsaitinin dəyərində tikililər hazır olduq- 
dan sonra ödənihnəh i i .  İllik gəlir 3750 manatdan 7850 manata qədər 
artmışdı” '.

“Hesabaf’da həmçinin Naxçıvanda duz hasilatı da nəzərdə tutul- 
muşdu.

XIX əsrin 70-ci illərindən Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf 
etməyə başladı. Yuxanda qeyd edildiyi kimi, əvvəllər neft sənayesi 
durğunluq dövrünü yaşayırdı. Çar hökumətinin tətbiq etdiyi otkup 
sistemi və təlıkimçilik münasibətlərinin hökmranlığı neft sənaye- 
sinin inkişafina və onun texniki tərəqqisinə böyük maneçilik 
törədirdi. 1840-cı ildən 1863-cü ilə qədərki dövr ərzində neft 
hasilatı 228 min puddan yalnız 395 min puda çatmışdı.

1872-ci ildə çar hökuməti mövcud otkup sistemini ləğv edərək 
neft hasilatmı azad elan edib, neft sahələrini mülki şəxslərə uzun- 
müddətli icarəyə verməyə başladı.

Mövcud otkup sisteminin ləğvinin fəal tərəfdarı görkəmli rus 
kimyaçısı D.İ.Mendeleyev olmuşdu. O, neft sənayesinin inkişafinda 
otkup sisteminin böyük maneə olduğunu qeyd edirdi. D.İ.Mendeleyev 
Bakı neft sənayesinin inkişafımn mübariz tərəfdan olmuşdu. 0 ,  Bakı 
neftinə xüsusi diqqət yetirmiş və Bakmm parlaq gələcəyi olacağmı 
görə bilmişdi.

Otkup sisteminin ləğvindən sonra Bakı neft sənayesi kapitalist inki- 
şaf yoluna çıxdı. Bakı Zaqafqaziyamn ən iri sənaye mərkəzinə
çevrildi.

Ölkənin iqtisadiyyatmda Bakmm mülıüm əhəmiyyətini və onun 
sürətli inkişafinı qeyd edərək, V.İ.Lenin “Rusiyada kapitalizmin inki- 
şafı” əsərində yazmışdı: “İslahatlar dövründə dağ-mədən sənaye-

U ra A  rpys. CCP, c|5. K aH u . Hüm., 1865 r., a. N2 5/109, c b . 5154, ;ı. 17, 18
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sinin güclü inkişafı ilə xarakterizə edilən Cənııbla yanaşı Qafqazm 
da adını çəkmək lazn-ndn\ 60-cı illərdə (1865-ci il 557 min pud) 
neft hasilatı bir milyona çatmadığı halda, 1870-ci ildə 1,7 mln. pud, 
1875-ci ildə 5,2 mln. pud, 1880-ci ildə 21,5 mln. pud, 1885-ci ildə 
116 mln. pud, 1890-cı ildə 242,9 mln. pud, 1895-ci ildə 384,0 mln. 
pud, 1902-ci ildə 637,7 mln. pud hasil olunmuşdu. Demək olar ki, 
neftin hamısı Bakı qubemiyasmda istehsal olunurdu və Bakı şəhəri 
Rusiyanm yüksək səviyyəli, əhalisi 112 min olan sənaye m ərkə- 
zinə çevrilmişdi” '.

Neft sənayesinin inkişafı ilə bərabər Bakı da sürətlə böyüyürdü. 
Dar və əyri küçələri ilə seçilən kiçik bir qala şəhərinin yanmda bir 
neçə kilometr ərazini, hətta yaxm kəndləri əhatə edən yeni və böyük 
bir şəhər salmmışdı. Bakı nefti təkcə Azərbaycan, erməni və rus kapi- 
talistlərini deyil, hətta xarici kapitalistləri özünə cəlb etmişdi. Bunun- 
la belə Bakı sənayesində xarici kapital hakim mövqe tuturdu.

0  vaxt “Kavkaz” qəzetində Azərbaycanda neft sənayesinin inki- 
şafma dair çoxsayh məqalələr dərc olunmuşdu. Bakıda neft səna- 
yesinin inkişafı mövzusu oxuculann marağma səbəb olmuşdu. Heç 
də təsadüfı deyil ki, 1873-cü ildə “Kavkaz” qəzetinin nömrələrindən 
birində aşağıdakı fıkirlərin dərc olunduğunu görmək olar:

Onlardan bəziləri “Amerika, möhkəm dur!” -  deyə çığırırdı.
Digərləri isə “Yaşasm Balaxanı!” deyirdilər.
Pen-sil-vaniya indi gör hardadır” .
İ.V.Stalin Bakmm inkişafmı xarakterizə edərkən qeyd etmişdir 

ki, “Azərbaycanda sənaye sahəsi yerin altmdan boy atmayıb. 
O, Nobelin, Rotşildin, Vişaunun və başqalanmn köməkliyi ilə yerin 
üstündə tikilib” .̂

Tez bir zamanda qazanc əldə etmək məqsədiylə kapitalistlər 
Azərbaycanm neft sərvətlərini qəddarcasma istismar edirdilər.

Həmin 0 vaxtlar Bakmm müstəsna sənaye əhəmiyyətinə malik 
olduğuna baxmayaraq, şəhər hədsiz dərəcədə səliqəsizliyi ilə seçi- 
lirdi. Fəhlələr və şəhər yoxsulları şəhərin kənarlarmda, bəzən neft 
buruqlarnım yaxmhğmda çirkli, natəmiz komalarda yaşayırdılar. 
Lakin neft sənayeçilərinin möhtəşəm binalan isə şəhərin mərkəzində 
yerləşirdi.

' CoMHHeHHa, T. 3, H3A. 4-6, cxp. 429-430.
 ̂H.B.CtanHH. CoqHHeHHH, t . 5, crp. 47.



İnqilabdan əvvəl iki dəfə Bakıda olmuş M.Qorkinin şəhər haq- 
qında çox güclü təəssüratian vardır. “Neft mədənləri mənimyadda- 
şımda zülmət gecəni xatuiadan rəsm əsəri kimi qalmışdır. Neft 
buruqlarmm ətrafmda ibtidai insanlann yaşadığı evlərə bənzər, sanm- 
tıl və boz rəngli yonulmamış daşlardan tələm -tələsik tikilən uzun 
və alçaq fəhlə kazarmalan yerləşirdi. Mən heç vaxt insanlann yaşayış 
yerlərinin ətrafma bu qədər zibil, tullantı töküldüyünü, kasıb, mağa- 
rayabənzər evlər görməmişdim. Məhəccərlərdə bir dənə də olsa gülə, 
ətrafda nə bir ağaca, nə də bir kola rast gəlmədim” .' Toz duman şək- 
Undə aləmi bürümüşdü. Yaxmlıqdakı nefl emah zavodlanrun tüstüsü 
bütün şəhərə yayılmışdı. Neft lampalan ilə işıqlanduılan küçələrdən 
konkalar irəhləyirdi. Şəhər və xüsusilə neft emak zavodlannm ətrafı 
daim tüstüyə, hisə bürünmüş olurdu.

Bakıda fəhlələrin sayı ildən-ilə artırdı. 1879-cu ildə Bakmm neft 
mədənlərində cəmi 1800 fəhlə çahşırdısa, 1905-ci ildə bu rəqəm
50 min nəfərə çatmışdı.

Bakı proletariatı öz çoxmilhlik xarakteri ilə fərqlənirdi. Azərbay- 
canlı, rus, gürcü, ləzgi, tatar fəhlələri vahid proletar ailəsini təşkil 
edirdi.

Bakı neft mədənlərində həyat şəraiti dözülməz dərəcədə ağır idi. 
Bakı proletariatı həm  çarizm və həm də neft burjuaziyası tərə- 
findən güclü istismar olunurdu. Gündəlik iş vaxtı 12-14 saat və bəzən 
ondan da çox olurdu. Təhlükəsizlik texnikası qətiyyən olmadığma 
görə neft mədənlərində bədbəxt hadisələr adi hal almışdı.

Öz ağır əməyi müqabilində, Bakı fəhlələrinin aldığı məvacib, 
oniann yanac, yarıtox yaşamalarma güclə çatırdı.

Artıq XIX əsrin 90-cı illərində çarizmin zülmü altmda inləyən 
və kapitalist istismarma məruz qalan Bakı proletariatı çarizmə və 
buıjuaziyaya qarşı inqilabi mübarizə yolunu seçdi. Bolşevik təşki- 
latmm rəhbərliyi altmda Bakı proletariatı inqilabçı mübarizlərin ön 
sıralannda gedirdi.

İECypıı. “HauiH nocTH»ceHiiH”, 1929 r., k h .  1-h , crp. I I ,  13
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Çarizmin Rusiya xalqlannı boğan müstəmləkəçilik siyasəti 
Azərbaycan xalqmm mədəni inkişafma mane olurdu. Məhz bunun 
danəticəsində Azərbaycanda maarifçiliyin və səhiyyənin səviyyəsi 
olduqca aşağı idi.

General-leytenant Kolyubakinin “Hesabat”mdan məhım olur 
ki, 859843 nəfər əhalisi olan Bakı qubemiyasmda cəmi 14 həkim 
fəahyyət göstərirdi ki, bunun da biri mal həkimi idi. Qubemiya üzrə, 
yalnız Bakı, Nuxa və Şamaxı şəhərinin hər birində cəmi 1 şəxsi 
aptek fəaliyyət göstərirdi. Qubemiyada 628 şagirdi olan bir Bakı 
real gimnaziyası, üç qəza məktəbi və iki ibtidai məktəb var idi'.

Qubemiyada az miqdarda kitabı olan iki kitabxana fəaliyyət 
göstərirdi.

Çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə baxmayaraq, rus xalqmm 
mədəniyyəti ilə əlaqə və qarşıhqh münasibət Azərbaycan mədəniy- 
yətinə səmərəli təsir göstərdi.

XIX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq neft sənayesinin inkişafı 
və Bakmm sürədə böyüməsi ilə yanaşı, şəhərin mədəni həyatmda 
da müsbət irəhləyişlər müşahidə olunmağa başladı. 1873-cü ildə Şərq- 
də ilk teatr olan Azərbaycan Milli teatnnm bünövrəsi qoyuldu. Teatrm 
səhnəsində, ilk dəfə Azərbaycan dilində görkəmh Azərbaycan mütəfək- 
kiri və Şərq dramaturgiyasmm banisi M.F.Axundovım “Hacı Qara” 
komediyası tamaşaya qoyuldu.

1875-ci ildə Balada Azərbaycan maarifçisi və ictimai xadimi 
Həsən bəy Məlikov (Zərdabi) tərəfmdən ilk dəfə Azərbaycan 
dilində “Əkinçi” qəzetinin təməli qoyuldu. M.F.Axundov, böyük 
şair Seyid Əzim Şirvani, dramaturq N əcəf bəy Vəzirov və Azərbaycan 
mədəniyyətinin digər qabaqcıl nümayəndələrinin əməkdaşhq etdiyi 
bu qəzet, Azərbaycanm qabaqcıl və demoki'atik ziyahlannm orqanma, 
xalq kütlələrinin maariflənməsi yolunda görkəmİi mübarizə çevril- 
mişdi.

70-ci illərdən Bakıda bakılı lirik şairlərin təşkil etdiyi ədəbiyyat 
dəməyi fəaliyyətə başlamışdı. Satirik şair Seyid Əzim Şirvani də 
bu dəməkdə iştirak edirdi.

' U m A  rpy3. CCP, 4). 12/38, «. 38. 3-36
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Bu dövrdə, 1883-cü ildə görkəmli rus dramaturqu A.N.Ostrovski 
Bakıya gelmiş və öz gündəliyində şəhərin bəzi mənzərələrini əks 
etdirmişdir. Neft mədənlərinə getdikdən və neft hasilatı ilə tanış ol- 
duqdan sonra öz gündəUyində yazmışdı: “Biz neft quyulanna, neft 
buruqlarma baxdıq, neftin yerin tərkindən necə sovrulmasma tamaşa 
etdik, Nobelin fontanmı gördük, onu bizim yanımızda ram etdilər, 
Quyudan bərk və gurultulu səslə qaz axmı başladı və gurultu get- 
gedə güclənirdi. Sanki minlərlə mərmi partlayırdı. Hamı qorxudan 
qulaqlannı tutmuşdu. Biz 30 sajm uzaqda durmağımıza baxmayaraq, 
qorxudan qeyri-ixtiyari geri çəkilməyə başladıq. İnsanlann üzündəki 
dəhşəti və təbiətin gücü ilə əlaqədar təəccübü görmək o qədər də 
çətin deyildi” ‘.

MiUi əyalətlərin mədəni inkişafma hər vəchlə maneçilik törədən, 
xalqm maariflənməsinin qatı düşməni olan mütləqiyyətin apardığı 
siyasətə baxmayaraq, Azərbaycan mədəniyyəti durmadan inkişaf edirdi. 
“Əkinçi” qəzetinin təsis olunmasmdan 4 il sonra, 1879-cu ildə çar 
senzurası tərəfmdən bağlandı. Çar məmurlan M.F.Axundovu və 
digər mütərəqqi yazıçılan təqib edirdilər. M.F. Axundov bütün səylərə 
baxmayaraq, 15 il ərzində öz fəlsəfi əsərlərini çap etdirə bilməmişdi. 
Bu əsərlər yalmz Azərbaycan mədəniyyətinin çiçəklənməsi üçün 
yollar açıldığı vaxt, yəni Sovet hökuməti vaxtmda işıq üzü gördü.

Çarizmə və feodal zülmünə qarşı mübarizədə Azərbaycamn qa- 
baqcıl adamlan XIX əsr rus materialist fəlsəfəsinin nümayəndələrinin 
və rus demokratlannm simasmda özlərinə böyük ideoloji dayaq tap- 
mışdılar.

Qabaqcıl rus mədəniyyətinin və ədəbiyyatmm təsiri nəticəsində
XIX əsrin əwəUərinde Azərbaycanda mütərəqqi mədəniyyət və 
realist ədəbiyyat tədricən inkişaf etməyə başlamışdı. Rus inqilabçı 
demokratik ideologiyanm və XIX əsr materialist fəlsefenin təsiri 
altmda Azərbaycanda qabaqcü ictimai fıkrin formalaşması və inkişafı 
prosesi gedirdi. Əsasen zadəgan ziyalıdan ibarət bütöv bir pleyada 
həm yerli xan və bəylərin zülmünə qarşı, həm də çarizmin müstəmlə-
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kəçilik siyasətinə qarşı çıxırdılar. Onlar bir maarifçi kimi orta əsr qalıq- 
lanna, fanatizmə və mövhumata qarşı mübarizə apanr və zəlımətkeş 
xalqm azadlığmı və maarifçilik ideyalannj təbliğ edirdilər. Azərbaycanda 
XIX əsrdə fəlsəfı və ictimai fıkrin inkişafmda mühüm rol oynayan 
mütəfəkkirlərdən Mirzə Şəfı Vazehi, Mirzə Məmməd Əh Kazım 
bəyi, Mirzə Fətəli Axundovu, Həsən bəy Məlikovu (Zərdabini) gös- 
tərmək olar.

V.İ.Lenin 1861-ci ildə inqilabçılar barəsində dediklərini müəy- 
yən qədər XIX əsr Azərbaycanm maarifçi demokratlanna da aid 
etmək olar. Lenin yazırdı; “61-ci ilin inqilabçılan tək-tək  inqilab- 
çılar olaraq qaldılar və görünür tam məğlubiyyətə düçar oldular. 
Həqiqətdə məhz onlar həmin dövrün böyük xadimləri idÜər və biz 
0 dövrdən uzaqlaşdıqca həmin xadimlərin böyüklüyünü daha aydm 
görürük, o zamankı liberal islahatçılann acizliyi, miskinliyi daha 
çox aydm olur” ’.

O dövrün qabaqcıl şairləri və yazıçıları həm də maarifçi idilər. 
Köhnəlmiş Şərq poeziya formasma və estetik normalara qarşı çıxa- 
raq sosial ideyalarla dolu olan, lakin Şərq sxolastikasma qarşı yönəl- 
miş realist ədəbiyyatı və incəsənəti təbhğ edirdilər. Bu ədəbiyyatm 
leytmotivini humanizm, vətənə alovlu məhəbbət, dinə və feodal qay- 
da-qanunlanna qarşı amansız mübarizə təşkil edirdi. O vaxt ədəbiy- 
yatda əsas janr satira idi. Azərbaycanm XIX əsr realist yazıçılannm, 
şairlərinin əsas yaradıcıhq metodu tənqidi realizm idi. Dilin sadəliyi 
və xəlqiliyi şair və yazıçılann yaradıcıhğının əsasmı təşkil edirdi.

Bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, şair, yazıçı və mütəfək- 
kirlərin yaradıcıhğmda ziddiyyət də var idi. Abbasqulu ağa Bakı- 
xanov kimi alim, mütəfəkkir özünün bədii və fəlsəfı əsərlərində 
dinə qarşı çıxu'dı. Halbuki, onun dünyagörüşündə dini elementlərə də 
rast gəlmək mümkündür. İsmayıl bəy Qutqaşmlı dini ehkamlara və 
dini ayinlərə, qadmlann hüquqsuzluğuna qarşı kəskin mübarizə 
apanrdısa da, lakin köhnəlmiş baxışlardan tamam azad ola bilmirdi. 
Qasım bəy Zakir kimi şair dərin sosial və siyasi ideyalan əks etdi- 
rən şeirlərlə yanaşı, mərsiyələr də yazırdı.

Bu vəziyyəti iqtisadiyyatm zəif olması və əsasən də Azərbay- 
canda (Bakıdan başqa) feodal-pati'iarxal münasibətlərin hölon sür-
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məsi ilə izah etmək olar. Bundan əlavə, əsasən Şirnali Azərbaycan 
Rusiyaya birləşdirildikdən sonra qabaqcıl, mütərəqqi rus mədəniy- 
yəti və ədəbiyyatmm təsiri ilə Azərbaycan xalqmm yeni mütərəqqi 
mədəniyyət və ədəbiyyatmm yayılması ilə bərabər Azərbaycan şair 
və yazıçılannm dünyagörüşündə orta əsr Şərq sxolastikasmm ele- 
mentlərinə rast gəlmək mümkün idi. Bununla belə onlar həm Şərq 
mədəniyyətini mükəmməl mənimsəmişdilər və həm də müasir rus 
ictimai fikrinin təsü-i altmda qabaqcıl mədəniyyəti, maarifçiliyi, ehni 
təbliğ edirdilər.

İsmayıl bəy Qutqaşmh fransız dilində Varşavada nəşr olunan 
“Rəşid bəy və Səadət xanım” romanmı yazmışdı. Müəllif bu romanda 
Azərbaycan xalqmm miUi xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini və həyat
tərzini əks etdirməyə çalışmışdı.

M.F.Axundov öz gözəl realist komediyalarmda Azərbaycanm 
feodal-patriarxal həyat tərzini kəskin tənqid edirdi. Qabaqcıl demok- 
ratik ideyaları təmsil edən M.F.Axundov öz fəlsəfı əsərlərini, bila- 
vasitə Belinski, Dobrolyubov və Çemışevskinin səmərəh baxışlarmm 
təsiri altmda yaratmışdı. 0  Öz əsərlərində gerihyi, mövhumatı, fana- 
tizmi, dini qamçılayırdı. Azərbaycanda realist ədəbiyyatm yaradıcısı 
olan M.F.Axundov XIX əsrdə Azərbaycanda satirik poeziyanm inki- 
şafma təsir göstərdi. Satirik poeziyanm nümayəndələri isə Qasım 
bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani və başqalan idi. Bu şairlərin satirik 
əsərləri fanatizmə və mövhumata qarşı yönəhııişdi. Onlar çar məmur- 
larmı, mülkədarlan, tacirləri və ruhaniləri kəskin tənqid edirdilər. 
XIX əsrin ikinci yansmda Bakıda, Şamaxıda, Qubada və s. şəhər- 
lərdə məchs adlandınlan ədəbiyyat dəməkləri yaradümışdı.

M.F.Axundovun davamçılarmdan biri N əcəf bəy Vəzirov müasir 
gerçəkliyi əks etdirən bir sıra dram əsərləri yazmışdı. O, məşhur 
ms yazıçısı V.Q.KoroIenko ilə yaxm dost idi. N əcəf bəy Vəzirov 
dram sənətini A.N.Ostrovskidən öyrəmnişdi. Vəzirovun yazdıgı 
dram əsərlərində maarif, elm və mədəniyyət təbhğ olunur, gerilik 
isə tənqid edihr, feodal həyat tərzi qamçılanırdı.



* Sjc

Azərbaycana bilik məşəli gətirən və xalqın mədəni inkişafına 
müsbət təsir göstərən rus xalqmın qabaqcıl müterəqqi adamlan Azər- 
baycan mədəniyyətinə böyük hörmətlə yanaşırdılar.

Azərbaycanda yeni dövrün ilk tarixçisi -  mütəfəkkiri olan Abbas- 
qulu ağa Bakıxanovla sıx əlaqəyə girən, ona böyük təsir göstərən 
olan böyük yazıçısı A.S.Qriboyedov olmuşdur. A.S.Qriboyedov Azər- 
baycan xalqımn uzaq keçmişi, qəhrəmanlıqlan haqqmda Bakıxanovun 
söhbətlərini diqqət və maraqla dinləyirdi.

A.S.Qriboyedov özünün diplomatik fəahyyətində də Bakıxanovla 
sıx əlaqə saxlayırdı. Qriboyedov yazırdı: “M ən bizim Abbasquluya 
qayıdarkən məni qorumalı (irəvanh oknayan) olan kürdlərlə danışığa 
girməyi tapşırmışdım” ’.

Məlumdur ki, A.S.Qriboyedov Bakıxanova həddindən çox ina- 
mrdı. Qriboyedovun fars sarayı ilə apardığı bütün məxfı yazışmalar 
Bakıxanovun əlindən gəlib keçirdi. General Paskeviçin xarici işlər 
naziri Nesseh-oda 30 noyabr 1833-cü il tarixh məlctubu bunu bir daha 
sübut edir.

“M ərhəməth hökmdar qraf Karl Vasilyeviç!
Əlahəzrət sizə, mənim Türkiyədə və xüsusilə farslarla müharibədə 

tərcüməçim olmuş podpolkovnik Abbasqulu ağa tanış olmahdır.
Abbasqulu ağa keçmiş Bakı xanmm oğlu və Quba xanmm bacısı 

oğludur. O, həm əslinə, həm də şəxsi ləyaqətinə görə həmvətənləri 
arasmda böyük hörmətə malikdir.

Gürcüstana gəldikdən sonra onun bacarığmı və aUcənabhğmı 
görüb, mən onun tam inamla diplomatiya sahəsində çahşmasmı davam 
etdirdim. Abbasqulu ağanm İran müharibəsindəld xidməti məni tam 
razı salmışdı. Fars dihni mükəmməl bilməyi, yoruhnaq bilməyən 
fəahyyəti bizə çox xeyir vermişdi. Fars sarayı ilə yazışma demək olar 
ki, bütövlükdə onun vasitəsilə apanhrdı və beləliklə o, İranla olan 
münasibətimizdən, İranla bizim aramızdakı siyasətimizdən xəbərdar idi.

BeləHklə, Abbasqulu ağanm xidmətlərindən biz gələcəkdə də 
istifadə edə bilərik. Lakin onun səlıhətinin pozulması və digər amil- 
lər onu işdən uzaqlaşmağa və evdə yaşamağa vadar etmişdi.

' A.C.rpHÖoeaoB. CoHHHeHvw. JleHHnrpaÄ, 1940 r. JIoHeccHHe A.C.rpn6oeflOBa 
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Abbasqulu ağanı xidmətdə saxlamaq və bununla da bizim 
Qafqaz müsəlmanlanna hökumətin ona sədaqətlə qulluq edənlərə 
diqqət yetirdiyini göstəmıək üçün hal-hazırda aynca Qafqaz korpu- 
sunun tərkibində olan Abbasqulu ağanı öz himayənizə götürməyinizi, 
onun indiki məvacibini, nişamnı saxlamaq şərtilə Xarici İşlərNazir- 
liyinin sərəncammda saxlamaq barədə imperatora təqdimatla müraciət 
etməyinizi acizanə xahiş edirəm” '.

A.S.Qriboyedov Abbasqulu ağa ilə dostluğunu özünün “Yol 
qeydləri”ndə qələmə almışdır. Onun yazılarmda biz oxuyuruq: “Erkən 
oyanınq, dəhşətU isti var. Abbasqulunun Yehzavetpol döyüşünün 
Nizaminin məzan yaxmhğmda olduğu barədə söhbətini dinləyirik”.

Bakıxanovla Ərzurum səyahətində tanış olmuş dahi rus şairi 
A.S.Puşkin ona dərin hörmət bəsləyirdi. Zaqafqaziya xalqlannm və 
əsasən azərbaycanhlarm yaşayışmı, adət və ənənələrini öyrənməkdə 
Bakıxanovun Puşkinə böyük köməyi ohnuşdu. Yəqin ki, böyük 
şairinin Qafqaz poetik etüdlərinin müəyyən hissəsi A.BakıxanovIa 
söhbətlərin təsiri nəticəsində yaranmışdı. Ola bilsin ki, bu gözəl 
sətirlər də həmin şeirlərdəndir;

Şan-şöhrət əsiri olm a döyüşdə,
Ey gözəl növcavan, qızışma birdən!
Atılm a hücuma bu keşm əkeşdə 
ZəhmU Qarabağ alayıyla sən!

Ölüm dən uzaqsan, -  bunu biliram;
Q ıhnclar alanda səni dövrəyə,
Hüsnü caraahnı əzrayıl o dəm  
Görüb rəhm  eləyər bu gözəlliyə!

Ancaq qorxuram ki, qan tuta səni,
Qorxuram uyduqca hər döyüşə sən,
İtirib ism ətin cazibəsini,
İnsafdan, m ürvətdən uzaq düşəsən!

Dahi rus şairi M.Y.Lermontov Azərbaycan dilini və folklorunu 
böyük maraqla öyrənmişdi. O, Azərbaycanın folklor materiallan əsa-

' Azərb. SSR EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əlyazmalar şöbəsində 
Bakıxanovun arxivi.



sında “Aşıq Qərib” mənzum dastanmı yazmışdır. M.Y.Lemıontov 
dostu S.A.Rayevskiyə 1837-ci ildə yazdığı məktubunda yazır: “Rusi- 
yadan çıxdığım vaxt erzində dağlardan keçmiş, Şuşada, Qubada, 
Şamaxıda olmuşam. Avropada fransız dilini bilmək zərurəti olduğu 
kimi, burada və ümumiyyətlə bütün Asiyada zəruri olan tatar dilini 
(yəni Azərbaycan dilini -  H.H.) öyrənməyə başladım” '.

Görkəmli rus mütəfəkkiri və tənqidçisi V.Q.Belinskinin, Azər- 
baycan alimi və şairi Mirzə Cəfər Topçubaşovun şeirləri barəsin- 
dəki mülahizələri böyük maraq doğurur. O vaxt Mirzə Cəfər Top- 
çubaşov Peterburq Universitetinin fars fılologiyası üzrə və eyni 
zamanda Xarici İşlər Nazirliyi Asiya departamentinin Şərq dilləri 
İnstitutunun professoru olmuşdur. Bir alim kimi Mirzə Cəfər 
Topçubaşov hələ keçən əsrin 30-cu illərindən tanmırdı. Bunu onun 
London Krallığmm Asiya Cəmiyyətinə üzv seçilməsi faktı sübut 
edir. Mirzə Cəfər Topçubaşovun əsərlərindən “Fars-rus danışıq 
kitabı” (1883-cü ildə Qazanda nəşr olunub), “Qısa fars qrammati- 
kası” (1884-cü ildə Qazanda nəşr olunub), “Fars-rus-fransız danışıq 
kitabı” (1896-cı ildə Moskvada nəşr olunub), “Tam sözlərin süni 
olaraqyaranması” (1900-cü ildə Moskvada nəşr olunub), “Fars dilinin 
qrammatikası” (1901-ci ildə Moskvada nəşr olunub) və başqalarmı 
qeyd etmək olar.

Mirzə Cəfərin Şərq dillərindəki şeii'ləri haqqmda Belinski yazmışdı: 
“Şeirlər yazıldığı dildə daha yaxşıdır, nəinki onun tərcümələri”-.

Mirzə Cəfər Topçubaşov Peterburq Universitetinin professoru 
olarkən A.S.Qriboyedovla sıx əlaqə saxlayırdı. “Peterburqda Qribo- 
yedov tənha yaşayır və professor Kazım bəylə Mirzə Cəfərin rəh- 
bərliyi altmda Şərq dillərini öyrənirdi” .̂

M.C.Topçubaşovun bədii əsərləri arasmda onun “Qalibiyyət 
təranəsi”'* şeirini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu əsər rus ordusu- 
nun 1812-ci ildə Napoleon üzərində qələbəsinə həsr olunmuşdur. 
Bu qələbənin şərəfmə M.C.Topçubaşov yazırdı: “Onun (Napoleonun)

' M.K) JlepMOHTOB. rioHHoe coÖpaHne coMHHeHHfl, t . V, h3«. “AKaacMHa” . MocKBa-
JleHHHrpaÄ, 1937 r., c ıp . 393.

^B.r.BenHHCKHH. CoyHHeHHa, t . I. MocKsa, 1859 r., cTp. 437.
^3CypH. “PyccKafl crapHHa” . E^KeMecH'-iHoe HCTopımecKoe HsnanHe. C.-rieTep6ypr, 

1874 r., T. 10. “AjıeKcaHÄp CepreeBHH rpHÖoenoB” , c rp . 276.
‘'U rA flA , 4̂ - SHMHero flsopua, n. N? 1315, n.n. 1-11.
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gözlərində dünya qaraldı, qəzəblənmiş sifəti saraldı, ürəyi lərzəye 
düşdü və 0 döyüş meydanından qaçmaq qəranna gəldi. Eyni zamanda 
şərəf meydanmm qalibi olan çar qələbə vadisinin aslanma bənzə- 
yirdi” . “Ey, amansız döyüşlərdə özlərini smamaq arzusu ilə alışıb- 
yanan, döyüş meydanlannda mərdlik göstərən məşhur başçılar! Qanlı 
döyüşlər qəddar düşmənimizi sıxışdırdı və o döyüş meydanmı tərk 
etmək qərarma gəldi. Budur hizim düşmənimiz kin-küdurətlə dolu, sülhün 
və qərarlarımızm əleyhdan. Bu çarm qəzəbindən dünya öz gözəl- 
liyini itirib. Aslan kimi hər tərəfdən ona hücum edib, onun sinəsini 
dağıdm” . Dərhal iti qılmc və uzun nizələrlə silahlanmış qəhrəman 
döyüşçülər, hər tərəfdən aslan kimi düşmənə hücum edib çoxlarmı 
məhv etdilər. Onlar vurur, öldürür və fransız qəhrəmanlannm əl- 
qolunu bağlayırdılar. Qalib, aslan döyüşçülərini öz qarşısmda görən 
qoca qurd yumağa dönüb qaçmağa məcbur oldu” .

Topçubaşov Moskva haqqmda yüksək vətənpərvərlik ruhu ilə 
yazırdı: “Moskva! Şəhərlər anası! Qoy sevinc və şadlıq sənin 
torpağmın dərinliklərinə hopsun! Başındakı çələng işıq saçır... 
sənin qəhrəmanlarm əvəzolunmazdırlar, hər biri qızıl qalxanı göydən 
qopartmağa qadirdir. Qəhrəmanlann, döyüşən əsgərlərin bəbirə 
bənzəyir, onlar cəsur, mərd, düşmənə qarşı amansızdırlar” .

Mirzə Cəfər Topçubaşov öz əsərlərində bir sıra fəlsəfı müddəa- 
lar da irəli sürmüşdür. M əsələn, “Qalibiyyət təranəsi” əsərində 
müəllif dünyanm vahidliyi haqqmda, hissə ilə tam arasmdakı 
münasibət haqqmda mülahizələr söyləmişdi. “Qalibiyyət təranəsi” 
əsərində biz belə bir müddəaya rast gəlirik: “Dünya nara bənzəyir, 
biz isə onun dənələriyik” . M.D.Topçubaşov varlığın qanunlarmdan 
bəhs edərkən qeyd edir ki, “o bizə bəzən şirin, bəzən də acı 
nemətlər bəxş edir” . “Bu dünya ikiqapılı qəsrə bənzəyir. Qapılann 
biri giriş, digəri çıxış üçündür”.

Görkəmli rus şairi və yazıçısı, dekabrist A. A.Bestujev-Marlinski 
Azərbaycan dilini gözəl bilirdi. O, Azərbaycamn XDC əsr görkəmli 
materialist fılosofu M.F.Axundovun yaxm dostu idi. Axundov özü 
bir şair kimi Puşkinin dahiyanə yaradıcılığmı dərindən dərk edirdi 
və sevimli şairin faciəli ölüm xəbəri onu olduqca möhkəm sarsıt- 
mışdı. M.Y.LermontovIa demək olar ki, eyni vaxtda o, “Rus ədə- 
biyyatmm fəxri, xalqın dahi şairi A.S.Puşkinin ölümünə” həsr



olunmuş “Şərq poeması”nı yazmışdır. Aşağıda M.F.Axundovun 
“Şərq poeması”ndan bir parça verilir:

N əzm  evini süsləyən Lomonosovdu,
Orda Puşkin xəyalı oldu bərqərar.
Derjavin tutmuşdusa sözün mülkünü,
Yerində Puşkin oldu nəzm ilə muxtar.
Camə bilik meyini tökdü Karamzin 
Puşkinə qism ət oldu o cam i-gülnar.
Çar kibi, Çindən tutub Tatara qədər 
Dolaşırdı şöhrəti diyarbədiyar...
Bülbül, təbinə həm dəm  -  qönçə könlündən 
X əbər verm əz torpaqdan baş çıxarsa xar.
Rus torpağı yas tutub, fəğan qılır k i . ..
Torpağma saçmağa iki gül ətri,
Qopar Bağçasaraydan bir incə ruzgar,
Tutulub bu xəbərdən ağsaçlı Qafqaz 
Səbuhinin' şerilə yasmı saxlar.



ÄBBASQULU AĞÄ BAKIXANOV
(1794-1847)

"'Ävaraçıhqdan uzaq ol, qorx, avaraçı- 
lıq bütün qüsurlardan ən pisidir”.

* * =»
t iAlçaq və boşboğaz çərançihrdən və 
axmaqlardan uzaq ol ki, özün də elə 
olmayasan'".

A.Bakıxanov

XIX əsrdə Azərbaycamn görkəmli maarifçisi Abbasqulu ağa 
Bakıxanov həqiqətən mükəmməl ensiklopedik biliyə malik idi. 
Tarix və arxeologiya, fəlsəfə və fılologiya, astronomiya və coğra- 
fıya, pedaqogika və poeziya -  bütün bunlar A.Bakıxanovun məşğul 
olduğu elm və incəsənət sahələrinin tam siyahısı deyildir.

A.Bakıxanov öz tərcümeyi-halmda yazırdı: “Məni 7 yaşmda 
oxumağa qoysalar da, müharibələr, aramsız həyəcanlar üzündən
10 il ərzində mən fars dilindən başqa heç bir şey qazanmadım, siyasi 
iğtişaşa son qoyulduqdan və ailəmiz Qubaya köçdükdən sonra 10 il 
ərəb diİi və sair fənləri öyrənməklə məşğul oldum” ^ 1820-ci ildə 
Qafqaz ordusu baş komandam general Yermolov Bakıxanovu işə 
təyin etmək üçün öz yanma dəvət edir.

Tiflisdə olarkən A.Bakıxanov rus dilini öyrəmnəklə məşğul olur 
və bu sahədə böyük müvəffəqiyyətlər qazanır. Özü yazır ki, “onun 
vasitəsilə (rus dilinin -  H.H.) mən Avropa maarifçiliyi ilə tanış 
oldum” .
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A.Bakıxanov böyük mədəniyyətinin nailiyyətlərilə dərindən tamş 
olmuş ilk Azərbaycan mütəfəkkiriərindən və alimlərindən biri 
olmuşdur.

Qafqazm baş hakimi yamnda xidmətdə olan Abbasqulu ağa Bakı- 
xanov çoxlu səyahətlər edirdi. Səyahət edərkən Bakıxanov Azərbay- 
canm, Gürcüstanm, Dağıstanm və digər bir çox ölkələrin tarixini 
öyrənir, özü demişkən, “yerlə və alim adamlarla tanış olurdu” . 
Bakıxanov İran və Türkiyə ilə apanlan müharibələrin, həmçinin Rusiya 
ilə həmin ölkələr arasmda sülh müqaviləsinin bağlanmasmm fəal 
iştirakçısı olmuşdur. “...1248 (1833)-ci ildə Qafqaz xəttilə səyahətə 
çıxdmı. Don ölkəsini, Malorossiyam, Velikorossiyam, Liflyandiyam, 
Litvanı və Polşanı gəzdim. Təcrübəli dövlət adamlan, məşhur alimlər 
və bilici adamlarla tanış oldum. Mən qəlb və əql üçün maraqlı olan 
çox şey gördüm və onlardan faydalanmağa çalışdım. İnsanlığa dair 
işlərə diqqət yetirdikdə məlum oldu ki, dünyada əbədi heç nə yoxdur, 
mal-dövlət hər halda puç olacaq, ixtiyar və iqtidar əldən gedəcəkdir. 
Şəxsi ləyaqət olmadan nəsəb və sülalə şərafəti qürbətdə naməlum, 
vətəndə isə məzəmmətə məruzdur. Etibar ediləcək və arxalananacaq 
bir dövlət varsa, o da hər bir halda elm və adabdan ibarətdir” ’.

Qabaqcıl rus ictimai fıkrinin səmərəli təsiri ilə A.Bakıxanov belə 
qərara gəlmişdi ki, hər bir adanı üçün təhsil və maarif zəruridir. 
A.Bakıxanovun maarifçilərin baxışları üçün xarakterik olan bu fikri 
N.Q.Çemışevskinin xeyli sonralar söylədiyi fıkir ilə üst-üstə düşür. 
N.Q.Çemışevski yazmışdı: “Təhsilin insan üçün ən böyük səadət 
olmasım sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Təhsilsiz insanlar həm kobud, 
həm kasıb, həm də bədbəxtdirlər” .̂

A.Bakıxanov bir maarifçi kimi hesab edirdi ki, əgər siyasi sabitlik 
və lazım olan tərbiyə Qafqaz əhalisinin təbii bacanğmm inkişafma 
imkan versəydi, onlar maarifçiliyin yüksək səviyyəsinə çatardılar.

A.Bakıxanovun elmin bir çox sahələri üzrə zəngin irsi qalmışdır.
Abbasqulu ağa Bakıxanovun çoxsaylı əsərləri arasmda Azər- 

baycanm tarixinə dair yazılmış məşhur “Gülüstani-İrəm” (“Cərmət 
çiçəkliyi”) elmi-tədqiqat əsəri xüsusi olaraq seçilir.

' A .B aK H xanoB . ‘T ro jın cT aH -H p aM ” . B a x y , 1 9 2 6  r . ,  c r p .  177.
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“Gülüstani-İrəm” Azərbaycan xalqının tarixinə həsr olunmuş ilk 
böyük tedqiqat işidii’. A.Bakıxanovun bu əsəri bii' çox edəbi mənbələr, 
əlyazmalan və keçmişin maddi abidələrinin şəxsən araşdınlması əsa- 
smda yazılmışdır.

Bu əsəri yazmağa başlamazdan ə w ə l A.Bakıxanov Şərq, rus və 
Qərbi Avropa dillərində yazılmış çoxsayk əlyazmaları və m əqalə- 
leri dərindən öyrəmnişdi. O, antik dövrün alimlərinin (Herodot, Stra- 
bon, Plutarx) əsərlərini, N.M.Karamzinin “Rus dövlətinin tarixi” 
əsərini, Təbəri, Rəşideddin, Həmdullah Qəzvini, Xətib Çələbi kimi 
ereb, fars və türk tarixçi və coğrafıyaşünaslarmm əsərlərini və tarixə 
dair bir çox digər əsərləri öyrənmişdi.

Azərbaycan arxeologiyasmm banisi A.Bakıxanov tez-tez Azər- 
baycana etdiyi səyahətlər zamanı maddi mədəniyyət abidələrinin qa- 
hqlan, xalq nağıllan və rəvayətləri ilə tamş olmuşdu. “Gülüstani-İrəm” 
əsərində bütün bunlardan geniş istifadə edilmişdir.

Əsərin admm “Gülüstani-İrəm” ohnası ilə əlaqədar A.Bakıxanov 
yazır: “Gülüstani-İrəm -  Armad Şərqdə, Q af dağmm yaxmhğmda 
son dərəcə təravətli ve axar-baxarlı, gözəl çeşməli və meyvəli ağac- 
lan olan bir yerdir. Ehtimal ki, bu Quba qəzasmm indiki Şabran adlı 
səfah vadisidir, bu fıkir yerli əhalinin rəvayetinə də uyğundur.

Bəziləri belə fıkirləşirlər ki, Gülüstani-İrəm Qarabağ qəzasm- 
dakı, İranla 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsinin bağlandığı yerdir. 
Hətta, həmin yerdən yuxanda, dağda Gülüstani-İrəm adlanan yay 
otlağı indi də vardır” ^

Azərbaycanda ictimai fıkrin, elmin, mədəniyyətin və xüsusilə 
tarix elminin inkişafmda A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərinin 
müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur. Bu əsərdə A.Bakıxanov Azərbay- 
can xalqmm tarixini böyük həvəslə şərh etmişdir.

“Gülüstani-İrem”də vətənpərvərlik hissi olduqca çoxdur. A .Bah- 
xanov öz vətənini, öz xalqmı sevir və onunla fəxr edirdi. Onun “...bu 
ölkədən olmağımla fəxr edirəm”  ̂deməsi heç də təsadüfi deyildi.

A.Bakıxanovun “Azərbaycan” sözünün mənşəyinə dair apardığı 
tədqiqat da maraqhdır. O, bu sözün mənşəyini məşhur Azərbaycan 
sərkərdəsi Babekin adı ilə bağlayırdı, “Ehtimal olunur ki, Azərbaycan 
sözü Azər-Babəqan sözündən götürülmüşdür, ərəblər ise bunu



Abbasqulu ağa Bakıxanov



Azərbabecan kimi işlədirlər ki, bu da “Babəkin odu” deməkdir. 
Bizə də məlumdur ki, atəşpərəstlik indi Azərbaycan adlanan yerdə 
meydana gəlmişdir” ^

A.Bakıxanovun “Gülüstani-Irəm” əsəri giriş, beş fəsil və nəti- 
cədən ibarətdir. Giriş hissəsində başlıca olaraq Şiı-yan və Dağıstanm 
coğrafı təsviri, bu ölkələrin əhalisinin mənşəyi və onlarm dilləri 
haqqmda məlumat verilmişdir.

Birinci fəsildə ərəblərin hücumuna qədərki dövrdə Şirvan və 
Dağıstanm tarixi, ikinci fəsildə ərəblərin hücumundan monqollann 
işğalma qədərki dövr, üçüncü fəsildə monqollarm istilasmdan səfə- 
vilərə qədərki dövr, dördüncü fəsildə səfəviIərdövründənNadir şahm 
ölümünə qədərki dövr, beşinci fəsildə Nadir şahm ölümündən 
Gülüstan sülh müqaviləsinin bağlanmasma qədərki dövr təsviı- olunur.

Qədim Azərbaycanm müxtəlif yerlərinin adlannı, qədimdə orada 
yaşarmş tayfalarm və həmçinin Azərbaycan xalqmm qəhrəmanlanmn 
adlannı çəkən A.Bakıxanov, bir sıra ekni nəticələrə gəlib çıxır. Ptolo- 
meyə və digər müəlliflərə istinad edən A.Bakıxanov yazır;

“Nəinki əsrlər, hətta minilliklər belə bu ölkənin bir çox ibtidai 
yer adlarmı, qəbilə adlannı dəyişdirə bilməmişdir; Şamaxı şəhəri 
Kamaxı və ya Ksamaxi olmuşdur. Burada olan Qəbələ şəhəri Xabala- 
dır ki, Ptolomey də onun admı çəkir. Quba qəzasmda Al-pan adlı kənd 
vardır, ehtimal ki, Alban admdan götürülmüşdür. Qayalla dağmm 
yaxmlığmda qədim bir qala vardu-, onu Əşkəbus adlandınrlar. Firdov- 
sinin “Şahnamə” əsərindəki qeydinə görə Əşkəbus adlı bir türk 
pəhləvanı olmuşdur; o xaqana qarşı döyüşdə Rüstəm tərəfmdən 
öldürüknüşdür. HəmduIIahm Məcməülbüldanda yazdığı əlamətlərə 
görə Zərqubad kəndinin də Firuzqubad şəhəri ohnasma ehtimal 
vardır. Saadan kəndi Bakı qəhrəmanı Saadananm adı ilə adlandırıl- 
rmşdır. Xəzrəgan adlı yer də “İskəndəmamə”də adı çəkilən Xəzran- 
gün ola bilər. Dağıstanda Cunqutay kəndinin adı xalis monqol adıdu:, 
Çeçenistanda Boyan kəndinm adı məşhur avar xam Bayananm adm- 
dan götürülmüşdür. Nuxa şəhərini yerinin vəziyyətinə görə, həmin 
Nixiya ve ya Nogiya şəhəri hesab etmək olar ki, qədim tarixlərdə Şirvan 
şəhərlərindən biri sayıhrdı. Qədim dövrdə Kürün sağ sahilində, 
dənizə yaxm yerdə kaspi xalqı yaşamışdır. Ona görə dəniz də 
romalılar tərəfmdən Kaspi dənizi adlandmlmışdır. Şərq xalqlan onu
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ətrafda yerləşən vilayətlərin adı ilə Xəzər, Gilyan, Şirvan və s. 
adlandırmışlar. Qafqaz və ya Qafqas ehtimal olunur ki, Kaspi xalqmm 
adı ilə Q af dağmm admm birləşməsindən əm ələ gəlmişdir” ’.

Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana çoxsaylı yürüşləri təsvir edən 
A.Bakıxanov, Azərbaycan xalqmm ta qədimdən öz azadlığmı və müs- 
təqilliyini yadelli işğalçılardan qorumaq üçün əllərində silah müda- 
fiə olunmaq məcburiyyətində qaldıqlarmı xüsusi olaraq qeyd etmişdir.

Azərbaycanm yaşayış məntəqələrinin qədim adlarmm yaranma 
tarixinin öyrənilməsinə Bakıxanov böyük diqqət yetirirdi.

A.Bakıxanovun qeyd etdiyi kimi, bir çox qəbilə və kəndlər indiyə 
qədər də öz adlannı və dillərini qoruyub saxlaya biknişlər. Məsələn, 
“B ab  qəzasmda Zığ, Dağıstanda isə Miatlu kəndlərinin əhalisi zığ 
və miat tayfalarmm qalıqlarıdır. Onlann bu ölkənin qədim sakinləri 
olduqlanm Pliniy və Strabon da qeyd etmişlər. Şəki, Şirvan və Qubada 
yaşayan udili tayfasmı da Udi şəhərində yaşayan əhalinin nəsilləri 
hesab etmək olar” .̂

* * *

“Zamamn nıhu va har bir xalqın 
təhsili həmişə sdəbiyyatda və digər 
abidələrdə əks olunur”.

A.Bakıxanov

“Gülüstani-İrəm”in nəticə hissəsində A.Bakıxanov Azərbay- 
canm mədəniyyət tarixində ilk dəfə olaraq, ümumi şəkildə olsa da, 
Azərbaycanm görkəmli mütəfəkkirləri, şairləri, yazıçılan və döv- 
lət xadimləri haqqmda fıkir söyləmişdi.

Xalqm yaratdığı ədəbiyyat və maddi abidələrdə onlann mənəvi 
aləminin inikasmı görən A.Bakıxanov, ədəbiyyatı və abidələri yük- 
sək qiymətləndirirdi. A.Bakıxanov deyirdi: “Zamanm ruhu və hər 
bir xalqm təhsili həmişə ədəbiyyatda və digər abidələrdə əks olunur... 
Şimal tayfaları ilə cənub tayfaları arasmda mütəmadi müharibələrin 
yaratdığı xarabalıqlara baxmayaraq, burada elə insanlar yetişmişdir 
ki, onlardan bir çoxu öz elmi və hünəri ilə bütün dünyada şöhrət



qazanmışdır. Demək olar ki, bu ölkənin yetinnələrinin hamısı müx- 
təlif dövlətlərdə məşhurlaşmış və onlarm çoxu yüksək mənsəb 
sahibi olmuşlar” ^

A.Bakıxanov şairə Məhsəti xanım Gəncəvinin yaradıcılığmı xa- 
rakterİ2ə edərək yazır: “Onun poeziyası öz zərifliyi ilə seçilirdi”. Böyük 
Azərbaycan mütəfəkkir şairi Nizami Gəncəvi haqqmda A.Bakıxanov 
yazır; Onun ehtiraslı poeziyası hər cür tərifdən və heyrətdən yük- 
səkdir. Bütün yazıçılarm ümumi rəyinə görə onun misli-bərabəri 
olmamışdır” .̂

“Gülüstani-İrəm”də Bakıxanov Azərbaycan xalqmm görkəmli 
dövlət xadimlərinə və sərkərdələrinə (Babək, Şirvanşah I İbrahim, 
Fətəli xan Qubalı və başqalan) xüsusi diqqət yetirmişdir.

A.Bakıxanov qeyd edirdi ki, “Qafqaz tarixində Fətəli xan ən yaxşı 
adam olmuşdur. O, öz ağlma, səxavətüıə və bacanğma görə yüksəl- 
mişdi. O, tədbirli, mərhəmətli, məmləkəti idarə etmək işlərində 
mahir bir adam idi. Hakimiyyətə gəldikdən sonra onun bütün ətrafm- 
dakılann könlünü ələ almaq, düşməni aldatmaq və ən ağır vəziyyət- 
dən çıxmaq bacarığı aşkara çıxdı” .̂

Tarixdə şəxsiyyətin rolunu xarakterizə edən A.Bakıxanov cəmiy- 
yətin inkişaf qanunlannı bilmədiyindən tarixi hadisələrin gedişini 
idealist mövqedən izah edirdi. Düzgün olmayan bu mövqedən çıxış 
edən A.Bakıxanov, görkəmli şəxsiyyətlərin qəhrəmanlıqlarmı kütlə- 
nin hərəkatmdan ayırırdı. A.Bakıxanov hesab edirdi ki, tarixi ayn- 
ayn görkəmli şəxsiyyətlər yaradır. Lakin tarixdə şəxsiyyətlərin rolunu 
idealist kimi anlamasma baxmayaraq, Bakıxanovun Azərbaycan 
xalqmm dövlət xadimi, sərkərdəsi və XVIII əsrin diplomatı olan 
Fətəh xan Qubalı və onun arvadı Tuti Bikə haqqmdakı mülahizələri 
müəyyən qədər maraq doğurur.

Abbasqulu ağa Bakıxanov demək olar ki, əsərlərinin hamısmda 
qadmlann köləlikdən azad olumnası ideyasmı irəli sürmüş və heç də 
təsadüfi deyildir ki, o özünün “Gülüstani-İrəm” əsərində cəsarətli 
Tuti Bikənin qəhrəmanhğmdan heyranlıqla bəhs edir.

“Dişsiz Şamxal, Məhəmməd xanm qardaşı oğlu Eldar bəy və 
Şeyx ƏIi məsum iki tərəfdən öldürüldülər. Məğlub olan Fətəli xan da

' A.BaKHxaHOB. ‘T ıo jın cT aH -H p aM ” . BaK y, 1 9 2 6  r . ,  c r p .  163,

-  Y e n ə  o r a d a ,  s ə h .  165.

 ̂ Y e n ə  o r a d a ,  s ə h .  139.



Qubada qalmağı münasib bilməyib Salyana getdi. Üsmi, Şamxahn 
nəşini götürüb apardı. Dərbəndin yaxnılığmda yalandan Fətəli xanm 
öldürülməsi xəbərini Tutu Bikəyə göndərdi, qalanm təslimini tələb 
etdi. Tutu bikə ona inanmayıb özü gecə-gündüz bürclərin üzərində 
qalanı mühafizə etməyə məşğul oldu” '.

A.Bakıxanov tərəfmdən Böyük Pyotra verilən xasiyyətnamə diq- 
qətəlayiqdir. O yazır: “...Böyük Pyotr ağılh, güclü iradəyə mahk olan, 
müharibədə və idarəetmədə mahir padşah idi. Dəfələrlə Avropaya 
səyahət edərək onun yaranması və bəhrələri ilə tanış olub öz dahi 
istedadmı zinətləndirirdi. Pohava yaxmhğmda Isveç krah XII Karlı 
məğlub edərək Şimalda Rusiyaya həlledici üstünlük qazandırdı və 
bu dövlətin qüdrəth və əzəm əth olmasmm ilk təməhni qoydu” .̂

Öz tarixi əsərini -  “Gülüstani-İrəm”i iki variantda, yəni rus və
fars dillərində yazıb qurtardıqdan sonra A.Bakıxanov rus variantı-
nm əlyazmasmı I Nikolaya təqdim edir. O isə maarif naziri Uvarov
vasitəsilə əlyazmanı Rusiya Elmlər Akademiyasma rəyə göndərir,
Elmlər Akademiyası əlyazmanı müzakirəyə qoymağı akademik
Brosseyə və akademik Doma tapşırır. Akademiklərin, yəni Brosse

t

və Domun A.Bakıxanovun “Gülüstani-Irəm” əsəri haqqmdakı 
rəyində aşağıdakı fıkirlər yazıİmışdı: “ ...Abbasqulu ağanın əsərində 
Şərq mənbələrindən xəbər və məlumatlar toplanmışdır. Bu məlu- 
matlar indiyə qədər Avropa alimləri üçün əlçätmaz olan, mövcud 
məiumatlan müəyyən qədər tamamlayan, m üxtəhf coğrafı məkan- 
lan öyrənməyə həvəsi olaniara arayış verən məlumatlar ohnaqla ya- 
naşı, qədimdən indiki dövrə qədər Şirvan və Dağıstan tarixinə elə 
ibrətamiz icmal verir ki, bütün bunlan Qafqaz öUcələrinin coğrafı 
məkanlannm tarixinə tamamilə əhəmiyyəth və faydah əlavələr hesab 
etməyə haqqımız vardır və müəllifm səylərinin bizim tərəfımizdən 
təsdiq olunduğunu bildirməyə bilmərik” .

Məşhur qafqazşünas alimlərin A.Bakıxanovun əsərinə verdikləri 
yüksək qiymətə və müəllifm öz səylərinə baxmayaraq, onun əsəri 
çap olunmadı. “Gülüstani-İrəm” əsəri yalnız sovet hakimiyyəti döv- 
ründə işıq üzü gördü. Əsər I926-cı ildə Bakıda Azərbaycanm 
tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti tərəfındən nəşr olundu.

A.Bakıxanovu və onun “Gülüstani-İrəm” əsərini xarakterizə 
edən professor İ.N.Berezin yazır:



“Tezliklə mən yerli alim, mərhum Abbasqulu Xanovu tapdım 
və onunla 2 gün olduqca gözəl vaxt keçirdim. Birinci dəfə idi ki, mənə 
Şərq qonaqpərvərliyindən istifadə etmək nəsib oldu və Allah eləsin 
ki, hər bir qonaqpərvərlik bunun kimi olsun. Bu vaxt Abbasqulu 
Xanov Şərq müəlliflərinə istinad edərək Dağıstanm tam tarixini 
tərtib etməklə məşğul idi. Olduqca maraqlı olan bu kitab əfsuslar ki, 
müəllifm sağlığmda nəşr olunmadı” '.

Dekabrist-yazıçı A.A.Bestujev-Marlinski Bakıxanovu böyük alim 
və cəsur döyüşçü kimi xarakterizə edir. Marlinskinin “Hərbçi antik- 
variy” hekayəsində yalançı antikvarinin A.Bakıxanov tərəfindən 
necə ifşa olunduğu təsvir edilir.

“ ...Bu dəqiqədə qapı açıldı və bizim  tatar süvari qoşunlannın cəsur 
mayoru və son dərəcə elmli, xoşsifet Abbasqulu daxil oldu. B iz onu əhatəyə 
ahb qədim  zaman barədə ona üç sual verdik. Suallar tiyədən başlandı, çünki 
dağıstanlılar silahlann biliciləri idi.

-  Bilirsinizmi, bu necə və hansı tiyədir?
-  Yaxşı bihrəm , -  deyə cavab veriı, -  dəcəl P.B. kabab bişirəndə şiş kimi 

istifadə etdiyim bu köhnə dəm ir parçasmı m əndən xahiş edərək ahb, üstünə 
hərflər yazdınb və paslanması üçün sirkəyə qoyub.

-  Bəs bu nədir? -  suahnı verib ona M akedoniya yüyənini göstərdik.
-  Bu... bu türk üçayaqhsıdır, -  deye o cavab verdi, -  bu üç halqaya qandal 

qoşulur.
B iz güldük, antikvarinin rəngi ağardı.
-  Xahiş edirəm, təm izlədiyim  yerdəki yazılan tercüm ə edin.
Abbasqulu, “M ehəm m əd Peyğəm bərə m əxsusdur” sözlərini oxuduqda

əşyanm  sahibi sevincini gizlədə bilmədi: “M en haqh deyildimmi? M ən 
deyirdim ki, bu  eşya yüz başqa nadir tapmtılara dəyər” .

Daha sonra Abbasqulu yazm m  ardmı oxumağa başladı və yazılann 
m ənasm ı bizə izah etdi: “Ş ərə f M əhem m ed Peyğem berə m əxsusdur, onun 
Quranma riayət edən xoşbəxtdir; A llah bu təam m  xeyir duasmı versin” .

-  Təam! -  deyə biz hanumız ucadan dedik. -  M əgər sizlərdə mömin m üsel- 
manlarm  başlan  yeyilir? Bu ki, debilqədir.

M üsəlm an alim soyuqqanhhqla cavab verdi:
4

-  Bağışlaym cənablar, bu plov qazanmm qapağıdır.
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Biz gülməkdən özümüzü saxlaya bilmirdik. Biri dayananda, o birisinin qəh- 
qəhəsi yenidən bizi gülm əyə sövq edirdi. Biri “Gözəl dəbilqədir” , o biri isə 
“Əhsən sənə, Makedoniya yüyəni” deyerək gülməyi davam edirdiler. Abbasqulu 
bizə elə baxırdı ki, sanki biz dəli olmuşuq. Antikvarilərin kom ik ümidsizliyi 
m ənzərəni başa çatdırdı” ’.

Görkəmli alim, ümumi diqqətə layiq Bakıxanovım adı o vaxtm 
dövri mətbuatmda dəfələrlə qeyd olunurdu. Əldə olan sənədlər Bakı- 
xanovun böyük şairi A.S.Puşkinlə dost olduğunu sübut etməyə əsas 
verir.

"'Əgər sən avarasansa, onda bil 
ki, daş V3 palçıq səndan daha yaxşıdır. 
Çünki onlar ev tikməyə yarayırlar".

A.Baktxanov

A.Bakıxanovun zəngin yaradıcılığmda “Gülüstani-İrəm”dən 
başqa fars dilində yazdığı “Riyazül-qüds” (“Qüdsi çiçəkliyi”) və 
“Qanuni-Qüdsi” əsərləri xüsusi olaraq seçilir. “Qanuni-Qüdsi” fars 
dilinin qrammatika və sintaksisindən bəhs edir.

Sonralar A.Bakıxanov “Qanuni-Qüdsi”ni rus dilinə tərcümə etmiş 
və bu əsərə görə 1830-cu ildə brilyant üzüklə mükafatlandınlmışdır. 
“Qanuni-Qüdsi” əsərində A.Bakıxanov özünü dərin biliyə malik 
olan fıloloq kimi göstərə bilmişdi.

A.Bakıxanovun iki hissədən ibarət olan, Amerikanm kəşfmə və 
coğrafi təsvirinə həsr olunmuş “Kəşfül-qəraib” (“Qəribə kəşflər”) 
adlanan işi olduqca maraqlıdır.

A.Bakıxanovun əsərləri arasmda “Təhzibül-əxlaq” -  məhz 
etika məsələlərinə həsr olunmuş elmi əsəri xüsusi olaraq seçilir,

A.Bakıxanovun etika m əsələlərinə həsr olunmuş digər işi 
“Nəsihətnamə” (“Nəsihət kitabı”) adlanır. Bu iş 102 nəsihətdən 
ibarətdir və A.Bakıxanovun pedaqoji baxışlarmm öyrənilməsində

' A.A.MapJTHHCKHH. CoöpanHe coqHHeranı. neTporpan. H3ä . axu. o6ıu. “KoneuKa”,
1914 r., cxp. 365-366.



böyük əhəmiyyət kəsb edir'. A.Bakıxanov “Nəsihətnamə”də öz pe- 
daqoji baxışlarmı ifadə edərkən o bu əsərdə nəzəriyyəçi-pedaqoq 
kimi çıxış edir. Kitabm müqəddiməsində o yazır: “Mən uşaqlann 
təlimi üçün öz dilinə və məzmununa görə uşaqlarm başa düşə bilə- 
cəyi və uşaq psixologiyasmm xarakter ve tələblərinə cavab verə 
bilən kitab axtardım, lakin bir nüsxə belə tapmadım. Olan kitab 
nüsxələrinin bəziləri öz şərhinə görə, digərləri məzmununa görə o 
qədər qəliz və dolaşıq idi ki, heç müəllimin özü baş çıxara bilməzdi, 
bəzi cümlələr o qədər uzun və əlaqəsiz idi ki, onları mənimsəmək 
və başa düşmək olduqca çətin idi”“.

A.Bakıxanovun məntiqə həsr etdiyi “Eynül-mizan” (“Tərəzinin 
gözü”) kitabı girişdən, iki fəsildən və nəticədən ibarətdir.

Sadalanan əsərlərdən başqa Bakıxanovun “Ümumi coğrafiya”, 
“Mişkatül-ənvar” (“İşıq şüaları”), əxlaqa dair poema olan “Kitabi- 
Əsgəriyyə” (“Əsgər haqqmda kitab”) əsərləri də vardır. Bu poemada 
gənc qubalı əsgərin həyatmm təsvirini vermiş və azad sevgini bədii 
şəkildə mədh etmişdir.

A.Bakıxanovun təbii-elmi baxışlarmı xarakterizə etmək üçün 
onun “Əsrarül-M ələkut” (“Göylərin sirri”), eləcə də Amerikanm 
kəşfmə və təsvirinə həsr olumnuş “Kəşfül-qəraib” (“Qəribə kəşflər”) 
kitablarmm böyük əhəmi^^əti vardır. “Göylərin sirri” kitabmda 
A.Bakıxanov Ptolomeyin və Kopemikin sistemlərini müqayisə edə- 
rək, Kopemikin nəzəriyyəsini üstün və əsaslı hesab edir. A.Bakı- 
xanov sonuncu nəzəriyyənin düzgünlüyünü riyazi sübutlar və astro- 
nomik müşahidələrdən əlavə, Quranm surələri vasitəsilə təsdiq 
etməyə çalışırdı. O zamankı şəraitdə feodal-patriarxal Azərbaycanda 
A.Bakıxanov mütərəqqi elmi baxışlar təbliğ edirdi. A.Bakıxanovun 
əlyazmasmın birinci səhifəsində dünyanm hərəkəti haqqmda yazıları 
və qeydləri vardır. A.Bakıxanov dünyanm sonsuzluğunu qəbul edirdi.

A.Bakıxanov varlıqdan bəhs edərkən yazır: “...Varhqda qeyri 
varlıq yoxdur, vəziyyətin bir haldan digər hala keçməsini biz ölüm 
adlandırmq. Hər şey dağılır, bir formadan digər formaya keçir, 
lakin yox ola bilmir. Bu, məhz varlıqdır” .

' Pedaqoji elmlər doktoru A.Seyidovun A.Bakıxanovun pedaqoji baxışlanna hesr 
olunmuş xüsusi tədqiqatı (elyazması).

 ̂Azərb. SSR EA-nm Nizami adma Ədəbiyyat İnstitııtunun əlyazmalar şöbəsində 
Bakıxanovun arxivi.



A.Bakıxanov Azərbaycan, fars və ərəb dillərində bir çox şeirlər 
də yazmışdır. Bir şair kimi o, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində gör- 
kəmli yer tutur (onun ədəbi təxəllüsü Qüdsidir). Aşağıda Abbas- 
qulu ağa Bakıxanovun (Qüdsinin) “Təbriz əhlinə müraciət” şeiri 
verilmişdir. Bu şeir dərin sosial ideyalarla zəngindir.

Xitab

“Əya güruhi-sitəm kar, əhaUyi-Təbriz.
V əfa yerində cəfa sizdə bu nə adətdir?! 
H əvayi-nəfsə mütiü tamam eyşpərəst, 
Görüm, ilahi, dağılsm necə vilayətdir.
N ə elmə talib olan var, nə rəsm dən agah, 
V əli bu fırqəyə m ətlub zibi-surətdir.
Kimin ki, xülqi m üzəyyəndir, istəm əz zinət, 
Kişi özün bəzəm ək cəhldən əlamətdir. 
Yetişdi bir yerə iş hər kim in ki, saqqalı, 
Hənalı olsa uzun, hörm əti ziyadətdir.
Bu tərz olursa parak tazi tuladan yeydir, 
Sürü içində siyiz sahibi-kəram ətdir.
N ə qədər seyr edirəm  küçə ilə bazarı,
Adam çox az görünür, izdihami kəsrətdir. 
Vüflıri vardır üç fırqənin bu kişvərdə, 
Axund ilə xərü xan bihədü nihayətdir. 
Bunun əm am əsi rəngin, onun yükü səngin, 
Xüsusən ol birinin cübbəsi qiyamətdir.
Xəri çıxaq aradan bunlara şəbahətu yox,
O binəvanm  işi rəncilə rəyazətdir.
Axund ilə xana hər tənə eyləsən yaraşır,
Bu m üftəxorlann əndişəsi şərarətdir.
N ə rahi-rəsm i-nəçara, nə şiveyi-islam.
N ə bütpərəst süluki, bular nə millətdir?! 
Bular vuran od idi əhli fəqr xərm əninə 
Ki, indi şöləvər oldu cahanda, vəhşətdir. 
Süluki-dəhrdə təhzibi-nəfs üçün fazil, 
M üdəlləl eylədigin söz sana nəsihətdir” .



A.Bakıxanov şair olmaqla yanaşı, həm də maarifçi idi. Onun həya- 
tında həm də hərbi və diplomatik fəaUyyət böyük yer tuturdu. Burada 
onu da qeyd etraək lazımdır ki, A.Bakıxanovun ailəsindən bir sıra sər- 
kərdələr çıxmışdır. Onlardan A.Bakıxanovun qardaşı general-ley- 
tenant Cəfərqulu ağanı, qardaşı oğlu -  general-mayor Həsən ağanı, 
ikinci qardaşı -  qvardiya polkovniki Abdullah ağanı və digərlərini 
göstərmək olar. A.Bakıxanovun ailəsi rus ordusuna demək olar ki, 
5 general və 1 polkovnik vermişdir.

A.Bakıxanovun hərbi və diplomatik fəaliyyəti bir sıra mükafat- 
larla qeyd olunmuşdur. Onun formulyar siyahısmda aldığı mükafatlar 
göstərilmişdir.

1828-ci il yanvarm 1-də A.Bakıxanov Sərdarabad və Erəvana 
görə “III dərəcəli bantla Müqəddəs Anna” ordeni ilə təltif olun- 
muşdu.

1828-ci il oktyabnn 16-da türklərə qarşı vuruşmada və Qars şəhə- 
rinin ahnmasmda göstərdiyi mərdlik və şücaətə görə “IV dərəcəli, 
bantla Müqəddəs Vladimir” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

1829-cu il oktyabrm 29-da, Rusiya ilə İran arasmda sülh danı- 
şıqlanna və Türkmənçay müqaviləsinin bağlanmasmda iştirakma görə 
İran şahı tərəfmdən almaz nişanlı “Şir və günəş” ordeni ilə təltif 
olunmuşdur.

1829-cu il iyunun 19 və 20-də Sağanlıq dağlarmdakı döyüşlərə 
göre “II dərəcəli Müqəddəs Anna” ordeni ilə tə ltif olunmuşdur.

1829-cu il iyulun 24-də Xart yaxmhğmda və sentyabnn 27-də 
Bayburtdakı döyüşlərdə iştirakma görə “imperator tacı ilə bəzədil- 
miş II dərəcəli Müqəddəs Anna” ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Onu da qeyd etmək lazmıdır ki, Bakıxanovun rus ordusuna gös- 
tərdiyi xidmətlərinə görə ordenlərlə təltif olunmasma baxmayaraq, 
hərbi komandanhq ona siyasi cəhətdən etibarsız adam kimi baxırdı, 
çünki A.Bakıxanov Rusiya ilə yaxmlaşmağın nə qədər alovlu və 
ardıcıl tərəfdan idisə, bir o qədər də çarizmin müstəmləkəçilik siya- 
sətinə qarşı qəti etirazmı bildirirdi. Qafqaz ordusunun baş koman- 
danı baron Rozen Bakıxanova hökumətə qarşı müxalifətçi mövqedə 
duran adam kimi baxaraq, hesab edirdi ki, ona etibar etmək olmaz. 
Lakin əhalinin hiddətinə səbəb ohnamaq üçün A.Bakıxanovla müm- 
kün qədər ehtiyath olmağı məsləhət görürdü. Tamamilə aydındır 
ki, bu cür münasibət A.Bakıxanovun Azərbaycanda böyük nüfuza 
malik ohnası ilə əlaqədar idi.
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A.Bakıxanovun xidmeti haqqında formulyar siyahınm üz qabığı



Bununla əlaqədar, l837-ci ildə Quba əyalətində kəndlilərin üsya- 
nma A.Bakıxanovun münasibətini qeyd etmək lazımdır. O, xalq qəh- 
rəmanlan Yar Əli və Hacı Məmmədin başçılığı ilə olan üsyanm 
gedişini çox diqqətlə müşahidə edirdi. Çar müstəmləkəçilərinə və yerli 
feodallara qarşı yönəlmiş bu üsyanda 12 minə qədər kəndli iştirak edirdi. 
Kəndlilərin 1837-ci iİ üsyanma Şamil də böyük maraq göstərirdi.

Üsyançılar Quba şəhərini mühasirədə saxlayırdılar. Üsyanm ya- 
tırılması üçün xeyli sayda ordu yönəldilmişdi. Bəylər və ağalar 
tərəfmdən müdafiə olunan çar ordusunun üstünlük təşkil edən qüv- 
vəsi ilə üsyan yatmldı. Üsyan yatınldıqdan sonra onun iştirakçılanna 
amansız divan tutuldu.

A.Bakıxanovun üsyançılara hüsn-rəğbət bəsləməsi xəbəri tez- 
liklə çar hökumətinin Zaqafqaziyadakı yüksək rütbəli məmurlarma 
çatdırıldı. Hərbi nazir Çemışev 1838-ci il yanvarın 9-da çar I Niko- 
laya raportunda qeyd edirdi ki, Babxanov Tiflisdə şübhəli adamlar 
arasmda dolaşır və onlarla çar hökumətini nüfuzdan salan söhbətlər 
apaın'. “Abbasqulu Tiflisə gəldikdən sonra bir çox bədxah adamlarla 
birləşərək yerli məmurlardan narazıhğmı açıq şəkildə bildirir və 
Qubadakı hadisələrlə əlaqədar onun hərəkətlərini pisləyirdi” . 1838-ci
il oktyabnn 19-da yazdığı izahatında Bakıxanov çar məmurlan tərə- 
fmdən yığılan mükəlləfıyyət və vergilərin hədsiz dərəcədə çox 
olduğu bir neçə yerdə vurğulamış, xalqm ehtiyaclarma lazımi diqqət 
yetirilmədiyini, məhz buna görə də Quba əyalətində üsyan baş ver- 
diyini açıq şəkildə bildirmişdi.

Quba əyalətində başlanan üsyanm ilk günlərindən A.Bakıxanov 
Qubadan Tiflisə çağınhmşdı. Quba kəndlilərinin 1837-ci ildəki üsya- 
nınm səbəblərinin hərtərəfli öyrənilməsi və tədqiqi ilə məşğul olan 
qraf Vasilçikov öz raportunda Quba sakini podpolkovnik A.Bakıxa- 
novun bir neçə ay bundan əw əl Tiflisə, kəndli üsyam ilə əlaqədar iza- 
hat verməyə çağınldığı barədə məlumat verirdi. Aydındır ki, çar 
hökumətinin atdığı bu addımlar A.Bakıxanovu kəndlilərin üsyamn- 
dan uzaqlaşdımıaq məqsədi daşıyırdı.

Yüksək rütbəhlərin Bakıxanova bədxah münasibətləri haqqında 
baron Rozenin qraf Çemışevə 10 dekabr 1837-ci ii tarixli məktu- 
bunda da deyilir;

“...Məndə olan məlumata görə qraf Vasilçikov Tiflisdə olan pod- 
polkovnik Abbasqulu Bakıxanovla onun əslinin hökumətə sadiqliyi
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barədə hansı isə bir şəhadətnamə vermişdir. Məəttəl qalmışam ki, qraf 
Vasilçikov üzərinə belə bir səlahiyyət götürüb, halbuki mən Abbas- 
qulunun fıtnə-fəsadlan barədə onu xəbərdar etmişdim. Hökumət 
tərəfmdən müavinət alan A.Bakıxanov mənim göstərişimİə Tiflisə 
çağmhnışdı, lakin mən ona tapşınq verə bilmədim, çünki bura gələn 
A.Bakıxanov mənə qarşı narazılığmı açıq şəkildə bildirməkdən çəkin- 
mədi. Ona görə də mən ona heç cürə inana bihnəzdim. Bu haqda isə 
qraf Vasilçikova şəxsən xəbər verilmişdi... Lakin demək olar ki, 
Bakıxanovlar nəslində Rusiya hökumətinə qarşı satqınhq və pisniy- 
yəthUk olmamışdır. Amma onlann həqiqətən səmimi olmalanna 
inanmaq olmaz” '.

Quba əyalətindəki kəndli üsyanı yatmldıqdan sonra çarm hakim 
dairələri A.Bakıxanova Qubaya qayıdıb üsyamn təhrikçilərini və onla- 
nn tərəfdarlannm aşkara çıxanhnasmda və cəzalandmhnasmda yerli 
hökumət nümayəndələrinə lazımi köməklüc göstərməyi təkhf etdilər. 
Bu təkUfı rədd etməsi haqqmda A.Bakıxanovun verdiyi məlumatda 
deyiUr: “Həmin iUn sentyabnnda Qubada qəzəblərin yenidən coş- 
duğu bir vaxtda idarə başçısı mənə Qubaya gəUb nüfuzumdan isti- 
fadə edərək ona köməklik göstərməyi təklif etmişdi, bu cür təklifı isə 
mən qəbul edə bilməzdim” .

* *

A.Bakıxanov Qafqaz Komitəsmin işində fəal iştirak edhdi. Bu 
mənada jandarm korpusunun 6-cı dairəsinin rəisi V.Viktorovun 
A.X.Benkendorfa 1843-cü il 15 iyul tarixli məlumatı maraq doğurur. 
Sənəddə Qafqaz Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini xarak- 
terizə edən faktlar göstərilmişdi. Məlumatdan həmçinin Qafqaz 
Komitəsinin bəylərin təbəqə imtiyazlarmı məhdudlaşdıran ayn-ayn 
tədbirlərinə qarşı A.Bakıxanovun çıxışlan da məlum olur. Çar müs- 
təmləkəçilərinin siyasətindən xəbərdar olan A.Bakıxanov Qafqaz 
Komitəsinin fəaliyyəti barədə bəy nəslindən olan deputatlara m əs- 
ləhətlər verirdi. Məlumatda yazılmışdı:

“Tatar dilinə tərcümə olunmuş imzasız çıxarışı alan deputatlar, 
Bakı və Quba qəzasından seçilən deputat A.Bakıxanovun evinə müşa-
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virəyə toplaşdılar, tez bir zamanda Komitə tərəfmdən oraya Xəzər 
vilayətinin rəisi, kollec müşaviri Tomaunun imzası ilə çıxanşm əsli 
göndərildi. Hər iki sənədlə tamş olan müşavirə iştirakçılan bu sənəd- 
lərdə onlar üçün ən mühüm melumatlarm ya yanlış olduğu və ya 
bir-birini təkzib etdiyi, ümumiyyətlə irsən keçən hüquqlara, xan- 
lann hakimiyyəti vaxtmda yüksək təbəqə nümayəndelərinə üstünlük 
verilməsinə tərəddüdlü münasibet aydm oldu. Sənedin hər bir bəndi 
deputatlann Komitə üzvlərinə qarşı hiddətini artu'irdı. Çünki təsdiq 
üçün təqdim edilmiş sənəd deputatlanıı fikrincə, keçmişde onlara veril- 
miş hüquqlar baredə yanhş məlumatlarla zəngin idi. Həqiqəti əks 
etdirməyən maddələrin şəxsi imzalaria təsdiq olunması onlan düzəl- 
dilməsi mümkün olmayan səhvləre asanhqla sövq etmiş olardı” ^

Komitənin üzvləri onlara təqdim olunan bu sənədlerin yarımçıq 
olmasmdan, fıkirlerin ziddiyyəthliyindən və ifadələrin dürüst formule 
edilməməsindən hiddətlənərək senədlərin aydmlaşdırılması üçün 
Tomauya müraciət etməyi lazım bildilər.

Ona ilk suah deputat polkovnik Abbasqulu ağa Bakıxanov verdi: 
“Hansı səbəbə göre IV  fəshn ümumi qaydalar barədə olan baş məqa- 
ləsinin altmda bu məlumatm onun terəfmdən söylenildiyi qeyd olu- 
nur, halbıüd həmin melumatı o heç vaxt verməyib. Bu vaxt, Bakıxanov 
görməyə bilməzdi ki, bu cür yalan şəxsen onun özüne xeyli ziyan gəti- 
rerdi, çünki müselmanlann ümumi işinde onunla birlikde iştirak eden- 
lerdə və onlarm seçicilərində onun barəsində pis fıkiryaranardı” .̂

Yuxanda göstərilən sənədlərdən elavə, yüksək təbeqədən olan 
bir qmp şəxslerin çar hökumətinin bezi tədbirləri ilə razılaşmayan 
müxalif çıxışlarma başçıhq eden A.Bakıxanovun bir ictimai xadim 
kimi fəal roİunu əks etdirən diger senədlər də mövcuddur.

Hakim dairələr bundan xəberdar idilər, lakin onlar A.Bakıxanovun 
Qafqaz Komitəsinin işinə qanşmasmm qarşısmı ala bilmirdiler. 
Birincisi, 0 deputat idi və formal da olsa, heç kiiTiin onu Qafqaz komi- 
təsinin işində iştirakından uzaqlaşdırmağa ixtiyan yox idi. İkincisi, 
A.Bakıxanov böyük nüfuza mahk olduğuna görə yüksək hökumət 
dairələri bununla hesablaşmaya bihnəzdilər. 1843-cü il martm 19-da 
Qafqaz Komitəsi öz işini yenidən bərpa edərek iclası açdıqda,



A.Bakıxanovım iclasa buraxıLmaması üçün olan bütün cəhdlərin 
əksinə olaraq, idarə başçısımn göstərişi ilə A.Bakıxanov Qafqaz 
Komitəsinin iclaslarmda iştirak etmək üçün dəvət olundu.

Komitə 1843-cü il martm 19-da öz işinə başladı.
Polkovnik A.Bakıxanov idarə başçısmm göstərişi ilə komitənin 

iclaslarma buraxıldı. A.Bakıxanovun “Vilayətin hazırkı vəziyyətinin 
dərk olunması haqqmda və əw əlk i çevrilişlər və hadisələr haqqm- 
dakı məlumatları komitə üçün mühüm sənədlərdən oldu” ‘.

A.Bakıxanovla çar müdiriyyəti arasmdakı bir sıra çarpışmadan 
sonra, o, çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə etiraz əlaməti olaraq 
istefaya çıxdı. A.Bakıxanov istefaya çıxmaqla, bütün bilik və baca- 
nğmı xalqm maariflənməsi işinə sərf etmək imkanı əldə etdi. 
Həyatmm son illərində o əsasən elmi fəaliyyətlə məşğul olurdu.

^̂ Əsil insan odıır ki, öz nöqsanla- 
rını başqalarmdan yaxşı görə bilsin, 
bacanğwı isə başqalartnm bacanğmdan 
az hesab etsin”.

A.Bakıxaıwv

A.Bakıxanovun fəlsəfı, xüsusilə etik baxışlarmm xarakterizə 
edilməsində onun “Təhzibül-əxlaq” (“Əxlaqm yaxşılaşdınlması”) 
əsərinin böyük əhəmiyyəti vardır. A.Bakıxanovun bu əsəri fəlsəfı, 
psixoloji, etik, pedaqoji məsələlərə həsr olunmuşdur. “Əxlaqm yax- 
şılaşdırılması” əsərində A.Bakıxanov ehnlə insanlarm praktiki fəaliy- 
yəti arasmdakı münasibətə böyük diqqət yetirir. O göstərir ki, “dün- 
yada hər şey işlə (praktika ilə) bağlıdır, iş (praktika) isə bütün 
ləyaqətlərin mənbəyi olan elmlə bağlıdır. Nəzəriyyə ilə praktikanm 
vəhdətini sübut etmək üçün biı* çox misallar gətirən müəllif, Sənainin 
iki misradan ibarət olan şerindən də istifadə edir:

“Elm siz iş, şoran yerə səpilm iş toxum kimidir,
Əm əlsiz elm, diri-diri basdırıbnış adam kim idir” .
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A.Bakıxanovnn “Əxlaqın yaxşılaşdırılması”ndan səhifə



A.Bakıxanovun fıkrinə görə, yelkənsiz gəmi dənizdə dalğalar ara- 
smda dolaşdığı kimi, elmi əsası olmayan, dərk olunmamış iş də 
(insanlann fəaliyyəti) nəticəsiz qalacaq.

A.Bakıxanovun etik baxışlarmm əsası “Əxlaqm yaxşılaşdırıl- 
ması” əsərində şərh olunmuşdur.

A.Bakıxanov yazu" “Əgər sən avarasansa, onda daş və palçıq 
səndən yaxşıdu'. Çünki onlar ev tikməyə yarayırlar...

Elm və kamal dünyada hər şeydən üstündür, onları əziz tut. 
Çünki hər şey onlann vasitəsiiə əldə edilir...

Yaxşı işdən sən iki dəfə ləzzət ahrsan: biri işi yerinə yetirdikdə 
və ikinci, öz işinin bəhrəsini gördükdə...”

“Əxlaqm yaxşılaşdırılması”nm müqəddiməsində fəlsəfənin əhə- 
miyyətindən bəhs edərkən Abbasqulu ağa Bakıxanov yazu*: Nemət- 
lərə yiyələnmək barədə düşündükdə və şeylərin həqiqətini araş- 
dırdıqda elə bir keyfıyyət əmələ gəlir ki, gözəllik və çirkinlik onun 
vasitəsilə nəzərə çarpır. Beləliklə, heç bir şey insana qəribə görün- 
məz və 0 , çətinliklə təsəlli tapar, öz təbiətinin qaranhğmda təcəlia 
nuru panldar və insan bu vasitə ilə elmi və maarifı təhqiq etməyi 
bacarar və bəşəriyyətə məxsus olan həvayü həvəsi özündən mümkün 
qədər uzaqlaşdırmağa müvəffəq olar. Bu cür təfəkkür əsil hikmət 
deməkdir.

Hikmətin məqsədi göy cisimlərini və onlarm hərəkət xətlərini 
müəyyən etmək deyil, bəlkə nıaarifın təhsil və məsrəfləri tədqiq 
etməkdir. Lakin bunlar xalq üçün bir təhsil vasitəsi olmaq əvəzinə 
bir maneə alətinə çevrilmişdir” '.

A.Bakıxanov sosial mühitin insanlann etik baxışlarmm formalaş- 
masma təsirindən bəhs edərkən yazır: “Hər kəs hər hansı bir cəmiy- 
yət içərisində yaşarsa, o cəm iyyətin əxlaqmı m ənim sər, yaxud 
o cəmiyyətə zidd olmaqda öz zərərini və ona yaxmlaşmaqda öz 
xejoini güdər, özünü onlara bənzədər” .̂

A.Bakıxanovun etik baxışlannm realist xüsusiyyətlərini qeyd 
etmək lazımdır.

' A.Bakıxanov. “Təhzib ül-əxlaq” əsərinin əlyazması (Azərbaycan EA-nın Fəlsəfə 
Institutunda saxlanılır), səh. 2, 3 (bundan sonra mənbə “Bakıxanovun əlyazması” adlana- 
caqdır).

 ̂“Bakjxanovun əlyazması”, səh. 8.



A.Bakıxanov yazır ki, çoxlan özlərinin tələbatlannın nədən ibarət 
olduğunu bilmədikləri halda, mümkün olmayan işdən yapışırlar. Nəti- 
cədə onlar öz məqsədlərinə çatmır, özlərini bədbəxt hesab edir və 
bunun da günahmı başqalannda görürlər.

A.Bakıxanovun etik baxışlarmda mülayimliyə riayət etmək m əsə- 
ləsi əsas yer tutur.

Mülayimlik olmasaydı heç bir inkişaf ola bilməzdi. “Dünyamn 
məhsulatı rütubətə (suya) möhtacdır, lakin su həddindən artıq olsa, 
məhsulu zay edər. Yer kürəsinin soyuqluğu mane olmasa, günəşin 
hərarəti aləmi yandırar” *.

A.Bakıxanov yazır ki, mülayimliyin fəziləti tamamilə aydmdır 
və onu heç kim inkar edə biknəz. Hər bir işdə və mühakimədə, müla- 
yim olmaq, orta xətti gözləmək lazımdır. Bu fıkri sübut etmək üçün 
0 ictimai həyatdan bir sıra faktlar göstərir. A.Bakıxanov qeyd edir 
ki, xəsislik insanlarda pis xasiyyət olduğu kimi, israfçıhq da töh- 
mətə layiqdir. Əxlaqilik və həlimlik xasiyyətlərin ən  yaxşısı hesab 
edilir, lakin yeri gəldikdə qəzəbsiz də iş keçmir. “Yaxşıhq etmək yaxşı 
şeydir, lakin yamanlara yaxşıhq etmək, yaxşılann haqqmda pislik 
etmək kimidir” .̂

A.Bakıxanovun mülayimlik haqqmdakı baxışlarmda qədim yunan 
fılosoflarmm, xüsusilə AristoteUn güclü təsiri hiss olunur. M əlum- 
dur ki, Aristotelin etik baxışlannm mühüm cəhətlərindən biri orta 
ölçü anlayışı idi. Aristotel bu münasibətlə yazmışdı: “Orta mövqe -  
yaxşıhğa mənsubdur” .

A.Bakıxanovun etik baxışlannda mülayimUk insan əxlaqmm 
əsası kimi qeyd olunur. “AzadUq ifrat dərəcəyə çatdıqda özbaşma- 
hğa çevrilir. Əgər şöhrətpərəstlik insana qaUb gəisə, onu öz nəfsi- 
nin qulu edər. Əgər əqUn diqqəti fəsada və boş xəyallara yönəhniş 
olarsa, onda o (əql) axmaqhğa çevrilər. Böyük bilik təsəwürlərin oyu- 
nuna və hədsiz-hüdudsuz axtanşlara yönəlmiş olarsa, o tərəddüdə 
və şübhəyə gətirib çıxarar”^

A.Bakıxanov təbiətdə qanunauyğunluq və səbəbiyyətin möv- 
cudluğunu xüsusi olaraq qeyd edir.



A.Bakıxanovun fıkrincə, bütün baş verən hadisələrin öz səbəbi 
var və bu səbəblər insanın yaxşı işlər görməsinə yönəlmişdir.

A.Bakıxanov hesab edir ki, dünyada mütləq pislik yoxdur, 
pislik nisbidir. Ona görə də Bakıxanovun etik baxışlarmda dünyada 
mövcud olanlann hamısınm xeyir üçün yaradüdığmm izahma və 
sübutuna xeyli yer aynlmışdır. Bununla əlaqədar o yazır: “Şər hiss 
olunarsa, o da xeyir üçündür. Aydmdır ki, böyük xeyir xatirinə cüzi 
şərə yol vermək özü məsləhətli və xeyirlidir. Necə ki, ilan vurmuş 
barmağm kəsilməsi bütün bədəni qorumaq üçün zəruridir” '.

A.Bakıxanova görə tərbiyənin və təhsilin, eləcə də əxlaqm 
vəzifəsi xeyirxahlıq hissini aşılamaqdan ibarətdir. O öz fıkrini qısa 
olaraq belə şərh edir: “Həyatda yaxşılığı səxavətlə ək!”^

A.Bakıxanov xeyir və şərdən bəhs edərkən, xeyir anlayışma 
ümumi və mütləq mənalarmı əlavə edir. Bakıxanovun fikrinə görə 
xeyir odur ki, o ümumiyə fayda versin və belə xeyir üçün, yəni ümu- 
minin faydasma yönəldilən xeyirüçün nisbi pisliklə razılaşmaq lazım- 
dır. O, çoxlanna ziyan vurmaq hesabma ayrı-ayn adamlara yaxşıhq 
etməyə can atanlan kəskin tənqid edirdi. “Dünyada adamlann işinin 
çoxu qərəz üzündən olduğundan hər faydalı işə yaxşılıq və hər bir 
zərərli nəticələnən işə yamanlıq demək olmaz. Adamlann yaxşı işlə- 
rinin çoxu yamanhqdır. Çünki bir nəfərə yaxşılıq etinəklə min nəfərə 
zərər yetirir. Bu ona bənzəyir ki, soyuq dəymiş adamı isitmək üçün 
elə bir od qalayalar ki, o oddan bir şəhər alışıb yana. Belə olduqda, 
lazmıdır ki, hər kəs özünün bütün işlərini və hərəkətlərini insaf gözü 
ilə mülahizə etsin: başqasma yamanhq etmək fikrində olan adama 
yaxşılıq etsin. Çünki birisi başqasmı bir işə zövq edirsə, o işi gözü 
görmüş kimidir. Çox vaxt olur ki, bir nəfər günahkarm halma acıya- 
raq və ya öz mənafeyi ucundan qanunla cəzaya layiq olan adamı 
xilas edir və sevinib deyir ki, bu gün mən yaxşı iş görmüşəm. Daha 
orasmı bilmir ki, bu vasitə ilə o başqa cinayətkarlara da cəzadan xilas 
olmaq ümidi vermiş bir günaha batmışdır.

Günahkann bağışlanmasma vasitəçilik etmək ümumin asayişini' 
pozan ən pis hərəkətdir.

Günahkarm haqqmda vasitəçilik edən şəxs iş sahibini ya zalım 
bilir və ya onu günaha batırmaq istəyir. Cəza yersizdirsə -  zülmdür.



haqdırsa müqəssirə cəza verməmək günahdır və başqalarmm tüğ- 
yamna səbəb olur.

Bağışlamaq əxlaqm ən gözəlidir. Lakin bu bağışlamaqdan zülm 
doğmamalıdır” ^

A.Bakıxanovun fıkrincə əxlaqda ən gözəl cəhət ondadır ki, o 
bir nəfərin iztirabı hesabma minlərlə başqalannm taleyini yüngülləş- 
dirir. Bununla belə, ya öz şəxsi arzusu ilə, ya da yaxşıhq etmək 
istəyən, lakin öz şəxsi xeyrini də yaddan çıxarmayanı yaxşı adam 
hesab etmək olmaz. Çünki öz xeyrini yaddan çıxarmadan yaxşıhq 
etmək qəhrəmanhq deyildir. Yaxşıhğı o adama etmək lazımdır ki, 
sən ondan heç bir şəxsi fayda gözləməyəsən. “İnsan etdiyi yaxşıhğı 
yadma saldıqca elə bir zövq ahr ki, heç bir dövlət ona çatmaz; pis iş 
tutmuş adam isə əməhni düşündükcə xəcalət çəkəcək. Pis işin 
sahibi əməlini büruzə verməsə də, ürəyində daim özünü məzəm- 
mət edəcək və onun cəzasmm qorxusundan asudə oİmaz” .̂

A.Bakıxanov yaxşı ilə pisin mahiyyətini aydmlaşdmnaq üçün yax- 
şıhq edən adamm halı ilə pislik edən adamm hahnı müqayisə edir. 
0  göstərir ki, birincinin, yəni yaxşıhq edənin ürəyi sakit və m əm - 
nundur, işlərinin qaydasmda getdiyi müşahidə olunur. Belə adama 
bədbəxthk üz verdikdə hamı onun hahna acıyır və köməyinə gəlir- 
lər. Belə adamm haqqmı hətta düşmənləri də dana bilməzlər. Əksinə, 
pis iş görən, ədəbsiz adam həmişə etdiyi pis əməllərinin aşkara çıxa- 
cağından qorxur və bədbəxtUk üz verdücdə özünü itirir. O, yaranan 
vəziyyətdə hər cür alçaqİığa gedə bihr. Belə adam səlahiyyət sahibi 
olarkən yerii-yersiz özünü tərifləyir başqalarma isə zülm edir. Bir 
bəlaya düçar olduğu zaman tənə və məzəmmətdən başqa heç nə eşit- 
mir. Hətta dost hesab etdiyi adamlar ondan üz döndərir, kömək əvə- 
zinə onu təhqir edirlər. Çünki onlar da onun özünə bənzər adam- 
lardır. “İnsaf gözü ilə baxsaq görərik ki, birincilər (yaxşılar -  H.H.) 
ikincilərin (pislərin -  H.H.) əlində məğlub olduqları halda belə, 
yenəqaU bdirlər.H eyf o a d a m a  k i ,  y a x ş ı l ı ğ ı  b a c a r ı r ,  
l a k i n  e t m i r ” .̂

A.Bakıxanov hesab edir ki, mənəviyyatca saf, təmiz olmaq üçün 
insan fıziki cəhətdən sağlam olmahdır. Orqanizmin fıziki sağlamhğı



hər bir şeyin malıiyyətini dərk etməkdə və düzgün nəticə çıxarmaqda 
insana kömək edii'. Çimki qarşıya çıxan maneələri dəf etməkdə insana 
möhkəmlik və eneıji lazımdır. “Orqanizmin sağlamhğı maldan, döv- 
lətdən və rütbədən deyil, insanm fiziki vəziyyətindən asıhdır. Əgər 
sağlamhq rütbədən asıh olsaydı, onda ən sağlam adamlar yüksək 
rəsmi vəzifə tutanlar olardı, lakin əslində rütbəsi və dövləti artan 
adamlann zəhməti və tələbatı daha da artır” '.

A.Bakıxanov qeyd edirdi ki, əgər biz özümüzdən yuxan möv- 
qedə olanla rastlaşdıqda özümüzü bədbəxt hesab ediriksə, onda biz 
öz nəzərimizi bizdən aşağı olanlara yönəltməhyik. “Əgər bizim arzu- 
muz bizim vəziyyətimizə uyğun gəhrsə, biz bunu xoşbəxthk adlan- 
dınnq, əgər əksinə olarsa, onda onu bədbəxthk adlandınrıq: həqiqi 
bədbəxthk odur ki, adam müsibətə tab gətirməyərək özünə təsəlh 
yolu tapa bilməsin. Bizim payımıza düşən müsibətin iki səbəbi ola 
bilər. Məhz, onun günahkarı ya biz özümüz, ya da başqa birisi olur. 
Əgər səbəbkar özümüzüksə, onda başqasmı deyil, özümüzü günah- 
landırmahyıq. Əgər biz özümüz səbəbkar deyihksə, onda ola bilsin 
ki, bizim etdiyimiz pishyin nəticəsi yaxşıhq olsun. Çox vaxt mütləq 
xeyir üçün aynca bir adama nisbi zərər vurmah olursan...”^

“Əxlaqm yaxşılaşdınlması”nda A.Bakıxanov təbiətdəki qanuna- 
uyğunluqlardan ətraflı şəkildə bəhs edir. O yazır ki, bəzi insanlar bütün 
hadisələri bəxtə bağlayır və belə fikirləşirlər: “Görürsənmi, bunla- 
rm hamısı mənim bəxtimdəndir. Mən gəmiyə minən kimi tufan qopdu 
və ya fılan hadisə baş verdi. Bunlarm hamısı ona görə baş verir ki, 
mən bədbəxtəm, hadisələr mənə şərait yaratmır”. “Yazıq onu başa 
düşmür ki, bunların ona dəxli yoxdur və o heç də o qədər qiymətli 
deyil ki, ona görə təbiətdə hər hansı bir dəyişiklik baş versin. Bütün 
baş verənlər təbiətdəki qanunauyğunluğun nəticəsidir, o adamm olma- 
smın və ya olmamasmm heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Naməlum bir 
şair yazmışdır:

“Dəryanm  özünə görə dalğalanması vardır,
Ç ör-çöp elə bilir ki, dəniz onunla çəkişir” .̂



A.Bakıxanovun etik baxışlannda iradə möhkəmliyinə və təm - 
kinli olmaq xüsusiyyətinə xeyli yer aynlmışdır. Onıın fıkrinə görə, zəif 
iradəli, özlərini tez itirən insanlar vaxtsız ölümə məhkıımdurlar. İnsan 
gərək özündə möhkəm iradə tərbiyə etsin. Deyilənləri sübut etmək 
üçün belə bir misal çəkir: "Gəmi dənizdə fəlakətə uğradıqda gəmidə 
olanlann hamısı qorxuya düşür. Əksər hallarda tez təşvişə düşən adam 
özünü itirir və xiİas olmaq üçün heç bir vasitə tapmır, hətta öz hərə- 
kətləri ilə öz məhvini tezləşdirir. Bu, tora düşən quşu xatıriadır, quş 
tordan tez xilas oh-naq üçün hövsələsizlikdən özünü tora vurmaqla 
tora daha çox dolaşır. Diri ikən ölüm axtarmaq, ölüm ayağmda həyat 
arzusunda olmaq qeyri-təbiilik və qanuna^ğünsuzluqdur. Bu, çaş- 
qmUğm tam təsiri altma düşməyin nəticəsidir” '.

Abbasqulu ağa Bakıxanovun etik baxışları adətlərlə də (ənənə, 
mərasim) əlaqədardır. Bakıxanovun fıkrinə görə, bir ölkənin əhahsi 
öz ölkəsinin və millətinin qanun və qaydalannı bəyənir, başqa ölkə- 
nin əhahsi bunlan qətiyyən bəyənmir və hətta onlar bu qanun qayda- 
ları tənqid edirlər. Bakıxanov qeyd edir ki, əxlaqm bir çox qaydalan 
bir tayfanm nəzərində qiymətli və dəyişməz olduğu halda başqa xalqm 
nəzərində bu qayda qanunlar əxlaqa ziddir və yararsızdır. E t i - 
k a n ı n  ü m u m i ,  m ü t l ə q  v ə  d ə y i ş m ə z  n o r m a l a n  
y 0 x d u r . “Tarix kitabiarmın müəllifləri müxtəUf tayfaların züh-n 
və qəbahətU işlərindən çox yazmış, hətta onlann əksəriyyətini 
biabırçı adlandırmışlar. İndi biz təəccüb edirik ki, niyə insanlar bu 
işlərin pis tərəfıni vaxtmda başa düşməmişiər. Elə bizim əsrimizdə 
də 0 şeylər ki, İranda adət şəklini ahnışdır. Avropada qəbahət hesab 
olunur. Avropada yaxşı qəbul edilənlər isə ərəblər tərəfındən 
pisləniUr” .̂

A.Bakıxanov əxlaq normalanndan bəhs edərkən subyektiv müha- 
kimələrə deyil, obyektiv mühakiməiərə müraciət etməyi zəruri hesab 
edir. Çünki, Bakıxanovun dediyi kimi, hər kəsin öz fıkri vardır, şey- 
lərin keyfıyyəti haqqmda hər kəs biUyinə uyğun müəyyən nəticə- 
lərdən razı qaldığma görə fıkir yürüdür. “ Ç o x  o l a  b i l i r  k i ,  
k i m s ə  ö z  n a d a n l ı ğ ı  ü z ü n d ə n  b a ş q a s ı n ı  t ə r i f l ə -  
m ə k  ə v ə z i n ə ,  o n u  p i s l ə y i r ” ^



A.Bakıxanov insan xassələrinin mahiyyəti məsələsinə toxunaraq 
onu iki növə ayırır; onlardan biri anadangəlmə xassələr, ikincisi isə 
öz əməyi ilə qazanılmış xassələrdir. Bakıxanov qeyd edir ki, ana- 
dangəlmə xassələrin əlamətlərindən xilas olmaq, eləcə də onlara 
yiyələnmək olduqca çətindir. Bakıxanov yazır ki, bu məqsəd üçün 
böyük əziyyət və zəhmət çəkmək lazmıdır. Öz əməyi ilə qazanılan 
xassələrin əlamətlərindən isə ilk vaxtlarda az bir səy nəticəsində 
ya xilas olmaq, ya da onlan qəbul etmək mümkündür. “Lakin vaxt 
keçdikcə bu sonradan qazanılan xassələrin əlamətləri möhkəmlənir 
və insanm təbiətində kök salaraq anadangəhnə xassələr kimi da- 
vamh olur; belə bir deyim vardır: “Adət -  ikinci təbiətdir” '.

Bakıxanov insan təbiətinin mahiyyətindən bəhs edərkən xüsusi 
olaraq sevginin üzərində dayanır. O qeyd edir ki, sevgisiz insan ola 
bihnəz, lakin sevgi müxtəlif adamlarda, müxtəhf formada təzahür ediı-.

A.Bakıxanov sevgi anlayışma çox geniş məna verir. Bu xüsu- 
siyyət (sevgi) insan təbiətindən və maddi aləmdən törəmədir, olduqca 
müxtəhf növdə təzahür edir. Birinci növ -  meyildir, bu növ hər yerdə, 
istər bitkilər aləmində, eləcə də cansız təbiətdə baş verir. Məsələn, 
dəmirin maqnitə, samanm kəhi'əbaya meyli kimi. Ikinci növü -  ünsiy- 
yətdir, buna hejrvanlar (cuşa gəlmiş) aləmində rast gəlmək olur. 
Uzun müddət ərzində yaranan ünsiyyət meylin yüksək səviyyəsidir. 
Məsələn, hər hansı bir heyvan hər hansı bir səbəbdən başqa bir hey- 
vanla ünsiyyətə girir. Onunla görüşməkdən zövq alır, ondan aynl- 
dıqda isə kədəriənir. “İnsanlar əqlə malik olduqlan üçün onlarda ünsiy- 
yət daha mükəmməl olur” .̂

Bakıxanova görə ünsiyyətin ən yüksək zirvəsi sevgidir. Yaxşı 
adamla pis adam arasmda, ədalətli ilə zülmkar arasmda sevgi ola bil- 
məz. Eyni zamanda ağılh ilə axmaq arasmda, vicdanh ilə vicdansız 
arasmda dostluq ola bilməz. Ona görə də hər kəsin əxlaqmm necəU- 
yini onun dostlanmn əxlaqmdan da öyrənmək olar. “İnsanm dostu onun 
ö z  ə q l i n i n  d ə r i n l i y i n i  m ü ə y y ə n  e d ə n  m e -  
y a r d 1 r . Müəyyən adam tərəfmdən dostluğa qəbul olunan adam- 
lann əxlaq və tərbiyəsi onun öz əxlaq və tərbiyəsinə uyğun olur” .

Bakıxanov sevginin ən yüksək dərəcəsini “eşq” adlandmr (aşa- 
ğıda “sevgi” sözü bizim tərəfimizdən ən yüksək, güclü və hər şeyi 
unutduran, yəni “eşq” mənasmda işlədihr). “Təbiət aləmində ruhlarla



ünsürlərin (materiya) arasmda xüsusi əlaqə mövcud olduğu üçün, 
ayn-ayn maddələrin mahiyyətindən və ayrı-ayn xassələrin xüsu- 
siyyətlərindən asılı olaraq canlı varlıqlarda sevgi başa çatmış (kamil) 
və başa çatmamış (naqis) ola bilər. Sevgi (hisslərin xarakterindən 
asılı olaraq) qəfıl və ayıq ola bilər. Sevgi yaranmazdan ə w ə l biz 
sevgimizin predmetinin kim olduğu haqqmda və o bizə gələcəkdə 
nə verə biləcəyi barədə düşünməliyik. Əgər o əqlə batan və m əq- 
buldursa, bu əsil xoşbəxthkdir. Sədi yazır: “Eşq insanhqdır, o 
səndə yoxdursa, yeməkdə və yatmaqda heyvanla şəriksən” .

Əks təqdirdə, heç olmasa imkan dairəsində, onun (sevginin) 
zərəri barədə düşünmək lazımdır, çünki sevgi ürəkdə möhkəmlən- 
dikdə bütün hisslər və xasiyyətlər onun qulu olur və əqhn artıq 
hansı isə bir tədbir gömıəyə gücü çatmır. “Sevgi elə bir oddur ki, 
özündən başqa hər şeyi yandırar” ^

A.Bakıxanov kainatda müxtəhfliklər və ziddiyyətlərlə yanaşı 
səbəbiyyət əlaqəsinin də mövcudluğunu qeyd edir. Bununla əla- 
qədar yazır: “Ziddiyyətlərin toplandığı bu aləm səbəbİərin varhğı 
(mövcudluğu) ilə bağhdır” .̂

A.Bakıxanov xüsusinin ümumiyə, azın çoxa, hissənin tama 
münasibəti haqqmda bir sıra maraqh mühakimələr irəh sürmüşdür. 
Bakıxanov qeyd edir ki, etikanm ümumi qaydasma əsasən ümumi 
hər bir fərddə, bütöv isə hissədə öz ifadəsini tapır. “Onlann hamısı 
istər ümumiyyətlə, istərsə də xüsusi olaraq gah bir-birilə bağh və 
gah da ayndırlar. İnsanlar həm zahiri görünüşlərinə görə, həm də 
sifətcə bir-birindən fərqh olduqlan kimi, əxlaqi cəhətdən də bir- 
birinə bənzəmir və olduqca müxtəhfdirlər. Dünyada iki nəfəri 
tapmaq olmaz ki, onların əxlaqı bir-birinin eyni olsun, hər bir 
fərdin hər bir aynca hadisəyə dair öz rəyi olur” .̂

Bakıxanov hissə ilə tam arasmdakı münasibət haqqmdakı müla- 
hizələrini ümumiləşdirərək yazır: “Bədənin bir əzası (üzvü) ağn- 
dıqda bütün əzalar (üzvlər) ağrıyır. Buradan aydm olur ki, bədəndə 
olduğu kimi, aləmdə olan bütün şeylər də bir-birilə əlaqədədir və 
bir-birindən asıhdırlar”"̂.

' “Bakıxanovun elyazması”, səh. 29.
 ̂Yenə orada, səh. 31.
 ̂Yenə orada.
Yenə orada, səh. 33.



Öz etik baxışlarında insanlarda əm əksevərliyin tərbiyəsinə 
A.Bakıxanov xüsusi diqqət verir. O, əmək sərf etməyi sevməyən 
adamlan tənqid edir. Bakıxanov yazır: “Işləmədən, çalışmadan Allah- 
dan nemət gözləmək sərgərdan (evsiz) avara olmaq deməkdir. Çünki 
bəxşişə layiq olmayan adama bəxşiş vermək günaha batmaq deməkdir...

...İşin sayəsində fıziki sağlamhq, bilik və təcrübə qazamhr; 
məişət və axirətin savabı iş vasitəsilə əldə edihr... Dəfələrlə sübut 
olunmuşdur ki, çəkişmələrin əksəriyyəti işsizhyin nəticəsində 
yaranır...

Qədim miUətlərdən biri olan Afma tayfasmm qanununda özgə 
əməyinin bir hissəsini mənimsəyən tənbəUər oğm kimi ölüm cəza- 
sma məhkum olunurdular. Əgər tənbəlhk insanm təbiətində kök sa- 
larsa, onu əmək işdən ayırar, sonra getdikcə bədənin sağlamhğmı və 
zahiri görkəmini pozmağa yol tapar. Fiziki keyfıyyətlər mənəvi 
(əxlaqi) keyfiyyətlərlə bağh olduğuna görə, o daxih hisslərə xələl 
yetirər ki, bunun da nəticəsində insanda iradənin və bütün orqaniz- 
min zəifliyi baş verə bilər” *.

A.Bakıxanov etik prinsiplərindən bəhs edərkən düzgünlüyü, düz 
sözü əxlaqm ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri kimi qiymətləndirir. 
O qeyd edir ki, düz danışmağa adət edən adam qorxu və həyəcan- 
dan həmişəlik azaddır. “Həqiqət dənnan kimi acı və faydahdır. Filo- 
soflardan biri öyrədir ki, böyüklərə sözün düzünü demək lazımdır, 
belə ki, əgər onlar onu qəbul etməsələr də səni ona görə cəzalandır- 
mazlar; Necə ki, deyiblər: yalançüıqda ölüm olduğu kimi, doğm- 
çuluqda nicat var” .̂

A.Bakıxanov özünün etik mühakimələrini insanlar arasmda qarşı- 
hqh münasibət məsələsi ilə sıx əlaqələndirir. Onun nöqteyi-nəzərinə 
görə dostluğa əsaslanan münasibət insana yüksək zövq verir. Ona 
görə də A.Bakıxanov belə bir nəticəyə gəHr ki, xoşbəxt adam o adam- 
dır ki, onun çoxlu vicdanh, sədaqətli dostu var.

A.Bakıxanova görə əsasən var-dövlət və vəzifə üə maraqlanan 
adamla dostluq etmək olmaz, çünki o mütləq insana məxsus müqəd- 
dəs dostluq şərtlərini poza bilər. Əksinə, təbiətən rəhmli və insan- 
pərvər adam həmişə dostluğa meyil edir. Hətta onun düşmənçiliyi 
də möhkəm olmur. Ona görə ki, onun düşmənçiliyi yaranan şərait-



dən irəli gəlmişdi. “İnsanlann əksəriyyətində belə bir xüsusiyyət 
vardır ki, onlann sənə ehtiyacı olduqda sənə təzim etməyə başla- 
yırlar, sənin onlara elıtiyacm olanda isə onlar səndən onlara təzim 
etməyi tələb edirlər. Mən özüm bunlann hamısım m üxtəlif forma- 
larda (vəziyyətlərdə) smaqdan keçirmişəm” ’.

A.Bakıxanov iddia edir ki, mükəmməl əqiə malik insanda 
mükəmməİ əxlaq olmahdu", onun dostları isə dərin zəkaya və böyük 
ürəyə sahib olmahdır. Əgər insan özü dostluq etməyə qadir deyilsə, 
onda 0 digərləri tərəfmdən dostluq hissinə ümid etməməlidir. “Intiqam 
ahnaq istəyən adama qələbə arzu olunmazdır (ziyandır). Adama 
yaxşıhq etdikdə, öz hərəkətini, hətta işarə vasitəsilə də olsa, hamıya 
bildiıməməlisən, çünki minnət qoymaqla yaxşılıq qiymətdən düşür. 
Sevinc əvəzinə peşmanlıq yaradarsan” .̂

A.Bakıxanov xalq arasmda yaranan və yayılan dostluq hissini 
üç qrupa ayınr:

Birincisi -  ümumi yaşayış yerlərində baş verir, istəymə çatmaq 
üçün rəsmi tanışhqdır.

İkincisi -  aşkar m ənfəət məqsedi ilə yaranan dostluq.
Üçüncüsü -  ağılh ilə həqiqətən bihkU (məlumath) adamlar ara- 

smdala dostluq. “Bu cür dostluğa çox az rast gəlmək olur. Əgər belə 
dost rast gələrsə, onda onun üçün nəinki bütün var-dövlətindən, hətta 
candan da keçmək olar.

Yaxşı olar ki, dostluğu bihkli, ağılh adamiarla edəsən. Bihkh və 
ağılh adamlar hər bir işin vəziyyətini, hər addmıın yaxşı və pis tərəf- 
lərini yaxşı başa düşdükiərinə görə faydahdırlar... Heç nə bilməyən 
avam adam, hətta faydalı iş görmək arzusunda olsa belə, elə hərə- 
kət edir ki, nəticəsi xeyir əvəzinə ziyan gətirir. Öz şəxsi işlərini idarə 
etməyi bacarmayan adam başqası üçün nə edə bilər? Yaxşı deyib- 
lər: “Ağılh düşmən axmaq dostdan yaxşıdır. Səninlə dostluq etmə- 
yə can atan adanun hansı isə gizh məqsədi olub-ohnadığmı və dostluq 
admı öz məqsədinə çatmaq üçün alət edib-etmədiyini həmişə nəzərdə 
tutmahsan. Çox vaxt düşmən səni aldadaraq və müəyyən zərərə sal- 
maq niyyəti ilə dostluq iddiasmda olur, özü zəiflədiyi halda isə, möh- 
kəmlənmək üçün müvafiq şərait gözləyir” .̂



A.Bakıxanov əxlaq prinsiplərinin düzgün tərbiyə olunması və 
inkişafı məsələsi üzərində xüsusi olaraq dayanır. O qeyd edir ki, bəzən 
əxlaqm tərbiyəsi və inkişafı düzgün müəyyənləşdirilmədikdə kiçik 
səbəblər böyük xoşagəlməz hadisələrin yaranmasma kömək edir və 
əksinə, əxlaq prinsiplərinin düzgün tərbiyəsi və inkişafı ən böyük 
xoşagəlməz hadisələri aradan qaldırmağa imkan yaradar.

A.Bakıxanova görə, insan öz işində mümkün qədər sadə və qərəz- 
siz olmahdır. Bəzən kiçik işlərlə məşğul olmaq insanı böyük işlər- 
dən ayınr. Ona görə də o bəzi ikinci dərəcəh işlərinin bir qismini yox- 
lanmış, düzgün əqidəh adamlara tapşırmah, özü isə işə ümumi 
rəhbərhk etməhdir. Lakin köməkçiləri özbaşma buraxmaq olmaz. 
İşə rəhbərhk edən həmin adamların işdə bacarığmı və bu işə yararh 
olub-olmadığmı bilməhdir.

A.Bakıxanov yazır ki, “çox vaxt ağıUı adamlar elə bir hərəkətə 
yol verirlər ki, cahiUər onu etməyi özlərinə ar bilərlər; eyni zamanda 
cahil elə hərəkət edər ki, o öz müdrikliyi ilə ağılhlan heyran qoyar.

Buna heç də təəccüblənmək ohnaz, çünki insan təbiəti daim 
dəyişməkdə və inkişafdadır. Düşmən haqqında da yaxşı danışmağı 
özünə adət et. Çünki düşmən onu eşitdikdə onun sənə ədavəti azalar, 
dostun isə sənin əxlaqi gözəUiyinə inanar” '.

A.Bakıxanova görə, insamn təbiətində onun həyatmm müxtəhf 
dövrlərində xarakter xasiyyətinin müəyyən bir əlaməti üstünlük 
təşkil edir.

Pis hərəkət edən adam tezliklə ətrafdakılann hörmətini itirir. 
Mənsəbpərəst, rütbə axtaran həmişəhk öz ehtirasmm qulu olaraq 
qalır. Ehtiram arzusunda olan, şöhrətpərəst və təkəbbürlü adam özünü 
bədbəxt edir. Qara qəlbli adam öz günahlarma görə öz-özünü cəza- 
landınr. “Bir sözlə, əsil insan odur ki, öz şəxsi nöqsanlannı hamıdan 
yaxşı görsün, öz qabihyyətini isə az əhəmiyyəth hesab etsin. Filosof- 
lardan biri demişdir ki, gözlü adam odur ki, özünü dərk edə bilsin” .̂

A.Bakıxanov yalançılan xüsusi olaraq tənqid edərək yazır: “Özünü 
yalandan qoru. Əgər insanlar səndə olan bu nöqsanı hiss etsələr, onda 
sənin düz sözlərinə də inanmazlar” .



0  həmçinin boşboğaz adamlara qarşı da kəskin çıxış edərək 
deyirdi: “Alçaq və boşboğaz çərənçüərdən uzaq ol ki, özün də onlar 
kimi olmayasan” .

A.Bakıxanov özünün etik baxışlannda təvazökarlıqdan xüsusi ola- 
raq bəhs edərək yazır: “Bu xüsusiyyət insanm yaraşığı, onun həyatı 
və mənəvi mənfəətlərinin mənbəyidir”’.

Təvazökar adamlann dostları çox, düşmənləri isə az olur. Hətta 
təvazökar adamlann düşmənləri həmişə onlarla dost olmağa çah- 
şırlar. “Təvazökar adam hər gün özünə diqqət yetirir və mümkün 
qədər öz nöqsanlarmı düzəldir” .̂

Təvazökar şan-şöhrət və rəsmi mövqe axtarmır, hamıdan çox 
işləyir və bununla özünü göstərməyə çahşmır və öz işinə çox ciddi 
yanaşır. Qeyri təvazökar adam isə əksər halda acmacaqh vəziyyətə 
düşür. “Rütbə sahibinin vəzifədən kənar edildiyi vaxt çəkdiyi qüssə- 
qəm, həmin vəzifəyə təyin olunduğu vaxtda etdiyi şadhqdan artıq 
olur”^

Dünya mah təvazökar adamı yoldan çıxarmır. Dövlət arzusunda 
olmaq, hətta onu varisə vermək məqsədi ilə də olsa mənasızdır, çünki, 
“qabiliyyətli oğulun buna ehtiyacı yoxdur, qabiliyyətsiz oğul isə 
ata-baba nəslinə ləkədir”'’.

A.Bakıxanov təvazökarhğı ən gözəl əxlaqi keyfıyyətlərdən biri 
hesab etməklə yanaşı belə bir fıkri də irəli sürür ki, “təvazökarhğı 
alçalmaq səviyyəsinə enməkdən qorumaq lazımdır” . Əxlaqi cəhətdən 
gözəl və saf olan adam təkəbbürlü olmahdır, çünki həddindən çox 
təvazökarhq bir sıra adamlara zəiflİk kimi görünər ki, bu da belə adam 
üçün çətinlik və əziyyətin yaranmasma səbəb olur.

A.Bakıxanov “Əxlaqm yaxşılaşdmlması” əsərində vicdan (insaf) 
və ədaiət m əsələlərinə böyük diqqət yetirir. “Vicdan elə bir ayna- 
dır ki, adam özünün bütün hərəkətlərini, işlərinin yaxşı və yamanmı 
onda görə bilir. Bu keyfıyyətə mahk olan adam öz əxlaqi nöqsan- 
larmı tədricən düzəldir... Ədalətli adam öz xasiyyətində və hərə- 
kətlərindəki pis cəhətləri heç vaxt yadmdan çıxarmır. O öz nöqsan- 
larmı düzəltməyə çalışır” .̂

' “Bakıxanovun əlyazması”, səlı. 52. 
 ̂Yenə orada.
 ̂Yenə orada, səh. 53.
Yenə orada.
 ̂Yenə orada, səh. 54.



İnsamn vicdanı tərbiyə ilə və xüsusilə A.Bakıxanovun dediyi 
kimi, daha çox hissəsi xalq arasmda geniş yayılan adətlərlə (ənənə- 
lərlə) bağhdır. “...Vicdan insan təbiətinin bəzəyidir” '.

* *

“Paxıllıq müthq özümi bünızə verən 
daxili çirkinlikdir... Paxıllıq bacarığıu 
yoxluğımu göstərir".

A,Bakıxanov

A.Bakıxanov belə bir fikir irəh sürür ki, insanm vicdanı kamilhk 
səviyyəsinə çatdıqda o başqa insanlara edilən zülmü onun özünə edi- 
lən zülm kimi ədalətsizlik hesab edir.

A.Bakıxanova görə törədilən hər cür pislik mütləq cəzaya 
məhkumdur.

Öz etik baxışlannda A.Bakıxanov təvazökarhq haqqmda məsələni 
“yaxşıhq” və “pishk”, itaətkarhq və sadəHk və s. məsələlərlə əlaqəh 
şəkildə həm aydmlaşdınr, həm də şərh edir: “Bütün aləm tam vahid 
olduğuna görə, sənin Əmirə etdiyin pishyə görə Zeyd tərəfmdən 
cəzalandırılmağma təəccüb etmə” .̂

“Əxlaqm yaxşılaşdınhnası” əsərində A.Bakıxanov insanm xarakter 
xüsusiyyəti olan qənaətçihkdən də bəhs edir. “Əgər dövləth olmaq 
istəyirsənsə, qənaətciUiyə adət et”. Bakıxanova görə, qənaətcil adamm 
əldə edəcəyi saysız-hesabsız faydalardan ən əsasları dörddür:

Birincisi, qənaətcil adam xalq arasmda əziz və hörmətli olar.
Ikincisi, maddi cəhətdən təmin olunduqda, o gündəHk həyəcandan 

azad olacaq, riskə getməyəcək, alçaldılmağa dözməyəcək, tənələrə 
qulaq asmayacaq və s.

Üçüncüsü, rahathğmı pozan, hər cür yüksəhşə maneçilik törədən 
hərislik və acgözlüklə əlaqədar yaranan sıxmtılardan azad olacaq. 
Həqiqətən “acgözlük” çox ağır iztirablara səbəb olur və ona görə acgöz 
adam həmişə dərdU olur. Onun dövləti nə qədər olsa da, yenə hesab 
edir ki, azdır. O, həmişə dövlətini artırmaq haqqmda fıldrləşir. Öz 
şəxsi mənfəəti üçün başqalarma ziyan vumıağa çahşır. Acgözlüyə 
meyh olmayan adam yüksək əxlaqa malikdir.



Dördüncüsü, ürəkləri yandıran paxılhqdan azad olacaq. Doğru- 
dan da paxıllıq odundan daha şiddətU od yoxdur” ‘.

A.Bakıxanovun etik baxışlan dini mövhumatdan azad deyildi. 
Bəzən 0 öz mühakimələrini möhkəmləndirmək üçün dini ehkam- 
lara istinad edir.

Paxıl adam, A.Bakıxanovun fıkrincə, heç vaxt sakityaşaya bilmir. 
Paxıl adamm öz şəxsi dərdi və başqalannm sevinci həmişə onun 
qəzəblənməsinə səbəb olur. İnsanlann sevinci paxıl adamı qəmlən- 
dirir. “Paxılhq mütləq özünü büruzə verən daxih çirkinlikdir. Paxılhq 
bacanğm yoxluğunu göstərir” .

Əgər paxılhq insanm əsas xüsusiyyətidirsə, deməli, onun mütləq 
bacarığı yoxdur. Çünki bacarıqh adam öz qiyməth vaxtını paxılhq 
kimi iyrənc hisslərə sərf etməyə hayfi gələr. Bacanqsız insanlar özləri 
də inanmırlar ki, nə vaxtsa bacanqh ola bilərlər. Ona görə də onlar 
bacarıqh olanlann paxılhğmı çəkir və istəmirlər ki, onlar insanhğa 
fayda vermək üçün yaşayıb yaratsmlar. Belə insanlar haqqmda 
A.Bakıxanov deyir: “Onlar başa düşmürlər ki, başqalarmı səadətdən 
məhrum etməklə heç bir şey qazanmırlar. Bacanqsız bacanqhda nöq- 
san olmasmı arzulayır, çünki bacanqhnm hər bir nöqsanı onun üçün 
təsəlhdir” .̂

A.Baiaxanovun fıkrinə görə xəsis və paxıl adama əksər hallarda 
bütün topladığı dövlət əvəzində onun qismətinə, arzusuna çatış- 
mazhq və kədər düşür. Belə adam ya hər hansı bir hadisə nəticə- 
sində müflis olur, ya da onun var-dövləti vərəsəsinə çatır. Hər iki 
halda xəsis və paxıl adama yalnız peşmançıhq qahr.

A.Bakıxanov dəfələrlə qeyd etmişdirki, əxlaqı təmiz insaniarda 
xəsislik olmur. Onun fıkrinə görə, xəsis adamlar dövlət əldə etməklə 
və yığmaqla öz şəxsi dincliklərini itirirlər. Əgər adamda dövlət əldə 
etmək bacanğı və hüququ yoxdursa, lakin o, heç bir əmək sərf etmə- 
dən dövləti toplamağa müvəffəq olubsa, hər hansı bir hadisə nəticə- 
sində həmin dövlət əldən çıxacaq, ona isə qüssə və peşmançıhq qala- 
caq. Əgər döviət nəvə-nəticə üçün toplambsa, bu da əbəsdir, “çünki 
dəfələrlə təcrübə sübut etmişdir ki, dövlətlinin övladı yoxsul, yoxsul- 
lann uşaqlan isə tədricən dövlət və hörmət sahibi olurlar” .̂ Atanm



dövləti nəvə-nəticəyə deyil, onun özünə xidmət etməlidir. Xəsis 
insanlann arzusu və məqsədi var-dövlət yığmaqdn', onlar unudurlar 
ki, tamahkarlıq onlarm dinc və yaxşı həyatmı pozur.

A.Bakıxanov yazır ki, valideynin öz şəxsi bacanğı sayəsində yığ- 
dığı dövlət onun özünə xidmət etməlidir, “o dövlətdən oğula pay 
düşmür. Əgər bu pay saxlanarsa, o yadlara nəsib olacaq. Arvad öz 
paymı təzə əri ilə xərcləyəcək, qız öz ərinin evinə aparacaq, oğul 
yad qızma verəcəkdir. Ədalətli ol. Gör bunun sənə nə xeyri var? 
Əgər desən ki, səni xatırlayacaq və sənin admdan xeyriyyəçiliklə 
məşğul olacaqlar, bu da hələ məlum deyil. Çünki kənar adam səni 
sənin özün özünü istədiyindən çox istəyə bilməz. Əgər sən xeyriy- 
yəçiliklə məşğul olmamısansa, onda heç bir yad adam da bunu sənin 
admdan etməyəcək. Tutaq ki, qəbul olunmuş adətə (qaydaya) görə, 
sənin dövlətinin müəyyən bir hissəsini buna (xeyriyyəçiyə) xərclə- 
dilər, lakin bu halda da onun şərəfi və axirət savabı ehsan verən adam- 
lara çatacaqdır. Deməh, bütün qiyməth ömrünü mal-dövlət top- 
lamağa və pula pərəstişə həsr etməyin heç bir mənası yoxdur” *.

A.Bakıxanov “Əxlaqm yaxşılaşdınlması” əsərində səxavəthhk 
məsələsi üzərində də dayanır. O göstərir ki, səxavəth olmaq yax- 
şıdır, lakin o məqsədəuyğun bölüşdürülmədikdə həddindən çox səxa- 
vətlilik bədxərcliklə bərabərləşir. Bədxərclik də paxıllıq və xəsis- 
lik kimi lazımsızdır, insan israfçıhğa yol verərək vəsaiti gərəksiz 
yerə xərclədikdə özünü bir çox zövqlərdən məhrum edir. Öz şəxsi 
mənafeyini güdərək israfçılıq edən adam ən alçaq, əxlaqsızdır. 
“Dövlət hammm xeyrinə sərf olunmahdır” deyən A.Bakıxanov öz 
mülıakiməsini yekunlaşdıraraq yazır: “Filosoflardan biri demişdir ki, 
səxavət bağlı qapılarm açandır” .

A.Bakıxanovun etik baxışlarmm əsas xəttini “İnsan zəhmət 
çəkməh və öz əməyi ilə yaşamahdır” tezisi təşkil edir. Bakıxa- 
novun fıki’incə, əmək insan həyatmı gözəlləşdirir (zənginləşdirir). 
Əxlaqm ən gözəl xüsusiyyəti əməyə məhəbbətdir. Bakıxanov deyir: 
“Avaralardan qorx, uzaq ol, avaralıq bütün qüsurlarm ən pisidir” .

Bakıxanov özünün etik baxışlannda heç bir əmək sərf etmədən 
yüksək vəzifə tutanları kəskin tənqid edir və əksinə, öz namuslu 
əməyi ilə yüksək vəzifə tutan insanlan isə tərifləyir.

A.Bakıxanov deyir ki, gecə-gündüz vəzifə dahnca qaçan əksər 
insanlarm necə narahat həyat keçirdiklərini görmək o qədər də



çətin deyil. “Yaxşı deyiblər: Tale istənilən məqsədə çatrnaq yolunda 
raaneədir. Bir halda ki, hər cür əməlin mahiyyəti bizdən gizlindir, 
biz hansı məqsədə və hansı yolla nail olacağn-nızı bilə bilmərik” ^

A.Bakıxanov taleyə itaətkarhq haqqmda fıkri dəfələrlə irəli sür- 
müşdü. Onun bu müddəası, şübhəsiz ki, səhvdir. Məlumdur ki, tarixi 
insanların özləri yaradırlar. “Tale” itısana məqsədə çatmaqda mane 
ola bilməz. Əksinə, müəyyən tarixi vəziyyətdə ictimai şəraitin özü 
zənari və tamamilə əldə edilməsi mümkün olan məqsədlər irəli sürür.

A.Bakıxanovun etik baxışlarmda ona müasir olan Azərbaycanm 
ictimai şəraiti öz əksini tapmışdır.

Öz sinfı xarakterinə görə, A.Bakıxanovun etikası keçici yer 
tutur: 0 , bir çox hallarda feodalizm etikasmı tənqid edir, lakin bəzi
hallarda isə həmin etikaya əsaslanır.

A.Bakıxanovun əxlaqı, əsasən kübar dairələrinə mənsub əxlaq- 
dır. O, insanlara necə yaşamaq, öz həyatmı necə yaxşılaşdırmaq və s. 
barədə tövsiyələr verir. Lakin bu olduqca həyati və praktiki tövsi- 
yələrini Bakıxanov çox vaxt Allaha, Qurana və dini ehkamlara istinad
etməklə əsaslandırırdı.

Sonuncu vəziyyət Bakıxanovun etik baxışlannm feodal əxlaqı ilə 
möhkəm əlaqədə olduğundan xəbər verir.

Bakıxanovun etikasmda zəngin həyat təcrübəsi hiss olunur. Onun 
etikası həyat müdrikliyi etikasıdır. Lakin bu etikada fəal mübarizəyə 
çağmş, qəhrəmanhq, döyüş ruhu qətiyyən yoxdur.

Bakıxanov etikasmm özünəməxsus mükəmməlliyinə baxmaya- 
raq, o bir su'a ziddiyyətlərdən xali deyildir. Məsələn, “mütləq səadət” 
anlayışmı vurğulayan Bakıxanov eyni zamanda qeyd edir ki, etikada 
mütləq norma mövcud deyildir, hər bir xalqm hər bir dövr üçün öz 
əxlaqı və hətta hər bir insanm xüsusi əxlaqı vardır.

Bəzi məsələlər, məsələn, sevgi məsələsi Bakıxanov tərəfmdən 
fərdiyyətçilik nöqteyi-nəzərindən şərh olunur.

Bakıxanovun etikası üçün səciyyəvi cəhət odur ki, o ya ayn-ayn 
fərdlərin marağım, ya da ümumbəşəri maraqlan irəli çəkir, bu etikada 
hər cür exlaqm sinfı cəmiyyətdə sinfı olması haqqmda anlayış yoxdur.

Qeyd etmək Iazm:ıdır ki, A.Bakıxanovun etikası xalq kütləsi deyil, 
əsasən cəmiyyətin savadh təbəqəsinə, ziyalılara yönəldihnişdir.

' “Bakıxanovım əlyazması”, səh. 60-61.

105



Alovlu maarifçi olan A.Bakıxanov maarifi, elmi və mədəniyyəti 
təbliğ edirdi. O, dəfələrlə qeyd edirdi ki, maarifsiz insan heç bir vaxt 
cəmiyyətin dəyərii üzvü ola bilməz. M ədəniyyət və maarif bəşər 
övladmm yaraşığıdır.

A.Bakıxanov hesab edii'di ki, “bəşər övladı vahid bir ailəni təmsil 
edir” . Bakıxanovun bu fikrini onun dünyagörüşünün məhdudluğu ilə 
izah etmək olar. O başa düşmürdü ki, antaqonist sinifli cəmiyyətdə 
bəşər övladı vahid ailəni təmsil edə bihnəz. Bu yanhş fıkirdən 
A.Bakıxanov ömrünün axmna qədər əl çəkə bihnəmişdi. Bəşər övla- 
dmm bütün təbəqələrdən, bütün smiflərdən ibarət vahid ailəni təmsil 
etməsi haqqmdala tezisin A.Bakıxanovun etik baxışlarma böyük təsiri 
olmuşdur, etika problemlərinə yanaşmada isə sinfilik yoxdur.

A.Bakıxanovun sosial-fəlsəfi baxışlarmda feodal qaydalarmm 
tənqidi xüsusi yer tutur. A.Bakıxanov bir maarifçi humanist kimi hər 
vasitə ilə elm və mədəniyyəti təbliğ edirdi. O, fanatizmi, dini təri- 
qətçiliyi amansızcasma tənqid edirdi.

Şəki hökmdarı Məmmədhəsən xanı xarakterizə edərək A.Bakı- 
xanov yazmışdı: “...O, işgüzar, qoçaq idi, qayda-qanunu sevir və onu 
öz xanhğmm hər yerində tətbiq edirdi. Lakin, heyf ki, bu cür müsbət 
cəhətlər onda güclü fanatizm və qəddarhqla birləşmişdi” '.

A.Bakıxanovun dünyagörüşünün məhdudluğuna baxmayaraq, 
onun XIX əsrdə Azərbaycanda qabaqcıl ictimai və fəlsəfi fikrin 
inkişafı tarixində müəyyən rolu olmuşdur. A.Bakıxanovun Azərbay- 
can xalqmm işıqh gələcəyinə böyük inamı var idi. O, qüdrətU rus 
xalqmm m ədənij^ətinin ehtirash tərəfdan olmaqla yanaşı, rus 
mədəniyyətinin naiUyyətlərini hər vasitə ilə Azərbaycan əhalisi 
arasmda təbliğ etməyə çahşırdı.

A.Bakıxanov öz həyatmda ona rast gələn bütün çətinlikləri 
aradan qaldırarkən deyirdi: “Möhkəm ol, qoy ürəyin ağlasm. Kişiyə 
yalnız iradə xoşbəxtlik gətirər” .



MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH

Qoy sən həqiqəti söyləyən zaman, 
Qopsıın nün təhliikə, qopsun min tufan. 
Gəl baxma bunlara, ey Mirzə Şəfı,
Uca tut daima an, şərəfı!

Mirzə Şəfı

XIX əsrdə Azərbaycan ictimai fikir tarixində Mirzə Şəfı Vazeh, 
özünün fəlsəfı ideyalarla zəngin şeirlərilə tamnırdı*.

Mirzə Şəfinin atası Kərbəiayı Sadıq, sonuncu Gəncə hakimi 
Cavad xamn yamnda memarlıq edirdi.

Mirzə Şəfi Gəncə mədrəsəsində oxuyurdu. Mədrəsədə əsas tədris 
fənləri bunlar idi; şəriət, fars və ərəb dilləri, hüsnxət. Gəncə m əd- 
rəsəsini bitirdikdən sonra Mirzə Şəfı ruhani adı ahnağa hazırlaşırdı.

Azərbaycamn Rusiyaya ilhaq edilməsi (birləşdirihnəsi) və ölkə- 
nin sosial-iqtisadi həyatmda baş verən dəyişikhklər, Mirzə Şəfmin 
dünyagörüşünə böyük təsir göstərmişdi və o özünün ilk m əq- 
sədindən, ruhani olmaq fıkrindən imtina etmişdir.

Mirzə Şəfiyə bilavasitə panteist-ahm Hacı Abdulla güclü təsir 
göstərmişdir. Hacı Abdulla dövrünün qabaqcıl adamlanndan biri idi. 
Mirzə Şəfı Hacı Abdulladan dərs alu-dı və vaxt keçdikdən sonra onun 
davamçısı olmuşdur. Hacı AbduIIanm gənc Mirzə Şəfıyə müna- 
sibəti haqqmda 50-ci illərdə Tiflisdə yaşamış Adolf Berje yazır: 
“0  zaman hələ mədrəsə tələbəsi olan gənc Şəfı, öz həmyerliləri — 
mollalara çox laqeyd münasibət bəsləyirdi və bütünlüklə AbduIIa- 
nm təliminə maraq göstərirdi. Hacı Abdulla öz tərəfmdən ona

‘ Mirzə Şəfinin anadan olduğu tarix indiye qedər dəqiq müəyyən edilməmişdir. 
Bəzi sənədlərə görə o, 1800-cü ilə qədər, digərlerinə görə ise, XIX əsrin əwəllərində 
anadan olmuşdur. Onun xidməti haqqmda 1845-ci il üçün hazırlanmış formulyar siya- 
hıda, Mirzə Şəfmin anadan olmasmdan 40 il keçdiyi, 1852-ci ü üçün formulyar siyahıda 
isə onun 45 yaşmda olduğu gösterilir. Beləlİkle, təxmin etmək olar ki, Mirzə Şefı XIX 
əsrin əwəllərində anadan olmuşdur. 0 , 1852-ci ildə Tiflisdə vəfat etmişdir.



himayədarlıq edir, oııun maarifə olan həvəsini dəstəkləyirdi və 
eyni zamanda gələcəkdə tərbiyəsini davam etdirmək üçün, onu lazuxıi 
vasitələrlə təchiz edirdi. Mollalar gənc Mirzə Şəfinin düşüncə 
tərzindəki bu dönüşü gördükdə, onunla gələcək məşğələlərdən imtina 
etdilər və beləliklə o, mədrəsəni tərk etməyə və öz gələcək taleyini 
qurmaq haqqmda düşünməyə məcbur edilir.

Buradan şairin gələcəkdə ən səciyyəvi xüsusiyyətinə çevrilmiş 
şəxsi keyfiyyətinin inkişafı -  ruhanilərə dərin nifrəti başlayır. Əgər 
onun mədrəsədə bilavasitə müşahidələrindən əldə etdiyi məlumatm 
nə qədər zəngin oiduğunu nəzərə alsaq, o zaman müsəlman ruhani- 
lərinin onun simasmda necə qorxulu bir düşmən qazanmış oİduqlan 
aydm olar” '.

Mirzə Şəfı azadfıkirli, dinin və mövhumatm düşməni kimi 
məşhur oldu.

M.F.Axundovun tərcümeyi-halmda Mirzə Şəfı haqqmda deyilir: 
“Gəncə məscidinin hücrələrindən birində bu şəhərdən olan Mirzə 
Şəfı adında biri yaşayırdı. Mən ondan dərs ahrdım və dərs zamanı 
mənimlə bu hörmətli insan arasmda yaxm dostluq əlaqələri yarandı. 
Bir dəfə bu hörmətli insan mənə sual ilə müraciət etdi:

“Mirzə Fətəli, elmləri təhsil etməkdən məqsədin nədir?” Cavab 
verdim ki, ruhani olmaq istəyirəm. Dedi; “Sən də onlar kimi riyakar 
və şarlatanmı olmaq istəyirsən?” Təəccüb və heyrət etdim ki, bu 
nə sözdür. Mirzə Şəfı mənim halıma baxıb dedi: “Mirzə Fətəli, öz 
həyatmı bu qaragüruhun içərisində puç etmə, başqa bir məşğuliy- 
yət qəbul et!”

Mirzə Şəfı gözəl kalliqraf idi. O deyirdi; “Şərqin müdrikləri, gözəl 
fikrin həm sözdə, lıəm də yazıda gözəl ifadə edilməsini çox yüksək 
qiymətləndirirdilər” .

Hacı Abdulla, Mirzə Şəfmi Gəncədə Cavad xanm qızmm mali- 
kanəsinin idarəsində mirzə vəzifəsinə təklif etmişdir. Lakin çox keç- 
mədən, 1826-cı ildə, Rusiya-İran müharibəsinin başlanması ilə o bu 
vəzifəsini də itirir. Gəncədə Mirzə Şəfı müxtəlif kağız və kitabla- 
rm üzünü köçünnəklə və fərdi dərslər vennəklə məşğul olurdu.
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himayədarlıq edir, onun maarifə olan həvəsini dəstəkləyirdi və 
eyni zamanda gələcəkdə tərbiyəsini davam etdirmək üçün, onu lazmıi 
vasitələrlə təchiz edirdi. MoIIalar gənc Mirzə Şəfinin düşüncə 
tərzindəki bu dönüşü gördükdə, onunla gələcək məşğələlərdən imtina 
etdilər və beləliklə o, mədrəsəni tərk etraəyə və öz gələcək taleyini 
qunnaq haqqmda düşünraəyə məcbur edilir.

Buradan şairin gələcəkdə ən səciyyəvi xüsusiyyətinə çevrilmiş 
şəxsi keyfıyyətinin inkişafı -  ruhanilərə dərin nifrəti başlayır. Əgər 
onun mədrəsədə bilavasitə müşahidələrindən əldə etdiyi məlumatm 
nə qədər zəngin olduğunu nəzərə alsaq, o zaraan müsəlman ruhani- 
lərinin onun simasmda necə qorxulu bir düşmən qazamTiış olduqlan 
aydın olar” '.

Mirzə Şəfı azadfıkirli, dinin və mövhumatra düşməni kirai 
raəşhur oldu.

M.F.Axundovun tərcüraeyi-halmda Mirzə Şəfı haqqmda deyilir: 
“Gəncə məscidinin hücrələrindən birində bu şəhərdən olan Mirzə 
Şəfı admda biri yaşayırdı. Mən ondan dərs ahrdım və dərs zamanı 
məniralə bu hörməth insan arasmda yaxm dostluq əlaqələri yarandı. 
Bir dəfə bu hörmətH insan raənə sual ilə müraciət etdi:

“Mirzə Fətəli, elraləri təhsil etraəkdən raəqsədin nədir?” Cavab 
verdira ki, ruhani olmaq istəyirəm. Dedi: “Sən də onlar kirai riyakar 
və şarlatanraı olraaq istəyirsən?” Təəccüb və heyrət etdira ki, bu 
nə sözdür. Mirzə Şəfı raənim halıma baxıb dedi: “Mirzə Fətəli, öz 
həyatmı bu qaragüruhun içərisində puç etmə, başqa bir məşğuHy- 
yət qəbul et!”

* * *

Mirzə Şəfı gözəl kaUiqraf idi. O deyirdi: “Şərqin müdrikləri, gözəl 
fikrin həm sözdə, həm də yazıda gözəl ifadə edilməsini çox yüksək 
qiyraətləndirirdilər” .

Hacı Abdulla, Mirzə Şəfmi Gəncədə Cavad xanm qızmm mali- 
kanəsinin idarəsində mirzə vəzifəsinə təklif etmişdir. Lakin çox keç- 
mədən, 1826-cı ildə, Rusiya-İran raüharibəsinin başlanması ilə o bu 
vəzifəsini də itirir. Gəncədə Mirzə Şəfi m üxtəhf kağız və kitabla- 
nn  üzünü köçürməkiə və fərdi dərslər vennəklə məşğul olurdu.
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40-cı illərdə Mirzə Şəfi Tiflisə köçür. 0  zaman Mirzə Fətəli 
Axundov Tiflis məktəblərinin birində Azərbaycan dili müəllimi idi. 
Səhlıətinin pisləşməsi ilə əlaqədar Mirzə Fətəli Tiflis qəza m əktə- 
bində Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsindən azad olunması haq- 
qmda müraciət edir (məlumat verir) və onun yerinə M.F.Axundovun 
tövsiyəsiylə Mirzə Şəfı dəvət edilir.

Zaqafqaziya məktəbləri müdiri Knopfa (3 may 1840-cı il tarixli) 
raportda Mirzə Şəfinin boş olan Azerbaycan dili müəllimi vəzi- 
fəsinə qəbul edihnəsi xahiş olunur.

Çox hörmətU, yüksək təhsilli insanlar, Mirzə Şəfmi bu vəzifəni 
tutmağa tamamilə layiq bir insan kimi xarakterizə edirdilər. Bir çox 
xahiş və tövsiyələrdən sonra, Mirzə Şəfı şərqşünas mütəxəssislər, 
0 cümlədən Budaqov qarşısmda imtahan edilir. Mirzə Şəfı haqqmda 
rəyində Budaqov yazırdı ki, o yalnız Azərbaycan diHni deyil, həm 
də ərəb və fars dillərini kifayət qədər bilir.

Nəhayət, Mirzə Şəfı Tiflis qəza məktəbinə müəlUm vəzifəsinə 
qəbul edihr və orada Azərbaycan və fars dillərindən dərs verir.

“Müdiriyyətə hər il təqdim edilən “tədris müəssisələrinin nizam- 
naməsi”nin 74-cü paraqrafı əsasmda apanlan imtahan haqqmda 
hesabatda Mirzə Şəfı haqqmda belə deyilirdi: “Tatar dilində müvəf- 
fəqiyyətlər yetərli dərəcədə yaxşıdır: 2-ci və 3-cü sinif şagirdləri 
azərbaycanca kifayət qədər yaxşı yazır və oxuyurlar, hətta elələri 
var ki, bu dildə danışmaq iqtidanndadırlar” (“ 1843-cü il üçün rəhbər- 
liyə təqdim olunan m üxtəlif məlumatlar” , TXq-U işin arxivindən).

M əktəbdə dərs deməkdən başqa, Mirzə Şəfı fərdi dərslər də 
verirdi” *.

* * *

Tiflisdə Mirzə Şəfl, Qafqaza sürgün edilmiş Rusiya ictimai fık- 
rinin qabaqcıl təmsilçiləri, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanm 
mütərəqqi xadimləriylə yaxm dostluq əlaqələri qurmuşdu. O, 
“Divani-hikmət” ədəbi-fəlsəfı dəməyinin yaranmasmm təşəbbüs- 
karı və təşkilatçısı idi. Dəməkdə bir çox mütərəqqi xadimlər, o 
cümlədən Abbasqulu ağa B'akıxanov da iştirak edirdilər.



Dəməkdə rus və Şərq poeziyasının klassiklərinin ən yaxşı əsər- 
ləri, eləcə də Mirzə Şəfınin və A.Bakıxanovun əsərləri oxunur və 
müzakirə edilirdi.

Bu dərnək və T iflisdə A .Bakıxanovla görüşləri haqqında, 
F.Bodenştedt yazır: “Mən rütbəsi və adı ilə seçilən B ab sahibinin oğlu 
Abbas qulu xan ilə tanış oldum. 0 ,  Qərb əxlaq və adətləri, vəziyyət 
və şəraiti haqqmda geniş biliyə sahib olması ilə, həmçinin ruslara 
müəyyən rəğbətilə, öz tayfasmm üləmalanndan əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənirdi. Peterburq və Moskvada uzun müddət qahnası sayəsində 
0, rus dilini mükəmməl mənimsəmişdi. O, çar saraymda qəbul 
edilmişdi və hətta rus ordusunun polkovniki rütbəsinə mahk idi. 
Şərq diUərini dərindən bildiyinə, poetik şeirlərinə görə, dərin 
bihklə yazdığı böyük tarix ilə... o üləmalar içində yüksək ad sahibi 
idi. Abbas qulu xan özünə hər yerdə hörmət hissi oyadan istedadh 
insanlardan idi...” '

F.Bodenştedtin dediyinə görə, Mirzə Şəfi ədəbi fəlsəfı dəməkdə 
A.Bakıxanovla görüşdükdə ona layiqli hörmət etmiş, onu “böyük 
mütəfəkkir” adlandırmışdı.

Bu görüş zamam onlar arasmda özlərinin və özgələrinin nəğm ə- 
lərinin oxunmasmda əsil yanş (müsabiqə) ilə müşayiət edilən canh 
söhbətlər aparıiırdı.

F.Bodenştedtin ona yadigar olaraq bir şey yazmaq xahişinə, 
A. Bakıxanov öz şeirlərindən “ən gözəhni” -  “Fatma tar çalarkən” 
şerini yazdı.

“Mirzə Şəfı şeirin gözəlliyini ucadan təriflədi və dedi ki, o şairə 
“böyük şöhrət gətirməhdir” .̂

Tiflisdə dövlət xidmətində olan Fridrix Bodenştedt, Mirzə Şəfı- 
dən fars və Azərbaycan dilləri dərsləri alırdı, Mirzə Şəfinin ən yaxşı 
şeirlərini köçürürdü və onlan “Şərqdə min bir gün” adıyla 1850-ci 
ildə nəşr edilmiş öz qeydlərinə daxil etmişdi. Bir ildən sonraBodenştedt, 
Mirzə Şəfinin şeirlərinin xüsusi nəşrini “Mirzə Şəfmin nəğmələri”

' H.K.EHHKononoB. “ricəT H3ä. AsOAH. B aK y, 1938 r.,
CTp. 49-50.

- Yenə orada, səh. 50.



adı altmda çap etdirdi. “Mirzə Şəfınin nəğmələri” Avropada 300 dəfə- 
dən çox nəşr edildi və bir çox xalqlann dillərinə tərcümə edildi.

“Başqa ölkələrin ən yaxşı tərcüməçi şairləri öz esərlərini Mirzə 
Şəfmin canlandınlmasma və təqlidinə həsr etdilər, O, italyan, fran- 
sız dillərinə (məşhur yazıçı Rossi tərəfmdən) tərcümə edilmişdir, 
onun ingilis, İsveç, holland, ispan, portuqal, rus, çex və bütün slavyan 
dillərinə, həmçinin flamand, macar, qədim yəhudi dillərinə edilmiş 
tərcümələrinin gözəl, nəfıs nəşrləri mövcuddur. Sonuncu tərcümə 
qədim ivriti yaxşı bilən bir alim tərəfmdən edilmişdir” ’.

Mirzə Şəflnin əsərləri haqqmda L.N.ToIstoyun fıkii'ləri diqqətə 
layiqdir. 1880-ci ildə o, şair A.A.Fetə xəbər verirdi ki, bu yaxm- 
larda tanışlanndan biri, ona Mirzə Şəfinin onda dərin təəssürat oyadan 
şeirlər kitabmı gətirdi. Bu təəssürat haqqmda L.N.Tolstoy yazırdı: 
“Bu yaxmlarda o mənə Mirzə Şəfini gətirdi... orada çox gözəl şeylər 
var. Sizin onlardan xəbəriniz varmı?”^

Bodenştedt, Mirzə Şəfmin əsərlərinin müvəffəqiyyətlərini görə- 
rək, sonrakı nəşrlərdə onun müəllifıni təkzib etməyə başladı və 
özünü “Mirzə Şəfınin nəğmələri”nin müəllifı kimi qələmə verdi^ 

Bu plagiat sayəsində Bodenştedt geniş şöhrət qazandı.
Avropa avantüristlərinin (fırıldaqçılannm) Rusiyaya, M.Y.Ler- 

montovun ifadəsilə -  “xoşbəxtlik və rütbə qazanmaq məqsədilə” 
yönəlmiş belə həyasız plagiat hallan istisna deyildi. İstər ədəbiyyat 
tarixi sahəsində, istərsə də bütövlüklə ölkəmizin xalqlannm elm və 
mədəniyyətinin inkjşafinda bir sıra faktlar göstərirlər ki, bir çox böyük 
elmi ixtiralann, ədəbiyyat və sənət əsərlərinin yaranmasmda prioritet 
(ilkinlik), şübhəsiz, vətənimizin alimlərinə və yazıçılarma məxsus 
olduğu halda, ayn-ayn “Qərb mədəniyyəti təmsilçiləri” tərəflndən 
çəkinmədən və alçaqcasma mənimsənmiş və oğurlanmışdır” .

Mirzə Şəfı, bir maarifçi olaraq maarifçilik ideyalanm təbliğ 
edirdi və xüsusilə qabaqcıl rus mədəniyyətinə böyük diqqət yeti- 
rirdi. “Mirzə Şəfı rus ədəbiyyatı ilə yaxşı tanış idi. Bizə onun yalnız

' ^ y p H . “PyccKaa cxapHHa” , t . 54. C .-rieT ep6ypr, 1887 r ., cTp. 414.
 ̂ JT.H.Tojictoh. rionHoe coöpaHHe coyHHeHHH, t . 63. M.-Jl., 1934 r., cTp. 14.
 ̂ Bu m esələ ile bağlı b a x  : A.A.Seyidzadə. “Mirzə Şəfi və ya Bodenştedt?” 

(F.A.Bodenştedtin plagiatçıhğının mənşəyi, həcmi və xarakteri mesələsinə dair). 
Bakı, 1940-ci il.
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“Mirzə Şəfınin neğm əleri” kitabınm titul səhifəsi.



A.Veltmanın bir tərcüməçisi, məşhur “Nə dumanlanmısan aydm 
dan işığı. Yerə şeh iləmi düşmüsən?” şeiri çatmışdır.

Bu nəğmə “Muromsk meşələri” poetik hekayəsində (Moskva, 
1831) yerləşdirilmiş və o vaxtdan geniş yayılmışdır'.

Mirzə Şəfı ruhanilərə, mövhumata və istibdada qarşı kəskin 
çıxış edirdi, qadmlann azad edilməsinə çağmı-dı; dini adət olan çadra 
geyməyin qızğm düşməni idi. Şeirlərinin birində biz oxuyuruq:

Tulla gəl çadranı... bilsin ki, dünya
Yoxdur yer üzündə sənin tək afət.
Qoy sənin nəzərin hər yana baxsın,
Baxışın qəlbləri yandınb yaxsın.
Pəm bə dodaqlann təbəssüm ləri
Ətrafa nuryaysm , açsm səhəri.
Sənə çadra kimi ey incə m ələk,
Tək gecə zühnəti olsun bürüncək.
Tulla gəl çadranı... hüsnün tək  hüsnü 
t

Istanbul soltanı görm əm iş belə!
Uzun sıx kirpiklər arasmdakı,
0  aydm gözlərin -  nurlu piyalə.
Aç qara gözünü , çadram tulla!
Həyatda cəsur ol, yaşa qürurla.

Mirzə Şəfı, çadra geyməyi qadmlar üçün zəruri sayan müsəl- 
man ruhanilərini ifşa edərək və qamçılayaraq deyirdi:

Qadağan eyləm ə, şeyx, yar üzünə baxmağımı,
N ə bilirsən necə ləzzət duyulur baxmaqdan?!

Mirzə Şəfı, müctəhidə (müsəlman mhanilərinin başçısı) müra- 
ciətində, özünü insanhğm azadhğı və xoşbəxtliyinin nəğnıəkarı 
kimi, müctəhidə-irtica və xurafat vaizinə qarşı qoyaraq deyir:

“K im  aramızdakı fərqi göriir?
M ən kim əm  və bizim  m üctəhid kimdir?
Biz ikimiz də xalqa vəz oxuyuruq ki,
Ağıla daha çox azadhq versin;
M ən nəğm əylə -  o isə iyrənc üz büzüşdürməklə,

‘ H.K.EHHKOJionoB. “rioəT MHp3a-LQa4)$H”, ıi3fl. A3<DAH. Baxy, 1938 n , crp. 51.
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“Mirzə Şəfınin nəğm ələri” kİtabımn üz qabığı.



Onun ürəyi qalm ətə  batmışdır.
Belə ki, 0 görünmür əsla 
Halbuki m ən ürəklərdə,
Ağızlarda insanam

Tərəddüdlə, qısa ayaqlan üstündə belə
O çıxış edir qoca qaz kimi
Fısıldayır, sanki tosqunluqla
Bütün insan günahlanm  m ədəsində daşıyır.
M ən ayaqdan yüngüləm , uçuram  küçə boyu;
0  hirslənir, için çəkir -  m ən zarafat edirəm
O gizlicə m əni m əsxərəyə qoymağı sevir,
Am m a m ən onun açıqca cavabmı verirəm  
M ənim  istehzalarımdan o çox qorxur 
M ənə isə onun hiddətini gönnək  gülüncdür” .

Mirzə Şəfi ruhanilərin axirət dünyası haqqında söylədikləri fıkir- 
lərə qarşı kəskin çıxış edirdi. Ruhanilərin bu ağılsız fLkirlərini ifşa 
edərək, Mirzə Şəfı dəfələrlə deyirdi ki, bizi əhatə edən real (ger- 
çək) dünyadan başqa heç bir dünya yoxdur. O kəs ki insanlan aldat- 
maq üçün mhanilərin uydurmasından başqa bir şey olnıayan axirət 
dünyasma ümidlə yaşayır, o axmaqdır.

Mirzə Şəfı deyir ki, müdrik insanlar ruhun ölməzliyinə inanmıriar.

“Axm aqlar gələcək  həyat üçün hüzn edirlər, 
burada yaşamırlar, amma yaşadırlar, bilməlisən!
M üfti cəhənnəm  və cinlərlə qorxudur,
Am m a ağılh ol və m əyus ohnamalısan!
M üfti inamr: o hər şeyi yaxşı bilir.
Am m a M h^ə Şəfmi inandırm am ahdır!” '

Mizə Şəfmin bir sıra şeiriəri, inam və həyat m əsələlərinə həsr 
edilmişdu*. Azadfıkii'Ii insan olaraq, o, Allahm adıyla şər iş görənləri 
qamçılayu-dı.

“M ən belə dedim gələn riyakarlara:
Kim özünə hörm ət edir, A llaha pərəstiş edir.
Amma kim  Allahm adıyla şər iş görür,
Qabacasına m üqəddəs bir şeyi -  m əbədi ayaqlayır” .̂



Mirzə Şəfı alın yazısı və taleyə inama qarşı çıxaraq, hesab edirdi 
ki, ağıllı hərəkətlər insanm xoşbəxt həyatmm zəruri şərtidir.

“X eyir mi, yaxud şər m i gözləyir bizi 
som’a taleyim izdə?
M əni qorxu götürmür,
M ən özüm ə deyirəm:
Kim ağılla yaşayır, xoşbəxt insandır 
V ə gələcəkdə də olacaq,
H əm işə əsrd ən -əsrə !” ‘

Azadfikirli Mirzə Şəfı, insan şəxsiyyətinin azadhğmdan ilhamla 
danışırdı, o, ehtirasla yer üzündə azadhq arzulayırdı.

“Istərdim  bütün yer üzünü 
həbsdən azad edim ...”-

Mirzə Şəfı real, obyektiv dünyanm insan şüurundan asıh olma- 
yaraq mövcud olmasmı etiraf edir və varhğı dərk etməyə çağırırdı. 
Mirzə Şəfı, özünün yazdığı kimi, bütün gücüylə varhğm sirrini 
(müəmmasmı) dərk etməyə cəhd göstərirdi.

“Gəl tələbə! Sənə bir hikmət bildirmək istəyirəm, sən varhğm 
qiymətini dərk etməyi öyrətmıəhsən” .̂

Mirzə Şəfi deyirdi ki, bütün mövcudiyyət hərəkətdədir; dünyada 
daimi heç nə yoxdur.

“H ər şey daim a gəlir və keçir,
Dünyaiar kimi ətrafda hər şey gedib gəlir”"̂.

Mirzə Şəfıyə görə inkişaf, hərəkət su*f mexaniki xarakter daşı- 
yır və sanki qapah dairədən keçir.

“Dünyalar elə ətrafda dövr edirlər 
Onlar həm işə köhnə yol ilə gedirlər” .̂

1 “riecHH MHp3bi-Ula(|)(|)H”, b nepeBoae H.H.3H(|)epTa. MocKBa, 1880 r., crp. 159 
 ̂Yenə orada, səh. 58.
 ̂Yenə orada, səh. 65.

* Yenə orada, seh. 108.
’ Yenə orada.



Mirzə Şəfı züliTLkar şahlara nifrət edirdi, onun əsərləri yer 
üzündə insanlann azadlığım və sevinclərini boğanlara qarşı yönəhnişdi. 
Mirzə Şəfi dəfələrlə göstərirdi ki, xalqm cahilliyi və geriliyi, şah- 
lann hökmranhğını şərtləndirmişdir.

Şeirlərinin birində Mirzə Şəfı nağıl edirdi id, bir dəfə ondan 
şah haqqmda nə fıkirdə olduğunu soruşdular. Şair cavab verdi ki, şah 
ağılsız doğulub, lakin xalqm geriliyi və cəhaləti, şaha hakim olmaq 
imkanı verir'.

Ozünün siyasi şeir-pamfletlərində Mirzə Şəfı bütün gücüylə 
xalqı aldatmaq üçün öz manifestlərini çıxaran şahlara zərbə endi- 
rirdi. O, xalqm yadma sahrdı ki, şahlar heç vaxt xalqm rifahı üçün, 
onun azadlığı üçün heç nə etməmişlər. Onlann bütün üzdəniraq mani- 
festləri bir məqsəd güdürdü: xalqa daha çox zülm etmək, azadhğmı 
məhdudlaşdırmaq.

“Bir dəfə şah öz əhylə manifest yazdı” şeirində Mirzə Şəfi 
deyir ki, bir dəfə şah öz məzmunluğu ilə başqa manifestlərdən nəzərə 
çarpacaq dərəcədə fərqlənən bir manifest çıxartdı (elan etdi). Bu 
manifestin meydana çıxması, xalqda böyük təəccüb oyatdı:

Şah manifest yazdı əhylə bir gün, 
t

K ülli-Iran xalqı m at qaldı bütün.
“N ecə m üdrikanə gözəl kelam lar!”
B ir-bir sevindilər bütün adamlar.
Hamı bayram etdi: “Dünyada təksən 
Ey böyük şahımız sənə min əhsən!”
Baxdı M irzə Şəfı bir xeyh müddət,
Bu səslər qəlbində doğurdu heyrət:
“İran camaatı İranda, aman 
Gör neçə baxır ki, şah ilə xana;
Onlar b ir ağüh iş görən zaman,
Tamam heyran qalıb sevinir buna” .

Müharibələrin xalqa gətirdikləri bədbəxthklərin səbəbini, Mirzə 
Şəfı öz maraqları uğrunda məhvedici müharibələr aparan şahlarda, 
xalqa zülm edənlərdə görürdü:

' “ r i e c H n  M H p 3 b i - I l I a 4 ) ^ H ” ,  b nepeBOjıe H .H .Ə M c |ı e p T a .  M o c K B a ,  1 8 8 0  r . ,  c rp . 7 1 .
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“Bir xalq o birini əzirdi, 
və təhqiram iz (rüsvayçı) xoşbəxtlikdən 
həzz alırdı.
Başqa xalq, yığıb gücünü 
rüsvayçılığın intiqamını alaraq 
yenə vuruşurdu.
Vaxtilə bu belə olurdu.
İndi də bu belə olm aqda davam edir.
N əğm ələrinin m övzusu m ənə xoş deyil” '.

Mirzə Şəfı bütün şahlan riyakarlıq və yaltaqlıq düşkünləri kimi 
xarakterizə edirdi. Şahlara doğru söz demək olmaz. Doğru sözə 
görə onlar dərhal səni qovarlar və hətta dilini də kəsərlər:

“B ir vaxt şah m ənə böyük m ərhəm ət edirdi 
T ez-tez şikayət edirdi ki, o hələ 
Qorxmadan həqiqəti söyləyən insan tammır.
Görürəm, o boş yerə şikayət etmirdi,
0  vaxt ki, ona m ən həqiqəti dedim,
Dərhal şah tərəfindən sürgün edildim ” .

Mirzə Şəfmin əsərləri içində, onun qaniçən, zülmkar hökmdar- 
lara (müstəbidlərə) qarşı yönələn “Teymur” (“Teymurləng”) şeiri 
xüsusilə seçilir.

Bu şeir dərin sosial-siyasi məzmuna malikdir və azadfikirlilik 
ruhu ilə doludur. Mirzə Şəfl deyir ki, bir dəfə Teymurləng öz sara- 
ymda bir nəğmə eşitdi. Nəğmədə deyilirdi: “Kim şöhrətə görə yer 
üzündə insanlann qanmı tökür, o cəzasım alacaq və hamı tərəfm - 
dən lənətlənəcək” .

“A cıqh T eym urb ir dəfə saraydan 
bir hava eşitdi.
Hökmdar özündən çıxıb 
Qışqırdı, bozardı:

Qoy sənətkar (müğənni) buraya gəlsin!”
O saraya gəlir.
“-  Ə gər sənin şahm hiddətlə baxarsa,
Sənətkar, sən peşm an olarsan?”

' “riecHH MHp3bi-IlIa4)c|)iı” , b nepeBoae H.H.Ərı4>epTa. M ocKsa, 1880 r., c ıp . 168.
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‘ -  N ə üçün peşman olum? V ətənə xidm ət etmək, 
sənətkara ilahi vergisidir...”

Teymurləngin sərt xəbərdarlığma -  “Şahlar həyatdan məhrum 
edirlər!” , müdrik neğmekar qorxmadan ona cavab verir:

Bilirəm, şah! Tacsız pələng də 
səhrada öldürür.
H ətta daş-dam m  yüksəkliyindən düşərək...
İndi bunu sən də etm ək istəyirsən?!”

Mərd neğmekann inandmcı və açıq cavabı Teymurləngi peşman 
olmağa və azadhq nəğməkanna bu sözleri deməyə məcbur etdi.

Belə, al üzüyümü 
tez və rədd ol, 
yaşamaq istəyirsənsə!”

Mirzə Şəfij istibdad və zühnkarhq simvolu Teymurləngə qarşı 
azadhq ve xoşbəxtlik ideyalarmm daşıyıcısı olan neğməkarm müba- 
rizəsini ümumiləşdirerek, bele bir nəticəyə gəlir ki, istibdad ve 
zühn yox olacaq, azadhq öz yerini tutacaq (qələbə çalacaq).

“O vaxtdan hökm dann hah pisləşdi 
Ölənəcən o soldu 
nəğm əkar isə elə həmin 
qorxunc mahnmı oxuyurdu, 
getdikcə ucadan və daha azad 
məzlum xalq haqqmda.
Tannnm  qəzəbini istəyir 
O kəsə ki, 0 hamıya zü \m  edir” '.

^ y p H .  “ PyccK afl c T a p H n a ” , t .  5 5 . C .- I le T e p ö y p r ,  1 8 8 7  r . ,  CTp. 598 ,
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“Ağıllınm giiclüyə ehtiyacı olmaya bilər, 
Amma güclü ağılhdan öyrənməlidir".

Mirzə Şəfi

Vlirzə Şəfinin yaradıcılığında etik m əsələlər mühüm yer tutur. 
Mirzə Şəfı öyrədir Id, təvazökar olmaq, öz ağlınla öyünməmək lazım- 
dır. Uğurlann nə qədər çoxdursa, o qədər sən tevazökar olmalısan.

“Kim ki, özünü ağıllı sayır,
Qoy heç olmazsa buna diqqət etsin:
H ətta günəş şüasmı o vaxt yerə endirir ki,
O işıq saçır!” '

Mirzə Şəfi deyir ki, adətən, təvazökar insanlar öz müvəffəqiy- 
yətiəri haqqmda danışmazlar və əksinə, o insanlar ki, heç bir şey 
bacarmırlar, hamıdan çox qışquırlar və özlərinə o keyfıyyətləri aid 
edirlər ki, heç vaxt onlara xas olmamış və xas deyildir. O kəs ki, səda- 
qətdən və məhəbbətdən hamıdan bərk qışqınr, onda nə o, nə də o 
birisi var. Mirzə Şəfıyə görə, msan bütün insanhğm xeyrinə çahş- 
mahdır. H ər kəs öz vaxtmdan ağılla istifadə etməhdir, orijinal bir 
şey yaratmahdır;

“Sen özündə m ahiyyət tərbiyə et!
Özgə fıkrinin qulu olma -  
Gümüş kimi parıldayan hər şey 
Qiymətli deyildir...”^

vfirzə Şəfı öyi'ədir ki, insan özü haqqmda yalnız şəxsi fikri əsa- 
sında hökm sürməməhdir, çünki adətən hər kəs özü haqqmda yüksək 
fıkirdə ohır. Bundan başqa, insan özünü tam dərk edə bilmir:

“İstəyirsən özün özünü öyrənəsən,
Özünü özündən uzaqlaşdırmahsan...
Özünü tanım aq çətindir sənə,
Özünü öpm ək çətin olduğu kim i” ^



Mirzə Şəfınin əxlaq təlimi öyrədir: şər gətirən, zərər verən 
insan olma!

iiGünahm yükünü bütün insanlar daşıyırlar;
A m m a o kəs ki, özünə zərər edir,
Günahın yansını edir.
H ər vaxt qorxuludur
Günahı özgələrə daşıyan toxum!” '

Mirzə Şəfmin etikasma görə, bütün insanlar qardaşdırlar.

* * *

Kəskin söz deməyi bacarmaq gərək, 
Yaxşı şeir yaratmağı bacarmaq gərək.

M irzə Şəfı

Mirzə Şəfinin bir çox nəğmələri, ateist şair Ömər Xəyyamm 
rübailərini xatırladır. Ömər Xəyyam kimi Mirzə Şəfi də öz fəlsəfı 
fikirlərini qısa, lakonik şerin poetik formasma salır:

“Xeyirxahlar da qəzəbli olurlar,
Isti m əhəbbətdə də soyuq var,
Ən yaxşı gözəl qızılgülün de tikanlan olur,
Amma, tək  tikanlar, qızılgülsüz qəzəblidirlər”-.

Mirzə Şəfi, onu başa düşməyən ağılsız insanlardan danışaraq, 
yazırdı:

“N ə vaxt ki, m ən ağıl dalmca qaçdım,
Axmaqlara ağılsız göründüm -  
0  vaxt ki, onlarla b ir oldum -  ağıllı...
Yalnız ağılsız özünü ağılh sayır!”^

Mirzə Şəfmin əsərləri dinə, zülmkar şahlara qarşı yönelmişdir. 
Bütün həyatı boyu o, insanlann azadhğı və xoşbəxtliyi haqqmda 
nəğmələr oxumuşdur. Onun poeziyası optimizmlə doludur.



“Ey M irzə Şəfı, nə gözəl ətir saçır 
Senin selırli şeirlerin 
H ələ heç vaxt oxunmamış,
Belə sevincli nəğm ələr” '.

XIX əsr Azərbaycan maarifçi şairi və alimi Mirzə Şəfı Vazeh, 
həm də bir sıra dərsliklərin müəllİfi olmuşdur. Bu dərsliklər içəri- 
sində onun İ.Qriqoryev ilə biriikdə təıtib etdiyi “Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı üzrə oxu kitabı” xüsusi yer tutur.

^ ^ ^

Mirzə Şəfmin şeirləri feodallan, ruhaniləri həcv edən, xalqa zülm 
edənləri, insan şəxsiyyətini alçaldanlan, cəhaləti və mövhumatı, 
söz azadlığmm boğulmasmı, müasir ictimai quruluşun çatışmazhq- 
lannı amansız qamçılayan kəskin mübariz siyasİ satiralardur, onlar 
demokratik ruhun daşıyıcısıdırlar.

Lakin o dövrdə Azərbaycanm ictinıai-siyasi münasibətlərinin geri- 
liyi, ona ifşa etdiyi ictimai quruluşun sosial köklərini başa düşmək 
səviyyəsinə qalxmağa imkan vermədi və bunda istibdada və xalqm 
əsarətinə qarşı bu qorxmaz mübarizin—azadhq və xoşbəxtlik nəğmə- 
karmm dünyagörüşünün tarixi məhdudluğu Özünü göstərdi.

Mirzə Şəfinin poeziyası xalq ilə sıx bağlıdır; o xalqm əzab və 
iztirablannı, onun arzu və istəklərini əks etdirir.

)KypH. “ P y ccK aa  cT apm ıa” , t . 5 5 .  C .-n e T e p 6 y p r , 1 8 8 7  r . ,  CTp. 5 9 4 .
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PROFESSOR MİRZƏ KAZIM BƏY
(1802-1870)

özsiyasdti iləAsiyada maarif- 
çiliyi bsrpa edə bilməz... Ölkənin İsla- 
hatçılan ölkənin öziində doğıdmahdır".

M.Kazım bəy

Azərbaycanda XIX əsr qabaqcıl ictimai fıkrinin görkəmli 
nümayəndələrindən biri professor Mirzə Məhəmməd Əli Kazım 
bəydir.

Tamnmış şərqşünas professor İ.N.Berezin öz müəUimi professor 
Mirzə Kazım bəy haqqmda yazırdı: “Çox varlı olmasa da oğluna 
müsəlman anlayışma görə əla təhsil vermiş, atasmm evində tərbiyə 
almışdır. Atasmdan başqa Mirzə Məhəmməd Əlinin müəllimləri -  
...ərəb qrammatikasmdan Molla Saleh Bilicİ, ritorika və məntiqdən 
Molla Əbdüləziz Xiskənci, hüquq elmi və onun bütün sahələrindən 
Şimah İranda məşhur hüquqşünas Şeyx Məhəmməd Bəhreynli olmuş- 
dur. Mirzə M əhəmməd Əlinin parlaq fıtri istedadı ona müsəlman 
təliminin tam kursunu çox tez başa vurmağa imkan vermişdi” '. 
İ.N.Berezin yazır ki, Kazım bəy hələ ailədə oiarkən, Azərbaycan, fars 
və ərəb dillərini mükəmməl öyrənmişdi. O, tam bir sıra elmləri 
öyrənir və vaxtı gələndə öz atasmm yerini tutacağmı güman edirdi.

Mirzə Kazım bəyin atası Qasım Kazım bəy Dərbənd sakini idi. 
Sonralar o, Dərbənddə şeyxülislam olmuşdu.

Mirzə Kazım bəyin “Ərəb dilinin müxtəsər qrammatikası” adla- 
nan ilk elmi əsəri 1819-cu ildə, 17 yaşı olarkən çıxmışdır.

Professor Mirzə Kazmı bəy 1842-ci il fevralm 12-də avtobioq- 
rafık səciyyəh xatirəsində yazırdı:

^K ypıı. “ PyccKHH apXHB” . M o c K sa , 1 8 9 3  r . ,  k h . 3 , c r p .  2 0 9 .
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“Gürcüstam və ümumiyyətlə Zaqafqaziya diyanm Rusiyanm 
müzəffər silahmm fəthinə qədər bütün Dağıstan və onunla qonşu 
əyalətlər gah İran, gah da Türkiyə ilə müttəfıq olan ayn-ayn ölkə- 
lərdən ibarət idi. Keçən yüziUiyin sonunda Quba və Dərbənd əya- 
lətləri qələbələrinin gurultusu ilə müasir qonşulannm bağnnı yaran 
xüsusi xanlar tərəfmdən idarə olunurdu. Yekaterinanm müasiri Fətəli 
xan bir müddət öz əzəməti və cürəti ilə şöhrətlənmişdi. Onun iqamət- 
gahı Dərbənddə idi. Onun nazirləri arasmda mənim babam da vardı 
və öz vəzifəsinə görə maliyyə naziri və yaxud xalq ərzağı pope- 
çiteh demək olan Nazir rütbəsi daşıyırdı. Həmin xamn ölümündən 
sonra və ruslann Zaqafqaziya diyanna yürüşləri zamanı iğtişaşlar və 
ara müharibələri artıq çoxdan bəri dünyəvi və hərbi həyatdansa ruhani 
və ahm həyatma daha meyilU olan atarru müsəlmanlann müqəddəs 
yerlərinə səyahət etməyə və özhəyatmı elmə həsr etməyə vadar etdi” '.

1820-ci ildə Kazım bəyin atası Qasım Kazım bəy çar hakimiyyət 
orqanlanna qərəzh münasibət bəsləyən şəxslərlə gizli yazışmada 
şübhəh bihnmiş, bütün əmlakı müsadirə edilərək Həştərxana sürgün 
edilmişdi. Bu barədə Kazım bəy bunları xəbər verh:

“...Rusiyanm həmişəki xeyirxahı, amma rütbəsinə görə xalq hüqu- 
qunun müdafıəçisi olan atamm Dərbəndin yerh bəylərindən birinin 
simasmda güclü düşməni var idi, o öz fıtnə-fəsadlan ilə hökumətin 
nəzərində atamm birinci ləyaqətinə ikincisi ilə kölgə sahnağa müvəf- 
fəq ohnuşdu; bu səbəbdən yaranan çoxlu narazıhqlar fəsadçmm cidd- 
cəhdlə köməyi ilə gün-gündən artdı və bu, hökumətin hərbi m əh- 
kəmə təyin etməsi, onun atamı on dörd dostu ilə birhkdə mahkanəsi 
ahnaraq Həştərxana sürgünə məhkum etməsi ilə bitdi” .̂

1821-ci üdə Kazım bəy Həştərxana atasınm yanma getmiş, burada 
özünə iş axtarmağa məcbur olmuşdu. O zaman Həştərxanda olan 
xarici missionerlər M üyə Kazım bəydən Şərq dilləri, o cümlədən 
ərəb, Azərbaycan dilləri müəllimi olmasmı xahiş etdilər. Azərbay- 
can, türk, fars və ərəb dillərini gözəl bilən Mirzə Kazım bəy təklifı 
qəbul etdi.

Şərq dilləri müəllimi olarkən, o özü müntəzəm surətdə ingilis, 
fransız, alman və qismən yəhudi dillərini öyrənir və sonralar 6 dildə -  
həm Şərq, həm də Qərb dillərində yazır, oxuyur və danışırdı.



Qafqaz üzrə Baş komandan A.P.Yemıoİov qraf Nesselrodeyə 
28 oktyabr 1824-cü il tarixli raportunda bildirirdi ki, bundan sonra 
Mirzə Kazım bəyin Həştəı-xanda qalması Rusiyanm ümumi siyasəti 
üçün təhlükəli və ziyaniıdır; onu sürgün etmək vacibdir' ■

Yermoİovun tələbi yerinə yetiriidi. Mirzə Kazım bəyi Sibirə 
sürgün etməyi qərara aldılar, iakin sürgünə gedərkən yoida o, ağır 
xəstəiəndi və müvəqqəti oİaraq Qazanda saxİanıldı.

Qazanda Mirzə Kazım bəy özünə qarşı böyük maraq oyatdığı 
professor Fuksia tanış oldu və o, başqa alinıiəriə birlikdə Maarif Nazir- 
üyinə Kazım bəyin Qazan Universİtetinin Şərq diiiəri üzrə müiıazi- 
rəçisi kimi Qazanda saxianıiması xalıişi iiə müraciət etdi. Bir neçə 
aydan sonra alimlərin xaiıişİ yerinə yetirildi. 1826-cı ii oktyabrm 
31 -dən Mirzə Kazım bəy Qazan Universitetində Şərq diiiəri üzrə
mühazirəiər oxumağa başladı.

İyinni iidən artıq bir müddətdə Kaznıı bəy Qazan Universite-
tində məhsuldar elmi və pedaqoji fəaliyyətiə məşğul oimuş, şərq- 
şünasİığa dair çoxiu elmi əsərlər yazmışdn.

Kazım bəyin Qazan Universitetindəki fəaiiyyəti çoxşaxəii idi. 
1835-ci İİ nizamnaməsinin tətbiqi ərəfəsində Qazan Universitetində 
professor-müəliim heyətinin tərkibinin tədqiqat predmetləri və 
obyektiəri müəyyən olunmuşdu. Nizamnamə iiə əiaqədar prof. 
M.Kazım bəym də tədqiqatiannm obyekti müəyyən edildi^ 
Mühazirəçi Kazım bəy məşğui olacaqdır: 1) Sədinin “Güİüstan”mm 
bəzi hİssəİərinin təhlili ilə; 2) Sədidən və digər İran müəİİİfİərİnin 
əsərİərindən seçmə yeriəri fars dilindən rus dilinə tərcümə etməkiə 
və bu zaman müxtəiif yazı üsuİİannı Öyrədəcək; 3) ərəb dihnİn tədrisi 
üzrə isə əi-Quranın oxunması və düzgün təiəffüzü, qrammatik qayda- 
lannın izahı iiə və əi-Qurandan və ibn Xəİiikanm “Vəfəyat ə l- 
əyan və ənba əbna əz-zəmən” (“GÖrkəmü adamİaıın vəfatı və zəmanə 
oğuiian haqqmda xəbəriər”) adianan əsərindən tərcüməiər etməklə 
məşğuİ oiacaq” .̂

Ä y p H . “ PyccKHH apXHB” . M ocK B a. 1 8 9 4 , k h . 2 , c r p .  1 6 6 -1 6 7 .
Mirzə Kazım bəyin fəaiiyyətinin həmin dövründə Qazan Universtitetinin rektoru 

məşhur rus alimi N.İ.Lcbaçcvski idi. Mexanika kursunu da o apanrdı.
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Mirzə Kazım bəy



1835-ci ilin yeni Nizamnaməsinə əsasən Qazan Universiteti dörd 
şöbə əvəzinə üç fakültəyə, yəni: fəlsəfə, hüquq və tibb fakültələ- 
rinə bölündü. Fəlsəfə fakültəsinin tərkibində iki şöbə: dillər ve 
fızika-riyaziyyat şöbələri var idi, həm də dillər şöbəsi ünıumi dillər 
və Şərq dilləri üzrə mütəxəssislər hazırlayırdı. “Nəhayət, artıq avqus- 
tun 20-də (1837-ci il -  H.H.) popeçitel rektorun, prorektorun və tibb 
və fəlsəfə faküİtəsinin 1-ci şöbəsinin dekanlannı təkrar səsə 
qoymağı təklif edərək, qalan seçkiləri təsdiq etdi. Sentyabnn 7-də belə 
də edildi, onda məlum oldu ki, Semyonov rektor, Foqt prorektor və 
Protopopov və Kazım bəy yuxanda adlan çəkilən fakültələrin dekan- 
lan seçilib” *.

Məlum olduğu kimi, Qazan Universiteti elmi-tədqiqat işini 
genişləndirdi. Universitetin apancı professor və müəllimləri çoxlu 
tədqiqat əsərləri nəşr etdirirdilər. Qazan Universiteti mühüm elmi 
ekspedisiyalarda iştirak edirdi. Universitetin digər professorlan sıra- 
sında Mirzə Kazım bəy Peterburq Elmlər Akademiyasmm üzvləri
-  Fren, Topçubaşov və Domla sıx əlaqə saxlayırdı^.

Qazan Universitetinin elmi ictimaiyyəti və o cümlədən univer- 
sitetin Elmi Şurası professor Mirzə Kazım bəyin əsərlərini yüksək 
qiymətləndirirdi. “Mükəlləfıyyət Şurası belə hesab edir ki, əw əlcə  
universitet üçün əhəmiyyətli və ona şərəf gətirən əsərlərin, m əsə- 
lən, Şərq dillərinin tələbələrinin prof Kazım bəyin rəhbərliyi altında 
tərtib etdikləri Fars-Ərəb-Türk-Rus lüğəti kimi əsərlərin nəşri 
üçün vəsait axtarılmahdır”^

O vaxtlar Qazan Universitetində şərqşünashq elmi yüksək səviy- 
yədə idi. Universitetin Şərqdə çoxlu daimi müxbirləri var idi. Maraq- 
lıdır ki, professor Mirzə Kazım bəyin atası Qazan Universitetinin 
daimi müxbiri seçilmişdi. “ ...Lobaçevskinin təklifı ilə, şura 1837-ci 
il noyabnn 6 -da Dərbənddə yaşayan Hacı Kazım bəyi (Məhəm- 
mədxan bəyin oğlu, p rof Kazım bəyin atasmı), ona ildə 100 manat 
məvacib təyin etməklə, universitetin müxbiri seçir, buna görə ki, o, 
universitetə Şərq dillərində əlyazmalar və “tarixə, ədəbiyyata, 
statistikaya və coğrafiyaya dairyalnız yerində toplanan məlumatlar”

’ C6opHHK “ K asaııcK H H  rocyflapcT B enH biH  ynH B epcıiT eT  h m c h h  B.H.yjibaııoDa- 
J le H H H a  3a 125 j ıeT . 1804/05-1929/30”, H3fl. K aaaH C K oro yH H B epcH T era , 1930 r . ,  

T. I, c r p .  49.
 ̂Yenə orada, səh. 61.
 ̂Yenə orada, səh. 108.
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çatdıra bilər. Şura eyni zamanda universitetin həmin müxbirlə mane- 
əsiz əlaqə saxlaya bilməsi üçün Gürcüstanda baş komandana xahişlə 
müraciət etməyi qərara aldı” '.

Qazan Universitetində professor Mirzə Kazım bəy şərqşünashğa 
dair sanbalh tədqiqat əsərləri ilə ahmlər arasmda böyük nüfüz 
qazanmışdı. Mirzə Kazım bəyin adı təkcə Rusiyada deyil, xaricdə də 
məşhur idi. “O (professor Mirzə Kazım bəy -  H.H.). Avropa tehsi- 
hnə yiyələnmiş fars (azərbaycanh -  H.H.) ahminin nadir nümu- 
nəsidir. O, Dərbəndin əsilzadə nəshndən idi, orada onun babası 
Dərbənd xanı Fətəh xanm vaxtmda nazir—Xalq ərzağı naziri və yaxud 
popeçiteh vəzifəsini tutmuşdu... Qazanda Kazım bəyin qarşısmda 
onun dərin erudisiyası və yomlmaz fəahyyəti üçün geniş meydan 
açıldı. Bu müddət ərzində əsərləri onun admı həm rus, həm də əcnəbi 
ahm və oriyentahstlər arasmda məşhur etdi” .̂

Professor Mirzə Kazım bəy Qazan Universitetində 1827-1828-ci 
akademik ihndə öz fəahyyəti haqqmda bunlan yazır: “ 1) Mən, 
Q.Boldırevin hazırladığı İran Müntəxəbatını oxudum -  tələffüz 
öyrətdim. 2) Əlyazmalannı təhlil etdim, onlar vasitəsilə müxtəlif 
yazı üsullarmı göstərdim. 3) Dövlət Şahm yazdığı Təzkirə ət-qövl 
şüəranın tərcüməsi ilə məşğul oldum; qrammatik qaydaları başa 
saldnn. 4) Əl-Quranm tərcüməsi ilə məşğul oldum, onun bəzi çətin 
yerlərinə ən yaxşı yazıçılann verdikləri şərhləri tətbiq edərək, kök 
sözləri, düzəltmə sözlərin mənalannı və qrammatik qaydaları izah 
etdim. 5) Ibn Xəllikanın ərəb dilində “Vəfəyat əl-əyan” əsərindən 
bəzi parçaları oxudum və tərcümə etdim. 6) Karamzinin “Tarix”indən 
bəzi parçalan rus dilindən fars dihnə tərcümə etdim” .

Qazan Universitetinin şərqşünashq üzrə elmi ekspedisiyalarmm 
və səyahətlərinin bütün planlan ya professor Mirzə Kazım bəyin özü 
tərəfmdən, ya da onun bilavasitə iştirakı ilə tərtib olunurdu. Arxivlərdə 
saxlanılan “magistrlər Berezin və Dittehn Avropa Türkiyəsi, Kiçik 
Asiya, Iran, Suriya və Misirə üçillik elmi səfərə göndərilməsi haq- 
qmda...” işdə, 128-ci vərəqdə “Kazım bəy tərəfmdən tərtib edilən

‘ CöopHHK “KasaHCKHH rocyflapcTBeHHbiH yHHBepCHTer h m c h h  B.H.V;ib£HOBa-
JleHHiıa 3a 125 j i c t .  1804/05-1929/30”, h3ä . KaaancKoro yHHDepcHTCTa, 1930 r., 
T. I, C Tp. 120.

^ “ PyccK H H  EH Ö JiH orpat^H qecK H H  C n o B a p b ” , Cri6, 1897 r . ,  r .  III, c r p .  381-382.



H M H E P  A T O P C K H M  T»

K A 3 A H C K H M İ I  yHHBEPCHTETOMTj.

1835.

KHHHüKA I .

KA3AHI>.

Blı yHHBSPCBTBTCKOä THnorPA4>IIL

1635.

Prof. Mirzə Kazım bəyin “ 1660-cı ildə Həşterxanın işğal olunması” məqaləsi çap 
olunmuş “yııcHbw sanncKH” jumalının (1835-ci il) titul vərəqi.



və 1841-ci ildə Qazanda nəşr olunan “Dittel” və Berezinin “Şərqə 
elmi səfər planı” verilir*.

Professor Mirzə Kazım bəyin alim kimi dərin erudisiyası haq- 
qmda Brokqauz və Efronun Ensiklopedik lüğətində deyilir: “Onun 
şərqşünaslıq sahəsində dərin erudisiyası Avropa təhsilinə yiyələn- 
məsi səbəbinə (o, ingilis və fransız dillərində yazırdı), Kazım bəyi 
dərhal istər Qərbi Avropanm, istərsə də ruslann ən yaxşı oriyenta- 
listlərinin cərgəsinə keçirdi” .̂

Akademik V.BartoId özünün “Avropada və Rusiyada Şərqin 
öyrənilməsi tarixi” əsərində Rusiyada şərqşünaslıq elmlərinin inld- 
şafi və rus şərqşünaslığmm baniləri haqqmda danışarkən, Mirzə Kazım 
bəyin onlardan biri olduğunu göstərir. Professorlar Senkovski və Miızə 
Kazım bəy öz tədqiqatları ilə rus şərqşünaslarmm bütöv bir məktə- 
bini yaratdılar. “Rusiyada ərəb, fars və türk dillərinin öyrənilməsin- 
dəki uğurlara xaricdən dəvət olunan professorlann mühazirələrindən 
başqa Boldıryevin Moskvada (1811-1837), Senkovskinin S.-Peter- 
burqda (1822-1847), Kazma bəyin Qazanda (1826-1845) və S.-Peter- 
burqda (1845-1870) uzunmüddətli müəllimlik fəaliyyəti səbəb 
olmuşdu. Boldıryev XEX əsrin son onilliklərinə qədər rus universitet- 
lərində istifadə edilən ərəb və fars dilləri üzrə dərs vəsaitlərinin 
müəllifı idi. Senkovski və Kazım bəy öz mühazirələri ilə rus şərq- 
şünashğını yaratrmşlar; sonrakı nəsillərin demək olar bütün rus oriyen- 
talistləri bu iki alimdən birinin şagirdi və yaxud onlann şagirdləri- 
nin şagirdi olmuşlar” .̂

Peterburq Universitetinin dəvəti ilə Kazım bəy elmi fəaliyyətini 
Peterburqda davam etdirmək üçün Qazan universitetini tərk etdi.

Qazan Universitetinin alimləri Kazım bəyin şərəfinə vida gecəsi 
təşkil etdilər, Gecədə çıxış edən şagirdi prof. İ.N.Berezin müəl- 
liminə özünün ən xoş arzulanm şeirlə ifadə etmişdi. Aşağıda həmin 
şeirdən bir parça verilir:

“M en inanıram və siz də inanm,
O öz böyük qəhrəmanlığmı şərəflə

' CöopHHK “KasaHCKHH rocynapcTBeHHbiH yHHBepcHrer HMeHH B.H.yjibaHOBa-JleHHHa
sa 125 Jier. 1804/05-1929/30”, h^ .  KasaHCKoro yHHBepcHrera, 1930 r., t .  I, cTp. 143, 144.

* “ƏHUHKnonexiHHecKHH crıoBapb” , h3ä . “BpoKrays h Ə ^ p o n ”, t .  X X V I, crp . 925.
 ̂ B.BapTonı>;i. “HcropHH HsyqeHHa BocroK a b EBpone h Pocchh”, h3a. 2-oe. JTeHHH-
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H əyata keçii'əcəkdir Nevanm sahillərində, 
Şimali v ə  əsrarəngiz Pamirdə;
Oriyental müdrikliklə 
Tamş edəcəkdir rus aləmini 
Onda gəlin uzun yol qarşısmda deyək: 
“Yaxşı yol, yaxşı yol!”

Professor Kazım bəyin Peterburq Universitetində elmi-pedaqoji 
fəaliyyətə başlaması haqqmda V.V.Qriqoryev yazırdı: “Fars dili 
kafedrasmda Mirzə Cəfərin varisi təkcə bizdə yox, bütün Asiyada 
və bütün Avropada hazırkı dövrün ən gözəl şəxsiyyətlərindən biri -  
dərin müsəhnan təhsiHni Avropa ehni ilə əsash tanışhqla birləşdirən, 
istər ərəb, fars, türk, istərsə də mgihs, fransız, rus dillərini eyni dərə- 
cədə yaxşı bilən və bu ahı dihn hamısında yazan və dərc edilən 
asiyah oldu”.

M.Kazım bəyin tələbələri arasmda böyük şərqşünaslar vardır. 
Onlardan prof İ.N.Berezinin, İ.A.İvanovun, N.İ.İhninskinin və bir 
çox başqalarmm adiarmı çəkmək olar.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, N.Q.Çemışevski Peterburq Uni- 
versitetinin tələbəsi olarkən (1846-1850) professor Mirzə Kazım 
bəylə görüşmüşdü. Onlann tamşhğı təsadüfi ola bihnəzdi, çünki Çerm- 
şevski Şərqdilləri iləçoxmaraqlanırdı. 1850-ci ildəN.Q.Çemışevski 
buraxıhş imtahanlarma ciddi hazırlaşırdı. Çemışevskinin gündəli- 
yində 1850-ci il aprelin 15-də edilən bir qeyddə deyilirdi: “Oraya 
(imtahanlara -  H.H.) mən Kazım bəylə birgə gəldim və bir qədər 
onunla söhbət etdim...” ^

Professor Mirzə Kazım bəy tərəfmdən 110-dan artıq elnıi əsər 
yazılmışdır, onlann çoxunda Şərqdəki ictimai-siyasi və fəlsəfı cərə- 
yanlardan bəhs edilir; Kazım bəyin Azərbaycan dilinin öyrənilmə- 
sinə dair tədqiqatlarmı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mirzə Kazım 
bəy tam 100 il qabaq Azərbaycan dilinin elmi qrammatikasmm əsas 
prinsiplərini yaratmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ilk dəfə 
olaraq məhz o, “Azərbaycan dih” istilahmı ehni cəhətdən əsaslan- 
durmş və tətbiq etmişdir. Həm də o belə yazırdı: “aaepÖHjiÄaHCKHH”^
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Prof. Mirzə Kazım bəyin “Şərq söz sənətinin Avropada təşəkkülü və müvəffəqiyyəti, 
Asiyada isə onun tənəzzülü” məqaləsi çap olunmuş jumalm titul səhifəsi.



Azərbaycan dilinin öyrənilməsi sahəsində öz tədqiqatları haq- 
qmda danışarkən Kazım bəy yazırdı: “Mən xoşbəxtəm ki, bu pred- 
met haqqmda ilk dəfə olaraq belə müfəssəl yaza bilmişənı. İndi 
mən gənc oriyentahstlərin rus nəsli üçün asudə vaxtlanmm mənə 
imkan verdiyi qədər iş görmüşəm” '.

M.Kaznn bəyin şərqşünashq məsələlərinə dair demək olar 
bütün əsərləri ingihs, fransız və alman dillərinə tərcümə edilmişdir. 
Həmin əsərlər arasmda “Bab və babilər: 1844-1852-ci illərdə 
İranda dini-siyasi iğtişaş”, “Müridizm və Şamil” , “Alim imam”, 
“Dərbəndnamə”, “Şərq dilləri elminin Avropaya gəlib çıxnıası və 
uğurlan”, “İslam tarixi” və bir çox başqalarmı qeyd etmək lazımdır. 
Professor Kazım bəyin elmi əsərlərinin əksəriyyəti mükafatlara 
layiq görülmüşdü. Professor Kazım bəyin yaratdığı Azərbaycan 
dilinin qrammatikası 1846-cı ildə ikinci dəfə nəşr edilmiş və 
Demidov mükafatma layiq görülmüşdü.

Professor Mirzə Kazım bəy 1870-ci il noyabnn 27-də Peter- 
burqda vəfat etmişdir. Şuranın iclasmda Peterburq Universitetinin 
mühazirəçisi onun haqqmda demişdir: “Uzun sürən və faydah elmi 
və pedaqoji fəaliyyəti, dərin insanpərvərliyi və alicənab xarakteri 
Şuranm bütün üzvlərinə yaxşı bəlli olan mərhum Ə.K.Kazım bəyin 
şəxsində universitetə ağır və əvəzsiz itki üz vermişdir” . Professor 
İ.N.Berezmin yazdığı nekroloqda deyilirdi: “Nə qədər ki Şərq 
haqqmda biliklər öyrəniləcək -  bu isə heç vaxt başa çatmayacaq, -  
Kazun bəyin adı hönnətlə çəkiləcəkdir” .

Mirzə Kazım bəyin yazdığı “Azərbaycan dilinin qrammati- 
kası”nm titul vərəqində deyilir ki, o, “Qazan İmperator Universi- 
tetində Şərq dilləri üzrə ordinar-professor, S.-Peterburq İmperator 
Elmlər Akademiyasmm həqiqi üzvi, Londondakı Böyük Britaniya 
Asi 1 a Cəmiyyətinin və İrlandiya Kral Cəmiyyətinin, Kopenhagendə 
Şimal Nadir Sənədlər Kral Cəmiyyətinin və s. üzvü olmuşdur” .̂

Böyük alim B.Dom “Azərbaycan dilinin qrammatikası”nm Demi- 
dov mükafatma təqdim edilməsi münasibətilə öz resenziyasmda

' M.A.Ka3biM-BeK. “OömaH rpawMaTHKa xypeuKO-xaTapCKoro fl3bnca” , h 3ä . 2-oe, 
Kasanb, 1846. VII.
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Prof. Mirze Kazım bəyin “Xalq MaarifNazirliyininjumalı”nda (1841) 
çap olunnıuş “Uyğurlar haqqında tədqiqatlar” məqaləsindən.



yazırdı ki, bu “ ...qrammatika Rusiya üçün çoxdan duyulan tələbat 
idi və məhz arzu etmək lazım idi ki, həmin əsər özündə Avropa 
təhsilini təbii dil bilgisi ilə birləşdirən, diHn hətta ən çahşqan və 
diqqəth avropahnm belə gözündən yayman bir çox incəhklərindən, 
necə deyərlər, bələkdən agah olan şərqh tərəfmdən yazılsm...

Cənab Kazım bəyin əsərinin bütün əw əlkilərə münasibətdə 
məziyyətləri çoxdur və hər bir həvəskar... bu qrammatikanı özünə 
fayda ilə və məmnuniyyətlə oxuyacaq və ondan yəqin ki, xeyli 
bihk alacaqdır. Türk və tatar diUəri öz aralarmda müqayisə edilmiş, 
qarşıhqiı surətdə biri o biri vasitəsilə izah edihniş, qarşmıızda çox 
m üxtəhf ləhcələrdə şərh edilmişdir. Dərbənd və daha artıq dərə- 
cədə bu vaxta qədər demək olar heç məlum ohnayan, lakin indi Mirzə 
Kazmı bəy tərəfindən aydmlaşdınlan A z e r b i d j a n  l ə h c ə s i  
(seyrəitmə mənimdir -  H.H.) haqqmda verilən bilgilər bilicilərin 
xüsusilə etimadım qazamııışdır, çünki hər ikisi gələcək araşdırma- 
lara həvəsləndirən xeyh xüsusiyyətlərə malikdir və xüsusilə Azerbidjan 
ləhcəsi bizim Qafqaz məktəbləri üçün olduqca vacibdir. Hətta 
ədalət naminə demək olar ki, Kazım bəyin yalnız bu ləhcə haqqm- 
dakı qeydləri artıq kitaba xüsusi dəyər verir.

...Bundan başqa bütövlükdə əsərə səpələnən qeyd və bilgilər 
aşkar şəkildə sübut edir ki, müəHif onlan nəinki dihn... ən yeni təd- 
qiqatlanna da əsaslanaraq, böyük cidd-cəhdlə toplamış, həm də təc- 
rübəli və düşünən filoloq kimi öz predmetinə nüfuz etmişdir. Bir sözlə, 
biz burada... bu vaxtadək nəşr edihniş qrammatikalar arasmda tərəddüd 
etmədən üstünlük verdiyimiz qrammatika əldə etmişik...” ^

* *

Professor Mirzə Kazım bəy rus mədəniyyətinin möhkəm əqidəli
tərəfdan ohnuşdur. Hələ 1853-cü ildə o, rus alimlərinin elm meyda-
nmda yeni, görkəmh uğurları haqqmda fərəhlə danışırdı. M.Kazım

% t

bəy deyh-di; “Otüb-keçənlərə baxıb, Rusiyanm əqU fəaliyyətinin ildən- 
ilə necə uğurla təkmilləşdiyini görəndə adamm ürəyi açıhr. Təkcə 
bizim ayhq bibhoqrafık sahıamələrimizə nəzər salmaq kifayətdir ki, 
ucsuz-bucaqsız vətənimizdə elm sahəsinin 60 milyonluq müxtəhf

' “ f l e c K T o e  npncy^KAeHHe y4pe;KÄeı iHbix  n .H . f l e M H a o B b iM  H a rp a j ı .  17 anpe j i f l  

1841 roaa”. C.-neTep6ypr, 1841 r., cxp. 38.
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Prof. Mirzə Kazım bəyin “Türk-tatar dilinin ümuıni qrammatikası
kitabından səhifə. II nəşr, 1846-cı il.
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xalq elementləri dairəsində özünə mərkəz tanımadığına ərain olasan,
-  son 25 il ərzində əqli fəaliyyətin irəlileyişi elə gözlənilməz nəti- 
cələr ərsəyə gətirmişdir” '.

Mirzə Kazmı bəy Şərq alimlərinin əsərlərini rus dilinə tərcümə 
edərkən sidq-ürəkdən arzulayırdı ki, Şərq xalqlanmn elm və mədə- 
niyyət sahəsində bütün nailiyyədəri rus dilinə tərcümə edilsin. Hələ 
Qazanda olarkən, Qazan universitetinin təntənəli iclasmda (1836-cı il) 
0 demişdi:

“Rusiya öz nəhəng yolunda Şərq ədəbiyyatmm gözəl bağmdan 
hələ çox az çiçək dərmişdir. O, şöhrətinin davamhlığımn iik əsas- 
lannı möhkəmləndirməyə və bütün vətənə aid olanları təkmilləş- 
dirməyə çahşmışdır” .

Professor M.Kazım bəy yazırdı ki, xalqm dili onunla birhkdə 
böyüyür, onun anlayışlan ilə birhkdə inkişaf edir. Dili xalqın daxiH və 
xarici həyat şəraiti zənginləşdirir, maarif yolunda uğurlan təkmil- 
ləşdirir. “Hər bir xalqm dili iki əsas elementdən: xarici təsəw ürləri 
əks etdirən ideyalarm ifadələrindən və daxili mənəvi həyatm ide- 
yalarmm ifadələrindən ibarətdir. Birincinin çoxluğu dihn zəngin- 
liyini; ikincinin bolluğu xalqın maarifİni yaradır.

Hansı bir münasibətlə olursa olsun xalqm əxz etdiyi yad olan hər 
şeyi dilin formal quruluşunun öz ruhuna, öz qanunlarma tabe etmək 
zərurətinin dərk edilməsi dilin özünəraəxsusluğunu təşkil edir. Burada 
diiçilik sistemində tez-tez mübarizə və dönüşlər baş verir, lakin 
dilin özünəməxsusluğu xalq rulıunun bütün çətinlikləri aradan qaldır- 
dığı və yalmz özünün daxili qanununa arxalandığı yerdə tanımr”^

Prof M.Kazım bəy 1852-ci ildə rus dilinin zənginliyi və özünə- 
məxsusluğu haqqmda yazırdı: “Rus dili zəngin, özünəməxsusdur və 
artıq Avropanm mədəni dilləri arasmda mühüm yer tutur. Onun zən- 
ginliyi onun öz başlanğıclarma aiddir; onun özünəməxsusluğu onun 
öz həyatınm tarixi nailiyyətidir. Rus dilinin mədəniliyinə biz bu 
nöqtədən nəzər salmalıyıq” .̂

' ÄypH. “ C oBpeM eH H üK ’’, C m ,  1853 r., t .  XXXVIU, o t .  III, CTp. I.
 ̂“H3Becnw Hmh. AKaaeMHH n a y K  no o t ä .  pyccK. h3. h  cjıoBecHocTH”, CII6, 1852 r., 

T. I. S a m ı c K a  npoıj]. M .K .KaacM -öeKa, cTp. 125-126.
 ̂Yenə orada.
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“İmkam daxiİmdə biliyə nıarağmı 
təmiıı etmsk üçün ağıl ondan asılı olan 
bütün vasitalərə əl atır: o, predmet va 
hadisaləri əvvəlcə aynhqda nəzərdən 
keçirir, onlar haqqmda anlayışlaryara- 
dır və sonra bu anlayışlann öz arala- 
rmdakı münasibətinə görə və bu müna- 
sibətlərin naticələrinə görə mühakimə 
yürüdür".

M.Kazun bəy

XIX əsrin qabaqcıl ictimai və fəlsəfı fıkrinin bilavasitə səmərəli 
təsiri altmda öz tədqiqatlannda istər rus, istərsə də Şərq və Avropa 
ədəbi mənbələrindən geniş istifadə edən alim və mütəfəkkirM.Kazım 
bəy dövrünün bir çox mütərəqqi ideyalannm daşıyıcısı olmuşdur.

Mirzə Kazım bəyin irsində onun ədəbiyyat və estetika m əsə- 
lələrinə dair tədqiqatlan əhəmiyyətli yer tutur.

1848-ci ildə “ C eB ep H o e o ö o sp eH H e” jumalmda “Elm və in- 
cəsənət” bölməsində Mirzə Kazım bəyin “Farslann mifologiyası, 
Firdovsiyə görə” adlı məqaləsi dərc edildi. M.Kazmı bəy məqalədə 
mifologiyanm mənbələrinə mühüm əhəmiyyət verir, ibtidai insanm 
təfəkkür prosesində mifologiyanm rolunu və həmçinin onun xalq- 
lann tarixi, ədəbiyyatı və incəsənəti üçün əhəmiyyətini göstərir.

M.Kazım bəy öz tədqiqatlannda tarix üçün çox böyük əhəmiy- 
yətə malik xalq yaradıcıhğına -  əfsanələrə, rəvayətlərə və i.a. xüsusi 
diqqət verirdi. O yazırdı:

“Keçmiş zamanlann əfsanələri və rəvayətləri xalqlann tarixi 
və ədəbiyyatmda heç də sonuncu yeri tutmur. Ötüb-keçmiş olaylar 
haqqmda povest və hekayələr onları faktlar və hadisələrin element- 
ləri şəklində tarixi məlumatlar kimi təqdim edu*, tarix çox vaxt insan 
həyatmm qaranhq dövrləri haqqmda mühüm sirlərin izahmı onlar- 
dan tapır; ədəbiyyat onlardan zəngin xəzinədən olduğu kimi özünü 
bəzəmək üçün qiymətli materiallar əxz edir.

Əfsanəsi oknayan xalq, rəvayəti ohnayan ölkə yoxdur: onlar köçə- 
rilərdə ağızdan-ağıza keçən hekayələrlə nəsildən-nəslə ötürülür; 
azsavadh təbəqələrdə onlann etiqadlannm əsasmı, ədəbiyyat və
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tarixinin başhca məzmununu təşkil edir; mədəni xalqlarda onlar 
xalqm müqəddəs ziyarətgahı kimi təxəyyülə zəngin qida verir” *.

M.Kazım bəy göstərir ki, dünyada özünün əfsanə və rəvayətləri 
olmayan və onlarla fəxr etməyən xalq yoxdur. Yunanlann, farslann, 
misirhlərin və başqa bu kimi xalqlann nəinki ayn-ayn rəvayətləri və 
əfsanələri vardn-, hətta onlar arasmda gözəl bədii əsərlər -  xalq 
yaradıcılığmın həm dərin ədəbi, həm də sosiai mənaya mahk inci- 
ləri yaradılmışdn-. Kazım bəy yazırdı ki, xalq yaradıcıhğmm -  əfsa- 
nələr, rəvayətlər və mifologiyanm -  köklərinin müxtəhf xalqlarda bir 
çox ümumi cəhətləri olsa da, bir xalqm mənəvi aləmi öz xüsusiy- 
yətlərinə görə özgə xalqm mənəvi aləmini əks etdirə bilməz.

Əsatirlərin mənşəyinin əsas səbəblərinin diqqətlə nəzərdən keçi- 
rilməsi, M.Kazım bəyin göstərdiyi kimi, onlarm bütün xalqlar və 
tayfalarda eyni olduğundan xəbər verir. Lakin əsatirlərin müxtəlif- 
liyi, çoxcəhətliliyi və əhəmiyyəti həmişə xalqm və yaxud tayfanm 
mədəniyyətinin inkişafı səviyyəsindən asıhdır. Daha sonra müəlli- 
fmıiz deyir ki, hər bir xalq inkişafmm körpəlik dövründə özünün təbii 
sadəlövhlüyünə görə daha çox mövhumatm təsiri altmda olur, onu 
insanm təfəkkürə can atmasmm ilk zəruri nəticəsi hesab etmək

I

olar. “Ibtidai, kobud insam təsəvvürümüzdə canlandıraq; onun ağlı 
fəaliyyətə nə ilə başlayır? Hansısa bir gizli qüw ə qeyri-ixtiyari 
olaraq hissləri heyrətə salan predmet və hadisələri izahetmə arzusu 
doğurur və bu birinci hərəkətdir, bu gizli qüw əni biz bihyə maraq 
adlandıracağıq. İmkanı daxilində biliyə marağmı təmin etmək üçün 
ağıl ondan asıh olan bütün vasitələrə əl atır: o, predmet və hadisə- 
ləri əvvəlcə aynhqda nəzərdən keçirir, onlar haqqmda anlayışlar 
yaradır və sonra bu anlayışlann öz aralanndakı münasibətinə görə və 
həmin münasibətlərin nəticələrinə görə mühakimə yürüdür. Deməli, 
insanm düzgün və ya düzgün olmayan, həqiqi və ya həqiqi olmayan 
mühakiməsi onun hisslərini heyrətləndirən predmet və hadisələr 
haqqmda özünün yaratdığı anlayışlara əsaslanır. İnsanm anlayışlan 
dairəsindən kənara çıxan hadisələr haqqmda mühakimə yürütməsi 
onda gizlənmiş hər şeyi bilmək istəyi səbəbinə onu zəif anlayışlan 
izah etmək üçün mümkün olan bütün üsullara əl atmağa məcbur edir;



bu zaman müxtəlif güraanlar peyda olur, gümanlardan isə insan sərt 
həyat şəraitində labüd olaraq yaniışlığa, xurafata ^varlanm alı idi və 
bu xurafat onda möhkəmlənərək, mövhumat sahəsinə birbaşa yol açır.

İnsanlann ilk cəmiyyətləri adi məişətlərində atalannı özlərindən 
qat-qat ağıllı hesab edirlər: buna indi də canh nümunələrimiz var; 
hansısa bir qeyri-adi hadisənin səbəbiərini kəndlidən soruşanda, o, 
həmişə belə cavab verir: “Allah bilir nədəndir, qocalar bu barədə 
belə deyirlər...” . Beləliklə, ata və babalann xatirəsinə hörmət ibtidai 
insanlarda o dərəcədə mühüm idi ki, onlar Özlərini necə ağılh və güclü 
hesab etsələr belə, öz əcdadlanna həmişə üstünlük verirdilər” '.

M.Kazım bəy bütün xalqlarm öz əcdadlannm qəhrəmanhğmı, 
necə olsa da, şişirtdiklərini nəzərə çatdınr. Bunıınla onlar dədə-baba- 
larmm necə çətin şəraitlərdə şücaət göstərdiklərinə diqqəti cəlb 
etmək istəyirdilər və buna görə hər bir insan aynhqda və bütün xalq 
məcmu hahnda öz ləyaqətlərini şişirtməyə meyilli olurlar. Deməh, hər 
bir insamn ayrıhqda və bütün xalqm məcmu halmda öz ləyaqətlərini 
şişirtmələri onlan öz mənşəyi ilə fəxr etməyə vadar edir. Buradan 
məntiqi nəticə çıxır: insan öz nəslinə və mənşəyinə müvafıq mü- 
hümlük verməyə çalışır. “Əgər onun mənşəyi, -  M.Kazmı bəy sözünə 
davam edir, -  həqiqətən də tarixi əhəmiyyətə mahkdirsə, o, müx- 
təlif uydurmalarla bunu şişirdir və bəzəyir. Yox, əgər belə deyilsə, 
onda 0 , mənşəyinə cürbəcür vasitələriə necə olsa da bir əhəmiyyət 
verməyə çalışır və ona görə ən qədim zamanlarda onlarm əcdadla- 
nnm taleyinə təsir göstərmiş olan şəxslərə və hadisələrə hansısa bir 
fövqəladə qüw ə, müstəsna mühümlük aid edir. Şişirtmə, nəhayət, 
0 dərəcəyə çatır ki, bu şücaətlər haqqmda ideyalar fıziki aləmin 
hüdudlanndan kənara çıxan fovqəltəbii haqqmda ideyalarla qovuşur” .̂

Mirzə Kazım bəyin yuxarıda gətiriiən mülahizələrindən görün- 
düyü kimi, o, əsatirlərin və bütün fövqəltəbii qüw ələrin  mənşəyini 
real, öz təbirincə, fıziki aləmin bir növ şişirdilməsi, təhrifı ilə izah edh. 
Burada səciyyəvidir ki, ictimai hadisələrin anlammda materialist 
olmasa da, M.KazuTi bəy əsatirləri real, obyektiv dünyanm təlırif edil- 
miş inikası kimi izah edən fıkirlər söyləmişdir. Məlumdur ki, dinin 
və mifologiyanm düzgün elmi izahı o faktdan çıxış edir ki, din və 
mifologiya təbiətm real qüwələrinin insanlann başlannda fantastik 
inikasıdır.



M.Kazım bəy göstərir ki, fovqəltəbii ideyalan səslərlə ifadə etmək 
üçün insanlar Nəhəng, Bahadır, Pəhləvan, Qəhrəman, Ruh, Fəriştə 
(mələk) və bir çox başqa bu kimi sözlər uydururdular. Fövqəltəbii 
hesab edilən anlaşılmaz qüw ələr haqqmda ideyalar bölməsi, əlbəttə 
ki, dəyişikliklərə məmz qahrdı. M üxtəlif ölkələrdə m üxtəhf xura- 
fatlar yaranırdı. O zaman “bu allahlar və ruhlar və yaxud mələklər, 
fövqəltəbii qüw ələrin  ifadələri Özlərinin tam mənasmı, hüququnu 
qazandı... Beləliklə, allahlar, ruhlar alleqoriyalar kimi, əsrarəngiz 
qüwələrin ifadələri kimi nəzərdən keçirihnəyə başladı. Qədim insan- 
larda nəhənglər, qəhıəmanlar və pəhləvanlar haqqmda anlayışlar isə 
ya nıhlara və hətta allahlara qai'şı duran fovqəltəbii qüw ələr haqqmda 
anlayışlaria qovuşub qanşır və ya fiziki aləmin qeyri-adi qüwəsi haq- 
qmda sadə ideyam ifadə edirdi” '.

Beləliklə, M.Kazım bəy bir daha nəzərə çatdmr ki, mifologi- 
yamn mənşəyi real, maddi dünya ilə bağhdır. Bundan çıxış edərək o 
belə nəticəyə gəhr ki, nıifologiyanm mənbəyi və mənşəyi haqqmda 
fıziki aləmlə bağh olan görüşlərə şübhə etmək ohnaz və bu mənada 
bütün xalqlann mifologiyasmm başlanğıcı eynidir. M.Kazmı bəy gös- 
tərir ki, eyni səbəblər müxtəlif xalqlarda, məsələn, yunanlarda, farslaKİa, 
romahlarda və i.a. müxtəUf uydurmalarm yai'anmasma səbəb olmuşdur.

K.Marksm göstərdiyi kimi, “hər bir mifologiya təbiət q ü w ə- 
lərini xəyalda və xəyal vasitəsilə aradan qaldırır, tabe edir və ifadə 
edir; ...həmin təbiət qüw ələri üzərində hüquqi hökmranhq əmələ 
gəldikdə, mifologiya da aradan qabtu-”-. Marks həmçinin göstərirdi ki, 
yunan mifologiyası, yəni xalq təxəyyülünün şüursuz olaraq bədii 
şəkildə artıq işləyib hazıriadığı təbiət və ictimai formalar yunan 
incəsənətinin ilkin zəmini olmuşdur... “Tərbiyəsiz uşaqlar da olur, 
bir qoca kimi ağılh uşaqlar da olur. Qədim xalqlardan bir çoxlan bu 
kateqoriyadandır. Yunanlar normal uşaq idilər. Onlann incəsənətmin 
bizə verdiyi zövq onun yüksəldiyi inkişaf etməmiş ictimai pilləyə zidd 
deyildir. Əksinə, bu incəsənət həmin ictimai pillənin nəticəsidir və 
bilavasitə onunla əlaqədardır ki, onun meydana gəldiyi və ancaq 
meydana gələ bildiyi yetişməmiş ictiraai münasibətlər heç bir zaman 
yenidən təkrar oluna bilməz”^

' “Mııc}30Ji0niH n ep co B ...” , crp.4.
^K.MapKc 11 O.EHrejibc. CoHHHeHiw, t . XII, 1935 r„  q. I. cxp. 203 
 ̂Yenə orada, səh. 204.



Mirzə Kazım bəy “Farslann mifologiyası, Firdovsiyə görə” 
məqaləsində mifologiyanm mənşəyinin tədqiqi ilə əlaqədar göstə- 
rirdi ki, allahlar və ruhlar, onlar kimilər, ibtidai insan üçün anlaşıl- 
maz olan təbiətin fövqəltəbii qüwəiəri deyilən qüwələrinin ifadəsidir. 
Təbiət qüw ələrinin canlandınhTiası o yerdə tam əhəmiyyətini sax- 
layırdı ki, orada insanlann mövhumatı, fanatizmi, xurafatı müxtəlif yanhş 
görüşlər sistemlərinə, həmçinin yanhş inam sistemlərinə yoİ açırdı, 
halbuki bütün bu fdvqəltəbii adlandmlan qüw ələr elmin nöqteyi- 
nəzərindən təbiət hadisələrinin mübaUğəli şəkildə ifadə edihnəsidir.

Mirzə Kazım bəy Şərq əsath-lərini təsnifləşdirərək, onlan iki qrupa 
aymr: qruplardan birini allahlar və ruhlar sistemi və digərini isə xahs 
əsatirlər sistemi adlandmr. Xalis əsatirlər sisteminə M.Kaznn bəy 
yunanlarm və farslann mifologiyasmı daxil edir. Farslarm və yunan- 
lann mifologiyasmm əlaqəsindən danışarkən, o, farslarm mifologi- 
yasımn tədqiqi üzərində xüsusi dayanır. Həmin məsələ üzrə, M.Kazmı 
bəy, əw əla, fars mifologiyasmm əsas predmetləri barəsində, ikincisi, 
onun xarakteri və başhcası, Firdovsinin onu necə təsvir etməsi, üçün- 
cüsü, mifologiyanm farslarm ədəbiyyatma təsiri barəsində danışır.

Fars mifologiyasmm əsas elementlərini xarakterizə edərkən, 
M.Kazmı bəy çoxlu əsatirlər içərisində Yezdan (allah) haqqmda əsatir 
üzərində xüsusi dayanır. O yazır ki, (farslann ən qədim dini sistem- 
lərində) allah ideyası hər şeyi əhatə edən ali q ü w ə anlayışım təmsil 
edirdi. Bu q ü w ə xeyirin başlanğıcı, bütün nemətlərin mənbəyi idi. 
Onun hakimiyyəti sonsuz idi. Bütün xeykxah başlanğıclar ona tabe 
olurdu. Allah haqqmda bu ideya həm buddistlərin, həm də yunanlarm 
tale haqqmda ideyasma uyğun gəlirdi.

Daha sonra Hörmüzd və Əhriman üzərində dayanaraq, M.Kazım 
bəy əsatirlərdə Hörmüzdün xeyir başlanğıcı və əksinə, Əhrimanm 
şər başlanğıcı olması barəsində danışır. Hörmüzd və Əhriman bir- 
birilə daima düşmənçilik edən qüdrətli ruhlar kimi təqdim olunur. 
Lakin birincisi, yəni Hörmüzd daha güclüdür, çünki Yezdan (allah) 
həmişə Hörmüzdün tərəfmdədir və ona kömək edir.

M.Kazım bəyin bildirdiyinə görə, fuiştələr (mələklər) yunanla- 
nn allahlanna uyğun gəlir və təbii hadisələrin və aləmlərin hökmdar- 
larıdırlar. Onlarm sayı sonsuzdur. Belə ki, məsələn, dağ və m eşə-



lərin, mülıaribə və iğtişaşlarm, sevinc və kədərin fıriştələri (mələkləri), 
ilin aylanmn və günlerinin mələkləri və i.a. oİmuşdur.

M.Kazım bəy deyir ki, farslann inamma görə planetlər və ulduzlar 
dünyanm bütün nemətlərini idarə edir, insanlann əməllərinə xeyirli 
və yaxud ziyanlı təsir göstərir. Planet və ulduzlann hərəkəti şahlann 
və qüdrətli qəhrəmanlarm aqibətini müəyyən edirdi.

Divlər şər ruhlardır. Onlar güciü və qorxunc təsvir edilirlər. Div- 
lər çox vaxt insanlarla vuruşur və onlan qınr, özləri tez-tez pəhlə- 
vanlann qurbanı olurdular.

Dağİann fövqəltəbii sakinləri olan simurqlar əzəmətli qüw əyə 
malik idilər. Simurqlan xarakterizə edərək, M.Kazmı bəy nəzərə çat- 
dınr ki, onlar farslann mifologiyasmda qartallar kimi təsvir edilirlər 
və öləndirlər. Həmin simurqlardan biri məşhur Rüstəmin -  bu fars 
Herkulesinin atası, əfsanəvi qəhrəman Zah tərbiyə etmişdi.

Firdovsinin qəlırəmanlan ilə Homerin qəlırəmanlannın səciyyəvi 
xüsusiyyətlərini müqayisə edərək, M.Kazım bəy yazır: “Homerin 
qəhrəmanları ilə müqayisədə Firdovsinin ən əsas qəhrəmanlanm 
fərqləndirən xüsusiyyətlər ondan ibarətdir ki, farslann qəlırəmanlan 
Homerin qəhrəmanlanndan daha böyük gücə malikdirlər; onlar hər 
cür təxəyyülü aşan şücaətlər göstərirlər; təkbətək döyüşlərdə bir neçə 
gün dalbadal vuruşurlar; təkbaşma, köməksiz, bütöv ordulan əzir və 
pərən-pərən salırdılar; onlann bədənləri elə qurulmuşdur ki, heç 
bir silah onlara təsir edə bilmir. Firdovsinm Herkulesi Rüstəm ayağmı 
qayamn üstünə basanda onu torpağm içinə batmr və səthlə bərabər- 
ləşdirir! Oğlu Söhrabla təkbətək vuruşmada onu biz bu halətdə görürük. 
Əgər 0 , toppuzu ilə zərbə endirsəydi, daş, dağ belə külə çevrilirdi” '.

Şərq mifologiyasmm başlanğıcı, mənşəyi və mahiyyəti haqqmda, 
insanm idrak prosesində mifologiyanm əhəmiyyəti haqqmda və 
həmçinin mifologiyanm bədii ədəbiyyata təsiri haqqmda öz tədqi- 
qatlarmı ümumiləşdirərək, M.Kazım bəy ədəbiyyatm, incəsənətin 
özünü zinətləndirmək üçün qiymətli materiah xalq əfsanələrindən, 
keçmiş dövrün rəvayətlərindən əxz etdiyini yazu*. Dəblərin, adətlərin 
əsaslandığı xalq xurafatlan, necə olsa da, mifologiya sahəsinə yol 
açır və bu, müxtəlif formalarda ədəbiyyatda, incəsənətdə əksini tapır.



Kazım bəy yazır ki, təhsil meydanına yenicə qədəm basmış və 
yaxud mədəni cəhətdən geri qalan xalq arasmda ild istiqamət, yəni 
dini və əfsanəvi istiqamətlər yayılımşdır. Həm bu, həm də digər halda 
onun təxəyyülündə əsas rolu mövhumat və xurafatlar oynayır. 
Hətta zəngin ədəbiyyatı olan xalqlar belə böyük təsir qüwəsinə mahk 
xalq mövhumatlarmı aradan qaldırmaq iqtidarmda olmayaraq, öz 
əsərlərinin ölməz obrazlarmı yaratmaq üçün onlardan bol-bol bəhrə- 
lənirdilər. Bütün bu deyilənlərdən M.Kazım bəy belə bir nəticəyə 
gəhr ki, mifologiya ədəbiyyata güclü təsir göstərməyə bilməzdi. “Belə 
görünə bilər ki, bizim müəyyənləşdirdiyimiz mənada mifologiya Şərq 
şairlərinin zəngin təxəyyülü üçün daimi, zəngin qaynaq rolu oyna- 
mah idi; amma biz islamizmin farslara təsirini, amansızca, qılmcla və 
odla təsirini nəzərə aldıqda, buna zidd nəticəyə gəlirik. Farslar üç yüz 
ildən artıq bir müddətdə həmin təsirdən əziyyət çəkmişlər; yazı- 
lannm qədim qahqlan odda və suda məhv edilmiş; onlardan b h  qismi 
çaylara atılmış, bir qismi odda yandınlmışdı; bununla belə islamm 
qüdrətli hakimiyyəti altmda işğal edilmiş ölkələrin mövhumatı din 
məcrasına düşdü; əgər oıılar tamamilə yox edilə bilmədilərsə də, fəqət 
yeni dinə təsir edərək, yeni aktlar yaratdılar; xəyalpərəstlərin fəaliy- 
yəti onlan təkmilləşdirməyə yönəldi; beləliklə, dini istiqamətin 
ağahğı başladı” '.

M.Kazım bəyin “Farslarm mifologiyası, Firdovsiyə görə” əsəri 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, M.Kazım 
bəy insanda təfəkkürün yaranmasmı idealistcəsinə — insanm biliyə 
anadangəlmə fitri marağı ilə izah edir. O, təfəkkürün insanm praktiki 
əmək fəaliyyəti ilə genetik əlaqəsini görmür və təfəkkürün mənşə- 
yini insan təbiətinə xas olan xüsusi “gizli q ü w ə” ilə izah edir.

Şamilin başçıhğı altmda dağlılann xalq-azadlıq hərəkatma həsr 
edilmiş tədqiqatı M.Kazım bəyin elmi fəaliyyətində mühüm yer 
tutur. I 860-C1 ildə “Russkoe sIovo”da M.Kazım bəyin “Müridizm və 
Şamil” əsəri dərc edildi. M.Kazım bəyin Şamilə marağmı təsadüfı 
hadisə hesab etmək olmaz. Dövrünün mütərəqqi alimi və mütəfək- 
kiri kimi M.Kazım bəy Şamil hərəkatını araşdıraraq, dağhlarm rəhbəri



haqqmdaovaxtyazı rdı : “Ş a m i l i n  a d ı n d a  b i r  ç o x  t a r i x i  
v ə  v ə t ə n p ə r v ə r l i k  f i k i r l ə r i  g i z l ə n i b . . .  o ,  q ə h -  
r ə m a n d ı r  v ə  q ə h r ə m a n l a r  y a r a d a n d ı r ” * (seyrəltmə 
mənimdir

M.Kazım bəy Şamiün hələ uzun müddət anaxronizm olmaya- 
cağı fikrini dəfələrlə söyləmişdir. Mirzə Kazım bəyin müasirləri olan 
mütərəqqi xadimlər Şamilin xalq azadhğı hərəkatı ilə maraqla- 
naraq, bu hərəkatın mahiyyətini başa salmasını Kazım bəydən xahiş 
edirdilər. Çoxlu m əsələlər arasmda biri, yəni ŞamiHn imaməti haq- 
qında məsələ, M.Kazım bəyin dediyinə görə, xüsusilə mühüm əhə- 
miyyət kəsb edirdi. Nə üçün Şamil özünü imam adlandınr? Bu suala 
Kazım bəy belə cavab verir: “Bu məsələnin həlli müsəlman ədəbiy- 
yatı əsasmda onun mövcudluğunun əvvəhndən başlayaraq hadisə- 
nin tam araşdınlmasmı, islamın bütün əsas təriqətlərinin və onun 
fəlsəfəsinin ehkam və hüquqi əsaslanmn nəzərdən keçirilməsini tələb 
edir: bizim cavabımız başqa cür olduqca birtərəfli, qeyri-qənaət- 
bəxş olardı. Ona görə biz ahmlərin qmağına tuş gəlməmək üçün bu 
məqaləni daha xüsusi şəkildə yazmaq qəranna gəldik. Ümid edirik 
ki, oxumuş adamlar da çətinlik çəkməyəcəklər” .̂

M.Kazım bəy göstərir ki, imamət müsəlmanlarm Elm əl-Kəlam 
adlanan sxolastik fəlsəfəsinin, yəni şifahi və yaxud yazıh şəkildə 
düzgün, məntiqi təfəkkürii göstərən mühakimə haqqında təliminin 
ən mühüm məsələlərindən birini təşkil edir. Bu elmin predmeti 
insanın etiqadlarına aidiyyəti olan hər şey haqqmda mühakimədir.

M.Kazım bəyin yazdığma görə, imam anlayışınm leksikoqrafik 
mənası başçı, bələdçi, göstərici, bölüşdürəndir, həmçinin sərhədi, 
yolu və məqsədə çatmaq üçün rəhbərlik, vasitə olan hər şeyi ifadə 
edir. Və bəzi hallarda bu söz hətta alət və instrumentlər mənasım verir.

“Eyni kökün bütün bu m üxtəhf mənalarını fıloloji cəhətdən 
nəzərdən keçirərək, biz belə bir nəticəyə gəhrik; ərəb dilinin 
Qüreyşilər sayəsində ədəbi əhəmiyyət kəsb etdiyi və bu dilin bütün 
əyalət ləhcələrinin böyük bir kütlədə qovuşub qarışdığı qədim zaman- 
larda immə feh, yeri gəlmişkən, özünün iİci ibtidai mənasmda işlədi- 
lirdi: 1) məlum nöqtədən başlayaraq məqsədə apannaq; 2) səpələnən

' M.Ka3eM-EeK. “O sHaHeHHH HMaMa, ero onacn. h äoctohhctbo” (Ocoöoe npnno- 
xeHHC K CTaTbe “MypHOTOM h LQaNoun,”). ^y p n . “PyccKoe cnoBo”, 1860 r.. c6. III, ota. 1, 
cxp. 274.

Yenə orada.
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təkləri bir yerə toplamaq. Birincidən haradan aparıldığmı göstərən 
başlanğıc və yaxud nə ilə apanldığmı göstərən yol mənasmı verən 
isimlər düzəldilirdi. Buradan: məqsəd, niyyət və nəhayət, bələdçi. 
İkincidən məcmu, hissələr və ya vahidlər, m üxtəlif şeylər və i.a 
mənasmı verən elə həmin isimlər düzəldihrdi” '.

“İmam” sözü hüquqi mənasmda müsəlmanlann həm dini, həm də 
mülki məişətində bütün işlərini idarə edən şəxsi göstərirdi. Və ona 
görə imamət iki kateqoriyaya bölünür: böyük imamət deyilən ima- 
mət (kubra) və kiçik imamət (suğra). M.Kazım bəy göstərir ki, 
Məhəmmədin sağhğmda imam sözü son dərəcə böyük, mühüm əhə- 
miyyətə malik idi. “İmam” sözü bələdçi, rəhbər mənasmı ifadə edirdi. 
Namaz zamanı dindarlan yönəldən və ibadətə rəhbəriik edən 
ruhani imam adlanırdı. Bundan başqa, hərbi qüw ələrə başçıhq edən 
rəhbər də bəzən imam adlandınhrdı. Ona görə də aydmdır ki, imam 
sözünün hüquqi mənası rəhbər, bələdçi, yönəldən, göstərən demək 
olmuşdur. Bununla belə, M.Kazım bəy belə bir nəticəyə gəlir ki, 
imam sözü sünnilərdə və şiələrdə fərqli məna daşıyırdı. Məsələn, 
şiələr Əh nəshnin sonuncu nümayəndələrindən sonra qanuna görə 
imamlann olmasmı ümumiyyətlə qəbul etmirdilər. Sünnilər isə ima- 
mm seçilməsini mümkün hesab edirdilər. Beləliklə, imam anlayışı- 
nm müxtəlif mənalan var. Bütün bunlardan əlavə, M.Kazım bəy yazır 
ki, dövrünün qabaqcıl şəxsiyyətinə verilən imam adı mənaca həm də
hörmətin ifadəsidir.

İmam adı öz əsrinin elm sahəsində qabaqcıl insanı mənasında
t

insan biliyinin hər bir sahəsi üzrə ən tanmmış şəxslərə verilir. Islamm 
ilk əsriərinin diqqəti cəlb edən alimlərinin böyük bir hissəsi həmin 
epiteti daşıyır və onlardan bəziləri artıq onu öz şəxsi adlan kimi
mənimsəmişlər^.

M.Kazım bəy bütün bu joıxarıda söylənilənlərlə yanaşı belə bir 
vəziyyəti də qeyd edir ki, imam sözü həm də xalqm seçdiyi nüma- 
yəndəsi deməkdir. “Lakin burada daha çox sünnilər “seçkiyə” hör- 
mət bəsləyirlər, Şamilin özü də, onunla ötən il oktyabrm 3-dəki 
söhbətimizdən gəldiyim qənaətə görə, buna əsaslanır.

' M.KaseM-BeK. “0  3Ha^CHHH nMOMa, erx) Bnacxb n İIOctohhctbo” (Oco6oe npıuıo- 
jKCHHe K craTbe “MypHjBraki h  IlIaj>iHnı>”). )KypH. “P ^ ck o c  cnoBo”, 1860 r ,  c6. III, ora. 1, 

crp . 303.
 ̂M.KaseM-BeK. “O SHaseHHH JiMaMa, ero Bjıacjb h  ä o cto h h ctb o ...” , səh. 303.



Ona görə Şamil və Qazı Molla işi elə qurdular ki, xalq hər 
ikisini imam seçdi” '.

Beləlikle, M.Kazım bəy belə nəticə çıxanr ki, Şamili xalq seç- 
mişdi və bu mənada onu imam adlandınrdılar. Şamil öz siyasəti ilə, 
dağıstanlılann ümumxalq seçiminin məhz onun üzərinə düşməsinə 
müvəffəq oldu. M.Kazım bəy göstərir ki, Şamilin imamətinin şəriə- 
tin gözündə mübahisəli ohnasma baxmayaraq, Şamil xalqm nüma- 
yəndəsi idi, o, dağhlarm cəsur rəhbəri ohnuş, mhani və dünyəvi ha- 
kimiyyətləri öz əllərində cəmləşdirmişdir.

Prof. M.Kazmı bəy ŞamiUn başçıhq etdiyi hərəkatm tədqiqi ilə 
əlaqədar müridizmin sosial əsaslanmn öyrənilməsinə də diqqət ver- 
mişdir. Məlum olduğu kimi, müridizm Azərbaycanda da ohnuşdur. 
Sosial hərəkat kimi müridizm çarizınin müstəmləkəçilik zühnü əley- 
hinə, həmçinin Azərbaycan feodalları əleyhinə çevrilmişdi.

vl.KazHTi bəyin müridizm məsələlərinə dair tədqiqatlarma şərq- 
şünaslar hələ keçən əsrdə böyük diqqət yetirirdilər. Belə ki, m əsə- 
lən, Pyotr Pozdnyev özünün “Müsəhnan aləmində dərvişlər” kitabmda 
bu barədə fıkrini belə ifadə edir: “Tanmrmş rus oriyentalisti, pro- 
fessor Mirzə Kazım bəyin müridizmə dair əsəri isə “Şamil və 
müridizm” başhğı altmda 1859-cu ildə “Russkoe slovo”nun dekabr 
kitabçasmda dərc edilmişdi. Burada m üəllif dərvişliyə, onun tarixi 
və təliminə əsash surətdə bələd olduğunu göstərir”-.

Lakin qeyd etmək vacibdir ki, M.Kazım bəy müridizmin sosial 
sinfı köklərini aça bilməmişdir. O, Şamili ideallaşdırmışdır.

Vlirzə Kazım bəyin sosial-fəlsəfı m əsələlərə həsr olumnuş 
əsərləri arasmda 1865-ci ildə S.-Peterburqda nəşr edilən “Bab və 
babilər” əsəri xüsusilə seçilh. Bu əsərində Kazmı bəy islam dini əley- 
hinə çıxış edərək, “Doğrudanmı, islam sivilizasiya üçün daima əngəl 
olaraq qalacaq?” sualmı dönə-dönə təkrarlayır. Kazım bəy kəskin 
surətdə din əleyhinə çıxaraq yazırdı: “Bab, -  necə ki, biz onu təsvh* 
etmişik, -  dində bol-bol olan bütün mənasızhqlann islam daxilində tam



dərki Göstərilən əsərdə Kazım bəy cəhalət, gerilik əleyhinə, 
fanatizm və mövhumat əleyhinə tam hazırlıqh maarifçi kimi çıxış edir.

Onu da qeyd etmək lazmıdır ki, professor M.Kazım bəy din və 
mövhumatm tənqidi məsələlərində Mirzə Fətəli Axundovun fəlsəfı 
əsərlərini çox yüksək qiymətləndirirdi. Axundovun məşhur fəlsəfİ 
traktatmı oxuyarkən, biz onun Kəmalüddövlənin dili ilə bütün din- 
lərin uydurulduğunu, elmin dinə zidd olduğımu, alimin dindar olma- 
smm qeyri-mümkünlüyünü qətiyyətlə söylədiyi yerdə professor M. 
Kazım bəyin kitabm kənannda azərbaycanca etdiyi qeydi görürük: 
“Bərəkallah, Kəmalüddövlə”, yəni “Əhsən, Kəmalüddövlə” .

Kazmı bəy təbiət hadisələri haqqmda yazırdı ki, “təbiət üç 
ayrı-ayrı aləmlərdən: maddi, əxlaqi və mənəvi aləmlərdən ibarətdir. 
Hər bir aləmdə hərəkət öz qanunlan üzrə baş verü'. Maddi aləmin 
qanunları dəyişilməzdir, onları pozmaq mümkün deyil, lakin əxlaqi 
və mənəvi aləmlərin qanunlanna riayət edilməsi insanın azad iradə- 
sindən asılıdır, ona görə də həmin qanunlan pozmaq olar” .

Maddi aləmin pozulmaz qanunauyğunluqları ilə ə ia q i  və mənəvi 
aləmlərin guya insanm azad iradəsindən asüı olan qanımlanmn bu cür 
qarşılaşdınlması Kant fəlsəfəsi üçün səciyyəvidir. Əslində əxlaq 
ictimai şüurun formalarmdan biri kimi qanunauyğun sinfı hadisəni 
təmsil edir.

Bu məsələdə dövrün idealist fəlsəfi sistemlərinin Kazım bəyə 
təsiri özünü göstərir. EIə həmin təsiri Kazım bəyin “ayıq bəsirət” haq- 
qmda damşdığı başqa bir yerdə də görmək olar. Mirzə Kazım bəy 
cəhalət və gerilik əleyhinə mübarizədə maarif və mədəniyyət yollarmı 
təhlil edərək deyirdi:

“Xalqlar arasmda maarifm inkişafı tarixinə müraciət etdikdə, 
biz aydm şəkildə nə isə anlaşılmaz bir qüw ə görürük, o, gözə görün- 
məz əli ilə hər yerdə və həmişə onun toxumlarmı cəhalət mühitinə 
səpir, onları isindirir və şüurlu məxluq kimi onun cücərməsi vasitə- 
lərinin qeydinə qalır, onlarm tərbiyəsinə, inkişafma və məhsuldarlı- 
ğma qayğı göstərir. Bu cəhalət onlan lap ə w ə l başdan boğmağa nə 
qədər çalışırsa da, onlan nə qədər məhv edirsə də, həmin toxumlar 
yeni cücərtilər verir; ayıq bəsirət üstün gəlir və nəhayət, elə bir vaxt

' M.KaseM-BcK. “Ba6 h  6a6ımbi: p e jiH n iO S H o -n o J iH T H H e c K iıe  C M yrb i b  I le p C H H  b 

1844-1852 roAax”. C.-rieTep5ypr, 1865 r., crp. 167 (bundan sonra əsərin adı qısaca 
olaraq “Ea6 n 6a6Habi...” kimi göstəriləcəkdir).



gəlib yetişir ki, həqiqət çiçəklənməyə, maarif kök salmağa başlayır. 
Aydmdır ki, bütün bunlar mübarizəsiz, iğtişaşlarsız ötüşmür. Bu 
mübarizədə insan ağlı elə bil itir, hər şey dumana bürünür, hər şey 
qaynayır, hər şey həyəcana gəlir sanki heç bir nəticə vermir; lakin 
duman çəkiln, hər şey qaydaya düşmüşdüı- və xeyirli işıq şüalan 
insamn yolundakı hər şeyə parlaq işıq sahr” '.

“Bab və babilər” kitabmdan görünür ki, Kazım bəy sivilizasiyah 
dünyanm böyük hissəsini təşkil edən Şərq xalqİanna məhəbbətlə 
yanaşırdı; o, Şərq ölkələrində tərəqqi və siviUzasiya ruhunun giz-
ləndiyini göstərirdi.

Şərq və Asiya xalqlanna münasibətdə Qərbi Avropa müstəm- 
ləkəçilərinin siyasəti əleyhinə çıxış edərək M.Kazım bəy yazırdı;

“Qərb öz siyasəti ilə Asiyada maarifçiiiyi bərpa edə bihnəz... 
Ölkənin islahatçılan öİkənin özündə doğulmalıdır” .̂

M.Kazım bəy “Bab və babilər” əsərində babilərm təliminə 
böyük yer ayınr. O göstərir ki, Məhəmmədin sağlığmda bütün müsəl- 
manlar onun moizələrinə əməl etməli idilər. “Lakin peyğəmbərdən 
sonra tədricən həmin ideyalann dərindən öyrənihııəsi, təhmin qaran- 
hq əsaslannm şərh edilməsi, bunlardan az əhəmiyyəth olmayan yeni 
ideyalann doğurduğu yeni, hələ həll edilməmiş məsələlərin üzə 
çıxması bir sıra dmi-fəlsəfi və dini-hüquqi doktrinalann yaramTiasma 
səbəb oldu. Bu günə kimi onlar Şərqdə sxolastik fəlsəfənin (kəlamm) 
və qanunlann (fıqhin) predmetlərini təşkil edir. Bu mühakimələrin, 
bu fəlsəfənin kölränü biz hələ Məhəmmədin özünün həyatmm son 
dövründə sezirik; lakin onun ölümü ilə bunlarm sayı sürətlə artmış 
və islamm artıq birinci ihndə m üxtəlif məktəblər və təriqətlər
fomıalaşmışdı”^

Babilər təUmi əslində rəsmi islam dininə qarşı etiraz idi. Bu 
təlim, əsas etiban ilə, o zaman mövcud olan dövlət quruluşunda 
islahatlar apanlması haqqmda, insan şəxsiyyətinin siyasi azadhğı 
haqqmda məsələ qoyurdu.



“Babiliyin siyasi rəhbərlərinin qabaqcadan hazırladıqlan islahat- 
lann əsas məsələləri bunlar idi: hökumətin özbaşmahğmm qarşısmı 
almaq; həm saraym, həm də saray adamlarmm israfçılığmı aradan 
qaldırmaq; nazirlərin, qubernatorlann və ümumiyyətlə, məmurlarm 
hərki-hərkiliyini aradan qaldırmaq; tiyulun (icarənin) əmək haqqı 
ilə əvəz edihnəsi; hakimlərin ədaləti; üləmalann şəxsi mənfəət güd- 
məməsi və qanuna dürüst əməl edilməsi. Bütün bu m əsələlər çox- 
dan bəri xalq arasmda dildən-dilə gəzir və İraqda və Azərbaycanda 
hər yandan narazüıq səsləri eşidilirdi. Lakin xalq hiddətinin əley- 
hinə yönəltdiyi oxlarmm hədəfləri o qədər möhJkəm idi ki, oxlar 
yalnız onlara dəyib qmhrdı və onlann qırıqları yeni istibdadm yeni 
silahma çevrilirdi!” '

M.Kazmı bəy Babm təliminin əsasmda qanunun hərfi ilə yox, 
qanunun ruhu ilə yaşamaq ideyasmm durduğunu xüsusi olaraq 
nəzərə çarpdınrdı. M.Kazım bəy yazır ki, Babm təlimində 
aşağıdakı mühüm müddəalar var idi: 1) allah haqqmda, 2) təbiətdə 
olan hər şeyin paklığı haqqmda və nəhayət, 3) qadmlarm hüquq bəra- 
bərliyi və azadlığı haqqmda.

Allah haqqmda Babm təlimi, demək olar, Quran təliminə 
uyğundur, lakin Bab və onun ardıcıllan Quran ehkamlanna heç də 
həmişə əməl etmirdilər. M.Kazım bəy göstərir ki, Bab allah haq- 
qmda Öz təlimini, öz ifadəsinə görə, “fəlsəfənin Platon sistemi” ilə 
əlaqələndinnəyə çalışırdı.

Təbiətdə hər şeyin pak olması haqqmda babilərin təlimi haq- 
qmda danışarkən, M.Kazım bəy yazır: “Bu İncil həqiqəti Babm 
əw ə lcə  gizli, sonra isə aşkar təliminin predmeti olmuş və Zəngan 
işində onun admı və vəzifəsini qəbul edən şagirdi tərəfmdən tək-
milləşdirihnişdir.Onlardeyirdilər:“T ə b i ə t d ə  h ə r  ş e y  p a k d ı r ,
a m m a  n ə f s i  s a x l a m a q  l a z ı m d ı r ”, onagörəBab,m əlum  
olduğu kimi, tiryək işlətmir, tənbəki çəkmir və hətta qəhvə içmirdi” .̂

Babm qadınlann azadhğı və hüquq bərabəriiyi haqqmda təlimi 
xüsusilə səciyyəvidir. Babm qadm azadhğı haqqmda təlimi bildirir: 
“Öz qızlannızı sevin, zira onlar allah qarşısmda oğlanlannızdan 
daha tərifli və daha lütfkardırlar. Kim bununla razılaşırsa, talaq ver- 
məməlidir. Sizin və sizin övrətləriniz arasmda örtük olmamalıdır. 
Qadmlann azadlığı bəşər nəslinin xoşbəxtliyidir” .



un H mm
P W I O S H O - n O J l H T H I E m  C M y T b l  Bl) nEPCIH

1844—1852 roAaxx.

C0|.epKKrb 1) Ejorpa4>)70 Eafia, 2) HcTOpHHeexee mashchİc o

»* 3) 0Ğ3op> njTW yveHİft

C O H H H E H I t :

^Q cıyxcH H ara  Hpc^ecccfa C. l1rTep6yprcKaro VKxicpcuTeıa

Mnp3W-Ka3eMi.-BeKa-

c n E T E P B Y P r ^

1 8 6 5
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Babilər təliminin tədqiqi ilə əlaqədar olaraq M.Kazım bəy ordu- 
badh Seyid Mir Əbdül Kərimin adını çəkir. Onun haqqmda bəzi qısa 
tərcümeyi-hal məiumatları verir. Seyid Mir Əbdül Kərim Zaqafqa- 
ziyada babiliyin təbliğçilərindən olmuşdur. İranda Babilər üsyanı 
yatınldıqdan sonra o, Qafqazda babiliyin təbliğçisi kimi Smolenskiyə 
sürgün edilmişdi. M.Kazım bəy onu Seyid Smoienski adiandıraraq 
yazır:

“Babia bir vajctda onun təlimini Zaqafqaziyada təbliğ edən və 
görünür, buna görə həmin ölkədə tutulan və Smolenski şəhərinə 
yaşamaq üçün sürgün edilən maraqh bir “tədqiqatçı-fılosof’dan 
(mühəqqiq) aldığımız məktublan nəzərə aldıqda biz görürük ki, Bab 
və onun yaxm şagirdiəri sonralar şeyxilər tərəfindən təlcmilləşdi- 
riiən qədim mötəziliiər təUminə arxalanırlar. O bundan ibarətdir ki, 
aliah -  ali varlıq, bütün görünən ve görünməz olaniann yaradıcısı -  
təkdir və onun bənzəri yoxdur və onun bütün atributiarı, yəni hər 
şeyi bilmə, hər şeydən xəbərdar oima, rəhmii ohna və i.a. onun aii 
vücudu ilə əbədi ayrılmazdır və onian onun vücudundan kənarda 
ayrı-ayrı mücərrədlikİər şəklində təsvir etmək ohnaz” *.

M.Kazım bəy, babilər təHmmm tədqiqi ilə əİaqədar oİaraq Seyid 
Smolenskidən aldığı məktublara istinad edir. M.Kazım bəy göstərir 
lci, bu məktublar çox maraqlı və orijinaidır, onlar babiiiyin fəisəfİ əsas- 
larmı öyrənmək üçün böyük material verir. “Həmin məktublara qeyd- 
lərimizin böyük hissəsi Pİatonun fəlsəfı sisteminə uyğun gəiən 
bəzi m əsəiələrə aiddir, fıkrimizcə, onlar şifahi şəkildə rəvayətiər 
vasitəsilə nəsildən nəslə keçərək, mötəzili sxolastlarına çatmışdır” .̂

1860-cı il 4 dekabr tarixii birinci məktubunda Seyid Smoİenski 
yazırdı ki, “ ...bilik hikmət məbədində əxlaq mərkəzidir; boi biliyi 
olan müdrikdən dərs almaq, onun təyİn etdiyi hikmət həbləri ilə
qidaianmaq lazımdır” .̂

Daha soru-a o göstərir ki, mənəvi cəhətdən bilik axtaraniar üçün 
Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədid və Quran arasmda fıkir ayrılığı, şəksiz, 
aradan qaixır. Bu mənada biiüc axtaran msaniara aydın oiur ki, mənəvi

‘ "Ba6 H 6a6nflbi...”, cxp. 170-171. 
 ̂Yeno orada, səh. 174.
 ̂Yenə orada, səh. 175.
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göylərdə peyğəmbərlər və bütün müqəddəslər bir başlanğıcdır. Fərq, 
görünür, yalnız xarici aləmin təzahüründədir. Seyid Smolenskinin bu 
mülalıizələrİ ilə əlaqədar olaraq, M.Kazım bəy göstərir ki, mənasma 
görə Seyid Smolenskinin mülahizələri Platonun fəlsəfəsinə əsas- 
lanu-, burada ideyalar ali zəkada, Allahda olur, ondan çıxır və onlann 
ümumi substansiyası odur. M.Kazmı bəy izah edir ki, elə həmin Platon 
sisteminə görə yalnız ideyalar vahid, real və mütləq mövcudluğa 
mahkdir, predmetlər, gerçək aləm, necə deyərlər, onlarm surətidir.

“Bu məktub orta və yeni əsrlərin sxolastik fəlsəfəsinə yabançı 
olmayan mistisizmiə doiudur” deyə Kazım bəy qeyd edir: “Bizim 
Seyid Smolenski burada özünün dinə fəlsəfı baxışmı bildirmişdir” *.

M.Kazım bəy deyir ki, o, Seyid Smolenskidən babilər təlimi 
haqqmda, onlann dini ayinləri haqqmda öyrənmək istəyirdi, ona görə, 
Seyiddən birinci məktubu alnıasmdan çox keçməmiş ondan aşağı- 
dakı suallara cavab verməsini xahiş edir: 1) o (yəni Seyid Smolenski), 
babilər haqqmda hansı anlayışa malikdir; 2) onlarm etiqad etdikləri 
təlim hansı zahiri əlamətlərə maUkdir, yəni onlarda hansı ayin və 
ehkamlann olmasmı konkret göstərsin; 3) Baba aid edilən Quran 
haqqmda.

M.Kazım bəyin bütün bu suallanna Seyid Smolenski özünün ikinci 
məktubunda cavab verir. Lakin M.Kazım bəy yazır ki, həmin məktub- 
dan babilər təlimİ barəsində heç nə əldə etmək mümkün deyil. Ancaq 
belə nəticə çıxarmaq olar ki, Seyid Smolenski əvvəlcə Babı müqəd- 
dəs, fövqəltəbii insan sayanlar arasmda ohnuş və sonra Babm təHmi 
vasitəsilə ah seyr mərhələsinə çatmışdır. M.Kazmı bəy nəzərə çatdınr 
ki, bu mənəvi seyr, görünür, müsəlmanlarm sxolastik fəlsəfəsinə 
xas olan abstraksiyalardan ibarətdir.

Baba və dini-siyasi cərəyan kimi babilərə həsr etdiyi tədqiqat- 
larmda M.Kazım bəy Babm şagirdlərindən də bəhs edir.

M.Kazım bəy yazır ki, əw əlcə  Babm və onun həqiqi şagirdlə- 
rinin təlimi Babm ayrı-ayrı şagirdləri terəfmdən təhrif ediləndən 
sonra tamamilə başqa məcraya düşdü. Babm özlərini onun şagirdləri 
adlandıran ardıcıllan öz Quranlarmı yaradır, bir çox kitabçalar
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yazaraq Babm ilalıiləşdirilməsini təbliğ edirdilər və i.a. Onlar Babın 
ardıcıllan arasmda fanatizm yaymağa çalışır və bu yolla öz məqsəd- 
lərinə çatmaq istəyirdilər. M.Kazım bəyin fıkrincə, bu məqsədin 
iki, yəni xüsusi və ümumi tərəfləri var idi. Birincisi, sırf xudbinlik idi, 
belə ki, babiliyin hər bir təbliğçisi tərəfdarlan arasmda öz rolunu 
genişləndin-nək sahəsində səylə çalışırdı və buna görə müxtəlif 
məsləkh çoxlu babi dəməkləri yaranırdı. Onlar müxtəlif bir-birinə 
zidd nöqteyi-nəzərləri təbliğ edirdilər. “İkincisi, sırf siyasi məqsəd 
idi, bu məqsədlə babiliyin bütün müəllimləri daha böyük qeyrət- 
keşliklə öz tərəfdarlannı müsəlman ruhaniləri və hökuməti əleyhinə 
silahlandırmağa çahşırdılar. Ümumi maraq onlann hamısmı bir zahiri 
ad altmda birləşdirir, onlan bir tamda qovuşdururdu, onlann hamı- 
sma məxsus ümumi etiqad onlarm əhəmiyyətini də artmrdı; onlarm 
uğurları artır və çoxdan arzulanan islahatlarm və təsvir etdiyimiz 
yerli inqilablarm başlanğıcmı qoyurdu” ‘.

Babilik haqqmda tədqiqatlan əsasmda M.Kazım bəy babiliyin 
çoxlu təriqətlərə parçalanması qənaətinə gəlir. Bu təriqətlərdən hər 
biri siyasi və dini məsələlərə istədiyi kimi yanaşır və hələ forma- 
laşmağa macal tapmamış bir-biri ilə mübarizə apannağa başlayırdı. 
Babiliyin güclü və qüdrətli təşkilatı olması, “hökumətin və ruhani- 
lərin təqibləri əleyhinə istinadgaha malik olması üçün bir qüvvətli 
siyasi ittifaqda” onlarm birləşməsi zəruri idi.

Babm şagirdləri haqqmda danışarkən M.Kazım bəy göstərirdi 
ki, babüik tərəfdarlan əksər hallarda Babm təlimindən uzaqlaşdılar. 
O həmçinin yazır ki, onlar, əslində, müəllimlərinin təliminin əsas 
prinsiplərini təhrif etdilər.

“Xalis fəlsəfəyə, mənəvi seyrə əsaslanan din həmişə xalis 
zəkamn zənginliyindən, Allahm daxili qanunu deyilən qanunu sahə- 
sindən ibarət olmuşdur: burada hələ ləkələnməmiş insan vicdanı hökm 
verir və şahidlik edirdi. Lakin zəka həvəslər, ehtiraslarla örtülməyə 
başlayanda və insanlar daxili səsi dinləməyəndə xarici qanun 
yarandı. O elə həmin mənəvi seyr əsaslannda təşkil olunurdu: ancaq 
bədbəxtlikdən insan ehtiraslannm təsiri altmda fikir aynlığı, ziddiy-



yətlə təhrif olunur və nəhayət, ilk ə w ə l əsaslandığı həqiqətin özünü
də pərdələyirdi” '.

Babın şagirdləri öz müəllimlərinin təlimini təhrif edərək, hətta 
babilərin özünəməxsus Quramnı da yaratdılar. Babilərin Quranmda 
öz mistik istiqamətinə görə ruhlarm köçməsi haqqmda təlknə işarə 
edən bir sıra müddəalar vardır. M.Kazım bəy babilərin Quranmdakı 
həmin müddəalann dürüst tərcüməsini verir. Görək bu müddəalarda 
nə deyihr; “De ki, Allahm həyatı xəlq olunanm (yəni insanm) həya- 
tına bənzəmir; onun nə ə w ə h  var, nə axın, ondan qabaq heç nə olma- 
yıb; həyat isə xəlq olunmuşdur, doğrudan da həqiqətin hərfinin həyatı 
ondan qabaq gəhnişdir” . Sonra: “Doğrudan da, Allah yaradıhşa həqi- 
qətin hərfləri ilə başlamışdır” . Daha sonra: “De ki, allah həyatm hərf- 
lərini xəlq olunmuşlardan yaradu’... Sonra isə həyat hərfləri vasitəsilə 
hamıya özünə tərəf aparan yolu göstərir: bunun mənası odur ki, necə 
ki, deyihııişdir, Allah diriləri ölülərdə və ölüləri dirilərdə yaradır” .̂

Beləliklə, Kazım bəym yazdığma görə babilərin Quranı həqi- 
qətin hərfləri deyəndə göylərdə müqəddəslərin mövcudluğunu, həya- 
tm hərfləri deyəndə müqəddəslərin yer üzündə mövcudluğunu nəzər- 
də tutur. Buradan M.Kazım bəy belə nəticə çıxanr ki, babilərin 
Quranma görə Allah əw əlcə  həqiqətin hərflərini yaratmış və onlann 
həyatı onun xəlq etdiklərinin həyatmdan qabaq gəlmişdir; sonra həqi- 
qətin hərfləri vasitəsilə o, hamıya özünə doğru aparan yolu göstərir, 
yəni həqiqətin hərfləri hər şeydən ə w ə l yaradılmışdır və daima 
ölülərdən dirilər, yəni, həyatm hərflərini yaratmaq üçün dünyaya 
köçürlər. “Bəs A Iliı ölüləri dirilərdən necə yaradır? Bu elə buradaca 
çox müəmmah şəkildə belə izah ediHr: diri olan həqiqətin hərfləri 
vasitəsilə ölü olan məxİuqu özünə tərəf aparmaq üçün Allah ölüləri 
(yəni insanlan) dirilərdən (həqiqətin hərflərindən) yaradır; bu o 
deməkdir ki, Allah öz-özlüyündə ölü olan insanı ona həyatm hərfmi 
köçürməklə, deməli, ölünü dkidən yaradır.

Babilərin Quranmm bu yeri nə qədər dolaşıq olsa da, o, bilava- 
sitə və yaxud dolayısı ilə rulılarm köçməsi haqqmda təlimə işarə edir”^



Babın təlimində qadınlarla kişilərin hüquq bərabərliyi müddəası 
vardır. Hətta Bab öyrədirdi ki, Allah yanmda qadmlar kişilərdən 
daha tərifli və lütfkardırlar. Babi Qııranmı yaradan Babm şagirdləri isə 
deyirdilər ki, bir qadmm eyni zamanda doqquz əri ola bilər. Bununla 
belə, M.Kazım bəyin göstərdiyi kimi, İran tarixçisi Süpehrdən başqa 
həmin hadisələrin şahidi olmuş bir nəfər belə babilər arasmda 
həqiqətən praktikada qadmlarm ümumi olmasmı təsdiq etmir, nə 
də bir qadmm eyni vaxtda birdən artıq ərinin olması barədə yazır...‘

* * *

Hərçənd ki, Babm özü yeni din, yeni ayinlər təklif etmirdi, babi- 
lər axırda şəriətə tabe olmaqdan tamamilə imtina etdilər. Sonralar, 
babilərin gizli dəməkləri təşkil edildiyi dövrdə babiliyin bir su*a yeni 
prinsipləri yarandı. Babilərin hər bir yeni təşkil edilmiş dəməyi öz 
ən yaxm müəllimlərinin təliminə tabe olurdu və M.Kazım bəyin yaz- 
dığma görə, ilk vaxtlar bu yolla onlann təlimləri yayılmağa başlayır, 
m üxtəlif yerli ayinlər, cürbəcür mövhumatlar meydana çıxırdı və 
nəticədə babilik tamamilə parçalandı.

“Bununla belə, dini vəzifələrin gündəlik icrasmı avam cahillərə 
belə asanlıqla tərgitmək mümkün deyil, çünki müsəlman namaz 
qılmaya bilməzdi, dəstəmaz almaya bilməzdi, oruc tutmaya bilməzdi. 
Bütün bu vəzifələrin yeni qaydalar üzrə icrası tətbiq edilir və bunlar 
hər yerdə, lakin bəzi ayinlərdə fərqlərlə icra olunurdu” .̂

Beləliklə, babilər müsəlmanlıq əleyhinə çıxış etmiş və babiliyin 
əsas siyasi xadimləri islam əleyhinə təbhğata başlamışdüar. “Bu təlim 
aşağıdakmdan ibarət idi: nə qədər ki, bütün yer üzündə babilik bər- 
qərar olmayıb, nə qədər ki, Babm səltənəti bərqərar olmayıb və Bab 
qanununun yeni məcəlləsi verilməyib, bütün babilər dini vəzifələrin 
icrasmdan azaddırlar” .



Mirzə Kazım bəy Bab və onun tərəfdarlarının islahatlarına 
böyük diqqət yetirir. Məlumdur ki, feodalizm dövründə mütərəqqi 
ideyalar dini örtük altmda feodal zülmünə qarşı çıxış edirdi.V.İ.Lenin 
yazırdı: “ ...din pərdəsi altmda siyasi protest... özlərinin müəyyən 
inkişaf mərhələsində bütün xalqlara xas olan bir haldır” '.

İranda babilər hərəkatı İran despotizminə qarşı çevrilmişdi.
Məlumdur ki, XIX əsrin əw əllərində xarici kapitahn İrana nüfuz 

etməsi həmin ölkənin iqtisadiyyatma və siyasətinə böyük təsir 
göstərmişdi. Xarici kapitahn İrana nüfuz etməsi ilə sosial ziddiy- 
yətlər getdikcə güclənirdi. Geniş xalq kütlələri ikiqat zülmün: bir 
tərəfdən, yerli feodallarm, digər tərəfdən xarici kapitaim zülmünün 
acısmı çəHrdilər. Və ona görə İranda həm İran feodallan, həm də 
xarici kapitala qarşı xalq kütlələrinin çıxışları artırdı. Kortəbii xalq 
üsyanları öz inikasmı müxtəlif dini-siyasi cərəyanlarda, o cümlədən 
babilər hərəkatmda tapndı. Dərin sosial köklərə malik babilər hərə- 
katı feodal zülmü və xarici kapital əleyhinə yönəlmişdi. Babilər din 
pərdəsi altmda çıxış edirdilər. Lakin aydmdır ki, dini örtük altmda 
kütlələrin inqilabi hərəkatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən real 
siyasi qüw ələr gizlənmişdi^.

♦ * *

M.Kazım bəy babilər hərəkatmm o zamankı İran cəmiyyətinin 
mədəni və tərəqqipərvər hissəsinin bütün təbəqələrini narahat etdi- 
yini göstərirdi.

Babihk dini-siyasi cərəyan kimi yekcins deyildi. Bu məsələ 
barədə M.Kaznnbəyin əsərində oxuyuruq: “Bab uzun müddət sağ- 
salamat yaşamış və xəlvətdə qismən adətə görə imamm ikinci zühu- 
runu gözləyən xəyalpərəstlər və mövhumatçılardan, qismən həm 
hökumətdən, həm də ruhanilərdən narazı olan inqilabçılardan və qis- 
mən də babiliyi himayə etməklə öz şəxsi məqsədlərinə yol açmaq, 
ad qazanmaq istəyən cinayətkarlardan ibarət babilər cəmiyyəti təşkil 
olunmuşdur. BeləUklə, babilərin üç qrupu yaranmışdı: 1) Babm

’ CoHHHeHHa, t . IV , cx p . 2 2 3 .
^ M .C.HBaHOB. “ BaÖHflCKHe BOCcraHHH b H p a n e ” . M o cK B a-Jlen n H rp aa , 1 9 3 9  r.



qara camaat arasındakı avam pərəstişkarlan; 2) siyasi xadimlər, Babm 
şagirdləri və 3) cinayətkarlar, təfriqəçilər” ’.

Iranda XIX əsrin 40-cı illərində başlayan babilər üsyam getdikcə 
geniş miqyas almaqla xalq arasmda çoxlu tərəfdarlar tapmış və İran 
feodal dövləti üçün təhlükə yaradan mühüm siyasi qüvvəyə çevril- 
mişdi. Ona görə babilər hərəkatımn yaradıcısı kimi Babm özünün 
edam olunması və babihyin darmadağm edilməsi qərara ahnır. Ruha- 
nilər və İranm despot feodal hakimləri Babm qadmlann hüquqlan və 
qadmlarm kişilərə bərabər tutulması haqqmdakı təUminə qarşı 
xüsusi kəskinliklə çıxırdılar.

Kazrnı bəy yazır: “Onun məzlum-sükutlu həyatmm (Babm -  H.H.) 
sonunda xalq ona uzaqdan baxmaq üçün dəstə-dəstə axışıb gəhr və 
onun solğun, gözəl, iztirabh simasmm və məğlubedihnəz səbirlə dolu 
fÖvqəladə itaətinin onlarda doğura bildiyi təəssüratlannı özü ilə apa- 
nrdı; edamı günü isə hamı ona günahsızhğma görə ürəkdən acıyırdı; 
çünki dəfələrlə dediyinıiz kimi, xalq arasmda ruhanilərin və höku- 
mətin ona qarşı ədalətsizhyi haqqmda şayiə gəzirdi. Beləliklə, Babm 
adı gündən-günə daha ucadan səslənir və nəhayət, minlərlə insan, 
...onun adı ilə onları çağuran hər cüryeni təlimə uyurdu” .̂

*

Professor M.Kazım bəyin babilər hərəkatmı hərtərəfli təhhh və 
onun babihyi məzium kütlələrin o zaman mövcud olan feodal quru- 
luşuna qarşı etiraz kimi səciyyələndimıəsi diqqəti cəlb edir.

Babilərin can atdıqlan siyasi islahatlar birinci növbədə o vaxtkı 
Iranda sosial islahatlar keçirilməsində maraqh olan sənətkarlann, 
kəndlilərin və qismən də xırda taciriərin mənafeyini əks etdirirdi. Və 
təsadüfı deyil ki, M.Kazımbəy babilər hərəkatmı xarakterizə edə- 
rək yazırdı: “...Burada Bab sırf şəxsləndirilmiş mifdir ki, azadhq 
axtaranlar onun naminə çarpışırdılar” .̂

Bab və babilər haqqmda tədqıqatmm bir başqa yerində M.Kazım 
bəy onlarm hərəkatmda “sırf siyasi səciyyəli” elementlərin 
mövcudluğunu, babilərin məqsədlərindən birinin “ümumi islahat” 
olduğunu göstərir.



“Lakin bütün (hərəkatm -  H.H.) əsasında... ruhanilərin və höku- 
mətin hakimiyyətinin məhvinə yönəlmiş ümumi cəhd dururdu” '.

M.Kazım bəy babilərin cəhdlərini səciyyələndirərək, babilər təli- 
mində arzu edilən yaxşıhğa, insanm iradəsinin orta əsrlərin, fana- 
tizm və özbaşmahğm buxovlarmdan xilas etməyə, şüurlu surətdə 
azadhğa istiqamətləndirən nə isə ağılh bir məqam göründüyünü
nəzərə çatdırırdı.

M.Kazım bəyin göstərdiyi kimi, İranda mühüm hadisə olan babi- 
lərüsyanı böyük siyasi əhəmiyyət daşımışdır, babilər sosial islahat- 
lar tələb edir və onları həyata keçirməyə can atırdılar.

Babilərin üsyanı məsələsinə dair tədqiqatmm mahiyyətmdən 
danışarkən, Kazım bəy yazır; “Bu təhkiyədə oxucular həmin vaxt 
İranda baş verən olduqca diqqətəlayiq bir məqamı: fanatizm buxov- 
lan ilə mübarİzəni, dini və siyasi islahatlann, aydm şəkildə olmasa 
da, başlanğıcmı görəcəklər” .

M.Kazım bəy babilər hərəkatı haqqmda damşarkən, onun sosial 
tərkİbinə görə müxtəHfliyini qeyd edir. Lakin buna baxmayaraq, 
Kazrnı bəy babilərin, uğrunda mübarizə apardıqlan ideyanm əsas əla- 
mətinin azadhq olduğunu, insan hüququnu anlamaq duyğusu 
olduğunu xüsusi olaraq nezərə çarpdırır.

M.S.İvanov İranda babi üsyanlarmm tədqiqinə həsr etdiyi əsə- 
rində Kazım bəyin əsərini digər tədqiqatçılarm, məsələn, Brounun 
əsərləri ilə müqayisə edərəkyazırdı: “ ...Kazmı bəy, mənə belə gəhr 
ki, babilər hərəkatmm qiymətləndirilməsində Broundan yüksəyə 
qalxa bilmişdir. Artıq göstərildiyi kimi, Broun bu hərəkatı dini ide- 
yalarm inkişafı ilə izah edir və hesab edirdi ki, hökumət əleyhinə 
vuruşan babilər sosial və siyasi islahatlar uğrunda mübarizə etmir, 
yalnız öz yeni dinlərini yaymağa can atırdılar. Kazım bəy babi üsyan- 
lannm səbeblərini, öz sözləri ilə desek, min illər ərzində İranda 
ağahq edən fanatizm və despotizmdə (yəni İran xalqmı əzən siyasi 
və sosial zükndə) görür. Üsyançılarm məqsəd və arzulan haqqmda da 
0, Broundan fərqh düşünür. O belə hesab edir ki, babilərin rəhbəri 
İran dövlətində siyasi islahatlar keçirilməsinə çahşırdılar...”^

' “ B a 6  H 6 a6 n flb [...” , c r p .  57 .
^ M .C.H BaH O B. “ Ba6HflCKHe BOCcxaHHa b H p a n e ” . M ocK D a-JleH H H rpaii, 1 9 3 9  r . ,  

CTp. 2 3 .



Babilərin despotizın əleyhinə mübarizəsini səciyyələndirərkən, 
Kazım bəy babilər üsyanınm geniş miqyas aldığmı və üsyançılarm 
cərgələrində qadmlarm da iştirak etdiyini dəfələrlə göstərmişdir.

O da səciyyəvidir ki, babilər hərəkatı İranm mütərəqqi, azadhq- 
sevər hissəsini, məhz İran Azərbaycanmı daha çox əhatə etmişdi. 
Məlumdur ki, İranda yaşayan azərbaycanhlar həmin ölkədə 
inqilabi-demokratik hərəkatlarm həmişə bayraqdarlan olmuşlar.

Babilər hərəkatı bəzi burjua tədqiqatçılarmı və dövlət xadim- 
lərini 0 dərəcədə qorxutmuşdu ki, onlar bu hərəkatm əhəmiyyətini 
şişirdərək, onu kommunist hərəkatı kimi səciyyələndirməyə cəhd 
etmişlər*.

M.Kazmı bəy Babm üsyanı haqqmda danışarkən göstərir ki, bu 
üsyan bütün İrana yayılan dini-siyasi həyəcanlarm nəticəsi olmuş- 
dur. “İrandakı hadisələr... çoxdan bəri əzilən həqiqətin hər addnnda 
rastlaşılan despotizmlə gizh mübarizəsinin nəticəsi ohııuşdur. Burada 
insanlarm azadhğa can atmalannda eneıjisi də, fədakarlığı da aşkar 
görünür. Bütün bunlar ruhani hakimiyyət əleyhinə üsyanda, həmişəki 
ağır despotizm əleyhinə narazılıqda ifadə edilmişdir; lakin bütün 
bu müdhiş mənzərə bizə solğun boyalarda, elə bir kor-kobud işlə- 
mədə, zövqsüz və zəriflikdən məhrum bir şəkildə təqdim edihr ki, 
birinci dəfədən, olsun ki, diqqətəlayiq bir şey tapmayıb qeyri-ixti- 
yari ondan üz çevirərsən; amma yox, orada bizə doğma elementdən 
bəzi cizgilər, tanımadığımız, istedadlan üzərində üstəlik əsarət və 
qandallarm əskik olmadığı rəssamlarm fırçasmm təhrif etdiyi cizgi- 
lər aydm görünür. Bax, bu cizgilər ağılh məxluqun təbiətində kök 
salan sivihzasiya ruhunun izləridir və gerçək izləridir” .̂

Yuxarıda dediyimiz kimi, babilər hərəkatı yekcins deyildi: bir 
tərəfdən kəndlilərə, şəhər yoxsullanna və sənətkarlara arxalanan xalq 
demokratik cərəyam, digər tərəfdən tacirlərin və mülkədarlarm məna- 
feyini təmsil edən cərəyan. Və bu müxtəhflik babilər hərəkatmm 
məğlubiyyətinin səbəblərindən biri idi.

' M .C .H B an o B . “ Ba6HflCKne BoccxaHHH b  H p a n e ” . M ocK B a-JleH H iırpa;!, 1 9 3 9  r ,  
CTp. 23 .
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M.Kazım bəy yazır: “Asiya tarixində baş verən parçalanmalar- 
dan heç biri Babilərin qeyrətkeş tərəfdarlan -  müridləri vasitəsilə 
qazandıqlan qəribə uğurlannm gücləndirdiyi parçalanması qədər diq- 
qətəlayiq deyil. Onlarm arasmda mühüm rol oynayan qadmiara da, 
saray xadimləri olan maqnatlara da, üləmalar və seyid zümrəsindən 
olan ruhanilərə də, Məhəmməd öviadlanna da rast gəlmək olar’"'.

Babilər üsyanmm məğlubiyyətinin ən əsas səbəbi üsyana rəh- 
bərlik edən qüvvənin ohnaması idi. Onun avanqardı — kəndli kütlə- 
sinə rəhbərlik edə biləcək fəhlə sinfı yox idi. Babilərin üsyam son 
dərəcə kortəbii xarakter daşıyırdı, təşkilati cəhətdən olduqca zəif idi. 
Babilər, demək olar, bütün İrana səpələnmişdilər və onlann üsyam 
hər yerdə eyni vaxtda baş vermirdi, ona görə hökumət bu hərəkatı 
asanlıqla yatu'da bildi. Bütün bunlardan başqa babilər hərəkatmda Özü- 
nün lap başlanğıcmdan bir tərəfdən, inqilabi-demokratik əhval-ru- 
hiyyəli tərəfdarlan, digər tərəfdən qeyri-sabit cığırdaşlan ohTiuşdur.

M.Kazmı bəy baxışlannm tarixi məhdudluğuna görə babilərin 
məğlubiyyətinin əsas səbəblərini görmürdü. O yazırdı: “Babilərin 
siyasi rehbərləri yeni təlim naminə maneə qayalarmı bir zərbə ilə 
alt-üst edə biləcək etibarh q ü w ə yaratmaq istəyirdilər, əmin idilər 
ki, xalq onlarm açdıqlan yolla onlann arxasmca gedəcək. Lakin bu 
rəhbərlərin öz aralanndakı iğtişaşlar, öhdələrinə götürdükləri işi bil- 
məmələri, xüsusilə də içərilərində olan cinayətkarlann öz şəxsi möv- 
qeləri, şəxsi mənafelərinə başlannm qanşması — bütün bunlar bir- 
likdə başlanılan işin yetişməsinə imkan vennədi və təsvir etdiyimiz 
kimi hədər yerə qanlar tökülməsinə səbəb oldu.

Hazırda babilərin aşkar şəkildə fəaliyyət göstərməmələrinə və 
islahat arayanların dayaq nöqtələrinin olmamasma baxmayaraq, İranda 
siyasi babiliyi doğuran səbəblər cəmiyyətin mədəni təbəqələrini hələ 
də narahat edir. Artıq yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, yaxmlarda Teh- 
randa və Təbrizdə mason təşkilatmm əsası qoyulmuşdur. Bu işdə güclü 
insanlar iştirak edir; ...yeni qaydalann köhnə düşmənləri və ruhanilər 
bu işin əleyhinə fitnəkarhğa başlamışlar; lakin onun nəticələri məlum 
deyil. Amma cəmiyyətin bəzİ təbəqələrində gah orada və gah 
burada hökumət naziri və saray xadimlərinin suİ-istifadə hallarmm; 
qubemator və məmurlann özbaşmahğmm; həm saraym, həm də 
saray xadimlərinin dövləti müflis edən israfçılığmm; üləmalarm



güclü hakimiyyətinin; bir sözlə, özbaşınalığın və ədalətsizliyin 
qarşısını almağa çağıran məktub və kitabçalar əldən-ələ gəzir!” '

Babilər hərəkatmm yatırdılmasma baxmayaraq, o, İranda sonrakı 
demokratik azadhq hərəkatma öz təsirini göstərdi. Təsadüfı deyil 
ki, M.Kazım bəy Babm edammı təsvir edərkən yazırdı: “Edam sakit 
başa çatdı; xalq dağıhşıb getdi; lakin çoxlan hökumət əleyhinə gələcək 
planlannm toxumunu özləri ilə apardılar”-.

M.Kazım bəyin Bab və babilər haqqmda tədqiqatı Yaxm Şərqin 
fəlsəfı və siyasi cərəyanlannm öyrənilməsində müəyyən əhəmiyyət 
kəsb edir. Bununlabelə, Mirzə Kazım bəyin dünyagörüşünün m əh- 
dudluğu bir daha nəzərə çatdırılmahdır. O, ictimai hadisələri mate- 
riahst kimi anlamırdı. Hərçənd ki, M.Kazım bəy özünün “Bab və 
babilər” əsərində həmin hərəkatın sosial-siyasi tərəfmə böyük diqqət 
yetirmişdir. Bu mənada M.Kazım bəy babiUyin ona qədərki bütün 
tədqiqatçılanndan (Broun və başqalan) yüksəkdə durur.

Professor Mirzə Kazım bəy, akademik V.V.Bartoldun göstərdiyi 
kimi, rus şərqşünashğmm banilərindən biri olaraq, Şərqdə sosial-siyasi 
hərəkat problemlərinə dair bh: su-a orijinal tədqiqatlarm müəllifidir. 
Onun müridizm və babilik haqqmda əsərləri xüsusilə seçiUr.

Maarifçi və alhn olan Mirzə Kazım bəy özünün fılologiya, 
fəlsəfə və tarix məsələlərinə dair tədqiqatları ilə Azərbaycanda 
XIX əsr ictimai fıkrinin inkişafmda görkəmh yer tutur. Professor 
Mirzə Kazım bəy həmçmin Azərbaycan diUnin elmi qrammatika- 
smm hamı tərəfmdən qəbul edilmiş banisidir.



MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV
(1812-1878)

‘\..bu kainat bir qüvveyi-vahidə və 
kamilədir, əvvəli də bııdur, axırı da 
budur; tıə əvvəl ona sibqət edibdir, nə 
axır ona xatəmə olacaqdır, zaman da 
onun mütəziyatındandır, məkan da 
onun təkəyyiifatmdandır'".

M.F.Axundov

Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycanm XIX əsr mütərəqqi icti- 
mai və fəlsəfı fikrinin ən görkəmli nümayəndəsidir.

Qabaqcıl elm və maarif uğrunda yorulmaq bilmədən mübarizə 
aparan M.F.Axundov Rusiya materialist ənənəsinin layiqli davamçısı 
idi. “Rusiyanm mütərəqqi ictimai fıkrinin, xoşbəxtlikdən, möhkəm 
materialist ənənəsi vardır” '. Rus qabaqcıl ictimai və fəlsəfi fiknnin 
materialist ənənəsinin təsiri altmda Azərbaycanda materialist fəlsəfəsi 
inkişaf edirdi. M.F.Axundov materializmin görkəmli nümayəndəsi 
və müdafiəçilərindən biri, böyük filosof, bütün Şərqdə dramaturgi- 
yamn banisidir. Bu böyük humanistin maraq dairəsi müstəsna dərə- 
cədə genişdir. M.F.Axundov bir sıra komediya, povest və şeirlərin 
müəllifi kimi tanınmışdn:; lakin bədii əsərlərlə yanaşı o, fəlsəfə, etika, 
siyasət, pedaqogika, estetika, bədÜ tənqid məsələləri üzxə əsərlər də 
yazırdı və buradakı suallara öz dövrü üçün özgün və mütərəqqi
cavablar vermişdir.

Demokratik ideyalar irəli sürərək, qabaqcıl fəlsəfenin — materialist 
fəlsəfəsinin möhkəm əqidəli tərəfdarı olaraq M.F.Axundov passiv 
müşahidəçi rolu ilə kifayətlənmirdi. O, irtica qüw ələrinə, orta əsr 
geriliyİ və müstəbidliyinə qarşı, maarif, azadhq uğrunda fəal müba- 
rizə apanrdı.
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Bu hərtərəfli inkişaf etmiş və parlaq düha sahibi olan insan 
dövrünün qatı irticasından qorxmayaraq cəhalətpərəstUk və fanatizmə 
ağır zərbələr endirir, din və mövhumata qarşı alovlu səhifələr yazırdı. 
M.F.Axundovun özü əmin idi ki, onun əsərlərinin bağışladığı təəs- 
süratı, onlann göstərdiyi təsiri min nəfərhk ordu da göstərmək iqti- 
dannda deyil.

M.F.Axundov öz yaradıcıhğı ilə Azərbaycan ictimai və fəlsəfı 
fıkrinin inkişafı tarixində parlaq səhifə açdı.

Mirzə Fətəh Axundov 1812-ci ildə Nuxa şəhərində anadan olub. 
Onun atası Mirzə Məmmədtağı əslən Cənubi Azərbaycandan idi.

M.F.Axundov dünyaya gəldikdən bir neçə il keçəndən sonra 
Mirzə Fətəhnin anası onun atasmdan aynhr və anasmm əmisi Axund 
Hacı Ələsgər balaca Fətəlini oğulluğa götürərək onun tərbiyəsi ilə 
məşğul olur və ona ibtidai təhsil verir.

Bu təhsil ərəb və fars dillərini öyrənmək və Quranı oxumaqdan
ibarət idi.

“Bu Axund Hacı Ələsgər nadir bir alim idi. İstər fars və istərsə 
də ərəbcə bütün islami elmlərdən mükəmməl məlumatı var idi...”
-  deyə M.F.Axundov tərcümeyi-halmda yazır.

1825-ci ildə Axund Hacı Ələsgərin ailəsi Gəncəyə köçür.
1826-cı ildə Rusiya-İran müharibəsi başlandı. Gəncə şəhərinin 

yerləşdiyi bölgə hərbi əməliyyatlar zonasma düşdü. Müharibə bütün 
əmlakmdan məhrum olmuş Hacı Ələsgərin ailəsini müflis etdi və
o, yenidən vətəninə, Nuxaya köçdü.

Nuxada M.F.Axundov ərəb və fars dilləri sahəsində biliklərini 
0 dərəcədə təkmilləşdirdi ki, bu dillərdə sərbəst danışa bilirdi.

1832-ci ildə M.F.Axundov yenə də Gəncəyə köçdü və Gən- 
cədə olduğu bu dövr onun həyatmda böyük rol oynadı. 

Tərcümeyi-hahnda o, bu haqda belə yazır:
“ 1832-ci iUn əw əllərində Hacı Əiəsgər M əkkəyə getməli 

oldu. O məni Gəncəyə gətirib, Axund Molla Hüseynin yanında məntiq 
və fıqh kitablannı oxuyııb öyrənməyə qoydu; özü isə M əkkəyə 
yollandı.



Mirzə Fətəli Axundov



Bu vaxta qədər mən farsca və ərəbcə oxumaqdan başqa bir şey 
bilmirdim və dünyadan xəbərsiz idim. İkinci atamın məqsədi bu idi ki, 
mən ərəb elmlərtni öyrənib bitirdikdən sonra ruhanİlər cərgəsinə 
daxil olub yaşayım. Lakin başqa bir hadisə üz verdi ki, bu niyyətin baş
verməməsinə səbəb oldu.

Bu hadisənin təfsilatı belədir:
Gəncə məscidinin hücrələrindən birində həmin vilayətin əhli 

Mirzə Şəfı adh bir şəxs yaşayırdı ki, bir sıra biUklərə malik olmaqla 
bərabər, nəstəhq xəttini də çox yaxşı mənimsəmişdir. Bu həmin 
Miızə Şəfıdir ki, Almaniya ölkəsində onun tərcümeyi-halmı və farsca 
şeirlər yazmaqda hünərini yazıb vəsf etmişlər. Mən ikinci atamm 
buyruğu ilə hər gün həmin şəxsin yanma gedib, nəstəhq xəttini məşq 
edirdim. Get-gedə mənimlə bu hörməth şəxs arasmda mehribanhq və 
səmimiyyət əmələ gəldi. Bir gün həmin möhtərəm şəxs məndən 
soruşdu:

-  Mirzə Fətəh, elmləri öyrənməkdə məqsədin nədir?
Cavab verdim ki, ruhani olmaq istəyirəm.
Dedi:
-  Demək, riyakar və şarlatan olmaq istəyirsən.
Təəccüb edib çaşıb qaldım ki, görəsən bu nə sözdür? Mirzə Şəfı

mənim vəziyyətimə nəzər sahb dedi:
-  Mirzə Fətəh! Öz ömrünü bu iyrənc camaatm sıralannda zay

etmə! Başqa bir peşə dahnca get.
Elə ki ondan ruhanilərə nifrət etməsinin səbəbini soruşdum, o elə 

mətləbləri açıb söyləməyə başladı ki, o günə qədər mənə məlum 
deyildi.

Nəhayət, ikinci atam Məkkədən qayıdana qədər Mirzə Şəfi ürfa- 
nm bütün məsələlərini mənə təlqin etdi və qəflət pərdəsini gözümdən 
açdı. Bu əhvalatdan sonra ruhanİliyə nifrət etdim və əw elki niyyətimi
dəyişdim” .

Axund Hacı Ələsgər səfərdən qayıdandan sonra M.F.Axundov 
Nuxaya qayıdır və rus dilini öyrənmək fıkri ilə orada yenicə açılmış
rus məktəbinə daxil olur.

Bu məktəbdə M.F.Axundov cəmi bir il oxuyur və bundan sonra
yaşı ötmüş olduğu üçün məktəbdən xaric edilir.

1834-cü ildə Axund Hacı Ələsgər M.F. Axundovla birlikdə Tiflisə
gələrək burada Qafqazda mülki hissənin baş müdiri baron Rozenə
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M.F.Axundovun “İmperator Rus Coğrafiya Cəmiyyətinə ” üzv -  əməkdaş
seçilməsi haqda şəhadətnamə.



M.F.Axımdovun onun dəflərxanasına Şərq dilləri üzrə tərcüməçi 
vəzifəsine işə götürülməsi haqda ərizə verir.

M.F.Axundov uzun illər boyunca bu vəzifədə çalışır.
Bu dövrdə Tiflisdə I Nikolay hökumətinin buraya sürgün etdiyi 

xeyli mütərəqqi şəxs var idi. Onlann arasmda dekabristlər və 1830-cu 
il Polşa üsyanı iştirakçılan vardı.

Gənc M.F.Axundov bu adamlann mühitinə düşür və onlarm bir 
çoxu ilə dostlaşır.

Ən yaxm dostluğu o, dekabrist A.A.Bestujev-Marlinski ilə edir; 
böyük rus şairi Puşkinin faciəH ölüm xəbərindən təsirlənən M.F. Axun- 
dov “Puşkinin ölümünə Şərq poeması”nı yazmış və onunla birlikdə 
rus dilinə tərcümə etmişdir.

Belə mütərəqqi insanlarla dostluq və yaxm ünsiyyət M.F.Axun- 
dova çox şey verdi. O, rus yazıçı, fılosof, maarifçi-demokratlan, 
həm də Qərbi Avropa fılosoflarmın əsərləri ilə tanış olur.

M.F.Axundovun ədəbi yaradıcılığı XIX əsrin 30-cu illərindən 
poetik əsərlərlə başlayır.

40-cı illərin sonu və 50-ci illərin əw əlində o, “Hekayəti-Molla 
İbrahimxəlil kimyagər”, “Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat 
və dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur”, “Sərgüzəşti-vəzüi-xani- 
Lənkəran”, “Hekayəti-xırs quldurbasan”, “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” 
(“Hacı Qara”), “Mürafıə vəkillərinin hekayəti” komediyalannı və 
“Aldanmış kəvakib” povestini yazır.

60-cı illərdə M.F.Axundov öz “Hindistan şahzadəsi Kəmalüd- 
dövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə fars dilində yaz- 
dığı üç məktubun və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavabın türk 
diUndə tərcüməsi” fəlsəfı traktatmı yazır.

Omrünün son illərini ona həsr etmiş bu əsəri. haqqmda 
M.F.Axundov tərcümeyi-hahnda belə yazır: “Bu “Kəmalüddövlə” 
elə bir əsərdir ki, bu günə qədər islam dini haqqmda bu aydmhqda və 
bu kimi dəlillərlə onun misli ola bilən bir əsər yazılmamışdır. Bu 
isə ona görə deyildir ki, müsəlman fılosoflar onun məsələlərindən 
xəbərdar olmamışlar. Xeyr, xəbərdar olmuşlar. Lakin onlardan heç 
birisi öz bildiklərini açıq-aşkar söyləməyə cəsarət etməmişdir” .

Bu fəlsəfl traktatdan başqa, M.F.Axundov bir sıra fəlsəfi məqa- 
lələr yazıb: “Yek kəhnə”nin tənqidi”, “Həkimi-ingihs Yuma cavab”, 
bədii tənqid, estetika məsələləri üzrə bir sıra əsərlər və s.



M.F.Axundovun 1859-cu ildə nəşr edilmiş 
Xomediyalar və povest” kitabmm üz qabığı



“Əgə/' həlta bütiin ahm məıta qarşı 
çıxsa beb, mən öz fikrirndən dönnwyə- 
cəyəm, işimi onqat artıracağam..."

M.F.Axundov

M.F.Axundov dünyanın passiv müşahidəçisi rolu ilə kifayətlən- 
mirdi; o, orta əsr qalıqlanna qarşı fəal mübarizə apanrdı. O, mütƏ" 
rəqqi bəşəriyyətin en yaxşı nümayendələrinin qabaqcıl ideyalarmı 
mənimsəmiş və inkişaf etdirmişdir. 0 , rus inqilabçı demokratlann -
V.Q.Belinski,A.İ.Gertsen,N.Q.ÇermşevskivəN.A.DobroIyubovun,
həmçinin Spinoza, Monteskyö, Volter, Lametri, Didro, Helvetsi, 
Holbax, Melye və başqalarmm öz dövrləri üçün mütərəqqi fəlsəfı 
baxışlanm alqışlamış və təbliğ etmişdir; bununla yanaşı, öz yeni 
ideyalarmı, orijinal fəlsəfı fıkirlərini irəli sürmüşdür. M.F.Axundovun 
fəlsəfəsi dinə qarşı, orta əsr qahqlan ilə mübarizədə güclü silah oldu.

M.F.Axundovun öz görkəmli əsərlərində şərh etdiyi fəlsəfı 
ideyalara geniş xalq kütlələri onun sağhğmda yiyələnə bilmədi.

Bunun səbəbi aydmdn'. Çar Rusiyasmda, bu xalqlar dustaqxa- 
nasmda, əlbəttə, Azərbaycan xalqımn səadəti və rifahı naminə müba- 
rize aparan insamn əsərleri nəşr oluna bilmezdi. Öz “Hindistan şah- 
zadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə 
fars dilində yazdığı üç məktubun və Cəİalüddövlənin ona göndər- 
diyi cavabm türk diHndə tərcüməsi” ölməz fəlsəfı əsərinin nəşr olun- 
ması üçün uzun müddət davam edən bütün sey və cəhdlərinin neticə 
verməyəcəyini yəqin edərək, M.F.Axundov oğluna yazırdı; “Bil- 
mirəm, men ölünceyə qədər bu arzuma çatacağammı? Yoxsa o da 
köhnə müsəlman əlilbasmı dəyişmək ümidi kimi bir arzu olaraq 
qəlbimdə qalacaqdır...” ’. Lakin dahi mütəfəkkir bədbin deyildi, o 
inanırdı ki, egər onun esərləri çar üsuli-idarəsi şəraitində nəşr 
olunmasa da, əgər o, onlarm öz sağhğmda çap olunduğunu görməsə 
də, onun zəhməti batmayacaq: gec-tez onlan nəşr edəcək və sevə- 
seve oxuyacaqlar. Və M.F.Axundov yanılmadı. Bizim yeganə

' M.F.Axundov. Oğlum Reşid Axundova mektub. Azərb. SSR EA Nizami adma 
Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, M.F.Axundov fondu.



mədəniyyət və elm mərkəzi olan böyük və yenilməz sovetlər ölkə 
sində M.F.Axundovun əsərləri işıq üzü görərək bütün xalqm malı oldu.

Əlbəttə, çarizmə, din və mövlıumata qarşı, zəhmətkeş xalqm 
azadhğı və maariflənraəsi uğnında mübarizə aparan insanm əsərləri 
lazım deyildi. Çarizm Şərq xalqlarmı siyasi cəhətdən özünə tabe 
etməyə və iqtisadi cəhətdən kölə hahna sah-nağa can atırdı. 
M.F.Axundovun əsərləri isə yalnız Azərbaycan xalqmı deyil, Şər- 
qin bütün məzlum xalqlarmı din və cəhalət buxovlarmdan xilas 
olmağa çağınr, bu kütlələrə onlann istismarçılara qarşı mübarizəsində 
kömək edirdi. Buna görə də irticaçılar M.F.Axundovun materiahst və 
ateistbaxışlannm yayıhnasma hər vəchlə mane olurdular. M.F.Axun- 
dova sağhğmda özünün yalmz bədii əsərlərini nəşr etmək müyəssər 
oldu, onun əsas fəlsəfı və siyasi əsərləri isə çap olunmamış qaldı.

M.F.Axundov həm komediya, povest, tənqidi əsəriərində, həm 
də fəlsəfı və siyasi əsərlərində Özünü Azərbaycanm o dövrdə ən 
mütərəqqi insanlarmdan biri olduğunu göstərdi.

* * *

Məlum olduğu khni, çar Rusiyasmda qanunlar zəhmətkeş xalqm 
əsarət ahmda saxlanması üçün alət idi. Çar Rusiyasmm “qanunlan 
xalqm qaniçənlərinə törətdikləri cinayətlərə haqq qazandırmaqdan 
Ötrü geniş imkanlar verirdİ. M əhkəmələrdə bürokratizm və rüşvət- 
xorluq hökm sürürdü. Öz ölməz “Hacı Qara” komediyasmda Axun- 
dov çar məhkəmə orqanlarmdakı süründürməçiiiyi ifşa edərək deyirdi: 
“...İstintaq beş illərlə uzamr; işi araşdırana qədər adam keçinir” .

Çarizm dözülməz zühn və istibdad mənbəyi idi. “Elə ondan baş- 
layaq ki, çarizm ən rəhmsİz və vəhşi şəkildə götürühnüş hər cür—həm 
kapitahst, həm müstəmləkəçilik, həm də hərbi -  zühnün mənbəyi idi. 
Kimə bəlli deyil ki, Rusiyada kapitahn tam hökmranhğı çarizmin 
müstəbidliyi ilə, rus mihətçihyinin təcavüzkariığı çarizmin qeyri-nıs 
millətlərə qarşı cəlladhğı ilə, bütöv bÖlgələrin -  Türkiyə, İran, Çin
-  istisman bu bölgələrin çarizm tərəfmdən zəbt cdilməsi ilə, işğal 
uğrunda müharibə ilə birləşirdi” *. Çarizmin özünü imperializm 
dövründə xüsusilə açıq şəkildə göstərmiş bu cəhətləri artıq kafı 
müəyyənliklə aşkar olunurdu.

H.B.CTajiHH. “B o n p o cb i neHHHHSMa” , H3ä . 1939 r., c ıp .  4-5
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Çarizm zəİTinətkeş kütlələrin qəddar düşməni idi. Xüsusi aman- 
sızlıqda çarizm Rusiyanm milli ucqarlıqlannm zəhmətkeşlərinə zülm 
edirdi. Çarizm milli mədəniyyətin qatı düşməni rolunda çıxış edirdi.

Dövləti xidmətdə ikən M.F.Axundov çar hökumətinin idarə- 
etmə metodlan, qanun və qərarlan ilə lap yaxmdan tamş olur. O, çar 
məmurlanmn çirkin əməllərinin bilavasitə müşahidə edir. Azərbaycan 
yazıçısı Ə.Haqverdiyev M.F.Axundovun çar üsuli-idarəsinə müna- 
sibətini bədii surətdə çox gözəl ifadə edib: “Epolet, mükafat, xaç 
ordeni və medallarla bəzədilmiş mundirin altmda qəzəb alovu ilə od 
tutub yanan coşqun ürək döyünürdü!” ' Bu, filosofım — Azərbaycan 
xalqmm mədəniyyəti, maariflənməsi uğrunda mübarizə aparan insanm 
ürəyi idi.

M.F.Axundov mütərəqqi demokratüc ideyalar irəli sürür və böyük 
qətiyyət və cəsarətlə onlarm həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə 
apanrdı. Axundov köhnə heyatm kökündən dəyişdirilməsi uğrunda 
məfkurəvi mübarizəyə başlamışdı. Qarşıdakı yol çox çətin və təh- 
lükəli idi: onu xan, bəy, molla, seyid və cəmiyyətin çar satraplannm 
mühafızə etdiyi digər tüfeyliləri kəsirdi. Axundov bu maneələrin 
aradan qaldınlması yollannı axtanrdı. Xalqa xidmət etmək arzusu 
ilə yaşayaraq, o öz əsərlərinin başqa müəllifm adı altmda nəşr edil- 
məsi kimi qurban verməkdən, öz admı gizlətməkdən qaçmadı.

Axundov öz silahmı axır nəfəsinə kimi yerə qoymadı. Və təsa- 
düfı deyil ki, din xadimləri böyük ateistin nəşindən belə qorxurdular. 
Onlar deyirdilər ki, onun cənazəsini daha dərin basdırmaq lazımdır.

♦ *

M.F.Axundovun yaşayıb yaratdığı dövrdə Azərbaycanda çariz- 
min müstəmləkəçilik və müsavat üsuli-idarəsinin zühnü nəticəsində 
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qalib gələnə qədər mövcud olmuş, 
(Bakı istisna olmaqla) ən geridə qalmış patriarxal-feodal münasibət-
ləri hökm sürürdü.

XIX əsrin iklnci yansmda Azərbaycan iqtisadiyyatmda müəyyən 
dəyişikliklər baş verirdi, görkəmli “Kəmalüddövlə məktublan”nm 
yazılması zamanmda isə Azərbaycanm zəngin yeraltı sərvətləri 
sənaye kapitalmm diqqətini özünə cəlb etmişdi.

' Ə.Haqverdiyev. “M.F.Axundov haqqmda” . “M aarif və m ədəniyyət” jum.
1928, No 3.



Bımıınla əlaqədar olaraq yeni demokratik ideyalar, ateizm, 
maarif, tərəqqi ideyaları üzə çıxır. Dəyişən iqtisadiyyat zəminində 
yaranan bu ideyalar kölmə istehsal münasibətlərinə qarşı mübarizədə 
vasitəyə çevrilirdi. Xalqı din, mövlıumat və xurafatm əsarətindən azad 
etmək, elmin, incəsənətin inkişaf etməsi üçün imkan yaratmaq lazmı 
idi. Dəyişən ictimai varhğa müvafıq olaraq ictimai şüur da dəyişirdi. 
Azərbaycanda o dövmn mütərəqqi ideyalannm ən yaxşı ifadəçisi 
və müdafıəçisi M.F.Axundov idi.

Axundovun fəlsəfı görüşlərinin inkişafı onun demokratik ideya- 
lannm təşəkkülü prosesi ilə sıx bağhdır. M.F.Axundov ictimai-siyasi 
məsələlərlə dərindən maraqlanır, rus inqilabi hərəkatmı izləyirdi. 
O, rus dihni dərindən öyrənir və rus xalqmm mədəniyyətini yüksək
qiymətləndirirdi.

Mirzə Fətəh Axundovun ədəbi fəahyyəti, yuxanda artıq deyildiyi 
kimi, XIX əsrin 30-cu ihərində başlanmışdı. Onun yaradıcıhğmm 
birinci mərhələsi bədii əsərlərin yazUması ilə səciyyələnir. Fəlsəfə 
məsələləri ilə o, daha gec məşğul ohnağa başlamışdı. Hakim sinfm 
nümayəndələri Axundovun yaradıcıhğma düşməncəsinə yanaşırdı, 
böyük əksəriyyətinin savadsız olduğu xalq üçün isə dahi mütəfək- 
kirin əsərləri anlaşılmaz idi. Axundov bunu aydın surətdə dərk edirdi və 
öz fıkrini “Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər” komediyasmdakı 
şair Hacı Nurunun sözləri ilə ifadə edib. Bu personaj kimyagərdən 
sonuncunun guya ecazkar eUksirin köməyi ilə hazırladığı gümüş- 
dən almaq istəyən ahcılara ərz edir: “ ...hər kəsin öz sənəti özünə 
iksirdir və xoş güzəranhğma baisdir” . Ahcılar şairdən soruşurlar: 
“Cənab şair, ...bəs sən niyə öz sənətindən xoşgüzəran deyilsən?” 
Şair fəxrlə onlara cavab verir: “Bəh, mənim hünərim filhəqiqə 
iksirdir. Anoma necə ki, siz deyirsiniz, iksirə laməhalə başqa fihzzat 
lazımdır ki, onun təsirini qəbul edə; habelə mənim hünərim üçün 
dəxi ərbabi-zövq və kamal və mərifət lazımdır ki, dediyim əşarm 
qədrini bilələr. Zəmani ki, mənim bəxtimdən həmşəhəriilərim də 
ki sizsiniz, nə kamal var, nə ağü var, nə beyin var; bu surətdə mənim 
hünərimdən nə fayda hasil olacaq, mənim şerim nəyə məsrəfdir?”

M.F.Axundovun əsərləri müəyyən mənada onun müasiri olduğu 
Azərbaycan ictimai və fəİsəfi fıkrinüı mkişafmda dönüş yaratdı. Onun 
fəlsəfı əsərləri Azərbaycanm mütərəqqi insanlarmı dərindən düşün- 
dürən və ümidlərini, arzularmı əks etdirən bütün esas məsələləri 
əhatə edirdi. “ ...elə bir böyük siyasi və ya dini məsələ yoxdur ki,



Kəmalüddövlə öz əsərində ona toxunmamış olsun...” ' -  deyə 
M.F.Axundovyazu-dı. Azərbaycan dramaturgiyasmm banisi oknaqla 
bərabər M.F.Axundov, eyni zamanda, Azərbaycan fəlsəfi fıkrinin 
ən böyük nümayəndəsi idi. Axundovun özü dəfələrlə qeyd etmişdi ki, 
əgər 0 , fıkrinin xalqm rifahma xidmət etdiyinə əmindirsə, bu fık- 
rindən heç bir vaxt dönməz. O, Mirzə Melkum xana yeni əhfba barə- 
sində yazırdı: “Əgər hətta bütün aləm mənə qarşı çıxsa belə, mən 
öz fikrimdən dönməyəcəyəm, işimi on qat artıracağam...”

* *

M.F.Axundovun ən dəyərli fəlsəfi əsərlərindən biri “Hindistan 
şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə 
fars dilində yazdığı üç məktubun və Cəlalüddövlənin ona göndər- 
diyi cavabm türk dilində tərcüməsi” traktatıdır. “Məktublar”m islam 
dininə qarşı mübarizədə əhəmiyyəti haqqmda M.F.Axundov yazırdı: 

“Siz elə güınan etməyin ki, müsəlmanlarm Kəmalüddövlənin ide- 
yalanrm mənünsəməsi və onun nəzərdə tutduğu məqsədin əldə edü- 
məsi üçün əsrlər keçməlidir. Əksinə, əksəriyyətinin savadsız olma- 
sma baxmayaraq, isiamizmin yalan olmasma dair bu kimi ideyalar 
kütlə arasmda çox sürətlə yayüa bilər...”

Bəziləri belə güman edirdilər ki, “Məktublar”m müəllifı 
M.F.Axundov deyil Lakin bu fıkir tamamilə əsassız hesab edilməlidir. 
Yalnız M.F.Axundovun tərcümeyi-hah deyil, bir sıra digər tarixi 
sənədlər də onun müəllifliyini təkzibolunmaz surətdə sübut edir. Bu 
aşkar faktı mübahisəli problemə çevirmək üçün heç bir əsas yoxdur.

Elm, incəsənət, fəlsəfə tarixində müəllifliyin gizlədiknəsi fakt- 
lanna tez-tez rast gəlinir. Bir çox böyük elm xadimləri müasiri olduq- 
lan irticanm təqibindən qurtulmaq üçün öz əsərlərini təxəllüs ilə, 
uydurulmuş soy adı altmda yazır, onlardan bəziləri isə öz əsərlərini, 
ümumiyyətlə müəllifmi göstərməyərək nəşr etdirirdi. Bu onunla izah 
olunur ki, bəşəriyyətin səadəti uğrunda mübarizə aparan həmin insan- 
lar əsas vəzifə olaraq qarşılanna öz əsərlərini, müəllifm adı naməlum 
qalsa da, geniş xalq kütlələrinə çatdırmağı qoyurdular. Məlum 
olduğu kimi, azadlıq, qabaqcıl elm uğrunda mübarizə aparanlann bir

‘ M.F.Axundov. İsakova mektub, 12 fevral 1875-ci il. Azərb. SSR EA Nizami 
adma Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fo n d u ,  M.F.Axundov fo n d u ,  inv. Kg 101.



çoxu öz əsərlərini başqasının adı ilə və ya lıətta müəllifın soy adını 
göstərməyərək nəşr etdirirdi. M.F.Axundovun da ən dəyərli fəlsəfı 
əsəri -  “Kəmalüddövlə məktublan” xüsusunda bu üsuldan istifadə et- 
məyi lazım bildiyində təəccüblü bir şey yoxdur. Müəllifliyini gizlət- 
məyinin ona nə üçün lazım olduğu izahsız da aydmdır.

“Kəmalüddövlə məktubları”nı M.F.Axundov altmışmcı illərdə 
yazıb. Sonradan onlar müəllif tərəfmdən rus və fars diUərinə tərcümə 
edilib. Mirzə Əbdülvahab xana, həmçinhı naşir İsakova (1875-ci il) 
məktublarmda o özünü yalnız “Məktublar”ın tərcüməçisi və ya onun 
əlyazmasmm sahibi adlandıraraq, öz müəllifliyini gizlədir. Yuxarıda 
artıq qeyd etdiyimiz kimi, M.F.Axundov bunu özünü qatı irticanın 
təqiblərindən qorumaq məqsədi ilə edib. Bəzi ədəbiyyatşünaslar 
belə hesab edir ki, “Məktublar”m müəllifı Ağa xan Kirmanidir, 
lakin Axundov bu əsərini yazan vaxt Kirmani hələ uşaq idi.

* *

Şübhəsiz, M.F.Axundovun “Məktublar”ı əlyazma şəklində İran 
və digər ölkələrə də yayıhrdı. Bu parlaq əsərin təsiri altmda son- 
radan m üxtəlif müəlliflər, o cümlədən Ağa xan Kirmani tərəflndən 
“Məktublar” ruhunda bir sıra əsərlər yaradıldı. Naşir İsakova müra- 
ciət edərək, M.F.Axundov yazurdı: “...Sizdən xahiş edirem, istər oriji- 
nalda, istərsə də tərcümələrin hər hansında olursa olsun, mənim adrmı 
çəkməyəsiniz. Çünki mən hal-hazırda savadsızlığı üzündən onun 
faydası üçün çaiışdığımı başa düşməyən xalqımm qəzəb və ədavət 
hissini özümə qarşı çevirmək istəmirəm”^ Bundan başqa, M.F.Axun- 
dov öz tərcümeyi-halında tam aydmlığı ilə bildirir ki, o, “Kəmalüd- 
dövlə məktublan”nı islam dmi və fanatizminin yeni əlifbanın tətbiqi 
və mədəniyyətin inkişafma müqavimət göstərdiyini dərk edəndən 
sonra yazmağa başlayıb və özünün bu əsəri ilə o, islamm bünövrəsini 
sarsıtmaq, fanatizmi aradan qaldumaq və Asiya ölkələrim ağrr yuxu- 
dan oyatmaq istəyib. Axundovun “Məktublar”m fars və rus dillərinə 
tərcüməsi üzrə bağladığı müqavilələr də yəqinliklə onun müəllifliyini 
təsdiq edir. Bu müqavilələrin birində açıq surətdə deyilir ki, mayor 
Mirzə Fətəli Axundovun 1862-ci ildə Azərbaycan dilində yazdığı

' M.F.Axundov. İsakovaməktub, 12fevral 1875-ci il. Azərb. SSREANizami adma 
Ədebiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, M.F.Axundov fondu, inv. JSs 101, səh. 5a.



“Kəmalüddövlə məktublan”nda fars şeirləri, ərəb hədis və misallan 
vardır, həmçinin göstərihr ki, bu əsər fars dilinə Mirzə Yusif xan 
tərəfmdən müəUifm köməyi ilə tərcümə ediHb.

Bütün bu faktlar tam aydmhğı ilə bir daha sübut edir ki, “Kəma- 
lüddövlə məktubları”nm müəllifi başqa kimsə yox, məhz 
M . F . Axundovdur.

M.F.Axundov öz əsərinin geniş yayılması uğrunda inadla 
mübarizə aparırdı.

“Ola bilsin, bu əsərin bəzi yerləri, Sizin fıkrinizcə, zəif görünsün. 
Ancaq siz onlara toxunmamalısmız. Birinci -  ona görə ki, müəllif 
həmin zə if nöqtələr vasitəsilə bu əsər haqqmda tənqid yazılmasmı 
təmin etməyi ürəkdən arzulayır. Çünki ancaq tənqid bu əsərin bütün 
dünyaya yayılmasma kömək edə bilər. İkinci -  ona görə ki, bu zəif 
nöqtələr müəllifin sadəlövhlüyünü göstərə bilər ki, o, həmin vasitə 
ilə Avropanm dərin düşüncəli mütəfəkkir və filosoflannm hüsn- 
təvəccöhünü özünə cəlb etməyi nəzərdə tutur” '.

M.F.Axundov böyük bir səylə “Məktublar”ın yalnız fars və rus 
dillərinə deyil, həm də fransız, alman və başqa dillərə tərcüməsinin 
təşkilinə başlamışdı. Hal-hazırda əlimizdə olan materiallar göstərir 
ki, “Məktublar” yalmz fars və rus dillərinə çevrilmişdi. Lakin Böyük 
Oktyabr sosialist inqilabma qədər “Məktublar”ı nəşr etdirmək 
mümkün olmadı: onlar ilk dəfə olaraq (qismən) yalnız 1924-cü ildə 
Bakıda Yeni Əlifba üzrə Komitə tərəfmdən, tam şəkildə isə 1938- 
ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasınm Azərbaycan filialı tərəfmdən 
çap edildi.

M.F.Axundov on beş il var qüw əsi ilə çalışdı ki, “Kəmalüddövlə 
məktublan”nı nəşr etdirsin, lakin onun bu istiqamətdə göstərdiyi bütün 
təşəbbüsləri nəticəsiz qaldı.

Axundovun özü özünün bu əsərinin böyük tarixi əhəmiyyət kəsb 
etdiyini yaxşı başa düşürdü. O dəfələrlə və israrla ərz edirdi ki, əgər 
“Məktublar”! çap etdirmək mümkün olsa, onda onlar heç bir dəyişik- 
liyə uğramadan işıq üzü görməlidir: “...Əgər mənim aızulanma rəğmən, 
senzura orijinalda, ya da tərcümədə bu və ya başqa bir dəyişiklik 
əmələ gətirmək fıkrində olarsa, o zaman əsəri məndən aldığmız

' M.F.Axundov. İsakova məktub, 12 fevral 1875-ci il. Azərb. SSR EA Nizami 
adma Ədebiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, M.F.Axundov fondu, inv. Ne lOI, 
səh. 5a.



vəziyyətdə mənə qaytarmağınızı xahiş edirəm. Çünki mən heç bir 
dəyişikliklə razüaşa bilməyəcəyəm” '.

Bəzi tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, Axundov “Məktublar”ı 
bir qədər yüngülləşdirilmiş və alleqorik formada yazmışdır. Bu fıkir, 
əlbəttə, düzgün deyil. Xalqm səadəti uğrunda qorxmaz və cəsarətli 
mübariz bir insan olan M.F.Axundov 1870-cİ il dekabrm 17-də 
Mirzə Yusif xana yazırdı: “...Əgər mən də yumşaq, pərdəli və müla- 
yİm yazsaydım, mənİm də əsərim Mollayi-Rumi, Şeyx Mahmud 
Şəbüstəri, Əbdürrəhman Cami və başqa klassik fılosoflann əsərləri 
kimi olardı. Bu adamlann əsərlərindən bu günə qədər bir nəticə əldə 
edilmişdirmi?.. Halbuki ingilis Bokl, fransız Volter və başqa 
Avropa filosoflan da həmin fəlsəfəni o cənablar kinü anlamışlar. 
Lakin cəsarətlə, qorxusuz, pərdəsiz və açıqdan-açığa onun mənasmı 
özlərinin dərk etdikləri kimi, bütün insanlara, bütün xalqa başa sal- 
mışlar və bunun nəticəsində bütün dünyada yüksək ad qazarmıışlar 
və Avropanm bugünkü mədəniyyətinə bais olmuşlar.

Əgər “Məktublar”m ...olduğu kimi, bir şey artırılıb-əskildil- 
mədən, dəyişdirilib əvəz edilmədən, pərdəsiz, açıqdan-açığa çap 
edilməsi mümkündürsə, edilsin. Əgər mümkun deyilsə, onları 
dəyişdrrmək, əvəz etmək, qurutmaq, söndürmək, təsir və təravət- 
dən salmaq yolu ilə çap etməyə icazə verİlmir. Qoyunuz, necə ki
vardır, eləcə də qalsm!

Mümkündür ki, bir müddətdən sonra bizim oğullanmızdan və
nəvələrimizdən bİr nəfər mərifət və hünər sahibi çrxar ki, kitabı yazıl- 
dığı üslubda çap edər və bütün Asiya qitəsində bu gün zülmət və 
cəhalət dənizində qərq olan insanlann xoşbəxtliyinə və səadətinə 
səbəb olar.

Hicrətdən bu günə qədər bu sərtlikdə bir əsər yazılmamışdır. Lakin 
bu əsər çap edildikdən sonra dünyanm hər tərəfmdə, biri digərinin 
ardmca, bundan sonra sərt əsərlər yazüacaqdır. Bu əsəri yazmaqda 
mənim məqsədim təkcə xalqımm mədəniləşdirilməsi deyildir. Həm 
də mən təfəkkür sahiblərinin yolunu açmaq, füosoflanmızm, alim- 
lərimizin 1287 il əsarətdə və zindanda olan füoini azad etmək istə- 
yirəm, insanları korluqdan qurtarmaq istəyirəm.

’ M.F.Axundov. İsakova məktub, 12 fevral 1875-ci il. Azərb. SSREANizami adma 
Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, M.F.Axundov fondu, inv. X9 101, səh. 5a.



Əgər bir insan 60 və ya 70 il heyvan kimi kor-koranə yaşayıb 
bu dünyadan kor gedəcəksə, belə bir həyatm insan üçün nə ləzzəti 
vardır” .

M.F.Axundovun bu sözləri onu maarifçi və humanist kimi 
səciyyəİəndirir. Bu mətin ateist və materialist son dərəcə əmin idi 
ki, onun əsərləri köhnə, dövrü keçmiş təsəvvürlərə qarşı 
mübarizədə böyük rol oynayacaq. O bilirdi ki, vaxt gələcək, onun 
əsərləri işıq üzü görəcek və onlarm təsiri altmda daha qüw ətli
əsərlər yazılacaq.

M.F.Axundov öz əsərini onun lazım bildiyi şəkildə nəşr olun- 
duğunu görmək istəyirdi. O, bu xüsusda heç bir güzəştə getməyə 
razı deyildi və onun çapı üçün öz ideya və məqsədlərinə zidd olan 
vasitələrdən istifadə etmək istəmirdi. Bu xüsusda M.F.Axundovun 
ona “Məktublar” m nəşrini xristian missionerlərinə həvalə etmək 
təklifı ilə müraciət etmiş bir şərqşünasa (fransız Nikolaiyə) cavabı 
çox səciyyəvidir. M.F.Axundov bu təklifı qətiyyətlə rədd edərək 
bildirir ki, “Məktublar” o əsərlərdən deyildir ki, fanatiklər onu 
xaçpərəstlik dinini təbliğ etmək və yaymaq üçün istifadə edə 
bilsinlər. O bu əsərin məzmununu təhrif etməyə və ya onu başqa 
məqsədlər üçün istifadə etməyə yönəlmiş hər cür cəhdlərə qarşı 
qətiyyətlə mübarizə aparırdı. O, “Kəmalüddövlə məktublan”nı 
sevir, dəfələrlə onun üzərində işə qayıdır və öz sevimli əsərini göz 
bəbəyi kimi qoruyurdu.

M.F.Axundov öz fəlsəfəsini orta əsr Şərq sxolastikasmm 
tənqidi əsasmda qurub. Öz fəİsəfı dünyagörüşünün təşəkkülü 
prosesində o, bir sıra yeni ideyalar irəli sürüb. Artıq yuxanda 
deyildiyi kimi, onun ictimai və fəlsəfı baxışlarmm inkişafma ilk 
dəfə olaraq böyük təsir göstərən Azərbaycan mütəfəkkir və şairi 
Mirzə Şəfı Vazeh idi və Axundovun özü də bunu etiraf edir. 
Axundov yeni ideyalar uğrunda mübarizəsini sxolastik fəlsəfənin 
əsaslarmm tənqidindən başlayır. Onun fəlsəfəsinin əsas ideyası 
elmin ilahiyyatdan ayrılmasmm qəti tələb edilməsi və təbiət 
hadisələrinin öyrənilməsinə çağırışdan ibarətdir. 0 , yorulmadan 
hər vəchlə elm və incəsənətin inkişafma mane olan ruhaniləri ifşa



edirdi. Orta əsrlərdə olduğu kimi, M.F.Axundovun yaşayıb yarat- 
dığı dövı-də də mövlıumat xalq kütlələrinin əl-qolunu bağlayu'dı.

Belə bir şəraitdə yeni, elmi ideyalan irəli sümıəyə cürət etmiş 
hər kəs ölümlə qarşılaşırdı. Lakin bu, Axundovu qorxutmadı və o, 
cəsarətlə qat-qat ondan güclü olan qüvvələrə qarşı qəti, rəşadətli
mübarizə bayrağmı qaldırdı.

M.F.Axundov materialist fəlsəfəsinin tərəfdan idi; materializ- 
min əsas müddəalannı dərindən dərk edərək, o onlan konkret təbiət 
lıadisələrinə tətbiq edə bilirdi. Lakm Marksdan əw əlk i bütün mate- 
rialistlər kimi, o, “aşağıdan materialist və yuxarıdan idealist” idi; o, 
ictimai hadisələrin izahmda idealist olaraq qahrdı və bu “yuxandan 
idealizm” Axımdovun fəlsəfəsində kifayət qədər böyük yer tutur. O öz 
materializmini təbiət hadisələrirün dərldndən ictimai inldşafin düzgün 
dərk olunmasma qədər genişləndirə bihnədi. İctimai hadisələrin qiy- 
mətləndirihnəsi və izahmda idealizm mövqeyində olması ona sinifli 
cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüw əsini -  sinfı mübarizəni
görməyə mane olurdu.

Məhdudluğuna baxmayaraq, M.F.Axundovun materializmi öz 
dövrü üçün inqilabi dünyagörüşü idi. Rusiyanm mütərəqqi ictimai 
və fəlsəfİ fİkrinin təsiri altmda o zamankı geridə qalmış Azərbay- 
canda materiahst fəlsəfəsini inkişaf etdirdi, bu isə ictimai fıkrin inki- 
şafmda irəliyə doğru atılmış böyük bir addım idi.

M.F.Axundov rus materialist fılosoflan, inqilabçı demokratlan- 
nm əsərlərini dərindən öyi'ənmişdi. O həmçhıhı Spinoza, Volter, Bokl 
və digər mütəfəkkirlərin əsərləri ilə tanış idi.

M.F.Axımdovun fəlsəfı baxışian müəyyən inkişaf yolunu keçib.
Ə w əlcə  M.F.Axundov Cəlaləddin Rumi, Qəzali və digər pan- 

teistlərin tərəfdan idi. Sonradan o, Cəlaləddin Rumini tənqid etməyə 
başladı, lakin bu tənqid gedişində o, idealist fəisəfəsinm qnoseoloji 
köklərini dərindən dərk edə bilmədi. İdealizmin qnoseoloji köklə- 
rindən bəhs edərkən V.İ.Lenin yazırdı:

“İdealizm dinclikdir. Doğrudur. Lakin fəlsəfı idealizm (“ ə n  
d ü z ü ” v ə  “ b u n d a n  b a ş q a ” ) insanm sonsuz mürəkkəb 
(dialektik) idrakmm çalarmdan birinin vasitəsile dinçiliyə aparan 
yoldur” .

Və daha sonra:
“Dinçiliyin (fəlsəfı idealizmin) isə, əlbəttə, qnoseoloji kökləri 

vardn-, o, zəminsiz deyil, o, şübhəsiz ki, barsız çiçəkdir, lakin canlı,



səmərəli, həqiqi, qüdrətli, tam güclü, obyektiv, mütləq insan idrakınm 
canlı ağacmda bitən barsız çiçəkdir” ^

M.F.Axundov idealizmin qnoseoloji köklərini nəinki dərk etmir, 
hətta idealist fəlsəfəsinin incəliklərini və müxtəlif növlərini ayırd 
etmirdi. Şəriət və dinə qarşı çıxışlannda Axundov bir fəlsəfi sistem 
kimi idealizmə dem əkolarki, toxunmur. Olabilsinki, M.F.Axundov 
onlarm hamısmı həmfikir sayaraq, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Kse- 
nofan, Petrarka, Voher, Cəlaləddin Rumi, Spinoza və sair bu kimi 
mütəfəkkirlərin baxışlarmdakı fərqləri də dərk etmirdi. Onun 
fəlsəfəsindəki müəyyən eklektikliyə və bir sıra anlaşılmazhqlara 
baxmayaraq, M.F.Axundova öz banşmaz materializminin inkişafmda 
çox yüksək pilləyə qalxmaq müyəssər oldu. Onun materializmi 
təbiət hadisələrinin öyrənihnəsi əsasmda, dinin bütün uydurmalan 
və mövhumatm ifşa edihnəsi əsasmda inkişaf edib. Marksdan əw əlki 
dövrün bütün materialistləri kimi, M.F.Axundov materiyanı real 
varhğm əsası qəbul edərək, mexaniki, metafızik inkişaf konsepsiya- 
smm tərəfdarı idi. Buna görə də M.F.Axundovun dünyagörüşü, yuxa- 
nda göstərildiyi Idmi, ictimai hadisələrin izahında idealizm çərçivə- 
sindən kənara çıxa bihnədi.

* * *

“...Varhqdan məqsədimiz əşyamn 
mahiyyətidir v ə  bu mahiyyət bu varlıq- 
dır! -  heysiyyətincə şamil və əhatəedici- 
dir; yəni maddeyi-kəsəratın cəmedici- 
sidir. Kəsarət isə öz növləşmə və 
dəyişmələrində bir-birinə möhtacdır”.

M.F.Axundov

M.F.Axundov materiahst idi. Onun fəlsəfəsində materiya -  vahid 
substansiyadır. Şüur və ideya, fikir — materiyanm məhsullandır. 
M.F.Axundov fəlsəfənin əsas məsələsini -  təfəkkürün varlığa müna- 
sibəti məsələsini materialistcəsinə həll edir və bu əsas müddəadan 
irəli gələn nəticələri çıxanr. M.F.Axundova əsasən, təbiət özü- 
özünə, özbaşma mövcuddur. Axundov ~ atomistdir. Lakin bu, özü-

' B.H.JIeHHH. CoTOHeHJw, t . XEI, h 3A. 3-e, c rp . 304
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nəməxsus atomistikadır. Atom dedikdə o, ölçü və struktumndan 
asılı olmayaraq materiyanm tərkib hissələrini nəzərdə tutur. Təbiət 
atomlarm məcmusu olan materiyadan ibarətdir. Axundov materiyanı 
ən kiçik zərrəciklərdən ibarət olduğunu hesab edir. Bu cür atomla- 
rm sayı sonsuzdur, onlar vahid tam təşkil edirlər və bu tam — kainat- 
dır. Axundova görə, maddi kainat “zərrəciklərdən ibarət vahid tamdır
və bu tam vahid varhqdn-” ̂ .

Vahid kamatm, yəni maddi aləmin heç bü- yaradana ehtiyacı yoxdur. 
Kainatm materiyası müxtəlifdir, onu təşkil edən atomlann sayı 
sonsuzdur. Bu atomlann birləşməsi və aynlması maddənin bir keyfiy- 
yətdən digərinə keçməsinin səbəbidir. Atomlar heç kim tərəfmdən 
yaradılmayıb və heç bir zaman məhv olmur. M.F.Axundova əsasən, 
kainat vahid, tam və maddi varhqdu'. Təbiətdə obyektiv və mütləq 
qanunauyğunluq hökm sürür. “Şəmsin və qəmərin ki, -  olar dəxi 
zərrədirlər, -  qanunu budur ki, tülu etsinlər, işıq salsmlar, hər birisi 
müəyyən olan qanun ilə. [Aya] hansı zərrə, hansı zərrəyə gərək rücu 
etsin ki, şəmsi yox elə, qəməri şəqt et? Aya, hansı zərrə bu xilafi- 
qanun təklifı məmul etməyə qadirdir?”^

“Bizim kürəmizdə ki, ərzdir, qanun budur ki, küUi-əcsam, gərək 
məri ya məhsus olsun”^

M.F.Axundov materiyanı mücərrəd şəkildə deyil, konkret for- 
malarda tədqiq edir. Bunun əsasmda o, təbiətin qanunauyğunİuğunun 
xüsusiyyətlərindən damşu:. Axundov dünyanm qanunauyğunluğunu 
sarsıhnaz hesab edir: “Əgər sən, ey Cəlalüddövlə, aqil olsan, deyər- 
sən ki, mucid, Əmr və Zeydin xahişi ilə qanuni-xilqətinə təğyir verməz. 
Göz xalq edir, nütfə rəhmdə münəqid olan zamanda, qanuni-xilqət 
budur; vəqta ki, tifl doğuldu, böyük oldu, onun gözünü hədəqəsin- 
dən çıxardılar, mucid Əmr və Zeydin xahişi ilə haman çıxmış gözü 
hədəqəsinə nəsb edib, əw əlk i göz halətinə saknaz. Çünki qanuni- 
xilqətə müxahfdn. Haman göz pozuldu, gərək özgə qanunun şərtinin 
təhtinə daxil olsun, çürümək qanununun və şərtinin təhtinə və

' M.F.Axundov. “Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu Iran şahzadesi 
Cəlalüddövləyə fars dilində yazdığı üç məktubun və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi 
cavabın türk dilində tərcüməsi” . İkinci məktub. Azərb. SSR EA-nm  Nizami adma 
Ədəbijfyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, inv. JVq 101. Bundan sonra “Üç məktub...” 
məktubun sıra nömrəsinə istinadən həm in əlyazma məxəzi üzrə iqtibas edilir.

 ̂ “Üç məktub...” , ikinci məktub.
 ̂Yenə orada.



sonra toıpaq olsun və bir ayn növə istihalə tapsın və əgər mucid Əmr 
və Zeydin xahişi ilə bir belə qanuni-xilqətə müxalif əm ələ iqdim 
etse, onun əzəmət və cəlalma rəxnə yetişər və cəmi qəvanini-xilqə- 
tinə təzəlzül çatar...” *

M.F.Axundov bütün mövcudatm əsası olan materiyanm xassə- 
lərinin öyrenilməsi haqqmda tələb irəli sürür, materiyanm mahiy- 
yətini tədqiq və dərk etməyə çağınr. Onun fıkrincə, yalnız bu yolla 
təbiətin 0 biri dünyada olan xahqinin yoxluğunu sübut etmək olar, sübut 
etmek olar ki, Allah boş fantaziyanm məhsuludur. Din tərəfdarlan 
obyektiv varhğm mövcudluğunu inkar etmək məqsədilə təbiət elm- 
lərindən uzaqlaşırlar. Onlann mülahizələrinin başlanğıc nöqtəsi möcü- 
zələrə və hər cür əfsanelərə inamdan ibarətdir. Dmin əsas müddəası 
təbiətin Allahm yaradıcılığmm məhsulu kimi başa düşülməsindən 
ibarətdir. Dinin bu əsas müddəasmm cəfəng olduğunu sübut etmək 
üçün təbəti olduğu kimi, necə var elə öyrənmək lazmıdır. Bu nəticə 
M.F.Axundovun fəlsefi sisteminin təməl daşıdır.

M.F.Axundov din tərəfdarlarmı kəskin tənqid edir: “Bu macəra ilə 
biz kainatm Allahmı necə ədalətli saya bilərik? ...Bu necə Allahdır? 
Bu şiddətlə ölümə verdiyi bəndələr onun məxluqu deyilmi? Xülasə...

Ey Cəlalüddövlə, gün kimi görürəm, deyirsən ki, hikmətdən sual 
yoxdur.

Bunun mənası bu deyilmi ki, iradatm cavabmı bilmirsən? Çünki 
bunu bihnirsən, yaxşı deyilmi, hamısmm ədəmi-ehnine iqrar edəsən 
ve mahal iddialardan el çəkəsən və mucidin qanuni-xilqətinə dexl və 
təserrüf etməyəsən və səfihanə və pis etiqad ilə deməyəsen ki, mucidə 
lazımdır bir peyğəmbər göndərsin, məxluqunu hidayətə dəlalət 
etdirsin?

Xeyr, mucidə heç peyğəmbər göndərmək lazmı deyil, sən bil- 
mirsən hidayət və zəlalət, haqpərəstlik və bütpərəstlik onun üçün 
ələssəvİyyədir. Müruri-dühur ilə Yengi Dünya suyun o taymda qal- 
mışdı və kürur-kürur xalqı, sənin kimi bəşər növündən meşələrdə vəhşi 
heyvanlar kimi çıl və çılpaq gəzirdi; hes mucidm gərəyinə deyil idi ki, 
bunlara bir peyğəmbər göndərsin, axır ki, bu yaxm zamanlarda 
Xnstofor Kolumb getdi, Yengi Dünyam tapdı və tesərrüf etdi, indi 
Yengi Dünyanm xalqı ülumda və sənayedə köhnə dünyamn xalqma 
təfəw üq yetiriblər” .̂



Materiyamn varhğmın obyektiv və onun dərk edilraəsinin 
mümkün olduğunu hesab edərək, M.F.Axundov inkişaf və hərəkət 
məsələlərinə də toxunurdu. Onun baxışlanna əsasən, inkişaf bir haldan 
digər hala keçid, əw əlk i hahn məhvi və başlanğıc vəziyyətə 
qayıtma deməkdir. Axundov metafızik inkişaf prinsipi konsepsiya- 
smm tərəfdarı idi ki, buna əsasən inkişaf artma, azalma və təkrar kimi 
baş verir. Axundov hərəkəti materiyadan aymuır, lakin hərəkəti yalnız 
materiyamn mexaniki yerdəyişməsi kimi başa düşür.

Materiahst fəlsəfəsinin əsas prinsipini düzgün başa düşərək, 
Axundov zaman və məkan problemini materialistcəsinə həll edir.

Axundova görə, kainatm nə başlanğıcı, nə də sonu var, o vahid 
və tam varhqdır. Bu, heç bir xarici səbəbə ehtiyacı ohnayan variıqdır. 
Kainat heç bh  xahqin olmasmı tələb etməyən, heç bir xarici qüw əyə 
ehtiyacı olmayan və özünün daxih qanunlan üzrə mkışaf edən obyek- 
tiv varhqdır. M.F.Axundov israr edir ki, kainatı guya yaradana 
inam, yəni Allaha etiqad nə isə uydumhnuş, mövcud oknayan bir şeyə 
inanı deməkdir. Təbiətin mütləq qanunauyğunluğunun mövcud- 
luğunu, intəhasız m üxtəhf təbii formalarm variığmı qeyd edərək 
Axundov yazır: “...bu kainat bir qüweyi-vahidə və kamilədir, əw əh  
də budur, axırı da budur; nə ə w ə l ona sibqət edibdir, nə axır ona 
xatəmə olacaqdır, zaman da onun mütəziyatmdandır, məkan da onun
təkəyyüfatmdandır” *.

M.F.Axundov sonsuz kainatm yaradıhnası üçün heç bir o dünyahq 
qüwənin lazım ohııadığmı, onun hər hansı xarici qüw ələrdən asılı 
olmadığmı və dünyanm özünün daxih qanunlan üzrə inkişaf etdiyini 
israr edən materiaiistlərin nöqteyi-nəzərinə qətiyyətlə qoşulur. O, 
həyatm yaramnası və inkişafmm materiahstcəsinə izahmı verir. Yeni 
nəsiUərin yaratmıası, onlann böyüməsi və inkışafı və nəhayət, külə 
dönməsi, həmçinin su, hava və digər amiUərin mövcudluğu şəraitində 
bitkilərin inkişafi və əmələ gəhnəsi, bitkilərin böyüməsi, bar verməsi, 
quruması, çürüməsi və torpağa çevrilməsini o, kainatm obyektiv qanu- 
nu hesab edir.



M.F.Axundov izah edir ki, dünyamn bütün müxtəlifliyi kainatm 
obyektiv qanunlan əsasında, ilahi qüvvənin, Allahın iştirakı olma- 
dan əmələ gəlib. “Ey Cəlalüddövlə ...Soruşacaqsan ki, bəs nütfə və 
həbbə əw ə l haradan peyda olur?”‘ Bu suala cavab verərək, Axundov 
qeyd edir ki, kainat nə əw ə li, nə də axırı olan qüdrətli və kamil bir 
varlıqdır.

Materialist fəlsəfəsinin bütün müddəalarma sadiq qaİaraq, 
Axundov dünyanm vahid və bütöv, tam olduğunu hesab edərək, isbat 
edir ki, kainatdan ə w ə l heç nə mövcud ohnayıb və ondan sonra heç 
nə olmayacaq, çünki onun varhğı sonsuzdur. Allahı ilk səbəb qəbul 
edən din tərəfdarlarmm nöqteyi-nəzərini zəka ilə bir araya sığma- 
yan uydurma, cəfəngiyat sayır. Din tərəfdarlannm Allahm dünyam 
yaradan olması haqda iddiasma cavab verərək, o bəyan edir ki, belə 
olduğu halda Allalıın da yaradılması üçün başqa bir məxluğun ohııası 
zəruridir, bu sonuncunun mövcud olması üçün isə başqa bir məxlu- 
qun olması gərəkdir və beləliklə, ilk səbəblərdən ibarət sonsuz bir 
silsilə almır ki, bu da mümkün deyil. Dərin təhlil vasitəsilə məxluq- 
lann varhğınm səbəbi kimi Allahın mövcudluğu ehtimalmm mənasız 
olduğunu sübut edərək, Axundov mövcudatm obyektiv varhqdan 
ibarət əsası olduğunu qəbul edir, insamn bu obyektiv varhğm, yəni 
təbiətin məhsulu olduğunu hesab edir və bununla da bu məsələdə 
düzgün, nıaterialist mövqe tutur.

Materiyam obyektiv varlıq hesab etməklə və bu varlığı düzgün 
materialistcəsinə dərk etməklə yanaşı, Axundov məkan və zaman 
haqqmda hərfən bunlan deyir: “Zaman da onun mütəziyatmdandır, 
məkan da onun təkəyyüfatmdandır” .̂ Zaman və məkan problemini həll 
edərkən, Axundov zaman və məkanı materiyanm obyektiv mövcudluq 
fomıalan sayaraq, obyektiv varlığm zaman və məkan xaricində möv- 
cudluğunun mümkün ohnadığmı qeyd edir. Materializm varlığm obyek- 
tivliyini təsbit edərək, zaman və məkanm obyektivliyini qəbul edir. 
V.İ.Lenin bu barədə yazırdı: “Materializm şüurumuzdan asılı olmayan 
obyektiv realhq, yəni hərəkət edən materiya mövcud olduğunu qəbul



etməklə, ...gərək zaman və məkamn da obyektiv reallığmı mütləq 
qəbul etsin...” ’.

Zaman ve məkamn materiyadan aynlmaz olduğunun, həmçinin 
materiyanm mövcudluğunun yalnız zaman və məkan daxilində müm- 
kün olduğunun qebul edilməsi M.F.Axundov fəlsəfəsinin əsas cəhət- 
lərindən birini təşkil edir. Bu cəhət ona göre seciyyəvidir ki, var- 
hğm yalnız zaman ve mekan daxilində mümkün olduğunun qebul 
olunması əsas fəlsefı istiqamətlərin-materializm və idealizmin dürüst 
müəyyən edilməsi üçün olduqca zənıri şərtlərden biridir. Bir sıra 
materiaUstlər materiya, zaman və məkan arasmda qarşıhqh müna- 
sibətler barəsində suala açıq cavab verməkdən qaçırdı. F.Engels 
Dürinqi sonuncu bu suala açıq cavab verməkdən yaymdığı üçün 
kəskin tənqid edirdi. F.Engels göstərirdi ki, her bir varlığm əsas for- 
maları məkan və zamandır. Beləlüde, zaman və məkanı materiya- 
nm atributlan, onun ən mühüm xüsusiyyətləri hesab ederek, Axundov 
materiahzm mövqeyində möhkem dayanırdı.

Zaman və məkan probleminin materialistcesinə həlh ile berabər 
Axundov bu problemin din havadarlan tərefmdən şərlıini kəskin tənqid 
edir. Materializmin kəskin silahmdan istifadə edərək, M.F.Axundov 
bəyan edir ki, zaman və mekan xaricində varhq yoxdur.

Bizdən asıh olmayaraq mövcud olan obyektiv aləmin bizim beş 
hiss üzvümüz vasitəsilə dərk olunmasmm mümkünlüyündən bəhs 
edərkən Axundov gösterir ki, duyğulanmız bizdən asılı olmayan 
kainatm şüurumuzda inikası üçün əsas vezifesini görür: “Bari, sənin 
vücudunda xəlq olunan alat ...bundan ziyadə bilmeyə qadir deyil... 
Səndə ancaq beş həvass var” .̂ Hisslərlə dərk olunan aləmi obyektiv 
varhq, zaman və məkanı isə bu varlığm obyektiv tam xüsusiyyətleri 
hesab edərək, M.F.Axundov eyni zamanda israr edir ki, bütün möv- 
cudat zaman və məkan daxilindədir. Zaman və mekan xaricində 
materiya yoxdur. Zaman və məkanı materiyanm atributlan hesab 
edərək, o, bütün idealist sistemlərine mehvedici zərbə endirir, çünki 
idealist fəlsəfəsi varhğı -  materiyanı şüurun məhsulu hesab edərək, 
zaman və məkanm obyektivliyini inkar edir.

Zaman və məkan problemini həll edərkən Axundovun gəldiyi 
əsas nəticə onlann obyektiv surətdə, subyektden asıh olmayaraq,

‘ B.H.Jleunn. CoMHHeHHH, T. XIV, H3JI. 4-e, cTp. 162. 
 ̂“Üç məktub—”, ikinci məktub.



mövcud olduğunun qəbul edilməsindən ibarətdir. M.F.Axundov ərz 
edir ki, zaman və məkanm obyektivliyinin inkan dindarlıqdan başqa 
bir şey deyil: “Bil ki, bu qüvvə (yaramşm səbəbi -  H.H.) sənin 
gördüyün bu varlığm özündədir” ^ O hər hansı bir başqa izahm əsassız 
və cəfəng olduğunu hesab edərək israr edir ki, varlıq, dəyişiklik və 
məxluqatm bir haldan digərinə keçməsi zaman və məkanda baş verir. 
Beləliklə, müstəsna dərəcədə əhəmiyyət kəsb edən bu problemin -  
zaman və məkan probleminin həllində M.F.Axundov məsələnin 
elmi cəhətdən dürüst şərhinə tərəfdardır və onu düzgün həll edir.

V.LLenin zaman və məkan problemini araşdırarkən yazırdı: “Mad- 
dənin quruluşu, yeyilən şeylərin kimyəvi tərkibi, atom və elektron 
haqqmda təlim köhnələ bilər və gündən-günə köhnəlir, lakin belə bir 
həqiqət köhnələ bilməz ki, insanı fıkirlə doyuzdurmaq və təkcə pla- 
tonik məhəbbətdən uşaq doğurmaq mümkün deyil. Zaman və məkamn 
obyektiv reallığmı inkar edən fəlsəfə isə həmin axırmcı həqiqətləri 
inkar etmək qədər mənasızdır, daxilən çürük və qəlpdir”-.

Zaman və məkan problemini həll edərkən, M.F.Axundov kainatm 
quruluşu xüsusunda da fikirlərini şərh edir.

Kainat vahid sonsuz arasıkəsilməz tamdır. Hər şeyi əhatə edən bu 
tam, müəyyən mənada xüsusi bölünməz vahidlər (“demək olar ki, 
atomlar”) olan ayn-ayn nisbətən müstəqil hissələrdən ibarətdir. Bütöv 
dünyada bu cür nisbətən müstəqil və müəyyən mənada bölünməz 
vahidlər Günəş, Yer, planetlər, ümumiyyətlə, ayn-ayn səma cisim- 
ləridir. Eynilə nisbətən bölünməz vahidlər heyvanlar və bitki fərd- 
ləridir (“atom” -  bölünməz mənasmı bildirən yunan istilahı ilə eyni 
məna daşıyan fərd adlandınlan canlı orqanizmlər). Bu səbəbdən 
M.F.Axundov canlı məxluqlan bəzən “atom” adlandınr. Və nəhayət, 
bütün materiya bütöviükdə ən kiçik bölünməz zərrəciklərdən, sözün 
əsil mənasmda, atomlardan ibarətdir. Beləliklə, M.F.Axundovda 
“atom” istilahı çoxmənahdır: onunla o, ümumiyyətlə materiyanm 
müəyyən fərdiyyətə, nisbi müstəqilliyə və şərti və ya şərtsiz bölün- 
məzliyə malik m üxtəlif hissələrinə işarə edir. Bu mənada insanlar 
zəkalı atomlar adlandınlır. Sonsuz bütöv kainat və onun sonu olan 
hissələri (dar və geniş mənada atomlar) arasmda münasibətlərin iza- 
hmda M.F.Axundovda dialektikanm müəyyən elementləri vardır.

‘ “Üç məktub...” , ikinci məktub.
* CoHHneHna, t . XIV, nsa. 4-e, cxp. 173.
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çünki 0 , burada fasiləsizlik və fasiləliyin vəhdətini və sonsuz olanla
sonu olanın əlaqəsini təsbit edir.

M.F.Axundov bu barədə belə yazır; “Bu surətdə, bu qüvveyi- 
vahideyİ-kamilənin, bu vücudi-vahidi-kamihn kəsaratda zühur edən 
hər cüzvi xah kürati-səmaviyyə, xah kürei-ərziyyə və hər qism 
mövcud, vücudi-vahidə nisbət fərdən-fərdən cüzvdür, fərdən-fərdən 
zərrədir və tamam zərrat bir külldür və haman küll vücudi-vahiddir. 
Pəs bu vücudi-vahid, xaliq də özüdür, məxluq da özüdür

Kainatm təzahür müxtəhfliyinə baxmayaraq, o, əw əldən  axıra 
kimi zərrəcik və atomlardan ibarətdir. Beləüklə, Axundov öz dövrü 
üçün ən mütərəqqi mövqe olan atomizm mövqeyində durur.

Bununla bərabər, Axundov atomizmin banisi Demokriti yad edir. 
Axundova görə, atomlann məcmusu, nəticə etibarilə vahid və tam 
kainatı əmələ gətirir. Axundov bütün cisimlərin, Yer və səma cisim- 
lərinin maddi gerçəkUk olduğunu israr edərək, sona qədər təbiətin 
həm xaliq, həm də məxluq olduğu haqqmda düzgün tezisi İnkişaf 
etdirir və ona tərəfdar olur. Kainatı əmələ gətirən zərrəciklər və 
atomlann hər hansı bir kənar iradənin, qüw ənin təsirinə ehtiyacı 
yoxdur, onlar öz təbİət qanunlanna əsasən mövcuddurlar — Axun- 
dovun tərəfdan olduğu əsas prinsip bundan ibarətdir.

Hərəkət və inkişafı da Axundov kainatm daxiÜ qanunauyğunlu- 
ğundan çıxış edərək izah edir: “ ...Hansı zərrə hansı zərrədən gərək 
rücu etsin ki, fılankəsin başmı sahibinin bədəninə müttəsil elə, dirilt? 
Və aya, hansı zərrə bu xilafi-qanun təklifi bitirməyə qadirdir və aya, 
hansı zərrə hansı zərrədən gərək rücu etsin ki, mənə min il ömür ver 
və aya, hansı zərrə qadtrdir ki, bu növ xilafl-qanun xahişi əmələ
gətirə bilsin?..”^

M.F.Axundovun təliminə əsasən, bütün mövcudat maddidir və
buna görə də hiss orqanlan ilə qavranıla bilər.

Əgər mələklər, cinlər, şeytanlar, divlər və təxəyyülün digər məh- 
sullan həqiqətən mövcud və yerdəki digər məxluqlara aiddiriərsə, 
onlar gözə görünən və ya hiss olunan olmalıdır. Bir halda ki, bütün 
bu məxluqlar gözəgörünməz və hissedilməzdirlər və həm də ki, 
zaman və məkan xaricindədirlər, deməli, onlar yoxdur, onlar xəyalm 
məhsuludur. M.F.Axundov öz materialist, ateist təUmində variıq 
probleminin düzgün həIUni verir.

I
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Ümumi V0 ayn, tam və hissə arasmda münasibət, onlann birliyi 
haqqmda bəhs edərkən Axundov yazır: “ ...Bu aləm mövcuddur 
vücudi-küllün vasitəsi ilə ki, mənbədir və cəmi mövcudat haman küllə 
nisbət cüzvdür; mövcün nİsbəti dəryaya olan kimi, hübabm nisbəti 
suya olan kimi. Və cəmi cüzv ayrıhbdır haman külldən və vücudi- 
küll əsldir və vücudi-cüzv fərdir. Bu fər genə əslə rücu edəcəkdir, yəni 
dərya təm əw üc edəcək, mövc qabcacaq, genə mövc pozulacaq, dər- 
yaya rücu edəcək su hərəkət edəcək, hübab salacaq, hübab qübbə- 
lənəcək, sonra genə pozulacaq, suya vasil olacaq” '.

M.F.Axundov kainatm vahidUyi və tamhğmdan bəhs edərkən, 
tamamilə haqh olaraq israr edir ki, bütün məxluqlar vahid kainatdan 
yaranıblar. Ayrı və hissənin dalğa və dənizlə obrazh müqayisəsi də 
həmçinin kainat və onun hissələrinin vahidhyi haqqmda müddəanı
misallarla aydmlaşdırmaq məqsədi ilə ediUb.

İnkişaf məsələsində, həmçinin tam və hissə arasmda münasibətin 
izahmda Axundov mexaniki materiahstlərin nəzəriyyəsinin təsıri 
altmda olub. Onun nöqteyi-nəzərindən, inkişaf kəmiyyətcə artmaq və 
azalmaqdan, dağılmaq və bərpa ohnaqdan ibarətdir, həra də ki, inkişaf 
qapah dairə üzrə baş verir. Hər cür inkişaf yalmz kəmiyyət dəyiş- 
mələri kimi, əw əlk i vəziyyətə qayıtmaqla bir haldan digərinə keçid
kimi izah edihr.

Yuxarıda sadaladığmıız məsələlərdə M.F.Axundov mexaniki 
materiahzm mövqeyini tutur. “Bütün bundan əw əlki materiahzmin — 
Feyerbax materiahzminin də — başUca nöqsanı ondan ibarətdir ki, 
predmet, gerçəklik, hissiyyat yalnız obyekt forraasmda və ya seyr for- 
masmda götürülərək, insanm hissi fəaUyyəti, təcrübəsi kimi götü- 
rülmür. Buna görə də fəaUyyət cəhəti, materiahzmin əksinə olaraq, 
ideaUzm tərəfmdən, həm də ancaq abstrakt şəkildə inkişaf etdi- 
rilmişdi, zira aydmdır ki, ideahzm hissi, gerçək fəahyyəti olduğu 
kimi bihnir”-.

Lakin məhdudluğuna baxmayaraq, M.F. Axundovun materiahzmi 
banşmaz materiahzmdir, dinə qarşı mübarizədə o, amansız idi.

' “Uç mektub...”, ikinci məktub.
 ̂K .M apK c n  cD.ƏHrenbc. CoMHHemw, t . IV , 1 9 3 7  r . ,  c r p .  5 8 9 .
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#

-  I c;>. ^^t>cP7

y  •> o y O j^ '’

'■;y  l i p y > ̂ Jİ

'JJ

a^/



M.F.Axundov tam və hissə məsələsi üzərində ona görə xüsu- 
silə çox dayanır ki, o, buradan o dünyalıq q üw ə kimi kainatı yara- 
danm mövcudluğunu təkzib etmək üçün dəlillər əldə edir.

Tam və hissənin qarşıhqh əlaqəsindən bəhs edərkən, Axundov 
ərz edirki, əslində, tam və hissə birlik təşkil edir və hər hansı bir kənar 
iradədən asıh olmayaraq, öz qanunlan əsasmda və onlara xas şəraitdə 
mövcuddurlar. Bütün şeylər vahid tam olan kainatda mövcuddur. 
Tam və hissənin xaliqə ehtiyacı yoxdur. Bu nəticə və mülahizələri 
inkişaf etdirərək, Axundov israr edir ki, təbiətdən xaric heç bir qüw ə 
mövcud deyil, bütün məhv olan şeylər kainatda qahr və hər şey vahid 
və tam kainat olan təbiətin özü tərəfindən yaradılır.

Axundov bu dəlillərdən hər cür möcüzə, sehrbazhq, peyğəmbər- 
lik, mələk, cin, şeytan və saii' dini uydurmalan təkzib etmək üçün fay- 
dalanır. Axırda Axundov onun materialist sistemindən məntiqi surətdə 
irəh gələn belə bir tamamilə düzgün müddəa irəh sürür ki, heç bir şey 
heç nədən yaranmır və mövcudat heçə çevrilə bilməz.

M.F.Axundovun fəlsəfəsində məkan, zaman və materiya prob- 
leminm qoyuluşu həm də ona görə maraqhdu* ki, materiyanm obyek- 
tiv varhq formaları kimi zaman və məkan problemini materiahst- 
cəsinə həll edərək, o, təbiətin obyektiv qanunauyğunluğunu qəbul edir. 
Eyni zamanda, hər cür xarici, ilahi, fantastik qüw əni rədd edərək, 
0 , materiahzmi ideahst və din tərəfdarlarmm hücumlarmdan qoru- 
yur və bu, M.F.Axundovun böyük məziyyətidir.

'‘'‘...Kiilli-vaHıq he '̂siyyətincə vahid, 
kamil və mühitdir; yəni bütiin çoxhıq- 
ların maddasinin cameyidir... Deməli, 
əşyanm mahiyyəti vacibül-vücuddıır və 
əşyamn məcmuu oJan kainat başqa 
mahiyyətə möhtac deyildir və bir 
sdbəbə ehtiyacıyoxdur..."

M.F.Axundov

M.F.Axundov həm “Məktublar’Ma, həm də “Həkimi-ingilis Yuma 
cavab”da səbəbiyyət m əsələlərinə böyük yer ayınr.



“Bu və ya başqa bir yeni “izmin” fəlsəfı xəttini təyin etmək 
işində səbəbiyyət məsələsinin xüsusilə böyiak əhəmiyyəti vardır...” ‘

V.İ.Leninin bu müddəası hər bir fəlsəfı sistem üçün onun prin- 
sipial mövqeyinin -  materialist və ya idealist mövqeyinin müəyyən- 
ləşdirilməsi xüsusunda səbəbiyyət məsələsinin bu və ya digər 
həllinin çox böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. M.F.Axundov 
bu məsələnin əhəmiyyətini aydm dərk edirdi və özünün əsas fəlsəfı 
əsəri “Kəmalüddövlə məktublan” və xüsusi məqaləsi “Həkimi-ingihs 
Yuma cavab”mda səbəbiyyət probleminə çox böyük diqqət yetirib.

“...Varhq dedikdə məqsədimiz əşyanm mahiyyətidir və bu mahiy- 
yət bu varhqdır, heysiyyətincə sırf yoxluğun ziddidir; külli-variıq 
heysiyyətincə vahid, kamil və mühitdir; yəni bütün çoxkıqlann mad- 
dəsinin cameyidir və çoxluqları öz növiəşmə və dəyişmələrində 
bir-birinə möhtacdır. Deməli, əşyanm mahiyyəti vacibül-vücuddur 
və əşyamn məcmuu olan kainat başqa mahiyyətə möhtac deyildir 
və bir səbəbə ehtiyacı yoxdur...” .̂

“Kəmalüddövlə məktublan”nda səbəbiyyət məsələsi üzrə müba- 
hisə naturahstlər (yəni materialistİər) və ilahiyyatçılar, şəriətçilər 
arasmda gedir, “Həkimi-ingilis Yuma cavab”da isə üç nöqteyi-nəzər 
müqayisə edihr: 1) səbəbiyyətin inkar edildiyi Yum skeptisizmi;
2) islam ilahiyyatmm zəruri və mümkün varhq haqqmda təlimi (öz 
növbəsində, Platonun “Timey”i və Aristotel “Metafızika”smm 
XII kitabma əsaslanan əl-Farabinin metafizikasma gedib çıxan) və
3) səbəbiyyət haqqında materialist təhm. Təəssüflər olsun ki, 
“Həkimi-ingilis Yuma cavab” yarımçıq qahb. Yazılması nəzərdə 
tutulmuş fəlsəfı traktatm başlanğıcı olan parçanm əsasında yalnız 
müəllİfin ideyası haqqmda mühakİmə yürütmək mümkündür. Lakin 
bizə gəhb çatmış parçada nəinkİ David Yuma heç bir cavab yoxdur, 
hətta D.Yumun başhca fəlsəfi əsərlərində -  “Bəşər mahiyyəti haq- 
qında traktat” və “Bəşəri idrak haqqmda tədqiqat”da inkişaf etdirdiyi 
səbəbiyyət haqqmdakı əsas təlim belə şərh edilmir. Yumdan yalnız 
Allalım varhğı və ruhun ölməzliyini sübut etmək cəhdlərinə qarşı onun 
“Təbii din haqqmda dialoqlar”mda yönəltdiyi dəlillər gətirilir. 
Yumun din məsələlərinə tətbiqən skeptisizmi belə bir təlimdən ibarət 
idi ki, Allahm varhğı və ruhun ölməzliyini sübut etməyə yönəlmiş

‘ CoHHHeHiw, t .  XIV, ıi3fl. 4-e, C Tp. 140
 ̂“Üç məktub...”, üçüncü elavə.



hər bir cəhd ehni cəhətdən əsassızdır və dini təHmlərə yalmz kor-
koranə inanmaq olar.

D.Yumun aqnostisiznü din məsələlərinin elmi hellinin müm-
künlüyünü inkar edərək, inamayol açırdı və obyektiv olaraq fıdeiz-
min növlərindən biri idi.

M.F.Axundov D.Yumun səbəbiyyət xüsusundakı baxışları iiə 
razılaşmayaraq, qarşısma ona cavab vermək, səbəbiyyətin Yum tərə- 
findən inkannm əksinə olaraq, obyektiv səbəbiyyət haqqmda mate- 
rialist təUmini əsaslandırmaq vəzifəsini qoyur. Lakin bunu yerinə 
yetirmək ona müyəssər olmadı. Yumun subyektivist səbəbiyyət nəzə- 
riyyəsinə xas səhvlərin təhhlini “Materiahzm və empiriokritisizm”
əserində V.İ.Lenin verib.

Səbəbiyyətin tənqidində David Yum ərz edir ki, səbəbiyyət və 
ya zəruri əlaqə anlayışı altmda xüsusi gizh qüw ə, eneıji başa düşülür, 
lakin sonuncu bizə təcrübəmizdə heç vaxt verihnir. Təcmbə, Yumun 
təhmine görə, yalnız bir hadisənin ardıcü surətdə başqaları ilə əvəz 
olunmasmı verir: məsələn, göy gurultusundan, ildınmdan sonra yağış 
yağır, oddan sonra isti yaranır və s. Yum səbəbiyyətin obycktivh- 
yini inkar edir və buradan bəşər idrakımn həqiqiliyi və obyektiv 
aləmin dərk olunmasınm mümkünlüyü xüsusunda skeptik nəticələr 
çıxanr. “Bizim bildiyimiz yeganə şey öz dərin biliksizliyimizdir” , -  
deyə Yum ərz edir. Yum aqnostik idi və israr edirdi ki, biz obyektiv 
realhğı heç bir vəchlə dərk edə bilmərik. Yumun təIİminə əsasən, 
biz yalnız duyğularımız haqqında biliyə malikik və obyektiv realhq 
haqqmda heç bir şey bilmirik. “Səbəbiyyət məsələsindəki subyek- 
tivizm xətti fəlsəfi idealizmdir (həm Yumun, həm də Kantm səbə- 
biyyət nəzəriyyələri də bu qəbildəndir), yəni az-çox zəiflədilmiş, 
yumşaldılmış bir fideizmdir” '.

Yumun bu fikri və idealistlərin, din tərəfdarlarmın bu görüşünə 
qarşı M.F.Axundov özünün materiaUst baxışını qoyur. Materializmin 
əsas prinsiplərini müdafiə edərək, o hər bir varhğm hansısa bİr səbə- 
bin olmasmı tələb etməsi və kainatın varlığınm bu səbəbinin mövcud- 
luğunu sübut etməyə çahşanlann hamısmı əsaslı surətdə tənqid edir.

“Bu əqidənin rəddinə filosoflar cavab verirlər: Bu halda səbəb 
də öz-özlüyünde bir variıqdır, buna da başqa bir səbəb lazım gəl- 
məlidir; o başqa səbəb də eyni surətdə, nəticədə nəhayətsizdir. Bu

CoHHHeHJW, t . XIV, h3h . 4-e, cx p . 142,
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keyfıyyət isə ağlabatan deyildir. Çünki ağlm hökmünə görə səbəb- 
lərin silsiləsi bir yerdə dayanmalıdır, yoxsa silsilələnmə lazım gəlir. 
O halda ağhn hökmünə görə hər variığa səbəb lazım olması xüsusda 
şəriətçilərin gətirdikləri dəlillər yanhşdır.

Doğrudan da şəriətçilərin, səbəbiyyəti sübut etmək barəsindəki 
dəhllərinin zəifliyi gün kimi aydmdır” *.

M.F.Axundov din tərəfdarlanndan soruşur ki, nəyə əsasən onlar 
kainat üçün, varhq üçün ilkin səbəb axtarırlar və buradaca özü buna 
cavab verir; “O halda, aya, incəlikləri sezən ağlm fıtvası ilə bu kainatm 
Öz varlığmda dayanmağımız layiq deyildirmi?”^

M.F.Axundov ilahiyyatçı və şəriət tərəfdariarmm səbəbin gerçək 
hadisələr dünyasmm mövcudluğundan əw ə l və onlardan asıh olma- 
yaraq müstəqil bir başlanğıc kimi varhğmı sübut etmək cəhdlərini 
cəfəngiyat sayu-. O deyir: “Səbəblərin silsiləsi ya sonsuz olaraq uzan- 
mahdır, ya da siz bir yerdə duraraq etiraf etməİisiniz ki, varhqlardan 
bir varhğa səbəb lazım gəlmir.

Birinci surətdə silsilələnmə lazım gəlir, ikinci surətdə isə varhq 
üçün səbəbiyyət rə f  olur və sübut olunur ki, vücud səbəbsiz ola bilər.

O halda biz nə dəiil ilə təsdiq etmirik ki, o səbəbsiz vücud yara- 
dıcı ləqəbi ilə məruf olan, mövhum və şübhəli vücud deyil, bu görülən 
və hiss edilən kainatm özüdür?

Pəs, ey şəriətçilər, siz nəyə istinadən deyəcəksiniz ki, kainatm 
varhğma bir səbəb müqəddəm olmahdn-?”^

M.F.Axundov qeyd edirki, biz elmlərə: fızika, riyaziyyat, coğra- 
flya, astronomiya, təbabət və s. elmlərə əsash surətdə yiyələnməliyik. 
Biz dünyanm varhq kimi yaranması üçün səbəbə möhtac olduğu və 
bu səbəbin onu xəlq edənin, yəni Allahm olduğunu israr edən şəriət 
ehlcamlarma qarşı tam hazıriıqh surətdə çıxış edə bilərilc^. Ruhanilər, 
şəriət təbliğçiləri bu yanlış düstura əsaslanaraq, materialist və ateistlərə 
qarşı çıxış edərək guya Allahm varhğmı sübut edirlər. Materialist və 
ateistlər, ruhanilərin heç bir şeylə əsaslandırılmamış fıkrini təkzib 
edərək, belə bir tamamilə məntiqi, düzgün tezislər irəli sürürlər ki, 
bu təqdirdə səbəbin özü, bir varlıq kimi, başqa bir səbəbə möhtac 
olmalı, bu başqa səbəb -  üçüncü bir səbəbə, üçüncü -  dördüncü

' M.F.Axundov. “Həkimi-ingilis Yuma cavab” 
 ̂Yenə orada.
 ̂Yenə orada.

■* Yene orada.



səbəbə və s. bu qayda ilə sonsuzluğa qədər davam etməlidir. 
M.F.Axundov vurğulayır ki, səbəblər silsiləsi haradasa sona çatmalıdır. 
Varlıq mütləqdir və özü öz sayəsində mövcuddur və mövcudluğu 
üçün səbəbə ehtiyacı yoxdur. Bu mövcud real aləmdən başqa əw əlcə 
hansısa başqa, naməlum bir varhğı xəyala gətirmək, sonra isə ona 
müstəsna ilahi adı vennək və onu əsil dünyanm səbəbi saymaq üçün 
heç bir əsas və zərurət yoxdur. Bu nöqteyi-nəzərin mövcud olması 
üçün, M.F.Axundovun fıkrincə, şəriətçilərin nəzəriyyəsinə nisbətən 
daha real əsas var. Fikrinə davam edərək o deyir ki, bu nəzəriyyənin 
tərəfdarlarını biz heç bir imanı ohnayan ateist hesab edirik.

Materiya problemini düzgün və ardıcıl surətdə həll edərək, 
M.F.Axundov bizim hiss üzvlərimizə təsir edən və bununla da duy- 
ğulanmızı oyadan materiyanm obyektivliyini qəbul edir. Bunun əsa- 
smda M.F.Axundov belə bir müddəa irəh sürür ki, real aləmin mövcud 
ohnasmm ilahi başlanğıca ehtiyacı yoxdur. Beləliklə, M.F.Axundov 
“Təbiət yalnız onun özü vasitəsi ilə dərk oluna bilər” deyən Feyer- 
baxm da tutduğu mövqedə durur.

V.İ.Lenin səbəbiyyət problemindən bəhs edərkən, Feyerbax haq- 
qmda belə yazırdr. “Beləliklə, Feyerbax təbiətdə, insanlarm qanun- 
qayda və sairə haqqmdakı təsəw ürləri ilə yalnız təqribən doğru əks 
etdirilən obyektiv qanunauyğunluq, obyektiv səbəbiyyət olduğunu 
qəbul edir. Feyerbaxm təbiətdəki obyektiv qanunauyğunluğu qəbul 
etməsi şüurumuz tərəfmdən əks etdirilən xarici aləmin, predmet- 
lərin, cisimlərin, şeylərin obyektiv realhğmı qəbul etməklə qınlmaz 
surətdə əlaqədardır. Feyerbaxm baxışlan ardıcıl materiahst baxışlandır. 
Buna görə də Feyerbax haqh olaraq səbəbiyyət məsələsindəki hər 
cür başqa baxışlan, daha doğrusu, səbəbiyyət məsələsində başqa hiı 
fəlsəfi xətti, təbiətdə obyektiv qanunauyğunluq, səbəbiyyət və zənırət 
olduğunun inkar edilməsini fideizm məsləkinə aid edir” ^ V.İ.Leninin 
Feyerbax barəsindəki bu ifadəsi, müəyyənmənada, M.F. Axundovun 
səbəbiyyət haqqındakı məsələdə baxışlanna aid ediiə bilər.

M.F.Axundov öz materiaUst baxışlannı Yum və digər idealist- 
lərin, din tərəfdarlannm görüşlərinə qarşı qoyur: “Əşya öz mahiyyət

' CoHHHeHHfl, T. X IV , H3;ı. 4-e , CTp. 142.
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və əslində səbəbə möhtac deyil, o ancaq bir növdən başqa bir növə, 
bir haldan ayrı bir hala keçməsində və növləşməsində səbəbə 
möhtacdır” '.

D.Yumu materialistcəsinə tənqid edərkən M.F.Axundov hələ 
səbəbiyyət haqqmda təsəw ürün əsil mənşəyini açıb göstərmək iqti- 
dannda deyildi. Bu, marksizm-leninizm klassikləri tərəfmdən 
yerinə yetirildi: “...Lakin biz bir tək onu aşkar etmirik ki, bir 
hərəkətin ardmca başqa hərəkət gəlir, həmçinin aşkar edirik ki, biz 
müəyyən hərəkətin təbiətdə baş verməsi şəraitini yaratmaqla həmin 
hərəkəti əmələ gətirmək iqtidanndayıq; biz hətta onu da aşkar edirik 
ki, təbiətdə əsla təsadüf edihnəyən -  hər halda, bu şəkildə təsadüf 
edilməyən, -  hərəkətlər (sənaye) doğumıaq və hərəkətlərə qabaqcadan 
məlum olan istiqamət və vüsət vermək iqtidarmdayıq. S ə b ə b i y - 
y ə t haqqmda təsəw ür, bir hərəkətin digəri üçün səbəb olması 
haqqmdakı təsəw ür də məhz b u n u n  s a y ə s i n d ə ,  i n s a n  
f ə a l i y y ə t i  s a y ə s i n d ə  ə s a s l a n d ı r ı h r ” .̂

Axundov qeyd edir ki, şəriət təfsirçiləri varhğı iki qismə bölür- 
lər ki, onlardan biri mümkün, yəni səbəbdən asıh olaraq mövcud ola 
bilən və ya bilməyən varhq adlandınhr. İkinci qismi isə mütləq, yəni 
səbəbdən asıh olmayaraq və səbəbsiz, mütləq mövcud olmah varhq 
adlandmhr. Bu, öz mövcudluğu üçün səbəbə ehtiyacı olmayan 
Allahdır. Axundov vahid varhğm bu cür əsassız olaraq iki qismə 
bölünməsini kəskin surətdə tənqid edir: “Əgər varhğm mümkün və 
vacibə bölünməsi mötəbər olsaydı, bu dəlili mötəbər saya bilər- 
dik” .̂ Beləhklə, M.F.Axundov israr edir ki, vahid varhğm mümkün 
və vacibə bölünməsi heç bir əsasa mahk deyil, sübutsuzdur və yan- 
hşdır. M.F.Axundovun şəriət tərəfdarlanna qarşı irəli sürdüyü dəUl- 
lərə oxşar fıkri vaxtilə teizm haqqmda aşağıdakı sətirləri yazmış

' M.F.Axundov. “Həkimi-ingilis Yuma cavab” .
 ̂ O .Ə nrejibc. “flHajıeKTHKa npHpoflbi” , H3fl. 1948 , cıp. 184.
 ̂M.F. Axundov. “Həkimi-ingilis Yuma cavab” . Müqayisə üçün Yunıun bu m əsə- 

lənin şərh edildiyi “Təbii din haqqmda dialoqlar”mda Kleantm nitqinden müvafiq yeri 
gösteririk: “Deyirler ki, Allah varlığı zeruri olan məxlııqdur..., iki defə ikinin dörd 
olmaya bilmediyi kimi, omm üçün də mövcud olmamaq mümkün deyil...”

Z ə r u r i  v a r l ı q  sözlərininheçbirm enası yoxdur... Lakindahasonra, nəüçün 
maddi kainat zeruri varlığa malik məxluq ola bilməz? Buna onu da elave edin ki, əşya- 
lann əbedi ardıcıllığmda ümunıi səbəb və ya ilk xaliq axtarmaq mənasızdır” (JI.KDm. 
“flHanora o ecTecTBeHHoii pejiHFHH”, 1908 r., cxp. 100-102).



L.Feyerbax söyləmişdi; “Teizm təbiətdəki qaydamn, məqsədəuy- 
ğunluğun və qanunauyğunluğun təsadüfı olmasmdan b i 1 a v a s i t ə 
belə bir nəticə çıxanr ki, bunlar özbaşma əmələ gəlir, təbiətdən fərqli 
olan varlıqdu- və bu varlıq özlüyündə (an sich) hərc-mərc (dissolute) 
olan, heç bir müəyyənliyi olmayan təbiətə qayda, məqsədəuyğunluq 
və qanunauyğunluq verir. Teistlərin zəkası... təbiətə zidd olan və təbiətin 
mahiyyətini qətiyyən anlamayan bir zəkadır. Teistlərin zəkası təbiəti 
iki varhğabölür: bunlardan biri maddidir, o biri formal və ya mhidir” ‘.

Kainatm heç bir şeylə əsaslandmlmamış surətdə iki qismə bölün- 
məsini kəskin şəkildə tənqid edərək, Axundov göstərir ki, kainatm ilk
səbəbə ehtiyacı yoxdur.

Axundov qeyd edirdi ki, şəriət tərəfdarlannm şeylərin səbəbinin 
zəmri olduğunu əsaslandırmaq üçün gətirdiyi dəUllərin, əslində, heç 
bir əsası yoxdur. Məsələn, şəriət tərəfdarlan israr edirlər ki, hər bir 
şeyin səbəbi ohnahdır (nütfə doğuı-ana, toxum ağaca möhtacdır), eynilə 
bunun kimi, şeylərin məcmusu olan kainatm da səbəbə ehtiyacı var. 
Bundan sonra şəriət tərəfdarlan iddia edirlər ki, bu müqayisələr bizi 
öz varhğınm səbəbinə möhtac ohnayan nə isə bir şeyin mövcudluğunun 
zəmri olduğuna inandırır və məhz bu, bütün mövcudatm səbəbi olan 
mövcudluğu mütləq varhq, yəni Allahdır. Axundov bütün banşmaz 
materialist və ateist ehtirası ilə dindarlarm bu dəlillərinə kəskin 
cavab verir: “Ey şəriətçilər! ...Nütfə və toxum öz mahiyyət və zatmda 
deyil, bir halətdən başqa bir halətə keçməsində və növləşməsində 
doğurana və ağaca möhtacdır. Bizim münaqişəmiz növləşmədə və 
dəyişmədə deyil, varhqdan məqsədimiz əşyanm mahiyyətidh və bu 
mahiyyət bu varhqdır! -  heysiyyətmcə tamamilə yoxluğun ziddidir, 
külli-varhq heysiyyətincə kamil və əhatəedicidir; yəni maddeyi- 
kəsəratm cəmedicisidir...” .̂

Özünün obyektiv aləmə və şeylərin mahiyyətinə baxışlarmda 
M.F.Axundov materiyam bir əsas kimi qəbul etməklə məhdudlaşmn-, 
0, eyni zamanda kainatm qanunauyğunluğunu qəbul edir və onun
materialistcəsinə izahmı verhr.

Axundov səbəbiyyəti hadisə və mövcudatdan kənarda olan bir 
şey hesab etmir; o onu obyektiv varlığm daxili qanunauyğunluğu

' CoHHueHHa, t. XIV, ıısfl. 4-e, crp. 142.
 ̂M.F.Axundov. “Həkimi-ingilis Yuma cavab”.



və əlaqəsi kimi izah edir. M.F.Axundov obyektiv səbəbiyyət 
əlaqəsinin obyektiv aləmdə, məxluqatm bir haldan başqa hala, bir 
növdən digərinə keçidində mövcud olduğunu göstərir. 0 , bəyan 
edir ki, mübahisə hallann növləri və birindən digərinə keçiddən 
getmir; əsas məsələ şeylərin mahiyyətindədir. Axundovun bu 
müddəası onunla izah olunur ki, onun materialist dünyagörüşü 
məntiqi surətdə real obyektiv aləmin müxtəlifliyində qanuna- 
uyğunluq və əlaqə olmasmı tələb edir.

Axundov din tərəfdarlarmm dünyanm törənişi haqqmda məsələ 
üzrə fikir və uydurmalanna qarşı mübarizə ilə məhdudlaşmır. Eyni 
zamanda o, şeylərin öz mahiyyətinə görə heç bir ilk səbəbə ehtiyac 
duymadığmı və onlara xas olan daxili qanunlar üzrə inkişaf 
etdiklərini göstərərək, Allahm ilk səbəb, bütün səbəblərin səbəbi 
olması haqqmda fərziyyəni tənqid edir. Axundov dünyanm yaran- 
masmı təbii səbəblərlə izah edərək, bu məsələdə də materialist 
fəlsəfəsi mövqeyini tutaraq, rus materialistlərinin baxışlanna 
tərəfdar olaraq təbiətdən xaric hər hansı bir qüw ənin  və ya səbəbin 
olmadığı qənaətinə gəlir.

Səciyyəvidir ki, M.F Axundovun kitabxanasmm bizə gəlib çat- 
mış hissəsində V.Q.Belinski, D.İ.Pisarev və rus fəlsəfəsinin digər 
nümayəndələrinin fəlsəfı əsərləri vardır. Bu kitablarm haşiyəsində 
M.F.Axundovun onun böyük inqilabçı-demokratlarm əsərlərini nə 
qədər mükəmməl öyrəndiyini göstərən çoxsaylı qeydləri vardır.

N.Q.Çemışevskinin M.F.Axundov haqqmda fıkirləri böyük maraq
kəsbedir.“Sovremennik”jumahndadərcolunmuşvəN.Q.Çemışevskinin
tam əsərləri külliyyatma daxil olmuş rəylərinin birində* “Zuma”  ̂
Zaqafqaziya məcmuəsi iştirakçılarmm əsərləri dəyəriəndirilir. Bu 
məcmuənin iştirakçılan sırasma M.F.Axundov da daxil idi. M əc- 
muəyə daxil olmuş əsərlərin müəllifləri haqqmda N.Q.Çemışevski 
yazırdı: “...Gələcəkdə daha qənaətbəxş inkişafm rüşeymi və rəhni 
kimi onlann yazdıqlan nə varsa, tam maraq və təqdirə layiqdir... 
Onlarm əsərləri “Zuma”ya tənqidçilərin hüsn-rəğbətini qazanmağa 
haqq verir. Tiflis ədiblərinin şerləri ümumiyyətlə rəvan və qəşəng 
misralarla yazıhb; nəsr əsərləri -  ümumiyyətlə saf və səlis dildə” .̂

' H .r.H epH bim eBCK H H . r io jiH o e  co6paHHe coHHHeHHH. Cri6, 1906, t . X, h . II,
n p H J io x e H H e .

 ̂“Zuma” . Zaqafqaziya məcmuəsi. Verderevskimn nəşri. Tiflis, 1855-ci il.
 ̂H.r.HepHbiıueBCKHÖ. IIonH oe c o 6 p a w te  coHHHeHHİi. C n 6 ,  1906, t . X, m. II, cT p. 72.



3YPM
3 A K A B K A 3 C K I H  A - I L M A H A X ^

h3Aa*<>c:

Ğ .  Ä . ficp7kfpc^cK«o

S ' b  T M R O r ^ A V I K  K A M 1 ( I J I P İ N  M A H t C I H t f K A  K A I R A a C K A r O

1 8 5 S .

“Zuma”. Zaqafqaziya məcmuəsinİn litul vərəqi



Çernışevskinin verdiyi bu qiymət onun sadaladığı məcmuə işti- 
rakçılarma aid idi: “P.F.Bobılevə, Mirzə Fətəli Axundova, ...Eristova” ' 
və başqalarma.

* * *

İdealistlər tərəfmdən varlığm ilk səbəbinin axtarışları yalnız öz 
formasmı dəyişərək əsrlər boyu davam edirdi. Bu axtarışlarm məz-
munu dəyişməz qalırdı.

Kainatm varlığmm xarici səbəbinin axtarışlarmm tam mənasız- 
hğını qeyd edərək, M.F.Axundov bəyan edir: “ ...Varhq dedikdə 
məqsədimiz əşyanm mahiyyətidir və bu mahiyyət bir varhqdır, hey- 
siyyətincə sırf yoxluğun zİddidir; küUi-varhq heysi^ə tincə  vahid, 
kamil və mülıitdir; yəni bütün çoxluqlann maddəsinin cameyidir və 
çoxluqlan öz növləşmə və dəyişmələrində bir-birinə möhtacdır. De- 
məU, əşyanm mahiyyəti vacibül-vücuddur və əşyamn məcmuu olan 
kainat başqa mahiyyətə möhtac deyildir və səbəbə ehtiyacı yoxdur...”-.

Kainatın obyektiv varhğmdan, onun sonsuz dəyişmə və müx- 
təlifliyindən bəhs edərək, M.F.Axundov yazır: “Əşya mahiyyətinin 
nə əw əli var, nə də sonu olacaqdır. Amma onun çoxluqdakı növləşmə 
və dəyişmələri dənizin mədd və cəzri kimi sonsuz bir şəkildə görü- 
nür və müşahidə olunur”^ Beləhklə, Axundov təbiət hadisələrini mate- 
riahstcəsinə izah edii', təbiətin inkişafmda müxtəlifhyi qəbul edir.

M.F.Axundov kainatm varhq formalarınm sonsuz müxtəlifli- 
yində bütün cisimlərin qarşıhqh əlaqəsini, onlarm bir haldan digə- 
rinə keçidini şərtləndirən obyektiv səbəbiyyətin mövcud olduğunu 
israr edərək, kainatı vahid, tam, real varhq hesab edir. O ərz edir ki, 
kainatda səbəb və nəticə arasında sıx əlaqə mövcuddur, buna görə 
də kainatın müxtəhfliyinin bir haldan digərinə keçməsi üçün səbəbə 
ehtiyacı vardır. Axundov bu prinsipi, nütfə və toxumun öz mahiy- 
yətinə görə deyil, yalmz bir haldan başqa bü* hala keçməsi üçün doğu- 
rana və ağaca ehtiyacmm olduğunu göstərərək, üzvi aİəmin inkişafı 
üçün də əsas sayır.

Səbəbiyyəti subyektiv kateqoriya sayan Yumun ideahst baxışla- 
nnı tənqid etməklə M.F.Axundov, səbəbiyyətin obyektiv varhqdan 
xaric mövcudluffunun aevri-mümkün olduäunu israr edərək, həm-

’ H.r.HepnbimeBCKnn. rio/iHoe coöpajuıe coHHHeHHÜ. Cn6, 1906, t. X, h. H, crp. 72. 
 ̂“Üç məktub...”, üçimcü əlavə.
 ̂M.F.Axundov. “Həkimi-ingiHs Yuma cavab”.
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(N.Q.Çemışevski. Tam əsərləri külliyyalı. X cild, III hissə, soh.72).



çinin bütün idealist və din tərəfdarlannı kəskin tənqidə məruz qoyur. 
Lakin bu böyük problemi -  səbəbiyyət problemini düzgün həll və 
onu materialistcəsinə izah edərək, Axundov səbəb və nəticə arasm- 
dakı daxili əlaqəni, onlarm qarşıhqh münasibətlərinin bütün dərin- 
hyini açıb göstərə bilmədi. Başqa sözlə, M.F.Axundov F.Engelsin 
aşağıdakı sözləri ilə ifadə olunmuş prinsipi lazımi dərəcədə dərk 
edə bihnədi: “Burada və ya indi səbəb olan, orada və o zaman nəticə
olur və əksinə”.

M.F.Axundov dialektik materiahzmə qədər yüksələ və buna görə 
də səbəb və nəticənin dialektik vəhdətini başa düşə bilmədi.

Təbiətin obyektiv qanunauyğunluğunu, aləmüı gerçəkliyini və 
səbəbiyyətin obyektivUyini qəbul edərək, Yum və digər ideahstləri 
tənqid edərək, Axundov öz dövrünün mütərəqqi fəlsəfı ideyalarım 
müdafıəyə qalxırdı.

* * *

“Gö'zə görünmdyən. lüss edilmə- 
yən vd dııyıtlmayan şey mövcııd da de)’ir \

M.F.Axıuıdov

M.F.Axundovun idrak nəzəriyyəsinin əsası varhğm -  materi- 
yamn obyektivhyinin qəbul olunmasmdan ibarətdir. Zəkanm idrak 
prosesində böyük rol oynadığmı qeyd edərək, o, duyğulann idrak 
mənbəyi olduğunu qəbul edir.

Zəkanm rolunu fetişləşdirərək, Axundov zəkamn hökmranhğmı 
bəşəriyyətin xoşbəxthyinin şərti hesab edir. “Beləliklə, bəşəriyyətin 
xoşbəxthk və səadəti o vaxt mümkün olacaqdır ki, istər Asiyada, 
istərsə Avropada insan ağh əbədi zindandan tamamilə xilas edihb, 
işlər və fıkirlərdə nəql deyil, yalnız insan əqh sənəd və dəHl hesab 
edilib hakimi-mütləq olacaqdır” *.

Zəka ilə bir araya sığmayan bütün hər şeyin mənasız və cəfən- 
giyat olduğunu israr edərək Axundov zəkanm hökmü və onun müha- 
kimələrini, şübhəsiz, mübahisəsiz sayır. Axundovda zəka bəşəriy- 
yətin xoşbəxtlik və səadəti naminə çahşan yeganə amil hesab edihr.

Gerçəkliyin dərk edilməsinin əsasmda obyektiv varhq yeriəşir. 
Axundov deyir ki, mövcud aləmin bizim hiss üzvlərimizə göstər-



diyi təsir idrak prosesində çıxış anıdır. Axundov yazır: “Gözə görün- 
məyən şey mövcud da deyil” '. M.F.Axundov şeyləri duyğulann 
mənbəyi sayır. “Şeyləri duyğu və təfəkkürün mənbəyi saymaq lazmı- 
dırmı? Yoxsa duyğu və təfəkkür şeylərin mənbəyi sayılmalıdır? 
Birinci, yəni materialist xəttə Engels tərəfdardır. İkinci, yəni idealist 
xəttə -  Max” .̂

M.F.Axundov şeyləri, varhğı duyğulann mənbəyi sayır. Lakin 
0 , aləmin dərk edilə bilən olması məsələsində materializmə əsasən 
sadiq qalmasma baxmayaraq, aqnostisizmin bəzi ünsürlərindən də 
azad deyildi. Axundov yazır ki, insanm beş hissinin verdiyindən də 
çox dərk etmək mümkün deyil. Beş bəşəri hiss vasitəsilə ruh, işıq, 
istilik, maqnit qüwəsinin nə olduğunu dərk etmək olmaz: “Yəhtəmil 
ki, əqideyi-ula və saniyə surətində müruri-dühurda vücudi-küll, bir 
növi-digər ilə cilvə edə, yəni dərya bir növi-digər ilə təlatümə gələ 
və kainatda bir perevoroti-əzim peyda ola və sənin əvəzinə bir 
vücudi-axər zühur edə ki, beş həvassm yerinə on həvass sahibi ola; 
bəlkə o həvassi-əşərə sahibi-vücud səndən artıq bir zad bilə və o 
vücud anlaya ki, mucib nədir və ruh nədir?”^

M.F.Axundovun insanm beş hissinin köməyi ilə materiyanm 
mahiyyətini dərk etməyə qadir olmadığı haqqmdakı fıkri düzgün 
deyil, bu fıkir aqnostisizm mövqeyinə yuvarlanmaq deməkdir. Lakin 
qeyd e tn ək  lazımdır ki, M.F.Axundov bu yanhş mövqeyə sona qədər 
sadiq qahnır, o, elmin gücü və inkişafına inanır, insanm obyektiv var- 
hğı dərk etməyə, kainatı dərk etməyə qabil olduğunu inkar etmir.

M.F.Axundov həmçinin obyektiv və mütləq həqiqətdən bəhs 
edir və göstərir ki, obyektiv həqiqətin din və inamla heç bir əlaqəsi 
yoxdur.

“...I Napoleon olmuş, Moskvaya da getmişdir və sonra fiİan və 
fılan olmuşdur. Bu xüsusda qətiyyən başqa etiqad lazım deyildir, 
çünki qəziyyə qəti elmə istinad edir. Dəlil və sübuta ehtiyacı olma- 
yan və yaxud dəlil və sübutu qəti olan hər qəziyyə — elmdir, etiqada 
dəxli yoxdur”'̂ .

Axundova əsasən, ehıı insanm obyektiv aləmi dərk etməsi üçün 
qüw ətli vasitədir; idrak prosesi təbiətin qanunauyğunluqlanmn açıb

' “Üç məktub...” , üçüncü məktub.
 ̂B.H.J1ch»h. Co4HiıeHHK, T . XIV, H3JI. 4-e, crp. 30, 
 ̂“Üç məktub...” , ikinci məktub.

■* “Üç məktub...” , üçüncüyə əlavə.



göstərilməsindən ibaretdir və buna görə də insanlar bütün q ü w ə- 
lərini bu qanunauyğunluqların öyrənilməsinə sərf etməlidir; bunun 
üçün ən yaxşı vasitə elmin nəticələridir. M.F.Axundov din tərəfdar- 
larmm fantastik, mücərrəd “dəlillərinə” qarşı real məxluqlarm əsil 
mahiyyətinin tədqiqi nəticəsində əldə edilmiş nəticələri qoyur. 
Axundova görə, həqiqətin dərk olunması məxluqlar arasmdakı qanu- 
nauyğunluqlarm aşkar edilməsindən, təbiətdə hökm sürən səbə- 
biyyətin öyrənilməsindən ibarətdir. Bəşəri biliklərin məcmusu 
aıtdıqca insanm dünyagörüşü genişlənir və bununla bərabər insan 
fovqəltəbii qüw ə və digər əfsanələrdən getdikcə daha çox uzaqlaşır. 
M.F.Axundov zəkanm idrak prosesində oynadığı böyük rolu israrla 
hər yerdə qeyd edir.

* * *

“Zahirdə ağıla gələn bııdıtr ki, bıt 
diinya başqa dəyişiklik tapnıasa və 
insan övladı başqa bir tsbiətvəxilqət əldə 
etməsə, bu diinyada miUətlərin bu vəziy- 
vət və tərkibləri... ilə ınali bərabərlik

w

miimkiin deyiJdir".

M.F.Axuudov

“İctimai variıq ictimai şüuru təyin edir” -  tarixi materializmin 
əsas prinsipi bundan ibarətdir. Lakin, ictimai hadisələrin dərkində 
materialist olmayaraq M.F.Axundov dövlətin yaranması və əsil 
mahiyyətini izah etmək iqtidannda deyildi. İctimai quruluşun təh- 
lilinə dövlət haqqmda məsələdən başlayaraq, o, cəmiyyətin sinfı 
mahiyyətinin dərkinə qədər yüksələ bilmədi, dərk etmədi ki, döv- 
lət banşmaz sinfı ziddiyyətlərin məhsuludur. Cəmiyyətin inkişaf 
qanunlan M.F.Axundova məlum deyildi.

M.F.Axundov belə hesab edir ki, hakim quruluşa xas ziddiyyət 
və ədalətsizliklərin aradan qaldınlması üçün konstitusiyalı monar- 
xiyanm ohnası lazımdır. O, cəmiyyətin bütün qüsurlannm islahatlar 
yolu ilə aradan qaldınlmasmı mümkün hesab edirdi. “Pəs səltənətin 
davarm və silsilənin bəqası mövqufdur ehnə və millətin puç əqaiddən 
azad olmağma və bu şəraitdən sonra padişah gərək fərmauşxanalar 
açsm, məcmələr yapsm və millət ilə ittifaq etsin və millət ilə yek-



dil və yekcəhət olsun. Mülkü yalqız özüııün bilməsin, özünü ancaq 
vəkili-millət hesab eləsin və xalqın müdaxiləsi ilə qəvanin vəz 
etsin və parlamentlər tərtib eləsin və qəvanin iqtizasmca rəftar etsin 
və xudrəy heç bir əmələ qadiı* olmasm, yəni proqres məsləkinə düşsün 
və sivihzasyon dairəsinə qədəm bassm” '.

M.F.Axundov Şərq ölkələrində ictimai quruluşun dəyişdiril- 
məsi tələbini irəh sürür. Despotizm və köhnə hakimiyyətin aradan 
qaldmh-nası yolunu o, vətəndaşlann yekdilhyində görürdü və mütlə- 
qiyyəti məhv etməyin zəruri olduğunu hesab edərək yazırdı: “Ey 
əhh-İran!.. Sən ədəddə və istitaətdə despotdan bəməratib artıqsan. 
Sənə ancaq yekcəhəthk və yekdiUik lazımdır ki, revolyusiya edib 
übidiyyətdən nəcat tapasan”~. Lakin yekdihik (birhk) Axundovda 
ümumi və mücərrəd məfhumdur; aydm deyil kim kimlə birləşməhdir.

Axundov qeyd edirdi ki, din tərəfdarlan olan şəxslərin despotizmi 
məhv etraək üçün birləşmələri mümkün deyil, çünki, o yazdığı 
kimi, “Sənin əqaidin, sənin məzhəbin hberal olmağma maneədir”^

Axundov ictimai quruluşu hansı üsulla dəyişdirmək mümkün oldu- 
ğunu izah edə bihnədi, o, hökmdarları -  divanələri, tiran və despot- 
ları hakimiyyətə gətirən qabaqcadan lazım olan ilkin ictimai şərtləri 
görmürdü. Lakin bununla belə, Axundov öz dövrü üçün bir sıra 
mütərəqqi və demokratik ideyalar irəli sürnıüş, şahlann dözülməz 
zülmü və istibdadmm parlaq mənzərəsini vermişdir. “Aldanmış 
kəvakib” povestində Axundov xalqm xoşbəxtliyinin qayğısma 
qalan ağılh Yusif Sərracı despot və fanatik Şah Abbasa qarşı qoyur. 
Axundov Yusif Sərracı yaxşı bir islahatçı kimi mütləqləşdirir, sonun- 
cunun dövlət qumluşunda tətbiq etdiyi dəyişiklik və yenilikləri 
alqışlayır.

“Çün Yusif şalı bilirdi ki, müraxif yay fəsh padşahlıq atlan yaylağa 
aparıb bəsləmək bəhanəsi ilə ətraf xalqma çox əziyyət və cəfalar 
yetirirdi və olan çapırdı, talayırdı və əmiri-topxanə topçulann cüm- 
ləsinə xəzinədən məvacib götürüb heç birisinə bir həbbə vemıirdi 
və xəzinədar padşahhq pulun içinə çox qəlb pul qatıb xalqa 
dağıdırdı və Qəzvin bəylərbəyi xalqdan hədsiz rüşvət alu'dı və daruğə 
dövlətlilərə füqaranm müqabilində üz görürdü...” .

' “Üç məktub...”, ikinci məktub.
 ̂‘'Üç məktub...”, birinci məktub.
 ̂“Liberal” sözünü M.F.Axundov “dini danan, din elıkammı rədd edən, mütərəqqi 

insan” kimi izah edir (b a x : “Məktublar”m Azərbaycan variantı).



Axundov şah anbarlanndan yoxsullara taxıl paylayan, xalqm qay- 
ğısına qalan, rüşvətxorluğunun üstü açılmış dövlət məmurlannı işdən 
qovan, küçələri genişləndirən və su yolları çəkən Yusif Sərracm 
təşəbbüsünü alqışlayır.

Dövlət haqqmda məsələ ilə əlaqədar olaraq, Axundov bəra- 
bərlik kimi mühüm problemə də toxunur. Onun özü də təsdiq edir ki, 
“Kəmalüddövlə məktublan”nda toxunulmuş bütün məsələlər bəra- 
bərlik problemi ətrafmda dövr edir. Bərabərlik haqqmda bəhs edər- 
kən, Axundov hüquqi bərabərlik və əmlak bərabərliyini fərqləndirir.
O qeyd edir ki, hüquqi bərabərliyin zəruriliyi bütün alimlər tərə- 
fmdən qəbul edilib.

Əmlak bərabərliyinin də hüquqi bərabərlik kimi həyata keçiril- 
məsinin mümkün olub-olmaması haqqmda məsələ ən mübahisəli 
məsələ olaraq qalır. Axundov belə hesab edir ki, cəmiyyətin köhnə 
əsaslannm saxlanıldığı təqdirdə bunu etmək mümkün deyil. 0 , bəzi- 
lərinin əmlak bərabərliyinin bir neçə əsrdən sonra mümkün olaca- 
ğmı, digərlərinin isə bu müddəamn müdafıəsi üçün bir sua dəlillər 
irəli sürərək əmlak bərabərliyinin ümumiyyətlə mümkün olmadığmı 
israr edən bir sıra alimlərin fikirlərini xatırladır.

Axundovun bərabərlik məsələsinə ayırdığı diqqət göstərir ki, 
0 , ictimai quruluş problemləri ilə əsaslı surətdə məşğul olmuş, öz 
dövrünün bir çox mütərəqqi alimlərinin baxışlannı öyrənmişdir. 
Axundov bərabərlik məsələsi xüsusunda özünəməxsus fikir irəli sürür: 
“Zahirdə ağıla gələn budur ki, bu dünya başqa dəyişiklik tapmasa 
və insan övladı başqa bir təbiət və xilqət əldə etməsə, bu dünyada 
millətlərin bu vəziyyət və tərkibləri və insanlann bu əxlaq və təbiəti 
ilə mali bərabərlik mümkün deyildir”^ Beləliklə, o, insanlarm 
cəmiyyətdəki mövqeyi dəyişilmədən bərabərliyin qeyri-mümkün 
olduğunun dərkinə qədər yüksəlib.

Müasir şəraitdə əmlak bərabərliyinin mümkün olmadığmı israr 
edərək, Axundov nəzərə ahrdı ki, cəmiyyət ziddiyyətli əsaslar üzə- 
rində qurulub. Lakin o, əmlak bərabərliyini həyata keçirmək üçün 
cəmiyyəti necə dəyişdirmək lazım olduğunu dərk edə bilmədi. 
Qeyd etmək lazımdır ki, M.F.Axundov üçün artıq bərabərlik məsələ- 
sinin özünün qoyuluşu bir məziyyətdir.

' “Üç məktub...”, ön söz; fars variantı.
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Bu problemin Axundov tərəfındən qoyuluşunun orijinallığı 
ondan ibarətdir ki, o, fomıal, hüquqi berabərlik məfhumunu real, əmlak 
bərabərliyi anlayışmdan ayıra bilib.

Bərabərlik və insan haqlarmdan bəhs edərkən, Axundov qadm 
bərabərliyi məsələsi üzərində xüsusi olaraq dayanır. O qeyd edir 
ki, heç bir qanun qadm hüquqlannı yada sahnır və əgər yada salırsa da, 
bunu yalmz bu hüquqlan məhdudlaşdırmaq üçün edir. Buna görə 
də hüquq bərabərliyi boş sözlərdən başqa bir şey deyildir.

Axundov tam bərabərhyin zəruri şərtlərindən birinin azadhq 
olduğunu hesab edir. 0 , buna böyük əhəmiyyət verərək, bu məsələ 
barəsində öz “Kəmalüddövlə məktublan”, “Yek kəhnə”nin tənqidi” 
və digər bu kimi əsərlərində bəhs edh-. Dövlət quruluşunun tənqi- 
dində o göstərir ki, din dövləti işlərdə hakim mövqe tutub, bütün 
dövlət qanunlan şəriət, din üzərində qurulub və buna görə də yararsız 
və mənasızdır. Dövlət qanunları insanm azadhğmı onun əlindən 
alıb, despotizm zülmü və dəhşəti insan haqlan admı daşıyan nə var 
idisə, hamısmı məhv edib. Axundov fıkir azadlığmm cəmiyyətin inki- 
şafi və tərəqqisi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyhıi xüsusilə vurğu- 
layır. O deyir ki, əgər cəmiyyət üzvlərinə fıkir azadhğı verilməsə, 
hər bir inkişaf dayanar, mədəniyyət və elmdə durğunluq yaranar. 
Axundov israr edir ki, azadlığm bünövrəsi insanm mahiyyətinin 
özündədir.

İnsan azadhğmm əleyhdarlannı kəskin surətdə tənqid edərək o 
deyir ki, bir tərəfdən azadlığı insanlarm əlindən zahm padşahlar, 
digər tərəfdən isə ruhanilər ahrlar.

M.F.Axundov bəşəriyyətin azad olunması üçün cəmiyyətin yeni- 
dən qurulmasımn zəruri olduğunu qeyd edh-. Lakin cəmiyyətin yeni- 
dən quruhnası haqqmda məsələ onun tərəfmdən həll oİunmamış qalır. 
Axundovun fıkrincə, bəşərij^ətə azadlığı fılosof və alimlər gəti- 
rəcək. Əlbəttə ki, Axundov tərəfindən məsələnin bu cür qoyuluşu 
kökündən səhv və qüsurludur. Cəmiyyət ayrı-ayn fılosoflann fıkir 
və arzulanndan asılı olmayaraq inkişaf edir: o ona xas olan ictimai 
qanunlar üzrə hərəkət və inkişaf edir.



M.F.Axundov, zalım hökmdarlardan qurtuluş yolunu birlikdə 
görərək, xalq kütlələrini zülmü məhv etmək üçün birləşməyə çağı- 
rırdı.

“Əgər bu halət, yəni ittifaq sənə müyəssər olsaydı, özünə fıkir 
çəkərdin və özünü puç əqaidin qeydindən və despotun zülmündən 
nəcat verərdin” ^

M.F.Axundova görə, xalqm həmrəyliyi və həmfıkirliyi yolunda 
yeganə maneə dindir. Despotizmin mövcudluğunu şərtləndirən iqtisadi 
ilkin şərtİəri Axundov görmür. Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
M.F.Axundovun fəlsəfəsi məhdud idi və o, ictimai inkişaf qanun- 
larmı materialistcəsinə izah edə bilmirdi.

Despotizm insanlarm azadhğı və bərabərhyinin düşmənidir.
Vl.F.Axundov göstərir ki, zülm edənlər zühn edilənlərlə müqayi- 
sədə heç bir əxlaqi, mənəvi üstünlüyə maUk deyillər: “Bular, bizim 
(xalqm -  H.H.) can və malımıza himayət edirlənni? Yox. Bular bizim 
sinurumuzu ... düşməndən saxlayırlarmı? Yox. Bular bizim zükur 
və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? Yox. Bular bizdən ötrü 
şəfaxanalar və mədrəsələr açıblannı? Yox. Bular bizim ticarətimizə 
və kəsbimizə rövnəq verirlərmi? Yox. Bularm vasitəsi ilə biz xarici 
məmləkətdə ehtiram tapınqmı? Yox. Bulann himayəti ilə biz daxili 
məmləkətdə şərarəti-əşrardan əmin oluruqmu? Yox. Bulann səbəbi 
ilə biz fəqrdən nəcat bulmuşuqmu? Yox. Pəs bulann vücudu nəyə 
lazımdır?

Bularm vücudu ona lazımdır ki, bizim qazandığımızı və öz mül- 
kümüzdə yer altmdan tapdığımız az, ya çox qızıl və gümüşü əUmiz- 
dən alsmlar, xudrəy və biqanun, həvayi-nəfsləri təqazasmca, hər 
növ müsibət bizim başımıza gətirsinlər...”^

M.F.Axundov imtiyazh təbəqələri açıqcasma zəhmətkeş bəşə- 
riyyətin düşmənləri adlandmr. Bu, bir daha sübut edir ki, M.F.Axundov 
sadəcə olaraq seyrçi deyildi: onun dünyagörüşü fəal, təsirlidir, o, 
aydm və tamamilə qəti tələblər irəli sürür.

Hakim sinifləri kəskin tənqid edən M.F.Axundov, xalqm azad- 
iığmm təbhği üçün bütün m üm l^n olan vasitələrdən istifadə edərək,



məzlum xalq kütlələrinə böyük rəğbət və camyananlıqla yanaşır. 
0 , kədərlə qeyd edir ki, həyatda kasıblarm qismətinə yalnız zəh- 
mət və məhrumiyyət düşür, halbuki varhlar, mülkədarlar, heç bir 
zəhmətə qatlaşmadan, həyatm bütün nemətlərindən faydalanırlar.

M.F.Axundov bütün ictimai quruluş problemlərinə maarifçi kimi 
yanaşırdı. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, onun dünyagörüşü əməli, 
fəal səciyyə daşıyırdı. Öz mütərəqqi, demokratik ideyalannm təb- 
hği üçün, rus inqilabçı demokratlan kimi, M.F.Axundov öz baxışla- 
nnm beİletristik ifadə formasmdan da istifadə edirdi.

Hökmdar-feodaliann nadanhğı və kütlüyünü göstərərək, aman- 
sız zühıı və zorakılıq sistemini ifşa edərək, M.F.Axundov xalqı, zühn- 
karlan məhv etmək üçün birləşməyə çağmrdı. O, müstəbidlərin ira- 
dəsinin itaətkar icraçılarmm öz hökmdariarmdan da küt olduğunu 
göstərirdi: “Qollarmı sinəsində çarpazlayıb onlar sahibkarm nə 
deyəcəyini gözləyirlər. O, danışmağa başiayan kimi, hər tərəfdən 
təsdiq və razılıq səsləri eşidilir. Əgər günün günorta çağı desələr 
ki, indi gecədir, onlar cavab verərlər: “Tamamilə doğrudur, budur 
bax, Ay və ulduzlar da göründü” '.

Bu insanlann kütlük və yaltaqhğma qarşı nifrət və kinlə çıxış 
edərək, M.F.Axundov cəmiyyətin yenidən quruiması ideyasmı irəli 
sürür, yeni mütərəqqi döviət idarəsi formasım müdafıə edirdi. Xalqı 
müstəbid zülmündən qurtarmaq üçün o, nıütləqiyyətin məhv edil- 
məsini tələb edir, həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri şəraitlə birlikdə 
demokratik qanunlarm tətbiq olumııasmı tələb edirdi.

M.F.Axundov dövlət quruluşunun islahatı üçün zəruri olan ən 
müxtəlif məsələlərlə maraqlanırdı. O, büdcə, səhiyyə, qanunveri- 
cilik və s. bu kimi bir su:a məsələlər üzrə demokratik fıkirlər irəli sürüb. 
İctimai quruluşun təhlilində o, bütün m əsələlərə diqqət yetirir, işin 
dərinliyinə vanrdı. Lakin, artıq yuxarıda dediyimiz kimi, o, ictimai 
quruluşu dəyişdirmək iqtidarmda olan əsas hərəkətverici qüw əni dərk 
edə bilmədi. O, materializmi ictimai hadisələr sahəsinə tətbiq edə 
bilmədi.

‘ “Üç məktub...” , birinci məktub; Azərbaycan dilindəki variantı,
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''Hər bir fırıldaqçı özilmi dövlət 
mdnıuın kımi qəhmə versrakyazıq xalqa 
ziilm edir".

M.F.Axıındov

Bir demokrat kimi M.F.Axundov elə bir dövlət quruluşunun 
arzusunda idi ki, orada dövlətin idarə olunmasmda xalq özü iştirak 
etsin. M.F.Axundov dəfələrlə deyirdi ki, belə olduqda vətənpərvərlik 
üstünlük təşkil edən hiss olacaq, xalq öz vətənini daha da çox sevəcək 
və onun xoşbəxtliyi və rifahı uğrunda mübarizə aparacaq.

M.F.Axundovun sözlərinə görə, hökmdar xudbinUk məqsədləri 
güdməməUdir. Hökmdar xalqm qayğısma qalmahdır və yalnız bu 
yolla onun məhəbbətini qazana bilər. Bu cür dövlət idarəetməsi 
zamam qorxunun təsiri altmda itaət etməyə yer qalmayacaq, “Qorxu 
cəhətindən göstərilən itaətin etiban və səbatı yoxdur.

Nadirdən ziyadə m əxuf despot olmazdı və ona göstərilən itaət- 
dən ziyadə itaət təsəw ürə gəhnəzdi. Axır aləmə məlumdur ki, nəti- 
cəsi nə oldu. İtaət o surətdə binahdır ki, iradətdən və məhəbbətdən 
naşi ola” ^

M.F.Axundov ərz edir ki, dövlətin sarsılmazhğmm şərtlərindən 
biri millətin savadh olması və onun mövhumatdan azad edilməsidir. 
Əsil hökmdar mədəniyyət ocaqlarmm təsis olunmasma, ictimai 
təşkilatlarm yaradılmasma kömək etməh, öz xalqmm maariflənmə- 
sinin qayğısma qalmahdır. Hökmdar yalnız öz millətinin onu idarə 
etmək, qanunlan təsis etmək, parlament yaratmaq üçün vəkilidir. 
Hökmdar tərəqqi yoluna qədəm qoymah və maarif və sivilizasiyanm 
yayılması üçün şərait yaratmahdır. Axundov yazır; “ ...taki, bu səbəb 
xatirinə... xalq onu bərgüzidə bilib sevsinlər və onun haqqma bir 
kimsəni şərik bihnəsinlər və silsiləsində bir kəsi müddəi olmağa 
qoymasmlar və onun vücudunu baisi-əmn və asayiş və mücubi- 
ədalət və səadət bilsinlər və patriot olsunlar. Yəni padişahm ismi ilə 
vətəndən ötrü can və mallannı müzayiqə etməsinlər” .̂

M.F.Axundov hər cür istibdadı, o cümlədən çar mütləqiyyətini 
amansızcasma tənqid edir. Hərçənd o, birbaşa çarizm və onun
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müstəmləkəçilik siyasətinə işarə etmir, lakin Axundovun İranm döv- 
lət quruluşu, məmurlarm süründümıəçiliyi, küt dövlət xadimləri 
barəsindəki ifadələrinin əksəriyyəti bilavasitə çar Rusiyasımn da 
dövlət quruluşuna aiddir.

M.F.Axundovun fikrincə, dövlət müəssisələrində öz qərəzli xud- 
bin məqsədlərinə deyil, xalqm xoşbəxt olmasma nail olmağa çalışan 
namuslu, nəcib insanlar işləməlidir. Lakin, M.F.Axundovun qeyd 
etdiyi kimi, İranm dövlət idarələrinin dəftərxanalannda işin təşki- 
lində və kargüzarlıqda tam hərc-mərciik hökm sürür. Böyük dövləti 
əhəmiyyətə malik akt, fərman, sərəncam və digər sənədlərdə aym 
tarixi və il, onlarm tərtib olunduğu yer göstərihnir, məktublaşmam 
aparan adamm vəzifəsi və rütbəsi bildirihnir. Ümumiyyətlə, İranm 
dövlət orqanlarmda tərtib olunmuş sənədlərdən onları tərtib edən 
adamdan başqa heç kəs baş aça bihııir.

Eyni ilə bu cür hərc-mərclik məhkəmə orqanlannda da hökm 
sürür. Mühüm hüquqi aktlarda məhkəmə sənədləri tərtib olunan 
zaman bunun tarixi və iştirak etmiş adamİarm adı və atasmm adı göstə- 
rilmir. Bəzən belə cümİələrə rast gəlirsən: “Satmalma mənim iştira- 
kımla oldu”, bu iştirak edənin isə kim olduğu göstərihnir. Möhürü 
yoxdur, yalnız hansısa Bağır və ya Məhəmmədin adı yazıhb. Və ya 
məhkəmə prosesi aktlannda oxuyursan ki, “İş mənim yammda 
araşdınhb” . Bundan sonra möhür qoyulub və “Kazım” yazıhb. 
Beləlildə, bütün bu insanlann kim olduğundan baş çıxartmaq olduqca 
çətindir. Buna görə də məhkəmə orqanlannda tərtib olunmuş akt və 
digər sənədlər əshndə heç bir əhəmiyyət kəsb etmirdi.

Mühakimə üsulu sahəsində də İranda çox böyük qarışıqhq var: 
məlıkəmə orqanlannm onun əsasmda fəaUyyət göstərə biləcəyi 
qanunlar məcəlləsi yoxdur. Hərə necə biHr, elə də 'hərəkət edir. 
Rüşvətxorluq, bir qayda olaraq, bütün təsisatlarda hökm sürür. “Xülasə, 
bir kitabi-qanun yoxdur və heç bir günahm cəzası və heç bir savab 
əcri müə3̂ ə n  deyil. Hər kəs ağhna hər nə çatar, əm ələ gətirər” '.

M.F.Axundov kargüzariığm bu cür apanhnasmı tənqid edərək və 
məqsədəuyğun olmadığmı göstərərək, bunun əsash surətdə dəyiş- 
dirilməsini və İranm məhkəmə orqanlan və dövlət müəssisələrində 
lazmıi qayda-qanunun yaradılmasmı zəruri sayırdı.

Dövlət himayəsi altmda olan qəzetlər İranm fərasətsiz hakim- 
ləri, məmurlan və heç nəyə yaramaz dövlət aparatmı hər cür yolla
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tərifləyirlər. “Vəqta ki, ruznameyi-dövlətini açırsan, görürsən ki, lıələ 
dirilərin işinə nəzm vennəmiş, ölülərin işinə qoşulubduriar və 
əməleyi-mÖvta üçün qanun və qərari-cədid yazıblar və bir belə 
ədna əmrin isnadım da şəxsi-əw əli-dövlətə veriblər.

Keçmiş həftənin ruznaməsində oxuynrsan ki, padişahm üməra 
və ülənıa evlərinə təşrif aparmağı vaxtmda pişkeş və payəndaz möv- 
quf olubdur. Sonra gələcəkdəki həftənin mznaməsində görürsən ki, 
əlahəzrəti-padişah fılan yerə teşrif apamıışdılar və fİIan töhfə 
pişkeşi-hüzur olumnuşdu və mətbui-təbi-hümayun düşmüşdü.

Tehran nıznaməsinin bir səhifəsində görürsən yazıblar ki, bu- 
run, qulaq kəsməyin İran dövlətində hərgiz vüquu yoxdur... Haman 
mznamənin başqa səhifəsində Mazəndaran əxbannm zikrində oxu- 
yursan ki, Mehdiquiu Mirzə bir əttann qulaqlarm ibrətən-lilnazirin 
kəsibdir. Çünki bir seyyidm yüz tümən pulunu təqəllüb ilə yemiş 
imiş” '.

İranm onun müasiri olduğu dövlət qumluşunu amansız surətdə 
tənqid edərək, M.F.Axundov Qədim Şərq dövlətlərini ideallaşdırır 
və eyni zamanda öz sosial ideahm şərh edir. O, “Peymani-fərhəng”in 
(“Əhdi-hikmət”) qüdrətindən bəhs edir. Axundov ərz edir ki, bu 
qanun qüw ədə olanda, xalq xoşbəxt və rahat yaşayaraq, yoxsulluq 
və səfalət nə olduğunu bilmirdi. “[Ey İran! Sənin (Qədim Şərqin- / / . / / .)  
oğullarm, nəvələrin nəsihət olsun deyə sənin keçmiş əzəmətinin 
yazıh abidələrini belə mühafızə etməmişlər; sənin keçmiş şÖhrətini 
biz başqalanndan, sənin əzəmətinin indiyə qədər yeganə sahibi 
olaraq qalan qədim yunan tarixlərindən öyrənirik, çünki Yunamstan 
sənin möhtərəm, qocaman tarixini qədim dünyanm başqa xalqlarma 
nisbətən daha yaxşı öyrənmişdir]” .̂

“Peymani-fərhəng”in (“Əhdi-hikmət”in) əhkamlan o zaman 
mövcud olan dövlət struktumndakı heç bir rəisə ölüm hökmü çıxar- 
maq hüququ vermirdi. M.F.Axundov böyük mh yüksəkhyi ilə bəhs edir 
ki, çox uzaq keçmişdə hətta heyvanlan belə cəzasız öldüımək oÜTiazmış. 
Cinayətkarlar haqqmda hər bir aynca halda hökmdara məlumat 
verirdilər və artıq o, “Əhdi-hikmət” əsasmda öz qərannı çıxanrdı. Ümu- 
miyyətlə, o dövrdə ölüm cəzasmdan mümkün olduğu qədər çəki- 
nirdilər və onu yalmz son dərəcə zəruri hallarda həyata keçirirdilər.

1



Qədim Şərqin bu dövlətlərinin hökmdarlannm yanmda müdrik 
və vicdanlı mesləhətçilər, nədimlər olurdu. Onlar hökmdarm fəaliy- 
yətini istiqamətləndirməli idilər. Bundan başqa, Axundovun sözlə- 
rinə görə, şahm yanmda daim baş müdrik (“böyük möbid”) olardı və 
bütün müasir elmi və tarixi bilildərə malik olaraq, xüsusən “Pey- 
mani-fərhəng”in əhkamlarma yaxşı yiyələnərək, bütün mübahisəli 
məsələ və anlaşıhTiazhqları ədalətli surətdə, qanuniara əsasİanaraq 
həll edərdi.

Bundan başqa, şah lıər gün onun yanma gələnləri qəbul edərdi, 
həftədə bir dəfə isə məxsusən yalnız xahiş və şikayət vermək üçün 
qəbul günü keçirilərdi. Həmin gün hər bir təbəə maneəsiz olaraq 
öz şikayət və xahişi ilə bilavasitə şaha müraciət edə bilərdi.

M.F.Axundov fıkrinə davam edərək göstərir ki, şahlar öz təbə- 
ələri ilə bir süfrə arxasmda əyləşməyi, onlarla duz-çörək kəsməyi 
öz ləyaqəti üçün həqarəth saymazdılar.

Şah hər şeyin qayğısma qalardı. Belə ki, dövlətin işi düzgün qurul- 
muş poçt rabitəsi, hökumətin ayırdığı atlarm olduğu poçt stansiya- 
lan var idi. Bu qayda sayəsində çaparlar ləngimədən daim şaha müx- 
təüf hökumət adamlanndan məlumatlar çatdırar və bütün dövlətə 
onun əmrlərini yayardılar.

“Peymani-fərhəng”də həm hər bir xeyirxah, dövlət üçün faydah 
işə görə mükafat, həm də hər bir yaramaz hərəkət və cinayət üçün 
cəzalar dəqiq və aydm müəyyən edilmişdi. Əgər kimsə bu məcəllə 
əsasmda hər hansı bir cəza alardısa, bu zaman şahm əshabələrindən 
heç kəsin cəzanm ləğv olunması barəsində vəsatət etməyə cəsarəti 
çatmazdı.

M.F.Axundovun yazdığı kimi, müharibə zamanı ordu, düşmən 
üzərində qələbə çalaraq, günahı olmayan əhalini talan etməyi heç bir 
vaxt özünə rəva bilməzdi. Qoşunlar hənıçinin səyahətçiləri və 
ümumiyyətlə, ranı edilmiş diyann bütün sakinlərini təhqir etmək- 
dən çəkinirdilər.

“Əhdi-hikmət” vətəndaşlarm hüquqi və əmlaki haqlannm qo- 
runmasmı təmin edirdi. Bütün vətəndaşlar “Peymani-fərhəng”in əh- 
kamlannı öyrənməli idi. Hətta şah hər gün müəyyən edilmiş vaxtda 
öz məşvərətçilərinin iştirakı ilə “Peymani-fərhəng”in müxtəhf 
fəsillərini oxuyub təfsir edərdi ki, bütün hallarda yanılmadan onun 
göstəriş və əlikamlarma əsaslansm.



M.F.Axundov dövlət qumluşunun daha yaxşı olması üçün höku- 
mətin, xalqm qayğısma qalaraq, yaxşı, rahat yollar çəkməsini zənıri 
sayırdı. O, həm də qeyd edirdi ki, rabitə şəraiti və yollann düzgün 
çəkilişi hərbi məqsədlər, hər bir diyann təhlükəsiziiyi və abadlığı 
üçün böyük əhəm i}^ətkəsb edir, çünki bundan ticarət və sənayenin 
uğurlu olması və deməh, xalqm yoxsulluq və avamhqdan azad ohnası 
asılıdır. Buna görə də hökumət ölkədə rabitə yollan, ticarət və 
sənayenin inkişafma lazımi diqqət yetimıəlidir.

“Hekayət” (“Sismondi haqqmda”) adh nisbətən kiçik məqalə- 
sində M.F.Axundov, maarifçilərin fəahyyətini ideallaşdıraraq, İngil- 
tərə və Fransada sənayenin inkişafmdan bəhs edərkən qeyd edir ki, 
Fransada və ələküsus, İngiltərədə filosof və iqtisadçılar xalqm xeyri 
üçün maarifin inkişaf etdirihnəsinin zəruriliyi haqqmda bir sıra 
traktatlar yazmışlar.

“...Az müddətdə külli-aləmin ehtiyacma kafı miqdardan bəm ə- 
ratib ziyadə əqmişə və əm təə hazır edib, Firəngistanda və sair 
əqalimdə hər şəhrin bazar və karvansaralannı ənva və əqsam əşya ilə 
doldurdular. Və bu əməlin məahndan saf qafil idilər və hərgiz xəyal- 
larına xütur etmirdi ki, bu işin nəticəsi aqibət ərbabi-tənxahm 
iflasına bais olacaqdır...” '.

“İngilis həkimlərindən Sismondi adh birisi müşahidə etdi ki, 
ərbabi-istitaət külli-tənxahlannı xalqm ehtiyacından zaid miqdarda 
əmtəə və əqmişənin tədarükünə sərf etdilər ki, füruşa yetirsinlər. 
Bu surətdə haman ərbabi-istitaətin əməhndə onlann iflasını piş- 
əzvəqt istinbat edib ehtiyata düşdü və onlan qəflətdən oyatmaq üçün 
Londonda parianıentdə məcməi-amdə minbərə çıxıb keyfıyyəti- 
məsturu təqrir və bu məsəh vəzinin təqviyətində bəyan elədi”-.

İngiltərə və Fransanın milli sənayesinin inldşafım Sismondi 
nıhunda işıqlandıraraq, M.F.Axundov bu sənayenin inkişafını yanhş 
olaraq m aarifçi-fılosof və iqtisadçılarm  təbliğatı ilə izah edir. 
F. Engelsin göstərdiyi kimi, ehn və maarif öz inkişafı üçün xeyli 
dərəcədə sənayeyə borcludur.

' M.F.Axundov. “Hekayət” (“Sisınondi haqqında”), səh. 1. 
 ̂Yenə orada.
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Kapitalist istehsal üsulunun inkişafını Sismondiyə əsaslanaraq 
şərh edərkən M.F.Axundov ifrat istehsal nəticəsində baş verən iqti- 
sadi bölıranları düzgün olmayaraq qızğm istehsahn sonuncunu əha- 
linin tələbatmdan artıq olan həcmə çatdırması ilə izah edir, halbuki 
əshndə kapitahst cəmiyyətində iqtisadi bölıranlar ona görə baş 
verir ki, istehsal əhahnin ahcüıq qabiliyyətindən çox olur.

Iranm dövlət quruluşunun heç bir tənqidə layiq olmadığmdan, 
ticarət və sənayenin qeyri-qənaətbəxş təşkil olunduğundan, kəndh- 
lərin achq çəkdiyindən, varh siniflər və ruhanilərin isə dövlət xəzi- 
nəsinə bir qəpik də belə ödəmədiklərindən çıxış edərək, M.F.Axundov 
belə hesab edirdi ki, yaranmış şəraitdə dövlətin vəziyyəti pisləşəcək, 
çünki “...hər yerdə təhmil füqəranm üstündədir. Mühəssillər oları 
hər güzərgahda təhsih-mahyyat üçün işgəncəyə çəkirlər” *.

M.F.Axundov qubemator və məmurlarm m üxtəhf bəhanələrlə 
zəhmətkeş xalqdan vergi, baş vergisi və s. aldığmı təsvir edir. 
Fərasətsiz, kobud hökmdarlar qabaqcıl ölkələrdə işlərin gedişatmı 
izləmir və bihnirlər ki, orada eknlərin uğurlan sayəsində elə qaydalar 
təsis olunub ki, onlara riayət etdikdə, dövlət gəlirlərindən bir qəpik 
belə itə bilməz, işçilərin məvacibindən heç bir qəpik də təyinatm- 
dan kənar istifadə olunmaz. Bu qabaqcıl ölkələrdə, M.F.Axundova 
görə, hər yerdə gəlirlər müəyyən kassalara yığılır və sonra oraya bütün 
xərclər köçürülür.

Iranda buna bənzər bir şey yoxdur. Hər bir fmldaqçı özünü dövlət 
məmuru kimi qələmə verərək yazıq xalqa zülm edir. “Padişaha 
maliyyat ver, füqəraya fıtrə və zəkat ver, qurban kəs, yüz qızıl, ya iki 
yüz qızıl xərc elə, get həcc qıl, ac ərəbləri dojoır və qazandığmm 
beşdən birisini də mənə ver” .̂

Bəşər övladınm tələbatlanndan bəhs edərkən, M.F.Axundov 
qeyd edirdi ki, insanm üç tələbatı var: birincisi -  onun mövcudluğu 
üçün zəruri olan tələbatlar; üdncisi -  zelıni; üçüncüsü -ruhani, mənəvi. 
Insan öz həyatı boyunca bütün bu tələbatları ödəməyə və öz varhğı 
üçün lazım olan nemətlərdən zövq almağa çalışu.



M.F.Axundov göstərir ki, insanın cismani tələbatlarını ödəmək 
üçün geyim, qida, məskən və rahatlıq lazımdır. Ruhani və zehni tələ- 
batlan ödəmək üçün insan elmlərə yiyələnməli, bilik əldə etməli 
və təbiətin qanunlannı dərk etməyə çahşmahdır. Əgər insan bunlan 
etmirsə, onda mahiyyət etibarilə, insanla heyvan arasmda heç bir 
fərq olmur.

İnsanm ruhani tələbatları ailə, qohum və dostlara, və xüsusən 
vətənə məhəbbət hissi ilə ödənilir: “Ehtiyaci-ruhani rə f olurməhəb- 
bəti-əyal və m əhəbbəti-əqrəba və dustan və m əhəbbəti-vətən ilə. 
Hətta m əhəbbəti-əyal və vətən bir mərtəbədə ruha müəssirdir ki, 
bəzi əmziceyi-əfradi-bəşərdə əyahn və vətənin müfariqəti həlakətə 
dəxi bais olur” .

Daha sonra M.F.Axundov qeyd edir ki, birinci tələbatı, yəni geyim, 
qida, məskən və s. olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan vasitələr 
həyat üçün zəruridir. “Pəs hər kəs onun təhsilinə məcburdur ki, iqdam 
etsin. Bu surətdə əgər bir para vəsailin kəsbinə miqdari-kəfafdan zaid 
dərəcədə iqdam olunsa, kasibinə nisbət başqa vəsailin nöqsanma 
bais olacaqdır” '.

* * *

Axundov Kəmalüddövlənin dili ilə öz dostu CəlaİüddövIəyə 
deyir: “Heyf sənə, ey İran, hanı bu dövlət, ham bu şövkət, hanı bu 
səadət? Ac, çılpaq ərəblər səni min iki yüz həştad ildir bədbəxt 
etdilər. Sənin torpağm xərabdır və əhlin nadandır və sivilizasyoni- 
cahandan bixəbərdir və azadiyyətdən məhrumdur və padişahm des- 
potdur və despot zülmünün təsiri və üləma fanatizminin zoru sənin zəf 
və natəvanlığma bais olubdur və sənin qabiliyyətini künd edibdir 
və cövhəri-əqlini paslandınbdır...” .̂

M.F.Axundov qeyd edir ki, indi bəşəriyyətin bədbəxtliyi ondan 
ibarətdir ki, insan zəkası hərəkətsiz və ruhani işlərdən kənar olaraq dar 
çərçivəyə salmmışdır.

“Bir tərəfdən, islam dini övliyalan bizim axirət həyatı və əbədi 
xoşbəxtlikdən məhrum olmamağımız üçün din və imanı tərk etmə- 
məyi tam şiddətlə təkid edirlər; o biri tərəfdən, Avropa alim və

' M.F.Axıındov. “Hekayət” ("Sismondi haqqında”), səh. 1 
 ̂“Üç məktub...”, birinci məktub.



fılosoflan fəryad edirlər ki, biz bərbəriyyət, vəhşilik və cəhalət 
aləmindən çıxaq, ehn təhsii edək və sivilizasyon qazanaq.

Əgər islam dini övliyalarmm sözünü dinləsək, elm və sivilizas- 
yon işıqlanndan məhrum olanq; necə ki, məlırum qalmışıq. Və 
əgər Avropa ahm və fılosoflarmm sözünə qulaq asıb elm və sivih- 
zasyon dairəsinə qədəm qoymaq və barbarhqdan, vəhşiyyət və cəha- 
lətdən nəcat tapmaq istəsək, o vaxt dinimizə və cənnət hurilərini 
görmək həsrəti ilə bəsİədiyimiz şirin arzulanmıza əlvida!” *

M.F.Axundov deyirdi ki, bir çoxlan, bir tərəfdən şah, despot, 
tiranlann, digər tərəfdən isə ruhanilərin təsiri altmda öz inkişafmda 
tamamilə dayanmışlar, onlarda qabiliyyətlər kütləşmiş, yaltaqhq, 
riyakarhq, namərdlik, qorxaqhq inkişaf etmişdir. Bir sözlə, onlarm 
bütün nəcib keyfıyyətləri: azadlıqsevərlik, mərdlik, təmənnasızhq 
və başqaları tamamilə əks xüsusiyyətlərlə əvəz oiunmuşdur. Bunun 
günahkarlan şah, despot və ruhanilərdir.

Lakin M.F.Axundov bədbin deyildi; bir demokrat kimi o öz 
xalqmm qüw ələrinə inanırdı və deyirdi: vaxt gələcək, indi məzlum 
xalq müstəbidliyə qarşı çıxış edəcək, köləlik zəncirlərini qınb ata- 
caq, fanatizmdən azad olacaq və yenə də dünyanm bütün mədəni 
xalqları ilə bir səviyyədə olacaq.

M.F.Axundov vurğulayu* ki, vaxt keçər və məzlum xalq öz qüwəsi 
ilə rüsvayçı nadanhq buxovlannı üzərindən atar və firavan yaşayar.

M.F.Axundovun Firdovsinin məşhur “Şahnamə” sindən 
(“Şahlarm kitabı”) şeirlər sitat gətirdiyi Kəmalüddövlənin birinci 
məktubuna etdiyi qeyddə bunu oxuyuruq: “Elm və mərifətdə öz 
əsrinin yeganəsi olan Məğrib fazili Əbdürrəhman İbn-Xəldun ərəb- 
lərin peyğəmbərlərinin xalqm mahnı qarət edib yemək məqsədi ilə 
dini vasitə etməsi haqqmda Firdovsinin sözünün doğruluğuna mö- 
təbər şahiddir. O öz tarixinin birinci hissəsində ərəblərin təbiəti 
haqqmda deyir:

Ərəblər öz təbiətlərində olan vəhşilik nəticəsində qarətçi 
olurlar və bacardıqlan hər bir şeyi talan edirlər” .

Bundan sonra, digər fəsildə Əbdürrəhman ibn-XəIdun öz həm- 
vətənliləri haqqmda belə deyir: “Öz vəhşi xasiyyətlərinə görə [ərəblər' 
rəyasət uğrunda mübarizə aparmaqda göstərilən müqavimət, şiddət 
və kobudluq nəticəsində bir-birinə tabe olmaqda xalqlar içində ən
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inadcıl tayfadır. Onlann fıkıi bir nöqtədə nadir hallarda birləşir. Elə ki, 
peyğəmbərlik, vəlilik və din meydana çıxdı, bunlan gətirən də özlə- 
rindən oldu, təkəbbür və başçılıq üçün vuıaışma adəti də aradan qalxdı, 
onlarm bir-birinə tabe olmaları və birləşmələri asanlaşır və bunun 
sayəsində qələbə çalmaq və ölkəyə sahib ohnaq mümkün olur” .

Daha sonra, üçüncü fəsildə, Əbdün'əhman ibn-Xəldun deyii" “Bu 
onlarm ümumi hahdır və təbiətlərində insanlann əlində olanı qarət 
etmək [xasiyyəti] var. Onlann ruzusu həqiqətdə oxlarmm kölgə- 
sindədir. Onlar insanlann mahnı talayıb-çapmaqda hədd-hüdud bil- 
məzlər, gözlərinə sataşan hər bir mal-dövləti qarət etməyə ahşmışlar, 
onlar talançıhğı qələbə və təsərrüflə başa çatdırdıqlan zaman, insan- 
lann öz mallarmı hifz etmək siyasəti batil olur və abadlıqlar xəra- 
bəliyə çevrihr” .

M.F.Axundov sözünə davam edərək yazır ki, “Beləliklə, aydın 
olur ki, ərəb işsiz, peşəsiz, kinli, vəhşi, şücaətli bir tayfadır ki, onlann 
məişəti əsasən soyğunçuluq və yol kəsməklə təmin olunur. Onlann 
bir-biri ilə birləşməsi çox çətin bir işdir. M əgər ki, bir şəxs pey- 
ğəmbərlik ya imamət yolu ilə onlan öz başma yığa və onlara əmr edə, 
0 zaman aləmi alt-üst edə bilərlər, necə ki elədilər... Ərəblərin 
vəhşihk əlamətlərindən bəzisi budur ki, onlar selırə, caduya, göz- 
dəyməsinə, kahinliyə, divə, pəriyə, ifritə, cinə, şeytana, mələkə və 
bu kimi mövhum varlıqlara inanırlar. Bu halət Afi'ika, Amerika və 
Avstraliya vəhşiləri arasmda da görünür. ...Ərəblərin vəhşilik nişa- 
nələrindən biri də budur ki, oğlu olan kişilərin adma oğlunun adını 
da əlavə edirlər... Bunun səbəbi odur ki, ...onların məişəti daima 
müharibə qənimətindən... olur ki, tayfanm qocaları bir yerə yığn* və 
camaat üzvlərindən hər birinə ondan pay verirlər. Oğlu olan kişi, oğlu 
olmayan kişiyə nisbətən qənimətdən və məhsulatdan artıq pay apanr. 
Vəhşilər yazmaq bilmədiklərindən övladı olan kişiləri övladsız 
kişilərdən ayırmaq üçün oğulun admı atanm adma əlavə edirlər

* * *

M.F.Axundovun “ 1618-ci ildə Bağdad yaxmlığmda Türkiyə 
ordusunun vəziyyəti” adh məqaləsi də xeyli maraqhdır. Bu əsərdən 
görünür ki, M.F.Axundov hərbi m əsələləri də yaxşı dərk edirdi.

' “Üç raəktub...”, birinci məktub {ıniiəllifın qeydhn).
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O, Şah Abbasın səciyyəvi xüsusiyyətlərini təsvir edərək yazırdı: 
“Şah Abbasın cəmi seciyyəvi sifətləri bir yana, ancaq bir şeyi 
demək lazım gelir ki, bir sərkərdə və hakim olaraq, açıq meydanda, 
silah gücünə yox, ince fənd ilə, vəziyyətdən və fürsətdən istifadə 
edərək düşmənə qalib gəlirdi...'

1618-ci ildə Bağdad yaxmhğmda Türkiyə ordusunun məğlub
olmasmm səbəblərini ətraflı surətdə təhlil edərək M.F.Axundov 

t

yazır: Iran qoşun dəstələrinin ələ keçirdikləri çoxsaylı sənədlər ara- 
smda Türkiyə ordusunun rəislerindən birinin məlrtubu aşkar edil- 
mişdi. Şah Abbasm tarixçisi İskəndər bəy onu tərcümə və çap edir. 
M.F.Axundov həmin məktubu ilk dəfə olaraq rus dilinə tərcümə 
edir və “ 1618-ci ildə Bağdad yaxmhğmda Türkiyə ordusunun veziy- 
yeti” adlı əsərinə daxil edir.

Türk sərkərdesinin məktubunu şərh edərək, M.F.Axundov qeyd 
edir ki, məktub Türkiyənin öz sərkərdəsinin düşüncəsizliyi nəticə- 
sində acmacaqlı vəziyyətə çatdmlmış nəhəng ordusunun pozuldu- 
ğundan xəbər verir.

“Nəhayət, Bağdad yaxmlığmda qalmaq imkanı ohnayan Türkiyə 
baş komandanı öz dövlətindən geri çəkilmək icazəsi gözləmədən, 
ordunun sağ qalmış nəfərlərini labüdden məhv olmaqdan qurtarmaq 
üçün geri çəkilməyi qət etdi. Ancaq müvəffəqiyyətlərlə ruhlanmış 
düşmən dəstələri arasmdan geri çəkilmək də az fəlakətli deyildi.Belə 
bir çətin vəziyyətdə o, şahm mərhəmətinə müraciət etdi; hərbi əməliy- 
yatm dayandınlmasım, Bağdad yaxmlığmda onun rəyasəti altmda qal- 
mış qoşunlamı çıxanlmasma və İstanbula qayıtmasma icazə verməsini 
təvəqqe etdi və bu mərhəmət müqabilində iki dövlət arasmda sülh 
bağlanmasma ürəkdən kömək edəcəyini vəd etdi. Şah, Türkiyə baş 
komandanmm xahişini qəbul etdi və onun düşərgədən çıxmasma 
icazə verdi...

Yolda 0 öz acığmı, iranlılann kiçik bir dəstəsindən qorxub qaç- 
mış və bununla da, türk ordusunun hərbi əhval-ruhiyyəsinin zəiflə- 
məsinə səbəb olmuş Diyarbəkİr valisi Murad paşadan aldı. Yata- 
ğamn bir zərbəsi ilə bu bədbəxtin başı bədənindən a j^ d ı. Bu, türklərin 
fəlakəti ilə nəticələnən yürüşün axmncı qurbanı oldu. Bundan sonra 
Bağdad uzun müddət iranlılann əlində qaldı” .̂

1 M.F.Axundov. Əsərləri. IIc ., Bakı, 1938, səh. 160-161 
^Yeneorada. 169-170.



Ərəblərin yürüşlərindən və onlarm elm və mədəniyyət abidələ 
rinə münasibətindən bəhs edərkən, M.F.Axundov xüsusi bir qüw ə 
ilə vurğulayır ki, ərəblər Misirin İskəndəriyyə kitabxanasmı məhv 
ediblər və bu cür barbarcasma münasibətin nəticəsində qədim m ədə- 
niyyət və incəsənətin bütün izləri məhv olub. Mədəniyyət abidələrini 
məhv edərkən ərəblər, əsasən, belə bir mülahizədən çıxış edirdilər ki, 
bu abidələr islamiyyətin yayılraası yolunda maneədir.

M.F.Axundov fikrinə davam edərək yazır ki, bizim bəzi həm - 
vətənhlərimiz deyəcəklər ki, onlarm — ərəblərin, elmlərin dirçəl- 
məsinə səbəb olduqlannı nəzərə aİaraq, ərəbləri elm və incəsənətin 
düşməni saymaq ohnaz. Əlbəttə, müəyyən mənada, buna etiraz etmək 
və bunu etiraf etməmək ohnaz. “Ərəblər hicrətin əwəllərində, misir- 
hlərin və parsilərin bütün elmlərini aləmdən yox etdilər. İki-üç yüz 
il sonra öz işlərindən peşman oldular. Fövt etdiklərini ödəməyə giriş- 
dilər. Lakm heyhat... heyhat... T ələf etdiklərini ödəmək mümkün
deyildi.

Xəlifələrin elmləri rəvaclandırmalan da ümumi ohnamışdır. 
Xəlifələr əsrinin elmləri bir neçə xüsusi mədrəsəyə məhdud və 
münhəsir idi.

İslam xəUfələri tərəfmdən bəzi elm və sənət növlərinin rəvaclan- 
masmda göstərilən hümmətin faydası, Əmr-As, Səd-Vəqqas və Tahir 
tərəfmdən Misirdə və İranda elmlərə vurulan ziyan müqabilində göl
yanmda bir damcı su kimidir” ’.

M.F.Axundov qeyd edir ki, tarixdən məlum olduğu kimi,
ərəblər elmlərin baniİərİ deyildi, elmləri yaradan qədim yunanlar, 
bizanshlar, misiriilər, farslar və hindUlər idi.

^ ^ ^

M.F.Axundov öz əsərlərində insan şexsiyyətinin azadhğı m əsə- 
lələrinə çox diqqət yetirirdi. İnsan şəxsi}^ətinin azadiığı məsələsi 
üzrə baxışlannı o, xüsusilə qabanq və aydm şəkildə “Con Stüart Mill 
azadlıq haqqmda” məqaləsində şərh edib.



Bu əsərdə M.F.Axundov göstərirdi ki, insan daim tərəqqiyə can 
atır, tərəqqi isə təfəkkür, fikir azadlığı olmadan mümkün deyil. 
M.F.Axundov sonra qeyd edirdi ki, bizim əsrdə tərəqqimizin nəti- 
cələrini ünıumi bir anlayışla -  sivilizasiya məfhumu ilə adlandır- 
maq qəbul olunub. Sivilizasiya anlayışı incəsənət, elm, dövlətin 
qüdrəti, millətin rifahı və mədəniyyətin sair bu kimi ilkin şərtlərini 
ehtiva edir. Sivilizasiya və tərəqqi üçün cəmiyyətin hər bir fərdinin 
azad olması, onun öz təfəkkür prosesində məcburihyə məruz qal- 
mamas:, hər bir fərdin öz fıkrini və əməlini ifadə edə bilməsi zəru- 
ridir. M.F.Axundov vurğulayır ki, belə olduqda mütərəqqi ideyalar 
başqalannm nəzərində elə qavramlar ki, cəmiyyət bundan fayda əldə 
edər. Əgər bu baş tutmasa, bu və ya digər fərdin fıkrinin əsassızhğmı 
cəmiyyətdə bəziləri başa düşər və digərlərinə izah edər. Sərbəst fikir 
mübadiləsi prosesində, fıkirlərin toqquşması nəticəsində tədricən 
həqiqət aşkar oiunacaq və bunun nəticəsində mədəniyyət aləmində 
tədricən tərəqqi yaranacaq.

“Əgər cəmiyyət öz fərdlərinə fıkir azadhğı verməsə və onları 
ata-babanm və övhyanm qərar verdikləri şeylərlə kifayətlənməyə və 
bunlardan kənara çıxmamağa və ağıllannı mədəniyyət işlərində işlət- 
məyə məcbur edərsə, bu surətdə fərdlər yer əkən, məhsul toplayan 
və hər bir işi düşünmədən və fıkir vennədən görən dəyirman atlanna 
bənzərlər ki, hər gün müəyyən dairədə dolanarlar və öz vaxtmda da 
aıpa-saman yeyib su içər və yatarlar, sonra genə oyanıb haman dünənki 
dolanışı dünyanm axırma qədər təkrar edərlər. Və bu biçarə atlarm 
hərgiz xəbəri ohnaz ki, dünyada çəmənlər, otlaqlar, çayıriıqlar, çiçək- 
liklər, meşələr, dağlar və dərələr vardır; əgər bağh ohnasaydılar, dün- 
yada gəzərdilər və o könülaçan yerləri görərdilər və dünya nemətlə- 
rindən tamamilə faydalanmış olardılar” '.

İnsan öz mahiyyətinə görə hər şeyi bilmək istəyəndir, o, ixtiralar 
etməyə qadirdir, lakin onun ixtİra etməsi üçün, onun tərəqqisi üçün 
fikir azadhğı ohnahdır. Fikir azadhğı olmadan tərəqqi olmaz, inkişaf 
ohııaz. M.F.Axundov deyir ki, əgər dünya Hindistan brəlımənlərinin, 
Musa dininin ardıcıllannm və Çin dövləti qanunlan ilə buxovlanmış 
insanlarm yolu ilə getsə, insanlar həyatlannda qətiyyən heç bir dəyi- 
şikliyin baş vermədiyi həmin dəyirman atlarına bənzəyər. Dinlər

M.F.Axundov. “Con Stüart Mill azadlıq haqqında” , seh. 2,
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meydana çıxan vaxtdan bəri bu qanunlar təşəkkül tapıb. Bəşəriyyətin 
tərəqqisi zəkanın məhsuludur. M.F.Axundov yazır ki, orta əsrlərdə 
mütəfəkkirlər, mütərəqqi fılosoflar keşişlərin, din təbliğçilərinin xalqm 
boynuna saldığı boyunduruğu çıxanb atdüar, nadanlıq züknəü daşıyan 
katolik məzhəbinə qarşı çıxdüar, keşişlərə kor-koranə itaətdən imtina 
etdilər, inqilab yolu ilə getdilər və xalqı tərəqqi və sivilizasiyaya 
dəvət etdilər.

“Əgər bu növ avamaldadan şəxslər bu əsrdə bizə təsadüf etsələr, 
biz onlan bilik dərəcələrinə görə, öz məclis və müsahibətimizə 
layiq bilmərik. Necə ola bilər ki, biz onlara baş əyək!” ‘

* * *

Bsdii 3S3K gdrək müksmmsl, nöq- 
sansız V3 xoşagshn olsun. O, hsm fonm, 
hom də məzımımaıa görə gözəl olmabdır.

M.F.Axundov

Bilavasitə klassik rus materialist fəlsəfəsmin təsiri altmda 
M.F.Axundov Azərbaycan ictimai və fəlsəfı fıkrinin inkişafı tari- 
xində ilk dəfə olaraq estetika haqqmda təlim yaradıb. M.F.Axundovım 
ədəbi-tənqidi baxışlan onun ümumi fəlsəfı konsepsiyasmm tərkib 
hissəsidir. Köhnə dünyanm qahqları, mövhumat, fanatizm və sxo- 
lastikanm qatı düşməni olaraq M.F.Axundov öz ədəbi-tənqidi əsər- 
lərində bir sıra ciddi incəsənət məsələləri qaldınr. 0 , yazıçüardan 
yüksək ideyalıhq, prinsipialhq, doğruçuluq, xəlqiUk tələb edir, bədii 
əsərin forma ilə məzmunun vəhdətinin zəruri olduğunu vurğulayır. 
“Nəzm və nəsr haqqmda” məqaləsində M.F.Axundov yazrr:

“Şeir gərək laməhal ziyadə ləzzətə və hüzndə və fərəhdə 
ziyadə təsirə bais ola. Əgər olmasa, sadə nəzmdir”-.

V.Q.BeUnski və N.Q.Çemışevskinin təsiri altmda M.F.Axundov 
keçən əsr Azərbaycan ictimai fıkrinin inkişafı tarixində ilk dəfə ola- 
raq bədii tənqid ilə məşğul olurdu. Mirzə Melkum xanm pyeslərini 
araşdırarkən, M.F.Axundov müəUifi hər vasitə ilə həvəsləndirərək 
və onun dramaturgiya ilə məşğul olduğuna sevinərək, eyni zamanda 
onun bütün pyeslərini əsasU surətdə tənqid edir. Öz tənqidində

' M.F.Axundov. “Con Stüart Mill azadlıq haqqmda” , səh. 3 
 ̂M.F.Axundov. “Nəzm və nəsr haqqında” , səh. 1.



M12.8M.F.Axundov bədii əsərlərin məzmunıınun zərərinə olaraq 
formasına ifrat aludəliyi pisləyir. Formaya həddindən artıq maraq 
sənətkan realizmdən uzaqiaşmağa vadar edir və bədii əsərin ideya 
məzmununu zəiflədir.

‘Tənqid risaləsi”ndə Rzaquluxanla mübahisə edərək, 
M.F.Axundov yazırdı: “Hə! ...Qafıyə xatirəsi üçün belə yazıbsan? 
İndi anladmı. Yaxşı, Rzaquluxan, nə lazım gəlir ki, sən məzmunu 
nəzərə almadan, yakuz qafıyə xatirəsi üçün bu qədər artıq ləfzləri 
öz yazmda caiz görürsən?”

M.F.Axundov tələb edirdi ki, poetik əsərlərin müəyyən ideya 
və süjeti olsun. Müasiri olduğu fars poeziyasmdan bəhs edərkən o 
qeyd edir:

“ ...Və ya bir para iğraqatdan və mübaliğatdan və qafıyəpərdaz- 
hqdan və [ölçüsüz] təməllüqkarlıqdan məmlu təsnifata ki, adma 
təvarix deyibdir və hərgiz bilmir ki, poeziya nə tövr gərək olsun və 
hər pərpuç nəzmi poeziya hesab edir. Belə zənn eləyir ki, poeziya 
ibarətdir bir neçə taraqqa-turuqlu əlfazı bir vəzni-müəyyəndə 
nəzmə çəkib axınna qafıyə verməkdən və məhbublan qeyri-vaqe 
süfat ilə tərif etməkdən və baharı və xəzanı qeyri-təbii təşbihat ilə 
vəsf etməkdən. Necə ki, Tehı-amn müəəxxirin şüərasmdan Qaani 
təxəllüsündə bir şairin divanı bu növ cəfəngiyat ilə doludur. Dəxi 
fəhm edə bilmir ki, poeziyada məzmun gərək ki, bəməratib nəsrdə 
bəyan olunan məzamindən müəssirtər düşə və ya poeziya gərək ya 
hekayətə, ya şikayətə şamil ola; qayət cövdətdə, müvafıqi- 
mavaqəə, müvafıqi-övza və halati-fərəh-əfza və ya hüznəngiz, 
müəssir və dilnişin; necə ki, Firdovsi rəhmətullahm kəlamıdır. 
Əlhəq demək olar ki, milləti-islam arasmda poeziya ibarətdir fəqət 
Firdovsinin əşanndan ki, misli heç bir bəşərə islam milİətindən bu 
zamana qədər məqdur olmayıbdır” *.

M.F.Axundov qeyd edirdi ki, əgər fars xalqı riayət edilməsinin 
poeziyada zəruri olduğu estetik qaydalarla tanış olsa, çox ehtimal 
ki, onun arasmdan Firdovsi kimi şeir yazmaq iqtidannda olan şəxs- 
lər çıxar, çünki bədii nəsr əsəri və poema yazmaq fovqəltəbii 
hadisə deyil və insan istedadı buna qadirdir.

Bunun sübutu olaraq Homer, Şekspir və digər Avropa yazıçı, natiq 
və şairlərini göstərmək olar ki, onlarm heç biri qeyri-adi məxluqlar 
deyildi, əksinə, bizim kimi insanlar idi.



“Nəsrdə dəxi gah-gah bu növ müəssir və fəsih və cövdətli 
kəlam ittifaq düşür; necə ki, Quran ərəb dilində. Bu növ qabiUyyət, 
təbiəti-bəşəriyyənin vədayeindədir ki, gah-gah bir para əfradi-bəm- 
növi-bəşərdən büi'uz edir və bu növ vədiəyə ilham nisbəti verir” '.

İramn “Millət” qəzetinin redaktoruna ünvanlanmış məktubda 
M.F.Axundov ədəbi tənqid məsələlərinə böyük diqqət verir. Süruş 
adh bir şairin bu qəzetdə dərc olunmuş şeirlərini tənqid edərək o yazn- 
ki, bu şair istedadsızdır, qabihyyətsizdir. Nə qədər qəribə olsa da şair 
Süruş özünü “Şəms üş-şüara” (“Şairlərin günəşi”) adlandınr. 
M.F.Axundov qeyd edir ki, təəssüf ki, bu cür yalançı və yaltaq şairlər 
İranda çoxdur. Belə şairlər despot və onlarm şəriklərindən on min- 
lərlə dinar alaraq müstəbid və qaniçənləri mədh edir. Fikıinə davam 
edərək M.F.Axundov yazu' ki, bu peşkəş yalnız böyük ağılsızhqdan 
xəbər verir, çünki yalan və yaltaqhq axmaqlara həmişə xoş gəlir. Sual 
olunur ki, nə üçün bu on minlərlə dinan ümumxalq işi üçün, m ək- 
təblərin açdması, uşaqlarm tərbiyəsi və geniş kütlələrin rifahmm 
yaxşılaşdırılması üçün ayırmaq olmazdı?

“Bu on min dinar nə üçün bir xeyir işə, məsələn, müsəhnan bala- 
lanm tərbiyə etmək üçün məktəb təsisinə, adamsızlan və müsafır- 
ləri müahcə etmək üçün xəstəxanalann tikihnəsinə sərf edilməsin? 
Necə ki, Nizamülmülkdən və Əmir Əİişirdən bu kimi işlər zahir 
olmuşdu. Binəvalardan zülm ilə ahnmış bu on min dinar nə üçün 
qudurğan nəfsin arzusu ilə yalançılara verilsin; biri zülm çəngində 
qalsm, digəri isə qızıl sahibi olsun?

...İndi isə kritikanm başlanğıcmdakı vədimizə əməl edib bu 
şairin qabihyyətsizliyi xüsusunda sübutlarımızı saymağa başlayaq.

İki şey şerin əsas şərtlərindəndir: məzmun gözəUiyi və ifadə 
gözəiliyi. Məzmun gÖzəUiyi olub ifadə gözəUiyinə maUk ohnayan 
bir nəzm, MoUayi-Ruminin məsnəvisi kimi, məqbul nəzmdir, amma 
şeriyyətində nöqsan vardır.

İfadə gözəUiyinə malik olub, məzmun gözəlUyindən məhmm olan 
mənzumə, tehranh Qaaninin şeirləri kimi, zəif və kəsalət artıncı 
nəzmdir, amma yenə də şeir növündəndir, yenə də hünərdir” .̂

M.F.Axundov deyir ki, əsil, həqiqi poeziya dərin məzmun və 
ideya əsasmm harmonik surətdə ifadə gözəUiyi ilə birləşdiyi poe-

Uç məktub...”, birinci məktub.
 ̂M.F.Axundov. İranm “Millət” qəzeti münşisinə, hicri 1283-cü İl,



ziyadır. Yalmz bu cür poeziya ölməzdir. Əsil şair odur ki, bu cür ölməz 
əsərlər yaratsm. Bu cür şairlər sırasma M.F.Axundov dahi Azərbay- 
can şairi Nizami Gəncəvini və şair Firdovsini daxil edir.

M.F.Axundov qeyd edir ki, İran xalqmm gələcək nəsilləri savadlı, 
mədəni olduqda və elmə girişdikdə, ədəbiyyat tarixi üzrə kitablarda 
bu qabiliyyətsiz şair Süruşun şeirlərini oxuduqda heyfsilənəcəklər 
ki, onlann atalan bu cür şairi o zamankı şairlərin başçısı hesab edirdilər 
və hətta ona “Şəmsüş-şüara” (“Şairlərin günəşi”) təxəllüsü ver- 
mişdilər, halbuki bu adı poetik fıkrin yalnız Nizami, Firdovsi, Hafız 
və bu kimi nəhəngləri daşımağa layiqdir.

M.F.Axundov “MiIIət” qəzetmin redaktoruna məsləhət görür ki, 
0 , mütləq onun tənqidi məqaləsini həmin qəzetin bir neçə nömrə- 
sində dərc etsin və yalnız ölkənin daxilində yaysm və “M iIIəf’in bu 
nömrələrindən heç birini qətiyyən İranm hüdudlanndan kənara gön- 
dərməsin, şair Süruşa isə desin ki, gələcəkdə bu cür cəfəngiyatla 
məşğul olmasm.

M.F.Axundov öz səhifələrində cari həyat və siyasət m əsələ- 
lərini işıqlandırmalı olan dövri mətbuata böyük əhəmiyyət verirdi.

M.F.Axundov, qəzetinin dörddə üçünü fərasətsiz şair Süruşun 
şeirləri ilə doldurmuş “Millət” redaktoruna müraciət edərək, ona aşa- 
ğıdakı məsləhətləri verir:

“ ...Sən qəzetində... dövlət rəhbərlərinin ölkənin intizamı, mil- 
lət və məmləkətin faydalan xüsusunda gördükləri tədbirlər haqqmda 
yazmahsan... Daxili xəbərləri və hadisələri qeyd etməlisən ki, Təb- 
rizdə vəbanm şiddəti nə dərəcəyə yetmişdir və həkimlər onun əmələ 
gəlməsinin səbəbini nədə görürlər və təcrübəyə görə müalicələrin 
nə faydası ohnuşdur, ...adamsızlan və müsafirləri müaHcə etmək üçün 
dövlət nə tədbirlər görmüşdür, yəni qəzet xalqm rifahmm yaxşılaş- 
dmlması sahəsində ona kömək etməlidir; gərək xəstəlik baş verəndə hər 
kəsdən əw əl qaçıb adamlan qorxuya salan üməraya və mənsəb sahib- 
lərinə, dövlətdən maaş ahb padşahm rəiyyətlərini himayəsiz bura- 
xan və özlərinin nəcatmı hər şeydən artıq bilən həkimlərə töhmət 
yazasan.

...Iranm ticarət və əkinçiliyin yüksəlməsi, onun mədənlərinin 
kəşfı və işə salmması, susuz və əkilməyən çöllərin suvanlması 
haqqmda, ülum və fünun və sənaye haqqmda, xüsusilə məktəblər 
açmaq və uşaqlarm tərbiyəsi işinə əhəmiyyət verilməsi və bunun 
kimi məsələlər haqqmda özünün və ya qeyrilərinin fıkir və təd-



birlərini göstənnəlisən. Bütün bunların əvəzində isə “sən qabiliy 
yətsiz şair Sümşun mənasız şeirlərini dərc edirsən” .

M.F.Axundov göstərir ki, qəzet hökumət adamlarmm fəaliy- 
yətini işıqlandırmahdır, dövlət aparatmm Özbaşmahğı dəstəkləyəni və 
onun daşıyıcılan olan bütün işçilərini ifşa etməUdir. Əgər sənin qəze- 
tin bu nəcib, ahcənab fəahyyətlə məşğul olsa, onda məmur apara- 
tmdakı ikiüzlü kütbeyinlər biləcəklər ki, onlann azğmhğı gizh qalma- 
yacaq, hamıya bəhi olacaq. Bütün bunİardan sonra onlar cəmiyyət 
arasmda bədnam olmaqdan qorxacaq və vəzifələrinin icrasmda heç 
bir zaman qanun çərçivəsindən kənara çıxmayacaqlar. M.F.Axundov 
yazır: “Qoy oniar vəzifələrinin icrasmda... millət və vətənpərvəriik 
fıkirlərinə müvafıq hümmət göstərsinlər. Ədalət və insafm doğru 
yolundan çıxmasmlar” ’.

* * *

“...Mənim dlifbam yiiz ikhn sonra 
Şərq adəbiyyatmcla fəxri yer tutacaq və 
0 əlijbada yeni-yem əsərlər meydana 
çıxmaqla yanaşı, köhnə əlijha ilə olan 
bir çox köhnə kitablar da həmin əlijbaya 
köçiirüləcəkdir. Əlbəttə, beh olduqda 
mənim məqsədim yerinə çatacaq va 
o xoşbəxt günlərə qadər ya^amasam da. 
əvvəlcədən bu xiistısda asudə ola bilə-
rəm"

M.F.Axundov

Azərbaycamn görkəmli maarifçisi M.F.Axundov bütün həyatı 
boyu xalq arasmda elm və mədəniyyətin yayılması uğrunda müba- 
rizə apanrdı.

Maarif məsələlərinə M.F. Axundov böyük diqqət yetirirdi. “Əkinçi” 
qəzetinin təsisçisi və redaktoru Həsən bəy Zərdabiyə ünvanlanmış 
məktəb və tədris məsələləri haqqmdakı məktublarmda M.F.Axundov 
Azərbaycanm geniş xalq kütlələrinin maarif və mədəniyyətinin 
geri qalması səbəblərinin təhliHni verir.

M.F.Axundov göstərir ki, birincisi, maariflənmək üçün, hər 
şeydən əw əl, məktəblərin ohnası tələb olunur, bizdə isə, təəssüf ki,



məktəblərin sayı çox azdır və onlar da, əsasən, yalnız şəhərlərdə 
yerləşir. O qeyd edir ki, çar hökuməti böyük imkan və vəsaitə 
mahk olduğuna baxmayaraq hələ də kəndlərdə məktəblər açmayıb. 
Həm də ki, dərshk və dərs vəsaitləri də yoxdur.

“Elm öyrənnıəyə istitaət gərək, ittifaq gərək, vəsilə gərək. 
Ə w əla, istitaətimiz yoxdur, səbəbini izah etməyə cürət yoxdur. 
İttifaqımız da yoxdur. Qafqaz səfhəsində sakin olan müsəknanlann 
yansı şiədir, yarısı sünni. Şiələrin sünnilərdən zəhləsi gedir, sünnilərin 
şiələrdən. Heç biri bü--birinin sözünə baxmaz, ittifaq haradan olsun” '.

Ehn və mədəniyyətin inkişafı üçün gərək biz özümüz məktəb- 
lərm açılması və əhah arasmda biliklərin yayıhnasma kömək göstərək. 
M.F.Axundov Həsən bəyə yazırdı: “Sənin muradm o vaxtda kamilən 
yetər ki, bizim hətta çobanlanmız da Prus çobanları kimi oxumaq, 
yazmaq bilələr və ünas tayfamız da oxumaq bilə”. Və M.F.Axundov 
Həsən bəydən bunları etməyi xahiş edir:

“ ...Ə v V ə 1 ə n , sən Bakı şəhərində ətfah-zükurə üçün kompa- 
niya tərtib edib bir məktəbxana açmaqdan ötrü türk dihndə bir müxtə- 
sərcə proyekt, yəni tərhəndazlıq yaz.

S a n i y ə n , vilayətin mütəməwillərindən və xalqm məcazında tesər- 
rütü olan əşxasdan on iki nəfər çay içməyə öz mənzihnə dəvət et.

S a 1 i s ə n , proyektini olara oxu və ağhn kəsən dəlayildən 
məktəbxana açmağm vücubini olara təlqin elə və təklif et ki, hüm- 
mət göstərsinlər. Bir kompaniya tərtib etsinlər, necə ki, erməni camaatı 
tərtib edibdir və kompaniyanm əwəlinci üzvləri bu on iki nəfər olsun. 
Sonra onlar başqa kəslərdən öz təvəssütlərilə bu kompaniyaya üzvlər 
daxil etsinlər.

R a b i ə n ,  gəl sən bir şəxsdən yüz manat təmənna etmə, əlh 
manat təmənna et ki, kompaniyaya versinlər. Və küll Bakı quber- 
niyasmdan yüz nəfərin əvəzinə iki yüz nəfər siyahı et, hər birisi əUi 
manat versə, guya yüz nəfərin hər birisi yüz manat verən kimidir.

Sonra bu tədbirin nəticəsi hər nə olsa, qəzetində yaz, elan et ki, 
mən dəxi oxuyum. Əgər Bakı əhh birbelə əm əh-xeyrə iqdam etsə, 
sair şəhərlərdə məktəbxanalarm açıhnağmı və kompaniyalar tərtib 
oiunmağmı yəqin bil, mən zamin” .̂

' M.F.Axundov. Həsən bay Melikov Zərdabiyə məkteb və tədris məsələləri haq- 
qında məktub.

 ̂Yene orada.



M.F.Axundov böyük bir ehtirasla öz xalqmm maariflənməsini 
arzulayırdı. Buna görə də o, ilk növbədə Azərbaycan xalqmm yeni əlif- 
banı qəbul etməsini zəruri sayırdı, çünki ərəb əlifbası ekn və mədə- 
niyyətin inkişafı yolunda maneə idi. Ərəb əlifbasmın çətinliyi maarifin 
geniş xalq kütlələri arasmda yayılması üçün əngəl yaradırdı.

“Tatar (Azərbaycan -  H.H.) əlifbasmda saitlər olmadığmdan, 
tatar savadma yiyələnmək həm tatarlarm (azərbaycanhlarm -  H.H.) 
özləri, həm də tatar dilmi öyrəmnək istəyən qeyri-tatarlar üçün olduqca 
çətindir. Və əksinə, tatar əhfbasmm səslərin əksəriyyəthıi ifadə edə 
bihnəməsi tatarlar üçün tatar dərslikləri vasitəsilə xarici diüərə yiyə- 
ləmııəyi qeyri-mümkün edir. BeləUklə, tatar əUfbası elə bir səddir 
ki, tatarlan qalan dünyadan ayınr və digər tərəfdən, bütün qalan 
xalqlara tatar ədəbiyyatmdan istifadə etməyə imkan vermir. Yalmz 
ərəb əhfbasmdan istifadə edən diUərdən birini öyrənməh olanlar 
yaxşı biUr ki, bu cür əUfba nə qədər çox çətinhk yaradır.

Qafqazda bir sura adamlar ərəb əUfbasınm tatar diU üçün yarama- 
dığmı çoxdan dərk ediblər və onun başqası ilə əvəz edilməsi və ya 
onun öz vəzifəsinə uyğun olması üçün müvafıq surətdə dəyişdiril- 
məsinin zəruri olduğu haqda qənaətə gəhblər. Yuxanda dediyimiz 
kimi, əhfbanm bu cür təkmiUəşdirihııəsi cəhdləri də edihb, lakin əhfba 
islahatı tərəfdarlarmm fikir və əməyi, bir qayda olaraq, nəinkı 
cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılanmayıb, hətta həmişə müsəlman dairə- 
lərində elə qəzəb oyadıb kİ, müəUiflər o qədər pisUyə, rişxəndə və 
istehzaya məruz qahb ki, indiyə qədər edihniş cəhdlərin heç biri
heç bir nəticəyə gətirib çıxantıayıb’’^

M.F.Axundov əUfba islahatmı ehni cəhətdən əsaslandmb və yeni 
əhfbanm qəbul olunması -  Şərqdə bu mədəni inqilab uğrunda əməh 
mübarizə apanb. M.F.Axundov dəfələriə yazırdı ki, hökmdariarm 
despotizmi üzündən, üləmalann, yəni ruhanilərin insafsızhğı səbəbİn- 
dən, 0 zaman azərbaycanhlann və ümumiyyətlə, müsəhııanlann 
istifadə etdiyi barbarhq dövrü əUfbasmm namünasibhyinə görə 
xalq arasmda ərəb əlifbasmda yazılmış hər hansı bir kİtab və ya sənədi 
oxuya və başa düşə bilən nıin nəfər çətin ki tapüa. 0  hətta yazırdı ki, 
ola bilsin, 10 və ya 15 adam “Kəmaiüddövlə məktubları”nı oxuya, 
lakin bunımla ümumi məqsədə nail olmaq olamıı? M.F.Axundov

' “Mnp HCJiaMa” , t .  II, B bin. XII, Cri6, nojı p e a .  fl.IIo3JiH eB a. C .- I le T e p ö y p r ,  
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istəyirdi ki, onun fəlsəfi “Kəmalüddövlə məktublan”na xalq yiyə- 
lənsin, bunun üçün isə xalqm savadlı olması gərəkdir.

Xalqı maarifləndirmək üçün M.F.Axundov ərəb əlifbasmı dəyiş- 
dinnəyi zəruri sayaraq yazu'dı: “Bir əlac elə ki, ...erab hüruf ilə 
müttəsil yazılsm və nüqat küllən saqit olsun və hüruf əşkal ilə biduni- 
vasiteyi-nüqat, bir-birindən təşxis tapıb erab ilə müttəsil mərqum 
olsun, taki, hər kəs ədna müddətdə cüzvi ehtimam ilə, biistitaət olsa 
da, öz dilini oxuyub yazmağa qüdrət tapsm. Və illa min-min 11 keçər 
ki, bu murad hasil olmaz” '.

Ərəb əlifbasmm çətinlikləri və namünasibliyi barədə Firidun bəy 
Köçərii Mirzə Fətəli Axundovun həyatmdan belə bir lətifə damşırdı: 
“Bir dəfə işdən evə gec qayıdan Mirzə Fətəh, bununla öz yorğunlu- 
ğunu göstərərək, köksünü ötürməyə başladı. Xanımmm onu işdə bu 
qədər çox saxlayanm nə olduğu və nə üçün bu qədər yomlduğu haqda 
sualma Mirzə Fətəli, köksünü dalıa da dərindən ötürərək cavab verdi ki, 
o “pəncşəmbə” sözündəki nöqtələri qoymaqla məşğul idi. Həqiqətən, 
bu sözdə nöqtə çoxdur -  lap bir düjün” .

M.F.Axundov hicri ilə 1288-ci ildə Mirzə Yusif xana yazdığı 
məktubda, köhnə əlifbanm yenisi ilə əvəz etməyin xüsusilə böyük 
əhəmiyyət kəsb etməsini qeyd edərək, ömək kimi Rusiyanm isla- 
hatçısı Böyük Pyotru göstərirdi. O yazırdı ki, Böyük Pyotr öz xalqmı 
nadanlıqdan qurtannaq üçün qədim slavyan əlifbasmı daha sadə, 
latmlaşdırılmış əlifba ilə əvəz etməyi zəruri sayırdı. M.F.Axundov 
yazırdı ki, əgər sədri əzəm, yəni baş nazir köhnə əlifbanı dəyişdir- 
mək fikrində deyilsə, bəs onda o, xalqı nadanlıq və avamlıq buxov- 
larmdan hansı yolla azad etmək niyyətindədir?

“Əgər dövlət xadinıləri əsrin padşahma havadar çıxmaq məqsədilə 
bir etiraz edərək desələr ki, “maarifm yayılması mütləqiyyət höku- 
mətinin mötədil hökumətlə əvəz edilməsinə səbəb olar” , onlara bu 
cavabı vermək oİar ki, “maarif yayılmazsa, müstəqil şahlann sülaləsi 
tamamilə məhv olmaq təhlükəsi qarşısmda qalacaqdır. Yəni savadsız 
bir Ölkədə bir müstəqil padşahm yerinə başqa sülalədən olan 
müstəqil padşahm meydana çıxması daha artıq mümkündür və 
ehtimala yaxmdır. Bütün dünya tarixi bu xüsusda sübutlarla doludur. 
Belə isə elm və maarifin yayılmasma mane olan dövlət adamlan özləri



istəmədən və bilməden onlann güzəranmı təmin edən hazırkı əsrin 
müstəqil padşahmm devrilməsi üçün şərait yaradırlar” *.

Mirzə Yusif xamn “Bəlkə, islam xalqlarmın fıtri qabiliyyəti yox- 
dur?” suahna M.F.Axundov belə cavab verir: “Xeyr! Bu, əsla belə 
deyil!” M.F.Axundovun fıkrincə, islam xalqları fıtri istedadma görə 
avropahlardan geri qahnnlar. Xalqımız arasmda sivihzasiyanm yayıl- 
ması yolunda ən böyük maneə ərəb əhfbasıdır. Əgər bu lənətə gəhniş 
ərəb əhfbası ohnasa idi, xalqmıız çox qısa bir müddət ərzində savadh 
və təhsilh olardı.

"Cami-Cəm” kitabım oxuyub filan yerin admı düzgün söyləyə 
bilən bir adam harada tapa bilərsiniz? Biz tibb, fızika, riyaziyyat, 
məişət elmi və başqa bu kimi eh'nləri və sənətləri necə öyrənə bilərik? 
Bir halda ki, belə ehnlər əw əüərdə  bizim aramızda məmul olma- 
mışdn’, bizim əhfba ilə avropahlann işlətdikləri yeni istilahlan oxumaq 
çətindir. Bizim işlətdiyimiz üç dildən birində olan kitablarda bu 
istilahlar yoxdur, biz isə bu kitablan Avropa dillərindən ərəb, fars 
və türk dilinə tərcümə edərkən, bu istilahlan olduğu kimi saxlamağa 
məcburuq. Belə olduqda, bizim əlifbamızla bu istilahlan necə düzgün 
yazıb oxuya bilərik? Nəhayət, biz öz dilimizdə bu m əsələlərə dair 
necə əsərlər yaza bilərik? Bütün bizim gənchyimiz ancaq savad 
öyrənməyə sərf olunur. Bir halda ki, biz ərəb dilini iyinni ildə və 
fars dilini on ildə mükəmməl öyrənə bilmirik, ərəb dilini öyrənmək 
işində tələbələrimiz nə qədər əziyyət çəkirlər və cavanhq illərini 
təhsil işində sonsuz zəlımətlərə qatlaşaraq keçirirlər, təhsildən qayıt- 
dıqdan sonra isə qocahb ruhdan düşür və heç bir şey bilmədən, 
ömürləri hədərə gedir”-. Burada M.F.Axundovun fikirləri ərəb əlif- 
basını öyrəmnəyin çətinliyi haqqmda bu cür yazan F.Engelsin ifadəsi 
ilə səsləşir; “Əgər arasıkəsilmədən bir yığm hərf altıhğmın tamamilə 
eyni şəkildə olduğu və saitlərin olmadığı bu lənətə gəhniş ərəb əlifbası 
olmasa idi, mən bütün qrammatücam 48 saat ərzində öyrənməyi boy- 
numa götürərdim” .̂

' M.F.Axundov. Mirzə Yusif xana məktub, hicri 1288-ci il.
- Yenə orada.
 ̂K.MapKC H O.ƏHreJibC. CoMinıeHiw, t . XXI. M.-JI., 1929 r., cTp. 495.



Yeni əlifba haqqında məsələni qaldıraraq M.F.Axundov müfəs- 
səl surətdə onun layihəsini işləyib hazırlamış və elmi cəhətdən 
əsaslandırmışdır. Bu layihədə o, yeni əlifbanm tətbiqinin öz xalqı- 
nm xeyrinə olacaq bütün müsbət cəhətlərini şərh etmişdir. 
M.F.Axundov göstərirdi ki, yarandığı gündən etibarən islamiyyət 
Azərbaycan xalqma və onun vətəninə heç bir xeyir gətimıəyib, yalnız 
ziyan gətirib. M.F.Axundovyazır: “Bu qövmdən (ərəbIərdən-//./f.) 
bizə elə müsibətlər gəlmişdir ki, bəsirət sahibi olan adam onlann zikr 
olunmasmdan ağlar. Bu qövmün qabaqcıllan sağ olduqlan zaman biz 
onlarm qılmcmm qorxusundan onlara itaət etməyi qəbul etdik. Hal- 
hazırda onlar ölüb torpağa döndüyü halda, genə onlann ölülərinə qul 
olmaqla fəxr edirik. Görün bizim əhməqliyimiz və kütlüyümüz nə 
dərəcədədir! Əhalisi şiəməzhəb olan bir çox şəhərlərdə adamlar 
məhərrəm ayı təziyəsi zamanmda sinə döymək, zəncir vurmaq kimi 
və Heydəri, Neməti davalan və başa kül və torpaq səpmək və bu kimi 
bir çox səfeh hərəkətlərdən əlavə, öz bədənlərini qılmc və xəncərlə 
yaralayaraq qana batınr və bu cür divanəlikləri ilə guya aşura gününün 
böyüklüyünü artmr və bu ərəblərin ölülərinin məhəbbət və iradətində 
mal və candan keçməklə iftixar eləyirlər.

Bir kimsə onlara deməyə cəsarət etmir ki, ey əhməqlər, özü- 
nüzə övliya bu ərəblərin öz həmcinsləri, bəlkə qohum və əqrəbalan 
belə sağ ikən, onlara heç bir böyüklük verməmişlər və onlan öldü- 
rərək, ailə və uşaqlarmı şiddətli zillət və rüsvayçıhq içərisində əsir 
aparmışlar və bu növ hərəkətdən heç bir qorxulan olmarmşdır, sizə nə 
düşmüşdür ki, min iki yüz səksən il sonra, öz işinizdən əl çəkərək 
dəlicəsinə onlarm matəmdarlığmı edirsiniz?

Bu növ səfehlik və əhməqlik savadsızlıqdan və elmsizlikdən irəli 
gəlir ki, bunun da səbəbi bizim hazırkı yazımızm çətinliyidir.

İndi, “Kəmalüddövlə” müəllifmin təlaş və arzusunun hədəfı heç 
ohnazsa, öz millətini, o qövmdən bizə yadigar qalan rədd olunmuş və 
murdaryazmm əlindən xilas edib millətini cəhalət qaranlığmdan məri- 
fət işığma çatdırmaqdır” ̂

Qafqaz canişini dəftərxanasmm direktoru A.F.Kruzenştemə 1857-ci il 
sentyabrm 23-də yazdığı məlumat vərəqəsində M.F.Axundov ərəb 
əlifbasmm dəyişdirilməsinin zəruriliyi haqqmda yazırdı ki, müsəl-



man ərəb əlifbasmm natamamlığı bir çox şərqşünaslara məlıımdur. 
Bu əlifba demək olar ki, heroqlif kimi araşdırılır.

Birincisi, ona görə ki, sözlərdə tam səslərin əmələ gəlməsi üçün 
zəruri olan bir neçə hərf ərəb əlifbasmda heç yoxdur.

İkincisi, saitlərin çox hissəsi onlann köməyi ilə tələffuz edilən 
samitlərdən sonra yazıİınır. Belə hallarda oxuyanm özü onlan düşünüb 
tapmalıdır.

Üçüncüsü, bir çox hərflərin yazılışı eynidir və onlar yahıız nöqtə- 
lərlə fərqlənir, lakin elə olur ki, mətni yazan nöqtələrin bir qismini 
qoymur və hərfləri istədiyi kimi seçməyi mətni oxuyana həvalə edir.

Buradan aydmdır ki, yazmm bu cür olması nəticəsində 10000 
nəfərdən çətin ki, yalnız bir nəfərin savadı olsun. “ ...Bu isə onlann 
oxumaq meylinin yoxluğu nəticəsi deyil, bəlkə də oxumağm imkan 
xaricində olmasmm nəticəsidir. Oxumaq vasitələrinin çətinliyi nəti- 
cəsində təhsilə başlayanlaıın bir çoxu oxumağı buraxır və bilir ki, bu 
çətinlik ancaq uzun illər boyu təhsih davam etdirmək və bu yazıya adət 
etmək üçün çoxlu vəsait sərf etmək nəticəsində aradan qaldınla bilər.

Müsəhnan xalqlan içərisində elə bir uşaq tapılmaz ki, müsəlman 
əlifbasma nifrət bəsləməmiş olsun. Çünki bu əlifbanı öyrənmək, ona 
birinci günlərdə riyaziyyatı öyrənmək qədər çətkı gəlir. Xaricilərə 
gəlincə, cəsarətlə sizi inandıra bilərəm ki, onlardan bhi də indiyə 
qədər müsəlman yazısmı öyrəmnək işində yüksək səviyyəyə çatma- 
mışdır. Onlar bu əlifbanı ancaq səthi və qismən öyrənirlər. Bun- 
larm hamısma müqəssir ancaq əlifbadu'.

Müsəhnanlann yazısmdakı belə bir qeyri-təbii vəziyyət, tez və ya 
gec aradan qaldırılmalı idi. Müsəlmanlarm ədəbiyyatmı ağır vəziy- 
yətdə saxlayan əlifbanm həmişəlik bir maneə kimi yaşamasma imkan 
vermək olmazdı. Hətta 500 il bundan sonra olsa belə, bu əlifbada 
mütləq bir dəyişiklik əmələ gətirmək laznndn. Ancaq mən belə bir 
dəyişiMiyi tezliklə icra etmək qərarma gəldim; bütün nöqtələri atdun, 
indiyə qədər yazümayan sait hərfləri əlifbaya daxil etdim, onlann hər 
birisi üçün gözəl şəkillər ixtira etdim. Əlifbanı çatışmayan hərflərlə 
tamamladım, hərflərin hər birisi üçün nöqtələrin köməyi olmadan 
xüsusi bir şəkil tapdmı, danışıq və ifadəni aydmlaşdmnaq üçün bir neçə 
lazımi durğu işarəsi yaradaraq, düzgün yazmaq və yazmı asan üsul 
ilə öyrətmək üçün qaydalar göstərdim və bu yol ilə də ərəb, fars və 
türk dilləri üçün yeni bir əlifba tərtib etdim ki, öz xüsusiyyəti etibarilə 
köhnə əlifbaya əsla biganə deyil və tamamilə məqsədəuyğundur.



Yeni əlifba o qədər mükəmməldir ki, indiyə qədər öyrənilməsi 
illər tələb edən müsəlman yazısmı bu əlifbanm köməyi ilə bir ayda 
öyrənmək olar’” .

Elə həmin məlumat vərəqəsində M.F.Axundov Qafqaz canişini 
dəftərxanasmm direktorundan xahiş edirdi ki, canişinə məruzə 
etsin və ondan əlifbanm layihəsinin İranm baş konsuluna çatdımıağa 
icazə verməsini xahiş etsin ki, konsul da layihəni öz hökıunətinə gön- 
dərərək yeni əlifbanm tətbiqinə razıhq alsm. Buradaca Axundov yazır 
ki, əgər İran hökumətinin bu cür çevriHş etməyə gücü və cəsarəti çat- 
masa, yeni əlifba layihəsini müəllifə qaytarsm.

Baryatinskinin 1858-ci il yanvarm 23-də A.P.Butenyevə ünvan- 
ladığı M.F.Axundovun yeni əUfba layihəsi haqqmdakı məktubunda 
oxuyuruq: “Mənim dəftərxanamda tərcüman işləyən kapitan Mirzə 
Fətəli Axundov, müsəlman əlifbasmm Şərq dilləıini son dərəcə çətin- 
ləşdirən qüsurlar olduğuna qane olaraq, saitlər üçün yeni işarələr 
icad etmiş və ondan asılı olan hər vasitə ilə öz əlifbasmı hamıya 
çatdırmaq üçün yaymağa çahşır.

Bu məqsədlə öz əhfbasmm bir nüsxəsini və Zati-alilərinizin adma 
tərtib olunmuş məlumat vərəqəsini mənə təqdim edərək, Mirzə 
Fətəli Axundov mənim Sizin tərəfmizdən onun zəhmətinin nəticəsini 
iltifatla qəbul etməyiniz və onun yayılmasma kömək göstərməyiniz 
barəsində vəsatət qaldırmağımı xahiş edir.

Onun səylərinin mövzusunun mahiyyətinə varmayaraq, mən 
bununla belə... Sizdən xahiş etməyi özümə borc bilirəm ki, hönnətli 
cənab, təqdim olunan əsəri öz nur dolu diqqətinizə layiq biləsiniz və 
işin nəticəsi barəsində məni xəbərdar etməklə şərəfyab edəsiniz.

Hörməth cənab, mənim xüsusi hörmətim və tam sadiqliyimdə 
əmin olmağmızı xahiş edirəm” .̂

1858-ci il iyulun 3-də Zaqafqaziya ölkəsi Mülki İdarəsinin 
rəisi vəzifəsini icra edən həqiqi mülki müşavir A.F.Kruzenştemə 
yazdığı məlumat vərəqəsində M.F.Axundov yazırdı:

“Mənim əldə etdiyim məlumata görə, Sankt-Peterburqda, Ber- 
lində, Vyanada, Parisdə və Londonda Şərq dilləri məktəbləri və bir 
çox şərqşünaslar vardır. Bu vəziyyət mənim Şərq dilləri yazısmı sadə- 
ləşdirmək məqsədi ilə yenicə tərtib etdiyim əlifba layihəsini paytaxt-

' M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar 
fondu, inv. J'fs 131.



larında bu kimi məktəblər olan lıökumətlərin müzakirəsinə verməyə 
vadar edir. Ona görə də mən söylədiyim əlifbanm İran və Türkiyə 
dövlətlərinə göndərdiyim əsil nüsxəsindən beş surət çıxararaq, sizin 
zati-alilərinizə təqdim edib, bu xüsusda knyaz canişin həzrətlərinə 
məlumat verərək, həmin əliftanı onun admdan S.-Peterburqa, habelə 
Prussiya-Avstriya, İngiltərə və Fransa hökumətlərinə göndərmək 
üçün onun həşəmətli həzrətlərindən razıhq istəməyinizi acizanə xahiş 
edirəm. Eyni zamanda, məni belə bir dəyişikliyə iqdam etməyə vadar 
edən səbəblər haqqmda da bu hökumətlərə izahat verilməlidir. Bu 
səbəblər haqqmda mən, artıq keçən ihn 23 sentyabnnda zati-ahləri- 
nizə təqdim etdiyim yazıh məruzədə ətı-aflı danışmışam” '.

Yeni əlifba layihəsinə ixtisaslaşdınlmış elmi rəy ahnaq məqsədi 
ilə M.F.Axundov onu məşhur akademik D.Dorna göndərir.

1860-cı il fevrahn 20-də akademik D.Dorn M.F.Axundova 
aşağıdakı cavabı vern:

“MərhəmətU cənab!
Tərtib etdiyiniz yeni müsəhnan əUfbasmm surətini mən 

12oktyabr 1859-cu il tarixh mötəbər məktubunuzla birlikdə öz 
vaxtmda almaq şərəfmə nail oldum... İndi isə əsərinizi ətraflı nəzər- 
dən keçirdikdə mən belə qərara gəldim ki, müsəlman ədəbiyyatı zən- 
ginliklərini ümumin malı etmək arzusundan doğan yeni sisteminiz 
Sizin bu məsələni hərtərəfli bilməklə qeyri-adi zəka sahibi olduğu- 
nuzu sübut edir. Ancaq mənə elə gəlir ki, yeni əlifba sistemini müsəl- 
manlar arasmda yaymaq, öhdəsindən gəlinməz çətinliklərlə bağhdır. 
Digər tərəfdən hazırda işlənən müsəlman əlifbasmm çoxdan yarar- 
sız olduğunu etiraf edən və bunu aradan qaldırmaq üçün müxtəlif 
cəhdlər göstərən Avropa oriyentalistləri, öz əsərləri müsəhnanlarm 
istifadəsindən çıxmasm deyə, Sizin əlifbanızı qəbul etməyə çətin razı 
olarlar... Əgər Sizbubarədə Akademiyadan rəy almaq istəyirsinizsə, 
onda çox xahiş edirəm, bu haqda məni xüsusi xəbərdar edəsiniz. 
M ən Sizin əsərinizi Akademiyaya təqdim etməyə ərinmərəm.

Mərhəmətli cənab, mənim Sizə tamamilə sadiq olmaq inammıı 
qəbul etməyinizi özümə şərəf hesab edirəm” .̂

M.F.Axundov 1860-cı il martm 28-də akademikD.Doma verdiyi 
cavabda yazn:

' M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adına Ədəbiyyat Institutunun Əlyazmalar 
fondu, inv. Xe 132.

 ̂Yenə orada.



“Həzrət-əşrəfl Zati-alinizin göndərdiyi məktubdan aldığım gözəl 
təəssüratı ifadə etmək üçün söz tapa bilmirəm. Mən bu məktubda yeni 
əlifbama dair birinci dəfə olaraq təsəİliverici sözləri oxudum...

Mənim layihəm hazırda islam Şərqinin ruhuna uyğun olaraq, rəh- 
bər kimi qəbui edilə bilməz. Çünki o qəbul edildikdə hazırda Asiya 
və Avropada mövcud olan əhfba ilə çap edilmiş və həmin əhfbada 
olan bütün kitablan ləğv etmək lazım gələrdi. Ona görə də ohnazmı 
ki, həmin bu əiifbanı hazırda mövcud olan köhnə əHfba ilə bir sırada 
tətbiq edərək, cüzi zəhmətlə öyrənmək fıkri qəbul edilsin. Necə ki, 
nıs mülki əlifbası kilsə əlifbası ilə bii'likdə bir-birinə mane ohnadan 
eyni xalq tərəfmdən yazıhr və oxunur. Belə bir ehtimahn mümkun 
olacağmı düşünərkən mən raüsəlmanlarm onsuz da şikəstə, reyhani 
və sairə kİrai, lıəra də oxumağı bacaran adamlann əksəriyyətinə tanış 
olmayan xətlərə mahk olduğunu nəzərdə tuturdum. Lakin burada 
bir fərq var ki, adlanm çəkdiyim xətlər, mənim əhfbam tətbiq edüdiyi 
təqdirdə, hazırkı yazıdan fərqləndiyi qədər fərqli deyildirlər. Ancaq 
mənim əHfbamm çox mühüm üstüniüyü vardır. Onun vasitəsilə bütün 
tarixİ və coğrafi əsərlərdə bol olan xüsusi adlan doğru və düzgün
oxuraaq və yazmaq mümkün olacaqdır.

Əgər yuxarıda izah etdiyim ehtimal həyata keçirilərsə, mənira 
layihəmin raüvəffəqiyyəti zamandan və habelə onu qəbul edən xalqm 
hər cür yeniliyə olan meylindən asüı olacaqdır. 0  zaman üraid etmək 
olar ki, mərüm əlifbam elə bir xalqm vasitəsilə Şərq ədəbiyyatmda fəxri 
yer tutacaq və o əlifbada yeni-yeni əsərlər meydana çıxmaqla yanaşı, 
köhnə əlifba ilə bir çox köhnə kitablar da hərain əlifbaya köçürüləcəkdir.

Əlbəttə, belə olduqda mənim məqsədim yerinə çatacaq və o xoş- 
bəxt günlərə qədər yaşamasam da, əw əlcədən  bu xüsusda asudə 
ola bilərəm” *.

Azərbaycan xalqmm görkəmli oğlunun bu gözəl fıkirləri rus 
xalqmm oğlu “coşqun Vissarion”un dahiyanə ifadəsi ilə sanki səsləşir:

“ I940-C1 ildə raədəni, elrali dünyaya rəhbərlik edəcək, elmdə 
də, incəsənətdə də qanunları müəyyənləşdirəcək və bütün mədəni 
bəşəriyyətin lazımi dərəcədə ixlasi ehtirammı qazanacaq Rusiyanı 
görmək nəsib olacaq nəvə və nəticələrimizə həsəd aparınq”^

' M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adma Ədəbiyyat İnstituUınun Əlyazmalar
fondu, inv. X5 132.

 ̂ B.r.BejınHCKJin. ComnıeHHH, t . XII, CTp. 224.
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M.F.Axundov yeni əlifba ideyasmı həyata keçirmək məqsədi ilə 
öz əlifbasmı şəxsən Türkiyə hökumətİnə təqdim etmək üçün Tür- 
kiyəyə getmək qəranna gəlir, “Buna görə də mən, -  deyə o, akade- 
mik D.Doma yazırdı, -  cənabmıza müraciətlə acizanə xahiş edirəm 
ki, 0 vaxta qədər sizin mənə olan mərhəmətinizin davam etdiril- 
məsinin əlaməti olaraq həmin bu layihəni imperatorluq Elmlər Aka- 
demiyasmm müzakirəsinə verərək, eyni zamanda qeyd edəsiniz ki, 
bu layihədə ilk əw əl qapıldığmı rulı yüksəkliyinin təsiri altmda yazıl- 
mış müqəddimə, yuxanda göstərihniş mötədil ruhda yazılmış müqəd- 
dimə ilə əvəz ediləcəkdh-. Əgər Akademiya xeyirxahhq üzündən 
mənim layihəmi qəbul edərsə, mən özümü tamamilə xoşbəxt hesab 
edərək bütün ömrüm boyu faydalı olması inkaredilməz bu əsərin 
yayılması uğrunda yorulmadan çahşaram” *.

1863-cü il aprehn 23-də yazdığı məlumat vərəqəsində M.F.Axun- 
dov Şərq dilləri və ədəbiyyat sahələrindəki fəaüyyətini səciyyələn- 
dirərək qeyd edirdi ki, onun ədəbi əsərləri onu buna qədər Şərqdə 
məlum olmayan demokratik məktəbin başçısı etmiş, yeni əhfbanm 
kəşfi, Şərq dillərinin öyrənilməsinin ilk mərhələlərdə bağlı olduğu 
bütün çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün ona saitlərin daxil edüməsi və 
nöqtələrin ondan çıxanbnası ilə o, maarifin inkişafi yolunda irəliyə doğru 
böyük bir addım atmış olur. Eyni zamanda məlumat vərəqəsində 
M.F.Axundov bildirir ki, onun yeni əhfba layihəsi akademik D.Dom və 
başqalan kimi böyük aUmlərin çox ifl;ixar ediləcək rəylərini ahb.

Özünün yeni əHfba layihəsini İstanbul Elmlər Akademiyasmda 
müzakirəyə təqdim etmək üçün İstanbula səyahət etmək istəyərək, 
M.F.Axundov qeyd olunmuş məlumat vərəqəsində onun İstanbula 
ezam olunması üçün icazə istəyirdi. Həmin icazəni alaraq, 1863-cü
il aprelin 23-də Türkiyəyə gedir.

M.F.Axundovun 1868-ci ilin sentyabnnda yazdığı məlumat 
vərəqəsində göstərdiyi kimi, onun layihəsi Türkiyə Elmlər Akade- 
miyasmm üç iclasmda müzakirə edilir, formal olaraq onun məqsədə- 
uyğun olduğu etiraf edilir, lakin işə gəldikdə layihə qəbul olunmur.

' M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adma Ədəbiyyat Institutunun Əlyazmalar 
fondu, inv. Xs 283.



''lstedadsız, qabiliyyətsiz və paxıl 
adamlara qulaq asmaq lazım deyil. 
İstedadsız olduqlanna görə, onlar baş- 
qalarında nöqsan axtarırlar ki, bıınunla 
öz qüsurlarım Ört-basdır etsinlər”.

M.F.Axuııdov

M.F.Axundov, yeni əlifbanm tətbiqi uğrunda mübarizə apararaq, 
istedadsız, qabiliyyətsiz və paxıl adanılara qulaq asmaq istəməyərək, 
var qüw əsi ilə dönə-dönə təkrar edirdi ki, heç bir zaman çətin- 
likləri dəf etmədən heç bir tədbirlərin, heç bir islahatm arzuolunan 
nəticə verməsinə nail ohnaq mümkün deyil.

Qızğm vətənpərvər və görkəmli maarifçi olaraq M.F.Axundov 
hesab edirdi ki, hökumət yerlərə özəl məktəb müəllim və sahiblə- 
rinə hər yerdə uşaqlara yeni əhfbanm öyrədihnəsini bir vəzifə olaraq 
tapşırıldığı xüsusi sərəncam göndərməlidir.

“Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi 
Cəlalüddövləyə fars diUndə yazdığı üç məktubun və Cəlalüddöv- 
lənin ona göndərdiyi cavabm türk dihndə tərcüməsi” fəlsəfı trak- 
tatmda M.F.Axundov uşaqlann tərbiyə edilməsi, tədris metodikası 
məsələlərinə də böyük yer aymr və ümumiyyətlə, metodika haqqmda 
bir sıra maraqh fıkirlər söyləyir.

Uşaqlarm cismani cəzalandırılmasma qarşı kəskin surətdə çıxış 
edərək, M.F.Axundov vurğulayır ki, uşaqlan çubuq və şillə ilə cəza- 
landırmaq onlarm mənəviyyatmı pozmaq, onlan alçaltmaq, uşaq- 
larda fıtri xeyirxahlığı kütləşdirmək və onlarda qorxaqhq və 
yalançılıq kimi xüsusiyyətlər yaratmaq deməkdir.

“ ...İran məmləkətində despotun fərmanı ilə, hətta cəlilüşşən 
üməramn ayaqlannı fələqqəyə qoyub çubuq vururlar və bir neçə 
vaxtdan sonra genə bu rüsvay olunmuş üməradan vəzirlər və sərdar- 
lar qayırırlar və olardan ixlas və iradət təvəqqe edirlər və bu biçarə 
üməranm təbiətlərində despotun təhəkkümü təsirindən bir tövr 
rəzalət və übudiyyət və biqeyrətlik hasil olubdur ki, çubkarhğı 
özlərinə hərgiz ar bilməzlər və bu növ zillət və rüsvaylıqdan sonra 
genə də bu dünyada zindəganlığa talib olurlar... İranda heç bir mək-



təb tapmazsan ki, onıan səfeh məktəbdarmın çubuq və fələqqəsi 
olmasm. Təəccüblü budur ki, hər bir uşağm anlaqsız atası, öz uşa- 
o ı n ı n  təlim və tərbiyə üçün məktəbdarm yamna apardıqda, uşağm 
yanmda dediyi birinci söz budur; “Molla, oğlumu sənə tapşırıram. 
Əti sənin, sümüyü mənim. Ona yaxşı tərbiyə ver!” Nadan moüa dəxi 
cavab verir: “Əmin ol, çubuq və fələqqə həmişə onun gözünün
qabağmda olacaqdır” '.

Cismani cəzalandırmanm qatı əleyhdan olan M.F.Axundov 
qeyd edir ki, belə cəzalandınhnaya məruz qalraış uşaqlar tədris prose- 
sində nəcib keyfiyyətləri itirir, zehni inkişafda da geri qalırlar. Bundan 
çıxış edərək, M.F.Axundov pedaqogikanm qabaqcıl, mütərəqqi 
prinsiplərinə əsaslanmış tədris metodlarmm tətbiqinin zəruri olması 
mövqeyində dm-ur. Onun sözlərinə görə, məktəb cəmiyyət üçün 
yarariı, tam dəyərii vətəndaşlar tərbiyə etməlidir. Buna görə də cis- 
mani cəzalandırma heç bir vaxt tərbiyənin əsasına qoyulmamahdır. 
Əksinə, tərbiyənin əsasma cəmiyyət üçün nəcib, zehni cəhətdən 
inkişaf etmiş, namuslu insanlarm yetişdirilməsi qoyulmalıdır.

Rusiya əhalisinə uşaqları yeni, onun göstərişi ilə işlənib hazır- 
lanmış əUfba əsasmda yazıya öyrətməyi bir vəzifə olaraq tapşırmış 
Rusiyanm islahatçısı Böyük Pyotru gözəl bir misal kimi göstərərək, 
M.F.Axundov yazırdı: “Böyük Pyotr ruhaniliklə qətiyyən hesablaş- 
mayaraq, kölmə, ondan əw əl işlədilən əlifbanı ləğv etdi. Və o zamankı 
ruhanilər yeni rus yazısına etinasızlıq göstərdikdə, bu, Pyotrun qətiy- 
yətliliyinə əsla təsir etmədi. O, ruhanilərə dedi: “Sizi heç kəs m əc- 
bur etmir, Siz əw əlk i kimi öz əlifbamzdan istifadə etmekdə olun. 
Mənə gəldikdə isə, dövlətimin əhahsinin ən yaxşı hissəsinə istinad 
edərək və onun köməyi ilə mən tərəddüd etmədən yeni əlifbanı 
həyata keçirəcəyəm” . Böyük Pyotr belə dedi. Və indiyə qədər də 
rus pravoslav İdlsəsi köhnə rus elifbasından istifadə etməkdə 
davam edir” .̂

‘Üç məktub...”, birinci məktub.
2 M.F.Axundov. “Bir daha yeni əlifba haqqmda”. Məktub 1285-ci 11 hicri tarixində

yazıhb.



‘-‘-Xalqlarm milxtalif vasitəlarh tərəqqi 
elməyə mail olduqlan göz qabağındaclır..."

M.F.Axııııdov

Əlifbanın dəyişdirilməsmə M.F.Axundov bir əlifbanm mexa- 
niki olaraq başqa bir əlifba ilə əvəz olunması kimi baxmırdı. O göstə- 
rirdi ki, köhnə yazı qaydalannı kökündən dəyişərkən dilin qramma- 
tikasmı da müasir elm ruhunda tərtib etmək lazımdır. M.F.Axundov 
deyirdi ki, bu sahədə dilçilərin görməli olduqlan işlərin sayı-hesabı 
yoxdur. Yeni əlifbanm tətbiqi ilə dilçi alimlərin işi asanlaşır. Dəyiş- 
dirilmiş yeni əlifba gələcək nəsilləri elm və mədəniyyət aləminə 
qoşulmaq sahəsindəki artıq çətinlİklərdən xilas edir. “Xalqlarm müx- 
təlif vasitələrlə tərəqqi etməyə nail olduqları göz qabağmdadır...

Ümid edirəm ki, böyük Osmanh dövlətinin başçılan bütün xalqm 
dünya və axirət səadətini təmin edən bu böyük məsələyə ciddİ 
fıkir verib, razı olnıayacaqlar ki, əlacı yalnız bilik və savadda olan 
300 railyondan artıq islam xalqları korluq və cəhalət bəlasma həmi- 
şəlik mübtəla olaraq qalsmlar. Mən mhanilərin bu işə mane oİacaqla- 
nm zənn etmirəm. Əgər mane olmaq istəsələr, onlar böyük Osmanh 
xalqmm düşmənləridirlər” '.

Uzaqgörən mütəfəkkir olan M.F.Axundov öz xalqmm q ü w ə- 
lərinə manır və gələcək nəsillər haqqmda böyük ruh yüksəkliyi və 
inamla damşırdı: “Yeni üsul tətbiq olunduqdan sonra həmin cəmiy- 
yətdə olan alimlər köhnə sərf-nəhv qaydalannı tamamilə alt-üst edib, 
yeni üsula uyğun olaraq, ərəb, fars və türk dilləri üçün üç cilddən 
ibarət müxtəsər sərf-nəhv qaydalan yazaraq, sözlərin “fəal-feil” və 
“eynəl-feil”inin ixtilafmı izah etməyə əsla əhəmiyyət vermədən 
bütün məktəbİərdə onun tədrisinə başlayariar” .

M.F.Axundov ərəb əlifbasmm yenisi ilə dəyişdirilməsini ən 
mühüm tədbir və aktual vəzifə hesab edirdi. O, dönə-dönə göstə- 
rirdi ki, ən mühüm həyati məsələ və bütün xalq üçün faydah olan

‘ M.F.Axundov. “Köhnə islam əlifbasmı deyişdirmək barədə kolonel Mirzə Fetəli 
Axundzadənin kcçən il əlahəzrət İran şahənşahının m aarif nazirliyine göndərdiyi iza- 
hatm sureti” . 1870-ci il, yanvar ayı, Tiflis şəheri. (Bundan sonra “Bir daha yeni əlifba 
haqqmda” — H //.)



fəaliyyət bu dəyişiklikdən ibarətdir. Hətta İran kimi geridə qalmış 
bir ölkə üçün əlifbanın dəyişdiriknəsini M.F.Axundov dəmir yolların 
çəkilməsindən daha mühüm məsələ hesab edirdi, çünki bütün təd- 
bii’Iərin əsasınm əsası ehndir, eh-n isə, köhnə əlifbadan istifadə edən xalq 
ondan imtina etmədikcə, geniş xalq kütlələri üçün əlçatmaz olacaq.

M.F.Axundov savadlılığm ölkənin müdafıəsi üçün əhəmiyyətini 
xüsusi olaraq qeyd edirdi. O deyirdi ki, o ölkələrdə ki hərbi hissə- 
lərdə hətta sn-avi döyüşçülər belə savadlıdırlar, onlar sağlam düşü- 
mnəyə qadirdirlər və bunun dövlət üçün böyük əhəmiyyəti var.

Köhnə əlifbanm yenisi ilə əvəz olumnasmm əleyhdarları 
M.F.Axundova qarşı çıxış edərkən deyirdilər ki, guya köhnə əlifba 
yenisi ilə əvəz olunsa, köhnə əlifba ilə yazılmış çoxlu kitab istifadəsiz 
qalacaq. M.F.Axundov belə fıkirlərə qarşı çıxış edərək qeyd edirdi ki, 
axmaqlığa bərabər olan belə zəif söz-söhbətə əhəmiyyət verməyə 
dəyməz. 0  deyirdi ki, bu adamlarm anlaq dairəsi dardır və onlar öz 
burunlannm ucundan uzağı görə bihnirlər.

M.F.Axundov yazır: “Əlifba dəyişildikdən sonra fılan qədər 
kitabnnız məsrəfsiz qahb zay olacaqdır, -  deyən ağüsızlann sözünə 
əsla əhəmiyyət veriknəməhdir. Onlar qəflətdədiriər. Bizim bu gün nə 
kimi kitablanmız vardır? Yəni bizdə yüksək məzmunlu, ciddi əhə- 
miyyətli, nəfıs elmlərdən xəbər verən kitablar yoxdur. Bundan sonra 
inşaallah bizim bu kimi kitablarımız olacaqdır” '. Axundov yazırdı 
ki, Şərqdə təbabət, fəlsəfə, hesab, coğrafiya, müharibə taktikası üzrə, 
dənizçilik, mühəndis sənəti, tarixşünashq, kənd təsərrüfatı, astrono- 
miya, kimya və başqa elm sahələri üzrə müasir elmi səviyyədə 
dayanan kitablar yoxdur, əksinə, yabnz “Çehel tuti”, “Məsaibül-əbrar”, 
yaxud “Eynül-həyat”, “Məcalisül-müttəqin” və ya “Əbvabül-cinan” 
kimi əsərlər var. “Biz “M əsaibül-əbrar” üçümnü heyfsilənəcəyik?! 
Qoy qiyamət gününə qədər bizim nadanhğuıuza dəlalət edən və avro- 
palılann nəzdində bizim ağıldan naqis olmağımıza şahid sayılan bu 
cür əsərlər birdəfəlik itib-batsmlar. Bizdə bəzi kitablar da vardır ki, 
onlan ya gərək öz əlimizlə odİayıb yandıraq, ya da çaylara axıdaq. 
O cümlədən bizdəki qədim təbabət kitablanm göstəiTnək olar ki, 
onlann varhğı üzündən yalançı təbiblərin əU ilə kürur-kürur insanlar 
təbii əcəlləri yetişmədən həlak olmuşlar. Bu gün bizim əlimizdə

‘ M.F.Axundov. “Bir daha yeni əlifba haqqmda” ,
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fıqh, təfsir və lüğət kitablanndan, hesab, nücum və coğrafıyaya aid, 
habelə bəzi tarixi hadisələrdən bəhs edən əsərlərdən başqa bir şey 
yoxdur. Bu kitablan isə köhnə əlifbadan yeni əlifbaya köçürmək heç 
də çətin bir iş deyildir” '.

M.F.Axundov bir maarifçi kimi göstərirdi ki, xalq içərisində 
savadhhğm, elmlərin yayılması, kişilərin və qadmlarm savad, elm 
öyrənməsi İranda şah taxt-tacmm süqutuna təsir göstərəcək və 
ümumiyyətlə despotizmə son qoyacaq. O qeyd edirdi ki, elə buna 
görə də despotlar və onlann müşavirləri -  bu kütbeyinlər yaxşı bihriər 
ki, xalq maariflənsə, hər cür boyunduruğu öz boynundan atacaq. Şah 
və onu əhatə edən əyanlar xalqm maariflənməsindən oddan qorx- 
duqları kimi qoı-xurdular. Onlar yaxşı başa düşürdülər ki, xalq maa- 
rifin, mədəniyyətin və elmin açarmı tapacaq. “Bizim buna ehtiyacımız 
var ki, istibdad mütləqiyyəti konstitusiyah hakimiyyətlə əvəz olun- 
sun? Nə üçün biz Özümüz öz qeyri-məhdud hüquqlanmızm, böyük 
gəHrlərimizin məhdudlaşdırılmasma kömək etməhyik? Bu gün biz 
təmtəraqh, ləzzətlər içərisində həyat keçiririk. Başqalan pis yaşayır? 
Qoy yaşasmlar. Bundan bizə nə?”^

Beləliklə, köhnə əhfbanm yenisi ilə əvəz olunmasma M.F.Axundov 
dövlət quruculuğu üçün böyük əhəmiyyəti olan siyasi məsələ kimi 
baxrrdı. M.F.Axundov göstərirdi ki, despotun qeyri-məhdud hüquqlan 
arxasmda duranlar, geniş xalq təbəqələrinin, bütün kişilərin və qadm- 
lann savadlanmasmm əleyhinə olanlar, ölkədə elmin, mədəniyyətin, 
bihklərin yayıhnasma qarşı çıxan hər kəs xalqm düşmənləridir. Onlar 
öz qazanclan naminə dövlətin əsaslannı sarsıdır və bunun nəticə- 
ləri haqqmda düşünmürlər. M.F.Axundov deyirdi: “Sağlam düşüncə 
bunu tez anlayar. Yalmz yaxşı düşünmək, uzaqgörən olmaq lazundır, 
onda bütün mübahisələrə son qoyular, hər şey aydm olar” .̂

M.F.Axundov dəfələrlə göstərmişdir ki, savadsız, cahil adamlar 
ölkəni idarə edə bilməzlər və onlann var-dövləti və büsatı uzun- 
ömürlü deyil. Öz ətrafma istedadsız, qabiliyyətsiz adamları cəm

' M.F.Axundov. “Bir daha yeni əlifba haqqmda” . 
 ̂Yenə orada.
 ̂Yenə orada.



edən hökmdar öz sülaləsinin məhvi üçün özü şərait yaradır. Despot - 
şah onun yerinə iddialı olan hansı düşmən tərəfindənsə öz taxtmdan 
devriləndə onu əhatə edən nazirlərin də taleyi belə olacaq.

M.F.Axundov yazırdı: “İstedadsız, qabiUyyətsiz və paxıl adamlara 
qulaq asmaq lazım deyil. Onlar özləri istedadsız olduqlanndan başqa- 
lannda da nöqsanlar axtanrlar ki, bununla öz nöqsanlannı pərdələ- 
sinlər” '.

t

Iran konsulu Əli xana ünvanlanmış I870-ci il 22 sentyabr tarixli 
məktubda M.F.Axundov köhnə əlifbanm dəyişdirihnəsi məsələsi 
üzərində dayanaraq ondan xahiş edirdi ki, maarif naziri, xarici işlər 
naziri və İranda dövlət postlannı tutan başqa adamlar Mirzə Mülküm 
xanm əlifbanm dəyişdirilməsinin zəmriliyi haqqmda broşürasmı 
(kitabçasmı) oxusunlar ki, bu adamlar özləri düzgün mülahizə yürüt- 
sünlər, müvafıq nəticəyə gəisinlər və onu öz xalqma qarşı bədxah- 
hqda günahlandıran cahillərin hücumlarmdan qorusunlar.

Öz xalqma olan sevgisindən danışarkən M.F.Axundov xüsusi 
olaraq qeyd edirdi: “Mən xalqımı sevən, canımı bu yolda qurban 
verməyə hazır olan bir insanam... Mənim məqsədim islam xalqlannı 
sarsıdan cəhaləti aradan qaldıraıaq, elmləri, sənətləri inkişaf etdir- 
mək, xalqlanmızm azadlığı, rifahı və sərvətinin artması üçün, vətənin 
abadlaşdınlması üçün və islamiyyətdən ə w ə l babaiarımızm malik 
olduğu şan və şöhrətin bərpa edilməsi üçün ədalətə rəvac verməkdir.

Bu yolda atacağımız birinci addım köhnə islam əlifbasmı dəyiş- 
dirməkdir. Təəssüf ki, Mirzə Mülküm xamn yazdığı və sizin özünüzün 
oxuduğunuz kimi, müasirlərim mənim sözlərimi anlaya bilmirlər.

Oz xəttimlə yazmış olduğum bu məktubumu cırıb tə ləf etməyin! 
Sandıqçanızda saxlaym, mən öldükdən sonra məktub sizin əlinizdə 
əntiqə bir yadigar olacaqdır” .̂

Artıq yuxanda deyildiyi kimi, suhan Türkiyəsi M.F.Axundovun 
yeni əlifba layihəsini rədd etmişdi. Bu münasibətlə M.F.Axundov
1872-ci il martm 8-də Mirzə Mülküm xana göndərdiyi məktu- 
bunda yazırdı: “Mən osmanhlardan imtina etmişəm və onlara... 
ümid bəsləmirəm”.

‘ M.F.Axundov. “Bir daha yeni əlifba haqqında” .
 ̂ M.F.Axundov. İramn sabiq konsulu Əli xana Tiflisdən Tehrana yola düşdüyü 

zaman yazılmış məktubun surəti. 22 sentyabr 1870-ci il.



Eyni zamanda M.F.Axundov deyirdi ki, irticaçı dövlət onun 
əlifbanı dəyişməkdə niyyətlərini, yeni əlifbanm qəbul olunması və 
elmlərin yayılması ilə onlarm despot rejiminin və dininin təhlükəli 
vəziyyətə düşəcəyini başa düşmüşdü. Biz kütlənin xeyrini istə- 
yirik, onlar isə yalnız öz rifahları haqqmda düşünürlər. Əgər bizim 
arzumuz həyata keçsə, əla olacaq. İstibdad idarəçiliyi yerinə ölkedə 
ədalətli rejim qurulacaq. Gərəksiz, qabiliyyətsiz adamlar avamhğm, 
cəhalətin, mədəniyyətsizliyin və gerihyin daşıyıcılan kimi səhnədən 
getməyə məcbur olacaq, insanlarm rütbəsi, böyüklüyü və vəziyyəti 
onlann biliklərinin, mədəniyyətlərinin dərəcəsindən, onlann məşğu- 
liyyətindən asıh olacaq. Əlbəttə, bu məsələnin həlh hazırda dövlət 
müəssisələrində oturmuş müasii' qabiliyyətsiz, küt başçılarm maraq- 
lanna və şəxsi mənafelərinə toxunm-.

“Onlann səfehliyi o dərəcəyə çatmışdırki, bu incə sirri başa düş- 
məyib, hazırkı hakimiyyətin zavahnı və dinin aradan getməsini 
əliftanm  dəyişilməsi nəticəsində əm ələ gələ biləcək xalq üsyan- 
larmda görə bihrlər. Halbuki əhfbanm dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq, 
heç bir üsyanm baş verəcəyi təsəvvürə belə gəlmir” ’.

Beləliİdə, M.F. Axundovun böyük ekoi, ağır əməyə əsaslanan ərəb 
əlifbasmm dəyişdirilməsi haqqmda layihəsi nə çar Rusiyasmda, nə 
sultan Türkiyəsində, nə də Şah İranmda həyata keçdi. Yalnız Sovet 
hakimiyyətinin sayəsində Azərbaycan xalqı bizim partiyanm milli 
siyasət bayrağı altmda özünün formaca milli, məzmunca sosialist 
mədəniyyətini inkişaf etdirərək, ən geniş zəhmətkeş kütlələrinin 
təhsil almasma böyük kömək olan yeni əlifbanı yaratdı.

* * *

qədər var ki, məıı kiUli-ddyam 
puç və sfsanə hesab edirəm".

M.F.Axundov

Ateizm M.F.Axundovun materialist fəlsəfı sisteminə bir tərkib 
hissəsi kimi daxil olur. Cəsarətlə demək olar ki, Axundova qədər 
Azərbaycan ictimai fıkıinin inkişaf tarixində din əleyhinə belə güclü 
çıxış edən başqa bir ateistə rast gəlmək olmur. Fəlsəfənin əsas

M.F.Axundov. Miızə Mülküm xana məktub. 8 mart 1872-ci il,
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məsələsinin -  təfəkkürün varlığa münasibəti məsələsinin həllində 
olduğu kimi, zamanm, məkanm, səbəbiyyətin və s. əsas problem- 
lərinin təhlilində də materializmə sadiq qalan Axundov özünün 
dinlə mübarizəsində materialist mövqelərdə durmuşdur. M.F.Axundov 
istedadmm var gücü ilə dinin, fÖvqəhəbii oiana, axirətə imanm 
üstünə düşmüşdür.

M.F.Axundov dinin elmlə bir araya sığmadığmı göstərirdi: “B u 
g ü n ə  q ə d ə r  b i z i m  h a q q ı  b a t i l d ə n  s e ç m ə k d ə  v ə  
d o ğ r u n u  ə y r i d ə n  a y ı r d  e t m ə k d ə  y a n l ı ş l ı ğ ı m ı z  
b u  c ə h ə t d ə n d i r  k i ,  b i z  d a i m a  i k i  z i d d  q ə z i y y ə n i  
b i r - b i r i n ə  q a r ı ş d ı r a r a q  b i r  q ə z i y y ə  s a y m ı ş ı q .  
H a l b u k i  b u  i k i  q ə z i y y ə  b a ş q a - b a ş q a  ş e y l ə r d i r .  
O n l a r d a n  b i r i  e l m d i r ,  o b i r i s i  e t i q a d . . . ” *

Dindar adam alim və filosof ola bilməz: “Əgər elm və fəlsəfə 
sahibi olursa, dindar və mömin ola bilməz. Din və iman talibi olan 
kimsə gərək qətiyyən mərifət dairəsinə yaxmlaşmasm və mərifət 
talibi olan kimsə, istər-istəməz ixtiyarsız olaraq din və imandan uzaq 
olmahdır” .̂

Bu sətirlərdə materiahst M.F.Axundovun siması canlanır, mübariz 
bir ateistin cəsarəth səsi eşidilir. Fəlsəfənin (əlbəttə materiahst 
fəlsəfənin), din və imanla bir araya sığmadığını təsdiq etməklə o həm 
də idealizmə, habelə materiahzmi idealizmlə, dini elmlə banşdmnağa 
çalışan dualizmə qarşı çıxış edir. Axundov ehnin və sənətin inkişafı 
yolunda atılan hər bii' addımı alqışlayır. O, materialist fəlsəfəni kainatın 
qanunlannı dərk etmək üçün yeganə etibarh silah hesab edir.

Dindarlarm nöqteyi-nəzərincə Allah bütün kainatm yaradıcısı, 
bütün səbəblərin səbəbidir.

Axundov təkzib edərək yazır: “ ...Mən kühi-ədyanı puç və əfsanə 
hesab edirəm”^ Başqa bir yerdə o deyir ki, din hər növ azadhğın düş- 
mənidir, elmlərin və sənət növlərinin inkişafı üçün ən böyük əngəldir.

Yeri gəlmişkən, Axundovun məktublarından birinin bu sətirləri 
də ateizmin elm və sənətlə əlaqəsinə həsr olunmuşdur: “Həqiqət 
bu söylənənlərdir (varhğın ilk səbəbə möhtac olmaması, mütləqhyi

' M.F.Axundov. “Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi 
Cəlalüddövləyə fars dilində yazdığı üç məktub və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi ca- 
vabm türk dilində lərcüməsi”, bundan sonra: “Üç məktub...” , mülhəqat, üçüncü məktub. 

 ̂“Üç məktub...” , mülhəqat, üçüncü məktub.
 ̂Yenə orada.
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və ilkinliyi nəzəriyyəsidir -  H.H.). Bu əqidənin sahiblərini ateist, 
yəni Allahı, din və imanı inkar edənlər adlandınrlar.

Bir çox şəxslər məktubların müəllifmi məzəmmət edirlər ki, 
dünyada dinsizlik və imansızhq, axiretdən və əbədi xoşbəxthkdən 
ümidsiz ohnağa bais olur və deyirlər: məgər dünya həyatmdan nəsi- 
bimiz ancaq həmin bu beşgünlük məişətdirmi?” ' Sonra M.F.Axundov 
bütün kəskinhyi ilə bəyan edir ki, din və iman elmə və fəlsəfəyə 
ziddir və onlar bir fərddə eyni zamanda mövcud ola bilnıəzlər.

M.F.Axundovun fıkrincə, dinin yaşamasmm başhca səbəblərin- 
dən biri təbiət hadisələrini bilməmək, bunun nəticəsində isə hər cür 
uydurma möcüzəyə inamnaqdır. Bu inamı məhv etmək üçün yeganə 
üsul var: təbiət ehnlərinin nəticələrini bütün dərinhyi ilə dərk etmək 
və başa düşmək. M.F.Axundov belə bir fıkir irəli sürərkən eyni 
zam an d ah əm d əe lm in  d i n d ə n  t a m  a y r ı l m a s ı n ı  t ə l ə b  
e d i r ; yalnız və yalnız bir doğru yol mövcuddur ki, bu da təbiəti 
öyrəmnək yolu, elm yoludur.

Təbiət qanunlarmı dərk etmək üçün ehn öyrəmnək zəmridir, zira 
təbiətin öyrənilməsi qaçılmaz olaraq hər cür fantastik ideyalarm və 
uydurmalann məhvinə gətiıib çıxanr. M.F.Axundov deyəndə ki, 
h ə t t a  t ə b i ə t  t ə z a h ü r l ə r i n i n  p r i n s i p l ə r i  h a q q ı n d a  
y a z ı l m ı ş  v ə  e l m i  ə s a s a  s ö y k ə n ə n  b i r  s ə h i f ə  b e l ə  
y a l a n ç ı  u y d u r m a l a r l a  d o l u  m i n  s ə h i f ə d ə n  d a h a  
q i y m ə t l i d i r , o  bununla öz zəmanəsi və tarixi şərait üçün olduqca 
mütərəqqi bir fıkir söyləyir.

Axundov savadlılığm tez bir zamanda yayılmasmm zəruriliyi 
nəticəsinə gəhr. 0 , bir maarifçi kimi, ölkədə məktəblərin və ehn 
müəssisələrinin açılmasmı arzulayırdı. Mədəniyyətin inkişafı və 
yayılması üçün vəsaiti hər il “məhərrəm” ayı zamam matəm m əra- 
simlərinə xərclənən məbləğlərdən ayınnaq olar.

M.F.Axundov məktəblər, mədəni müəssisələr şəbəkəsinin 
yabız şəhəriərdə deyil, habelə kəndlərdə inkişaf etdirilməsini zəruri 
hesab edirdi. O orada uşaqlann tərbiyəsi üçün müəllimləri öz hesabma 
saxlamağı sakinlərin boynuna bir vəzifə kimi qoymağı laznn bilirdi. 
Bu böyük, ciddi işdə iştirak etmək və 9 yaşdan 15 yaşa qədər olan 
uşaqları savad almağa məcbur etmək dövlətin borcu idi.

' “Üç məktub...”, mülhəqat, üçüncü mektub,
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M.F.Axundov xalqın savadlanması uğmnda qətiyyətlə mübarizə 
apanrdı. Savadhlığın ən tez bir zamanda yayılması üçün o, ərəb əlif- 
basmm yeni əlifba ilə əvəz edilməsini tələb edirdi. Bununla əla- 
qədar olaraq Axundov istilaçı ərəblərin xalqa dinlə birlikdə silah 
gücünə su'idıqlan ərəb əlifbası əleyhinə kəskin çıxış etmişdir: “Ərəb- 
lər bizim minillik səUənətimizi zavala uği'atdılar; şan-şövkətimizi 
bada verdilər, vetənimizi xarabazara çevirdilər və bütün bunlara əlavə 
olaraq, bizim boynumuza elə bir əlifba da bağlamışlar ki, onun sayə- 
sində hətta adi savad sahibi olmaq belə bizim üçün ən çətin işlərdən 
olmuşdur” '.

“Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah 
caduküni-məşhur” komediyasmda M.P.Axundov xalqı aldadan, onun 
avamhğmdan istifadə edən falabaxanları və cadugərləri ifşa edir.

BiUklər, elmlərin öyrənilməsi yalnız ümumiyyətlə həyatımızm 
təmin olunması və həyat tələbatımızm təminatı vasitəsi deyil. BiUk- 
lərin əldə olunması və elmlərin öyrəniiməsi, həmçinin insanm cəmiy- 
yətdəki davranışmm və onun həyat tərzinin normallaşdınlması üçün, 
vətəndaşlann əxlaqmm yaxşılaşdınlması və uşaqlarda nəcib duyğu- 
larm tərbiyə edihnəsi üçün zəruridir. Bütün bunlardan başqa, bilik, 
ehnlər insana obyektiv gerçək dünyanı dərk etmək işində böyük silah 
verir, onu xurafatlardan və fanatizmdən azad edir.

“Avropada fılosoflar meydana gəiincəyə qədər, Roma papaları 
xalqm ehn və bilik əldə etməsinə mane olurdular. Lakin eyni zamanda, 
onlar keşişlər və vaizlər vasitəsilə xalqı həmişə xeyirxahhğa, xoşrəf- 
tarhğa və təmizəxlaqlı olmağa dəvət edirdilər ki, onlann bu təlaşı da 
heç bir nəticə vemıirdi. Şərarət və pozğunluq hər yerdə gündən-günə 
artırdı. Lakin elə ki, o ölkələrdə çap işləri ixtira ohmdu və xalqlar 
filosoflarm rəhbərUyi ilə papalarm itaət boyundunığunu boyun- 
lanndan atdılar, elm və bilikləri öyrənməyə başladılar, nəinki mədəni 
tərəqqi yoluna düşdülər, həm də Asiyaya nisbətən Avropada pozğun- 
luq və şərarət son dərəcə azahnağa başladı. Biz müsəlmanlar isə, hic- 
rətdən bu günə qədər minbərlərdə, məscidlərdə, camelərdə və məc- 
lislərdə ruhanilər vasitəsilə cahiUəri xeyir əməllərə və yaxşı əxlaq 
sahibi ohnağa çağırırıq. Bu xüsusda onlara cürbəcür moizələr oxuyub, 
nəsihətlər veririk. İndi baxaa görək, bizim moizə və nəsihətimiz onla-

' “Üç məktub...” , mülhoqat, birinci məktub.

263



rm təbiətinə nə kimi təsir bağışlamış və bizim 1286 il müddətində 
çəkdiyimiz zəhmətin nəticəsi nə olmuşdur? Oğmlar, quldurlar və 
qatillər həmişə cahillər içərisindən çıxmış və indi də çıxmaqdadır. 
Moizə və nəsihət vasitəsilə onlarm əxlaqmı yaxşılaşdırmaq yolunda 
bizim səy və zəhmətimiz hədərə getmiş və nəticəsiz qalmışdır. 
Beləliklə, sabit olur ki, behişt vədəsi verib, cəhənnəmdən qorxutmaq 
yolu ilə verilən nəsihətlər insanları pis əməllərdən çəkindirib, yaxşı 
əxlaq sahibi etmək üçün kifayətləndirici və təsirli vasitə deyildir” ^ 

M.F.Axundov başqa ölkələrdə elmin və mədəniyyətin inkişa- 
fının konkret misallarma işarə edərək, həmçinin onu deyir ki, kitab çapı 
aıtıq 400 ildən artıqdır ixtira olunub, İran xalqmın yalnız dünən ağhna 
gəlib ki, çapxana təsis etsin və (bu xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur) 
özü də mətbəə yox, daş basmaxanası; “İran xalqı dünən basmaxana 
bina edir, onu da səfahətdən daş basmaxanası ki, öz etiqadmca onda 
hüsni-xətt zahirdir. Dəxi o qədər şüuru yoxdur anlasm ki, hüsni- 
xətt əlzəm şey deyil və daş basmaxanasmda kütüb qələt basılır və 
giranbəha olur və kütüb vüfur bəhəm etməz və hər binəva onun 
təhsilinə qadir olmaz...” .̂

* * *

“...Btzim rulıamlənmizin nıhhrın 
bədəndan ayrıldıqdan sonra xüsusi 
yerlərdə öz-özlərinə zərfsiz və qəlibsiz 
ya^amaları haqqmdakx təsəvvürləri. 
fıkirləri və əqidələri heç bir tənqid 
qar^-ısında dayamı bilməz".

M.F.Axuudov

Qabaqcıl, mütərəqqi materialist ideyalarm ehtiraslı təbliğatçısı 
kimi M.F.Axundov arzu edirdi ki, xalq təhsilli olsun, fanatikləri din- 
ləməsin və onlara inanmasm.

M.F.Axundov yazırdı ki, bu və ya digər məsələni araşdırarkən 
insan nağıllan deyil, müstəsna olaraq əqli rəhbər tutmalıdır, bax- 
mayaraq ki, dinin nüfiızu həmişə əfsanələri əqldən üstün tutur və 
ruhanilər xudbin məqsədlərinə çatmaqdan ötrü əqli qıfıl-açarda 
saxlayır, bununla da bəşəriyyəti bu qiymətli nemətdən gələn bütün

' M.F.Axundov. “Bir daha yeni elifba haqqmda” , 
 ̂“Üç məktub mülhəqat, birinci məktub.
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miimkün faydalardan məhrum edirlər. Dinin nüflızıma qarşı müba- 
rizə etmək və onu ifşa etmək insan əqlinin din tiryəkindən azad 
edilməsi uğrunda mübarizə etmək deməkdir.

M.F.Axundov deyir ki, təbiətdə belə bir qanun var ki, cisimlər 
gözlə görünməli və əllə toxunanda hiss olunmahdır. Buna görə də əgər 
mələklər, cinlər, şeytanlar, divlər, iblislər cismə malik və bizim 
planetimizə məxsus varhqlardırsa, onda onlar hiss olumnahdırlar.
Y ox, əgər mələklər, cinlər, şeytanlar başqa planetlərə məxsusdurlarsa, 
onda onlar bizim planetimizə enə bihnəzlər, çünki məlum olduğu kimi, 
hər bir planetin cazibə qüwəsi cismin öz səthindən uzaqlaşıb hansısa 
başqa bir planetə getməsinə imkan verməz. Bu elmi müddəadan çıxış 
edərək, M.F.Axundov göstərir ki, ruhanilərin, bizim üləmalarm uydur- 
duqları bütün fovqəhəbii hadisələr, yəni möcüzələr, vəhylər, ovsun- 
çuluq, selırkarhq, cadugərhk, sirləri bihnək, gələcəkdən xəbər vermək 
və fəlsəfə daşı adlanan şeylər kimi şey qeyri-mümkün, bütün mələk- 
lər, cmlər, şeytanlar, divlər, iblislər və bu kimi şeylər mifık, uydurma 
hesab olunmalıdır.

M.F.Axundov əqli cəhətdən zəif inkişaf etmiş adamlan sadə metal- 
lan qiymətli metala çevirən “fəlsəfə daşı”nm mövcudluğuna inandıran 
hoqqabazlan, fınldaqçıları ifşa edir. M.F.Axundov deyir ki, bu fokus- 
çular özlərinin yalanmı təsdiq etmək üçün hazıdadıqları fokusu öz 
qurbanlanna təqdhn etməzdən əw ə l guya əmirəlmömirün İmam Əh 
tərəfmdən qoşulmuş bh: ayə oxuyurlar. Buna görə də Axundov istelıza 
ilə soruşur: əgər İmam Əli fəlsəfə daşı haqqmda bilirdisə, onda o, 
nə üçün bu sirri sonralar Əhnin xilafətinin amansız, qatı düşməni olan, 
ona qəsb edən Müaviyəyə açdı?

M.F.Axundov yazır: Din təbİiğatçılan deyirlər ki, guya m ələk- 
lər pak, bəsit variıqlardır. Onlar it və donuz bədənindən başqa, müx- 
təlif bədənlərə daxil olub, onlarda təcəssüm edə bilirlər. Cin də pak 
və bəsit varhqdır. O, hər hansı istənilən orqanizmə, hətta itin və 
donuzun bədəninə daxil olub, onda təcəssüm edə bilər.

M.F.Axundov üləmalann kəlamlarmı tamamilə cəfəng və 
uydurma adlandıraraq tənqid və ifşa edir. Pak, bəsit variıqlar nə olan 
şeydir? -  deyə M.F.Axundov soruşur. Bu mümkündürmü ki, canlı 
orqanizmlər gözə görünməsinlər, yaxud hisslərə təsir etməsinlər? 
Axı dindarlar mələkləri və cinləri canlı varlıqlar hesab edirlər, əgər 
onlar canlı varhqlardırsa, onda onlann varhğı zaman və məkan daxi-



lində keçməlidir. Sual bu şəkildə qoyulduqda ilahiyyatçılar birbaşa 
cavab verməkdən yayınır və elmlə daban-dabana zidd olan uydurma- 
lara əl atırlar, baxmayaraq ki, ilahiyyatçılar məsələnin onlara 
tamamilə aydın olduğunu deyirlər. “Məgər onlann bədəni mum kimidir 
ki, ondan dəvə heykəli düzəldilsin, sonra onu əzib öküz, yaxud qoyun 
heykəli düzəUmək mümkün olsun?” (Mənə elə gəlir ki, belə bir 
hoqqa kainatm xahqinin özünü belə məəttəl qoyar, ona binaən ki, 
xaliq Özü öz təbiət qanunlarınm əksinə olaraq nə isə qeyri-adi bir şey 
yarada biimir). Həmçinin ağlabatan deyil ki, mələklər və cinlər öz 
ilküı bədənlərini hansı isə başqa bir varhğuı bədəni ilə əvəz edib, sonra 
istədikləri vaxt həmin bədəni atıb öz ilkin bədənlərini bərpa etsinlər.

Buna görə də, ey Cəlalüddövlə, mənhn dediyim mətləbləri anla- 
maq üçün sən bizim din rəhbərlərinin ağıldan üstün tutduqları rəva- 
yətləri deyil, xaUs əqhni sənəd və rəhbər tutmahsan. Çünki onİar 
neçə min ildir ki, öz şəxsi mənafeləri xatirinə ağh sərafət və etibar- 
dan məhrum edib əbədi həbsdə saxlamışlar” '.

M.F.Axundov ruhlarm bir bədəndən digərinə keçməsinə inamı 
tənqid edərək yazır: “Buna görə də bizim ruhanilərimizin, ruhlarm 
bədəndən aynldıqdan sonra xüsusi yerlərdə öz-özlərinə zərfsiz və 
qəlibsiz yaşamalan haqqmdakı təsəw ürləri, fıkirləri və əqidələri 
heç bir tənqid qarşısmda dayana bilməz.

Eyni zamanda ruhlar üçün bədənlərdən aynldıqdan sonra bir xəyali 
və inci qəlib düşünmək haqqmda da Şeyx Əhməd Bəhreym Idmi mol- 
lalann ağlabatan və təbii dəlili olmayan iddiaları əsassız və 
mənasızdır” .̂

Daha sonra Axundov deyir ki, elmdən xəbəri olmayan insan elə 
elektrikə də ilahi qüwənin təzahürü kimi baxacaq: “Ancaq nə fayda 
ki, sən və sənin xalqmm nə elektrikdən xəbəri vardır, nə də onun 
qanunlanndan. Əlbəttə, bunun sizə nə faydası var? Elektrik ki sizi 
behiştə aparmayacaq və sizi cəhənnəmdən xilas etməyəcək. Sizə 
axirət işləri lazımdır ki, bəlkə birtəhər özünüzü behiştə sahb, hər gün 
namaz üstündə, qunutda oxuduğunuz “ilahi, bizi behiştin huriləri ilə 
evləndir” duasmm müstəcəb olduğunu gözünüzlə görəsiniz, öz 
arzunuza çatasmız və öz ürəyinizdən keçən kimi edəsiniz”^

I '



'^Əgər desəm ki, birvücudun öz-özünə 
mey'dam gəlməsi mümkün deyildir və bu 
kainat gərək başqa bir vücudun iradəsi 
ilə yaranmış ola; o zaman haman vücu- 
dun özü də varhq olduğu üçün, gərək 
başqa bir vücudım iradəsindəu asılı ola 
və habelə o vücud da başqa bir vücudun 
istəyinə möhtac ola".

M.F.Axundov

Xurafata və fanatizmə qarşı mübarizədə M.F.Axundov xalqm 
maariflənməsimn zəruri olduğunu göstərirdi. Təbiət lıaqqmda elmi 
biliklərin yayıLması, onun dediyi kiıni, ona görə zəruridir ki, xalq şar- 
latanlara və fırıldaqçılara inamnasm. Qəribədir ki, bu vaxtadək 
məİəyin pak, bəsit varlıq olduğu, müxtəlif bədənlərdə təcəssüm 
etməsi fıkrinin mənasmı heç kim başa düşmənıişdir. M.F.Axundov 
yazır: “Quranda deyilir ki, onun iradəsi, yəni Allahm iradəsi 
olmadan ağacdan bir yaıpaq belə düşə bilməz. O (yəni Allah), 
kainatı öz qüdrəti ilə heç nədən yaratmış və o, həqiqətən, kainatı yenə 
yox edəcək”.

M.F.Axundov tam mübariz materialist və ateist qüw əsi ilə bu 
kəlamm əleyhinə çıxış edərək bəyan edir: “Əgər desən ki, bir vücu- 
dun öz-özünə meydana gəhnəsi mümkün deyildir və bu kainat gərək 
başqa bir vücudun iradəsi ilə yaranmış ola; o zaman vücudun özü 
də variıq olduğu üçün, gərək başqa bir vücudun iradəsindən asıh 
ola və habelə o vücud da başqa bir vücudun istəyinə möhtac ola” ^

Axundov həm də ruhun mövcudluğunu inkar edir. O izah edir 
ki, ruh adı ilə başa düşülən şey bədəndən kənarda mövcud ola 
bihnəz. Materiahst M.F.Axundovun nöqteyi-nəzərincə, ruhun bədən- 
dən aynldıqda mövcud olması ən böyük cəfəngiyatdır. O deyir:



“Misal gətirək: uşaq doğulduqdan sonra onun cisminin tərkibində 
bütün başqa tərkiblərlə birlikdə bir keyfıyyət də əm ələ gəlir ki, biz 
ona canlılann ruhu da deyirik.

Bu keyfi}^ət bütün lıəyat boyu onun m üxtəlif tələbatı ilə əla- 
qədar olaraq müşahidə olunur, bu tərkibi-cisim yaşadıqca həmin key- 
fiyyət, yəni ruh da onda qahr. Ancaq elə ki, bu tərkibi-cisim pozuldu, 
dəyişildi, yəni alt-üst oldu, bizhn ruh adlandırdığımız haman keyfiy- 
yət də ortadan gedir və məhv olur” ‘.

M.F.Axundov bu nəticəyə gəlir ki, dünya maddidir və mövcud 
olan hər şey materiyadır.

Təbiət hadisələrinin yeganə və əsas səbəbi kimi Axundov maddi 
aləmi sayır. Maddi aləm heç bir ilahi, xarici qüw əyə möhtac deyildir.

M.F.Axundov qadmlarm hüquqda kişilərlə bərabər tutuhııası, 
əsarətdən azad olunması uğrunda ardıcıl mübarizə apanrdı. O yazırdı 
ki, qadm cinsini qapah saxlamaym, ona tərbiyə və təhsil verin, zülm 
etməyin. Əgər bundan sonra sizdən kimsə öz kiçİk qızmm savadlan- 
ması qayğısma da öz kiçik oğlunun savadlanması qayğısına qaldığı 
kimi qalmasa, belə adamı mütləq cəzalandırmaq lazımdır. Əgər sizdən 
kimsə, istər varh olsun, istərsə kasıb birdən artıq arvad aknağı özünə 
rəva bilərsə, belə adamı dövlət qanunu cəzalandırmalıdır.

Şərqin kölə vəziyyətinə sahnmış, geri qalmış qadınlan, o cüm- 
lədən Azərbaycan qadmlan arasmda elmin və mədəniyyətin yayıl- 
masmın qəti tərəfdarı olan M.F.Axundov yazırdı:

“M ən mədəni xalqlarm əsərlərindən əldə etdiyim... məlumat- 
lardan bu qənaətə gəlirəm ki, qadm cinsinin təhsil almasmm... insan 
nəsli ailələıinin rifahı üçün saysız-hesabsız faydalan vardır. Təəssüf 
ki, bütün müsəlman dünyalannda mənim dindaşlarım... bu əqidədə 
deyillər; onlar nəinki qadm cinsinin təhsil almasmı faydasız hesab 
edirlər, əksinə, hətta onlardan çoxu deyir ki, o (təhsil) onlara əxlaqi 
cəhətdən zərərlidir, halbuki əslində məlum olur ki, cahil qadınlar 
əxlaqca öz tərbiyə görmüş bacılanndan daha pisdirlər. Baxmayaraq 
ki, müsəlman dini onlann bu fıkrini birbaşa hökmlə təsdiqləmir, 
ola bilsin o, qadın cinsinin saxlanmasma dair bəzi ciddi qaydalar 
qoymaqla bu mənfı rəyin mövcudluğuna dolayısı ilə təsir edir” .̂

' M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adma Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar 
fondu, inv. Xs 130.

 ̂Yenə orada.



M.F.Axımdov Azərbaycan qadını üçün təhsilin əhəmiyyətindən 
yalmz nəzəri, mücərrəd olaraq danışraırdı, əksinə, o özü öz qızmı 
məktəbə düzəltmək üçün çahşırdı. Aşağıda verilən məktubunda 
M.F.Axundov göstərirdi:

“ ...Mən mövhumi fıkirlərə əhəmiyyət vermədən, birinci addımı 
atır və doqquz yaşlı qızım Nisə xanımm Tiflis əsilzadə qızlar İnsti- 
tutuna tələbə qəbul olunması xahişi ilə... acizanə surətdə xahiş 
edirəm. Ümid edirəm ki, ən əsilzadə müsəlmanlar məndən nümunə 
götürəcəklər” '.

M.F.Axundov Əlazikrihissəlamm qadm azadhğma dair islahat- 
lanm, çoxarvadhhğı qadağan edən qanununu və i.a. alqışlayaraq, 
arzu edirdi ki, bütün müsəlman dünyasmda Əlazikrihissəlamm isla- 
hatlan qahb gəlsin.

Axundov yazır; Rəvayət edirlər ki, baxmayaraq ki, başqa 
dövlətlərin müsəlman ruhaniləri Əlazikrihissəlamı onun islahat- 
lanna görə kafır və mülhid adlandıraraq qmamağa başladılar, ancaq 
onlardan heç biri onu fasiq və facir, qəddar və zülmkar adlan- 
dırmağa cəsarət etmirdi. Çünki Əlazikrihissəlam çox təmiz adam 
idi. Heç zaman şərab içməzdi, əxlaqsızhq etınəzdi. Heç kəsə qarşı 
zülm və zorakıhğı rəva göraıəzdi. Heç zaman adam öldürməyi və 
xalqı döyüb işgəncə verməyi əmr etməzdi. Həmişə işi-gücü ancaq 
rəiyyətlərin rahatlığmı və rifah hahnı təmin etmək haqqmda tədbir- 
lər görmək idi. Məclisləri filosoflar, alimlər və hünər sahiblərinin 
yığmcağma çevrilmişdi. Öz irakanı daxilində olan bütün vasitələrlə 
elraləri yaymağa və insanları tərbiyə etməyə səy edirdi. 0 , bütün 
dünya qarşısmda sübut etməyə çahşırdı ki, elm və tərbiyə insanlann 
bəd əməllərdən çəkinərək, təmiz və xeyirxah olmasma səbəb olur, 
nadanhq və dindarhq isə fısqü fucura, äcgözlüyə, tamahkarhğa 
səbəb olduğu kimi, zülmün və zorakılığm da kök salmasma kömək 
edir.

M.F.Axundov yazır: “Öz təmiz əxlaqma görə Əlazikrihissəla- 
mm haqqı var idi ki, özünü dövrün imamı və safqəlbli insanlann 
başçısı adlandırsm; necə də ki, adlandırdı.

Afərin sənə, ey Əlazikrihissəlam! Hələ hicrətdən bu günə 
qədər sənin kimi ağılh, hikmət, fəzilət, qüw ət və iradə sahibi olan 
bir padşah bütün müsəlman xalqlan içərisində meydana gəlməmişdir

‘ M.F.Axundov. Azərb. SSR Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar 
fondu, inv. JVo 130.



ki, bu xalqlarm raədəniyyətinin inkişafma bais olsun və bu xalqları 
axmaqlıq, cəhalət və bədbəxtlikdən xilas etsin.

Əgər sənin millətin sənin fıkirlərini başa düşmədisə də, hal- 
hazırda İngiltərədə Yengi-Dünya xalqlan sənin əkdiyin toxumun 
bəhrəsini yığanlar sayıhrlar. Ona görə ki, əsil protestantizm məz- 
həbini elə bir əsrdə yaratmışdm ki, avropahlar inkivizator 
məhkəmələrinin atəşgədələrində büryan olurdular” *.

Əlazikrihissəlamm islahatlarmı M.F.Axundov yaqut və zümrüd, 
azadfıkirh mütəfəkkirlər üçün misilsiz bir töhfə hesab edirdi.

* ^ sfc

“Aya. (Tehranda -H.H.) padşaha 
güllə atan babUərin yeııidən bu kimi 
bir əmdlə iqdam etməyacəklərim hara- 
dau bilmək olar?"

M.F.Axunäov

M.F.Axundov babilər hərəkatmı o zamankı İran dövlətində isla- 
hatlar tələb edən sosial-siyasi bir hərəkat kimi böyük maraqla öyrə- 
nir və tədqiq edirdi. Özünün “Babilik əqidələri” məqaləsində 
M.F.Axundov göstərirdi ki, Bab öz əqidələri və təbhğatı ilə islam 
dininin nüfuzunu qırdı. Babm hər bir müddəası islam ehkamlanna 
ziddir. M.F.Axundov babiliyi özünəməxsus azadfıkirlilik, ümumiy- 
yətlə, islam dininin, xüsusən onun ayinlərinin əleyhinə çıxış edən 
bir dini-fəlsəfı cərəyan kimi səciyyələndirir.

M.F.Axundov, Babm məşhur “Bəyan” əsərini təhlil edərək gös- 
tərir ki, bu kitabda irəli sürülən hər bir müddəa islam dininin əsas- 
lannı kökündən dağıdır. Belə ki, məsələn, “Bəyan” spiıtli içkiləri 
içməyə icazə verir, bütün yeməli şeyləri, hətta donuz ətini halal hesab 
edir. H ər kəs istədiyi hər şeyi qida kimi qəbul edə bilər.

“Bəyan” qadmlann hüquqlanm müdafiə edərək göstərir ki, əgər 
evli kişi başqa qadmla əlaqədə olarsa, onda həmin kişinin arvadı da 
başqa kişi ilə əlaqəyə girmək hüququna malikdir; bütün Yer üzünün 
səltənəti varhğa məxsusdur. Babm inancma görə, onun ardıcıllan 
oruc, namaz, xüms və i.a. azaddırlar. Bab adam öldürməyi və xalqm



malım oğurlamağı haram etmişdir. Onun dininin ehkamlannda cihad 
da yoxdur. Lakin Bab babilərə əziyyət verənlərə qarşı müdafıəni vacib 
bilii'. Babilər istər oğlan, istər qız uşaqlannın təlim və tərbiyəsini zəruri 
sayırdılar. Yoxsul dindarlara kömək etmək varh babiiərə vacibdir.

Axundov babilər hərəkatı iştirakçılanndan öz təsir dairəsini geniş- 
ləndirmək üçün özlərini “möcüzə göstərənlər” kimi təqdim edən- 
ləri tənqid edir.

“Mərdi-Səyyahm dediklərindən Bab Seyyid Mirzə Əli Məhəm- 
mədin özünün dəxi xariqadata və möcüzələrə qail olduğu anlaşıl- 
madı. Amma diri məzhər olan Mirzə Hüsejməli möcüzənin qüdrətini 
və xariqadatı izhar etmək iddiasmdadır. Ancaq bir, yaxud iki nəfərin 
hüzumnda deyil, bəlkə Yer üzünün bütün xalqlannm vəkilləri gərək 
bir yerə toplanaraq öhdələrinə alsmlar və borc bilsinlər ki, əgər o, 
bir möcüzə göstərsə, o vaxt Babm dinini qəbul etsinlər. O surətdə diri 
məzhər olan Mirzə HüseynəU xalq vəkillərinin tələb etdikləri hər 
bir möcüzəni göstərəcəkdir” '.

M.F.Axundov babiliyi islam ehkamlarma qarşı özünəməxsus təlim 
kimi səciyyələndirmişdir. M.F.Axundov yazır: “Məgər görmədinmi 
ki, bu yaxmlarda az qaldı hamımız islamiyyəti tamamüə tərk edərək 
babiməzhəb olaq? Dinsiz olmaq və elm sahibi olmaq bizim üçün 
çətindir. Əfsanə dahnca yüyürmək və əfsanə deyənlərə qul olmaq 
bizim təbii adətimizdir”  ̂-  Axundov bunları istehza ilə qeyd edir.

M.F.Axundov babilik haqqmda sosial əsası olan bir təlim kimi 
danışırdı. 0 , xüsusən o müddəanı qeyd edirdi ki, babi təlimi qadm- 
lara kişilərlə hüquq bərabərliyi verir.

M.F.Axundov yazır: “Çifayda, bir kəs tapa bilmədim ki, Babm 
əqaidindən də bir zad söyləyə. Dedilər ki, Təbrizdə çox babi var, 
amma heç kəs qorxusundan dodaq tərpədə bilrair. Amma yəqinim- 
dir ki, Bab da bir növ pərpuçatı bir özgə paltara geydirib meydana 
çıxıbdır. Ancaq babm iki hökmü ki, yoldaşlarm dediyinə görə öz 
Quranmda bəyan edibdir, hikmətli hökmlərdəndir. Onlardan biri 
budur ki, qadm tayfası bütün azadhq nemətlərində və ümumiyyətlə, 
bütün bəşər hüquqlarmda kişilərlə bərabər olmalıdır. Gərək qadm- 
lar da kişilər kimi tərbiyə olunsun və qadmlar da kişilər kimi 
üzüaçıq gəzsinlər. Qürrətül-eynin üzüaçıq gəzməsi də bu hökmün

' M.F.Axundov. “Babilik əqidələri” .
 ̂“Uç məktub...” , mülhəqat, ikinci məktub,



əsasında oliTiuşdur. Beləliklə də, bu hökmdə Babın əqidəsi Əlazıkn 
hissəlamın əqidəsi ilə uyğun gəlir, yəni bicab ayəsinin ziddinə çıxır” '.

O zamankı İran dövlətində islahatlar tələb edən babilər hərəkatı 
amansızcasma yatınlmış və bu hərəkatm təşkilatçılan edam olun- 
muşdur.

“Nəql edirlər ki, Tehranda babilərin fəsadmda müqəssiriərin 
cəzalandınlması üçün növbənöv və cürbəcür tərzlər ixtira etmişdilər 
ki, adam eşİdəndə mat qahr. Buna baxmayaraq ki, indi sivilizasyon 
tapmış məmləkətlər içində bu cür cəzalar tamamilə qadağandır və 
bu növ cəzanı icra edən xalqlar vəhşi heyvanlar və barbariar cər-
gəsində hesab olunur” .̂

M.F.Axundov göstərirdi ki, heç cür əmin olmaq olmaz ki, han- 
sısa başqa bir Bab zühur edib, xalqı öz tərəfinə çəkməyəcək və des- 
potu taxtdan devirməyəcək. 0 , birbaşa yazırdı: “Aya, (Tehranda -  H.H.) 
padşaha güllə atan babilərin yenidən bu kimi bir əm əle iqdam 
etməyəcəklərini haradan bilmək olar?”^

M.F.Axundov yazır: “Dünya həyatmda sizə hər şeydən ə w ə l 
bihk, bilikdən sonra azadhq və azadhqdan sonra var-dövlət lazımdır 
ki, beş gün ömrünüzü rahat və asudə yaşayasımz. Daha Özünüzü 
zəUl, axmaq və nadan qul etməyəsiniz... Yuxuya, onun yozulmasma 
inanmayasmız; möcüzələrə, kəşf-kəram ətlərə və xariqələrə etiqad
bəsləməyəsiniz”'*.

Bizim dövrümüz tərəqqi, mədəniyyətin inkişafı dövrüdür, -  
deyə Axundov bildirir. -  Biz fövqəhəbii hadisələrə hər cür inamı bir 
kənara qoymahyıq. Əgər indiki zamanda kimsə düşünmədən özünə 
möcüzə aid etsə, biz onu dəh hesab etməhyik. Lakİn, təəssüf ki, bizdə
bunun əksi ahnır.

M.F.Axundov Kəmalüddövlənin dih ilə Cəlalüddövləyə müraciət 
edərək m əsləhət görür ki, o heç vaxt qiymətU vaxtmı boş şeylərə 
itirməsin, ciddi işlərə səy etsin və mədəniyyətin təbhğatçısı olsun. Oz

‘ “Uç məktub...”, üçüncü məktub. 
 ̂“Üç məktub...”, ikinci məktub.
 ̂Y e n ə  oradai 

“ Y e n ə  orada.



xalqına tərəqqi və sivilizasiya sahəsində kömək göstər, -  deyə 
Axundov səsləyir. -  Artıq sənin laqeydlik yuxusundan ayılıb, ireli 
adduTi atmaq, axmaq şarlatanlann məscid minbərlərindən nə dedik- 
lərinə qulaq asmamaq vaxtm yetişmişdir. Sənə məlumdur ki, bizim 
həmvətənimizdən onun savadlı olub-olmadığmı soruşsan, belə bir 
cavab alarsan ki, o, savadsızdır və AUaha həmd edir ki, ona oxumaq 
nəsib etməyibdir; çünki oxuyanlann əksəri bədetiqad olur və zəla- 
lətə düşür. “Pərvərdigara, -  deyə M.F.Axundov həyəcanla bildirir, -  
qəribə halətdir. Külli-aləm dəyişilib, külli-aləmin uşaqları həddi- 
büiuğa çatıbdır, əhli-İran hələ yenicə kəkəiəm əyə başlayır” '.

Xalqm cəhalətdən və xürafatdan xilas ohnasmm ən zəruri şərti 
kimi M.F.Axundov ehnlərin və maarifm yayılmasmı sayırdı. “Vəqti 
ki, xalq proqresə başladı, vəqti ki, elm rəvac tapdı və qeyri-adi işlərin 
və möcüzatm və kəramatm qeyri-mümkün olmadığmdan baxəbər 
oldu və bütün millətlər də dini əqidələrin puç əfsanə olduğunu bildi 
və sivilizasyon dairəsinə ayaq basdı, Şeyx Əhməd Bəhreyninin də, 
Babm da, “Rükni-rabe”in də, bunlarm taylannm da yolu bağlanar, 
xalq cəhalətdən, fıtnə və fəsaddan azad olar və despotdan da xilas 
olar və despot da başqa ləqəb ilə millətin rəisi olub, həm öz xalqı 
tərəfmdən sevilər, həm də öz xeyirxahhğma görə bütün dünyada tərif- 
lənər, millətin hüsni-rəğbəti və səmimiyyəti sayəsində onun ölkəsinə 
göz dikən bütün qəsbkariarm, hər cür daxili və xarici düşmənlərin 
şərrindən qorunar. Padşah özünün və övladmm zavalsız səltənətin- 
dən yaxşı ad qazanmaqla bəhrələnər” .̂

Özünün materialist fılosof baxışlanm Cəlalüddövlənin dili ilə 
səciyyələndirərək, M.F.Axundov özü haqqmda deyir:

“Mərhəba sənə, ey Kəmalüddövlə, əgər vaqeən sən belə fılosof 
idin və öz əqidəncə mətalibi-aliyeyi-politikadan belə xəbərdar idin 
və bilirdin ki, despotluq pisdir, padişah gərək fəramuşxanələr açsm 
və məcmələr yapsm və millət ilə ittifaq etsin və millət ilə yekdil və 
yekcəhət olsun və özünü millətə məhbub eləsin və milləti özünə mürid 
və cannisar qılsm, konstitusyon qayırsm, pariamentlər tərtib etsin, 
qəvanin qoysun, tainki mülkü zəval tapmasm, pəs niyə dədən Zib- 
Övrəngə bu vəzlərdən vemıədin ki, dediklərinə əməl edəydi,
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ingilis gəlib ölkəsİni əlindən almayaydı və səni və qardaşlanm 
qapılara salmayaydı və millətinizi xar və zəlil etməyəydi?

Allahı sevərsən, KəmalüddÖvlə, İranda çox durma, qayıt çıx 
gəl; qorxuram səndən ziyadə fəsad törəyə” ^

M.F.Axundov özünün “Hindistan şalızadəsi Kəmalüddövlənin 
öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə yazdığı üç məktub və 
Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavab məktubu” əsərini dinlə
mübarizədə ən kəsərli silah hesab edirdi.

“Məktublar” o dövrdə Şərqdə din əleyhinə yazılmış ən güclü
əsər idi.

Naməlum şəxsə 1877-ci il 22 may tarixli məktubunda Axundov 
göstərirdi ki, fanatizmi məhv etmək işində “Kəmalüddövlə” yalnız 
yüz minlik bir ordunun görə biləcəyi işi görəcəkdir. 1875-ci ildə 
İsakova ünvanlanmış başqa bir məktubunda Axundov yazır ki, islarmn 
meydana gəlməsindən indiyədək Şərqdə elmdəki durğunluğun 
səbəbini heç kəs Firdovsi kimi izah edə bilməmişdir. Yalnız Kəmalüd- 
dövləyə (yəni Axundova) Firdovsinin fıkirlərini başa düşmək və 
inkişaf etdirmək müyəssər olmuşdur. Öz “Məktublar” mm məzmu-
nundandamşarkənAxundovgöstərirki, e 1 m in  v ə  y a  s i y a s ə t i n
e l ə  b i r  b ö y ü k  m ə s ə l ə s i  q a l m a m ı ş d ı r  k i ,  b u  ə s ə r d ə
o n a  t o x u n u l m a s ı n .

M.F.Axundov “Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu 
İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə yazdığı üç məktub və Cəlalüddövlənin 
ona göndərdiyi cavab məktubu” əsərini geniş yaymağı arzulayaraq, 
“Məktublar”a yazdığı mülhəqatda (əlavələrdə -  H .H )  deyir ki, onlar 
aşağıdakı şərtlərlə yayılmahdır; birincisi, “Məktublar”ı bütün sağlam 
düşüncəli, vicdanlı, nəcib adamlara göstərmək lazımdır. İkincisi, 
elə ağılh adamlaraki, “Məktublar”m özlərində olmasmı arzulayırlar 
və etibarlı adamlardır. Elə bu adamlar da göstərİlən “Məktublar” m 
surətlərini Kəmalüddövlənin ideyalarmı geniş yaymaq üçün başqa- 
lanna verməlidirlər. Üçüncüsü, “Məktublar”ı dərin bilikli müsəl-

I u‘Üç məktub...”; İran şahzadəsi Cəlalüddövlənin Hindistan şahzadəsi Kəmalüd 
dövləyə yazdığı cavab məktubu.



man ilahiyyatçılanna vernıək lazımdır ki, onlar bu “Məktublar”m 
məzmunu əleyhinə tənqid yazsmlar.

Bu tənqid Kəmalüddövlənin böyük diqqət yetirdiyi siyasət və 
din məsələlərini əhatə etməiidir. Özü də “Məktubiar”m müəllifi tən- 
qidin əsashlığinı qəbul etməyə, yaxud onu müvafıq sübutlarla rədd 
etməyə hazırdır, lakin tənqiddə əsaslandırma əqllə olmahdır. Əgər 
tənqid yalnız əfsanələrə və rəvayətlərə əsaslanacaqsa, "Məktublar”m 
müəllifi tənqidi əsash və diqqətəlayiq saymayacaq. Dördüncüsü, əgər 
ilahiyyatçı alimlər “Məktublar”m məzmunu əleyhinə tənqid yazmağa 
özlərində güc tapmasalar, onda qoy onlar, heç olmasa “Məktublar”ı 
oxumaqdan aldıqlan təəssüratlannı yazıh bildirsinlər. Həmçinin 
ilahiyyatçılarm yazıh bildirdikləri təəssüratlannm müəllifə -  Kəmalüd- 
dövləyə təqdim olunması zəruridir.

“Məktublar”m müəlhfınin -  yazıçmm çoxlu əsərləri var. 0 ,  bəşə- 
riyyəti sevir və öz “Məktublar”mda sübut edir ki, xurafat və fanatizm 
dövlətin abadhğma və xalqm rifahma zerərii təsir göstərir. 
“Məktublar”m müəllifı Asiyada sivüizasiyanm yayümasmm həsrəti 
ilə yaşayır. “Kəmalüddövlə” nüsxəsinin yazılmasmm səbəbi də 
ancaq budur. Yoxsa başqa bir məqsəd nəzərdə tutulmamışdır” ^

' “Üç məktub...”; İran şahzadösi Cəlalüddövlənin Hindistan şahzadəsİ Kemalüd' 
dövləyə yazdiğı cavab məktubu.



"'Mən mədsniyyəti sevən hər kəsin 
tərəfdanyam. Mən bəşəriyyəli sevən 
hər kəsin nökəriyəm. Mənim insan 
düşmənini görən gözihn yoxdur, mən 
sivilizasiyanın yohınu kəsən, ona mane 
olan hər kəsə nifrət edirəm. Mən 
belələrindən uzaq dolanıram. Onlar 
mənə iyrənc göriiniirlər".

M.F.Axundov

Artıq deyildiyi kimi, M.F.Axundovun dünyagörüşü rus inqilabçı 
demokratlannın və rus materialist fəlsəfəsinin təsiri altmda foıına- 
laşmışdır.

V.İ.Lenin özünün “Nə etməli?” əsərində ms ədəbiyyatma yük- 
sək qiymət verərək və onun ümumdünya əhəmiyyətini göstərərək 
yazırdı ki, Gertsen, Belinski, Çemışevski, 70-ci illərin bütün bu 
gözəl inqilabçılan ms sosial-demokratiyasmm sələfləri olmuşlar.

Bu maarifçilər -  inqilabçı-demokratlar Azərbaycanda mütərəqqi 
ictimai fikrin inkişafma əhəmiyyətli dərəcədə kömək etmişlər. Belin- 
skinin, Gertsenin, Çemışevskiıiin, Dobrolyubovun əsəriəri M.F.Axun- 
dovun fəlsəfı və ictimai-siyasi baxışlarmm formalaşmasma böyük
təsir göstərmişdir.

Azərbaycanda və Şərqdə materializmin inkişafı tarixində qabaq- 
cıl yerlərdən birini M.F.Axundovun dərin məzmunlu, mübariz 
ateizm və materializm ideyalan ilə aşılanmış fəlsəfi əsəri — “Hindistan 
şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddöv- 
ləyə yazdığı üç məktub və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavab 
məktubu” tutur.

Kəmalüddövlənin “məktublar”ı müstəsna konkretliyi ilə fərq- 
lənib, müəllifm Şərqin sosial-siyasi həyatmm bütün sahələrini hər- 
tərəfli bildiyini üzə çıxanr. Onlarda mücərrəd fıkirlər yoxdur, hər 
bir sətrin, hər bir ümumiləşdirmənin konkret məzmunu vardır.

Öz zamamnm dövlət qumluşunu qamçılayan M.F.Axundov sanki 
öz əsəri ilə ədalətsizUyə və xalqa zülm edənlərə hökm oxuyur.



M.F.Axundov zülınkarlar, ədalətsiz dövlət quruluşu, müstəbid 
hökmdarlar haqqında nifrətlə və iyrənə-iyrənə danışdığı halda, xalqa, 
əksinə, böyük rəğbət və məhəbbət bəsləyir. “Kəmalüddövlə mək- 
tublan” əw əldən  axıra xalq kütlələrini zülmdən, fanatizmdən azad 
etməkuğrunda mübarizə ideyası ilə aşılanmışdır. Bu “Məktublar” məz- 
lum xalqı maarif və mədəniyyət yoluna qədəm qoymağa səsləyir.

M.F.Axundovun bütün əsərlərində davam etdirilən bu xətt onu 
böyük xalqmm mütərəqqi mütəfəkkirləri, materialist fılosofları və 
yazıçüan ilə yaxmlaşdınr.

M.F.Axundov dəfələrlə demişdir ki, bəşəriyyətin ən böyük 
hüququ azadlıqdır. Onun bu fikri də rus mütərəqqi ictimaiyyətinin 
və fəlsəfı fıkrinin ideyalan ilə səsləşir.

M.F.Axundovu rus mütərəqqi xadimləri, inqilabçı demokratlan ilə 
onun əsərlərinin cəhalətpərəstlik, ətalət, despotizm və fanatizm 
əleyhinə yönəhniş döyüşkən, mübariz səciyyəsi, kəsərliliyi daha 
çox yaxmlaşdmr.

M.F.Axundovun dünyagörüşü hər şeydən əvvəl özünün birbaşa, 
konkret, təsirli və döyüşkən səciyyəsi ilə fərqlənir.

M.F.Axundov xalqı qəlbən sevmiş və öz vətəninin alovlu 
vətənpərvəri olmuşdur. Azərbaycan xalqmm o zamanm mütərəqqi 
ideyalannm daşıyıcısı olan bu görkəmli oğlu öz əsərləri ilə Azərbay- 
canda ictimai və fəlsəfi fıkrin inkişafı tarixində bütöv bir dövr 
yaratmışdır.



HƏSƏN BƏY ZƏRDABİ
(1842-1907)

‘\..Dünya bir şeydir ki, hamişa dövran edir va 
irtsan bu tövr diinyanın gərdişinə görə gərək hobelə öz 
rdftarım da dəyişdirsin... Bizim zəmanənin dəyişilməyi, 
əlbəttə. hər anlayan kasə məlınndur...".

“Pəs, nxənim dostum, halva demək ih  ağız şirin 
olmaz. Siz də mənim kimi baldırımzı çırnıalayıb mey- 
dana daxil olıın ki, bəlkə zikr olan xəyal əmələ gəlsin".

Zərüabi

Demokrat-publisist, darvinist təbiətşünas, Rusiyada Azərbaycan 
dilində ilk qəzet olan “Əkinçi” qəzetinin.yaradıcısı və redaktoru, 
Azərbaycanda teatrın banisi, görkəmli ictimai xadim Həsən bəy 
Məlikzadə (Məlikov) Zərdabi noyabnn 12-də 1837-ci il Bakı quber- 
niyası Göyçay qəzasmm Zərdab kəndində doğulmuşdur.

Zərdabi zadəgan nəslindən idi. Onun atası gizir olmuşdur.
Zərdabinin babası Rəhim bəy və atası Səlim bəy Göyçay qəza- 

smda elm və incəsənət hamisi idilər. Onlarm təşəbbüsü ilə ədəbi 
dəm əklər təşkil olunur, onlar şairləri və yazıçılai’i mükafatlandınr, 
onJann vəsaiti hesabma kitablarm üzü köçürülüb çoxaldılırdı. Rəhim 
bəyin və Səlim bəyin evində tez-tez şairlər, yazıçılar, musiqiçilər 
qonaq olur, yeni ədəbi əsərlər oxunurdu.

Zərdabinin babası Rəhim bəy öz zəmanəsinin oxumuş adamı idi, 
0, Azərbaycamn Rusiyaya birləşməsini mütərəqqi addmı hesab edh’di.

Rəhim bəy İran şahlanna nifrət edirdi. Deyilənə görə, o, Qara- 
bağda İran şahzadəsi Xosrov Mirzəni görəndə gənc şahzadənin 
paltarlarma və onu bəzəyən daş-qaşa baxıb, nifrət və istehza ilə belə 
demişdir: “Eh, bu şahzadəyə qısa rahat gödəkcə geyindirib, yəhər-



siz ata mİndirib, hökındar olacağı ölkəni öyrənməyə göndərsəydilər, 
ondan hökmdar çıxardı, indi isə o, arvad kimi bəzənib-düzənib, 
ənliklənib-kirşanlanıb, odur ki, ondan elə arvad çıxar” .

Zərdabinin atası Səhm bəy, demək olar ki, onun ilk müəUimi 
olmuşdur. O öz oğluna müxtəlif kitablar, maraqh hekayələr oxuyardı. 
Həsən bəy uşaqhqda şeir dinləməyi xüsusilə sevər və atası ona mün- 
təzəm olaraq Azərbaycan şairlərinin əsərlərini oxuyardı. Həsən bəy 
atasmm evində keçirilən ədəbi gecələrdə çıxış edən şairləri böyük 
diqqət, maraq və həvəslə dinləyərdi.

Həsən bəy ilk təhsihni köhnə mhani məktəbində -  mədrəsədə 
almış, orada fars və ərəb dillərini öyrənmişdir. “Bir dəfə Molla, Həsən 
bəyin atasmm yamna gəhb şikayət edir ki, onun oğlu məscidə gəlmir, 
imanı zəifdir. Həsən bəyin atası SəUm bəy cavab verir: “Onunla işin 
olmasm: onsuz da o böyüyüb məktəbi qurtaranda heç vaxt məscidə 
gəlməyəcək və sənin yazıq avam camaatm başmı necə qatdığmı 
eşitməyəcək” '.

Mədrəsə nə Həsən bəyin, nə də onun atası Səhm bəyin könlünə 
yatırdı. Atası oğluna dünyəvi təhsil venııək arzusu ilə ahşıb-yanırdı. 
1852-ci ildə atası Həsən bəyi Şamaxıya apanb, orada bir qədər əw əl 
açılmış məktəbə qəbul etdirdi. M əktəbdə oxuyarkən Həsən bəy 
yüksək naiUyyətlər əldə edib birinci şagird oldu. Buraxıhş imtaha- 
nmda o özünün dəqiq və aydm cavablan ilə Qafqaz təhm dairəsinin 
müdirini heyran etdi və onun vəsatəti ilə dövlət hesabma 1-ci Tiflis 
gimnaziyasma göndərildi. Orada qəbul imtahanmı müvəffəqiyyətlə 
verib, 5-ci sinfə qəbul olundu.

Tiflis gimnaziyasmm 6 -cı sinif şagirdi Həsən bəyin 1859-cu il 
üçün müvəffəqiyyət və davranış şəhadətnaməsində yazılmışdır: 
“Sinifdəki şagirdlər arasmda müvəffəqiyyətlərinə görə birinci yeri 
tutur” .̂

Gimnaziya kursunu 1860-cı ildə bitirərək, Həsən bəy 1861-ci 
ildə dövlət hesabma Moskva Universitetinə göndərilmiş və fizika- 
riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. Zərdabinin 1865-ci ildəuni- 
versiteti bitirməsi haqqmda aldığı attestatda deyilir:

' Hənifa xanım Melikova. “Həsen bəy Zərdabinin tərcümeyi-hah’' (üç dofterdə 
elyazma).

^Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, 
inv. Xs 5630.



Həsən bəy Zərdabi



“Verilir Əlahəzrət İmperatonm fəımanı ilə imperatorluğun Moskva 
U niversitetiterəfİndənpraporşikoğluH əsən b ə y  M ə l i k o v a ,  
ondan ötrü ki, o, 1861-ci ilin avqust ayında Tiflis gimnaziyasmın tam 
kursunu bitirərək, imtahan vermədən həmin universitetin tələbələri 
sırasma qəbul olunmuş, orada əla davranışla fızika-riyaziyyat 
fakültəsinin təbii elmlər şöbəsi üzrə kursu Zaqafqaziya diyanmn 
vəsaiti ilə bitirmişdir. Əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərə görə o, cari 
iyun aymm 10-da Universitet Şurasmm qəran ilə namizəd 
dərəcəsinə təsdiq olunmuşdur” '.

Moskva Universitetinin tələbəsi olarkən Zərdabi Moskvanm 
qabaqcıl ziyahları ilə sıx əlaqə saxlayırdı. Fransız sosialistlərinin 
əsərlərinin oxunduğu və müzakirə olunduğu yazıçılar dəməyində 
Zərdabi fəal iştirak edirdi.

Zərdabi tarixçi S.M.SolovyovIa çox yaxm idi. Solovyov Zərda- 
binin Qafqaz xalqlan, Azərbaycan xalqmm adət-ənənələri haqqm- 
da söhbətlərini böyük maraqla dinləyirdi.

Moskvadan Azərbaycana qayıdan Zərdabi dövlət qulluğuna işə 
düzəldi.

O zaman Azərbaycan və bütün Qafqaz zəhmətkeşlərinin, xüsusən 
kəndhlərin vəziyyəti dözühnəz idi. Azərbaycan kəndliləri ikiqat zühn 
altmda idilər: bir tərəfdən bəylərin və ağalarm, ikinci tərəfdən çar 
müstəmləkəçilərinin. Bəylər çar hakimiyyətinə aı*xalanaraq xaiqı 
daha çox talayır və müflisləşdirirdilər.

Kəndlilərə daha təsirli kömək göstərmək və onlarla sıx əlaqə 
yaratmaq məqsədilə Zərdabi Tiflis Mərz Palata İdarəsinin 8-ci 
mərz komissiyasmda məhkəmə üzvü vəzifəsinə işə girir. O, tez- 
tez kəndlərə gedir, xüsusən Borçalı sahəsinin kəndlərində tez-tez 
olur, orada kəndlilərin vəziyyətini dərindən və hərtərəfli öyrənirdi.

Mülkədar bəylər dəfələriə aU hakimiyyət dairələrinə Zərdabidən 
şikayət edib bildiiTnişdiIər ki, guya o, kəndliləri onlann əleyhinə 
qaldınr. Lakin Zərdabi öz çıxışlanna ara vermirdi. 1867-ci ildə bir 
qrup mülkədar bəy bir daha rəsmi olaraq Zərdabinin müdiriyyətinə 
müraciət edib, onun mülkədarlar əleyhinə çıxışlannm davam etmə- 
sindən öz narazılıqlarmı bildirdilər.

1 Azərb. SSR EA Nizanıİ adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, 
inv. JSe 5631.
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1865-ci ildə Moskva Universitetindən Həsən bəy Məlikova 
fizika-riyaziyyat fakültəsini bitirməsi haqqnıda verilmiş attestat



Zərdabi dövlət qulluğunda işlədiyi üçün müdiriyyətin bütün tap- 
şırıqlannı sözsüz yerinə yetirməli idi, lakin o bunu edə bilmirdi, 
çünki bütün bu tapşınqlar onun arzulannın tam əksinə idi. Müdiriy- 
yətin tapşırıqlanm yerinə yetirmədiyinə görə Zərdabi dəfələrlə 
şiddətli töhmət almışdı. Mərz Palata İdarəsinin müdiriyyəti Zərdabiyə 
iki şeydən birini seçməyi təklif etmişdi—ya o (yəni Zərdabi) müdiriy- 
yətə “dərs verməyinə” və kəndliləri “korlamasma” son qoymalı, 
ya da qulluqdan çıxmalı idi.

Müdiriyyətin tapşınqlan yerinə yetirmədiyinə görə, ondan narazı 
olması ilə yanaşı, Zərdabini mülkədar bəylər də incidirdilər. Bir 
dəfə Zərdabi Borçalmm nüfuzlu bəylərindən olan Yadigarovun üzünə 
belə demişdi: “Baxm, görün, siz bəylərin sayı bu cismən və ruhən 
güclü olan kəndlilərə nisbətən bir heçdir. Yadda saxlaym ki, onlar 
haçansa öz azadhqlanm tələb edəcək, sizin qulunuz olaraq qalma- 
yacaqlar. Elə bir zaman gələcək ki, indi heç bir hüququ olmayan bu 
kəndlilər sizdən üz döndərəcək və sizin boyunduruğunuz altmda 
olmayacaqlar” .

Yaranmış vəziyyət Zərdabini dövlət qulluğundan getməyə vadar 
etdi. Həsən bəy özü də görürdü ki, belə qulluq etmək mümkün deyil, 
ona görə də qulluqdan çıxdı. 0  deyirdi: “Məndən məmur çıxmaz” '.

Zərdabi istefaya gedəndə öz doğma kəndinə gəHb orada yaşa- 
maq istəyirdi. Bu zaman təsisatiarda, o cümlədən inzibati və məhkə- 
mə idarələrində dəyişikliklər edildi. Zərdabi islahat apanlmış Bakı 
qubemiya idarəsində işə düzəldi.

Qubemiya idarəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri -  süründürməçi- 
lik, bürokratizm, rüşvətxorluq Zərdabini hiddətləndirirdi. O, mövcud 
qaydaİaria banşa bilmir, kəndliləri müdafıə edərək müdiriyyəti 
qmayır, onlarla söz güləşdirirdi. Qubemator Kolyubakin Zərdabinin 
tənqidlərini eşitmək istəmirdi, odur ki, açıqca bildirdi: qulluqda ya 
0 — qubemator qalacaq, ya da Zərdabi. Nəticədə Zərdabi qubemator 
idarəsində qulluqdan getməli oldu.

Bu zaman çar hökuməti Qafqazda mirovoy (sülh, banşıq) və 
okrujnoy (dairə, ərazi) məhkəmələri təsis etdi. Zərdabinin Azər- 
baycan və rus dillərini gözəl bildiyini, o zaman belə adamlarm tək-tük 
olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycandakı çar məmurları, öz istəklə-

' Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Zərdabinin tercümeyi-hah” (üç dəftordə 
əiyazma).



r i n i n  əksinə olaraq, Zərdabini yeni yaradılmış idarədə işə dəvət etməyə 
məcbur oldular. Zərdabi də fursətdən istifadə edərək, xalqa kömək 
etmək məqsədilə bu təklifı qəbul etdi. O, məhkəmə idarəsində İşlə- 
məyi qərara aldı və Quba şəhərinə məhkəmə katibi vəzifəsinə təyin 
olundu.

Qubada Zərdabi qanunlan izah və şərh edir, əhalinin hüquqla- 
rmdan danışır, zəhmətkeşlər üçün pulsuz ərizələr yazırdı.

Ələ keçən imkandan istifadə edərək, Zərdabi öz ətrafma Qubanm 
mütərəqqi adamlarmı toplayırdı. İmkan olan kimi Zərdabi və onun 
tərəfdarları xalqın maraqlarmı müdafıə edərək, qanunsuzluğa qarşı 
çıxış edirdilər. “Buna görə Həsən bəy çoxlu düşmən qazandı və 
1868-ci ilin martmda onun həyatma sui-qəsd edildi... Gecə, Həsən 
bəy öz kabinetində işləyərkən naməlum cinayətkar pəncərədən ona 
atəş açdı. Güllə onun başmm üstündən keçib divara dəymişdi” *.

Zərdabi təqiblərə baxmayaraq, xalq kütlələri içərisində öz işini 
davam etdirirdi. Eyni zamanda o, sistematik olaraq sosial-siyasi və
təbii-elmi ədəbiyyatı dərindən öyrənirdi.

Zərdabi Bakıda nəşr olunan “Bakinskiy hstok” adh kiçik qəzetlə 
əməkdaşhq etmək istəyir, bu məqsədlə redaksiyaya Quba məmur- 
lannı onlann acgözlülüyünə, rüşvətxorluğıma və bürokratizminə görə 
tənqid etdiyi məqalələr yazıb göndərirdi. Başqa məqalələıində Zərdabi 
ruhanilərin zəhmətkeşİəri aldatmasmı ifşa edirdi.

Qubada işlədiyi qısa müddətdə Zərdabi özünə həm məmurlar- 
dan, həm də yerh təcavüzkar güruhdan çoxlu düşmən qazandı. Burada 
da Zərdabidən şikayət edirdilər, o bu şəraitdə öz işini davam etdirə 
bilməzdi və 1869-cu ildə qulluqdan çıxdı. “Onun həyatmm m əq- 
sədi nə qulluq idi, nə də şəxsi həyat Onun fıkri həmişə müsəlmanlar 
arasmda maarifin yüksəldilməsinə yönəlmişdi. O, dəfələrlə deyirdi 
ki, xalq məktəbləri yaratmaq lazmıdır... hökumət nəinki bir müsəl- 
mana məktəb açmağa və onu idarə etməyə icazə vermirdi, hətta bir 
müsəlmana müəllimlik etmək də qadağan olunurdu” .̂

Bakıya qayıtdıqda Zərdabini pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq 
ehtirası bürüdü. Bunun üçün onun bütün imkanları vardı: Moskva 
Universitetinin fərqlənmə diplomunu almışdı, rus, Azərbaycan,

‘ Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Zərdabinin tərcümeyi-halı” (üç dəftərdə
əlyazma).

 ̂Yenə orada.



fars, ərəb və başqa dilləri bilirdi. Zərdabinin müəllinı olmasına mane 
olan yeganə səbəb çar hakimiyyət dairələrinin ona pis münasibəti idi. 
O zaman Zərdabi haqqmda belə deyirdilər ki, “o, gimnaziyada ehn 
tedris etməyəcək, əksinə, dövlət qulluğunda olarkən dəfələriə etdiyi 
kimi, şagirdləri müdiriyyətin əleyhinə qaldıracaq” .

O zaman Bakı gimnaziyasmda azərbaycanh şagirdlərin sayı çox 
az idi. Elmin və mədəniyyətin qatı düşməni olan müsəlman ruha- 
nilər öz moizələrində belə deyirdilər: “Müsəlmanlara öz uşaqlanm 
ms məktəblərinə vennək olmaz... Baxm, gimnaziyada bir nəfər də 
olsun müsəlman müəllim yoxdur. Siz öz uşaqlarmızm təlim -tərbi- 
yəsini kafir xristianlara necə tapşıra bilərsiniz?”

Zərdabi dəfələrlə yazıb göstərirdi ki, əhalisinin çoxu azərbay- 
canhlar olan Bakı şəhər gimnaziyasmda, demək olar ki, azərbay- 
canlı şagirdlər yoxdur.

Təkcə Zərdabinin deyil, həmçinin gimnaziya direktorluğunun 
dəfələrlə xahiş, minnət etməsi nəticəsində yerli hakimiyyət dairə- 
ləri könülsüz olaraq Zərdabini Bakı gimnaziyasma müəllim təyin 
etməyə razüaşdı. O orada təbiətşünashğı tədris etməyə başladı.

Zərdabi burada da tez bir zamanda həm şagü-dlər, həm də müəl- 
lim kollektivi arasmda böyük sevgi, hörmət və nüfuz qazandı. Dərs- 
dən azad vaxtlarda Zərdabi öz şagirdlərinin valideynləri ilə geniş 
ünsiyyət saxlayır, valideynlərin özlərini də təhsil almağa, öz uşaq- 
larmı, xüsusən qızlannı məktəbə göndərməyə çağn-ırdı.

Xalqa yuxandan baxan və onun gücünə inanmayan Azərbaycan 
ziyalılan haqqmda Zərdabi dəfələriə belə demişdir: “Xalqm aşağı 
təbəqələrinin içərisinə getsəniz görərsmiz ki, siz xalq üçün nə qədər 
çox iş görə bilərsiniz. Siz insanları sizi sevməyə və sizə inanmağa 
öz işinizlə məcbur edin” .

Həsən bəy zəhmətkeşlərin uşaqlarma oxumaq imkanı vermək 
istəyirdi. O, tez-tez fəhlələrin və kəndlilərin toplaşdığı yerlərə gedərdi. 
O dəmirçixanalarda, dərzi, başmaqçı emalatxanalarmda oturmağı 
xoşlayu'dı. Yeri gəlmişkən, o, bir dəmirçiıü oğlunu gimnaziyaya ver- 
məyə dilə tutmuş, oğlam dövlət hesabma qəbul etdirmiş, oğlanm atası 
şikayət edəndə ki, onun üçün dərs ləvazimatı almaq çətindir, Həsən 
bəy ona demişdir: “Öz zindan-çəkicini sat, ancaq oğlunu oxut” '.

' Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Zərdabinin tərcümeyi-halı” (üç dəftərdə 
elyazma).



Bakı gimnaziyasınm şagirdləri -  azərbaycanlılar, ruslar, gürcü- 
lər V0 başqaları Zərdabiyə həmişə öz doğma ataları kimi baxırdılar. 
İstirahət saatlannda Zərdabi şagirdləri öz başma yığıb onlara maraqh 
elnıi kitablar oxuyar, onlarla təbiət tarixindən söhbətlər edər, azərbay- 
canU və gürcü şagirdlərdə rus ədəbiyyatı klassiklərini dərindən öyrən- 
məyə məhəbbət aşılayardı. O onlara nıs mədəniyyətinin böyüklü- 
yündən və özünəməxsusluğundan danışardı. Azərbaycanh şagirdlərlə 
Zərdabi Azərbaycan ədəbiyyatı məsələlərindən söhbətlər aparar, onlara 
Vaqifin, Vidadinin şeiriərini, M.F.Axundovun əsərlərini oxuyar, onlarda 
Azərbaycan folkloruna, xalq yaradıcıhğı nümunələrini toplamağa 
maraq oyadardı.

Zərdabi bütün çətinUkləri dəf edərək, çar məmurlarmm və yerli 
mürtəcelərin müqavimətini qıraraq, 1872-ci ildə yoxsul şagirdlərə 
maddi yardım göstərmək və Azərbaycan əhahsi arasmda maarifı yay- 
maq məqsədilə xeyriyyə cəmiyyəti təsis etdi.

Zərdabi tətil vaxtmdan istifadə edərək, öz şagirdləri ilə biriikdə 
Azərbaycanm şəhər və kəndlərini dolaşıb xeyriyyə cəmiyyətinə yeni 
üzvlər cəlb edirdi. Həmin şagirdlərin sırasmda gələcəkdə məşhur 
Azərbaycan yazıçı-dramaturqu olacaq Həsən bəy Vəzirov da 
vardı.

Zərdabi Azərbaycan teatnnm təşkili haqqmda çox düşünürdü. 
O, tez-tez belə deyirdi: “Teatr xalqı inkişaf etdirmək üçün güclü 
vasitədir” .

1873-cü ildə Zərdabi öz şagirdlərinin, birinci növbədə Həsən bəy 
Vəzirovun köməyi və iştirakı ilə Azərbaycan dramaturgiyasmm banisi 
M.F.Axundovun məşhur “Hacı Qara” pyesinin tamaşaya qoyulmasmı 
təklif etdi. Bu tarix Azərbaycan xalqmm tarixində əlamətdar günlər- 
dən biridir. 1873-cü ildə Azərbaycan teatnnm əsası qoyuldu. Beləliklə, 
Zərdabi Azərbaycan teatrmm yaradıcılarmdandır.

Tamaşa əla keçdi. Ondan yığılan bütün vəsait ehtiyacı olan tələ- 
bələr arasmda bölündü. Bu tamaşa xeyriyyə cəmiyyətinin həyatmda 
və fəaliyyətində böyük hadisə oldu.

Sonralar Zərdabi Azərbaycan pyeslərinin belə tamaşalannı dəfə- 
lərlə həyata keçirmişdir. M ürtəcelər və fanatiklər Zərdabinin Azər-



baycan teatnnı yaratmaq sahəsindəki uğurlannı görüb, onun əleyhinə 
kəskin çıxışlar edir, onun bütün işlərinin uğursuzluğa düçar olacağı 
haqqında “peyğəmbərlik” edir, belə deyirdilər ki, guya xalq onu başa 
düşməyəcək.

Elm və mədəniyyət düşmənlərinin bu qərəzli çıxışlannm cava- 
buıda Zərdabi özünəməxsus ruh yüksəkliyi və xalqa inamla belə deyirdi: 
“Onlar, nəhayət, başa düşəcəklər ki, mən onlann dostuyam, onlar 
məktəbin də, teatrm da xeyrini başa düşəcəklər, əgər onlara bir 
qəzet də vennək mümkün olsa, onda biz müsəlmanlarm bütün dünya- 
görüşünü dəyişə bilərdik!”

“...qəzet dəıyiş kimi nağıl deya 
bilmdz, onuu borcxıdıır işhrin yaxşı və 
yamanlığnn ayna kimi xalqa göstarsin, 
ta xalq öz nikü bədindən xəbərdar olub
onun əlacııwı dahncan olsun".

Zərdabi

Zərdabi göstərirdi ki, hər bir xalq üçün, onun inkişafı və maa- 
riflənməsi üçün elə bir qəzetin olması zəruridir ki, onu kəndhlər də 
oxuya bilsin. Odur ki, o, Azərbaycan dilində qəzet nəşri üçün icazə 
ahnaqdan ötrü çahşıb-çapalamağa başladı.

Zərdabinin bu niyyəti çar haldmiyyəti dairələrinə şübhəh görü- 
nürdü və onlar uzun müddət onu öyrənməyə cəhd etdilər ki, görəsən, 
onun qəzet nəşr etməkdə hər hansı bir gizli məqsədi yoxdur ki? 
Zərdabinin öz qəzetinin nəşrinə icazə alması uzun illərə başa gəldi.

Qafqaz canişini Baş İdarə rəisi dəftərxanasmm Qafqaz Senzura 
Komitəsinə göndərdiyi sənədlərindən birində deyilir: “Bakı Real 
Gimnaziyasmm müəllimi, titulyar müşavir Həsən bəy MəUkov Bakı 
qubematoruna bu ilin 1 sentyabrmdan Bakıda tatar dilində “Əkinçi” 
adlı qəzetin nəşrinə icazəyə vəsatət qaldınlması haqqmda xahişlə 
müraciət etmişdir.

Bakı qubematoru MəUkovun nəşr etmək istədiyi qəzetin təfsi- 
latlarmı göstərdiyi xahişini təqdim edərək bildirir ki, gimnaziya
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tərəfındən Məlikovıın qəzet nəşr etməsinə maneə yoxdur və həmin 
qəzetin senzurası onım nəzdindəki tatar dilini bilən məmurlardan 
birinə tapşn'ila bilər.

Dəftərxana Baş İdarə rəisinin tapşırığı ilə Həsən bəy M əli- 
kovun xahişini Qafqaz Senzura Komitəsinə göndərərək, Məlikovun 
xahişini senzura Nizamnaməsi əsasmda təfsilatı ilə öyrənmənizi və 
Əlahəzrətə həmin xahişin məzmunu üzrə öz qərannızı təqdim etməyi- 
nizi acizanə surətdə xahiş etməyi özünə şərəf bilir” '.

Qafqaz Senzura Komitəsi Qafqaz canişini Baş İdarə rəisinə cava- 
bmda “Əkinçi” qəzetinin həqiqi məqsəd və vəzifələrinə şübhə ilə 
yanaşdığmı ifadə edərək qeyd edirdi: “...Yalnız bir şərtlə ki, elmi 
məqalələr müstəsna olaraq əhalinin iqtisadi və ən yaxm məişət şəraitin- 
dən bəhs etsin və dəbdə olan siyasi görüşlərlə, yaxud müasir həyatm 
bütün qurubşunun müzakirəsi ilə doldurulmasm” .̂

Göstərilən sənəddə daha sonra deyilir:
“C-b Məlikovun baş məqalə dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu 

bilmədən Komitə qəzetin bütün proqramı haqqmda qəti rəy ver- 
məyə çətinlik çəkir” .̂

Zərdabinin bütün cəhdlərinə, dəfələrlə xahiş etməsinə və ərizə 
yazmasma baxmayaraq, “Əkinçi” qəzetinin nəşri işi hey uzanır, o, 
müəyyən bir cavab ala bilmirdi.

Zərdabi özünün M.F.Axundova 7 iyun 1873-cü il tarixh mək- 
tubunda yazırdı: “Siz mənim fərz olunan qəzetin əməkdaşı olmağa 
hazırlaşırsmız, buna görə Sizə təşəkkür edirəm, lakin bədbəxthkdən 
mənim bu vaxtacan buna icazəm yoxdur. Mən Sizin Baronun nə 
düşündüyünü bilmirəm, lakin mənə elə gəhr ki, o, qəzetə xeyirxah 
münasibət göstərrair. Mən qəzetin nəşri haqqmda elanı, əlbəttə, 
Sizə də göndərib xalıiş edəcəyəm ki, onu yaymağa kömək edəsiniz”''.

1874-cü il avqustun 14-də Qafqaz canişini Baş İdarə rəisinin dəf- 
tərxanası özünün Qafqaz Senzura Komitəsinə məktubunda bildirirdi;

“Dəftərxana Məlikovdan alımTiış və onun hazırda Bakı quber- 
natorunun göndərdiyi, o cümlədən “Baş m əqalələr” dedikdə, nəyin 
nəzərdə tutulduğu izah olumnuş ərizəsini, Məlikovun nəşrinin proq-

' Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunıın Əlyazmalar fondu. Qafqaz 
canişini Baş İdarə rəisi deftərxanasmm 30 iyul 1873-cü il tarixli, 3989 JV2-Iİ rəsmi 
məktubu.

* Yenə orada, 3 avqust 1873-cü il tarixli, 393 JVe-li rəsmi məktubu.
 ̂Yene orada.
Yenə orada, 7 iyul 1873-cü il tarixli rəsmi mektubu.



rammı əhatə edən Uk ərizə ilə birlikdə Dəftərxana Senzura Komi- 
təsinə göndərərək, qəzetin bütün proqramı haqqmda öz qərarmı, əlavə 
olunan iki ərizəni də qaytannaq şərtilə, mumkun qədər yaxm müd- 
dətdə c-b Baş İdarə rəisinə göndərməyi Senzura Komitəsindən 
acizanə surətdə xahiş etməyi özünə şərəf bihr; həmçinin c-b MəU- 
kovun Bakıda nəzərdə tutduğu qəzeti nəşr etdiyi təqdirdə rəhbər 
tutmah olacağı proqram layihəsini də əlavə etməniz xahiş olunur” .

Qafqaz Senzura Komitəsi 1874-cü il avqustun 22-də Qafqaz 
canişini Baş İdarə rəisinə cavabmda, “Əkinçi” qəzetinin nəşri m əsə- 
ləsini həll etməyi arzulamadığmdan, formal olaraq Senzura Komi- 
təsinin Bakıda müvafıq nümayəndəsinin oh-nadığmı əsas gətirirdi. 
Bu zaman Senzura Komitəsi öz rəsmi məktubunda göstərirdi: “Digər 
tərəfdən, bir halda ki, qəzet iki həftədə bir vərəq çıxacaq, onda 
həmişə nömrənin çıxmasma iyirmi gün qalmış çap olunması nəzərdə 
tutulan baş məqaləni hazırlayıb Tiflisə — senzuraya göndəmıək və
geri ahnaq olar...” ’

Beləliklə, bu dəfə də “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə icazə verilmir.
Lakiıı Zərdabi təslim olmurdu. O nəyin bahasma olursa olsun, öz 

qəzetinin nəşrinə icazə əldə etmək istəyirdi. 0  yenidən “Əkinçi” 
qəzetinin nəşrinə icazə verihnəsi xahişi ilə müraciət etdi.

Nəhayət, 1874-cü il oktyabnn 5-də Qafqaz canişini dəftərxa- 
nası Baş İdarəsindən Qafqaz Senzura Komitəsinə Bakı Real M əktə- 
binin müəUimi, titulyarmüşavir Həsən bəy MəUkova Bakıda təsdiq 
olumnuş proqrama uyğun “Əkinçi” adh qəzet nəşr etməyə icazə 
verən məktub daxil oldu. Məktubda oxuyuruq:

“Əkinçi” qəzetinin senzuradankeçirilməsi Bakı qubematorunun 
qəran ilə quberaatorun bilavasitə nəzarəti və məsuUyyəti altmda tam 
etibarh və inamh şəxsə tapşınlsm ki, “Əkinçi”nin nəşri zamanı mət- 
buatm senzuradan keçirihnəsi haqqmda qanunun müəyyənləşdirdiyi 
bütün qaydalara icazə verilmiş proqramdan azacıq da olsa uzaqlaş- 
madan, dəqiqUklə riayət olunsun.

Əlahəzrətin bu əmri haqqmda bununla yanaşı, c-b Baş İdarə rəisi 
tərəfmdən Bakı qubematom ondan asıh olan sərəncamlan vermək 
üçün məlumatlandınlmışdır. Dəftərxana Zati-Ahlərinin əmri ilə

' Azərb. SSR EA Nizami adma Ədəbiyyat İnstitutıınun Əlyazmalar fondu. Qafqaz 
Senzura Komitəsinin 22 avqust 1874-cü il tarixli, 541 Xe-li rəsmi mektubu.



Qafqaz Senzura Komitəsini müvafıq sərəncamları verməkdən ötrü 
xəbərdar etməyi özünə şərəf bilir” '.

“Qəzetin çıxmasma bir həftədən çox qalmış Həsən bəy güclü 
həyəcan keçirirdi, mətbəədə texniki nasazlıqlar aşkar olunmuşdu. Hər 
bir sərlövhəyə xüsusi klişe hazırlamaq lazım gəlir və çoxlu başqa 
maneə yaranırdı. Həsən bəy narahat idi ki, texniki maneələr üzündən 
qəzet çox uğursuz çıxar; elə ki, bapbalaca, tərtəmiz qəzet çapdan çıxdı, 
Həsən bəyin gözlərindən sevinc yaşlan süzüldü. O, evə gələndə çox 
həyəcanh, şən əhval-ruhiyyəli idi, əHndə qəzet vardı. Bu gün onun 
həyatmda ən xoşbəxt gün idi.

Qəzet Rusiyada yaşayan bütün müsəlmanlan hərəkətə gətirdi. 
0 , bütün müsəlman dünyasmdan bir elektrik cərəyanı kimi keçdi. 
Yatmış müsəlman dünyasmı ayağa qaldırmaqdan ötrü nə məktəb, nə 
də teatr qəzet kimi güclü vasitə ola bilməmişdi” .̂

1875-ci il iyulun 22-də “Əkinçi” qəzetinin birinci nömrəsi 
çıxdı. Qəzetin çıxması nəinki Azərbaycanm və Zaqafqaziyanm, həm- 
çinin bütün Rusiyamn ictimai həyatında böyük hadisə idi. Zərdabi- 
nin -  qəzetin banisi və redaktorunun adma mütərəqqi ziyahlardan 
çoxlu təbrik teleqramı və məktubu gəlirdi.

“Əkinçi” qəzetinin ilk nömrələri çıxandan sonra qabaqcıl ziyahlar 
Zərdabini alqışlayaraq öz arzularını bildirir və “Əkinçi” haqqında 
mülahizələrini söyləyirdilər. Həsən bəy Zərdabinin şagirdi Azər- 
baycan yazıçı-dramaturqu N əcəf bəy Vəzirov Zərdabiyə məktubunda 
yazırdı:

“Əkinçi” -  Sizin fəaliyyətinizin çıxış nöqtəsidir, əlbəttə, o, bizim 
hamımızı maraqlandınr... “Əkinçi”də felyetonlara da yer vermək işə 
mane oİmazdı...”^

Abdullah ağa Bakıxanov isə Zərdabinin başladığı işə böyük əhə- 
miyyət verərək, demək olar ki, Həsən bəyə ünvanlanan bütün məktub- 
lannda “Əkinçi”yə bu nəcib işdə hər cür müvəffəqiyyət arzulayırdı.

A.A.Bakıxanov öz məktublannda Zərdabiyə məsləhət görürdü ki, 
0 , abunəçiləri çar məmurlarmm vasitəçiliyi ilə deyil, əksinə, əhaliyə

' Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu. Qafqaz 
Senzura Komitesinin 5 oktyabr 1874-cü il tarixli, 5410 J'fe-li rəsmi məktubu. Tiflis 
şəhəri.

 ̂Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Zərdabinin tərcümeyi-hah” (üç dəftərdə 
əlyazma).

 ̂Azərb. SSR EA Nizami adma Ədebiyyat İnstitumnun Əlyazmalar fondu, Həsən 
bəy Melikovun (Zərdabi) arxivi.



Azərbaycan dilində qəzet nəşrinin zəruriliyini təbliğ və təlqin etmək 
yolu ilə axtarsm. O belə zənn edirdi ki, bu yolla xüsusi çətinlik çək- 
mədən daha çox sayda abunəçi cəlb etmək oiar.

Abdullah ağa Bakıxanov 19 iyul 1875-ci il tarixdə Quba şəhərin- 
dən Zərdabiyə ünvanladığı məktubda onu ilk Azərbaycan qəzetinin 
banisi kimi salamlayaraq yazırdı:

“Sevgili və dziz Həsən bəy!
Sizin tnəJctubunuzu mən Tiflisdə aldım, qəzetin nəşri haqqında 

elanları isə Qubada aldım, belə ki, mən Tiflisdə cavabyazmaq imka- 
mndan məhrum iditn. Qubaya gələndə öyrəndim ki, Əhməd ağa artıq 
paylayıb qurtarıb, onda bir neçə nüsxə qalıb. Buradaca öyrəndim ki, 
Siz [elanlari] paylamaq üçün hakimiyyət dairələrinə müraciət etmiş, 
onlann vasitəçiliyi ilə abunəçilər toplamışsmız. Bu haqda mən belə 
deyərdim ki, hakimiyyətdə olanları narahat etməmək, əksinə, qəzetin 
zəruriliyini təlqin etmək yolu ilə abunəçilər axtarmaq daha yaxşı 
olardı... Xalq faydasını başa düşüb özü ona israr olunmadan, Sizin 
qəzeti qəbul edər və o, tədricən möhkəm əsaslar üzrə yayılardı. Bu 
mənim məsələyə baxışımdır, onu sizə zorla qəbul etdirmək istəmi- 
rəm: mən yalnız hər halda sizin bu işinizə kömək etməyə çahşacağam. 
Allah eləsin ki, müsəhnan əhali arasında savadhlann sayı artsm, onda 
sizin qəzetinizin də sadiq abunəçiləri olacaq ...o, əhaliyə fayda ve- 
rəcək.

Sizə başladığınız işdə qəlbən ən yaxşı şeyləri arzulayıram; ilk vaxt- 
lar ola bilsin, bəzi uğursuzhıqlar olacaqsa da yaxşı olar ki, nıhdan 
düşməyib, əksinə, bu faydah işi, həmişə etdiyiniz kimi, əzmlə davam 
etdirəsiniz.

Sizin müti bəndəniz Abdullah ağa Bakıxanov.
İki nüsxə göndərərsiniz — birini mənim adıma, o birini Əhməd 

ağanın adına”\

Mürtəce dairələr “Əkinçi” qəzetinin və onun yaradıcısı Həsən 
bəy Zərdabinin əleyhinə kəskin çıxışlar edir, onu “papaqh urus” 
adlandmrdılar. Dövlət orqanlanna Zərdabinin adma saysız-hesabsız 
xəbərçihklər edilirdi. Ruhaniyyət məscidlərdə onun haqqmda hər

' Azerb. SSR EA Nizami adma Ədəbiyyat Institutunun Əlyazmalar fondu, 
inv. 5548.



cür əfsanələr danışır, onu ruspərəst, xristianlıq təbliğatçısı adlandı- 
nrdılar. Bmıunla yanaşı, çar məmurlan da Zərdabinin üstünə düşmüş- 
dülər. Məşhur Əli bəy Əlixanov özünə göndərilmiş “Əkinçi” qəzetini 
Zərdabiyə qaytarmış və ona belə yazmışdı: “Təəccüb edirəm, redaktor 
bunu necə bilməmiş olar ki, öz çarına sədaqətlə qulluq edən nökər 
hökumətin nəşr etmədiyi qəzeti oxumaz” .

“Əkinçi” qəzetinin və onun oxuculannın düşdüyü vəziyyətlə əla- 
qədar Hənifə xanım Məlikova yazırdı: “Qəzeti çarın qorxusundan 
oxumayanlann sayı onu Allahdan qorxduqları üçün oxumayanlann 
saymdan çox idi” '.

Elə ki, “Əkinçi” qəzetinə hər tərəfdən hücumlar başlandı və sen- 
zura gücləndi, qəzet oxuculan maraqlandıran siyasi mövzular verə 
bilmədi. “Əkinçi”nin 1877-ci ildə buraxılmış 9-cu nömrəsində 
Zərdabi yazırdı: “ ...Habelə yəqinimizdir ki, indi bizim qəzeti 
oxuyanlar bizdən ancaq təzə xəbərlər istəyir, amma... bizim qəze- 
tin adı məlum edir ki, onun ümdə mətləbi gərək əkin, ziraət və elm 
xəbərləri olsun. Ona binaən əgərçi bu halda işlər dəyişildiyinə təzə 
xəbər artıb və qəzet oxuyanlar ona artıcaq m üştaqirlar, lakin biz 
nə ki irəlikindən ziyadə xəbərlər yaza bilmirik, hətta bəzi səbəb- 
lərə görə ol qədr də yazmağa vahimə edirik. Belədə müştəriləri- 
mizdən iltimas olunur bizdən rəncidə-xatir olmasmlar ki, onlann 
könlü istədiyicən təzə xəbər yazmaq olmur”^

'’\.,xalq qəzet oxumağa adət edib 
və özü omt ahb oxuyacaqdır”.

Zərdabi

Azərbaycan xalqınm çarizmin müstəmləkəçi siyasəti və yerli 
mülkədarlarm zülmü altında əzildiyi, ruhanilərin elmin və mədəniy- 
yətin zərərii olduğunu təbliğ etdiyi, xurafatı və fanatizmi yaydığı 
bir zamanda mütərəqqi demokratik qəzet yaratmaq çox çətin bir iş

' Henifə xanım Məlikova. “Hesən bəy Zerdabinin tərcümeyi-haU” (üç dəftərdə 
əlyazma).

 ̂“Əkinçi” qəzeli, 28 aprel 1877-ci il, JVs 9.



idi. Lakin bütün çətinliklərə və təqiblərə baxmayaraq, Zərdabi -  
demokratik ideyalar və maarifm yayılması uğrunda bu yorulmaz 
mübariz -  bütün maneələri dəf edərək “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə 
başladı. Səciyyəvi cəhət odur ki, Zərdabi təkcə naşir və redaktor 
deyildi, o həm də demək olar ki, qəzetin ilk nömrələrində dərc olun- 
muş bütün məqalələrin müəUifı idi. Korrektor işini də o özü görür 
və “Əkinçi”ni öz vəsaiti hesabma nəşr edirdi.

Qəzetin adı -  “Əkinçi” təsadüfı ad deyildi. Zərdabi bununla ona 
işarə edirdi ki, qəzet əsasən kənd təsərrüfatı məsələləri ilə məşğul 
olacaq, kəndhlərə xidmət edəcək; qəzetin adı həm də onun demok- 
ratik istiqamətli olduğundan xəbər verirdi.

“Əkinçi” qəzetinin 22 iyul 1875-ci il tarixli birinci nömrəsində 
Zərdabi özünü qəzet nəşr etməyə sövq etmiş bəzi səbəbləri göstər- 
mişdir; ümumiyyətlə isə səbəblər onun yazdığma görə çox idi və 
onlarm hamısmı sadalamağa ehtiyac yoxdur.

Zərdabinin bu səbəbləri nə üçün sadalamaq istəməməsi aydm- 
dır. O bu halda deməli idi ki, “Əkinçi” qəzetinin məqsədi hər şeydən 
əvvəl Azərbaycan xalqmı öz hüquqlan uğrımda mübarizəyə sövq 
etməkdir, bu barədə isə o zaman özlüyündə aydmdu- ki, nə damşmaq, 
nə də yazmaq olardı. Buna görə də Zərdabi uzaqgörənlik edib, 
özünü qəzet nəşr etməyə sövq edən bütün səbəbləri göstərmir, onlar- 
dan yalnız bir neçəsini xatırladırdı.

“Əkinçi” qəzetinin birinci nömrəsində Zərdabi onun rolunu xalq 
arasmda elmi və mədəniyyəti təbliğ etmək işində ümumi şəkildə 
bir tribuna kimi səciyyələndirirdi. Birinci bölmə, onun göstərdiyi kimi, 
redaktorun məqalələrindən ibarət olmah idi, ikinci bölmədə əkin- 
çiliklə, he^n^andariıq və maldarlıqla bağlı məqalələr, həmçinin ümu- 
miyyətlə aqronomiya və kənd təsərrüfatı məhsullannm keyfıyyətinin 
yaxşılaşdınlması məsələlərindən bəhs edən məqalələr yerləşdiri- 
ləcəkdi. Üçüncü bölmədə məqalələr elmin və mədəniyyətin bəşəriy- 
yətin inkişafmdakı əhəmiyyətinə həsr olunacaqdı. Dördüncü böhnədə 
ictimai həyat məsələləri, həmçinin beynəlxalq m əsələlər -  rus 
dövlətinin və digər ölkələrin siyasət məsələləri işıqlandırılacaqdı. 
Beşinci böhnə kənd məhkəmələrinin və dairə məhkəmələrinin qərar- 
lanna aid m əsələlərə həsr olunacaqdı. Nəhayət, altmcı bölmə 
epidemioloji xəstəliklərlə mübarizə və xəbərlər olmalı idi.



“Bu məzmunda qəzeti bizim müsəlmanlar üçün vacib bilib, onun 
zəhmətini və zərərini qəbul edib başlaymq və müsəlmanlann anla- 
yan və pişrov kəslərindən iltimas edirik ki, xalqa bu qəzeti oxumağa 
mane olmasmlar. Bəlkə səy etsinlər ki, onu oxuyan çox olsun. Bu 
təvəqqeni anlayan kəslərdən etdiyimizə səbəb odur ki, bizə məlum- 
dur, bizim müsəlmanlar həmişə öz anlayan kəslərini əziz tutub 
onlann sözlərinə əməl ediblər. Əlbəttə, anlayan və pişrov kəslərə 
laznTidır ki, xalqm bu etibanna xəyanət etməyib onun gözləri açıl- 
mağa səy və kuşiş etsinlər” .

Zərdabi çar Rusiyasmda Azərbaycan dilində çıxan yeganə qəzetin 
məqsəd və vəzifələrini işıqlandn-araq yazırdı: “Əkinçi” -  müəllim 
deməkdir. O yalnız xalqm xeyrini düşünür” . O deyir: “Xalq arasma 
bacarıq, bilik və elm toxumu səpin ki, öz xalqmızı ucaldasmız”. 
“Əkinçi” bir vaizdir ki, bizi əbdandarhq ehnlərinə vəz və təhrik edir. 
“Əkinçi” bir nəfsi-ləvvamə ki, bizi yamanlıqdan məlamət edir ki, 
yaxşılıq tərəfmə gedək. Ona binaən ki, insan ta öz-özün məlamət 
etməyə, yamanlıqdan müctənib və yaxşılığa mürtəkib ola bilməz. 
"Əkinçi” bir aynadır ki, bizə zillət və miskənət eyiblərini nümayan 
edir və izzət və tərəqqi hüsnlərin cilvəyə verir ki, bəlkə “ta rişə dər 
ab əst, ümidi-səməri həst” (“Nə qədər ki, kök sudadtr, səmərə 
[meyvə] ümidi var”) ki, əməlimizin hüsnü qüthün dərk edib onun 
çarəsin fikiredək” '.

Zərdabi oxuculan “Əkinçi”nin Azərbaycan xalqmm qəflət yuxu- 
sundan oyadılması, onun xoşbəxt gələcəyi uğrundakı mübarizədə 
nəcib və yüksək məqsəd və vəzifələri ilə tanış edərək göstərirdi: 

Bizdən ki keçib, bizdən sonra gələnlər şəmatətdən qurtarsm. 
Əkinçi” bir təbibdir ki, istəyir pəndiyyat və nəsayihin acı dəvalan 

ilə nadanhq ixlatm bizdən dəf etsin və elmin şəhd və məcunilə bizim 
məzacımızı qüwətləndirsin, bəlkə məzac qüvvət tapıb, mərəzi dəf 
etsin. “Əkinçi” bir əczaxanadu* ki, bizim hal və mahmıza əza tutub ki, 
biz bəlkə bir çarə edək ki, bizdən sonra gələnlər nadanlıq mərginə 
düçar olmayalar”.

Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində daha sonra hərəkət və 
inkişafdan, həmçinin qabaqcıl insanlann cəmiyyətdəki rolundan 
söz açaraq yazırdı:



“Dünya bir şeydir ki, həmişə dövran edir və insan bu tövr dünya- 
nın gərdışinə görə gərək, habelə öz rəftarını da dəyişdirsin. Necə 
ki, məsəldir deyərlər: zəmanə sənə saz olmasa, sən zəmanəyə saz 
olginən. Pəs olmaz ki, dünyada həmişə bir qayda ilə rəftar olsun.

Bizkn zəmanə dəyişilməyi, əlbəttə, hər bir anlayan kəsə məlum- 
dur və bu tövr zəmanənin dəyişilməsi bizim ilə deyil Həmçinin 
biz qadir deyilik ki, zəmanəni dəyişilməkdən saxlayaq. 0  kəslər ki, 
həmişə bizə etibar edib bizim sözlərimizə əməl edirlər, zəmanə dəyi- 
şildiyinə görə günü-gündən tərəqqi edib irəli gedirlər. Onlann belə 
irəli getməyinə mane olmaq, yəni onlan keçən zəmanənin qaydası ilə 
saxlamaq məsləhət deyil. Ona görə ki, o yolu onlar bizsiz də gedə- 
cəkdirlər. Pəs bizim anlayan və pişrov kəslərə eyni məsləhətdir, 
bu yolu onlar ilə bir yerdə getsinlər. Ta ki, onlann tez tərəqqi etməyinə 
səbəb olsunlar və buna görə gələcəkdə həmçinin onlara pişrov 
olsunlar” '.

Zərdabi dəfələrlə göstəmıişdir ki, “Əkinçi” qəzetinin məqsədi 
xalqm gözünü açmaqdır. Qəzet xalqa yaxşmı pisdən ayırmaqda kömək 
etməlidir. “Salisən, qəzet dərviş kimi nağıl deyə bilməz. Onun borcu- 
dur işlərin yaxşı və yamanlığmı ayna kimi xalqa göstərsin, ta xalq 
öz nikü bədindən xəbərdar olub, onun əlacmm dalmcan olsun”’.

Qəzetin ilk nömrəsinin çıxmasmdan ruhlanmış Zərdabi ruhdan 
düşmürdü. Mürtəce güruha əhəmiyyət vermədən o, “Əkinçi” qəze- 
tinin ikinci nömrəsini hazırlayırdı. O artıq özünə qarşı olan hər çıxışa 
ürək acısı ilə cavab vermirdi, əksinə, o öz yoldaşlanna deyirdi ki, bu 
tamamilə qanunauyğundur. Zərdabi göstərirdi ki, “Əkinçi” qəzeti 
maarif və mədəniyyət mövqeyində duran insanlar üçün sevindirici 
hadisədir. Tamamilə aydmdır ki, mürtəce dairələr üçün “Əkinçi” 
onlan amansızlıqla qamçılayan qamçı olacaq. Buna görə də nıhdan 
düşmək lazım deyil. Ona nail olmaq lazımdu- Id, “Əkinçi” qəzeti xalqı 
elm, mədəniyyət və maarif sahəsinə istiqamətİəndirən bir qüw əyə 
çevrilsin.

“Əkinçi” qəzetinin nəinki Zaqafqaziyada, həmçinin Sibirdə, Vol- 
qaboyunda, Uralda, habelə xarici ölkələrdə abunəçiləri var idi.

“Əkinçi” qəzeti Zaqafqaziya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində 
idi. Mürtəce dairələrin Zərdabiyə və onun qəzetinə qara yaxmağa

‘ “Əkinçi” qəzeti, 22 iyul 1875-ci il, 1 
 ̂Yenə orada, 14 aprel 1876-cı 11, JSe 7.



çahşdıqlan bir zaınanda əməkçi xalq və mütərəqqi ziyalılar “Əkinçi” 
qəzetinə hər cəhətdən dayaq olur və onu həvəsləndirirdilər. Mür- 
təcelərdən bəziləri bildirirdilər ki, guya “Əkinçi” qezetində sadə, 
ədəbi ohnayan dildə yazılmış məqalələr veriHr, qəzet dini m əsə- 
lələrə dair məqalələr dərc etmir və i.a. Bütün qaldırılan məsələlərə 
Zərdabi yazıh cavab verirdi. ƏlverişH hallarda o, şifalıi çıxışlar edərək 
“Əkinçi” qəzetinin məqsəd və vəzifələrindən damşırdı. Qəzetin əley- 
hinə olan mürtəce çıxışlara və dəfələrlə öz ünvanma göndərilən 
hədələrə belə cavab verirdi: “Məni oxucularm laqeydliyi öldürə bilərdi. 
Bir halda ki, qəzet cəmiyyəti oyatmışdır, deməli, bu artıq bir qüv- 
vədir” . Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin Azərbaycan xalqmm oyanışmdakı 
rolundan öz yaxm dostlarma və qohumlarma sevinclə damşardı.

Zərdabi yeni yazmağa başlayan müxbirlərə qayğı ilə yanaşar, 
onlan ruhlandnar və müxtəlif yollarla həvəsləndirərdi. Qəzetə Vol- 
qaboyundan, Orenburqdan və başqa yerlərdən m əqalələr gəlirdi.

“Əkinçi” qəzetinin nəşri bütün müsəlman Şərqi üçün böyük 
əhəmiyyətə malik idi və təsadüfi deyil ki, bütün şərqşünashq ədəbiy- 
yatmda “Əkinçi” qəzeti haqqmda, onun yaradıcısı, ilk böyük Azər- 
baycan publisisti Zərdabi haqqmda m üxtəlif məqalələr, qeydlər 
dərc olunurdu. Sonrakı illərdə şərqşünashğa dair ədəbiyyat “Əkin- 
çi”nin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdi.

Rusiya şərqşünasları cəmiyyətinin orqanı olan “Mnp HCJiaMa” 
(“İslam dünyası”) öz səhifələrində “Qafqazda ilk müsəlman qəzeti” 
adh xüsusi məqalə vermişdi. Bu məqalədə deyihrdi:

“Yetmişinci illərin başlanğıcmda Bakı gimnaziyasınm təbiyyat 
tarixi müəllimi, demək olar ki, universitet təhsili ahnış bəlkə də yeganə 
müsəlman olan Həsən bəyin başına müsəlmanlan yeri gəlmişkən 
dövri mətbuata ahşdırmaq fikn gəldi. O zamanlarda xüsusən o yerlərin 
dillərində qəzet nəşrinə icazə almaq kifayət qədər çətin idi, lakin 
demək olar ki, dördillik xalıişlərdən və vəsatətlərdən sonra Həsən bəy 
Məlikov diyardakı ali hakimiyyət tərəfmdən Bakı şəhərində Azər- 
baycan türk ləhcəsində “Əkinçi” adlı iki həflədə bir dəfə çıxan qəzet 
nəşr etməyə icazə verildi...” *.

Göstərilən məqalədə qeyd olunurdu ki, qəzetin redaktoru və banisi 
Zərdabi mütərəqqi demokrat xadim idi. Eyni zamanda o da gös-

' “Mnp H cjıaM a” , t . II. Bwn. XII, CII6. C.-neTep6ypr, 1914 r., cxp. 882.
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tərilirdi ki, “Əkinçi” qəzetinin çıxması bəylər və ruhanilər tərəfındən
düşmənçilikle qarşılandı.

“Qafqazdakı raüsəlman ziyalılan o zamanlar bəylərin, xanlann və
ağalann nümayəndələrindən ibarət idi. Onlar mühafizəkarlıq və 
digər mənşələrdən və siniflərdən olan şəxslərə münasibətdə 
kəskin tənqid ruhnnda tərbiyə olunmuşdular. Həsən bəy Məlikovu 
bir demokratik əqidə adamı kimi, “xalq adamı” kimi tanıdıqlanndan 
onlar onun ana dilində qəzet nəşr etdirmək cəhdində özləri üçün 
nə isə bir qorxulu şey olduğunu hiss edir, onlann kəndhlərə münasibət 
sistemini və ümumiyyətlə həyatlarmı və səylərin tənqİdə məruz 
qoymaq arzusu görürdülər. Buna görə də ana dihndə ilk qəzetin çıx- 
ması xəbəri Qafqaz müsəlmanlanmn ah sinfı tərəfmdən olduqca so- 
yuq qarşılandı. Həm də onlardan çoxunun xoşuna bu da gəlmirdi 
ki, bəy adlanmış olsa belə, bunun üçün kifayət qədər torpaq sahəsi və 
kəndhləri olmayan bir adam Qafqazda onlardan daha çox tanmsm.

Digər nüfuzlu s in if-h əm işə  yeniHklərə düşməncəsinə münasi- 
bət bəsləyən və avropahlan qəzet kİmi bİr işdə təqhd etməyi islamm 
ənənəvi dayaqlannm dağüması kimi qiymətləndirən ruhanilər də
elə bu mövqedə dururdu.

Bu vəziyyətdə “Əkinçi” qəzetinin qarşısmda olduqca çətin bir 
vəzifə dururdu: iki nüfuzlu və savadh sinfm açıq-aydm düşməncə- 
sinə münasibəti və xalqm öz arasmda savadsızlann olduqca b ö ^ k  
faiz təşkil etdiyi bir şəraitdə özünə kifayət qədər oxucu tapmaq ‘.

Bəylərin, mürtəce ziyahlann və ruhanilərin müqavimətinə bax- 
mayaraq, “Əkinçi” qəzeti xalq kütlələri arasmda tez bir zamanda 
məşhuriaşdı. Bu, “Əkinçi” qəzetinin düşmənlərinə rahathq vemıir 
və onlar onun yayılmasma hər cür maneçihk törədirdilər. Ah haki- 
miyyət dairələrinin göstərişi ilə rəsmi təsisatlar, qəza idarələri və 
poçt qəzeti Azərbaycanm rayonlanna çatdırmaqdan imtina etdilər. 
Artıq 1876-cı il iyulun 11-dək abunəçilərin sayı 600 nəfərdən -  ilhk 
abunə yazılanlann sayı 283-ə və yanmillik abunə yazılanlann sayı isə 
75 nəfərə enmişdi. “Əkinçi” qəzetinin oxuculan təqib olunurdular.

Ana dilimiz olan Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizədə 
“Əkinçi” qəzetinin böyük əhəmiyyəti olmuş və o, türk və fars dillə- 
rinin ana dilimizə təsirinə qarşı çıxmışdır. Mürtəce ziyahlar və ruha- 
nilər belə deyirdilər ki, Azərbaycan dilində elmi fıkh-lər ifadə etmək,



kitab nəşr etmək və i.a. müınküıı deyil və onlar Azərbaycan dilində 
ədəbİyyatm, xüsusən “Əkinçİ” qəzetinin yayılmasma hər yolla mane 
olurduİar. Zərdabinin qarşılaşdığı çətinliİdər 1901-ci ildə çıxan rus 
dilində “IlepHOAmecKaa nenaTb na KaBKase” məcmuəsində də gös- 
tərilirdi:

“Məlikov qeyri-iradi olaraq “elm aləmi” adlanan mühitdən olan, 
fars dilini öz ana dilindən üstün tutan gizli, qismən də açıq bədxah-
lara qarşı mübarizə aparmah olurdu.

Söz yox ki, bu təmtəraqlı Farsistan diUndə qəzet zühura gələ- 
nədək kitablar tərtib olunmuş, qəsidələr, həcv və şeirlər yazıhTiış, 
bir sözlə, demək olar ki, bütün müsəlman Zaqafqaziya yazıçıları və 
şah'ləri her şeydə öz fars qələm qardaşlannı təqlid etmişlər.

Əhaliyə yad olan bu dil gündəlik həyatda zəmri bir dil kimi nəinki 
yalnız bütün məktəblərdə tədris olunurdu, o həmçinin bəzi hökumət 
məktəblərinin proqramlanna məcburi bir fənn kimi salmmışdı.

Qəzet naşirləri bu vəziyyətə uyğun olaraq öz nəşrlərini “elm 
aləmi”nin müstəsna vəsaiti deyil, bütün diyarm oxucu kütləsinin ümumi 
mah etməkdən ötrü öz qəzetlərini Azərbaycan ləhcəsində nəşr etməyə 
başladılar, bu sonuncu isə öz yeniüyi, ən başlıcası, sadə adamlardan gələn 
yeniliyi nəticəsində “eh-n aləmi” tərəfındən hüsn-rəğbətlə qarşılan- 
madı.

Zaqafqaziya diyannm müsəlmanları üçün mühüm olan bu işin 
pioneri ali təhsilli, Öz işini yaxşı bilən... Bakı qubemiyası Göyçay qəza- 
sımn Zərdab kəndində doğulmuş Həsən bəy Məlikov adh bir adamdır.

...Demək lazımdır ki, c-b Məhkovun qəzeti meydana gələnədək, 
demək olar ki, bütün tatar kitabları, kiçik istisnalar olmaq şərtilə, 
əlyazma kitabian idi və onlann yalnız əhəmiyyətsiz bir hissəsi, baş- 
hca oiaraq fars mənşəh olanlan daş basması üsulu ilə çap olunmuşdu, 
buna görə də ümumiyyətlə çap haqqmda, adi savadiı adamlar biryana 
dursun, “elm aləmi”nin belə qaranlıq təsəw ürü vardı.

Beləhklə, ilk tatar qəzetinin çapı naşir üçün belə əlverişsiz şərait- 
də başlandı” '.

Zərdabi “Əkinçi” qəzetini nəşr etməklə Azərbaycan dilini bu 
dilin inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti olan yeni terminləriə, m əf- 
humlarla və ifadələrlə zənginləşdirdi^. Zərdabi Azərbaycanda ilk

' ‘‘riepjıOBnMecKaH neHarb n a  KaBKase” . T hc));ih c , 1901 r., crp.47-49.
 ̂Stalin mükafatı laureatı, fılologiya elmleri namizədi Ə.Orucovun “Əkinçi” qəze- 
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dəfə təbiətşünaslığa aid eimi terminoiogiya yaratdı. Onun “Torpaq, 
su və lıava” * və “Bədəni saİamat saxlamaq dəsturüləməlidir”  ̂əsəriəri 
yalnız təbiətşünaslıq salıəsindəki əsərlər kimi böyük marağa səbəb 
olmaqla məhdudlaşmayıb, bununla yanaşı, həm də Azərbaycan dilində 
elmi teriTiinoİQgiyanm yaradılması işinə qiymətli töhfədir.

Yerli mürtəce dairələr çar müstəmləkəçilərinə arxalanaraq 
Zərdabini gözümçıxdıya salırdılar. Təqiblər və təzyiqlər ara ver-
mədən gücləndirilirdi.

Bununla belə Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin yayılması uğrunda 
mübarizəsini yorulmadan davam etdnirdi. Təqiblər və təzyiqlər onun 
qaynar eneıjisinin və yorulmaz əməyinin qarşısmı kəsə bilmirdi. 
Zərdabinin dostlarmdan bir çoxu ondakı bu eneıjiyə heyran qahnışdı.

O zaman Bakıya gəlmiş bir fransız qəzetinin müxbiri bütün Rusi- 
yada çıxan yeganə Azərbaycan qəzeti ilə maraqlarmıışdır. “Əkinçi” 
qəzetinin lap az sayda abunəçisi olduğunu və onun olduqca çətin 
şəraitdə nəşr olunduğunu biləndə müxbiri heyrət bürümüşdür. 0 , 
Zərdabiyə müraciətlə demişdir: “Siz ki əsil qəhrəmansmız! Bizdə 
Fransada belə kasıb qəzetdə işləmək istəyən bir nəfər belə tapıhnaz. 
Mən sizdəki enerjiyə heyranam. Görünür siz öz xalqmızı çox sevir-
smız!

1877-1878-ci illər müharibəsində hərbi əməliyyatlann başlan- 
ması iiə “Əkkıçi” qəzetinin əleyhinə çıxışlar daha da gücləndi. Sen- 
zura qəzetin, demək olar ki, hər bir sətrinə irad tuturdu. “Əkinçi” 
xüsusi dövlət senzorunun, ondan sonra qubematorun və daha bir neçə 
şəxsin əlindən keçirdi. “Əkinçi” qəzetinə müharibə haqqmda hər hansı 
bir məlumat və xəbər vermək qəti olaraq qadağan ediIİrdi. Zərdabi, 
oxucu kütləsinin arzulanmn əksinə oiaraq, çar senzurasmm tələblə- 
rini yerinə yetirir, öz qəzetinin səhifələrində hərbi əməliyyatlarm 
gedişi haqqmda məlumat vermir, Rusiyadakı yeganə Azərbaycan 
qəzetini qomyub saxlamaq üçün bütün tədbirləri görürdü. “Əkinçi” 
qəzetinə hətta rəsmi dövlət qəzetlərindən hərbi əməliyyatlar haqqmda 
hər hansı bir məlumatı götürüb çap etməyə icazə verilmirdi. Bir dəfə 
qəzetin nömrələrindən birində belə zərərsiz bir məlumat getmişdİ 
Id, Moskvada soyuqlar düşüb.

' Həsən bəy Məlikzadə (Zərdabi). “Torpaq, su və hava” . Bakı, 1912.
2 Həsən bəy Məlikzadə (Zərdabi). “Bədəni salamat saxlamaq dəsturüləməlidir
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Senzura bununla əlaqədar Zərdabinin əleyhinə ittİham irəU sürə- 
rək ona belə demişdi: “Siz müsəhTianlara göstərmək istəyirsiniz ki, 
Allah bizi cəzalandınr, ona görə də bizə belə soyuqlar göndərir” . 
BütLİn bunlar “Əkinçi” qəzetini bağlamaq üçün bəhanə əldə etməkdən 
ötrü heç nəyini əsirgəməyən senzuranm əsassız iradlanndan başqa 
bir şey deyildi.

Zərdabinin demokratik ideyalan, onun mütərəqqi fəaliyyəti və 
xalqa yorulmaz müraciətiəri çar mütləqiyyəti tərəfmdən onun əley- 
hinə olan təqiblərİ daha da gücləndirdi, bu da “Əkinçİ” qəzetinin 
normal çıxmasmı hiss olunacaq dərəcədə çətinləşdirdi.

Zərdabinin maarif sahəsindəki qaynar fəahyyəti, onun Azərbay- 
canm əməkçi xalqmm hüquqları uğrunda mübarizəsi məmurlarda 
ona qarşı güclü kin doğurmaya bilməzdi. Onlardan birinin Zərda- 
biyə bu sözlərlə müraciət etməsi təsadüfu deyildi: “Bizə qalsa, başı- 
mzdan ayağmızacan kerosin töküb sizi yandırardıq. Əgər siz ohna- 
saydmız, biz dilsiz müsəhnan sürüsü ilə baş-başa qalardıq” .

“Əkinçi” qəzetinə siyasi mövzularda məqalələr dərc etməyi qəti 
olaraq qadağan etmişdilər. Zərdabi yazır: “Xülasə, siyasi xəbərləri 
çap etmək mümkün olmadı və müştərilər məndən çox narazı oldular... 
Jandarma polkovnikinə hər gündə məndən və “Əkinçi”dən adsız 
donoslar göndərirdilər. Jandanna tərəfmdən mənim üstümə qaro- 
vulçular qoyulurdu. Onlardan birisi mənim rus qulluqçumun qardaşı 
adıyla gecələr mənzihmdə yatırdı. Birisi də küçə qapısmda durub 
mən bir yana gedəndə məni apanb-gətirirdi. O vaxt mən hər gecə 
1-2 saathq kluba gedib bilyard oynayırdım və jandarma polkovniki 
də bəzi vaxtlarda mənimlə oynayndı. Bununla belə polkovnik həf- 
tədə bir neçə dəfə məni sorğu-suala tutaraq deyərdi ki, dogrudurmu 
fılan günü axşam fılankəslərin yanma gedib, fılan sözü demisən. 
Mən cavab verirdim ki, fılan saatda səninlə bilyard oynayırdım. 
Deyirdi ki, mən özüm də bunu yaxşı bihrəm, amma neyləyim,
qanun belədir, gərək xəbər alam” ’.

Hənifə xanun MeUkova, Zərdabinin düşdüyü vəziyyəti təsvir 
edərək xatulayır ki, bir dəfə onun iki qohumu -  çərkəzi paltar geyin- 
miş, bellərinə xəncər və naqan bağlamış iki zabit [Bakıdan] keçərkən 
yolüstü ona dəymişdilər. Onlarm Zərdabinin mənziUndə görün-

' Hesən bəy Zərdabi. “Rusiyada ow əlinci türk qəzcti” . “Həyat” qəzeti, 1905-ci il, 
K s 115.



məsi aşpaz qadınm “qohumları” adlanan adamlar arasmda vahimə 
yaratmış və çaxnaşma sahnışdı. Hənifə xanuTi yazır: “Həsən bəyin 
mətbəxini necə qorxu bürüdüyünü görmək gühnəli idi: aşpaz qadm 
da, mürəbbiyə də, onlann “xaç qohum-qaı-daşı” olan jandamıalar da 
az qala göz yaşları axıdaraq, yalvarıb deyirdilər ki, onları öldürmə- 
sinlər, günah onlarda deyil.

Mətbəxdəkiləri çətinliklə sakitləşdirmək oldu. Lakin bundan 
sonra nəzarət daha da gücləndirildi. Həsən bəyə və ailəsinə bu 
şəraitdə yaşamaq dözülməz oldu” '.

Qəzetin bağlanacağmdan qorxan Zərdabi çox ehtiyath hərəkət 
edir, onun səhifələrində hərbi əməUyyatlara və müharibə ilə bağh 
başqa məsələlərə dair ən kiçik məlumatlan belə verməkdən çəki- 
nirdi. Həsən bəy Zərdabi yazu'dı: “ ...Amma bununla belə mən qəzeti 
vaxtlarmda çıxardırdım. Elə ki Dağıstanda şuluqluq başlandı, 
“Əkinçi”nin günü dəxi artıq qara oldu. Bir gün N əcəf bəy V əzi- 
rovun məqaləsini ki, Moskvadan göndənnişdi, vermişdim düzməyə. 
M əqalədə bir dərviş bazarda dükanlann qabağmda qəsidələr 
oxuyub onlan ehn təhsil etməyə çağınrdı. Senzor qol çəkib izin ver- 
mişdi. Qəzet çap olub paylanandan sonra qubematorun hökmünə 
görə 0 nömrəni bağlayıb məni istədilər... Qubemator buyurdu ki, 
...dərvişin sözlərinin qeyri mənası var. Ona görə nömrəni bağlayıb 
sənə hökm edirəm ki, bir qeyri nömrə çap edəsən. Cavab verdun ki, 
qeyri nömrə çıxarda bilmərəm. Mən gedəndən sonra qubemator özü 
bir nömrə çıxardıb paylatdı. Çünki nömrə mənim adımdan çıxmışdı, 
mən təvəqqe elədim ki, dəxi mənim adımdan qəzet çıxarmasmiar” .̂

Zərdabinin bütün səylərinə baxmayaraq, irticanm güclü təzyiqi 
altmda Rusiyada ilk Azərbaycan qəzetinin nəşri 1977-ci ildə dayan- 
dınldı.

1877-ci il sentyabrm 29-da “Əkinçi” qəzetinin birinci səhi- 
fəsində qəzetin redaktor-naşiri Zərdabinin admdan bu məzmunda 
bir məlumat verihnişdı: “Mənim naxoşluğımüa əiaqədar olaraq qəze- 
tin bu ilin sonuna olan nömrələri vaxth-vaxtmda buraxıla bilmə- 
yəcək və ünıumiyyətlə, məlum deyil ki, onlar nə zaman çıxacaq” . 
Bu nömrə “Əkinçi” qəzetinin son nömrəsi idi.

' Hənife xamm Melikova. “Hesən bəy Zərdabinin tərcümeyi-hah” (üç dəftərdə 
əlyazma).

 ̂Həsən bəy Zərdabi. “Rusiyada əwəlinci türk qəzeti”. “Həyat” qəzeti, 1905-ci il, 
K9 115.



“Ey zikr olan əşxaslar, bıınıı fəhm 
edim ki, sizin dolanacağınız xalq ilədir 
və diriliyiniz onun diriliyinə mövqufdur'”.

Zərdabi

“Əkinçi” qəzetinin bağlanması ilə əlaqədar Zərdabinin adma abu- 
nəçilərdən və o zamanm mütərəqqi adamlarmdan Azərbaycan xalqı 
üçün bu qədər çox iş görmüş bu gözəl qəzetin nəşrinin dayandınl- 
masma təəssüf ifadə edən çoxlu sayda məktub gəlirdi.

Hökumət dairələri “Əkinçi” qəzetini bağlayandan sonra Zərda- 
binin Bakıda qalmasmm təhlükəsiz olmayacağmı düşünürdülər. 
1873-cü ildə ona Kuban vilayətinin, yaxud Qərbi Gürcüstanm şəhər- 
lərindən birinə inzibati sürgün təklif ediİdi. Zərdabi üzrlü səbəbə 
görə Yekaterinodar gimnaziyasma keçirilmək adı ilə Bakı gimnazi- 
yasmdan işdən çıxarıldı.

Zərdabinin keçmiş şagirdi, Sosiahst Əməyi Qəhrəmanı akade- 
mik M.A.Pavlov öz xatirələrində onu gözəl pedaqoq və daı-vinist- 
təbiətşünas kimi səciyyələndirərək yazn:

“Təbiyyat tarixi müəllimi aşağı siniflərdə hesabı tədris edən 
azərbaycanh Həsən bəy idi, təbiyyat tarixi aitmcı sinifdə keçiHrdi. 
Həsən bəy elan etdi ki, onun fənni üzrə yaxşı dərslik olmadığı üçün 
0 öz dərslərini imla kimi deyib dəftərə yazdıracaq. Beləhklə, o bizim 
sinfə gəlib dərsləri yazdırır, sonra şagirdləri çağınb onlardan yaz- 
dıqlannı soruşurdu.

Bəs 0 nəyi yazdırırdı? Mən yalnız bir neçə il sonra başa düşdüm 
ki, 0 bizə Darvinin növlərin mənşəyi nəzəriyyəsini yazdınrmış...

Həsən bəy bizimlə altmcı sinifdə məşğul olurdu, yeddinci sinfə 
keçdikdə öyrəndüc ki, Həsən bəy məktəbi tərk edib getməyə məcbur 
olmuşdur. O bizim ən sevimli müəllimlərimizdən biri idi və biz 
onun işdən çıxdığmı bilib evinə getdik ki, keçdiyi maraqlı dərslər üçün 
təşəkkür edək və onun dövlət qulluğundan çıxanlması münasibə- 
tilə öz təəssüfümüzü bildirək. O bizi arxalıqla və papaqla -  milh 
Azərbaycan geyimində qəbul etdi” .

Zərdabi hökumətin təklifindən qətiyyətlə imtina etdi. Sonralar o 
bu barədə yazırdı:



“Bu tövr mən istəyirdim qəzeti vaxtilə bağlayıb dava qurtaran- 
dan sonra çıxardım. Amma müsəlmanlann düşmənləri əl çəkmirdilər. 
Bir gün gimnaziyanm direktoru mənə məlum elədi ki, sərdann 
hökmünə görə Yekaterinodar gimnaziyasma müəllim gedəm. Ona görə 
mən ərizə verib qulluqdan çıxdun. Çünkı mən Bakıdan çıxıb müsəl- 
man işlərindən kənar olmağı özüm üçün ölüm hesab edirdim. Dava 
qurtardı, amma mənim Bakıda qalmağım müşkül oldu. Padşahhq 
qulluğuna məni götürmədilər və bakıhlardan heç kəs məni qulluğa 
götürmədi. 1-2 cəmiyyət qulluğuna girmək istədim, amma məni seç- 
kidən qaraladılar. Belədə mən nə ki “Əkinçi”ni dəxi çıxarda bil- 
mədim, hətta Bakıda da qala bih-nəyib öz kəndimizə köçüb getdim”^

Zərdab kəndində olanda Həsən bəy, hər şeydən əw ə l, məktəb 
açmağa cəhd etdi. O, kəndlilərin uşaqlanna savad öyrədir, kənd təsər- 
rüfatı ilə məşğul olurdu. Orada, kənddə də Zərdabi Bakı şəhərinin 
həyatı ilə daima maraqlanır, çoxlu məktub ahr, onlara cavab verir, 
Bakıdakı vəziyyət haqqmda öz mülahizələrini söyləyirdi.

Zərdabi Bakı ilə yalmz yazıh əlaqə saxlamırdı: tez-tez onun 
yanma şəhərdən məsləhət və kömək ahnaq üçün gəlirdilər. Belə ki,
1895-ci ildə Zərdab kəndinə Bakıdan Həsən bəyə o gedəndən sonra 
şəhər idarəsmdə yaranmış vəziyyət, xüsusən rüşvətxorluğun artması, 
idarəyə ləyaqətsiz insanlann işə götürülməsi və i.a. haqqmda məlu- 
mat vermək üçün xüsusi adam göndərilmişdi. Zərdabi bununla əlaqə- 
dar Bakıya gələrək, sakinlərdən bir çoxuna bu haqda ərizə yazmagı 
və məmurlann qanunsuz hərəkətlərindən şikayət etməyi təklİf 
etdi. Heç kim -  birinci növbədə varhlar buna razılaşmadılar. Onlar 
qorxu içİndə deyirdilər: “Hakimiyyətin hərəkətlərindən necə şikayət 
etmək olar?!” Belə olduqda Zərdabi yaranmış vəziyyət haqqmda 
Bakı şəhər sakini Pirəlİ Pirbudaq oğlu kimi bİr saxta adla ərizə yazıb 
imzaladı və yuxan instansiyaya göndərdi. Bu ərizə ilə əlaqədar Zər-
dabi müəyyən tədbirİər görmüşdü.

Doğma Zərdab kəndinə qayıdan Həsən bəy məktəb açmaq üçün 
çahşıb-əlləşirdi. O, bu məqsədlə pul topladı və öz arzusuna nail olub
kiçik bir məktəb açdr.

Ruhaniyyət, xüsusən şeyx Əhbaba, şeyx Hacı İslam kimi fana-
tizm və xurafat təbliğatçılan Zərdabini rahat buraxmırdılar. Bir tərəfdə

I Həsən bəyZərdabi. “Rusiyada əw əlinci türk qəzeti” . “Həyat” qəzeti, 1905-ci il,
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Zərdabi ilə onun azsaylı həmfıkirləri, digər tərəfdə bu tüfeyli şeyx- 
lər olmaqla iki tərəf arasmda qızğm mübarizə başlandı. O zaman şeyx 
Əlibabanm böyük nüfuzu vardı. Hənifə xamm Məlikova yazır: “Şeyx 
öz pərəstişkariannı ələ salırdı -  o təkcə onlarm əmlakına deyil, həm- 
çinin namuslanna toxunur, arvadlarmı, qızlannı əllərindən alırdı -  
şeyxin həriflədiyi bu bədbəxtlər də bunu da Allaha xoş gələn bir iş 
hesab edib, öz arvadlannı, qızlarmı ona verirdilər. Həsən bəy çox 
dəhşətli və həris bir şəxs olan Şeyx Əlibaba və onun üç qardaşma 
qarşı mübarizəyə girişdi” '.

Zərdabinin kəndli kütləsi arasmdakı maarifçilik fəaliyyəti artıq 
özünün ilk bəhrələrini verirdi. Zaman keçdikcə kənddə Zərdabinin 
nüfuzu dayanmadan artırdı.

Zərdabi kəndlilərə mal və can vergisi toplanması prinsiplərini, 
vergilərin müəyyənləşdirilməsi qaydalanm izah edir, vergi verər- 
kən qəbz almağm zəruriliyini başa sahrdı. 0 , kəndliləri qarət edən 
çar məmurlarmı amansızhqla rüsvay edirdi. Məmurlarm qanunsuz 
hərəkətləri, rüşvətxorluq haqqmda Zərdabi Bakı və Tiflis qəzetlə- 
rinə məqalələr göndərirdi.

“Kaspi” qəzetinin bir neçə nömrəsində Zərdabinin “Kəndin 
“xeyirxahlan” adh böyük məqaləsi dərc olunmuşdu. Zərdabi bu mə- 
qalədə o zaman ikiqat zülm altında -  bir tərəfdən çar müstəmləkəçi- 
lərinin, digər tərəfdən bəylərin, xanlarm və ağalarm zülmü altmda 
olan Azərbaycan kəndlilərinin ağır vəziyyətini təsvir edərək bildirir: 
“Vergilərin belə bölündüyü halda həmişə əyriliklər olacaq. Bizim 
kəndlilər öz müftəxor qolçomaqlarmdan asıh olduqca, sözün əsil 
mənasmda, azad vətəndaşlara çevrilməyincə o əyriliklər də möv- 
cud olacaq, buna isə... bizdə, Şərqi Zaqafqaziyada hələ çox qalır”-.

Kəndlilərin ağır vəziyyətini göstərmək üçün Zərdabi göstərilən 
məqalədə səciyyəvi bir fakt gətirmişdü'. O, orada Kür çaymm sahil- 
lərindən bir kəndlinin onun yanma gəlib, onlarm cəmiyyətində vergi- 
lərin qeyri-bərabər təyin edilməsindən şikayət ərizəsi yazmaq xa- 
hişi ilə müraciət etdiyindən söhbət açmışdır. Zərdabinin məsələnin 
nədən ibarət olduğu haqqmda sualma kəndli belə cavab vermişdü-: biı- 
zamanlar Kür çaymm sahilləri başdan-başa tut ağaclanndan ibarət

' Hənife xanım Məlikova. “Həsən bəy Zərdabinin tərciimeyi-halı” (üç dəftərdə 
olyazma).

* “Kaspİ” qəzeli, 23 yanvar 1900-cü il, 18.



Bi) noc/ıtAHee BpeMH BbWBH?iyn> 
B n e p e j t  B o n p o c t o HapOAHO>Tb o ö p a so -
BaHİM B t  UJHpOKOM^ CMtlC/lt CJlOBa.
Ho K aK iH -dbraaöorbJ hh  n p H w a n j ^ b
0 pacnpocTpaHeHİH la K o ro  odpasoB aH İfl,
HaMi> ÄaJieKo em.e flo e c e o ö ıu a ro  o6fl3a- 
TemjHaro 'oöyweHiH, noTQMy, npemfle
B cero , HTO OAHO MMHKCTepCTBO H6 BTj 
COCTOflHİH COflep>KaTb CTO;ibKO lilHOJlİj
cK 0 ;ib K 0 H X i‘ HyÄHO B ceo5m aro
p6yveK ifl; HeoöxoziHMo, mtoöw npKUUiK 
H a noMoıUb OTfltiibHbiff o5ınecTBa m

MacTHbtfl JiHna, a  HaflOKfltı n a  o6m e-
CTBa, B t  OCOÖ’eHHOCTH, Ha vacTHbffl

İJiHna, noKa M ano. h6o em e  flon-
ro  MwaTb Toro BpeMeHH. Korfla 
OHH CaMH C03HaiOT:b Heo5xOAHM0CTb 
laKOrO OÖyHeHİH H OTXJXDWTb UJKO/lbf 
AO^pOBOJlbKO.

Ho eCTb K3BtCTHb[K KpyTl> MaCTHbDCl)
■jım tt, noÄbsywıiiiHXca TpYÄOMt HapoÄa,. 
B^ KaHecTBt pa6oHHX-b, HHTepecbi k o -  
HXb HaXOÄflTCfl B'h npflMOM 3aBHCHK0- 
CTH 0T1> o6yMeKİfl HXTj pa6oMKXb. BoT'b
Ha 3THXb To J i m ; a x t , KMeHHo u a  x o -
5fleBaXl> (j)a6pHK'b H 3aB0fl0Bl>, Jie)KHT’b 
HpaBCTBeHHafl oÖRSaHKOCTb OTJ^pbnsaTb
Rj\H Ä^TeH CBOHXi) paöoKHXb H eo6xo- 

UHMOe HHCJIO lUKÖ/rb.

Həsən bey Melikov Zardabinin “Kaspi” qəzetinin 1900-cü ildə 
buraxılmış 47-ci nömrəsindəki məqaləsinin əw elİ.



meşə ilə örtülü idi. Varlılar bu meşələri çəpərləyib öz şəxsi mallanna 
çevirdilər və tut bağlan etdilər. 0  zaman belə bağlar çox idi və bağ 
sahibləri orüara çox əhəmiyyət vermirdi, belə ki, hər kəs, hətta bağı 
olmayanlar da o ağaclardan odun kimi istifadə edə bilirdi. Əlli il bun- 
dan ə w ə l belə qərar qəbui olundu ki, hər bir kəndh, yarpaqları ilə 
barama qurdu bəsləmək mümkün olan tut bağma görə öz vergisin- 
dən əlavə, varhlara da ildə iki manat ödəməhdir. İndi artıq o bağlar 
yoxdur, onian çoxdan doğrayıb qurtanblar, kəndlilər isə əw əlki kimi 
iki manat, yəni elə əlh il ə w ə l ödədikləri qədər ödəməkdə davam 
edirlər.

Həmin kəndh həmçinin ondan şikayətlənirdi ki, yerii müftəxor 
varhlar heç bir mal vergisini boyunlanna çəkmək istəmir, ev başma 
ahnan və torpaq vergilərini yoxsullar arasmda bölüşdürürlər. Müf- 
təxoriar özləri isə “ ...nəinki heç nə ödəmiriər, əksinə, hətta bölüş- 
dürmədəki zəhmətlərinə görə müəyyən miqdarda mükafat da 
ahrlar” '.

Zərdabi yazır ki, mən ona bölgünü yığmcaqda apanb, müftəxor- 
larm boynuna onlarm vəziyyətlərinə görə mükəlləfıyyət qoyulma-
smı məsləhət gördüm.

Lakin bunu demek asandır, etmək isə çətindir və demək olar ki, 
mümkün deyil, belə ki, “...cəmi-cümlətanı 15-20 müftəxor bir neçə 
yüz yoxsulu əldə saxlayır və onlann başma istədikiəri oyunu 
açırlar”^

Həsən bəy Zərdab kəndində olanda da, Bakıya gələndə də çar 
məmurlanmn Bakı Şəhər İdarəsi üzvlərinin ikiüzlülüyünü və rüş- 
vətxorluğunu asanhqla ifşa edirdi.

“Kaspi’* qəzeti yazır: “Cari il üçün smetanm müzakirəsi zamam, 
Dumamn iclaslanndan birində yollann döşənməsi məsələsinə baxı- 
larkən qlasnı Həsən bəy Məlikov çmqıl daşmmasında əyinti oldu- 
ğunu dedi. Bu zaman onu misal gətirdi ki, hərracda bir kub sajın 
çmqılm daşınması üçün 23 manat təiəb edirdilər, halbuki idarənin 
agentləri bir kub çınqıh daşımaqdan ötrü cəmisi 18 manat alan xüsusi 
şəxslərtapıriar. Şəhər başçısını müdafıə edən iclas sədri c-b Belyavski 
qlasnının bu bəyanatmdan təəccüblənərək ondan soruşdu: “Bəs, siz 
nə fıkirləşirsiniz, bu niyə belə olur?” Qlasnı Məlikov cavab verdi



Kaspi” qəzetinin Bakı şəhərindəki metbəəsinin işçileri tərəfmdən 
Hesən bəy Zərdabinin tabutu üzərinə qoyulmuş əklilin lenti.



ki, ola bilsin idarənin agentləri öz tapdıqlan şəxslərdən yannı kubu 
bir kub əvəzinə qəbul edirlər. C-b Belyavski bu sözləri eşidəndən 
sonra göz yaşlan tökərək qlasnılardan xahiş etdi ki, idarəni müda- 
fıə etsinlər. Hay-küy, etiraz səsləri ucaldı: “Belə sözlər danışmaq 
olmaz, özü də hammm qabağmda”. Beləliklə, iclas yanmçıq qaldı...” ^

5}: * *

“5 //' iş görandə ona qiymət, həm- 
çinin mükafat, şöhrət istəmə. Xalq iiçiin 
işlə, 0 da sənin ardmca getsin və səni 
qiyməthndirsin, -  bnndan ötrü isə 
əvvəlcə onun etibarmı qazan”.

Zərdabi

Zərdabda olduğu zaman Həsən bəy kəndlilərin vəziyyəti və 
ehtiyaclanndan çox yazırdı. Onun məqalələrindən bir sırası o zaman 
Peterburqda çıxan “Zemledelçeskaya qazeta”da işıq üzü gördü. Zər- 
dabi hətta “Zemledelçeskaya qazeta”nm redaksiyasmdan Peterburqa 
gəlib Qafqaz şöbəsində müdir işləmək təklifı aldı. Zərdabi öz cavab 
məktubunda “Zemledelçeskaya qazeta”nm redaksiyasma təklifə 
görə təşəkküi' edərək yazırdı: “Mənim məqalələrim ona görə yaxşıdır 
ki, onları azad insan yazır. Dövlət işinə girsəm, dilimi itirərəm” .

Ruhanilər, mülkədar və bəylər Zərdabinin şəxsində özlərinin 
güclü və ağıllı rəqibini, maarif fədaisini, fanatizmin və xurafatm qatı 
düşmənini gördüklərindən ona rahathq vermirdilər. Yenidən Zərda- 
bidən xəbərçilikiər edilir, bu dəfə bunlar adi xəbərçiliklər olmurdu. 
Zərdabini Türkiyənin xeyrinə casusluqda ittiham etmək üçün hər- 
tərəfli plan işlənib hazırlanırdı. Şeyx Əlibabanm tərəfdarlanndan 
biri Zərdabiyə belə demişdir: “Bu dəfə biz səni elə məhv edəcəyik 
ki, bir də səsin eşidilməyəcək” . Zərdabinin bunun necə baş verəcəyi 
haqqmda suahna həmin şəxs cavab vermişdir: “Tezliklə görəcəksən. 
Sən çoxdan türk sultanmm casusu olmusan, elə indi də onun casu- 
susan. Sən üsyan qaldınb Qafqazı Rusiyadan ayırmaq istəyirsən” . 
Bu həyasızcasma edilən şantaj Zərdabini ildınm kimi vurdu. O bu 
mürtəce güruhdan hər şey gözləyə bilərdi. Ancaq türk sukanmm



casusu olduğu haqqında ittiham gözləmirdi. Bu, iyrənc bir iftira idi. 
Zərdabi bu münasibətlə öz düşmənlərinə müraciətlə belə demişdir: 
“Bizim bütün ailəmiz, babam, atam, Rusiya ilə yaxmlaşmamn tərəf- 
dan ohnuşlar. Siz hammız mənim Türkiyənin əleyhinə, Azərbay- 
can dilinin türk sözləri ilə zibillənməsinin əleyhinə olan çıxış- 
larmıdan və məqalələrimdən xəbərdarsmız. Axı siz bütün bunlan 
bilə-bilə belə bir əfsanəni necə uydura bildiniz? Sizin bu şantajmıza 
heç kim inamnaz” . Zərdabinin düşmənləri cavab verdilər ki, onlar 
bunlarm hamısım bilirlər, həmçinin onu da bihrlər ki, o ms mədəniy- 
yətinin tərəfdandır, axı onu nahaq yerə “papaqh urus” adlandırmır- 
dılar. Ancaq biz bihrik ki, başqa üsullarla səni məhv etmək bizə 
müyəssər oh-naz. Biz biUrik ki, səni sadəcə öldürsək, sənin tərəfdar- 
larmm sayı daha da artacaq, ancaq səni siyasi cəhətdən məhv et- 
mək isə bizə hava və su kimi lazımdu. Əgər bütün bunlardan bir şey 
çıxmasa da, ey Həsən bəy, dövlət orqanlan səndən daha çox şübhə- 
lənəcək ki, elə bizim də istədiyimiz budur.

Bu xəbərin doğııı olub-olmadığmı ai'aşdrrmaq üçün tezliklə Zər- 
daba qubemator Özü gəldi. Bu iş üzrə istintaq onun birbaşa rəhbəriiyi 
altmda bir necə gün davam etdi. Hamı, hətta Zərdabinin bəzi bəd- 
xahları belə onun Türkiyəyə nifrət etdiyini, azərbaycanhlarm ms 
mədəniyyətinə və elminə qoşuknasmm tərəfdan olduğunu deyirdilər.

Axtanş zamam Zərdabinin əlyazmalan arasmda “Tərcüman” qəze- 
tinin redaktomna ünvanlanmış bir məktub aşkar olundu. Orada H ə- 
sən bəy türk sözlərini və ifadələrini işlətməməyi məsləhət görürdü.

Qubemator tələb edirdi ki, xəbərçilər Həsən bəyə qarşı ii'əh sür- 
dükləri ittüıamlannı müvafıq sənədlər və şahidlərin ifadələri ilə əsas- 
landırsmlar. Xəbərçilərdə sənədlər yox idi, qabaqcadan hazırlanmış 
şahidlər isə istintaqda elə qeyri-məntiqi və dolaşıq ifadələr verir- 
dilər ki, qubemator onlann yalan olduğu qənaətinə gəldi. Quber- 
nator xəbərçilərdən onlarm nəyi əldə əsas tutduqlannı izah etməyi 
tələb etdikdə onlar işin ciddi şəkil aldığını və böhtançıhqla və yalan 
ifadə vemıəklə günahlandınlacaqlarmı hiss edib, boyunlarma aldı- 
lar ki, Zərdabi haqqmda bütün bunlan onu həmişəlik nıəhv etməkdən 
ötrü uydurmuşlar. Zərdabini günahlandırmağm müyəssər olmadı- 
ğmı görən qubemator çox pis vəziyyətdə qahb, Həsən bəyə belə 
deməyə məcbur oldu: “Bir halda ki, bu qədər iztirablara -  yaramaz 
mühitə və ləyaqətsiz adamlara dözürsünüz, görünür, Siz bu ...xalqı 
olduqca çox sevirsiniz ki, nə olur olsun buralardan çıxıb getmirsiniz”.



Baxmayaraq ki, bu dəfə Zərdabiyə qarşı bu qədər ciddi bir ittiham 
irəli sürüləndən sonra iş yaxşılıqla bitdi, çar satraplan yenə də Zərda- 
binin fəaliyyəti üzərində nəzarəti daha da gücləndirdilər.

1896-cı ildə Zərdabi kəndi tərk edib, ailəsi ilə birlikdə Bakıya 
köçməli oldu. Burada Zərdabi ictimai təşkilatlarm işində fəal iştirak 
edir. O, bir çox çətinlikləri adlayaraq, Bakıda oxu zallan, kitabxa- 
nalar, nümunəvi məktəb təşkil edir.

Zərdabi azərbaycanh müəllimlərin I quruhaymm çağınlmasmm 
təşəbbüskan olmuşdur. O, “Kaspi” qəzetinin redaksiyasmda işləyə- 
işləyə Azərbaycan dilində yeni qəzet yaratmaq üçün bir sıra qəti təd- 
birlər görmüş, lakin bu ideyanı həyata keçinnək ona nəsib olma- 
mışdır.

Bu dövrdə Zərdabi əkinçilik, təbiətşünashq və sosial-iqtisadi 
məsələlərdən bəhs edən çoxlu elmi və elmi-kütləvi məqalələr yaz- 
mışdır.

Zərdabi bir ictimai xadim və şəhər dumasmm qlasnısı kimi, şə- 
hər idarəsinin işində fəal iştirak edirdi. Keçmiş şəhər başçısı Rayevski 
bir dəfə açıqca bildirmişdir: “Dumanm iclaslannda Həsən bəyin 
nitqləri və mülahizələri olmasaydı, mən Bakmın Özünüidarə iş- 
lərindən baş çıxamıazdım”.

Dumanm məktəblər üzrə komissiyasmm üzvü olarkən Zərdabi 
məktəblər şəbəkəsinin genişləndirilməsi və tədrisin keyflyyətinin 
yüksəldihnəsi, yoxsul valideynlərin uşaqlarmm təhsil alması üçün 
şərait yaratmaq sahələrində fədakarhqla çahşmışdır. Tiflisdə Poli- 
texnikumun təşkiHnə böyük məbləğdə pul ayırmaqdan söhbət get- 
diyi bir vaxtda şəhər idarəsi fəhləiərin uşaqlan üçün olan məktəb- 
lərə vəsait ayırmaqdan imtina edəndə Zərdabi demişdir: “Qoy şəhər 
əhaUnin ən yoxsul hissəsi üçün daha çox ibtidai, peşə, kənd təsər- 
rüfatı məktəbi açsm, Tiflis şəhərinin tələb etdiyi yüz minləri isə qoy 
Qukasov, Mantaşev, Xatisov və b. versinlər. Axı Politexnikumda 
çəkicvuran İvamn, yaxud dartayçı Abdullanm uşaqları deyil, onlann 
uşaqlan oxuyacaqlar” '.

Zərdabi öz məqalələrində olduğu kimi, Bakı Şəhər Dumasınm 
qlasnısı kimi öz çıxışlarmda da fəhlələrin uşaqları üçün məktəblər 
açılması uğrunda mübarizə apanrdı. Zərdabi özünün Bakı Şəhər

' Hənifə xanım MəHkova. “Həsən bəy Zərdabinin tercümeyi-halı” (üç dəftərdə 
əlyazma).



İdarəsinin və məktəblər üzrə Komissiyasının iclaslanndakı çıxışla- 
nnda Bakı şəhərinin fəhlə rayonlarmda yeni məktəblərin açıknası 
zərurətini dəfələrlə qeyd edirdi. Bakı Şəhər İdarəsinin iclaslarmdan 
birinin protokolunda deyiUrdi: “C-b Məlikov belə hesab edir ki, 
Qara şəhərdə bir yeni məktəb açmaq lazımdır...” '

“Kaspi” qəzetində dərc olunmuş “Fəhlə uşaqları üçün məktəb” 
adh xüsusi məqaləsində Zərdabi fəhlələri cəmiyyət üçün nemətlər
yaradan insanlar kimi səciyyələndirir.

O həmin məqalədə deyir: “Lakin məlum xüsusi adamlar dairəsi
var ki, xalqm əməyindən fəhlə kimi istifadə edirlər və onlann maraq- 
lan öz fəhlələrini oxutmaqdan bilavasitə asıhdır. Öz fəhlələrinin 
uşaqlan üçün zəruri sayda məktəb açmaq məsuliyyəti məhz həmin 
şəxslərin — fabrik və zavod sahiblərinin üzərinə düşür

Yuxanda göstərilən məqalədə Zərdabi şəhərlərdə sənayenin 
inkişafmı və fəhlələrin vəziyyətini tədqiq edərək yazır:

“Son 30 ildə bizim şəhərlərin sakinlərinin sayı ikiqat artmışdır, 
baxmayaraq ki, bizim şəhərlər öz antigigiyenik vəziyyətinə görə, 
[sakinlər] üçün qəbir rolunu oynayır. Mərkəzləri şəhəriər olan səna- 
yeyə gəUncə, onun inkışafı qeyri-adidir. Belə ki, 1900-cü ihn dəqiq- 
ləşdirihniş siyahısmda aşağıdakı məlumatlar verilmişdir: 1877-ci ildə 
emal sənayesi məhsullarmm dəyəri 541 mln. manatdan çox deyildi, 
1887-ci ildə bu rəqəm 802 mln. manata qədər artdı, 1897-ci ildə 
1816 mln. manata çatdı, yəni 20 il ərzində o, üç dəfədən çox artdu 

Şübhə yoxdur ki, bu milyonlar, təhsil almalan da, əslində, fabrik 
və zavod sahiblərinin mənəvi borcu olan fəhlələrin köməyi ilə qaza- 
nıhr. Lakin bizdə, təəssüf ki, hələlik bu vəzifə qanuni şəkil ahna-
mışdır” .̂

Zərdabi iri sənaye fəhlələrinin uşaqlan üçün ümumi icbari təhsil 
tətbiq edilməsini zəruri hesab edirdi. Zərdabi göstərirki, fəhlələrin 
uşaqlan üçün məktəblər açılması məsələsi müzakirə mövzusu ol- 
muşdur. Zərdabi yazır: “Bu və ya digər halda məsələ yaxşı sonluğa 
yaxmlaşır və yabıız ona sevinnıək qalır ki, tezliklə bizim fabrik və 
zavod fəhlələrinin uşaqlan, heç olmasa, bizim milyonerlərin onla-

' Azərb. SSRMDTA, f. 389, siy. 1, iş 80, vər. 89. Juraaldan arxiv çıxanşı.
 ̂“Kaspİ” qəzeti, 1 mart 1900-cü il, ^9 47.
 ̂Yenə orada.



rın atalarmm əlləri ilə xalvar-xalvar qazandıqlan milyonlarm Idçik 
bir hissəsi hesabma təhsil alacaqlar” '.

Lakin Zərdabinin bu məsəlinin ‘'yaxşı həlli”nə olan ümidləri 
əbəs idi.

Bakı Şəhər İdarəsinin məktəblər üzrə komissiyasmm 12 fevral 
1904-cü il tarixli iclasmda Zərdabi Şəhər İdarəsinin təhsil m əsələ- 
ləri üzi'Ə götürdüyü səhv xətti-hərəkəti kəskin tənqidə məmz qoydu:

“Smetanm bu bəndinə münasibətdə komissiyamn üzvü Həsən 
bəy Məlikov öz xüsusi fıkrində qalaraq belə hesab edir ki, şəhər 
idarəsi] təhsilin qayğısma qalmalıdn-...”-

Bakı Şəhər Dumasmm qlasnısı kimi Zərdabi şəhərin abadlığma 
və səhiyyəyə böyük qayğı göstərirdi.

Zərdabi özünün şəhər dumasmdakı çıxışlarmda neçə dəfə Bakı 
şəhərində su kəməri çəkilməsinin zərurətini qeyd etmişdir.

Şəhər dumasmda şəhər ərazisindən çəkilmiş neft kəmərlərinin 
sahiblərindən vergi almıb-ahnmaması məsələsinin müzakii'əsi zamam 
Zərdabi, onlardan vergi ahmnasmm zəruri olduğu təkhfı ilə çıxış 
etmişdir. Lakin əksəriyyəti şəhər dumasmm üzvləri olan neft kəmər- 
lərinin sahibləri nəinki Zərdabinin əleyhinə çıxış etdilər, həmçinin 
onun üstünə söyüşü dolu kimi yağdırdılar. Onlar deyirdilər: “Özü 
^y^ğıyslınm biridir, heç nəyi yoxdur deyə bizim cibimizə girir; yax- 
şıhq edib onu qlasnı seçdik, o isə bizim əksimizə damşır” . Kapitalist 
Səfərəliyev, Zərdabinin ünvanma replika ataraq demişdir; “Sənin 
dilini kəsib başmı saxlamaq lazundır” . Zərdabi şəhər dumasmda Bakı 
şəhərində tramvay xətti çəkilməsi haqqında çıxış edəndə də yenidən 
öz ünvanma təhqirlər və qmaqlar eşitdi.

Lakin nə ittihamlar, nə də təhqirlər Zərdabinin xalqm xeyrinə, 
əzilən kütlələrin maariflənməsinə istiqamətlənmiş qaynayan ener- 
jisini soyuda bilmədi.

1905-ci ildə Zərdabi ciddi xəstəliyə tutuldu: o, sklerozdan əziy- 
yət çəkirdi. 1905-ci ildən 1907-ci ilədək, yəni ömriinün son günlə- 
rinədək Zərdabi öz xəstəliyini nəzərə almadan, “Kaspi” qəzetinin 
redaksiyasma gedib-gəlməkdə və məqalələr yazmaqda davam etdi. 
Təqiblərə baxmayaraq, Zərdabi tez-tez çıxışlar edir, maarifı, ehni və 
mədəniyyəti təbliğ edirdi. Son nəfəsinədək o, xalq təhsilinin fədaisi

‘ “Kaspi” qəzeti, 1 mart 1900-cü il, JS'o47.
 ̂Azərb. SSR MDTA, f. 389, siy. 1, iş 80, vər. 95, 97-98. Jumaldan arxiv çıxanşı.



olaraq qalırdı. Hətta Zərdabinin 1907-ci ildə, ölümündən bir az əw əl 
yazdığı vəsiyyətnaməsində də bu göstərilmişdir: “Mən, öz lıəyat 
yoldaşıma vəsİyyət edirəm İci, ...ehsan və dəfh xərcləri əvəzinə öz 
qəran ilə xalq təlısilinin ehtiyaclarma ianə etsin” *.

Zərdabi 1907-ci il noyabnn 28-də Bakı şəhərində vəfat et- 
mişdii'. Onun dəftı mərasimində xalq kütlələri iştirak etmişlər. Zərda- 
binin tabutu üzərinə çoxlu sayda əklil qoyulmuşdur. Onlann arasmda 
üstündə bu sözlər yazılmış qımıızı lent fərqlənirdi: “İşçi mütəfək- 
kirə. “Kaspi” mətbəəsinin işçilərindən. Bədən öldü, əqidə yaşayır” .̂ 
Zərdabinin m əzan yanmda Azərbaycan, rus, ennəni, gürcü dil- 
lərində nitqlər söyləndi. Çıxış edənlər içərisində jumalistlər, ictimai 
xadimlər, pedaqoqlar vardı. “Kaspi” qəzetinin mürəttiblərindən birinin
çıxışı diqqəti xüsusi cəlb etdi”^

Zərdabinin ölümü haqqmda Qafqazm başqa şəhərlərinin və bütün 
Rusiyamn qəzetlərində məqalələr dərc olundu. Dərbənd şəhərində 
çıxan “Har^cxaHCKHİı Bccthhk” (“Dağıstan xəbərləri”) qəzeti Zərda- 
biyə xüsusi məqalə-nekroloq həsr etmişdi. Bu məqalədə Zərdabi 
Zaqafqaziyada ilk azərbaycanlı publisist kimi səciyyələndirilmiş, onun 
dəfn mərasimi haqqmda belə deyihTiişdir:

“M üxtəlif mülətlərdən, yaş qmplanndan, ictimai zümrələrdən 
olan çoxlu xalq nümayəndəsi unuduhnaz Həsən bəyə öz son borcunu
ödəməyə gəhnişdi.

Kütləyə mərhumun üstündə Qafqazda ilk tatar qəzeti “Əkmçi”dən 
bir neçə sətir söz yazılmış portretləri paylanırdı. Bu sətirlərdə o 
sözlər yazıhnışdı ki, Həsən bəy onlara görə özünün yaratdığı sevimli
qəzetindən aynlmalı ohnuşdu.

Əlvida, Həsən bəy! Sən Zaqafqaziyada müsəlmanlan oyadan
ilk insan idin!”'̂

' Azorb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, Həsən
bəy Zərdabinin arxivi.

2 Bu lent indi Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun arxiv fondunda
saxlamlır.

 ̂“ BaKHHCKoe 3xo” qəzeti, 30 noyabr və 1 dekabr 1907-ci ü.
 ̂“ÄarecTaHCKHH BecTHHK” qəzeti, 8 dekabr 1907-ci il.



“...jız millət iiçiin zghməi çəkir- 
siniz və bişəkk gələcəkdə millətin gözü 
açılanda sizi şəhid hesab edib, sizə 
rəhmət oxuyacaq'’.

Zərdabi

Zərdabi bir maarifçi kimi bütün həyatı boyu xalq maarifı 
uğmnda mübarizə aparmışdır. 0 , xalqm rifahmda elmin və maarifm 
xeyrini təbliğ edirdi. O, dəfələrlə deyirdi ki, elm və maarif xalqm 
çiçəklənməsinə və onun öz milH xüsusiyyətlərini qoruyub saxlama- 
sma kömək edir. Zərdabi yazırdı ki, bizim xalqımızm təhsilli olması 
üçün, düşmənlərin təzyiqi qarşısmda dayana duruş gətirə bilməsi 
üçün elmi və təhsili geniş yaymaq zəruridir. Əgər biz bunu etməsək, 
mübarizədə məğlub olacağıq. “ ...Ona binaən gərək biz də elm 
təhsil edək ki, onlara zindəganhq cəngində qaİib oknasaq da onlann 
bərabərində dayanıb duraq. Yoxsa dövlət və xoşgüzəranhq onlarm 
əlinə gələcəkdir və bizlər mürur ilə zindəganhq cəngində məğlub olub 
tə ləf olacağıq. Pəs bayatı çağınb zəmanədən şikayət edən, sənin 
bayatmdan nə hasil? Səy et, zəhmət çək, elm təhsil elə ki, dövlət qaza- 
nıb xoşgüzəran olasan. Görürəm bu sözləri oxuyan Gülüstani-Sədini 
əlinə ahb oxuyur:

K əs nətəvanəd girift dam əni-dövlet bə zur.
(Heç kəs sərvəti zorla ə lə  ala bilməz).

Əzizim, 0 söz bəistilahi-Şirvan Fit dağı sözüdür. Əgər Sədi bizim 
zəmanədə olsaydı deyərdi:

Hər ke təvanəd girift dam ənü dövlət bə zur.
(H ər kəs dövləti zorla ə lə  ala bilər)'.

Demək olar ki, “Əkinçi” qəzetinin hər bir nömrəsində Azərbay- 
can xalqmm tərəqqisi üçün elmin və maarifm əhəmiyyəti haqqmda

' “Əkinçi” qezetİ, 20 sentyabr 1875-ci il, 5
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məqalələr verilirdi. Bu məqalelərdə elmin və mədəni^^ətin əhə- 
miyyəti mücərrəd şəkildə təbliğ olunmur, əksinə, hansısa konkret 
sənət, yaxud peşə ilə əlaqələndirilir və bu sahədə işləyənlərin əm ə- 
yinin səmərəliləşdirilməsinin yolları göstərilirdi. Başqa millətdən 
olan savadh başmaqçmı savadsız azərbaycanlı başmaqçı ilə müqayisə 
edərək, “Əkinçi” qəzeti yazırdı:

“Əgər müsəlman başmaqçısı həm səy edib öz əməlində mahir 
olsa, onun məzhəbi-islama nə zərəri?.. Heç bir millətin kitabmda yox- 
dur ki, şəxs öz qüwəsindən ziyadə iş görə bilsin. Amma əfiradi- 
bəşərə səy ilə məratibi-elmə tərəqqi etmək müyəssər olur. Müsəl- 
man losmanlan ki, dəryada gəzirlər, elmleri ohnadığma ildə iki və ya 
üç yüz manat məvacib alırlar, xarici losmanlar ki, elmləri var, neçə 
bu qədər məvacib alırlar. Amma, zahirən payeyi-zəhmətləri birdir. 
Əgər belə mənfəətə müsəlman losmam yetişsə və öz milləti qar- 
daşma kömək edib əmah-xeyir əmələ gətirsə, onun eybi nədir və nə 
yol ilə onu məzəmmət eləmək olur?..” ’

Sosial-siyasi məsələlərin məcazi ifadə forması “Əkinçi” qəze- 
tinin və onun redaktonı və banisi Həsən bəy Zərdabinin səciyyəvi ciz- 
gisi idi. O tez-tez özünün mütərəqqi ideyalannı və fıkirlərini pərdə- 
ləyərək, təbiəthəyatmdan misallargətirərək, sanki təbiət hadisələrindən 
söz açaraq, öz zamanmm sosial-siyasi məsələlərini təhlil edir, ətalət, 
gerilik, fanatizm və din əleyhinə kəskin çıxışlar edirdi.

Zərdabi yazırdı: “Habelə bir millətin adət və rəlftan elm ilə düz 
gəlməsə, o millət elm təhsil edə bilməz.

Çünki bir neçə dəfə bizim müsəlmanlar üçün elm təhsil etmək 
vacib olduğundan danışmışıq, ona binaən indi bizim adətlər ona mane 
olmağmdan danışaq.

Əgər bir ehn sahibi öz keyfi istədiyi təki bizim içimizdə rəftar edər, 
əvamünnas onu dinc qoymaz.

M əsələn, çəkmə geyməkdə bir günah yoxdur və hər kəs fıkir 
eləsə, görür ki, çəkmə geymək ilə insan müsəlmanlıqdan çıxmaz. 
Amma bir şəxs bizim namərbut başmaq yerinə çəkmə geyəndə 
şüəralar onu həcv edir” .̂

Zərdabi həmçinin xalqm maarifləndirihnəsiuğrunda mübarizəni 
özünə borc bilməyən bütün ziyalılan amansızcasma damğalayırdı.

' “Əkinçi” qəzeti, 29 fevral 1876-cı,il, JVs 4. 
 ̂Yenə orada, 11 iyun 1876-cı il, JVe 11.



O, xalqın təhsü almasınm və maariflenməsinin zərurətini inkar edən, 
maarif uğrunda, xalq kütlələri içərisində mədəniyyətin və təhsilin 
həyata keçirihnəsi uğrunda mübarizə aparan fədakar, mütərəqqi ziya- 
hları təqib edən mürtəce günıhun əleyhinə çıxış edirdi.

Zərdabi mürtəcelərə müraciətlə deyirdi: “Mollalar ona minbər- 
dən lənət oxııyur. Əvamünnas ona salam verməyir. Xülasə, hamımız 
birləşib onu kafır hesab edib, o qədər incidirik ki, biçarə naəlac qahb 
öz millətini atıb gedib xaricilərlə üns tutur ki, onun övladı onlarm 
içində böyüyüb, onlann təriqətinə daxil olur”^

Zərdabi elmə və maarifə can atan gəncləri kafir adlandıranlann 
əleyhinə kəskin çıxış edərək deyirdi:

“Ey elm təhsil edən cavanlarımız! Doğrudur, bizim vətən qar- 
daşlanmız ilə üns tutmaq çətindir. Siz danışdığmızı onlar başa düş- 
məyib, əhvalmızı şəriətə namüvafıq hesab edib, sizə kafir deyib 
incidəcəklər...”

Zərdabi öz qəzetinin səhifələrində gəncləri ehn, mədəniyyət və 
maarif sahəsinə daxil olmağa səsləyərək, alovlu bir maarifçi kimi 
böyüməkdə olan nəslə çətinlikləri dəf etməyi öyrədirdi. O, onlan 
ehnin zirvələrinə yuksəhnəyə, öz xalqmm əsil xidmətçisi olmağa, onun 
xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizə etməyə səsləyirdi. O öz şəxsi 
rifahlan naminə xalqdan üz döndərən adamları kəskin tənqid edirdi.

Zərdabi yazırdı: “Ey millət təəssübü çəkən qardaşlar, aləmi-məh- 
şərdə “va milləta” deyən ancaq bizim peyğəmbər olacaq. Amma indi 
biz elə bihəmiyyət ohnuşuq ki, xaricilər “va milləta” deyib öz işlə- 
rini möhkəm edən vaxtda va nəfsa deyib, nə ki milləti işlərimizə röv- 
nəq vermmk, hətta zəhmət çəkib ehn təhsil edənlərimizi incidib boğ- 
maq ilə millətimizi kor edirik. Pəs vaxt keçməmiş ehn kitablan gətirdib, 
məktəbxanalar bina edib öz dihmizdə təhsili-ülumə məşğul olun ki, 
müsəlmanhqda qaim olasmız.

...Amma insaf deyil ki, beş gün ömrün ləzzətindən ötrü milləti qar- 
daşlanmızı atıb onlan kor və sərgərdan qoyasmız. Pəs ləzzəti-dün- 
yayə təmə etməyib öz qardaşlannızı əməli-xeyrə vadar edin. Qoy 
şüəralar sizi həcv etsin. Mollalar lənət oxusun. Əvamünnas daşa 
bassm. Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bişək gələcəkdə mil- 
lətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib sizə rəhmət oxuyacaq” .̂



Zərdabi elmin xalq üçün əlıəmiyyətini təbliğ edərək hər cür 
maneələrlə, o cümlədən xalq kütlələri arasmda elmin və mədəniy- 
yətin yayılmasmı şəriət üçün təhqir hesab edən şəxslər tərəflndən
maneələrlə rastlaşırdı.

Zərdabi yazırdı; “Çünki Hadiyül-MuziUin Qarabağı kimi avam- 
lar hər bir elm sözünü eşidəndə onu şəriətə namüvafıq hesab edib, 
bir həcv edib lənət oxuyurlar. Ona binaən lazım bilib, onlan ərz edirəm 
ki, Xudavəndi-aləm buyurub ki, ölünü basdnm; dirini basdımıağı, 
yəni insanı öldürməyi qadağan edib və sizin ağhnız naqis olduğuna 
öldüyə diridən təfavüt verə bilməz və bir də ey əvamünnas, hər bir 
hikmət sözünü eşidəndə deyirsiniz ki, bu şəriətə rəxnə vumr.

Bavücudu ki, o söz sizin avamhğmıza rəxnə vurur. Məsələn, sizin 
əqİdənizə görə başmaq, papaq ge^aııək də, dizi üstə əl ilə çörək yemək
də şəriətin şərtlərindəndir” .

Zərdabi bir maarifçi-demokrat kimi həmişə Azərbaycan xalqmı 
yuxudan oyatmaq üçün ehnin və mədəniyyətin əhəmiyyətini geniş 
təbliğ edirdi. “Əkinçi” qəzetinin səhifələrindən Həsən bəyin bizim 
əsr inkişaf və tərəqqi əsridir deyə səsi eşidiUrdi. Əgər bir xalq tərəq- 
qiyə, maarifə, elmə doğru can atmırsa, o məhvə məhkumdur.

Zərdabi azərbaycanhlar üçün elmə gedən yolun çətin, qeyri- 
mümkün olduğunu deyən mürtəcelərə qarşı çıxış edərək yazırdı ki, 
ağalar, bizim üçün mədəniyyətə, maarifə və ehnə qoşuhnaq heç də 
sizin dediyiniz kimi çətin deyil. Bizim aramızda xalq maarifmin inki- 
şafı üçün ildə yüz manat pul ayırmağa qadir olan beş yüz adam tapılar. 
Bu məbləğə xalqm uşaqlan üçün məktəblər açmaq, mətbəə avadan- 
hğı almaq, kitablai' çap etmək, müəUimlər hazıriamaq və bu yoİla xalq 
kütlələrini savada, maarifə və mədəniyyətə yaxmlaşdımıaq olar.

Zərdabi skeptiklərə müraciətlə deyirdi: “BiUrəm, mənim dostum, 
bu sözü eşidib güləcəksiniz ki, bu xəyaldır. Doğru deyirsiniz, həqi- 
qətən bu, xəyaldn. Amma onun xəyal ohnağma səbəb biz özümüzük. 
Bizə ki göydən kömək gəlməyəcək...” ‘. O qeyd edir ki, mürtəcelər 
yalmz məktəblər və mədəni ocaqlar açılnıasma mane olmur, həm - 
çinin sünniləriə şiələr arasmdakı düşmənçiUyi alovlandınrlar. Belə- 
Uklə, onlar Azərbaycan xalqmm inkişafmı, onun tərəqqiyə və m ədə- 
niyyətə doğru hərəkətirü ləngidirdilər.



Təqiblərə və uğursuzluqlara baxmayaraq, Zərdabi ruhdan düş- 
mədi. O öz xalqmm gücünə və qabiliyyətinə inamrdı. O inamrdı 
ki, xalq heç zaman onun işıqlı gələcəyi üçün işləyən adamlan unut- 
mayacaq. Zərdabi böyüməkdə olan nəsli də xalqa xidmət ruhunda 
tərbiyə etmək istəyirdi.

Zərdabi yazırdı: “Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bilin ki, 
gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib, sizə rəhmət 
oxuyacaq”’.

“Əkinçi” qəzetinin səhifələrində sistemli olaraq elmin və m ə- 
dəniyyətin yayıhTiası işində kitablann böyük əhəmiyyəti olduğu haq- 
qmda məqalələr dərc olunurdu. Zərdabi dəfələrlə deyirdi ki, yaxşı, 
məzmunlu kitablar nə qədər çox olsa, maarifçinin, elm fədaisinin 
fəaliyyət meydanı da o qədər geniş olur.

Zərdabinin dediyinə görə, yaxşı kitab bəşəriyyətin tükənməz 
sərvətini qonıjoıb saxlayır. Kitab bəşəriyyətə qoyulmuş abidədir və 
0 bu abidəni gələcək nəsillər üçün qoyub gedir. Qiymətli, yaxşı 
kitab balıalı xəzinədir^, -  Zərdabi belə deyirdi. Zərdabinin kitabm 
böyük əhəmiyyəti haqqmdakı bu fıkri görkəmli rus mütəfəkkiri 
Gertsenin 1837-ci ildə Vyatkada kütləvi kitabxananın açılışı zamam 
dediyi aşağıdakı sözlərlə səsləşir:

“Kütləvi kitabxana ideyalarm elə bir masasıdır ki, onun arxasma 
hər kəs dəvət olunmuşdur, onda hər kəs axtardığı qidam tapa bilər; bu 
elə bir ehtiyac dükanıdır ki, ora bəziləri fıkir və kəşflərini qoymuş- 
lar. Başqaları isə onları öz boylarma görə götürürlər” .

Gələcək oxuculara müraciətlə Gertsen kitabm nə olduğun izah 
etmişdir:

“Ata öz oğluna böyük zəhmətlə qazandığı təcrübəni hədiyyə kimi 
verir ki, onu əsil zəhmətdən xilas etsin. Böyük tayfalar da belə etmiş- 
lər; Şərqdə qanun gücünə malik olan rəvayətlər də beləcə tərtib olun- 
muşdur: bir nəsil öz təcrübəsini digərinə verir, bu digəri də çıxıb 
gedəndən sonra ona öz həyatmm nəticəsini əlavə edir və beləliklə, 
yeni nəsillərin keçmiş fakt kimi əsaslandığı və öz qəlbində qiymətli 
ata mirası kimi möhkəm saxladığı qaydalar, həqiqətlər, mülahizələr 
sistemi tərtib olunurdu. Bu keçmiş fakt yazılmış və istifadəyə veril- 
miş bu təcrübə özü kitabdır. Kitab bir nəslin digərinə vəsiyyətna-



məsi, ölmək üzrə olan qocamn yaşamağa başlayan gəncə nəsihəti, 
istirahətə gedən qarovulçunun onun yerinə gələn qarovulçuya verdiyi 
əmrdir. Bəşəriyyətin bütün həyatı ardıcıl olaraq kitabda özünə yer 
eləmişdir: tayfalar, insanlar, dövlətlər itib getmiş, kitab isə qalmış- 
dır. O, bəşəriyyətlə birlikdə böyümüş, onda əqlləri heyrətə salan bütün 
təlimlər, qəlbləri heyrətə salan bütün ehtiraslar kristallaşmışdır; onda 
bəşəriyyətin tufanh həyatmm ümumdünya tarixi adlanan o böyük 
etirafı, o böyük avtoqrafı yayılmışdır.

Lakin kitabda yalnız keçmiş oİmur; o belə bir sənəddən ibarətdir 
ki, biz onunla indinin səltənətinə, bəzən qan-tərə batmış əzablarla 
əldə olunan həqiqətlərin və səylərin bütün məcmusunun səltənətinə 
daxil oluruq; o -  gələcəyin proqramıdır, odur ki, kitaba hörmət 
edək!” *

Zərdabi dəfələrlə göstərmişdü- ki, insan öz təbiətinə görə, mədə- 
niyyətə, maarifə meyilhdir. 0  bunu obrazh ifadələrlə belə yazırdı: 

“ ...insan öz xilqətinə münasib ki, mədəniyyüttəb yaranmış, əgər 
müxahfət və ictima edib, bir-birilə qarışıb dostluq eləməsə, məişət 
əsbabm cəm edib dünyada zindəganhq eləməyi qayətdə müşkül ola- 
caqdır. Pəs şüuru olan insana lazımdır ki, məzkur əsbabi-məişət cəm 
olan cəbbəxananm bağh qapısm açmaqçün ə w ə l bir kihd təhsil eləsin 
ki, zəhmətsiz o bağh qapmı açıb...”^

Zərdabi elmin və mədəniyyətin əhəmiyyətini təbhğ edərkən 
xalqı ruhanilərə -  axirət həyatmı təbhğ edən din və xurafat fanatik- 
lərinə inanmamağa qane etmək üçün səy göstərirdi. Doğrudur, Zər- 
dabi özü bəzən “müqəddəs” kitablardan ayn-ayn müddəalan misal 
gətirirdi, lakin o, bunu yalmz xalq üçün elmin və təhsihn əhəmiy- 
yətini sübut etməkdən ötrü edirdi:

“ ...hər əsbabi ki, ...özünə lazmı göriir, təhsil eləyib ondan sonra 
dünya və axirət evin abad eləməyə məşğul olsun və belə kilidi ki, 
məzkur evin qapısm açsm, ...imkan qədəri xarici dillərə vaqif olmağı 
ilə və lazun olan hərf və sənayei-təlün tapmaq ilə ələ gətinnək olar”\  

Qeyd etmək lazımdır ki, Zərdabi öz dünyagörüşünün formalaş- 
masmm birinci mərhələsində dini ideyalann təsirindən hələ tam 
azad olmamışdır.

' A.H.repuen. “ riojiH oe coöpaHHe c o h h h c h h h  h  nHccM” , t . I. C .-rieT ep6ypr,

1919 r . ,  c T p . 508-509.
 ̂“Əkinçi” qəzeti, 5 oktyabr 1877-ci il, Ke 6.
 ̂Yenə orada.



“Əkinçi”nin 1876-cı ildə çıxmış 9-cu nömrəsində Vamberinin 
“İslam” kitabı haqqmda xüsusi məqalə dərc olunmuşdur. Qəzet 
göstərir ki, bu kitabda müəllif müsəlman Şərqinin üstünə düşüb. 
“İslam” kitabmm müəllifi Qərbi Avropa müstəmləkəçilərinin məddahı 
Vamberinin dediyinə görə, Şərq çalışırki, xalqm elmə əli çatmasm.

Şərq elmə, biliyə aparan yollan möhkəm bağlayır. “...Bu tövr ilə 
500 ildən ziyadədir ki, islam zülmətə qərq olub, elmdən və dünya- 
dan bixəbər olduğuna yoxsulluqdan mürur ilə tə ləf olur”^

“Əkinçi” qəzeti “İslam” kitabmm müəllifinin bu sözlərini misal 
göstərərək qeyd edirdi: “...Əgərçi Vamberinin zücr olan kəlamı düş- 
mən sözüdür, amma yaxşı olardı ki, onu oxuyanlar fıkir ilə oxuyay- 
dılar” .̂ Zərdabi deyirdi ki, Şərqdə sultanlar, şeyxlər, xanlar özləri- 
nin xalq üzərindəki hakimiyyətlərini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 
hər yolla onu zühnət və cəhalət içərisində saxlamağa cəhd edirlər. 
Qaniçən sultanlar, şeyxlər, xanlar və onlara bənzər hakimiyyət sahib- 
ləri təbiət haqqmda elmi qəsdən ilahiyyatla əvəz etmişlər. Bu xalq 
düşmənləri, qaniçən hakimiyyət sahibləri deyirlər ki, elmi əsərlər 
bahalı mirvarilər kimidir. Əgər onlan səpələsən, onlar əldən-ələ 
keçər və artıq onlarm bir qiyməti olmaz.

Zərdabi elmin və maarifm əhəmiyyətirün təbliği işində düşmənə 
ruhaniyyət tərəfmdən törədilən əngəlləri aradan qaldmnaq üçün, gözə 
kül üfürməkdən ötrü onu deməyə məcbur idi ki, məktəb və savad dinə 
zərər vuran deyil.

Gəncliyə müraciətlə Zərdabi onları xalq maarifı uğrunda gərgin 
mübarizə aparmağa səsləyirdi. O yazırdı: “Pəs, mənim dostum, halva 
demək ilə ağız şirin olmaz, siz də mənim kimi baldınmzı çırmalayıb 
meydana daxil olun ki, bəlkə zikr olan xəyal əm ələ gəlsin. Yoxsa 
doğru deyirsiniz ki, bir gül ilə bahar olmaz”^

Zərdabinin elm və bilik əldə etməyin zəruriliyi haqqmda çağmş 
və təbliğatı çoxlu əks-sədalar doğurdu. Lakin bəziləri belə müha- 
kimə yürüdürdülər: əgər xalq təhsil ahb savadlı olmaq istəyirsə, onda 
onun təhsil alması hansı dildə həyata keçiriləcək, o hansı dildə



təhsil almalıdır? Onlar Zərdabinin çağınşına cavab verərkən belə 
deyirdilər: sənin sözlərinin dərin mənası var, nitqin məzmunludur, 
nəsihətlərin qiymətlidir. Sənin yorulmadan xalqm xeyrini düşün- 
məyin çox gözəldir. Lakin, de görüm, biz elmləri harada öyrənək, 
başhcası isə odur ki, kimdən və hansı dildə öyrənək? Sən deyəcək- 
sən ki, elmləri rus dilində Öyrənin. Bu da yaxşı. Tutahm, biz şəhər- 
lərdə məktəblər açdıq və uşaqlanmıza rus dilində elmləri Öyrətməyə 
başladıq. Onda əsas sual meydana çıxır: bəs bizim kəndlilərimiz nə 
etsinlər? Əgər sən desən ki, kəndlərdə də məktəblər açılsm, onda sual 
olunur, hansı vəsait hesabma? Əgər vəsait yoxdursa, onda belə çıxır 
ki, ehnlər və təhm yabız şəhərhlər üçündür, kəndlilərə isə onlar lazım 
deyil. Əgər sən istəyirsən ki, yalnız şəhər sakiniəri təhsilh olsunlar, 
bundan bh- şey çıxmaz. Atalar demişkən, bir gül ilə bahar ohnaz. Ha- 
mıya aydmdır ki, şəhər sakinləri kənd sakinləri ilə müqayisədə dəniz- 
dəki damla kimidir. Bütün bunlardan çıxış edərək sən öz niyyət- 
lərindən əl çəkməU, öz arzulannı tərk etməh, öz ümidlərini unutmah, 
bizi də rahat buraxmahsan. Sən taleyindən razı ol ki, biz rus döv- 
lətinin himayəsi altmdayıq, indi arası kəsihnəyən müharibələrdən, 
viranəliklərdən, axan qanlardan, basqm və zorakıhqlardan azadıq.

Bütün bu suallara Həsən bəy öz qəzetinin səhifələrində ətraflı 
cavablar verirdi.

O göstərirdi ki, sünnilərlə şiələr arasmdakı mübarizə də xalq 
maarifı üçün böyük maneədir.

“Əkinçi” qəzetində 1877-ci 18 yanvar il tarixində “Milləti-isla- 
mm vəkiH-naməlumu” imzası ilə bir məqalə dərc olunmuşdu. Dini 
fanatizmin, sünnilərlə şiələr arasmdakı mübarizənin güclənməsi ilə 
əlaqədar məqalə müəllifı yazurdı: “Ə w ələn, istitaətimiz yoxdur... 
İttifaqunız da yoxdur. Qafqaz səfhəsində sakin olan müsəlmanlarm 
yansı şiədir, yansı sünni. Şiələrin sünnilərdən zəhləsi gedir, sünni- 
lərin şiələrdən. Heç biri bir-birinin sözünə baxmaz” ’.

Sonra bu məqalənin müəllifı Şərq ölkələrinin geridə qalmasmm 
səbəblərini izah edərək yazırdı ki, sxolastik təlim üsullannm tətbiqi 
nəticəsində uşaqlar 15 il təhsil aldıqdan sonra yahıız azacıq savad 
öyrənirlər. Sadəcə savad öyrənməklə yanaşı, ehnləri də öyrənməyə 
müvafıq dərsliklər yoxdur. 0  göstərirdi ki, az qala bütün ərəblər



savadsızdırlar. İran başdan-başa savadsızlar ölkəsidir və cəhalət 
içərisində boğulur.

Məqalə müəllifı Zərdabiyə müraciət edərək yazırdı:
“...Şikayət edirsən ki, sənin qəzetini alan yoxdur. Sözün çox 

hesabi. Kim alsın? Vəqta ki, şəhərlərdə və kəndlərdə və obalarda 
xanzadəmiz, bəyzadəmiz, sövdəgərzadəmiz, əkinçilərimiz, sərkar- 
lanmız, çobanlanmız oxumaq və yazmaq bihnirlər, ünas əhli hakəza, 
qəzeti ahb neyləsinlər? Cırsmlar, tullasmlar? ...türki ...bir paralan... 
oxumaq, yazmaq biiirlər... Sənin muradm o vaxt kamilən bitər ki, 
...oxumaq, yazmaq bilə” ^

Lakin Zərdabi belə dəlillərlə tam razılaşmır və qəzetin nəşrinə 
davam edirdi.

Zərdabi sözün geniş mənasmda ehnin əhəmiyyətindən danışar- 
kən onun beynəlmiləl xarakterini xüsusi olaraq qeyd edirdi^.

Öz qəzetinin səhifələrində Zərdabi ehnin nailiyyətlərinin dərin- 
dən öyrənihnəsi üçün dillərin öyrənilməsini geniş təbhğ edirdi. O, 
rus dihni öyrənməyi azərbaycanhlarm birinci borcu hesab edirdi. 
Azərbaycan xalqmı digər xalqlarla müqayisə edərək, Zərdabi təəs- 
süflə qeyd edirdi ki, digər xalqlarm kişiləri və qadmlan 2-3 dil bilirlər, 
bizim azərbaycanhlardan isə, -  deyə o təəssüfünü bildirirdi, -  tək- 
tək adam öz dihni o səviyyədə bihr ki, heç olmasa, adi məktub 
yaza biUr, qadmlar isə ümumiyyətlə savadsızdırlar.

Biz “Əkinçi”də oxuyuruq:
“Nuri-mərifət dünyanı tutub... Fürsət əldən verib öz qövm və 

əqrəbasm hirfət və sənət ehnlərinin feyzindən qoyan şəxs onlann 
bədbəxthyinə bais olub və zühni-fahiş onlann haqqmda edəcəkdir” .̂

* * *

'''‘Nvyaxşı olurdu ki, insan öz əmə- 
linin eybinə bərxurd olub onun çarəsin 
edəydi!”

Zərdabi

Görkəmli maarifçi olan Zərdabi köhnə təhm  üsullarma qarşı 
kəskin çıxış etmiş və dəfələrlə demişdir ki, uşaqlan oxutmaq onlara

’ “Əkinçi” qezeti, 18 yanvar 1877-ci il, jNs 2. 
 ̂Yenə orada, 20 noyabr 1976-cı il, Xe 22.
 ̂Yenə orada, 5 oictyabr 1875-ci il, JVs 6.



təhsil vermək elə də asan iş deyil. “Təlim etmək asan deyil, bu özü 
elmdir ki, Avropa əhli ona elmi-pərvəriş (pedaqogika) deyir” '.

Zərdabi göstərirdi ki, uşaqlarm tərbiyəsi və təlimi üçün tədrisin 
və tərbiyəçinin metodikasmı bilən təhsil görmüş müəlUmlərin ohnası 
zəruridir. Bunun əvəzinə, -  deyə o qeyd edirdi, -  bizdə uşaqlan 
mollalara verib onlara deyirlər: “Molla, onu döy, əti sənin, sümü3m 
mənim”. Zərdabi sözünə davam edib deyir ki, belə üsul təlim vermək 
deyil, əksinə, gənc nəsli şikəst eləməkdir. Belə təlim metodunun 
nəticəsmdə uşaqlar lazımi təhsil almır, ancaq Qurandan eyni parça- 
ları oxumağı öyrənir və hətta öz adlannı beiə yaza bilmirdilər.

Zərdabi uşaqlann təlim-tərbiyəsini bütünlükdə xalqm maarif- 
lənməsi üçün zəruri şərt hesab edirdi. 0  həmişə deyirdi ki, uşaqlar 
bizim geləcəyimizdir. Zərdabi xalqa müraciətiə deyirdi: “...Yaddan 
çıxarmaym ki, uşaqlar millətin ümididirlər və bunu bihn ki, mil- 
lətin gələcəkdə xoşbəxt və ya bədbəxt olmasma bais uşaqlarm əw ə l 
yaxşı, ya yaman tövr ilə əhf-beyi oxumağıdır”^

Xalq təhsilinə müstəsna diqqət verən Zərdabi özünün bütün həya- 
tmı Azərbaycan xalqmm geniş təbəqələrinin maariflənməsi işinə 
həsr etmişdir. Özünün Mirzə Fətəli Axundova ünvanlanmış 7 iyun 
1873-cü il tarixli, xalqm maariflənməsinin əhəmiyyətindən bəhs 
edən məktubunda Zərdabi yazu*dı:

“Çox hörmətli Mirzə Fətəli bəy!
Sizin məktubunuzu və bağlamanızı aldmı. Siz yazu’sınız ki, yaşı- 

nız nəsə yeni bir şey yazmağa imkan vermir, çox təəssüf edirəm. 
Boynuma almahyam ki, bu işə təəccüblənirəm, necə olur ki, baş- 
qaları yaşa dolduqca daha təcrübəli, onlann əsərləri daha ciddi olur, 
Siz isə, özünüz boynunuza aldığmız kimi, əksinə, hətta qələm ələ 
ala bilmirsiniz; nə isə, bu sizin öz işinizdir. Siz istirahət etmək istə- 
yirsiniz, Allah sizə rahathq versin; lakin heç də elə fıkirləşməyin 
ki, xalq maarifı hansısa kiçik bir məqalə, yaxud pyeslə əldə oluna 
bilən bir şeydir. Yox, bunun üçün daha çox çahşıb-əlləşmək lazım- 
du:! Bunun üçün hətta on rəhbərin həyatı və fəaliyyəti də azdır. Ola 
bilər Sizin qarşımzı belə bir sual kəsir ki, nə üçün başqası deyil, məhz 
siz, özü də havayı yerə, çox sağ ol eşitməyə belə ümid etmədən 
çalışmahsmız; bu halda mən onu izah etməyi lazım bilirəm ki, bu

' “Əkinçi” qəzeti, 18 yanvar 1877-ci il, Kq 2
2 “Əkinçi” qəzeti, 26 may 1877-ci il, JVb 11.



s u a l a s ö h b ə t  x a l q  s e v g i s i n d ə n ,  ö z  y a x ı n  a d a m ı n a  
o l a n  s e v g i d ə n ,  c a h i l l ə r i n  m a a r i f l ə n d i r i l m ə -  
s i n d ə n  g e d i r ;  k i m  ö z ü n ü  x a l q ı n  m a a r i f l ə n d i r i l -  
m ə s i n ə ,  h ə m  d ə  b i z i m  q a r d a ş ı m ı z  k i m i  a v a m ,  
c a h i l  x a l q ı n  m a a r i f l ə n d i r i l m ə s i n ə  h ə s r  e d i r s ə ,  
o n u  b e l ə  b i r  f i k i r  ö z  y o l u n d a n  s a x l a m a m a l ı -  
d ı r ;  h ə m i n  ş ə x s  m ü k a f a t ı  ö z ü n d ə  t a p ı r ,  o öz  
v i c d a n ı n ı  t ə m i z l ə y i r  (seyrəltmə m ənim dir- H.H.).

Xahiş edirəm mənim sözlərimi məzəmmət kimi qəbul etməyə- 
siniz, belə işdə məzəmmət ola bilməz, mən bu sözləri yeri gəlmiş- 
kən dedim” '.

Xalq maarifi “Əkinçi” qəzetinin diqqət mərkəzində idi. Qəzetin 
səhifələrində bu məsələyə dair geniş müzakirə apanhrdı.

Mürtəce qruplarm və fanatiklərin çıxışlarma baxmayaraq, Zərdabi 
xalq maarifı uğrunda mübarizədə bütün çətinlikləri adlayaraq öz 
xeyirxah işini davam etdirirdi.

“Əkinçi” qəzeti insanlan uşaqlarm təlim-tərbiyəsinə daha çox 
diqqət aymnağa çağırırdı. Zərdabi uşaqlann təliminin sxolastik 
metodla apanlmasmı amansızcasma tənqid edirdi. O həmçinin mək- 
təblərdə həyatla, gerçəkliklə heç bir əlaqəsi olmayan fənlərin keçil- 
məsinə etiraz edirdi. O, etikanm, əxlaqm, psixologiyanm, fəlsəfənin 
tədrisini zəruri hesab edirdi.

Zərdabi azərbaycanlı uşaqlann psixologiya, fəlsəfə və i.a. bu kimi 
elmləri mənimsəməyə qadü* ohnadıqlarm: deyənlərə qarşı çıxış edə- 
rək göstərirdi:

“İnsafən bizim xalq ziyadə bahuşdur ki, elmi-tərbiyət görməmək 
ilə genə belə dolamr” .̂

Daha sonra, dərsliklərdən və oxu kitablanndan danışarkən Zər- 
dabi erotik, sxolastik xüsusiyyətli kitablann elmi səciyyəli kitablarla 
əvəz olunmasım və uşaqlann belə kitablarla tərbiyə olunmasmı məslə- 
hət görürdü.

Zərdabi pedaqoqlardan böyüməkdə olan nəsli vicdanhlıq, doğ- 
ruçuluq və səmimiyyət ruhunda tərbiyə etməyi tələb edir ki, onlar 
özləri buraxdıqlan səhvləri bojaınlarma alsmlar və onlan düzəltmək

‘ Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu, 
inv. N9 3955.

 ̂“Əkinçi” qəzeti, 29 fevral 1876-cı İl, JV2 4.



qkA.

' -8^ > 't^

Həsən bəy Məlikov Zərdabiniıı Mirzə Fətəli Axundova 
yazdığı məktubun birinci səlüfəsi. Bakı, 7 iyun I873-cü il.



uğnında mübarizə aparsmlar. Zərdabi yazırdı: “Nə yaxşı olurdu ki, 
insan öz əməlinin eybinə bərxurd olub onun çarəsin edəydi!” '

Sxolastik təlim metodu əleyhinə sistematik şəkildə çıxış edən 
Zərdabi mütərəqqi, qabaqcıl metodlan təbliğ edirdi. O deyirdi ki, 
böyüməkdə olan nəsil üçün, onun əqli inkişafı üçün düzgün təlim- 
tərbiyə metodlarmm böyük əhəmiyyəti var. Geridə qahmş, sxolastik 
metodlann uşaqlara xeyri ohnaz, əksinə, onlar böyüməkdə olan nəsli 
cəmiyyətin tüfeylilərinə çevirər. Zərdabi yazırdı ki, pis tərbiyə veril- 
məsinin nəticəsində “onlar əbədi olaraq qüsurlu qalacaqlar. Onlar 
bizim cəmiyyətə üzüqarahq gətirəcəklər”-.

Uşaqlarm düzgün təHm-tərbiyə almamasmm məsuUyyəti vali- 
deynlərin boynuna düşür. Çahşmaq lazımdır ki, uşaqlar təhsiUi, 
mədəni pedaqoqlann əlinə düşsünlər. Düzgün təUm-tərbiyə gömıüş 
böyüməkdə olan nəsil gələcək cəmiyyətin xoşbəxthyi deməkdir. 
Qüsurlu, düzgün ohnayan tərbiyə cəmiyyət üçün elə yanmçıq vətən- 
daşlar yaradacaq ki, onlar tərəqqi uğrunda mübarizə aparmayacaq, 
əksinə, hər hansı mədəni inkişafa əngəl olacaqlar.

Əgər vahdeynlərin özlərinin öz uşaqlarmı tərbiyə etmək imkan- 
ları yoxdursa, bunun qayğısma qahnaq dövlətin borcudur.

Tərbiyəçiləri və müəUimləri seçərkən ayrıhqda götürülmüş bir 
valideyn və bütünlükdə cəmiyyət uzaqgörənhk nümayiş etdirməhdir 
ki, bö)mməkdə olan nəsil mədənijo^ətsiz, təhsilsiz adamlarm əlmə 
düşməsin. Zərdabi yazırdı: “Əlbəttə, (uşağın tərbiyəsini -  H.H.) 
naməqul kəsə süporda etmək (tapşırmaq -  H.H.) olmaz. ...Lihaza o 
tifli-biçarə bikar və sərgərdan qalıb əcamir-ovbaşlar ilə ülfət edib 
onlar kimi olur. Ondan binayi-bədguluq qoyub deyirlər ki, fılankə- 
sin oğlu əcamir oldu” .̂

Zərdabi göstərirdi ki, ictimai mühitin, tərbiyəçinin uşaqlann düz- 
gün tərbiyə olunmasmda və təlim görməsində böyük əhəmiyyəti var. 
Əgər uşaqlar böyüyəndə avara, yaramaz adamlar olarlarsa, bunda 
ən başlıca, əsas günalıkar onlann tərbiyəçiləridir, elə başlıca və əsas 
məsuliyyət də tərbiyəçilərin üzərinə düşür.



Uşaqlann təlim-tərbiyəsi işində, cəhalətpərəstlik və xurafat əley- 
hinə mübarizədə Zərdabi onlara qarşı mədəniyyətin və maarifm 
qoyulmasmı zərurİ hesab edirdi. “Pəs gərək xalq bədgulara etina 
etməyib övladlarm tərbiyyətə qoysunlar və elm, miknət sahibı olan 
kəslər... qardaşlannm övladm öz övladı tək təlim və tərbiyə edib
atəşi-cəhalətə yanmağa qoymasmlar” '.

Uşaqlarm təhm-tərbiyəsi yalmz vahdeynlərin xüsusi işi deyıl; 
bu böyük dövlət işidir, -  deyə Zərdabi bildirirdi. -  Uşaqiar yeni 
cəmiyyətin gələcək quruculandır. Onlar yeni həyat quracaqlar. Buna 
görə də varU adamlar yoxsul adamlarm uşaqlanmn da düzgün tər- 
biyə və təhm görməsinə kömək etməlidirlər. Varh insanlar öz uşaq- 
larma təlim-tərbiyə veraıək imkanı olmayan yoxsullann uşaqiarmın da 
qayğısma qaimahdırlar. “Əkinçi” qəzetində oxuyumq: Elm adam- 
ları və imkanlı adamlar yoxsullarm uşaqlarmm, kimsəsiz uşaqlann 
cəhalət içərisində sümnməsinə və zülmət içərisində məhv olma- 
sma imkan vemıəməhdir. Bundan yaxşı nə ola bilər ki, kimsə 
vaUdeynlərinin təhm-tərbiyə vermək imkanı olmayan uşaqlara dayaq 
olsun, oniarm əsil insan kimi yetişməsinə kömək etsin? Bundan 
yaxşı nə ola bilər ki, varlılar yoxsul uşaqlan küçələrdə avara-avara 
dolaşan əxlaqsız adamİarm zəhərindən, pis təsirindən xilas etsin... 
məgər bu, insanı xilas etmək, onu həyata qaytarmaq deyilmi?”  ̂

“Əkinçi” qəzetinin varh adamlara yoxsullann uşaqlarma kömək 
etmək üçün müraciətinə bəylər, zəhmətkeş xalqm bu qəddar düş- 
mənləri nəinki cavab vermədilər, əksinə, onlar hər yoha məktəbləri 
və digər mədəniyyət ocaqlarmı bağlamağa çalışırdılaı. Bu haqda 
Zərdabi yazır; “Əgər özləri üçün qəzet gətirdən bəyzadəiərin hesa- 
bmı biimirəm, amma bunu bilirəm ki, bizim Qarabağda ginınaziya 
üçün pul cəm edənlərə onlann çoxu cavab verib ki, biz niyə pul 
verək? Bizim ki, oğlumuz yox oxuya. Pəs biz pul verək ki, xalqm 
uşağı oxuyub adam olsun?.. Belə cavab verəndən millət təəssübü 
çəkən və “Əkinçi”nin mənzumnu qanan olarmı?”^

“Əkinçi” qəzeti gerilik əleyhinə mübarizədə uşaqlara yeni metodla 
təlim-tərbiyə verən yeni məktəblər açılması ideyasmı geniş təbliğ

' “Əkinçi” qəzeti, 28 apre! 1876-cı il, Xe 8, 
 ̂Yenə orada.

3 Yenə orada, 22 dekabr 1876-cı il, Xs 24.



edirdi. Zərdabimn bu təbliğatı, ümumiyyətlə, mücərrəd bir təbliğat 
olmayıb, Azərbaycanm ayn-ayn şeherlerinin heyatmdan götürülmüş 
konkret faktlara əsaslanırdı. O yeni, mütərəqqi təlim metodlan ile işle- 
yen yeni mektəblərin təşkilinə maneə törədən bütün adamları ifşa 
edirdi.

“Əkinçi” qəzetinin nömrəlerindən birində Zerdabi bildirirdi ki, 
Şamaxı şehərində dərslərin yeni təlim üsulları ilə keçirildiyi bir 
məktəb açıhnışdır. Bu məktebin yaradıcısı meşhur Azərbaycan şairi, 
dövrünün mütərəqqi insanı Seyid Əzim Şirvani idi. 0 , öz oğlu Cəfəri 
də məktebe qoymuşdu. O zaman mürtəce güruh şair Seyid Əzim 
Şirvanini islam qanunlarmdan üz çevinnəkdə ittiham edib, kafir 
adlandınnışdı. Bu hadisə münasibətile Seyid Əzim Şiı-vani öz oğlu 
Cəfərə ünvanlanmış xüsusi bir şeir yazmışdır. Bu şeirde Seyid 
Əzim Şirvani deyir:

“Ey oğul, bu dəlili-bişəkdir,
Adəm i bisavad eşşəkdir.

Kim ki, bes bir dil eyləsə hasil,
Oldu bir nem ətə o kəs vasil.
Cəhd qıl nem əti-təm anə yetiş,
Elm təhsil qıl, m əqam ə yetiş.
Ey oğul, hər lisanə ol rağib,
X assə ol rus elminə talib.
Onlara ehtiyacımız çoxdur,
B ilm əsək dil, əlacımız yoxdur” '.

“Əkinçi” qəzeti Seyid Əzim Şirvaninin bu böyük şeirinə öz səhi- 
felerinde yer verməklə məkteblerdə uşaqlarm təlim-tərbiyesinin 
yeni metodlarmı tebUğ edir, həmçinin öz dövrünün mütərəqqi şair- 
lərini mürtəce güruhun hücumlanndan müdafıe edirdi.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “Əkinçi” qəzeti Seyid Əzim Şir- 
vaninin şeirini geniş şerh edərək yazırdı ki, o, Şamaxıda yeni üsullu 
xüsusi mektəb açmış, elə özü de bu məktəbin birinci müəllimi 
olmuşdur.

“Əkinçi” qəzetinin gösterdiyi kimi, bu məkteb şairin özünün 
əqli inkişafmda da böyük rol oynamışdır. 0 ,  Şamaxıda ədəbi meclis



təşkil etmişdi. Qəzetin yazdığı kimi, Seyid Əzim görkəmli Azər-
baycan maarifçisi olmuşdur.

“Əkinçi” qəzetinin məqalələri bu görkəmli şairin mütərəqqi
fəaliyyəti üçün təkan olmuşdur. Seyid Əzim Şirvaninin bir nıaarifçi 
kimi dünyagörüşünün formalaşmasmda “Əkinçi” qəzeti müstəsna 
olaraq mühüm rol oynamışdır'.

' Aşağıda Seyid Əzim Şirvaninin Zərdabiyə həsr olunmuş “Qafqaz müselmanla-
rma xitab” şeirindən bir parça misal gəlirilir:

I
Ey Hesən bəy, müəllimi-dana!
Ey edən əhli-aləmi ehya!
Ey çatan aləmə səfa səndən,
Eyleyir Seyyid iltica səndən -  
Ki bu məktub kim, xəyahmdır,
Əhli-Qafqazə ərzİ-halundır,
Edəsen çap, ey gözüm nuri,
Ta ola ruzigar meşhuri.

II
Əssəlam, ey ehaliyi-Qafqaz,
Ey reisani-sahibül-ezaz!
Əssalam, ey güruhi-xeyresər,
Millətin qeyrətin çəkən kəsler!
Kişidə olmasa əgər qeyrət,
Ondan, əlbettə, yaxşıdır övrət.
Dadü feryad, ey güruhi-izam,
Oldu zaye bu miliəti-islam.
Günü-gündən zəUlü xar olduq,
Möhnətü qüssəyə düçar olduq.
Bu qədər dərd kİm olur hadİs,
Ona bielmlik olur bais.
Bir bəladır bu dərdi-nadani -  
Ki, onun elm olubdur dərmani.

Əyyühənnas, kimyadır elm,
Məzhəri zati-kibriyadır elm.
Çünki var idi bizdə nadanhq,
Bizə üz verdi çox pərişanhq.
İndi Şirvanda açmışıq məktəb,
Dərsimiz rusü, türkü, farsü-ərəb.
Zəhmetim çoxdu, hiç nəfım yox,
Leyk həqqə ümidvarəm çox -  
Kim, bu zəhmətlər olmaya zaye,
Bəlke bu macera ola şaye.



Seyid Əzim Şirvani öz zamanının qabaqcıl bir adamı kimi “Əkinçi” 
qəzetinin ideyalannm yayılması işində böyük rol oynayırdı. O, xalqa 
qəzetin əhəmiyyətini izah edən bir sıra şeirlər yazmışdır.

Seyid Əzim “Əkinçi” qəzetinin banisi və redaktoru Zərdabini 
ruhanilərin və mürtəce güruhun hücumlanndan müdafiə edirdi. 
“Əkinçi” qəzeti özünün 1877-ci ildə çıxmış 13-cü nömrəsində Seyid 
Əzim Şirvaninin böyük bir şeirini dərc etmişdi. Bu şeir Şamaxı 
şəhərinin əhalisinə ünvanlanmışdı. Qeyd etmək lazımdırki, o zaman 
Şamaxıda irticaçılar Zərdabinin əleyhinə birləşmişdilər.

İrticamn hücumlarmm hədəfı “Əkinçi” qəzeti idi. Mürtəcelər 
Həsən bəyin əleyhinə çıxış edərək, hər yolla qəzetin bağlanmasma 
nail olmaq istəyirdilər. Seyid Əzim Şirvani göstərilən şeirdə Həsən 
bəyi irticadan müdafıə edərək yazırdı:

‘Neçə müddətdi ki, H əsənbəyi-zar, 
Hüsni tədbir ilə o fəxri-kibar,
Öz qədimi hsanım ızda haman, 
Q əzetə çapım edib ünvan,

Özünə gərçi yoxdu faidəsi,
Leyk var xəlqə feyzi-zaidəsi. 
Feyzi ə w ə l  budur ki, müxtəsəri, 
Yetirir ol cənab hər xəbəri. 
O lumq hali-aləm ə vaqif,
Bu bizə bəs deyilmi, ey arif? 
Feyzi-sani budur ki, hikmətdən, 
Şərh edir kəsbdən, ziraətdən. 
Əkibən ehn töxmunu o cənab, 
M əzrəi-aləm i edir sirab.
01 bizə bir səhabi-rəlım ətdir, 
Baisi-abruyi-m illətdir” '.

‘ “Əkinçi” qəzeti, 23 iyun 1877-ci il, Xsl3
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“Əkinçi” qəzeti öz səhifələrində dəfələrlə məktəbin bir təlim - 
tərbiyə ocağı kimi əhəmiyyətini qeyd edərək demişdir ki, böyü- 
məkdə olan nəslin bütün taleyi təlim-tərbiyənin düzgün təşkilindən 
asılıdır. “Əkinçi” qəzeti göstərirdi; “Uşağm bədəni mum kimi bir 
şeydir: uşaqlıqda ona hər nə surət verilsə, o surət onda baqi olacaq, 
yəni məktəbxana insanm insan olmağma baisdir” *.

“Əkinçi” şagirdlərə, xüsusən mədrəsələrdə tətbiq olunan və orada 
əsas təlim “üsul”u olan cismani cəzalarm əleyhinə kəskin çıxış edirdi.

Belə qüsurlu təlim “üsulunu” kəskin tənqid edərək “Əkinçi” 
qəzeti yazırdı:

“Biçarə uşağı gətüib mollaya verəndə ə w ə l zaman molla bir 
böyük şagirdə tapşmr ki, ona ustad deyirlər. Ustad onu Öyrədir: əlif- 
dən beyətən, yüyürdüm evətən... Xülasə, bir neçə günün müddə- 
tində onu özü kimi edir. M əktəbdə mollanm fəiəqqəsı və çubuğu, 
ustadm ve qeyri şagirdlərin qapazı, evdə ata-ananm yumruq, silləsi və 
onlann hamısmm bəd əməli biçarə uşağı bir az zamanda oğru, yalançı 
və hər bədbi hesabhqdan xəbərdar edir. Necə eləməsin ki, bu şərt- 
lərdən daş daşhğı ilə əzihb tamam olar. Uşağm zə if bədəni buna
davam edərmi?”

Bizim müəUim uşaq üçün cəlladdır. Daha sonra qəzet vahdeyn- 
lərə və müəllimlərə müraciətlə bildirir: “Ey uşağı olan və onlara 
təUm edən, rəhm edin ol biçarələrə ki, onlar sizin düşməniniz deyil- 
lər. Onlar ilə adam kimi rəftar edin ki, adam olsunlar. Barı, bunu 
yaddan çıxarmaym ki, sizin sillə, yumruq, fələqqə, çubuq eşşəyi 
adam etməz... Uşaq bir bəd əm ələ mürtəkib olmuşsa, onda taxsır 
yoxdur, taxsır ol kəsdədir kİ, bu əm əh ona göstərib, yəni taxsır
sizdədir. Dəxi ol biçarəni niyə döyürsünüz?”

Uşaqlann təUm-tərbiyəsi məsələləri ilə əlaqədar olaraq “Əkin- 
çi” qəzeti yaxşı dərshklər yaradılmasma da az diqqət yetırmirdi. O, 
düşünülmədən tərtib olunan müntəxəbatlann əleyhinə çıxış edirdi. 
“Əkinçi” qəzeti bildirirdi ki, uşaqlarm yaş xüsusiyyətlərinə, tələba- 
tma uyğun dərsUklər yazılmahdır. Belə ki, məsələn, azyaşh uşaq- 
lara oxu üçün Füzuhnin “Leyh və Məcnun” poemasmı və digər bu

“Əkinçi” qezetİ, 6 noyabr 1876-cı il, 21.
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kimi mahiyyətcə yaxşı, lakin yaşa görə uyğun olmayan poemalan 
vermək olmaz.

“Əkinçi” qəzeti uşaqlarda coğrafıyanı, təbiətşünashğı və digər 
fenləri öyrənməyə maraq oyatmağı zənıri sayırdı.

Zərdabi dünyəvi elmi ilahiyyatdan fərqləndirmək lazım oldu- 
ğunu etiraf edərək yazırdı ki, məktəblərdə dünyevi elmlərin iiahiy- 
yatla paralel tədrisi tamamile düzgün apanlmır. Bu çox pis işdir ki, 
onlan bir-birindən fərqləndirmirlər. 0 , sözünə davam edib deyirdi ki, 
bizim uşaqlanmız, təəssüf ki, bunlann hər ikisini eyni məktəbdə, 
eyni müəllimdən öyrənirlər. Belə təlim üsulu çoxdan köhnəlib. 
“Bizlərdə indiyəcən ziki' olan elmlərə təfavüt vermeyib, onlann hər 
ikisini bir məktəbxanada, bir ustaddan bir qayda ilə öyrənirlər, amma 
bu qayda qədim zəmanə qaydasıdır və zəmanə dəyişildiyinə gərək
ol qayda həm dəyişilsin” '.

Zərdabi köhnə sxolastik tədris üsulunu deyişdirməyi teləb edirdi. 
0  deyirdi: “Amma bizim zəmanədə ki, təcrübati-elmiyyə artıb, ol 
ebnlərin hər birisini oxutmaq üçün qeyri məktəbxana və qeyri müəl- 
limlər lazımdır. Doğrudur, bizim də məktəbxanalarımız var, amma 
onlardan ümdə mətləb elmi-ədyan oxutmaqdır. Elmi-əbdanı ya 
heç oxutmuruq, ya oxutsaq da ona elə sey etmirik. Amma təqazayi- 
zəmanəyə görə və millətin pişrəvindən ötrü lazımdır ki, biz də qeyri 
millətlər kimi elmi-əbdanı elmi-ədyandan ayırıb, onun üçün qeyri 
məktəbxana bina edib, qeyri müəllimlər təyin edək” .̂

Yeni məktebler açmağı təbliğ edərek ve bu məktəbləri mövcud 
olan köhnə məktəblərle, mədrəse ve mollaxanalarla müqayisə edərek, 
Zərdabi bildirirdi:

“Pəs, biz ərz elədiyimiz məktəbxana bizim məktəbxana deyil ki, 
orada başırmza qapaz vurub, ayağımızı fələqqəyə sahb ədab, təha- 
rət, qüsl və qeyrə öyrədirlər. Amma elmi-ebdan mektəbxanasıdır 
ki, onları təzədən bina etmək gərək”^



“//eç  zişüur Həsənə qəbib və qəbihə 
Həsən deməz".

Zərdabi

Zərdabi insanlarda, xüsusən böyüməkdə olan nəsildə estetik 
duyğular tərbiyə olunmasmda bədii ədəbiyyatm əhəmiyyətini yük- 
sək qiymətləndirirdi. O, Azərbaycan xalqmm başa düşmədiyi 
dildə, məzmunsuz, lıeç kimə lazmı olmayan əsərlər yazan şairləri 
kəskin şəkildə tənqid edirdi. Zərdabi şairləri və yazıçıları real ger- 
çəklikdən, həyatdan aralanmamağa səsləyirdi. O, ədəbiyyatdan yük- 
sək ideya məzmunu ilə zəngin olmağı, ədəbiyyatda real gerçəkhyin 
əks olunmasmı tələb edirdi. 0  xüsusilə Şərq sxolastİk poeziyasmm 
kölınə formasından istifadə edən, hər cür əfsanəni gerçəkhk, həqiqət, 
realhq kimi verən şairlərin əleyhinə çıxış edirdi.

“Əkinçi” qəzeti yazırdı: “Ey... şüəranm əşari-abdarmda olan 
mülıəssənat və lətaifi dərk etməyib, tənə və tövbk zəbanm açan kimsə, 
məlum olur ki, dərki məzamini-əşarda zövqi-səhm və təbi-
müstəqiminiz yoxmuş” ^

“Əkinçi” öz səhifələrində xalqm inkışaf tarixində ədəbiyyatm və 
incəsənətin böyük əhəmİyyəti olduğunu göstərirdi. Qəzet öz əsər- 
lərində ifadə forması ardmca qaçaraq başhca şeyi -  məzmunu 
unudan şairləri tənqid edirdi. Bu şairlər haqqmda Zərdabi dəfələrlə 
belə demişdir ki, onlann əsərləri tamamilə səmərəsizdir. Onlar nə
əqlə, nə də ürəyə heç nə vermirlər.

“Əkinçi” qəzeti cəmiyyətdəki tüfeyhlərin -  zadəganlann, xan- 
larm, şahzadələrin tərifmi göylərə qaldıran və xalq üçün yazmagı
özünə ar bilən yazıçıları pisləyirdi.

“Əkinçi” yazırdı; “Ağa Mirzə Mehdi, fədayət şəvəra, atanm pam-
bıq atan ohnağı oğula nə eyb edər? Bizim əyyamda xanzadəhk,
bəyzadəlik ağıl və elm ilədir. Firəngistanm Prudon adlı hükəması
deyib: “Mən fəxr edirəm ki, mənim yeddi arxa ata-babam rəiyyət
olub”2.

Zərdabinin məzmunsuz şeirlərin müəUifləri olan istedadsız şair- 
lərin əleyhinə çıxışlan cavabsız qalmadı. Onun adma müxtəiif hədə-

' “Əkinçi” qəzeti, 28 aprel 1876-cı il, 8. 
 ̂Yene orada, 22 dekabr 1876-cı il, Xs 24.



qorxu dolu, təhqiramiz və sadəcə, ədəbsiz məktublar gəlməyə 
başladı. Lakin xalqm maariflənməsi uğrunda, mədəniyyət uğrunda 
yorulmaz mübarİz bundan məyus olmur və bəzən öz adma gələn 
belə məktublan “Əkinçi” qəzetində dərc edirdi.

Zərdabi yazırdı: “Bir şair bəndəni həcv edib, həqiqət bizim 
mətləbimizi sübut və öz qabiliyyətin büruz edib.

Və həcvdən qeyriməktubən yazır ki, sən xalqı təvəkküldən sahb 
dünyanı mədh və şeri qədh edirsən” ’.

Zərdabi o zamanm özlərini şair adlandınb, “yaradıcıUq” lannm 
poeziyaya dəxh olmayan “şair” Iərini tənqid etməklə yanaşı, dərin 
məzmuna, gözəl formaya mahk olan bədii ədəbiyyatı yüksək qİy- 
mətləndirirdi. Zərdabi deyirdi ki, yüksək sənətkarhqla yazılmış 
bədii əsərlərin böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsində əhəmiyyəti 
ölçüyə gəlməzdir. O yazırdı: “ ...Pəs, danışıq batil və bihudə əşar 
üstədirki, onlann əvəzində kütubi-ehm, ehni-hesab və qeyrədən ətfal 
üçün oxumaq lazmıdır. Heç zişüur həsənə qəbih və qəbihə həsən
deməz” .̂

Dərin məzmunlu, gözel formaya bürünmüş poeziya isə, -  deyə 
Zərdabi öz sÖzünə davam edirdi, -  əsrlədə yaşayacaq. Əsil bədii 
söz də elə budur. Belə poeziya insanlann estetik duyğulanm tərbiyə 
edir. Bizim Öz şairlərimizdən tələb etməyə haqqımız var ki, onlar 
bizim xalqımız üçün yüksək bədii səviyyəU, məzmunlu əsəriər 
yazsmlar, onun fıkirlərini, arzulannı ifadə etsinlər.

Zərdabi şairin poeziyasınm oxuculara əql və qəlb qidası verməsi 
üçün onun özünün öz dövrünün hərtərəfli təhsiUi adamı olmasmı
zəruri hesab edirdi.

Zərdabi köhnə, sxolastik Şərq poeziya şəkiUərmi tənqidə məruz 
qoyaraq şairlərə işarə edirdi ki, onlar elmin və mədəniyyətin inki- 
şafı işinə kömək edəcək əsərlər yaratmahdıriar. O deyirdi ki, onda 
heç vaxt oxucu gözəU çirkin və əksinə, çirkini gözəl adlandırmaz.

Azərbaycan folklor materiallannm -  atalar sözlərinin, məsəllərin, 
nağıllarm və i.a. toplanmasma Zərdabi çox diqqətlə yanaşırdı. O, gənc 
ədəbiyyatçılara xalq yaradıcıhğı xəzinələrini toplamağı, dərindən 
öyrənməyi və qoruyub saxlamağı təkidlə məsləhət görürdü.



Zərdabinin bədii ədəbiyyat, həmçinin qəzetin əhəmiyyəti haq- 
qmdakı qabaqcıl baxışlanna rus inqilabçı-demokratlannm, xüsusen 
Gertsenin və Çemışevskinin böyük səmərəli təsiri olmuşdur.

“Əkinçi” qəzeti Azərbaycanda ictimai fıkrin inkişafı tarixində 
müəyyən mənada Gertsenin “Kolokol”unun Rusiya üçün oynadığı
həmin böyük rolu oynamışdır.

“Əkinçi” gerilik, ətalət və feodal qaydaları əleyhinə mübari- 
zədə böyük ictimai qüw ə idi. Baxmayaraq ki, qəzet qısa müddətdə 
(1875-ci ildən 1877-ci ilə qədər) mövcud olmuşdur, onun Azər- 
baycanm feodal-patriarxal geriliyi əleyhinə mübarizədə və demok- 
ratik ideyalann təbliği işində əhəmiyyəti fövqəladə dərəcədə böyük 
olmuşdur. O dövrün qabaqcıl ziyahlan “Əkinçi”nin ətrafmda bir- 
ləşmişdi; materialist fılosof M.F.Axundov, maarifçi şair Seyid Əzim 
Şirvani, dramaturq-pubhsist N əcəf bəy Vəzirov və başqaları qəzetdə
əməkdaşlıq edirdilər.

Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində cəhalətpərəstliyi və 
fanatizmi amansızcasma qamçılayırdı. O, tez-tez təkrar edirdi: “Pəs 
dostum, doğru deyiblər ki, “əl-həqqü mürrün” (doğru söz acı olur). 
Amma bizə hökm olub ki, “qulil-həqqə və löv kanə mürrün” 
(deyin sözün doğrusunu acı da olsa)” '.

Qəzetin rolunu və əhəmiyyətini müəyyənləşdirilərkən Zərdabi 
göstərirdi ki, onun məqsədi xalqm gözünü açmaqdır. “...Qəzet dər- 
viş kimi nağıl deyə bilməz. Onun borcudur işlərin yaxşı və yaman- 
hğmı ayna kimi xalqa göstərsin, ta xalq öz nikü bədindən xəbərdar 
olub, onun əlacmm dahncan olsun” .̂

Bütün böyük və hətta kiçik həyati m əsələlər qəzetin səhifələ-
rində öz əksini tapmahdır.

“Əkinçi” 0 zamankı Azərbaycanm ictimai həyatmm bütün m ə- 
sələlərinə münasibət bildirirdi. Doğrudur, bəzən Zərdabi senzuranı 
nəzərə alaraq öz ideyalarmı və fikirlərini bilavasitə demirdi. O öz 
ideyalannı ayn-ayrı adamlar arasmda söhbət şəklində verirdi. Bu 
mənada “Əkinçi” qəzetinin 1876-cı ildə çıxmış 15-ci nömrəsin-
dəki bir məqalə səciyyəvidir.

“Bizim Qafqaz vilayətinin bir şəhərində iki şəxs bir-birilə belə
söhbət edirlər:



Sual: Əıni, eşitraisənıni ki, Badlcubədə bir ildir fılankəs “Əkinçi 
ismində bir qəzet çıxardır, təzə xəbərlər yazır, hikmət ilə hər bir
şeyi aşkar edir? . . . . .

Cavab: Fİlankəs Şirvan viiayətinin Zərdab qəryəsİnin saicraı
fılankəsin oğlu, fılankəsin nəvəsi deyilrai? Mən elə bilirdım kı, o 
qəzeti İvan, ya Karapet çıxardır. Pəs onu fılankəs çıxardır imiş. 
Mən onun ata-babasmı tanıram. Qoy getsin, ev buzovıından öküz
olmaz.

S u a l : “Əkinçi” qəzeti deyir ki, zəmanəmiz dəyişilib, indı elm 
təhsil etmək gərək. Ona binaən lazımdır elm kitabları gətirdib öz
dilimizdə elm öyrərmıək.

C a v a b : O elmləri öyrənmək bizə lazım deyil. Niyə ata-
babalarnnız o elmsiz yolla getdilər, biz gedə bilmədik? Bizim Öz 
elmimiz bizə bəsdir və əgər hər kəs o elmləri öyrənmək istəsə, 
getsin xarici dillərində öyrənsin, dəxi elm kitablarmı gətirdib öz 
dilimizə tərcümə etdirib, çap etmək nə lazım? Və əgər çap etdirsək 
də, o kitablardan nə olacaq? Ev buzovundan öküz oIurmu?” ‘

Sonra Zərdabi, ictimai həyat üçün, xalqm maariflənməsi üçün 
qəzet və jum allann əhəmiyyətindən danışaraq yazır:

“Sual: “Əkinçi” qəzeti deyirki, qəzet, jumal oxumaq insanı dün- 
yadan xəbərdar edir, öz dilini öyrədir... Ona binaən hamı millətlər 
səy edib qəzet və jumallar çap etdirirlər ki, qeyri millətlər arasmda
payimal olmasmlar...

Cavab: Bunlar hamısı boş sözdür, pul tələsidir. Mən öz dilimizi
raəgər bilmirəm? Məzhəbdə qaim olmağa qəzet, ya jumal oxumaq 
nə lazmı? Kəlmeyi-şəhadət və beş vaxt namaz bəsdir... Xülase, bizə 
qəzet, ya jum al gərək deyil, əgər bir-iki axraaq bica yerə zəhmət 
çəkib qəzet, ya jumal çıxardırsalar da, ondan bir şey hasil olmaya- 
caq, ona görə ki, ev buzovundan öküz olmaz” .̂

Xurafat və fanatizm əleyhinə nıübarizəni Zərdabi “Əkinçi” qəze- 
tinin əsas vəzifələrindən biri hesab edirdi və buna görə də qəzet öz 
nəşrlərini mahiyyətcə o zamankı Azərbaycanm feodal-patriaıxal geri-
liyinə qarşı yönəltmişdi.



Zərdabinin “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində “şaxsey-vaxsey”
— məhərrəra təziyədarhğı günləri əleyhinə çıxışlan xalq kütləiə- 
rinin maariflənməsi uğrunda mübarizə aparan bu fədakar insana qarşı 
birləşmiş fanatiklərin narazıhğmm partlayışma səbəb oldu. Qəzeün 
redaksiyasma və Zərdabinin adma gələn məktublarm və həcvlərin, 
Zərdabinin şəxsiyyətini təhqir edən yazılarm ardı-arası kəsiimirdi.
H ədələr və təqiblər ara vermirdi.

“Əkinçi”nin 1877-ci ildə buraxılmış 7-ci nömrəsində Zərdabi 
qatı fanatik Hadimül-Qəvaidə müraciətlə yazırdı: “M ərhəba sizin 
mərifətinizə ki, siz mərifətdə olan kəslər bizi mərifətdən qoyub. 
Odur ki, hükəma deyib: “Düşməni-dana beh əz nadani-dust” 
(“Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır”). Heyhat ki, sən fərasətdə 
olan qardaşlarm vücudilə bizim millət zillət və məskənətdən xilas
olub hünər və izzət məratibinə yetişsin” '.

Daha sonra Zərdabi göstərirdi ki, Hadimül-Qəvaid — bu fanatik 
insan yakıız özünü xalqm xeyirxahı kimi qələmə verir, əməldə isə 
həqiqətən xalqm xoşbəxtliyi uğrunda, xurafatm və fanatizmin kökü- 
nün kəsilməsi uğrunda mübarizə aparanlann əleyhinə çıxış edir.

“Qərəz, cənab Hadunül-Qəvaid, neeə oldu ki, sən Hadimül- 
Qəvaidlik ilə xeyirxahi-millət oldun, amma m ən Əhsənül-Qəvaid- 
liyimiə bədxah oldum ki, mənim haqq sözlərimi ki, əql hikmə- 
tindən tülu edib böhtan hesab edirsiniz, amma öz böhtanlanmzı ki, 
məni gah şümür, gah özgə xitablar ilə müxatəb elədiyinizi böhtan hesab 
etməyib, qanmıya-qanmıya meydana gəlib boş top-tüfəng ilə
binayi-cəng qoyubsunuz” .̂

Zərdabi xalqm xoşbəxt həyat sürməsi üçün elmin və mədəniy- 
yətin əhəmiyyətini təbliğ edərək, fanatikləri, maarif düşmənlərini 
və cəhalətpərəstləri amansızcasma ifşa edirdi. O, dəfələrlə deyirdi 
ki, məhərrəm təziyədarhğı günlərini keçirmək heç də o demək deyıl 
ki, öz başmı xəncərlə yarmalısan. Zərdabi yazırdı ki, bu haqda heç 
yerdə bir söz deyilməyib və biz nə peyğəmbərlərin, nə imamlann 
belə hərəkətlər etdiklərini eşitməmişik. O şeyin nə xeyri ola bilər ki, 
başqa xalqlar ona görə bizi dəli, vəhşi, barbar adlandıracaq.

Zərdabinin dini “şaxsey-vaxsey” mərasiminin əleyhinə belə kəs- 
kin çıxışmı gördükdə, bir qrup fanatik var qüw ələri ilə “Əkinçi’ nin 
üstünə tökülüşdülər.



ıc ...Məhərrəm ayının 10-da, Aşura günündə şiələrin keçirdiyi 
şaxsey-vaxsey” mərasiminə mənfı münasibət bildirən məqalə 

bədbəxt redaktorun başı üstündə tufanlar əsdirdi və ildınmlar çax- 
dırdı. Bu zaman avam müsəlman yığım bu gündə peyğəmbərin nəvəsi 
Imam Hüseynin Yezid bin Müaviyənin adamları tərəfindən xain- 
cəsinə öldürülməsini xatırlayıb ona öz ehtiramlannı bildirirlər. Onlar 
özlərinə işgəncələr verir, özlərinə soyuq silahla yaralar vururlar” .

Bu məqalədən məhərrəmlik mərasimləri keçirmək işində ixti- 
saslaşmış Qarabağ sakinləri daha çox incidilər. Kapitan Sultanov adh 
birisi məqalə müəllifmə və redaktorun özünə olduqca kəskin ifadə- 
lərlə etiraz edərək onlan küfrdə və s. günahlandınrdı...

Öz zamanmm məşhur Qarabağ şairi Hadi onda Həsən bəyin 
özünə... qızğm və kəskin bir pamflet (həcv) yazıb “Əkinçi”yə gön- 
dərmişdi. Redaktor bu özünəməxsus məktubu söyüş sözlərindən 
mümkün qədər azad edib çap etmişdi. Yeri gəlmişkən, görün Hadi, 
Həsən bəyə necə ləqəblər verirdi: “Fərzdir aləmə qübhilə səni şad 
edələr; Sənə çox-çox yaraşır Kəspərü Vartan, Həsən!”

Başqa bir yerdə deyilir: “Yetmədin qəsdinə, ey nakəsü nadan 
Həsən!..”

O zaman Hadinin əleyhinə Qafqazda tanınmış Şamaxı şahi Seyid 
Əzim Şirvani çıxış edirdi. O öz rəqibini çox hazırcavablıqla və incə- 
liklə lağa qoyurdu...

“Oxucu kütləsi”nin belə əhval-ruhiyyəsi Qafqazda ilk müsəl- 
man qəzetinin nə üçün yaşaya bilmədiyini aydm izah edir” *.

Zərdabi, Sultanovu ifşa edərək yazırdı:
“Cənab Sultanov, bilmirəm nə hirs sizə qələbə edir ki, bir belə 

kağızı yazmağa iqdam edib, xalqı başlannı xəncər ilə doğramağa 
təhrik və təhris edirsiniz? Əgər qərəziniz sünni-şiə arasma edavət 
salmaqdır, zəhi şəratət! Aqil kəslər səy ediriər ki, millətlər arasmda 
sülh versinlər, amma siz səy edirsiniz ədavət salmağa. Siz gedən 
yol da məlum oldu” .̂

Sonra Zərdabi, Sultanovu -  çarizmin xalqiarın azadhğmı boğan 
bu nökərini -  ifşa edərək göstərirdi:

Bir kəs ki, özündən ola qafil,
B ir özgəni bilm eyə nə qabil?^

‘ “M hp  HcnaMa” , t .  n, B w n . Xn, Cn6. C.-nexep6ypr, 1914 r . ,  crp. 886-887.
 ̂“Əkinçi” qəzeti, 17 fevral 1877-ci il, JVs 4.
 ̂Yenə orada.



Zərdabi, Sultanovu bir fanatik kimi, yekəbaş adam kimi səciy- 
yələndirərək yazırdı:

“Əgər fıkriniz bu gunə sözləri ilə özünüzü mömin göstərib, bir 
para nadanlann təzim və təki'imini axtarmaqdır, qəribə biinsafı ki, 
nəfsinizin xahişini əmələ gətirməkdən ötrü razı olursunuz ki, islam 
xalqı qeyri millətlərin arasmda gülüş oİub, rüsva olsun. Əgər təba- 
bətinizi izhar edirsiniz ki, ölü başm doğrasm, dürlü sözünüz biməna 
və müaUcəniz qeyri-müfıd. Belə təbabət ilə xatircəməm ki, bir az 
müddətdə milləti-islamı dünyadan gümnam edərsiniz...

...Neçə ildir “Əkinçi” qəzeti dad-fəryad edir ki, milləti-islam, 
ayıl bu qəflət yuxusundan, rehlət vaxtı qalma tənha bu pürxətər 
biyabanda və indi bir para adamlar ayıhb istəyirlər ki, qeyrilərin də 
ayıltsmlai', onda da siz bir ağac qapıb gəlirsiniz ki, qahnaqal salmaym, 
qoyun yatıb istirahət etsin. Amma heç biUrsiniz ki, bu istirahətin 
nəticələri nə bəlalardır?” '

“TəhsiUi” fanatik Sultanovun əleyhinə M.F.Axundov xüsusi 
məqalə ilə çıxış etdi. O yazırdı: “Aşura günü... indi... çox məmul 
olub. Pəs yaxşı olur ki, bu əməU mülahizə etmək ki, ...bu əməl həm 
ağıl, həm də şər (şəriət) yamnda qəbih oluımıağma... heç bir aqil, 
kamil adam bu əmələ iqdam etmir” .̂

“Əkinçi” qəzetinin fanatizm və xurafat tərəfdarlarmm, o cümlə- 
dən Sultanovun əleyhinə mübarizəsi o zamanm ictimai fıkrini məşğul 
edirdi. Quba şəhərindən göndərilmiş 1877-ci il 22 mart tarixli mək- 
tubda oxuculardan biri Həsən bəyə yazırdı:

“Çox hönııətU Həsən bəy!
“Əkinçi” qəzetini, xüsusən son nömrələrini böyük zövqlə oxu- 

yuram. Nə qədər oxuyursan, doymursan. Sizin MəmmədəU Sulta- 
nova bütün tənə və məzəmmətləriniz haqh və ədalətlidir” .̂

Qarabağdan olan bir yığm fanatik Zərdabinin və onun “Əkinçi” 
qəzetinin üstünə düşmüşdü. Zərdabiyə həcv yazılmış və “Əkinçi” 
qəzetinin redaksiyasma göndərilmişdi. Görünür, fanatiklər elə düşü- 
nürdülər ki, Həsən bəy həcvi almasım gizlətməyə çahşacaq və onun

' "Əkinçi” qezeti, 3 fevral 1877-ci il, 3.
 ̂Yenə orada.
 ̂Azərb. SSR EA Nizami adma Ədebiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu. Həsən 

bəy Zerdabinin fondu.



haqqında heç kimə bir söz deməyəcək. Lakin onlar səhv etmişdilər. 
Zərdabi həcvi “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində verərək yazırdı: 

“ ...amma ol cənab və onu fıtləyən əşxaslar məyus olmasmlar ki, 
belə “kamaUı” söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab 
kəndində Qarabağm sərhədində bir daş qoydurub onım üstündə zikr 
o la n h ə c v ita m a m q a z d m m k i,g ə lə c ə k d ə  b i z i m  ö v l a d l a r  
0 y a d i g a r a  b a x ı b  b i l s i n l ə r  k i ,  m ə n  b u  z ə h m ə  
t i l ə  m i l l ə t i - i s l a m ı  q ə f l ə t d ə n  a y ı l t m a q  i s t ə -  
y ə n d ə  n e c ə  n a d a n l a r a  r a s t  g ə  1 m i ş ə m  !” * (seyrəltmə
m ən im dir-//.if.)

Sonralar Zərdabinin xurafat və fanatizm əleyhinə mübarizəsindən 
danışarkən “IlepHOflHMecKaH nenaTb na KaBKase” (“Qafqazda dövri
mətbuat”) qeyd edirdi:

“...Qəzetdə ictimai intizamsızhqlara və qüsurlara toxunulması ilk 
zamanlar redaktorun əleyhinə ayrı-ayn şəxslər və bütöv korpora- 
siyalar tərəfmdən bütöv bir tufan və narazıhq doğurdu; bunun təsdiqi 
üçün çoxlu hallardan biriıü misal gətirə bilərik: bir dəfə cənab Məhkov 
öz qəzetində Zaqafqaziya diyarmm şiə əhalismin müsəlman ayı olan 
Məhərrəm ayımn ilk on gününü başa yara vumıaq, çapıq-çapıq etmək 
və s. ilə bayram etməsi məsələsinə toxunaraq sübut etməyə çahş- 
mışdı ki, belə aymlərin icrası dinin tələblərinin nəticəsi deyil. “Şuşa” 
şəhəriıün “alimlər”indən bəziləri belə sübutlardan narazı qalıb hesab 
etdilər ki, onlar müsəknan olsa da, lakin sünni olan, başqalanmn dini 
görüşlərinə müdaxilə etməyə heç bir haqqı olmayan cənab Məlikov 
tərəfmdən bərk incidilmişlər. Ona çirkin bir satira yazılıb göndəril- 
miş, lakin bu, cənab Məlikovu heç də narahat etməmiş, onun səylə- 
rini və faydah fəaliyyətini soyutmamışdır. O, cavab yerinə bu sati- 
ranı öz qəzetinin nömrələrindən birində çap edib ona qısa izahat 
verərək, bu gülünc hadisəni nəslin mühakiməsinə vermişdir” .̂

' “Əkinçi” qəzeti, 29 scntyabr 1877-ci il, JVe 20. Aşağıda Hadimül-Qəvaidin yaz- 
dığı həcvin əvvəli verilir:

“Ey edən fısqini aləmdə nümayan Həsən!
Dadmayan dəhrdə bir ləzzəti-iman Həsən!
Şeri-ğərraya uran qəsdlə nöqsan Həsən!
Eyləyən öz-özünü bisərü saman Həsən!”

 ̂ “nepHOflHHecKaa neHatb ua KaBKase” . T h^̂ jihc, 1901, cxp. 49-50.
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“Əkinçi” qəzetinin Quba şəhərindon olan bir oxucusunun 
Həsən bəy Məlikov Zərdabiyə 22 mart 1877-ci il tarixli məktubundan.



Hər bir insanın taleyi onun doğulduğu gündən naməlum ilahi 
qüvvə tərəfmdən müəyyənləşdirilmişdir, qəbir həyatı mövcuddur 
deyən fanatikləri ifşa edərək, Zərdabi yazırdı;

“Heyhat ki, sərgərdan qalmışıq, nə üçün ki, tüfuliyyətdə pirə- 
zənlər bizlərə bir para nağıl deyiblər və hər dəm deyiblər: bala, insa- 
nm alnmda yaxşı-yaman, izzət-zillətdən hər nə yazıhb o olacaqdır. 
Bu söz bizim başımıza girib. Ondan bizi mollaya qoyublar, bizə Hafİz 
kitabmı, Mey dü salə və məhbub çəhardəh salə (Ikiillik şərab və 
on dörd yaşmda sevgili -  H.H.) — dərsini oxudubdur. Şüəra bizlərə 
belə dəlalət edib. Üləmalarımız daim dünyanı məzəmmət ediblər. 
Münəccimlərimiz deyib sitarəniz hər nə göstərə onu görəcəksiniz. 
Dərviş deyib gərək əhli-kəsvət olasan, ta ülumi-kimya və qeyrisinə 
biduni-təhsil kəşf olsun. Lihaza elmdən bixəbər olub, öz təklifımizi 
anlamayıb nıütəhəyyir qalmışıq.

Pəs millət, dövlət qeyrəti çəkən qardaşlar gərək xəyalat və 
qəvaidi-mövhuməni kənara qoyub başarıq və qüw ə sahibləri əsbab, 
alati-tərəqqiyyat və məktəbxanalar bina edib maşm və ustadlar gəti- 
rib və ətfah qaideyi-ülum ilə tərbiyət etsinlər, ta kəm-kəm bixəbər 
olub öz məaşi-əbdanma lazım olan işləri əmələ gətirsinlər” '.

Zərdabi fatalizmin əleyhinə çıxış edərək göstərirdi ki, biz öz qabi- 
liyyətsizliyimizi və zəifliyimizi Allahm ayağma yazırıq. Biz təsdiq 
edirik ki, hər şey Allahm qabaqcadan müəyyənləşdirdiyi kimi olacaq, 
hər bir insanm taleyi qabaqcadan müəyyənləşdirilmişdir. Lakin biz 
bilməliyik ki, -  deyə Zərdabi yazır, -  hər bir insanm səadəti onun 
eneıjisindən, arzusundan, səyindən və əməksevərliyindən asıhdır. 
Zərdabi deyir: “Pəs gərək hünər peyda etmək. Elm və hünərsiz adam 
nə ki özgə yanmda, bəlkə öz yanında şərməndədir. ...Boş söz da- 
nışmaqdan fayda yoxdur... Belə fikir etmə ki, cahan xalidir... Əhli- 
əqlü elmin silahı sözdür (e lm d ir -R /f .)” .̂

Zərdabi, Hadimül-Qəvaidə -  bu biliksiz cəhalət təbliğatçısma 
müraciətlə yazır: “Xülasə, Şeyx Sədi deyir ki, əgər nadan bilsə ki, 
onun üçün danışmamaqdan yaxşı zad yoxdur, hərgiz danışmaz. Dübarə 
deyir ki, bunu bilsə, nadan olmaz” .̂



Zərdabi xurafat təbliğatçısı olan fanatikləri ifşa edərək yazırdı:
“Əcamir-ovbaşlıq şəcəreyi-xəbiseyi-cəhalətin əsmarındandır 

ki, tərbiyət və elm görməyib bişüğl, bikar olub mütabiəti-həvayi 
nəfsilə ətfalm dalmca düşüb onlan özlərinə eıır etmək istərlər .

Zərdabi deyir: “Onlann ənva, əqsam şaxkarları var. Əzcümlə 
mürəbbiləri müttəhim və onlara bədguluq edirlər və həm öyladm 
ustad və mürəbbi xidmətinə qoyan adamlara və xudi-ətfala töhmət 
və bədguluq binası qoyub, onlan töhmət və qeyr şərarətdən qor- 
xuzmaq ilə ətfah bikar edib, özlərinə cur etsinlər və bəzi avam adam 
onlara şərik olub, bir kamil şəxsin yamnda sadə adam görəndə sui- 
zənn edib... töhmət və qiybətə mürtəkib olulİar”-.

“Əkinçi” qəzeti elmin əhəmiyyətini yoruhnadan təbliğ edərək, 
dəfələrlə göstərmişdi ki, fıziki q üw ə və şəxsi şücaət vaxtları keçib 
getmişdir. Indi elm hər şeydən üstündür.

Bir fılosofa istinad edərək, qəzet ərəblərin islamaqədərki bəzi 
kəlamlarmı və fıkirlərini misal gətirmişdir. Onlarda deyilirdi:

“ 1) Alimin mürəkkəbi şəhidin qanma bərabərdir.
2) Necə ki şəhid əhndə qıUnc cənnətə gedəcək, habelə aUm

əUndə qələm cərmətə gedəcək.
3) Dünya dörd şeyin üstə qərar tutub: aUmin ağhnm, qadirin

adilUyinin, abidin duasmm, igidin mərdiiyinin üstə” .̂
Qəzet göstərirdi ki, islam dini bir zamanlar elmi və mədəniy- 

yəti sevən ərəbləri cahilə döndərmişdir. İslam dini ərəbləri xurafatçı, 
taleyə və axkət həyatma inanan insanlara çevhmişdh:. “Habelə bizim 
zəmanədə islam tayfası... axirət bizimdh deyib durub”''.

“Əkinçi” xurafat və fanatizmlə amansızcasma mübarizə apararaq 
onlarm daşıyıcılan və təbliğatçılanm ifşa etmək üçün çoxlu sayda 
konkret misallardan və faktlardan istifadə edirdi.

“Əkinçi” qəzeti öz səlıifələrində sistemli şəkildə təbiət hadisə- 
ləri, insanm və heyvanlar aləminm mənşəyi haqqmda təbliğat səciy- 
yəli yazılar verməklə hər cür əfsanənin yayılması əleyhinə, cəhalət 
əleyhinə mübarizə apanr, özü də təbiət hadisələri haqqmda bu əfsa- 
nələri yayanlar əleyhinə qəzet geniş oxucu kütləsi üçün asan olan
ədəbi ifadə formasmdan istifadə edirdi.

' “Əkinçi” qəzeti, 28 aprel 1876-cı il, Xs 8.
 ̂Yenə orada.
 ̂“Əl<inçi” qəzeti, 17 fevral 1877-ci il, Ke 4, 
 ̂Yenə orada.



“Əkinçi” qəzetinin 1876-cı ildə çıxmış 16-cı nömrəsində zəlzə- 
lənin səbəbləri haqqmda aşağıdakı söhbət verilir:

“Bir şəxs çiynində ağ dəmir düyməli palto, başmda ağ furaşka, 
ayağmda cınldayan çəkmə, ağzmda papiros sallana gedirkən, bir 
cavana rast gəlib, salamlaşıb birgə getdikləri zaman cavan onım yal- 
kuyalma baxıb, onu ziyadə kamil hesab edib deyir: bizlərdə deyirlər 
ki, yer bir öküz üstə dayanıb və onun hər bir əczası tərpənsə, onun 
üstündə olan yerin hissəsi həm tərpənər. Amma mən bunu başa 
düşmürəm, niyə zəlzələ olan zaman bəzi yerin ətrafı tərpənəndə özü
tərpənmir?

C avab: Ö k ü z b o ş  sözdüi', ruslarm  “H apoüH oe noB cpbe” q ə z e t i  
d ey ir  k i, y er  D ə r y a y i-m ü h itin  iç in d əd ir , b ir b ö y ü k  b a lıq  k i, on a  kit 
d ey ir lər , onu  d alm d a sa x la y ıb  v ə  o n u n  tərp ən ra əy in d ən  y e r  h ə m  
tərp ən ir” .

Zərdabi qeyd edirdi ki, bütün bunlar uydunTiadan başqa bir şey 
deyil.

Zərdabinin iqtisadi baxışlan da az maraq doğurmur. “Əkinçi”nin 
səhifələrində sənaye, ticarət məsələləri və xüsusən kənd təsərrü- 
fatmm iqtisadiyyatma dair məqalələr verilirdi.

Zərdabi kənd təsərrüfatı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. 
“Əkinçi” qəzeti kənd təsərrüfatmda aqronomiya qaydalarmm tətbiq 
olunması uğrunda ardıcıl, sistemli mübarizə aparn'dı.

Zərdabi quraqlıqla mübarizədə meşəİər salmmasma radikal vasi- 
tələrdən biri kimi böyük əhəmiyyət verirdi. Özünün “Zaqafqaziya 
çöllərində meşələr salmması” adlı xüsusi məqaləsində o göstərirdi 
ki, Zaqafqaziyanm iqlimi müxtəlif səbəblərdən asılıdır ki, onlann 
arasmda başlıca rolu bitki örtüyü oynayır. Zərdabi yazırdı ki, meşə- 
lərin və müxtəlif yaşıllıqlann azalması ilə iqlim dəyişkən olur, isti 
havadan soyuq havaya və əksinə, kəskin keçidlər güclənir. Qış 
fəsilləri sərt keçir, qar yağmır, yay fəsilləri isə isti və quru olur, daha 
az yağış yağır, quraqlıq güclənir, torpaq daha çox quruyur. Bizdə, 
Zaqafqaziyada torpaq hər yerdə eyni olmadığmdan, -  deyə Zərdabi 
davam edir, -  yəni bir yerdə qumsal, başqa yerdə gilli və s. oldu- 
ğundan, külək əsəndə torpağm daha az bərkimiş hissələrinin quru- 
muş hissəciklərini havaya qaldıraraq çoxlu qum və tozu sovurub apanr.



Beləliklə, toıpağın səthi kəskin surətdə dəyişir: “ ...havaya qalxmış 
qum bərk cisimlərin ətrafmda toplanaraq təpələr əmələ gəürir, qon- 
şuİuqdakı becərilən sahələri basır və həyatm ölümlə mübarizəsi baş- 
layır. Həyat necə güclü olursa olsun, qeyri-bərabər mübarizədə sönür 
və ölüm öz kobud əlini daha uzaqlara uzadaraq daha çox qurbanlar
apanr..1L L  ♦ « a •

Təbiət hadisələri ilə, qıuraqhqla mübarizədə Zərdabi Zaqafqaziya 
çöllərində meşələr salmağı zəruri hesab edirdi. Zərdabi yazırdı: 
“Əminliklə demək olar ki, son illərdəki achğm səbəbi quraqhqdu- və 
ticarətin çətinləşməsinin səbəbi -  çaylarm dayazlaşması, bu da 
meşələrin məhv edilməsinin bilavasitə nəticəsidir

Zərdabi deyir ki, böyük təəssüflə onu təsdiq etməliyik ki, bizim 
diyann tarixi, xüsusən onun topoqrafıyası qaranhq məsələdir. Bunun 
nəticəsində biz meşələrimizin keçmişdəki vəziyyəti haqqmda daha 
müfəssəl söz demək imkamndan məlırumuq. Bir zamanlar indiki 
Muğan və Mil çöilərində həyat qaynamış, hər yerdə ağaclar bitmiş- 
dir. Bu, suvarma arxlarmm qahqlannm, şəhər və kənd xarabahqla- 
nnm  və hətta indiyə kimi qalmış bəzi ağaclann mövcudluğu ilə sübut 
olunur, — deyə Zərdabİ davam edir, — məsələn, ...Mil düzündə 
müsəhnanlarm “Peyğəmbər düzü” adlandu'dıqlan hissədə. Yüz illərlə 
suvanhnamış bu əncir və nar ağacları... köçərilərin mərhəməti sayə- 
sində yaşamaqda və [bu] çölün keçmiş mədəniyyətinə şalıidlik
etməkdə davam edh'lər.

Elə indi də bütün bu çöllərdə ilin məlum vaxtmda bitən otlar ara-
smda tez-tez cavan pahd, qarağac, tut və s. pöhrələrinə rast gəhııək
olur ki, bu da onlann buralarda bu yaxmlaradək “pis yaşamadıqla-
rmı” və burada müvəqqəti məskunlaşan köçərilər tərəfındən məhv
edildiklərini sübut edir, indi isə onlann mal-qarası hər il cavan pöh-
rələri məhv edir... 150 il bundan ə w ə l Muğanda şəhəriər və kəndlər
olmuşdur; əlbəttə, onlarm sakinlərinin bağlan və s. var idi; qonşu-
luqdakı kəndlərdə yaşayan kəndhlər bu şəhərlərin xarabahqlanndan
kərpic daşıyıb özlərinə evlər tikmişləi"^.

Zərdabi bir zamanlar Zaqafqaziya çöUərinin meşələriə örtüldü- 
yünü və torpağm çox məhsuldar olduğunu sübut edən tarixi misallara



əsaslanaraq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının artırıl- 
ması və kəndiilərin rifah halmm yaxşılaşdmhnası məqsədilə meşələr 
sahnması məsələlərinə ciddi yanaşmağı zəruri hesab edirdi.

Sonra Zərdabi ölkənin iqtisadiyyatmda Kür çaymm böyük əhə- 
miyyətini qeyd edirdi. Zərdabi yazırdı: “Kür çaymm iki sahihndə 
onun Muğan, Mil və Kür düzləri -  Şərqi Zaqafqaziyanm, xüsusən yay 
zamam ölü, kədər və ümidsizlik gətirən, keçilməz səlıralara çevrilən... 
geniş və zəngin torpaq sahələri uzamr. Əlbəttə, Kür çayı daşanda 
bu düzlərin çaya yaxm hissələrini də su basır; güclü daşqmlar zamanı 
isə su hər iki sahildə 10-20 verstlərlə (kilometrlərlə), hətta daha uzaq 
məsafədə olan torpaqlan basaraq, hər yerdə meyvələri və toxumlan 
yuyub aparır, onlan öz məhsuldar lili altmda basdırır. Uzunluğu 
təxminən 300 və eni 20 (hər tərəfdən 10) verst, sahəsi 6 000 kv.verst 
olan bütün sahədə güclü daşqm zamanı bizim Kür müxtəlif cinsdən 
olan milyardlarla ağac toxumu səpir, lakin ilin sonunadək nəinki onlar- 
dan biri də sağ qalmır, həmçinin keçmiş xoşbəxt zamandan qalmış 
qoca ağaclan doğrayıb yandınrlar” ‘.

Zərdabinin göstərdiyinə görə, 50-60 il bundan ə w ə l Kür 
çaymm hər iki sahili başdan-başa meşələrlə örtülmüşdü. Bu meşələr 
sakinlərin şəxsi mülkiyyətində idi. İldən-ilə Kür çayı sahilində yeni 
meşələr salmırdı. Təəssüf ki, -  deyə Zərdabi yazır, -  meşələri qoru- 
mağa və yeni meşələr salmağa borclu olan dövlət müəssisələri ağac- 
lan məhv etməyə birinci başladılar.

Zərdabi deyir: “Bu Tuqay meşələrinin məhvinə ilk təkanı nə 
qədər qəribə də olsa, məhz onlan qorumah olan bir müəssisə -  yerli 
dövlət əmlakı idarəsi verdi” .̂

Zərdabi göstərirdi ki, ölkənin kənd təsərrüfatmm və ümumiyyətlə, 
iqtisadiyyatmm inkişafı üçün meşəsalmanm böyük əhəmiyyəti var 
və təsadüfi deyil ki, indi Rusiyanm ayn-ayn ucqar yerlərində meşə- 
lərə keçmişdə olduğundan fərqli nəzəriə baxmağa başlamışlar. 
İndi, meşələri mühafızə komitələri yaradıldığı bir dövrdə Zaqafqa- 
ziyada da belə komitələr təşkil etmək lazundır. Məktəblərdə isə xüsusi 
ağacəkmə bayramlan təşkil edib, daha çox ağac əkənləri mükafat- 
landırmaq lazımdır. İqlimin, torpağm və s. yaxşılaşdmhnasmda meşə- 
lərin b ö y ^  əhəmiyyəti var.



Zərdabi yazır; “Biz artıq burada meşələrin keçmişdə necə məhv 
edildiyini və* indi də köçərilərin onlan necə məhv etdiyini demişik; 
təkcə 0 qalır ki, bu köçərilərin özləri burada oturaq sakin ediUb, hər 
icmaya adi pay torpağından əlavə meşə salmaq üçün sahə ayrılsm 
və bu icmaİara həmin sahələri hasara almaq, yaxud sadəcə tapdamb 
xarab edilməkdən qorumaq tapşınlsm, bir də görərsən ki, meşələr 
hazırdır; təkcə onlarm mövcudluğunu təmin etmək qahr .

Z ərd ab i e lm i ə d ə b iy y a tı iz ləy ird i. M ə s ə lə n , o , HayHHOe 0603 -  
peHHe” ( “E lm i ic m a l” )  ju m a lm ı m ü n tə z ə m  oxuyurdu .

Zərdabi yazırdı; “HayHHoe o6o3pemie”də (J\9  7, 8 və 10, 1900-cü 
il) “Meşə nə deyh” sərlövhəli çox maraqh bir tədqiqat verilmişdir”^ 
Bu məqaləni şərh edərkən Zərdabi floranm inkişafı haqqmda bir sıra
m ü h ü m  fik ir lər  s ö y lə y h .

Torpağm becəriknəsinin və gübrələrdən istifadənin qabaqcıl
metodlarmı təbhğ edərək, Zərdabi Azərbaycan kəndUlərini yüksək 
məhsul əldə etmək üçün aqronomiyamn qabaqcü metodlarmı tətbiq 
etməyə çağınrdı. Lakin 0 , təkcə yaxşı keyfıyyətU kənd təsərrüfatı 
məhsullanm əldə etməyi təbUg etməklə kifayətlərmıir, özü də yax- 
şılaşdınlmış arpa, buğda və digər taxıl sortlannm yetişdirilməsi ilə 
məşğul olurdu. Aşağıda Həsən bəyin kənd təsəm ifatı sərgisinə çox 
yaxşı keyfiyyətU arpa, buğda və yonca təqdim etdiyinə görə fəxri 
diplom alması haqqmda sənədin mətni veriUr:

' “Kaspi” qəzeti, 13 avqust 1899-cu il, Ng 172.
2 Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmal^ fondu, Həsən 

bəy Məlikov Zərdabinin arxivi.



KƏND TƏ SƏ RRÜ FATIV Ə  
SƏNAYE ƏŞYALARININ 1889-cu ildə 

TİFLİSDƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ 
Q A FQ A Z  SƏ R G İSİ

Ekspert Komissiyası I şöbəyə 1 və 2-ci qmplar üzrə sərgiyə təqdim olun- 
muş əşyalann (məlısullann) dəyərini müzakirə edərək Bakı qubemıyası Göyçay 
qəzası Zərdab kəndinin sakini H əsən bəy  MoUkovu çox yaxşı keyfıyyəth arpa, 
buğda, “S a lu f’ yem otu (alaf otu) və samana görə bürünc medala uyğun olan
III dərəcəli fəxri diploma layiq görmüşdür.

Bu m ünasibətlə Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəm iyyəti tərəfm dən möhür
əlavə edilm əklə (vurulmaqla) bu diplom verilmişdir'.

Elə həmin I889-cu ildə kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları- 
nın Tiflisdə təşkil olunmuş Qafqaz sərgisində Zərdabi bürünc medala 
ve balıqtutan alətə layiq görülmüşdü.

KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ 
SƏNAYE ƏŞYALARININ I889-cu ildə 

TİFLİSDƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ 
Q A FQ A Z  SƏ R G İSİ

Ekspert Komissiyası VII şöbəyə 57-ci qm p üzrə sərgiyə təqdim  olumnuş 
əşyalaı-m dəyərini m üzakirə edərək, Bakı qubemiyasmdan olan Z ə rd a b h  
H əsən  bəy  M əlikovu bahqtutan alətə görə bürünc medala uyğun olan
III dərəcəH fəxri diploma layiq bilmişdir.

Bu m ünasibətlə Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cam iyyəti tərəfm dən möhür
əlavə edilm əklə (vuruhnaqla) bu diplom verilmişdir^.

“Əkinçi” qəzetinin səhifələrindəki kənd təsərrütafı m əsələlə- 
rindən bəhs edən məqalələrin səciyyəvi xüsusiyyəti o idi ki, onlar 
geniş xalq kütiələrinin başa düşdüyü bir dildə yazılırdı.

“Əkinçi” torpağm gübrələnməsi və becərilməsi məsələlərinə də 
az diqqət yetirmirdi. Qəzetin nömrələrindən birində Zərdabi yazırdı

I Azərb. SSR EA Nizami adma Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmaiar fondu, Həsən
bəy Məlikov Zərdabinin arxivi.

 ̂Yenə orada.



ki, torpağı minerallarla, bitki çürüntüsü ilə, həmçinin heyvanlmn peyini 
ilə gübrələmək olar; bundan başqa göstərilən şeylərin qatışığı ilə də.

“Əz cüraleyi-cəmadat (minerallardan -İ/.77 .) işiənir; 1) əhəng 
daşı ki, onu yandmb üstə su töküb un təki edəndən sonra; 2) qarğa 
duzu (gips -  H.H.) ki, onu da yandınb un kimi edəndən sonra;
3) xörəkdə işlənən duz və bir neçə qeyri duzlar ki, onları da əzib xır- 
dalayandan sonra əkin yerlərinə çəkib onu şuxm (şum -  H.H.) 
etm əkgərək.

Ələfıyyat (bitki çürüntüsü — üç qisim olur: 1) bəlim (köv- 
şən -  H .H ), yəni ol otlarm budaqları (gövdələri -  H .H )  ki, onların 
toxumu insana gərəkdir, məsələn, arpa, buğda bəlimi; 2 ) yarpaqlan 
lazım olan, məsələn, tənbəki otunun budaqlan; 3) kökü lazım olan, 
məsələn, yerkökü, zılx (çuğundur -  H.H), kartofian budaqlan və yar- 
paqlan; 4) ağaclarm xəzəli, qarğı qamışı, şirin ya da dərya suyunda
əm ələ gələn otlar və qeyrə” '.

Daha sonra bu məqalədə Zərdabi başqa gübrə növlərini təsvir edir 
və öz oxuculan olan kəndliləri mümkün qədər kənd təsərrüfatı sahə- 
sindəki yeniliklərdən istifadə etraəyə çağınr. O, Azərbaycan kənd- 
Ulərinin torpağı əkib-becərmək məsələsində ata-baba qaydalann- 
dan əl çəkib, yeni üsullardan istifadə etmələrini ehtirasla arzulayırdı.

Torpağı əkib-becənnəyin yeni üsullarmı təbliğ edərkən Zərdabi 
göstərirdi ki, kəndUIər aqrotexnikadan istifadə etsələr, daha az əmək 
sərf etməklə, daha yüksək məhsul əldə edə bilərlər.

Özünün “Heyvandarhğm inkişaf etdirilməsi və yaxşılaşdırılması 
tədbidəri haqqmda” raəqaləsində Zərdabi heyvan cinslərinin yaxşı- 
laşdırılmasma da böyük diqqət verir və heyvandarlığm ölkənin iqti- 
sadiyyatı üçün böyük əhəmi^^əti olduğunu göstərərək yazırdı: Yaxşı 
məhsuldarlıq şəraitində əkinçiliyə əsaslanan təsərrüfat, çörəyin 
qiyməti daira dəyişildiyindən, kifayət qədər gəUr verə bilrair, ... 
bazarlarm yaxşı öyrənilməsi isə göstərii' ki, beynəlxalq bazann şərt- 
ləri heyvandarlıq raəhsullan ixrac edən ölkələr üçün taxıl raəhsul- 
lan ixrac edən ölkələr üçün olduğundan daha əlverişlidir. Odur ki, 
Rusiyanm da iqtisadi nöqteyi-nəzərdən birinci qayğısı dairai tələ- 
bat mallan olan və qiymətləri istehsalçı üçün əlverişsiz dəyişik- 
liklərə uğramayan bu məhsuUarı ixrac edən ölkə ohnaqdan ibarət
olmalıdır”-.

I ««



Bir sıra sənədlər ondan xəbər verir ki, Həsən bəy Zərdabi ipək- 
çilik məsələləri ilə ciddi məşğul olmuş və hətta “Barama qurdunu 
yaxşı saxlamaq üçün dəsturiiləməldir” ' kitabmı yenidən işləyib, 
illüstrasiyalar əlavə etməklə, Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.

“Əkinçi” qəzeti Azərbaycan kəndliləri arasmda böyük təsir gücünə 
malik idi. Zərdabinin bu faydalı işlərində Azərbaycan kəndlilərinin 
onun tərəfini saxladıqlanm və hər yolla “Əkinçi” qəzetinin abunəçi- 
lərinin saymı çoxaltmağa çahşdıqlarmı təsdiq edən faktlar mövcuddur.

Gorani Moskvadan “Əkinçi”yə göndərdiyi məktubunda yazır; 
“Əlbəttə, bu barədə bizim kənd əhlində taxsu' yoxdur, mən keçən 
yayda onların çoxu ilə damşmışam, onlar hazırdır əli qabara-qabara, 
üzü tərləyə-tərləyə 3 manat cəm edib “Əkinçi” gətirsin. Amma çifayda, 
kənd əhli poşt admı eşitməyib və qəzet gətinnəyin qaydasmı biknir”-.

* * *

Zərdabi Azərbaycandakı feodal-patriarxal münasibətlərin əley- 
hinə çıxaraq kənd təsərrüfatmda kollektiv əmək ideyasmı geniş 
surətdə təbliğ edirdi. Bu mənada “Əkinçi” qəzetinin 1876-cı ildə 
buraxılmış 23-cü nömrəsindəki xəbər səciyyəvidir:

“Rusiyada bəzi kəndin əhli icma ilə əkin və ziraət edir. İndi 
“Zemledelçeski qazeta” yazu- ki, Finlandiya vilayətində 3 il bundan 
sabiq bir qəryədə 15 külfət birləşib yerlərini bir ediblər ki, onu birgə 
əksinlər. Onlar 3 adam intixab edib ki, calislərin işləməyinə mülahizə 
edib sonra hasildən gələn il üçün toxum saxlayıb artığmı onlann 
arasmda təqsim eləsin...

Bu qaydanm yaxşılığı ondan məlum edir ki, zikr olan qəryənin 
əhli həmişə biçiz olub. Amma bu halda ol icmai bina edənlər elə tava- 
nah olublar ki, əkin üçün maşmlar gətirdib öz uşaqlan üçün m ək- 
təbxana açıb onun müəlliminə ildə 300 manat verirlər.

Belə camaat ilə iş görməyin bir xeyri də budur ki, tənbəl olan 
kəslər həm gərək işləsin, yoxsa onlara hissə verməməkdən başqa, 
calislikdən də xaric edirlər.

' “ KpaTKOe pyKOBOÄCTBa K npaB H JlbH O M y BOCnHTaHHIO UieJlKOBHHHblX HepBCH

(“Barama qurdunu yaxşı saxlamaq üçün dəsturüləməldir”). Rus dilindən Azerbaycan 
dilinə Həsan bəy Məlikov tərcümə etmişdir. Tiflis, 1885.

 ̂“Əkinçi” qəzeti, 22 dekabr 1876-cı il, J'fö 24.



Nəhayət, hər kəs həqiqət naxoş olsa, ona hissə verirlər. Bu xəs- 
tələr birləşmiş təsərrüfatın sağlam üzvləri ilə bərabər pay ahrlar .

“Əkinçi” qəzeti kənd təsərrüfatmda yeni, mütərəqqi üsullann 
tətbiqi uğrunda fəal çıxış edir, həmçinin kənd təsərrüfatı bankınm 
yaradılmasmm məqsədəuyğun olduğunu göstərirdi.

Zərdabi özünün “Zaqafqaziyanm kəndU təsisatlarmm həyatm- 
dan” məqaləsini Zaqafqaziyada kəndli özünüidarəsi adlanan m əsə- 
ləyə həsr etmişdi. Zərdabi göstərir ki, Zaqafqaziya diyanm idarə 
edənlər, o cümlədən Bakı qubematonı Kolyubakin bu yeniUyin 
əleyhinə idilər. İdarənin agentləri kəndUlərin işlərinə qarışırdılar, 
“ ...formaUst idarəçilərin zamanmda isə belə müdaxilə çoxlu anla-
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Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin 1889-cu il noyabrın 12-də
Həsən bəy Məlikova verdiyi fəxri diplonı.



şılmazhqlar yaradırdı: bizdə kənddə heç kim öz hüquqlanm və vəzi- 
fələrini bilmir və kim “dəyənəkden birinci yapışdı -  onbaşı odur’” .

Sonra elə bu məqalədə Zərdabi kəndhlərin öz hüquqlarmı bil- 
məyib onlardan istifadə edə bilmədikləri, yuxanda oturan müdirlə- 
rin isə kəndhlərin işlərinə müdaxilə etdikləri halda yaranan vəziyyəti 
səciyyələndirir. Bunun nəticəsində “...aşağı rütbəli polis agentləri 
tərəfindən starşinahğa (yüzbaşıhğa) arzulanan namizədlər “göstəril- 
məsi” qaydası bərqərar olmuşdur” .̂

Zərdabi deyir ki, starşinalar (yüzbaşılar) seçilməsinə polis agent- 
lərinin güclü təsiri nəticəsində tez bir zamanda rəqiblər sırasmda bəy- 
lər nəzərə çarpdılar. “Bu sonuncularm üstünlüyü ondan ibarət idi 
ki, bəylər daha varh idilər və seçkilərdə uğur əldə etmək üçün daha 
çox pul xərcləyə bilirdilər” .̂

Zərdabi öz meqaləsində kəndh təsisatları adlanan bu tesisatlann 
düzgün fəalij^ət göstərməsi məsələsinə toxunmaqla yanaşı, habelə 
kəndli icmalannm təhsili məsələsini qoyurdu.

Zərdabi yazırdı: “Nəzərə ahnaq lazımdır ki, aynhqda her bir kənd 
icmasmm təhsili məsələsi qoyulanda... sanki belə icmalann saymm 
çoxalmasmdan qorxur və bir çox hallarda heç bir ümumi cəhəti 
olmayan bir neçə kendi bir icmada birleşdirməyə çahşırdılar. ... 
Belə ki, biz Göyçay qəzasmda belə bir hal bilirik: Xələc və Çalı 
kəndləri bir icmada birləşdirilmişdir, bunlardan birincisində 200-ə  
qedər, ikincisinde ise 100-ə  qədər baca var; birincisi şie kəndidir, 
ikincisi -  sünni; bundan əlavə, onlaıın arasmda tez-tez torpaq üstün- 
də mübahisə gedir və ümumi yığmcaqlarda say üstünlüyü olan birinci 
kənd qalib gəlir. Burada müxtəlif anlaşılmazhqlar meydana gəlirdi 
və çahhlar dəfələrlə şikayət etmələrinə baxmayaraq, indiyə kimi 
Xəlec icmasmm bir hissesi olaraq qalır və itaət göstərmədiklərinə 
görə işin ən ağır hissəsini yerinə yetirir və daha çox natural mükəl- 
ləfıyyətlər daşıyırlar. Daha yaxşı olmazdımı ki, 100 belə birləşmiş 
icma əvəzinə 200 sadə icma olsun: onda nizam-intizam da daha çox, 
elə icmalar öziəri də daha yığcam, yekcins olar, onlann ayrı-ayn üzv- 
ləri özlərini icmanm bir hissesi hesab edərək, ümumi fayda üçün 
daha çox çahşardılar. Ümumiyyətlə, nəzəre almaq lazımdır ki, bizim



məmləkətdə əhali qızğm təbiətlidir və öz istəyinin tez yerinə yet- 
məsini istəyir; buna görə də başçmm hadisə yerinə tez gəlib çat- 
ması mübahisələrin və anlaşılmazlıqlann mürəkkəbləşməsinin qarşı- 
sım alar və onlar indi olduğu kimi hər dəfə belə qanh nəticələr 
vemıəzdi. Bu əsasdan çıxış edərək, yaxşı olardı ki, 100 və daha çox 
bacası olan hər bir kənddə bir aynca müstəqil icma təşkil olunsun ki, 
onlarda başçılar ilk çağınşda kəndhlərin köməyinə gəUb çata bil- 
sinlər” ‘.

Özünün "Bizim kənd məktəbləri” sərlövhəU məqaləsində Zərdabi 
kənd məktəblərinin vəziyyətini hərtərəfli təhhl etmişdir. O, Zäqafqa- 
ziyanm şərq hissəsinin xalq təhsili işində gerihyinİ xüsusi olaraq qeyd 
edirdi. Zərdabi 1899-cu ildə göstərirdi ki, Şərqi Zaqafqaziyada kənd 
məktəbləri, özü də tək-tək, yalnız son zamanda açıhnağa başlamışdır.

Zərdabi yazırdı ki, böyük kədəriə etiraf etmək lazım gəlir ki, 
əhali bizim ibtidai və ümumtəhsil məktəblərinin faydasmı lazmıi 
səviyyədə qiymətləndirmir. Ruhanilər, mülkədar-bəylər kəndlərdə 
məktəb şəbəkəsinin inkişafma hər vəchlə mane olurlar. O vaxtm 
ictimai quruluşundan danışarkən Zərdabi qeyd edirdi ki, bu məktəb- 
lərdə əldə olunan biliklər, daşh sahəyə düşüb yetişə bilməyən sağlam 
toxumlara bənzəyir. Zərdabi deyirdi: “Əlbəttə, belə bir bitkinin üzə 
çıxmasmm özü belə artıq tərəqqidir: o özü ölsə də, həmin cüzi 
torpaq qatmı gübrələyir ki, həmin qat ondan sonra ora düşən növ- 
bəti toxumu daha tez və daha yaxşı bitirəcək, lakin bütün bunlar heç 
də rahat, məhsuldar torpağa səpilən bütün toxumlarm cücərib qol- 
budaq ataraq lazımi dərəcədə bol məhsul ven-nəsinə bərabər tutula
bihnəz” .̂

Zərdabi sənaye məsələlərinə böyük diqqət yetirirdi. O bu müna- 
sibətlə yazırdı:

“Ülumi-sənaət böyük dəstgah və vəsi büsatdır ki, cəmi ümurati- 
səltənət, ticarət, ziraət və qeyr ona möhtacdır və bu əməl 2 qisimdir: 
əl ilə qaynlan və maşm ilə əmələ gələn: əl ilə qaynlan şeylərdən və 
maşm ilə əmələ gələn əlilə qaynlan çəndan karsazhq olmaz, ümdə 
maşmdır”^



Əmək proseslərini səmərəliləşdirmək və məhsulun keyfıy- 
yətini yüksəltmək məqsədilə Zərdabi istehsal proseslərini mexanik- 
ləşdirməyi məsləhət görürdü. Maşmlarla istehsahn əlle istehsaldan 
daha məqsədəuyğun və üstün olduğunu sübut etmək üçün Zərdabi 
yazırdı ki: “ ...amma əl ilə sikkə olanda biri böyük, biri kiçik, biri 
uzun, müxtəUf tərkiblər ilə çıxır, necə ki, görürük. Pəs lazımdır 
maşmlar bina edib işləri maşma salmaq. Maşmsız bizim Yəzd, Həmə- 
dan, Brucerd çitləri olur, hər biri 4-5 arşm, biri qumaş, biri bədqu- 
maş, biri enh, biri ensiz. Əcəb budur ki, 5 arşm deyilən 4 nim, 4 deyilən 
3 nim ya 3 gəlir” '.

Zərdabi istehsahn mexanikləşdirilməsi ideyasmı irəh sürərkən 
onun təkmilləşdirihnəsi haqqmda düşünməyənlərin əleyhinə aman- 
sızcasma çıxış edirdi. O yazırdı: “Əcəba ki, bizim camaat heç bir 
əməllərinə tərəqqi vermək fıkrində deyil, bəlkə tənəzzül vemıəkdə 
səy edir. Lakin xalq öz məaşi-əbdanlarma tərəqqi vennəyə anən- 
fəanən millət, dövlətləri zə if olur” .̂

Zərdabi “Qafqaz kustar komitəsi haqqmda bir neçə söz” məqa- 
ləsində kustar sənayenin vəziyyətini səciyyələndirərək göstərirdi ki, 
Şərqi Zaqafqaziyada kustar üsulla yun və ipək istehsah geniş yayıl- 
mışdır. Lakin kustar sənayeçilərin kifayət qədər istehsal vasitələri 
olmadığmdan və ümumiyyətlə, onlann sənayesi qeyri-qənaətbəxş 
vəziyyətdə olduğundan, habelə kustar sənayeçilərin özləri rəsmxət 
və rəsmin elementar əsaslan ilə tamş olmadıqlarmdan, öz əsərləri 
üzərində bu və ya digər əşyanm, yaxud heyvanm orijinah ilə heç 
bir ümumi cəhəti olmayan təsvirini verirlər. Onlann dəzgahlan köh- 
nə, ata-babadan qalmadır. Kustar istehsahn inkişaf etdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi üçün Zərdabi texnikanm bütün naiUyyətlərindən 
istifadə etməyi zəruri hesab edirdi. Bu işdə, onun fikrincə, Qafqaz 
Kustar Komitəsi böyük rol oynamah idi.

Zərdabi yazırdı: “Madam ki, bizim bütün kəndlərdəki kustar 
toxucular müsəlman qadmlardır, onda yaxşı olardı ki, komitə işin 
lap əw əlindən  bunu nəzərə alaraq kəndlərə texniki təhmatçı 
qadmlar göndərəydi ki, onlarm rəhbərliyi altmda qadmlar toxuculuq 
işinin yaxşılaşdınlmış üsullarmı öyrənəydilər.
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Hələlik bizim digər kustar sənaye sahələri haqqında geniş 
söhbət açmayıb, Qafqaz Kustar Komitəsini salamlayaraq və ona 
müvəffəqiyyət və Öz işlərini geniş və məhsuldar şəkildə yaymağı 
arzulayaraq məsləhət görək ki, o yalnız bizdə mövcud olan kustar 
istehsal sahələrinin təkmilləşdirilməsi ilə məhdudlaşmasm, əksinə, 
yeni, məsələn, ölkəmizdə geniş yayılacağı gözlənilən saman, söyüd 
yatpağı istehsah kimİ sahələrin də yaranması qayğısma qalsın.

Biz komitənİn diqqətİni bir məsələyə də cəlb etmək istəyirik. 
bizdə mövcud olan kustar peşələrİə demək olar ki, yalnız qadmlar
məşğul olurlar...

Kustar istehsah əhahnin daha çox hissəsi arasmda inkişaf etdir-
mək və onun kişi qismini ona həvəsləndirmək -  bax, kustar
komitəsi buna səy göstərməhdir” '.

Ölkədə sənayenin inkişafı üçün Zərdabi həmçinİn ixtisash 
istehsai ustaları hazırlayan xüsusi məktəblər açılmasmı zəruri hesab 
edirdi. O yazırdı: “Pəs millət, dövlət qeyrəti çəkən qardaşlar gərək 
xəyalat və qəvaidi-mövhuməni kənara qo^oıb başanq və qüvvə 
sahibləri əsbab, alati-tərəqqiyyat və məktəbxanalar bina edib 
maşm və ustadlar gətirib və ətfah qaideyi-ülum ilə tərbiyət etsin- 
lər, ta kəm -kəm  baxəbər olub öz məaşi-əbdanma lazım olan işləri 
əm’ələ gətirsinlər. Axır, insaf, təfəkkür yaxşıdır: Laməhalə bunu 
mülahizə etmək ki, haçanacan saİr miUətlərə möhtac olaq^ bizim 
Quran və kitabianmız xarici kağızlannda yazılsm və bizim ətfai və 
cavaniar bikar, biehn, bitərbiyət oiub əksəri əcamirü ovbaşiar iiə 
papağm kəc qoyub küçəiərdə yar-yar oxuyub gəzsinlər?”"

Zərdabinin fəaliyyətində diqqəti cəlb edən odur ki, o, lıəmişə 
milli istehsaİm genişİərmıəsinə, öikə iqtisadiyyatmm qaİdınİmasma 
cəhd edir, həmçinin öikəyə xarici kapitahn nüfiız etməsi əieyhinə 
kəskin çıxış edirdi. “Əkinçi” qəzeti milli istehsaiın inkişafmm böyük 
iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti oiduğunu təbİiğ edərək yazırdt:

“...Tüccari-isİam öz məmİəkətİərinin ipək, pambıq və yunun 
apanb Moskva və Firəng karxana sahibiərinə ucuz qiymətiə satıb 
haman şeylərİ ki, bir ii ondan sabiq onlara vermişdiİər və onlar bu 
ii m üxtəiif surətlər iİə parça qayınbiar, artıq qiynıətə aİıb daia



gətirirlər və əgər güzəranlıq babında riayəti-ümur etsələr, heç vaxt 
belə bihünərliyi qəbul etməyib onun çarəsinin xəyahna düşərlər ki, 
öz məmləkətlərində fabrika açıb öz məhsullanndan müxtəhf parça 
qayınb, qeyri millətlərə satsmlar. Əgər biz müsəlmanlar bu qəbil 
zadlan idrak və mülahizə eləsək, səy edərik ki, “Əkinçi” qəzeti gün- 
də bir vərəq çıxıb bizləri bədbəxtUyimizdən müttəli etsin” '.

“Əkinçi” qəzetinin 1876-cı ildə çıxmış 7-ci nömrəsində Zərdabi 
göstərirdi ki, ölkənin iqtisadiyyatmm inkişaf etdirilməsi üçün maşm- 
lardan geniş surətdə istifadə etmək və elmin və texnikanm nailiy- 
yətlərini sənayeyə tətbiq etmək zənıridir. Zərdabi yazırdı: “Bu yolla 
biz milli sənayenin yüksək keyfıyyətli məhsullar verməsini təmin 
edə bilərik. Bəsdir! Biz nə vaxtadək öz kitablanmızı xaricdən gətiri- 
lən kağızda çap edəcəyik?”^

Ölkənin çiçəklənməsi üçün elmin və mədəniyyətin əhəmiyyəti 
məsələsini müzakirə edərkən Zərdabi, həmçinin onu da göstərirdi ki, 
təhsil oh-nadan güclü, qüdrətli ölkəni təsəvvür etmək olmaz, savad- 
sız əsgərlərdən təşkil olunmuş ordu öz ölkəsini yadellilərin hücum- 
larmdan müdafıə etməyə qadir deyil. Günəş kimi aydmdır ki, mədə- 
niyyətsiz, təhsilsiz ordu müvəffəqiyyət qazana bilməz. Orduya 
mədəni, bihkli sərkərdələr, qoşun başçılan lazımdır. Buna görə də 
hər bir xalqm təhsili və mədəniyyəti onun həyatmm və ləyaqətinin 
qorunub saxlanması üçün zəruridir.

“Nə üçün Azərbaycana gələn xaricilər burada varlanmaq mən- 
bəyi tapırlar” -  suahna Zərdabi belə cavab verir ki, biz öz ölkəmizdə 
yaşasaq da, öz doğma diyanmızm bütün sərvətlərini tanmıırıq. 
Bizim təhsil görməmiş, mədəni cəhətdən geri qalmış xalqımız fana- 
tizm təbhğatçılanna inanır, onlar isə heç də onda maraqh deyillər 
ki, xalq savadlansm, təhsil alsm, öz torpağmm sahibi olsun. Xaricilər 
xalqımızm gerihyindən, savadsızhğmdan və cahilhyindən istifadə 
edərək, ölkəmizin sərvətləri ilə tez tanış olur, onlardan istifadə 
edərək varlamrlar.

Zərdabi deyir: “Aşkar görürük ki, xarici vilayətlərin adamlan 
bizim vilayətimizə gəhb vilayət əhh müttəle olmayan şeylərin 
mübahği-xatir dövlət cəm edib və mənfəət apanrlar. Bir firəngi 
tacirindən soruşsan ki, Qafqazm filan şəhərində nə şey əmələ gəhr.



elm üzəri ilə onu elə bəyan elər ki, sən özün mat və mütəhəyyir 
qalusan” '.

“Əkinçi” qəzetinin səhifələrində Zərdabi, artıq yuxarıda deyil- 
diyi kimi, xarici mallarm idxah əleyhinə mübarizə məsələlərinə böyük 
diqqət yetirirdi. 0 , ehtirasla onu arzulayırdı ki, kaş bizim vətəni- 
mizdə zəruri qida şeyləri və sənaye mallan istehsal olunaydı.

Zərdabi yazırdı: “Amma bizim xalqm işlərinə baxanda bir əməli- 
kamil görmək olmur ki, millət təəssübü çəkən qardaşlar ona fəxr 
etsin. Libasdan tutmuş bəzi yeməli şeylərəcən xarici dövlətlərindən 
gətirdirik. Pəs heç olur ki, bu yoxsulluğumuzdan damşanda onun 
səbəbi eimsiz qalmağımız olduğun bəyan etməyək?”^

Zərdabi deyirdi ki, xarici mallan idxal etməkdən azad ohnaq 
üçün bizə elm və mədəniyyət ocaqlan şəbəkəsini daha da genişlən- 
dirmək, eiə etmək zəruridir ki, biz özümüz öz sənayemizin sahibi olaq, 
vətənimizin yeraltı sərvətlərini özümüz çıxaraq və bu sərvətlər 
xalqm sərvəti olsun.

Zərdabinin fıkrincə, “Əkinçi” qəzeti qədim Şərq nağıllarmı və 
hekayətlərini çeynəməklə məşğul olmamah, əksinə, hər vəchlə 
xalq kütlələrinin vəziyyətinin yaxşılaşdınlmasma kömək etməlidir. 
Bununla yanaşı, Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində xalqm 
ağır vəziyyətinin işıqlandırılmasına böyük diqqət yetirirdi.

Zərdabi yazırdı: “Ey qardaşlar, rəva deyil ki, sizin qəzetiniz də, 
bizcə qəzetiniz ki “Əkinçi” olsun, sizə “ 1001 gecə” nağılı desin.

Bu halda müsəlman milləti tufana düşmüş gəmi təkidir ki, hər 
ləpə onlann bir hissəsini apanb qərq edir. Belədə çox həmiyyətsiz- 
lik istər ki, qardaşiarımızın qərq olmağma baxa-baxa inək irəlidən 
yediyi çörəyi gövşəyən kimi Rüstəm Zahn nağılmı oxuyub keçmişdə 
olanlann qüwətinə fəxr edək və öz qərq olmağımıza əlac etməyək.

Pəs, dostum, doğru deyiblər ki, “əl həqqü mürrün” . Amma bizə 
hökm olub ki; qülil-həqq və löv kanə mürrün (deyin sözün doğru- 
sunu, acı da olsa)” !̂



Zərdabi elə bir dövlət quruluşu arzulayırdı ki, onda azad insan 
öz ölkəsinin təbii sərvətlərinin əsil sahibi olsun.

“Əkinçi” qəzeti müstəmləkəçilərinin və birinci növbədə 
azadlığı və demokratiyanı boğan ingilis kapitalistlərinin əleyhinə 
kəskin məqalələrlə çıxış edirdi. Belə ki, 1877-ci ildə çıxmış 11-ci 
nömrəsində “Əkinçi” yazırdı ki, çoxmilyonlu xalqlar bir neçə min 
ingilisin zülmü altında inildəyir. Hindistan əhalisi bu bir ovuc
yadellinin əlində sağmal inəyə çevrilmişdir.

Xarici kapitahn Azərbaycan sənayesinə nüfuzu ilə əlaqədar 
“Əkinçi” qəzeti və onun banisi Zərdabi, yuxanda göstərildiyi kimi, 
geri qahnış vəziyyətdə yadellilərə qarşı mübarizənin mümkün olma- 
dığmdan çıxış edərək, Azərbaycan xalqını öz doğma ölkəsini həm 
siyasi-iqtisadi, həm də mədəni mənada inkışaf etdırməyə çagınrdı*.

Xarici kapitalm Azərbaycan sənayesinə nüfiızu münasibətilə Zər- 
dabi, öz fıkrini obrazh şəkildə ifadə edərək deyirdi ki, daşqm zamam 
çay sahillərindən çıxıb ətrafı su basdığı kimi, bizi də bu mədəni adla- 
nan xalqlar qərq edəcək, əridəcək. Zərdabi Azərbaycan xalqına üz tu- 
taraq deyirdi: “İşləyin, tənbəllik etməyin. Tənbəllik insan üçün bəla- 
dır. Daha çox işləməyə, əməyi səmərəliləşdirməyə səy edin, çalışm 
tədricən sizin çörəyinizi əlinizdən alanlann silahını işlədəsiniz” .

“Kür çaymda gəmiçilik” məqaləsində Zərdabi abad ölkə üçün 
gəmiçiliyin inkişafmın əhəmiyyətini göstərir. O deyir ki, az və ya 
çox inkİşaf etmiş heç bir ölkədə Kür kimi nisbətən böyük çayda 
gəmiçiliyin olmadığını gönnəzsən. Sonra Zərdabi yazır ki, hələ 
keçmiş Qafqaz canişini knyaz Vorontsov ə w ə l Kür çayınm m ən- 
səbini Tiflis şəhəri ilə biriəşdirən gəmi yolu çəkmək istəyib, sonra 
İsə gəmiçilik haqqında heç fikirləşməyib də. Dövlət dairələrində za- 
rafatla deyirdilər ki, Kürdə üzən paraxodlaria yalnız Salyan malya- 
riyası daşımaq olar. Lakin sonralar Bakıda neft sənayesinin inkişafı ilə
əlaqədar olaraq iş tamamilə dəyişdi.

Zərdabi qeyd edir: “Zaqafqaziyanm şərq hissəsinə taun xəstəli- 
yinə tutulmuş bir ölkə kimi baxıldığı bu ...vaxt uzun müddət idi ki, 
davam edirdi. Nəhayət, Bakı qəzasının daşh və susuz çöllərində 
neft fantanları vurdu, hamı təbiətin bu möcüzəh təzahürünə (hadi- 
səsinə) təəccüblə baxırdı. Fantan sahibləri tezliklə milyonlar top-



ladılar və onda hər yandan bura kapitallar və biliklər axıb gəldi və 
keçmiş inzibati sürgün yerində həyat qaynamağa başladı...” ^

Zərdabi göstərirdi ki, Bakmm neft sənayesinin inkişafı Zaqaf- 
qaziya dəmir yolunun meydana gəlməsinə səbəb oldu və beləliklə, 
Zaqafqaziyanm şərq hissəsi inzibati mərkəzlə -T iflis lə  birləşdi.

Zərdabi yazır: “Bakı və onunla birlikdə bütün Xəzəryam inkişaf 
etdi və böyüdü... və buna görə də dəmir yolunun açümasmdan dər- 
hal sonra yenə də Kürdə gəmiçilik haqqmda, özü də bu dəfə onun 
mənsəbindən Yevlax dəmiryol stansiyasmadək gəmiçilik yolu açmaq 
haqqmda düşündülər. Yol mühəndisləri tapdılar, tam suölçənlər, 
karç (suya batmış ağaclar, qol-budaqh kötüklər) təmizləyənlər ştatı 
yaratdılar; fəhlələr üçün kayutlan olan barjlar quraşdırdılar və çaym 
məcrasmı batmış ağac qalıqlanndan təmizləyən flotiliya ildə 25 
min manat dövlət pulunu uda-uda Kür çaymda hərəkət etməyə başladı. 
Kür bojna əsas məntəqələrdə sutkada 3 dəfə suyun səviyyəsini ölçən 
suölçənlər qoydular, ...ağac qahqlarmm təmizlənməsi işinə əw əlcə  
Yevlax stansiyasmdan başlayıb, Kürün axarı istiqamətində üzüaşağı 
hərəkət etdilər. Beləcə bir neçə il işlədilər və deyildiyinə görə, 
100 verstdən artıq məsafəni təmizlədilər, lakin ...dönüb baxanda 
gördülər ki, yenə bütün təmizlənmiş sahədə yeni ağac qol-budağı var. 
Məlum oldu ki, onlar Kür daşanda üzüb gələn ağac qol-budağmı, 
kötüklərini Yevlax körpüsü yaxmlığmda tutub saxlamağı unutmuşlar 
və həmin ağaclar suyun dibinə gedərək yenidən maneələr yaratmışdır.

Belə olduqda qərara aldılar ki, işə aşağıdan yuxanya, məhz Salyan 
körpüsündən başlasmlar. Yenidən iş qaynamağa başladı, xüsusilə o 
günlərdə ki, b iı və ya iki ildən bir müfəttiş gəlh'di; işçilər üçün ərzaq 
daşımaqdan ötrü “Kür” adlı çay gəmisi aldılar və tez bir zamanda, bir 
neçə il ərzində Cavada (Gəncəyə) çatdılar...”^

Iqtisadiyyatm ümumi məsələləri ilə əlaqədar, Zərdabi ticarət 
məsələlərinə və ölkənin iqtisadiyyatmda ticarətin əhəmiyyətinə böyük 
diqqət yetirirdi.

Zərdabi göstərirdi ki, ticarətin təşkili ölkənin iqtisadiyyatmm 
mkişafı nöqteyi-nəzərindən dövlətin həyatı üçün böyük əhəmiyyətə 
malikdir.



O yazırdı: “Ticarət, əgərçi nəzərə asan gəlir, amma elm istər. 
Əqli-külli buyumr: ya məşərət-tüccar əlfıqhü sümmə mətcər 
(Ey ticarət əhli, [əw əi] bihkdir, sonra ticarət). Elmi-ticarətdə ziyadə 
mülahizə və təcrübat lazımdır. Hər Hafız kitabma, ya münəccim 
saatma baxanda dadistəd edənlərə əgərçi tacir deyirlər, amma onlann 
ticarəti kor-koranədir ki, təqhdi-xəridfuruş etməkdən gah nəf, gah 
zərər edirlər. Bəzi kəslər ki, nəzərdə çox nadandır, nadir ticarətdən 
tənxahi-küUi cəm edir, amma bəzi ki zirəkdir, ziyan edir’” .

Xalq arasmda ticarət sövdələşmələrinin gəUrli, yaxud ziyanh ola- 
cağı haqqmda müxtəlif əfsanələr yayan fanatiklərin əleyhinə çıxış 
edərkən Zərdabi göstərirdi ki, ölkənin inkişafı naminə əsil ticarətin 
təşkih üçün iqtisad elminin bütün nəahyyətləruıdən geniş istifadə 
etmək zəruridir. Burada, bütün məsələlərdə olduğu kimi, elmi cəhət-
dən əsaslandırümış sübutlarm ohnası zəruridir.

Zərdabi deyirdi ki, iqtisadiyyatı bilmədən ticarəti təşkil etirtək 
və ölkənin iqtisadi lıəyatmı yüksəltmək olmaz. Fakt fakthğmda qahr 
ki, əgər adam ticarət münasibətlərinin saxlanması üsuluna iqtisadi 
nöqteyi-nəzərdən diqqətlə baxırsa, onda ona aydm olur ki, elmi əsası 
oian ticarət ölkənin iqtisadiyyatmm inkişaf etdirilməsi üçün bir
təkandır.

Zərdabi digər ölkələrdə ticarət korporasiyalarmm mövcudluğunu 
qeyd edərək və onlann əlıəmiyyətini şişirdərək göstərirdi ki, bu tica- 
rət cəmİ30'ətləri sayəsində ölkənin iqtisadiyyatı mkişaf edə və irəli 
gedə bilir. Zərdabi deyirdi; “Əgər şəxs təfəkkür ilə bizim və sair 
millətİərin ticarətinə mütəvəcceh olsa, vazeh olur ki, onlar elm ilə 
ticarət etdiyinə külli-nəflər götürürlər. Məsələn, böyük şərakətlər 
və kompaniyalar bina edib külli dadistədlər edərlər, buxar gəmiləri və
qeyrə saxlarlar, maşmlar bina edərlər”^

Zərdabi o zamankı Azərbaycanm ticarət sahəsində geriliyinı də
tənqid edirdi. .

Zərdabi əməyin təşkili məsələsinə böyük diqqət yetirirdı.
O, cəmiyyətdə əmək bölgüsü apanlmasmm və peşələrin meydana 
gəlməsinin zəruriliyini özünəməxsus şəkildə izah edirdİ. Zərdabi 
yazırdı: “İnsan dünyaya gələn zaman hər kəs gərek özü üçün hər bir 
şeyi, məsələn, papaq, başmaq, çuxa və qeyrə tikəydi. Əlbəttə,



belədə ol işlərin heç birisini yaxşı əmələ gətirmək məqdur deyil idi. 
Ona binaən insanm qədəri artanda hərə bir işə məşğul olur, kimi 
başmaqçı, kimi dərzi və qeyi’ə olduğuna hər bir sənət tərəqqi edib”^ 

Zərdabi əməyi yüksək qiymətləndirirdi. O, dəfələrlə göstər- 
mişdi ki, hər bir adam işləməhdir.

Zərdabi hənıçinin əməkproseslərinin səmərəliləşdirilməsi məsə- 
lələrinə də toxunurdu. O, əməyi mexanikləşdirməyi zəruri sayırdı, 
belə ki, maşmlar hər işi təmiz və maksimal sürətİə yerinə yetirir. 
Maşmlardan istifadə edərək, insanlara daha az vaxt və qüvvə sərf 
etməklə əldə olunan məhsulun miqdannı artırırlar. Zərdabi deyirdi ki, 
əgər müəyyən bir şəxs 50 il işləyib, fərz edək ki, 10000 manat qaza- 
nır, onda o, maşmlann köməyilə 10 il ərzində 50 ildə edə bilmə- 
diyini edər.

Tənbəlləri tənqid edərək, Zərdabi yazırdı ki, onlar əməyə bir 
ağır yük kimi baxırlar. Zərdabi deyirdi: “Xülasə, heç bir həvəs ilə 
zəhmət çəkən yoxdur, hamı ya tənbəllik edib, işdən qaçınq, ya bikar 
oturub Allahdan buyuruq deyirik” .̂

Zərdabi göstərirdi ki, əmək yalnız var-dövlət mənbəyi deyil, 
əksinə, əmək sərf edərkən biz eyni zamanda xalqm qüdrətini artınrıq. 
Əgər biz işləməsək, yadelli gəlmələrin təzyiqinə davam gətirə bil- 
mərik. Zərdabi yazırdı: “Belədə bizlər bu tənbəlhk və bikariıq ilə 
onlarm müqabilində dura bilməyib, zindəganlıq cəngində məğlub 
olacağıq və necə ki, daşmış çaym suyu mürur ilə ətrafı qərq edir, 
habelə biz də o tayfalann arasmda mürur ilə tə ləf olacağıq”^

“Allah hər kəsə zəhmətsiz də bir parça çörək yetirər” -  deyən- 
lərə qarşı çıxışlannda Zərdabi hammı zəhmət çəkməyə çağınrdı. 
O göstərirdi ki, tənbəllik və bekarhq insan üçün zəhər kimidir.

Zərdabi yazırdı: “Pəs, qardaşlar, zəhmətinizi artırm ki, bikarhq 
və tənbəllik insan üçün zəhərdir. Zəhmət çəkmək vaxtmı uzatmağa 
səy edin...”**

' “Əkinçi” qəzeti, 22 sentyabr 1876-cı il, Ke ig. 
 ̂Yenə orada, 26 may 1977-ci il, JS9 11.
 ̂Yenə orada.
 ̂Yenə orada.



Azərbaycanda 1870-ci il kəndli islahatı mahiyyətcə kəndliİərə 
heç nə vennədi. Yenə də əvvəlki kimi, bəylər, xanlar, ağalar onlan 
amansızcasma istismar edirdilər. İstismarçılan öz qəzetinin səhifə- 
lərində ifşa edərək, Zərdabi dəfələrlə qeyd edirdi ki, onlar zadəgan 
adlanmağı xoşbəxtliyin son həddi hesab edirlər. Onlar yalnız ondan 
ötini bütün üsullardan istifadə edir, hər bir aiçaqhğa əl atırdılar ki, 
bəy admı qazansmlar. Zərdabi deyirdi ki, bu adamlar aİi müsəknan 
silki adlanan insanlarm sırasma daxil olmaq məqsədilə rüşvət verir, 
mümkün olan bütün üsullardan istifadə edirdilər. “Əlbəttə, belə bəylik 
axtaran kəs xalqm xoşbəxthk fıkrini çəkməz” '.

Zərdabi yazırdı ki, bəylər nəinki təkcə özləri elmə və maarifə 
can atmırdılar, onlar həmçinin elmə və tərəqqiyə səy edən hər kəsi 
kafir adlandırırdılar. Buradan aydmdır ki, — deyə o sözünə davam 
edirdi, — bəyİər heç zaman Azərbaycan xalqmm təhsilh, maariflən- 
miş, savadh olmasmda maraqh ohnamışlar, “...məzkur bəylik axtaran 
kəslər işin belə ohnağmı özlərinin xeyri hesab edir, xalqm gözü açıl- 
mağa səy etməyib... belə bəd əməllər ilə xalqm elm öyrənnıək yolu- 
nun qabağmı kəsib, onun dəxi ziyadə avam olmasma bais olublar” .̂

“Əkinçi” bəyləri birbaşa cəmiyyətin tüfeylüəri adlandınrdı. Qəzet 
göstərirdi ki, bu bəylər yalnız mollalar və digər tüfeylilərlə biriikdə 
eyş-işrətlə, kef-damaqla məşğul olmağı bacanrlar^

Bununla yanaşı, “Əkinçi” qəzeti azərbaycanh köçəri kəndhlərin
məişətini belə təsvir edirdi:

“Bizim Qafqaz vilayətinin admı eşidib üzünü görməyən elə fıkir 
edir ki, bizim adam belə gözəl yerdə cənnətdə olan kimi kef-damağa 
məşğuldur. 01 kəslər üçün bizim köçərilərin zindəganmdan bir neçə
kəimə damşaq:

Qışm çilləsində axşam düşüb. Obanm qazmalannı tamam qar 
basıb. Ora-buradan qar içindən tüstü çıxır. Mal-qara qayıdıb qaz- 
malara gəhb. Obanm əhli övrət kişiyə qanşıb. Kimi əlində kürək ağıl- 
larm içinin qannı atır, kimi tövləyə mal sürüyür, kimi köpəklərə yal 
bişirir, kimi qurd yaralayan mallann yarasına baxır, kimi götrüm



düşən malları qazmaya sürüyür. Xülasə, böyükdən-kiçiyə hərə bir 
işlə məşğuldur...

Buxarmm qabağmda oturub qazmaya baxırıq. Onun bir küncün- 
də buxan yanır ki, hərdən külək onun tüstüsünü içəri doldurur. Bir 
küncündə bir yarah keçi və iki təzə doğuhnuş buzov bağlanıb. Bir 
küncündə hacmm tulası doğub öz küçüklərini əmizdirir. Divarın üstə 
köndələn bərkinmiş ağacm üstə 5-6 toyuq yatıb...” '

O zamankı Azərbaycan köçərilərinin olduqca ağır vəziyyətinin 
Zərdabi tərəfmdən ustahqla təsvir olunmuş mənzərəsi belə idi.

Zaqafqaziyada kapitahst münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar 
Zərdabi göstərirdi:

“Hazırkı zamanda bizim Zaqafqaziya maqnit kimi, təkcə milli 
kapitah deyil, həm də xarici kapitah özünə cəlb edir; hər yerdə zavod- 
lar, fabriklər ucaldıhr, kompaniyalarm sayı yağışdan sonra bitən 
göbələklər kimi artır, torpaq tədqiq edihr və qiymətli bitki növləri 
əkihr, bir sözlə, hər yerdə həyat qaynayır...” .̂

Zaqafqaziya şəhərlərində kapitalist münasibətlərindən damşar- 
kən Zərdabi qeyd edii'di ki, Zaqafqaziyamn birneçə yüz minlik, başhca 
olaraq köçəri həyat tərzi keçirən köklü əhahsi indi də 100 il bundan 
əw əlk i kimi ümumi hərəkatdan geri qahr, onlar cəhalət zülmətinə 
qərq olub, yeknəsəq, mədəniyyət ziyasmdan məhrum kədərh bir həyat 
sürürlər.

Sonra Zərdabi öz məqaləsində Zaqafqaziyada iqtisadi vəziyyətin 
dəyişilməsi ilə əlaqədar köçərilərin həyatmda baş verən dəyişikliyi 
təsvir edir:

“Əkinçiliyin yaxşılaşması və yeraltı sərvətlərin emah ilə tor- 
pağa... əw əlki münasibət dəyişildi, hərə öz torpağınm qiymətini daha 
yaxşı bilməyə başladı və buna görə də indi köçəri dağİara, yaylağa 
gedərkən və oradan qayıdarkən sıxışdırıhr, o, sanki dəmir m əngə- 
nəyə salmmışdır; ona kəndarası dar yolla hərəkət etməyə icazə 
verilir və o, sürünü suvarmaq üçün belə yoldan çıxmağa hüququ 
ohTiadan, öz sürüsü ilə on verstlərlə yol getməli olur” .̂



Zərdabinin dediyi kimi, köçərilərin onsuz da ağır olan vəziyyəti 
bir də ona görə daha da ağırlaşırdı ki, oniar dağlara və geriyə gedər- 
kən özlərini müşayiət edən müxtəlif “nəzarətçilər”ə haqq vermeli 
olurdular.

Zərdabi yazır: “O özü istəmədən lıər adduTida haqq verib canmı 
qurtannalı, əkinləri yedirdiyinə görə istintaqsız və məhkəməsiz 
cərimə ödəməli, onu dağa və arana gedərkən müşayiət edən dağbəyi, 
elbəyi və sairə adlar altmda... köçərinin hesabma yaşayan “nəzarət- 
çilər”i saxlamah olur. Hamıdan çox qulduriardan ziyan görən də 
məhz köçəri olur: onun var-dövləti həmişə çöllərdə, demək olar ki, 
qoruqçusuz və nəzarətsiz gəzən mal-qaradan ibarətdir və hər kəs, 
hətta peşəkar olmayan quldur bu mal-qaradan onlarla baş qarət 
edib apara bilər; peşəkar quldurlar isə mal-qaranı aparmaqla məh- 
dudlaşmayıb, köçərinin həyatma qəsd edİr, onun müqəddəs aİlə 
hüquqlarmı pozur. KÖçəri bütün bunlara ona görə dözür ki, onun bu 
acı vəziyyətdən çıxmaq imkanı yoxdur” *.

Zərdabi köçəriləri quldurluqda günahlandıran çar məmuriannı
ifşa edirdi.

“Doğrudanmı bu bizim köçəri quldurdur və həyat tərzini dəyiş- 
mək istəmir? Sübut etmək lazımdır ki, -  deyə Zərdabi yazırdı, -  
köçəri quldur deyil və ola da bilməz: onun həyatı, var-dövlətİnin 
səpələnmiş şəkildə olması ona gündəlik ağır həyatdan və öz mal- 
qarasma nəzarət etməkdən aynlmağa imkan vermir. O, bir-iki gün öz 
mal-qarasmm ardmca getməsə, onun qoyun sürüsündən bir neçə 
baş da qalmaz; o öz sürüsünə bağlanmışdır ki, sürü ilə də, əlbəttə ki,
quldurluq etməyə gedə bilməz”^

Köçəri öz həyat tərzini dəyişmək istəyirmi? -  sualmı qoyaraq 
Zərdabi göstərirdi ki, Azərbaycanda köçərilərin bir hissəsi faktiki 
olaraq köçəri həyat tərzinə son qoymuşdur. Bu köçərilər torpaq 
becərir, payızhq taxıl və müxtəlif mədəni bitkilər əkirlər, baxma- 
yaraq ki, icarə şərtlərində onlara dövlət otlaqlanndan istifadə etmək
qadağan olumnuşdur.

“O nə köçəridir ki, -  deyə Zərdabi yazır, -  qışlaqlarda sonuncu 
çəyirtkə məhv olanadək qalmah olur, bu zaman naüıral vergidən azad 
olan kəndlilər öz taxülanm yığıb tayaya vurur, yanmda qarovul



qoyub, sonra artıq öz mal-qaralan ilə dağlara yollamr, orada da mal- 
qara otarmaq şərtləri m üxtəlif yaylaq alverçilərinin sayəsində elə 
dəyişilib ki, köçərilər artıq avqustun ortalannda öz qışlaqlanna qayıt- 
mağa və öz kənd təsərrüfatı işlərini davam etdirməyə məcburdurlar.

Beləliklə, bizim köçərilər özlərinin daimi qaldıqlan yerləri yalnız 
qısa zaman üçün təxminən iki ay müddətinə tərk edirlər və onlar şad 
olardılar ki, bu müflisləşdirici ağu* həyatdan tamamilə əl çəkib, mal- 
qaranm saymı azaldıb oturaq olsunlar. Lakin, əfsus, bu onlann özün- 
dən asılı deyil” '.

Zərdabi köçərilərin oturaq həyat tərzinə keçməsi üçün şərait 
yaratmaq uğrunda mübarizə apanrdı. Zərdabi göstərirdi ki, torpaq 
məsələləri ilə məşğul olan orqanlar da çar hökuməti kimi, köçəri- 
lərin həyatımn yaxşılaşdmlmasmm qayğısma qahnırlar. Onlann otu- 
raq həyat terzinə keçmələri üçün otlaq sahələri ayırmırlar və köçə- 
rilərin xahişləri təmin olunmur. Onlar hər yerdə eyni cavab alırlar: 
“Torpaqlara hələ mərz qoyulmayıb” və buna görə də onlarm xahiş- 
ləri də təmin olunmamış qalu'... Köçərilər də gözləyə-gözləyə qahrlar 
ki, dövlətə məxsus otlaq yerlərinə nə zaman mərz qoyulacaq və 
onlar öz torpaq paylannı alıb ətrafdakı kəndlilər kimi yaşayacaqlar” .̂

Öz məqaləsində köçərilərin həyatı haqqmda bütün dediklərini 
ümumiləşdirərək, Zərdabi belə nəticə çıxanr: “Biz öz köçəriləri- 
mizlə birlikdə ümid edək ki, Zaqafqaziya ehalisindən olan bir neçə 
min köçəri... vəd olunan torpağı alacaq və köçeri xalqlann müdafıəsiz, 
kədərli həyatmdan daha təminatlı olan yeni həyata başlayacaqlar”^

Zərdabinin köçərilərin oturaq həyata, əkinçilik fəaliyyətinə 
keçməsi ilə bağlı arzulan Sovet hakimiyyətinin sayəsində həyata 
keçmişdir.



Zərdabi “Əkinçi” qəzetinin səhifələrində fanatikləri ifşa edə- 
rək yeni, mədəni məişət uğrunda mübarizə apanrdı. “Əkinçi”də 
səhiyyə, gigiyena məsələlərinə dair və digər məqalələr və məlu- 
matlar çap olunurdu. Bu məlumatlann səciyyəvi xüsusiyyəti ondan 
ibarət idi ki, onlar aydm, hammm başa düşdüyü dildə yazılmışdı. 
Məqalələrdə Zərdabi m üxtəüf xəstəliklərdən qorumnağm yollan 
və s. barədə məsləhətlər verirdi. Məqalələrdən çoxu gigiyena və işçi- 
lərin əməyinin mühafızəsi məsələlərim işıqlandmrdı. Zərdabi qadm- 
lann və uşaqlann gecə növbəsində işləməsinin yolverihnəz oldu- 
ğunu göstərirdi. 0  həmçinin deyirdi ki, 14 yaşmdan 16 yaşmadək olan 
işçilərin iş günü sutkada altı saatdan çox olmamahdır.

Zərdabi özünün “Bədəni salamat saxlamaq dəsturüləməldir” 
kitabmda olduğu knni, “Əkinçi” qəzetində də xalqm məişətinə və
sağlamhğma böyük diqqət yetirirdi.

“Əkinçi” qəzeti yazırdı; “Bəzi hükəma yavıq əqrəba arasmda 
olan kəbindən törəyənlərin hesabma gedib, deyirlərdi ki, belə kəbin- 
dən övlad az olur, ondan lal, kor və qeyri naxoş və habelə səfahətli 
kəslərçoxtörəyü:” '. Buzamanqəzet göstərirdi ki, əgərkəbm  qohum- 
lar arasmda kəsilraişsə və əgər kəbini kəsilənlərdən hər hansı xəstə- 
dirsə, onda xəstəlik nəsildən-nəslə daha intensiv şəkildə keçir.

“Əkinçi” daha sonra qeyd edkdi ki, alkoqollu içkilərdən çox isti- 
fadə nəinki alkoqoliklərin orqanizmi üçün zərərUdir, həmçinin onlar- 
dan doğulan uşaqlarm sağlamhğma olduqca zərərli təsir göstərir.

“Əkinçi” qəzetinin səhifələrində Zərdabi “Elm xəbəriəri” sər- 
lövhəsi altmda elmi bilikləri xalq kütlələri arasmda geniş yayan sil- 
silə raəqalələr dərc etraişdü. Onlarda əhalinin raəişətdə özünün yolu- 
xucu xəstəliklərdən necə qorumah olduğu və i.a. göstərilirdi.

Zərdabi yazurdı: “İmtahan ilə bəyan olub ki, bəzi naxoşluq insan- 
dan heyvana və ya heyvandan insana düşür. Məsələn, sinə naxoş- 
luğu ki, ona sill deyirlər, heyvanda da olur və onlann südünü işlədən 
insana da düşür. Ona binaən sağraal mahn sill naxoşluğu olsa, onun 
südünü yemək məsləhət deyil. Ondan masəva onu sürüdə də saxla- 
maq yaxşı deyil. Ona binaən ki, sürüdə olan dana və buzovlar onu



əraib sill naxoşluğuna düşər. Həmçinin onun ətini də yemək yaxşı 
deyil. 01 səbəbə yəhudilərin adəti ki, mah kəsəndən sonra onu ciyə- 
rinə baxıb və gər yara olsa onun ətini yemirlər, yaxşı adətdir. Pəs sıll 
naxoşluğu olan heyvanı məsləhətdir tə lə f edəsən ki, onun ətinİ, ya
südünü insan və heyvanlar yeməsinlər” '.

Zərdabi özünün “Bədəni salamat saxlamaq dəsturüləməldir” adh 
xüsusi əsərində sosial gigiyenanm əsas məsələlərini göstərmişdir. 
Əsərin birinci fəsU mənzil şəraitinə həsr olunmuşdur.

Mənzilin gigiyenanm tələblərinə uyğunlaşdınlmasmdan danı-
şarkən Zərdabi göstərir:

“Ev, qazma, alaçıq, xülasə o yer ki, orada insan oturuij yuxulayır,
yaman olanda insan naxoş olmağa səbəb olur. Çünki belə yerin bədənə
təsiri mürur ilə olur və xəstəlik bina tutandan sonra aşkar olur, ona
binaən o yerlərin xasiyyətini piş əz vəqt bilmək gərək. Kəndistanda
eviər bir-birindən arah olduğuna onlann yaman olmağı o qədər məlum
etməyir” .̂

Zərdabi fəhlələr üçün olan mənzillərin vəziyyətini təsvir edər- 
kən fəhlələrə böyük ürəyiyananhqia yazırdı ki, öz əməkləri ilə 
cəmiyyət üçün sərvətlər yaradan insanlar ən ağır mənzil şəraitində 
yaşayn-lar. Zərdabi deyir: “Ələlxüsus fəhlələr üçün bir-birkıin içində 
tikilən evlərə ölüxana demək olar, çünki belə evlərdə sakin olan- 
ların hər ildə hər min adamdan yüzə qədəri ölür”^

Hər bir insamn həyatmda ictimai mühitin roluna böyük əhəmiy- 
yət verən Zərdabi yazırdı; “...insan bir-birini həlak etsə, camaat ohTiaz 
və camaatsız insan dolanmaz”'’. Zərdabi deyirdi ki, insamn cəmİy- 
yətdən kənarda mövcud olması ağlasığan iş deyil.

İnsan Özü özünü məhv edə bilər, — deyə Zərdabi davam edirdi, — 
bunun isə müxtəhf səbəbləri var. Bu səbəblərdən biri odur ki, bəzİ- 
ləri acmdan ölə bilər, bəziləri çox yeməkdən. “Necə ki, şamm piyi

' “Əkinçj” qəzeti, 15 fevral 1876-cı il. 3.
2 Həsən bəy Məlikzadə (Zordabi). “Bədəni salamat saxlamaq dəsturüləməldır”

Bakı, 1912, səh. 5-6.
 ̂Yenə orada, səh. 6.
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çox olanda piltəni boğduğuna və az olanda piltəyə çatmadığına 
onun işığı kəm olur, habelə insanm da yemək-içməyi ziyadə və ya 
kəm oianda onun bədəni zəiflədiyinə ona naxoşluq anz olub onu 
həlak edir. Az yemək və içmək insamn bədənini zəif eləməyi məlum 
və aşkar olduğuna, indi ancaq çox yemək və içmək bədənə zərər 
etməyindən danışacağıq” ^

Zərdabi habelə nə üçün insanlarm az bir hissəsinin varh, əksə- 
riyyətinin yoxsul olması məsələsini öyrənməklə də məşğul oİmuş- 
dur. Bununla əlaqədar olaraq Zərdabi insanm heyvanlardan nə ilə 
fərqləndiyindən damşmışdır.

Zərdabi yazırdı: “Qədim zamanm fılosofları deyirlərmiş ki, 
insan da heyvandu-, amma ağh artıq olmaq səbəbinə tamam hey- 
vanlann padşahıdır. Onun heyvan olmağı xüsusunda deyirlərmiş ki, 
hər bir insanda olan əcza heyvanda həm var. İnsan heyvan kimi yeyir, 
içir və onlar kiıni ölüb tələf olur. Heyvamn da insan kimi dili, külfəti, 
vətəni və qeyrəsi olur”-.

İnsan orqanizmini heyvan orqanizmi ilə müqayisə edərək, Zər- 
dabi qeyd edir ki, insan heyvandan zəifdir və o öz mövcudluğu üçün 
alətlər düzəldir, özünə müxtəhf paltarlar, ev tikir və beləliklə, həyat 
şəraiti yaradır. İnsanm iti dişləri və dımaqlan obnadığmdan o özünü 
yırtıcı vəhşilərdən müdafıə etmək üçün bıçaq, ox və sairə düzəldir.

Zərdabi yazır: “İnsanm bədəni düz durmaq səbəbinə onun üçün 
çapukluk, yəni yeyin yürümək mürakün deyil, amma at, eşşək, qeyri 
heyvanları tutub, öyrədib handa bir yeyin heyvana faiq gəlir. Xülasə, 
insan ağh artıq olmaq səbəbinə hər bir heyvanata.faiq gəlir. Pəs insan 
heyvanlann padşahıdır” .̂

İnsan heyvanlardan yalmz öz ağh ilə fərqlənmir. Öz müşahidə- 
lərinə, təcrübəsinə əsaslanaraq, o mükəmməl təbiətə təsir sistemi 
yaratmışdır ki, biz onu elm adlandırmq. Zərdabi deyir: “Su ilə maşm- 
lar, külək ilə dəyirman, su buğu ilə atəş ərradəsi, gəmi və qeyrə 
iştədib hətta göydə olan günün istisi ilə maşmlar bina edir. Pəs ağıl 
və elm ilə insan tamam dünyanı təsərrüf edə bilir”'̂ .

' “Əkinçi” qəzeti, 15 fevral 1876-cı il, 3
- Yenə orada, 21 iyul 1877-ci il, Ks 15.
 ̂Ycnə orada.
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Sonra Zərdabi cəmiyyətin yoxsullara və varlılara bölünməsinin 
səbəblərindən bəhs edərək göstərir ki, keçmişdə bəziləri çox, baş- 
qalan az işləyirdilər. Birincilər qüvvətləndilər, ikincilər zəİflədilər. 
Başqa sözlərlə deyilsə, bəziləri varlandıiar, başqalan yoxsullaşdı- 
lar. Zərdabi cəmiyyətdə yoxsullann və varlılann meydana gəlməsinm 
mahiyyətim başa düşə bilməmişdir. Onun cəmıyyətin yoxsullara 
və varhlara bölünməsinin səbəbləri haqqmda izahı qətiyyən dogm 
deyil. 0 , ictimai inkişafm qanunlan ilə tanış olmamış, sinifli cəmiy-
yətin mahiyyətini açıb göstərə bihTiəmişdir.

Zərdabi cəmiyyətdə yoxsullarm və varlılann vəziyyəti, onlann 
bir-birinə qarşıhqh münasibəti haqqmda yazırdı: “...Gücsüzlər günü- 
gündən gücdən düşdüyünə güclüləri dəxi güclüraq ediblər. Bu səbəb- 
lərə kasıblann tavanadan ehtiyacı artıb və gözü onun əlində qahb.

Tavana avamm avam ohnağmı öz nəfı hesab edib, onun əHni, 
ayağım, gözünü, ağzmı bağh saxlamağa səy edib ki, avam ağhm artınb 
maUkdünyahq iddiası etməyib, özünü tavanaya təəllüq hesab edıb,
onun artıq güclü olmasma bais olsun” '.

Binəsib yoxsullann vəziyyəti, -  deyə Zərdabi göstərir, -  Şərqdə 
xüsusilə bariz ifadə olunmuşdur. 0  göstərir ki, Şərqdə elə variılar 
var ki, onlann özbaşmahğı, pisliyi qarşısmda hətta fıronun əməlləri 
sönük göriinür. Zərdabi sözünə davam edib deyir ki, onlar kasıbm 
şirəsini sıxıb çıxararaq onu elə bədbəxt vəziyyətə sahblar ki, o, quru
çörəyə belə möhtacdır.

Zərdabi yazır: “Bu tövr ilə ağıl sahibi və dünyanı təsərrüf etmə- 
yə qadir olan insanm çoxu dünyanm maUkliyindən uzaq olub bəzi 
heyvanm zindəganma həsrət çəkə qaUb. Həqiqət, insanm çoxunun 
zindəganı bəzi heyvamn zindəgamndan yaxşı deyil. Məsələn, məlum- 
dur ki, bir heyvan hir ahunu şikar edib özü yeyir və əgər bir qeyr heyvan 
onun əlindən o ahunu almaq istəsə, onilə ölüncən dava edn. Amma 
insan qan-tər töküb qazandığmı avamlığı cəhətindən öz əUylə özün- 
dən güclülərə verir, onun dəxi artıq tavana olmağma bais olur” .̂

Sonra Zərdabi yoxsullann oiduqca ağır həyat şəraitini təsvir 
edərək göstərir ki, onlann bütün hüquqlan əllərindən aUımıışdır.



Onlara öz ehtiyaclarından danışmaq qadağan edilir. Zərdabi deyir: 
“Pəs insanın malikdünyalıq ixtiyan payimal olub, onun ağlı məhz 
tavanalar üçün işləyir. Əlbəttə, tavana kasıb ilə belə rəftar eləyir 
ki, onun özü üçün yaxşı olsun” ^

Varhlann şəriksiz hakimiyyətə maUk olduqlannı, onlann yox- 
sullan təzyiq ahmda saxlamasmı və cəmiyyətdə çoxluq təşkil edən 
ikincilərin hüquqsuz vəziyyətini etiraf edən Zərdabi cəmiyyətdəki 
ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasmm düzgün yolunu göstərə bil- 
nıəmişdir. Öz dünyagörüşünün məhdudluğu ucbatmdan o, istismar- 
çılara qarşı mübarizədə istismar olunan kütlələrin gücünü görə bilmə- 
mişdir. Varhlar və yoxsullar arasmda sinfı mübarizə əvəzinə, Zərdabi 
onlan qarşıhqh anlaşma üçün ümumi dil tapmağa və öz aralannda 
ittifaq bağlamağa çağırmışdır. Yoxsulun da, varhnm da xoşbəxtliyi 
bundadır, -  deyə Zərdabi bu məsələyə münasibət bildirir.

Baxmayaraq ki, Zərdabi cəmiyyətdə siniflər mübarizəsinin 
mahiyyətini başa düşmək səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir, cəmiy- 
yətin yoxsullara və varhlara bölünməsi məsələsinin qoyuluşunım özü 
Zərdabinin dünyagörüşü üçün artıq XIX əsrin 70-80-ci illərindən 
səciyyəvidir.

Sonralar Zərdabinin ictimai-siyasi baxışları əhəmiyyəth dərə- 
cədə dəyişilmişdir. Bütün Rusiyada və xüsusən Bakıda fəhlə sinfinin 
inqilabi hərəkatmm inkişaf etməsi, Azərbaycan kəndində kəndh çıxış- 
lanmn get-gedə çoxahnası, xüsusən başlanmış birinci rus inqilabı hadi- 
sələri, şübhəsiz, Zərdabinin dünyagörüşünə böyük təsir göstərirdi. 
Buna görə də təsadüfı deyil ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində 
Zərdabi Bakı Şəhər Dumasmda, dövri mətbuat səhifələrində çar 
məmurlannm özbaşmahğı və xəyanətkarlığı əleyhinə, bütün mür- 
təcelər əleyhinə xüsusilə kəskin çıxış edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, çar gizh polisinin 1 9 Il-c i ilə aid rot- 
mistr Martınov tərəfmdən imzalamTuş sənədlərindən birində jandarm- 
lar “...məşhur Sos.-Dem (mərhum) Həsən bəy Məhkovu...”  ̂xatır- 
ladırlar.



Zərdabi də M.F.Axundov kimi, geri qalmış şah İrammn dövlət 
quruluşunu qamçılayırdı. Zərdabi yazırdı ki, hətta İran qanunlarmda 
edilən bütün yeniHklər vəziyyəti dəyişmir. Əksinə, vətəndaşlar üzə- 
rinə yeni ağuiıqİar qoyur. Zərdabi 1876-cı ildə qeyd edirdi ki, yaxm- 
larda qəbul olunmuş qanunlarla hökmdarlar üzərinə ali ruhani şəxs- 
lərə ehtiram göstərmək vəzifəsi qoyulur. Zərdabi göstərirdi ki, 
məktəblər açmaq, uşaqlara təlim-tərbiyə verən, tərbiyəli adam tər- 
biyənin nə olduğunu və kimə və nəyə görə hörmət etmək lazım ol- 
duğunu başa düşmək əvəzinə onlar buna inzibati yolla nail olmaq 
istəyirlər. Yaxud yeni qanunlarda göstərilir ki, bütün işlər öz həllini 
şəriətə uyğun tapmahdır. Əgər hər hansı bir axund şəriətə zidd olan 
bir qərar qəbul edərsə, o, Ərdəbil həbsxanasma salınmahdır. Zərdabi 
bu münasibətlə öz təəccübünü ifadə edərək yazır: məgər bu 
vaxtadək mübahisələr və işlər şəriətə uyğun həll olunmurdu? Burada 
yeni olan nədir? Qanun? Belə nəticə almır ki, qanunlarda heç bir 
yeni şey yoxdur.

Yaxud hakimiyyətin cəza və təqiblərindən gizlənmək üçün olan 
“bəstlər”, yəni, “müqəddəs yerlər” adlanan institutu götürək. Zərdabi 
göstərir ki, bu institut hər yerdə ləğv edilmişdir: “Bəst İrandan başqa 
heç bir məmləkətdə qalmayıbdn. Əlbəttə, onun varhğı xalqm ehndən 
bixəbər ohnağmı sübut edir” ’.

Baxmayaraq ki, “Əkinçi” qəzetinə dünya siyasi məsələləri ilə 
məşğul olmağa icazə verihnirdi, onun səhifələrində başqa ölkələr və 
xalqlar haqqmda maraqh məlumatlar görünürdü. O cümlədən, Zər- 
dabi hələ onda yəhudi xalqmm çarizm və mürtəcelər tərəfmdən təqib 
olunması əleyhinə bir neçə məqalədə çıxış etmişdir. Aydmdır ki, o, 
senzura məhdudiyyətləri səbəbindən çarizmin qaragüruhçu siyasəti 
haqqmda birbaşa danışa bihnəzdi. Buna görə də Zərdabi öz fıkirlə- 
rini bildirmək üçün eyhamlardan istifadə edirdi. “Əkinçi” qəzetində 
I 876 - C 1 ildə Zərdabinin aşağıdakı məqaləsi verilmişdir:

“Osmanh dövlətinin Suriya vilayəti ki, ona xristianlar Pales- 
tinya deyirlər və orada Şam, Şərifı-Qüds, Şərifı-Beyrut və qeyri



şəhərlər var, keçmişdə yəhudilərin vətəni olııb. Amma... bir Rum 
şahı məmləkəti-yəhudini payimal edib” ‘.

Sonra Zərdabi yəhudi xaiqmm dünyamn digər xalqlan arasmdakı 
vəziyyətini göstərir;

“ ...Yəhudilər yer üzünə dağılıb hər bir tərəfdə dadistəd edirlər. 
Məsələn, bizim Rusiya dövlətində 4 milyon yəhudi var ki, onlardan 
heç bir əkinçi yoxdur, hamısı sənətkarlıq, ya tacirlik edirlər. Keç- 
mişdə ki, Avropada ol qədər elm olmayıb, yəhudilərə çox zülm edir- 
lər, amma onilə belə onlar öz dillərində və məzhəblərində qaim 
olduqlarma yəhudi milləti indiyəcən tə ləf olmayıb”-.

* *

Zərdabi XIX əsrin ilk Azərbaycan təbiətşünası olmuşdur. O təbi- 
ətşünaslıq sahəsinin bütün nailiyyətləri ilə maraqlanmış və rus 
alimlərinin bu sahədəki kəşflərini xüsusilə yüksək qiymətləndir- 
mişdir. Hələ 1899-cu ildə özünün “Orqanizmin yoluxucu mikrob- 
larla mübarizəsi” məqaləsində Zərdabi görkəmli ms alimi İ.İ.Meç- 
nikovu səciyyələndirərək yazırdı:

“Mikroskopik heyvanlar aləmi -  mikrobiologiya 20 il bundan 
ə w ə l inkişaf etməyə başlamışdır. Məşhur zoopatoloq, hazırda

%

Parisdəki quduzluq xəstəliyinin müalicəsi üzrə Paster Institutunda 
şöbə müdiri işləyən həmvətənimiz İ.İ.Meçnikov bu elmin ən böyük 
nümayəndələrindən sayılmalıdır. Prof Meçnikov elə birinci addımdan 
özünün heyvan orqanizmlərinin xəstəliklərə səbəb olan müxtəlif 
miki’oorqanimzlərlə mübarizəsi üzrə çox gözəl tədqiqatlarına baş- 
lamışdır. Meçnikovun bu nəzəriyyəsi bu cavan elmin bütün xadim- 
lərində ümumi maraq oyatmış, onlar arasmda canlı polemika doğur- 
muş və nəhayət, uzun mübarizədən sonra parlaq qələbə çalmışdır. 
İndi 0 hamı tərəfmdən qəbul edilir”^

Sonra Zərdabi Meçnikov nəzəriyyəsinin geniş yayıldığmı göstə- 
rirdi. Zərdabi deyirdi: “Hal-hazırda həkimlərin əksəriyyəti prof. 
Meçnikov tərəlindən təklif olunmuş “faqositoz” nəzəriyyəsini tətbiq 
edir, belə ki, o, immunitet zamanı müşahidə olunan təzahürləri



daha raəqbul şəkildə izah edir... “Faqositoz”un mahiyyəti orqanizmin 
müxtəlif amyöbşəkilli hüceyrələrinin, yəni təkhüceyrəli mikroskopik 
orqanizmlər olan amyöblar kimi hərəkət etmək və öz bədəninin 
bütün səthi ilə qidah şeyləri camna çəkmək qabihyyəti olan hüceyrə- 
lərin yoluxucu xəstəlikləri törədən mikroblan udmaq, zərərsizləş- 
dirmək, yaxud birbaşa öldürmək qüdrətindən ibarətdir. Orqanizmdə 
olan belə hüceyrələr bunlardır: ağ qan kürəcikləri, bu kürəciklərin 
“leykositlər” adlanan növü, dalaq ətinin bəzi böyük birləşdirici toxuma 
hüceyrələri və sairə”’.

Zərdabi mikrobiologiya məsələlərində dərin bilik nümayiş etdi- 
rərək bu elmin əsaslannı kütlələr üçün anlaşıqh olan bir dildə ifadə 
etmişdir.

“Bütün yoluxucu xəstəhklər orqanizmə onun üçün zərərh olan 
mikroblann daxil ohnası ilə şərtlənir, -  deyə Zərdabi yazırdı. -  Bu 
zaman yoluxmuş orqanizmdə aşkar olunan təzahürlər çox müxtəlif 
olub, həm mikroblarm özlərindən, həm də onlarm yoluxduğu orqa- 
nizmlərdən asıhdır. Elə parazit mikroblar var ki, yoluxmuş heyvanı 
bir neçə saat ərzində öldürürlər, məsələn, toyuqlan və dovşanlan 
tez bir zamanda öldürən toyuq vəbası. Başqa tərəfdən, məsələn, 
trixinlər, cüzam basilləri kimi elə qıcıqlandıncı yoluxucular var ki, 
insan orqanizmində mövcud olub, onun ümumi vəziyyətinə zərər 
yetirmir. Bir çox onurğah heyvanm qanmda çox vaxt mövcudluqlan 
həmin heyvanlann sağhğmda heç bir xəstəlik hadisəsi ilə müşayiət 
olunmayan böyük sayda parazit tapılır.

Parazitlərin sayı olduqca böyükdür və birincilər və onlarla birlikdə 
yaşayan ən təhlükəsizlər arasmda bütün keçid pillələri mövcuddur.

Parazitlərin heyvan bədənində yayılmasma aid toplanmış məlu- 
matlar da az maraq kəsb etmir. Elə mikroblar məlumdur ki, onlar 
orqanizmi yalmz bağırsaqlar yolu ilə yoluxdururlar, məsələn, vergül- 
şəkilli vəba çöpü; halbuki həmin bu mikrob dəri altma yeridildikdə 
yalnız dəridə cüzi iltihab doğurur, Sibir xorasmm çöpləri isə, əksinə, 
bağırsaq kanahna təsir etmir, dərinin altma yeridildikdə isə orqa- 
nizmi öldürür. Elə mikroblar olur ki, onlar yalnız orqanizmin bir nöq- 
təsində cəmləşirlər, məsələn, tetanus çöpləri və elələri də olur ki, 
bütün bədənə yayıhr və yalnız onda təsir göstərirlər, məsələn, qa- 
yıtma yatalağm spiralvari çöpləri” .̂
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Həsən bəy Məlikov Zərdabinin Lev Nikoiayeviç Tolstoya məktubunun birinci
səhifəsi. Oktyabr, 1903-cü il.



Zərdabi mikrobiologiyada parlaq səhifə açmış İ.İ.Meçnikovun 
təliminə böyüic əhəmiyyət verirdi. 0  göstərirdi: “Yoluxma, yaxud 
orqanizmin zəhərlənməsi təzahürlərinin belə müxtəlifliyi şəraitində 
xəstəliyə tutulmama qabiliyyeti, yaxud immunitet raəsələsi çox 
mürəkkəb görünür. Bu məsələ barəsində bizim alimimiz Meçnikov 
bu nəticələrə gəlir.

Mikroblan öz təbii hahnda xəstəliyə tutuhııama qabiliyyəti olan 
orqanizmə yeridəndən sonra çox zaman onlann bir hissəsmin tezhklə 
məhv olduğunu, lakin böyük bir hissəsinin sağ qaldığnıı müşahidə 
edirlər. Bu qalan mikroblar m üxtəhf amyöbşəkilh hüceyrələr tərə- 
fmdən tutulur və içəri somlur. Elə bu prosesin özünü Meçnikov foqo- 
sitoz, mikroblan udan hüceyrələri isə foqositlər adlandmr. Sonun- 
cular hərəkəth və hərəkətsiz ohır: birinciiərin nümayəndələri rəngsiz 
qan kürəciklərirdn xüsusi növü olan leykositlərdir, hərəkətsiz faqosit- 
lərin nümayəndələri vəzifəsini isə qara ciyərin ulduzşəkilli hücey- 
rələri icra edə bilər” '.

Məqalənin sonunda Zərdabi yazırdı: “Sonra Meçnikov belə fərz 
edir ki, bədənin təbii halda xəstəhyə tutulmama qabihyyəti zamanı 
mikroblara faqosit hüceyrələrinin elementləri, yaxud onlarda yara- 
nan maddəİər təsir edir, bədənin qazanılan, yaxud süni xəstəhyə 
tutulmama qabiliyyətində isə başhca rolu bütün bədənin şirələri 
oynayu'; bu o deməkdir ki, birinci halda hüceyrələrin elementləri 
özləri nəinki mikrobları tutub saxlayır və onlarm dağıdıcı təsirinə 
mane olur, həmçinin onlan öldürür, ikinci halda isə orqanizmin mik- 
roblann təsirinə həssashğı kütləşir və beləliklə, orqanizm, necə de- 
yərlər, sığortalanır” .̂

Zərdabi özünün “İşıq və hava xəstəlik törədən ünsürlərlə müba- 
rizə aləti kimi” məqaləsində İ.İ.Meçnikovun təlimini populyarlaş- 
duınaqla yanaşı, bu məsələ üzrə öz baxışlarmı da verirdi. “...Meçnikov 
fərz edir ki, rəngsiz qan kürəcikləri, qara ciyərin və dalağm hücey- 
rələri məhz orqanizmin həmin köməkçiləridir ki, orqanizmə düşən 
xəstəHktörədici bakteriyaları məhv edirlər.

Bir sözlə, Parisdəki Paster İnstitutunun müdiri Meçnikovun nəzə- 
riyyəsi peyvəndin faydasmm təkzibolunmazhğmı və onsuz xilasm 
guya mümkün olmadığmı sübut edir.



Meçnikovun bu nəzəriyyəsi ilə yanaşı, başqa bir nəzəriyyə də 
mövcuddur ki, o, orqanizmin özünün həyat eneıjisinə, onun sağlam- 
laşdırıcı reaksiyalanna və eneıjinin və bu reaksiyamn qaldmlmasma 
kömək edən şərtlərə ümid bəsləyir. İşıq və hava da bizim orqaniz- 
mimizin bakteriyalarla mübarizəsini əhəmiyyəth dərəcədə asanlaş-
dıran bu şərtlərdəndir” '.

Zərdabi bildirir ki, Günəş işığı və təmiz oksigenlə zəngin hava, 
xəstəlik törədən ünsürlərlə mübarizə üçün təbiətin özü tərəfmdən 
təyin edilmiş həmin alət budur. Oksigenlə zəngin təmiz hava orqa- 
nizmin həyat eneıjisini və sağlamlaşdırıcı reaksiyasmı artınr.

Zərdabi göstərir: “Hal-hazırda artıq qarşısmda adi vasitələrin 
gücsüz olduğu müxtəUf xəstəUklərin müahcəsində yalnız Günəş işı- 
ğımn deyil, habelə elektrik işığmm qüdrətU bir vəsait olduğunun xey- 
rinə çoxlu ibrətamiz şəhadətlər toplanmışdu-. Elektrik işığımn oynaq- 
lardakı və əzəiədəki yel xəstəUyinin və hər növ nevralgiya (əsəb) 
xəstəliklərinin müaUcəsində tətbiqi haqqmda danışmağa ehtiyac 
yoxdur, elektrik işığmm köməyi ilə çiçək xəstəUyinin tam müaiicə-
sinə nail olmaq mümkün oUnuşdur’’̂

Zərdabi zəhmətkeşlərin sağlamhğmm qayğısmı çəkərək, o 
zaman Azərbaycanm bir sıra rayonlannda yayılıb, əhali üçün bir bəlaya 
çevrilmiş və minlərlə adamm ölümünə səbəb olmuş malyariya 
(qızdırma) xəstəUyinə tutulma haUan ilə sistenıatik mübarizə apanl- 
masmm zəruri olduğunu göstərirdi. O, professor R.Koxun bu sahə- 
dəki tədqiqatlanndan bəhs edərək bu tədqiqatlann maiyariya əley- 
hinə mübarizədə böyük əhəmiyyəti olduğunu qeyd edirdi.

Elmİn naiUyyətləıindən malyariya İlə mübarizədə istifadə etməyi 
tövsiyə edərək, Zərdabi aşağıdakı nəUcəyə gəlmişdir: “ ...Biz güman 
edirik ki, artıq bizim də, nəhayət, bu işə diqqət yetirməyimizin vaxtı 
çatmışdır, həm də ona görə ki, malyariyamn yayıldığı yerlərin icti- 
maiyyəti belə müaUcənin faydasmı dərk edərək hər cür qurban ver- 
məyə xəsisİik etməzlər. Əmin olmaq olar ki, bu halda birinci 
növbədə bizim zəngin torpağı, mötədil — isti iqUmi, suvarma üçün bol 
suyu, zəngin mineral sərvətləri — ən başlıcası isə, çöllər adlanan nə- 
həng miqdarda məskunlaşmamış azad torpaqlan olan Zaqafqaziya 
olacaq. ƏhaUnin bir neçə il ardıcıl olaraq qismən dövlətin vəsaiti



hesabına alınan xinin qəbul etməyə məcbur edilməsi nə xəzinə 
üçün, nə də sakinlərin özləri üçün elə də çətinlik törətməz, ancaq bir 
neçə ildən sonra bizim malyariya yayılmış ölkələrdə həyatm m ən-
zərəsi dəyişər...” '

“Torpaq, su və hava” əsərində Zərdabi kainatm inkişaf tarixini
xalq üçün anlaşıqh dildə ifadə edir.

Yerin yaranma tarixindən danışarkən o, yerin mövcudluğundan 
keçən milyon illər ərzində onun səthində baş vermiş nəhəng dəyi-
şikHkləri təsvir edir.

“K üreyi”Ərzin öm rü 10-20 m in  il deyil, bəlkə 10-20 m ily o n  ildən
də ziyadədir. Ona gÖrə bu uzun zamanda qoca yerin üzündə xeyh
təğyir və təbəddülat vaqe olmuşdur. O yerlərdə ki, çuxurluğu səbə-
bilə su cəm olub dərya və onun da dibində qat-qat torpaq əmələ
gəlmişdir, yanar dağ o yerlərin qatlannı qaldırdığı zaman bu qatları da
qaldınb quru yer edib və quru yerlər yatıb çuxurlaşdığına görə onlann
yerində dəryalar əm ələ gəhııişdir” .̂

Sonra Zərdabi yer üzündə faunanm (heyvanlar aləminin) və flo-
ranm (bitki örtüyünün) inkişaf tarixinə keçərək yazır:

“Yer üzündə və deryalarm içində zindəganhq edən heyvanat və
nəbatat məhv və tələf olduqlan zaman onlarm bəqa və cəsədləri belə
təzə əm ələ gələn qatm üstə düşür. Əgər bu qat gec əm ələ gəlirsə,
çürüyüb tələf olur və əgər qat tez əmələ gəlirsə, onlar o qaün üzünə
həkk olurlar. Müruri-zamanda onlar çürüsə də, yenə şəkilləri kağız
üzərinə basıhnış bir möhür kimi torpaq qatlannm üstündə qahr. Əgər
bu cəsədlərin içi boş isə, oraya da hl dolub onun içində o boşluq
biçmıdə daş əm ələ gəlir. Pəs hər bir suya düşən heyvanat ve nəba-
tatın çöl və içinin şəkli orada əmələ gələn qatm üstə düşüb baqi qalır.
Əlbettə, bu şeylərdən sümük, buynuz və qeyri tez xarab olmayan-
lann şəkli hər bir qatın içində qalu:. Əgər qat əmələ gələndə çox narm
şeydən əm ələ gəhrsə, o vaxt heyvamn bədəni quruyub tə ləf olunca,
0 narm lil bədənin içini doldurub, dönüb daş olur. Bu tövr daşda nə

' “Kaspi” qəzeti, 16 dekabr 1899-cu il, JV9 271.
2 Həsen bəy Məlikzadə (Zərdabi). “Torpaq, su və hava”. Bakı, 1912, səh. 7.
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ki heyvanın çöl və içərisinin və hətta onıın hər bir damarmm belə 
şəkh qahr. Hakəza bir ağacm yarpağı və ya heyvanm ləpiri də təzə 
əm ələ gələn qatm üstə düşəndə onun şəkh oraya düşür. Xülasə, 
yerin üzündə olan qatlar bir kitabdır ki, orada bizim yerin tarixi nəqş 
olunmuşdm-. Ağh və elmi olan kəslər o kitabı oxuyub küreyi-ərzin 
və onun üzündə olan heyvanat və nəbatatlann tarixlərini oxumağa 
müvəffəq olurlar. Bu aydm və hamı üçün oxunması müyəssər olan 
kitabı oxuyanlara məlum və aşkardır ki, yer üzündə olan qatlar, 
məsələn, daş kömürün qatı, ya əhəng və ya qeyri qatlann hər biri bir 
qeyri zamanda əm ələ gəlmişdir. M əsələn, daş kömür əgər bizim 
Qafqaziyada, İngiltərədə, Amerikada var isə, yəqin ki, bu yerlərin 
hamısı daş kömür əm ələ gələn zaman dərya içində imişlər. Çünki 
harada daş kömür olsa onun içində o zəmanənin heyvanat və 
nəbatatlarmm şəkh qalmış olur və bu şəkillərdən belə məlum olur 
ki, 0 zamanm özünə məxsus heyvanat və nəbatatları varmış” ^

Zərdabi bir materiahst təbiətşünas kimi dünyamn fövqəltəbii qüv- 
vələr tərəfmdən yaradılmasmı rədd edirdi. 0  göstərirdi ki, yerin 
yaranma tarixi çox qədimdir. Zərdabi yazır ki, elə bir zaman olmuş- 
dur ki, onda yer üstündə milyon illər ərzində heyvanlarm və bitki- 
lərin yaşaması qətiyyən mümkün olmamışdır.

Zərdabi müxtəhf qatlara müvafıq olan bitkilər aləmini heyvanlar 
aləmi ilə müqayisə edərək yazır: “...qonşu qatlann heyvan və ələfıy- 
yatı bir-birinə çox oxşayır. Və bir də axırda əm ələ gələn qatlarm 
heyvanat və nəbatatlan bizim zəmanəmizin heyvanat və nəbatat- 
lanna çox oxşayır” .̂ Zərdabi göstərir ki, ahmlər bundan çıxış edərək 
belə nəticəyə gəhrlər ki, müasir flora və faunamn mkişafı təkamül yolu 
ilə baş vermişdir və insanm mənşəyi bu təkamüllə əlaqədardır.

Zərdabi Azərbaycanm ilk darvinist təbiətşünası olmuşdur. Öz 
əsərlərində o, heyvanlar aləminin mənşəyinə böyük diqqət yetir- 
mişdir. O deyirdi ki, yer üzərində canh varhqlar əw ə lcə  təkhücey- 
rəh olmuşlar, sonra onurğasızlar meydana gəlmişdir, daha sonra isə 
onurğahlar və canh aləmin təkamülü, sonrakı inkişafı prosesində 
insan yaranmışdır. Zərdabi yazırdı: “ ...Hükəma belə qiyas edir ki, 
bizim zəmanədə olan heyvanat və nəbatatm hamısı bir neçə cüft 
heyvan və ələfdən əmələ gəlmişdir...”^



Canlı aləmin təkamülünün sübutu üçün Zərdabi aralıq forma- 
larm mövcudluğuna istinad edirdi. 0  deyirdi: “...bunlarm içində elə 
heyvan olub ki, indiki heyvanlann iki qisminə oxşayır. Məsələn, 
qanadh kərtənkələ (arxeopteriks -  ən qədim quş) olubdur ki, həm 
quşa, həm də bizim kərtənkələyə oxşayır. Xülasə, belə bizim zəma- 
nənin iki qisim heyvanma oxşayan heyvanlarm şəkh çoxdur’” .

* * *

''Bdni-Adəm haım qardaşdıv. 
Gərək qardaşlar arasma sülh vemiək".

Zərdabi

Zərdabi öz qəzetinin səhifələrində tez-tez xalqlar dostluğu m əsə- 
lələrinə, xüsusən Azərbaycan və erməni xalqlan arasmda dostluq 
m əsələlərinə həsr olunan məqalələr verirdi. O, bu xalqlar arasmda 
düşmənçihk toxumu səpməyə cəhd edən insanları onlarm şəxsiy- 
yətinə baxmadan ifşa edirdi. Belə ki, “Mşak” (emıəni dilində) qəze- 
tində çıxmış bir məqalə haqqmda Zərdabi yazu-dı:

“Ey cənab Arsruni (zikı- olan qəzetin münşisinin “Mşak” qəze- 
tinin naşiri və redaktorunun adıdır -  H.H.) əgərçi cənabmız doğru 
buyurursunuz ki, zəmanəmiz elm zəmanəsidir və bu halda ermə- 
nilər elm təhsil etməyə rağibdirlər, amma... neçə yüz ildir ki, biz 
ermənilər ilə qonşuluq edirik, indi cənabmıza eyb deyilmi ki, bizim 
aramızda ədavət sahrsmız...”^

Zərdabi Azərbaycan və erməni xalqlan arasmda milli düşmən- 
çilik toxumu səpmək və onu alovlandmTiaq istəyən hər kəsi məzəm- 
mət edirdi. 0 , millətlər arasmda baş verən toqquşmalann səbəb- 
karlan əleyhinə xüsusən kəskm çıxış edir və mürtəce millətçilər 
güruhunu damğalayırdı.

Zərdabi yazırdı: “Əkinçi” qəzetinin 4-cü nömrəsinə bax ki, 
yazmışdıq: bəni-Adəm hamı qardaşdır. Gərək qardaşlar arasma 
sülh vennək...”^

' Həsən bəy Melikzadə (Zərdabi). “Torpaq, su ve hava”. Bakı, 1912, səh.. 11 
' “Əkinçi” qəzeti, 17 fevral 1877-ci il, Ns 4.
 ̂“Əkinçi” qəzeti, 20 noyabr 1876-cı Ü, Xs 22.



Milli ayn-seçkilik salanlann əleyhinə ardıcıl mübarizə aparan 
Zərdabi göstərirdi: “ ...Müsəlmanlara varid olan əziyyətləri müla- 
hizə elə, fikrin də bu olsun qardaşlar arasma sülh verəsən, nəinki bu 
qisim mətləbləri qərəz ilə qəzetə yazasan ki, qardaşlar arasma ədavət 
düşsün.

M ən öz müsəlman qardaşlanma ərz edirəm ki, insanhq şərtlə- 
rinin birisi süluk və rəftardır.

Çinan ba nikü bəd  rəh  ro ki, bəd  əz  m ürdənət, Urfi, 
M üselm anət bə zəm zəm  şuyədü hindu bəsuzanəd.

(Ürfı, yaxşı və pislə elə yola get ki, sən öləndən sonra müsəl- 
man səni zəmzəm (suyu) ilə yusun, hindU (müqəddəs bildiyi odda).

Yaxşıhq yaddan çıxsa, yamanhq çıxmaz. Pəs heç vaxt yamanhq 
etməyin ki, məbada əvəzin sənə etməsə, qardaşma eləsin” .

"Əhsənül-Qəvaid

Zərdabi öz şifahi çıxışlannda olduğu kimi, “Əkinçi” qəzetinin 
səhifələrində də xalqlar dostluğu ideyasmı yürüdürdü. 0  həmçinin 
göstərirdi ki, Qafqazda çar müstəmləkəçiləri milh düşmənçihyi 
alovlandınrlar.

Hənifə xanım Məhkovanm yazdığma görə, 1905-ci ildə Həsən 
bəy Zərdabi bütün istedadmı və gücünü sərf edirdi ki, qarşıhqh düş- 
mənçihyin fəlakət olduğunu sübut etsin. “O, açıq deyirdi, izalı edirdi, 
sübut edirdi ki, bu, hökumətin fıtnəsidir...”^

* * *

Zərdabiyə ictimai inkişafm qanunlan məlum deyildi. O, döv- 
lətin sinfı əsaslarmı görə bilməmiş və dövlətin, miUətm və i.a. 
mahiyyətini özünəməxsus şəkildə müəyyənləşdirmişdir.

Dövlətin həyatmda Zərdabi iki mərhələni ayırd edir; birincisi o 
mərhələdir ki, onda dövlət müharibə vəziyyətində olur; ikincisi -

' “Əkinçi” qəzeti, 20 noyabr 1876-cı il, >Te 22.
2 Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Məlikov Zərdabinin tərcümeyi-halı” 

(əlyazma).



onda ki, dövlət sülh vəziyyətində olub, onun ifadə etdiyi kimi, 
gəmini sakitcə çiçəklənməyə, tərəqqiyə doğru aparır.

Zərdabi deyir ki, birinci mərhələdə dövlət müharibə vəziyyətində 
olduğu zaman, o bəzi funksiyaları yerinə yetirir. Başqa vəzifələri 
dövlət öz mövcudluğunun sülh mərhələsində yerinə yetirir.

İctimai hadisələrin yanlış, ideahstcəsinə başa düşülməsindən çıxış 
edərək, Zərdabi o zaman, XIX əsrin 70-ci illərində cəmiyyətdə 
sinfı mübarizəni görə bilməmiş, başa düşə bilməmişdir ki, dövlət 
hakim sinfm əlində istismar edilənləri susdurmaq üçün bir alətdir.

Eyni zamanda Zərdabi göstərirdi ki, yoxsullar həmişə varhlar- 
dan kömək umurlar, lakin varhlar yoxsullara kömək etmirlər. Zərdabi 
ən başhca, ən əsas şeyi, məhz azhğm, yəni istismarçılarm, varhlann 
zəhmət çəkmədən çoxluğun, yəni istismar olunanlarm hesabma 
yaşadığmı görmürdü. Öz fıkrini inkişaf etdirərək Zərdabi bu nəticəyə 
gəhr ki, azhq, yəni istismarçılar çoxluğun, yəni istismar olunanlann 
həyatmı təmin edir. Bu münasibətlə Zərdabi 1876-cı ildə yazırdı:

“Lihaza az qardaşlar çox qardaşİan dolandıra bilməz, ona binaən 
gərək varhlar insafı və varsızlar doğruluğu və insafı ortahğa qoyub, 
bir-birilə ə l-ələ  verib, köməkləşib, dövlət qazanmaq təriqəsin tap- 
mağa səy etsinlər” ’.

Zərdabi göstərirdi ki, lakin varhlarm və yoxsullarm ümumi ma- 
raqlan ola bilməz. Görünür, buna görə də nə varhlar, nə də yox- 
sullar bir-birinə etibar etmirlər və onlarm arasmda qarşıhqh anlaşma 
yoxdur. Cəmiyyətin gerihymin səbəbini Zərdabi varhlarla yoxsul- 
lar arasmda qarşıhqh anlaşmanm ohnaması ilə izah edirdi.

Zərdabinin ictimai-siyasi baxışlanmn formalaşmasma XIX əsrin 
60-cı illərində Rusiyada utopik sosiahzmin təbliğatçılan olmuş 
petraşevskiçilər güclü təsir göstərmişlər.

Hələ Moskva universitetinin tələbəsi olarkən Zərdabi petraşev- 
skiçi-şair A.N.PIeşeyevlə dostluq əlaqələri yaratmışdı. “Tələbə 
vaxtmda Həsən bəy qabaqcıl ziyahlarm arasmda dolaşmağa cəhd 
göstərmişdir. Petraşevskiçi-şair Pleşeyevin ailəsində şairlər cəmiy- 
yəti dəm əyə toplaşıb fransız sosiahstləri ilə tanış olurdular, Həsən 
bəy də orada onlarm öz adamı kimi qəbul olunmuşdu” .̂

' “Əkinçi” qəzeti, 29 fevral I876-cı il, Ko 4.
2 Hənifə xanım Məlikova. “Həsən bəy Melikov Zerdabinin tərcümeyi-halı” 

(elyazma).



A.N.Pleşeyevin rəhbərlik etdiyi dəməkdə birinci növbədə 
utopik sosialist Furyenin əsərləri oxunur və müzakirə olunurdu. 
F.Engelsin göstərdiyi kimi, Furyenin təlimi bmjuaziya aləminin bütün 
maddi və mənəvi yoxsulluğunu amansızcasma açıb tökür və onu 
əw əlk i maarifçilərin hamıya xoşbəxtlik gətirən zəka səltənətinin 
gəlişi lıaqqmda, bəşəriyyətin sonsuzluğadək kamilləşmək qabiliyyəti 
haqqmda parlaq ümumiləşdirmələri ilə müqayisə edir. Lakin Furye 
öyrədirdi ki, yeni cəmiyyəti sinfı mübarizə aparmadan qumıaq olar.

İnqilabçı gənclər dəməyinin fəaliyyəti, petraşevskiçilərin, xüsusən
A.N.Pleşeyevin ideyalan, onlarm ümumi xoşbəxtlik haqqmda moi- 
zələri, bərabərsizHyi tənqid etmələri bir pubhsist-maarifçi və demok- 
rat kimi Zərdabinin dünyagörüşünə böyük təsir göstərmişdir. Son- 
ralar, 1875-ci ildə Zərdabi yazırdı ki, həyat mübarizədir. Mübarizəsiz 
dünyada heç nə baş vermir: “Dövlət qazanmaq istəyən kəs gərək 
zəhmət çəkib səy və kuşiş etsin ki, dövlət qeyri kəslərin əlindən onun 
əhnə gəlsin, çünki belə səy və kuşişi bir kəs edir ki, ona zindəganhq 
etmək və ləzzət çəkmək müyəssər olsun, ona binaən belə səy və 
kuşiş özü bir cəngdir ki, onun adma zindəganhq cəngi deyirlər...” ^

Zərdabi həyatm mübarizə olduğunu göstərərək deyirdi ki, insan 
öz mövcudluğu uğrunda mübarizə apannahdır.

Zərdabi müsəlman Şərqinin gerihyinin aradan qaldmhnasma 
böyük diqqət yetirirdi. Zərdabi Şərq xaiqlanna müraciətlə yazırdı: 

“Ey müsəlmanlar, heç mürüwətdirmi ki, tamam dünya ...ehn 
təhsil etməyə səy etsinlər... amma bizlər “Allahdan buyruq, ağzıma 
quymq” deyib duraq? Ey müsəlmanlann miUət təəssübü çəkən 
kəsləri, bir açm gözünüzü, dünyaya tamaşa edin...”-

Zərdabinin 1903-cü ilin oktyabnnda L.N.Tolstoya ünvanlanmış 
məktubu böyük maraq doğumr. Bu məktub L.N.ToIstoyla Zərdabi 
arasmda olduqca sıx əlaqə olduğunu göstərir.

Zərdabinin məktubu aşağıdakı sözlərlə başlayır:
“Hörmətli qrafLev Nikolayeviç!
Sizin mənim üçün qiymətli olan 11 oktyabr tarixli cavab məktu- 

bunuzu aldun. Əlbəttə, aydmdır ki, mən ondan bildim ki, mənim dos-



tum sağ-salamatdır, ona görə də çox sevmdım. Dıqqət gostərıb 
cavab yazdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm; daha çox ona sevinirəm 
ki, Siz M əhəmməd ümməti ilə ünsiyyət saxlamağı yüksək qiymət- 
ləndirirsiniz: bu mənə Sizinlə bir əziz dost kimi, açıq yazışmağa və 
qəlbimdəki bütün sirİəri və arzulan Sizə bildirməyə cəsarət verir” '.

Bu böyük məktubda Zərdabi L.N.Tolstoyun dini-fəlsəfı görüş- 
lərini təhlil edir.

Zərdabi, Tolstoya müraciətlə yazırdı:
“...Sizin məktubunuzdan mən Sizin dini anlayışmızı tamamilə 

başa düşdüm. Siz deyirsiniz ki, insan ruhu ilahinin bir zərrəsidir, din 
yalnız odur ki, mənim aynlıb gəldiyim, yanma qayıdacağım, variıq 
ilə yaşadığım və bir hissəsi olduğum ali başlanğıcm mövcudluğunu 
qəbul edir...

Lütfkar qraf! İnsan İlahinin bir zənəsidir anlayışı, mənim 
fikrimcə, elə troitsa ətrafmda azma kimi, hətta troitsa anlayışmdan da 
aşağı [səviyyəli] azmadır, zira troitsada bir müstəqil Allah sima- 
smda üç m üxtəlif ilahi qəbul olunur...” .

Zərdabi L.N.Tolstoyun dini-fəlsəfı görüşləri əleyhinə ateizm 
mövqeyindən çıxış etmirdi. Zərdabinin dünyagörüşü ilahiyyat qalığm- 
dan azad deyildi. Lakin L.N.Tolstoyun baxışlarmın qiymətlən- 
dirilməsinə konkret tarixi yanaşma diqqətəlayiqdir.

Zərdabinin L.N.Tolstoya yazdığı m ə l^ b u  aşağıdakı sözlərlə bitir:
“Üzr istəyirəm, əgər mən Sizi təhqir etmiş olsam, məni bağış- 

laym, zira həqiqət açıq münasibət tələb edir, həqiqətin dostu yoxdur. 
İndi mən sizi özümə hakim seçirəm.

Mən özüm, şükür Allaha, salamatam. Sizə uzun illər ömür arzu-
layıram...”^

Zərdabinin dünyagörüşünün məlum tarixi məhdudluğuna bax- 
mayaraq, o, ilk Azərbaycan qəzetinin yaradıcısı, publisist, maarifçi- 
demokrat, darvinist-alim və görkəmli ictimai xadim kimi Azərbay- 
can ictimai fıkrinin inkişafma böyük təsir göstərmişdir.

' Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitııtunun Əlyazmalar fondu. Həsən bəy 
Məlikovun (Zərdabinin) arxivi.

 ̂Yenə orada.



NƏTİCƏ

Azərbaycan xalqı zəngin tnaddi v8 mənəvi mədəniyyət yarat 
mışdır. Azərbaycan xalqmın Nizami, Füzuli, Abbasqulu ağa Bakıxa- 
nov, Mirzə Kazım bey, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabı, 
Cəlil Məmmədquluzadə kimi və bir çox başqa ıctimai və fəlsəfı 
fıkir nümayəndələri öz yaradıcılıqlan ilə dünya mədəniyyət xəzi-
nəsini zənginləşdirmişlər.

Azərbaycanda ictimai və fəlsəfı fıkrin inkişafı tarixində Azər- 
baycan xalqmm rus xalqı ilə çox qədim dostluğu müstəsna
dərəcədə böyük yer tutur.

XII yüzilliyin parlaq Azərbaycan şairi Xaqani Şirvani öz şeirlə-
rindən bir neçəsini Qaliç knyazı Yaroslavl Vladimiroviçə həsr
etmişdir. Dahi Nizami Gəncəvi elə o zaman -  XII yüzillUcdə -  Rusı-
yanı o zamanm Qərbi Avropa insanlanndan daha çox və daha yaxşı
tanıyırdı. Nizaminin əsərlərindəki bir çox gözəİ misralar rus cənga-
vərlərinə həsr olunmuşdur.

XV əsrdə böyük Azərbaycan dövləti Şirvanm hökmdan şirvan-
şah Fərrux Yasar və böyük Moskva knyazı III İvan səfır mübadiləsi 
etmiş və öz dövlətləri arasmda dostluğu bərqərar etmişlər. Rus tica- 
rət adamlan tez-tez Şirvanda, Azərbaycan ticarət adamlan
Moskvada qonaq olurdular.

Azərbaycanm rus dövləti ilə əlaqələri IV İvanm apardığı müha- 
ribələr nəticəsində Volqa ticarət yolunun Şərq dövlətlərinin Rusiya 
ilə birbaşa ticarət münasibətləri üçün azad ohnasmdan sonra daha da 
möhkəmləndi. Bu ünsiyyətlər prosesində Azərbaycanm öz ölkəsı- 
nin taleyini geri qalmış feodal dövlətləri olan Iran və Sultan Tür 
kiyəsi ilə bağlamaqdansa, Rusiya ilə bağlamağı daha məqsədəuygun 
hesab edən ən yaxşı insanlann tərəfdar olduqlan Rusiyaya meyil 
əmələ gəldi və zaman keçdikcə möhkəmləndi. Bu mütərəqqi cərə- 
yanm ən görkəmii nümayəndəsi XVIII əsrdə Azərbaycanm gör- 
kəmli dövlət xadimi olmuş Quba xanı Fətəli xandır. Fətəli xan tək 
deyildi. Bu zaman təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə də bütün 
Zaqafqaziyada artıq Rusiyaya meyil yaranmış və möhkəmlənmişdı.



Fətəli xanla eyni zamanda bu meylin davamh tərəfdan kimi gürcü 
çan II İrakli çıxış edirdi. Elə XVIII yüzillikdə Azərbaycanın ən 
böyük şairlərindən və dövlət xadimlərindən biri Vaqif də bu meylin 
tərəfdarı oimuşdur.

Rusiya ilə sıx əlaqələrin yaradılması və Zaqafqaziya xalqlannm 
rus xalqı ilə dostluğunun möhkəmlənməsi Zaqafqaziyada, xüsusən 
Azərbaycanda mədəniyyətin və elmm daha da inkişaf etməsinə 
güclü yardım göstərmişdir. Rus xalqmm qabaqcıl mütərəqqi adamlan 
əldə bilik m əşəh gəzdirərək Azərbaycan xalqmm mədəniyyətinin 
inkişafma faydah təsir göstərmişlər.

* * *

Məlum olduğu kimi, keçən yüzilliyin əw əhndə parçalanmış 
feodal Azərbaycam Türkiyə, İran və Rusiya arasmda mübarizə obyek- 
tinə çevrilmişdi. Rusiya müqayisə olunmaz dərəcədə daha qabaqcıl 
bir ölkə idi və Engeisin qeyd etdiyi kimi, Şərqə münasibətdə mütə- 
rəqqi rol oynayırdı. Elə buna görə də Azərbaycanm qabaqcıl adamlan 
olan A.Bakıxanov, M.F.Axundov və başqalan Azərbaycanm ölkə 
üçün ən az bəla gətirən Rusiyaya birləşməsini hərarətlə alqışlayır- 
düar.

Azərbaycanm bu mütərəqqi xadimləri ölkədə feodal istismannm 
ən amansız formalarmm bərqərar ohnasma və onun iqtisadi, siyasi 
və mədəni inkişafmm yubanmasma gətirib çıxara biləcək istilanm 
necə təhlükəh olduğunu yaxşı başa düşürdülər.

* * *

Azərbaycan xalqmm rus xalqı ilə tarixən təşəkkül tapmış mədəni 
və siyasi əlaqələri, onlann arasmda ən qədim zamanlardan dostluq 
əlaqələrinin yaranması Azərbaycanda, xüsusən Azərbaycan xalqı- 
mn mənəvi mədəniyyətinin əw əlki yüzilliklərdə yaratdığı bütün yaxşı 
cəhətləri özünə hopdurmuş, XIX əsrdə özünəməxsus ictimai və 
fəlsəfi fıkrin inkişafma çox təsir göstərmişdir.

XIX əsr rus inqilabi-demokratik ideologiyasmm və materiahst 
fəlsəfəsinin bilavasitə təsiri altında Azərbaycanda qabaqcıl ictimai 
fıkrin formalaşması və inkişafı prosesi baş vermişdir.



Gördüyümüz kÜTii, XIX əsr qabaqcıl Azərbaycan ictimai və 
fəlsəfı fikrinin öncül xadimləri arasmda Abbasqulu Bakıxanov, Mirzə 
Kazım bəy, Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi, Həsən bəy Zərdabi
xüsusilə fərqlənirdiİər.

Bu mütərəqqi mütəfəkkirlərdən daha ə w ə l yaşayıb-yaradanlan 
(Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy) zadəganlarm o hissə- 
sinin ideologiyasmm ifadəçisi olmuşlar ki, o köhnə feodal-təhkimçi 
münasibətlərin geriliyini və nıəhvinin zəruriliyini başa düşmüş və 
yeni doğulmaqda olan burjua mədəniyyəti mövqeyində olmuşdur. 
Onlar mütərəqqi rus mədəniyyəti ilə yaxmlaşmağa can atmış, başqa 
dinlərdən olanları “kafirlər” adlandırıb, onlardan uzaq dolanmağa 
çağıran qapahhq əleyhinə, dini fanatizm, Şərq sxolastikası və i.a. 
əleyhinə mübarizə apannışlar. Onlar Azərbaycanda ilk maarifçilər, 
xalq maarifi və təhsilinin alovlu təbliğatçılan olmuşlar.

Onlardan sonra gələn nəsil demokratik yola qədəm qoyaraq 
ictimai-siyasi baxışlarmda daha da irəliyə getmiş raznoçin ziyahları 
(Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfı Vazeh və Həsən bəy Zərdabi) 
irəh çəkmişdir. Onlar mövcud quruluş əleyhinə çar müstəmləkəçiləri, 
yerh zülmkar feodallar, ruhanilər əleyhinə çıxış etmişlər. Onlar xalqı 
əbədi yuxudan oyanmağa səsləmişlər.

XIX əsr Azərbaycanmm qabaqcıl ictimai və fəlsəfı fikrinin səciy- 
yəvi xüsusiyyəti xalqa məhəbbətdən, maarifı müdafıə etməkdən, 
gerilik və ətalətə qarşı mübarizədən ibarətdir. V.İ.Leninin XEX yüzil- 
Uyin 60-01 illərinin rus maarifçiləri haqqmda dedikləri müəyyən 
dərəcədə XIX əsr Azərbaycanmm əksər ziyalılanna da aid edilə bilər. 
V.İ.Lenin 60-cı illərin maarifçiİərinin birinci səciyyəvi əlaməti kimi 
onİann təhkimçilik hüququna qarşı, onun ictimai-iqtisadi və hüquqi 
sahələrdə doğurduğu nəticələri üə birlikdə mübarizə aparmalannı gös- 
tərir. İkinci səciyyəvi xüsusiyyət maarifm, özünüidarənin, azadhğm 
qızğm müdafiəsindən ibarətdir. Nəhayət, üçüncü səciyyəvi xüsu- 
siyyət, xalq kütlələrirnn, başhca olaraq kəndhlərin maraqlannm 
müdafıə olunmasıdır. Lenin yazır: “Bizdə “60-cı illərin irsi” adlan- 
dınlan irsin mahiyyəti bu üç xüsusiyyətdən ibarətdir, burasmı da qeyd 
etmək əhəmİ3̂ ətlid ir ki, b u  i r s d ə  x a l q ç ı l ı ğ a  m ə x s u s  
h e ç  b i r  ş e y  y o x d u r ” ’ .

B.HJlenHH. CoHHHeHiw, t .  II, H3fl. 4-oe, cxp. 528.

3 9 0



XIX əsr Azərbaycamnın qabaqcıl ictimai-fəlsəfı fıkir nümayən- 
dələri yalnız Azərbaycan xalqmm yerli feodallar tərəfmdən amansız- 
casma istismar edilməsi əleyhinə deyil, habelə çarizmin müstəm- 
ləkəçi siyasəti əleyhinə çıxış etmişlər. Məlum olduğu Idmi, çar 
hökuməti Azərbaycana öz müstəmləkəsi kimi baxırdı. 0 , ölkədə 
müstəmləkə münasibətlerini saxlayır, iqtisadiyyatm inkişafmı ləngidir 
və Azərbaycan xalqmm milli mədəniyyətinin artmasma mane olurdu.

XIX əsr Azərbaycanmda ictimai fıkrin inkişaf tarixi göstərir ki, 
Azərbaycan xalqmm qabaqcıl insanlan, zülmkarlar, istismarçüar Rusi- 
yası ilə yanaşı, başqa bir -  Belinski, Gertsen, Çemışevski, Dobro- 
lyubov və digərləri kimi ictimai və fəlsəfı fıkir nəhəngləri olan Rusi- 
yam da görürdülər. Bu qabaqcıl, nəcib Rusiya onda yaşayan bütün 
xalqlarm, o cümlədən Azərbaycan xalqmm inkişafma kömək etmişdir.

XIX əsr Azərbaycanmm alimləri və mütəfəkkirləri dünya m ədə- 
niyyətinin ümumi xəzinəsinə öz qiymətli töhfələrini vermişlər. 
Ədəbiyyat tənqidçisi A.V.Drujinin 1852-ci ildə Mirzə Fətəli Axun- 
dovun yaradıcılığmdan danışarkən göstərmişdir ki, M.F.Axundovun 
pyesləri orijinaldır, özünəməxsusdur: “ ...onlardan ən yaxşısı 
“Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah 
caduküni-məşhur” bu günlərdə Peterburqda, ...teatrlardan birində 
oynanmış və həm tamaşaçılarm, həm də həvəskar artistlərin olraazm 
dərəcədə xoşuna gəlmişdir” *.

Sonra A.V.Drujinin yazırdı: “Mirzə Fətəli Axundovun istedadı 
dalıa çox maraqh hadisələrlə dolu bir məmləkətdə uzun müddət yaşa- 
raağm nəticəsində, adət-ənənəni müşahidə etmək nəticəsində inkişaf 
etmiş tam özünəməxsus istedaddır...”^

A.V.Drujinin M.F.Axundovu çox gözəl və orijinal bir yazıçı kimi 
səciyyələndirərək göstərirdi:

“MüəUifm Zaqafqaziya adət-enənələrini təsvir etmək qabiliy- 
yətinə heç bir şübhə ola bilməz: onun sonuncu əsərlərində özünü gös- 
tərən rəngarənglik və bir növ xüsusi flmdamentalhq bizi “Xırs quldur-



basan”ın müəllifındə tezliklə özünü göstərəcək daha böyük istedadın
olduğunu təxmin etməyə məcbur edir” '.

Professor Mirzə Kazım bəyin şərqşünaslıq üzrə əsərləri dünya
şərqşünaslıq ədəbiyyatma ciddi töhfədir.

XIX əsr Azərbaycamnm mədəniyyət sərvətləri A.Bakıxanovun, 
M.Kazım bəyin, M.F.Axundovun, Mirzə Şəfinin, H.Zərdabinin irsi
ilə tükənmir.

Bu mədəniyyətin görkəmli nümayəndələrindən biri Azərbaycan 
qəzeti “Əkinçi’Mə fəal iştirak etmiş, böyük Azərbaycan şairi və 
maarifçisi, rus mədəniyyəti ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin
qızğm tərəfdan Seyid Əzim Şirvani (1842-1907) olmuşdur. O, Azər- 
baycanm böyük satirik şairi Sabirin müəllimi və ustadı olmuşdur.

Rus mütərəqqi ictimai-demokrat fıkrinin güclü təsiri sayəsində 
Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan realist ədəbiyyatmm qabaqcıl nüma- 
yəndələrindən biri olur. Onun “Əkinçi” qəzetində nəşr olunmuş 
əsərləri (“Qafqaz müsəlmanlarma xitab” və s.) feodal-patriarxal 
münasibətlərin, geriliyin və fanatizmin əleyhinə yönəlmişdir.

Şair elmi və maarifı ehtirasiı təbliğ edərək, rus diiinin və m ədə- 
niyyətinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət vermişdir. 0  öz şeirlə- 
rində rus ədəbiyyatmm böyük əhəmiyyətini xüsusilə qeyd etmişdir.

Moskvada Puşkinin abidəsinin açüışma həsr olunmuş şeirində 
Seyid Əzim Şirvani rus xalqmm böyük şairinin, yeni rus ədəbi diU- 
nin banisinin ölməz əsərlərindən böyük ruh yüksəkliyi ilə yazırdı:

“Zəbani-rusi asan etm əyə təqrirü təhrirə,
Əgərçi xeyH zəhm əüər çəkib hər arifü dana.

V əli bu axırıncı dəfədə b ir əsfəhü əkraəl 
L isanü-həm  lüğati-rusi etdi tazədən ehya.

Aleksandr kim oldur Sergeyeviç Puşkin ləqəb şair,
N eçə nafe kitab etmişdi ol şirinsüxən inşa” .

Başqa bir şeirində Seyid Əzim rus dilinin böyük əhəmiyyətin- 
dən danışaraq yazırdı:

' A .B . f lp y jK H H H H .  C o 6 p a H n e  c o H H n e H i m ,  t .  VI, C ri5, 1865 r„ cıp. 643.
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“Ey oğul, her lisanə ol rağıb,
X assə ol rus elminə talib.
Onlara ehtiyacımız çoxdur,
B ilm əsək dil əlacım ız yoxdur” .

Azərbaycan xalqmın rus mədəniyyətinə və ədəbiyyatına məhəb- 
bət bəsləməsinin çoxsaylı faktlarmdan biri də 1899-cu ildə dahi 
rus şairi A.S.Puşkinin anadan olmasmm Bakıda və Azərbaycamn bir 
çox başqa şəhərlərində, o cümlədən Naxçıvanda bayram edilməsi 
olmuşdur. Orada xalq müəllimi Məmmədtağı Sidqi Puşkinə həsr 
olunmuş xüsusi məruzə ilə çıxış etmişdir. O demişdir:

‘'Nə ki bu gün məhz bir Rusiya məmləkətində Puşkinin adı zikr 
olunur, xeyr! Ümumi-məğribənin və məşriqənin ruznamələri bu 
günlərdə Puşkinin inşaatmdan və əhvalatmdan qeyri bir özgə əmrə 
məşğul degildir.

Fəlihaza biz Naxçıvan camaatmm müsəlmanları da “M əktəbi- 
tərbiyə”mizdə Rusiyanm əzəmətli şairi Puşkin naminə bu məcməi 
tərtib edib və bu məchsdə hazır ohnaqda özümüzü xoşvaxt və xoşbəxt 
hesab edirik...

...Puşkin rus dihni gözəl surətdə diriltdi. Guya ki, rus ədəbiy- 
yatma bir tazə ruh verdi və rus qövminin tərtibi-əxlaqma və tövsii- 
əfkarma çox xidmət göstərdi. Zülmətdə gün tülu edən kimi inqi- 
labati-ziyadü cəhlü fəsad ilə dolu olan əsrində asayişü rahətdən, 
elmü mərifətdən və adabi-insaniyyətdən dəm vurub sözünü dərə- 
ceyi-nübuw ətə yetirdi. Və bunu da nəzərdə tutmaq lazımdır ki, 
Puşkin bu qədər şöhrəti və bu dərəcədə səadəti sadə və aşkar yazmaq 
sayəsində qazandı. Belə ki, kənd əhlləri də onun nəzmlərini və 
yazdığı hekayələri oxuyub qissədən hissə hasil edər” ^

5*̂ * *

Moskvada Petrovski Kənd Təsərrüfatı Akademiyasmda ah 
təhsil almış dramaturq N əcəf bəy Vəzirov (1854-1926) Azərbaycan 
mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Orada o, tanm- 
mış rus yazıçısı V.Q.KoroIenko ilə çox yaxmdan tamş olmuşdur. 
Hələ Bakı gimnaziyasmda oxuyarkən N əcəf bəy, Həsən bəy

Menımədtağı Sidqi. “Puşkin”. Bakı, 1914, səh. 12,16.
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Zərdabinin rəhbərliyi altında ms klassiklərinin əsərlərini öyren- 
mişdir.

N əcəf bəy Vəzirov, M.F.Axundov tərəfmdən yaradılmış ədəbı
məktəbə mənsub idi.

Özünün ən yaxşı komediyaları: “Yağışdan çıxdıq, yağmura
düşdük” , “Adı var, özü yox” , “Sonrakı peşmançıhq fayda verməz” 
və b. komediyalarmda Vəzirov feodal-patriarxal münasibətlərinə, 
tacir və mülkədar məişətinə və adət-ənənəsinə qarşı çıxırdı. Bu 
komediyalarda rus dranıaturqu A.N.Ostrovskinin təsiri duyulur. Nəcəf 
bəyi təsadüfən Azərbaycanm Ostrovskisi adlandırmırdılar.

Vəzirovun 1905-ci il inqilabmdan sonra yazılmış komediyalan: 
“Ağa Kərim xan Ərdəbili” , “Pul düşkünü Hacı Fərəc” və b. kome- 
diyalarmda, “Həyat” , “İrşad” qəzetlərində çap olunmuş felyetonla- 
rmda neft sənayeçilərinin acgözlüyü tənqid edilmişdir.

Vəzirovun əsərlərində Azərbaycan və rus xalqlarmm dostluğu
parlaq şəkildə göstərilmişdir.

XIX əsrin sonu -  XX əsrin əw əllərində Azərbaycan mədəniy-
yət xadimləri arasmda ən görkəmli yer Azərbaycamn görkəmh 
demokrat yazıçısı, Azərbaycanda və bütün Yaxm Şərqdə ictimai 
fıkrin inkişafma böyük təsir göstərmiş “Molla Nəsrəddin” jum ahnm  
banisi və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsusdur.

1903-cü ildə Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan dihndə 
çıxan “Şərqi-Rus” (“Rus Şərqi”) qəzetində əməkdaşhq edirdi. O, 
rus klassiklərİndən öyrənir, Qoqol, Saltıkov-Şedrin və Tolstoy kimi 
dahi realistlərin əsəriərini heyranhqla oxuyurdu. O, L.N.Tolsto^n 
“Əmək, öiüm və xəstəlik” hekayəsini Azərbaycan dihnə tərcümə
etmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə leqal bolşevik qəzeti “Kavkazskıy 
raboçiy listok” (1905) qəzetində iştirak etmişdir. Bu qəzetdə onun 
fəhləiərin ağır və hüquqsuz vəziyyəti haqqmda iki məqaləsi -  
“Binəsiblər” və “Xeyir-dua” məqalələri çap olunmuşdur. Sonuncu 
məqalədə Cəlil Məmmədquluzadə Bakmm neft mədənlərindən öz 
vətənlərinə qayıdan cənubi azərbaycanlı fəhlələrə müraciətlə yazırdı.

“ ...Öz vətəninizə qayıdandan sonra siz özünüz kimi cınm-cmdu'h, 
ac və məzlum əməkçi xalqı öz başmıza toplaym və onlara bu xoş 
xəbəri yetirin. Onlara nağı! edin ki. burada, bütün Rusiyada, bütün



əməkçi xalq ayağa qalxmış və böyük bir q üw ə halmda toplaşaraq, 
bu günə kimi altmda zandığı zülmü öz üzərindən atmışdır. Orada öz 
yerli fəhlələrinizə yetirin ki, onlarm Rusiyadakı yoldaşlan onlara 
salam göndərirlər. Əgər orada onlar buradakı öz yoldaşlarmm yolu 
ilə getmək istəsələr, əgər onlar İran zahmları, xanları, ağaları, m ol- 
laları, dövlətliləri, şahzadələri və sairələri tərəfmdən onlarm boy- 
nuna salmmış boyunduruqdan azad olmaq istəsələr, o zaman onlann 
Rusiyadakı yoldaşlan, yadigar olaraq onlara öz bayrağmı və bu bay- 
raqda yazılmış müqəddəs şüanm verərlər. Qoy məzlum, bədbəxt İran 
zəhmətkeş xalqı bu şüarı oxusun:

Bütün Ölkələrin proletarlan, birləşin!
Qoy oxusunlar və birləşsinlər!”

Məmmədquluzadə bir su'a əsərlərin (“Ölülər” , “Danabaş kən- 
dinin məktəbi” , “Anamm kitabı” və s.) müəllifıdir. Onun qələminə 
ustalıqla yazılmış məişət hekayələri də məxsusdur. Öz bədii əsər- 
lərində Məmmədquluzadə feodal-patriarxal münasibətlər, ətalət, 
cəhalət və fanatizm əleyhinə çıxış etmişdir.

Məmmədquluzadənin ən mühüm komediyalarmdan biri -  
“Ölülər” Qoqolun “Müfəttiş”i ruhunda yazılmışdır. “Ölülər” kome- 
diyası bütün Yaxm Şərqdə tanmmış və məşhurdur, indiyədək səh- 
nələrdə tamaşaya qoyulur.

Məmmədquluzadə dram əsərlərində olduğu kimi, özünün dərin 
realist bədii nəşrində də rus ədəbiyyatmm ən yaxşı nailiyyətlərinə 
əsaslanırdı. Doğruçuluq, xəlqilik, sadəlik, demokratizm onun lakonik 
novellalarmm səciyyəvi cizgiləridir.

Bir jumalist kimi Məmmədquluzadə bütün Yaxm Şərqdə tanm- 
mışdır. Onmı “Molla Nəsrəddin” jumalı öz demokratik istiqaməti ilə 
Azərbaycanda xüsusən birinci rus inqilabı illərində məşhur idi. Onun 
jum ah ətrafmda mütərəqqi yazıçılar və şairlər (M.Ə.Sabir, Ə.Haq- 
verdiyev, M.S.Ordubadi və b.) toplaşmışdılar. 1905-ci il inqilabmm 
təsiri altmda jum al zəhmətkeşlərin istismarı və qul hahna salmması 
əleyhinə qızğm mübarizə apanrdı. O, mütərəqqi yazıçılann des- 
potizmə qarşı mübarizəsinə rəhbərlik edirdi.

CəUl Məmmədquluzadə Azərbaycan dilini zibilləməyə cəhd 
edənlər əleyhinə çıxış edərək, aydm, anlaşıqlı, ədəbi Azərbaycan



dili uğrunda mübarizə apanrdı. O bu məsələdə rus xalqmm qabaq- 
cıl yazıçılanna əsaslanırdı. Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı;

“Katolik papaları deyərmişlər ki, “dil sadə və açıq olsa — fəsih 
olmaz”. ...Amma aylar və günlər dolandı, — axırda nə bilim Puşkinlər, 
Jukovskiler ...ele sözlər yazdılar ki, kəndlilər də başa düşsünlər!” ^

Celil Məmmedquluzadə Azərbaycan xalqı üçün anlaşılmaz olan 
musiqini tebliğ edən mürtece ünsürləri ifşa edərək, musiqidə xəlqi- 
liyin lehine çıxış edirdi. Bu məsələdə o, gözəl bir nümunə kimi böyük 
bestekan Qlinkanm yaradıcılığmı göstərirdi.

Cəlil Məmmedquluzadə yazırdı: “Rusiyada Qlinkalar rus... milli 
məqamatlanm elə bir məharət ilə gözəlləndiriblər ki, bütün yer üzündə 
musiqi söhbeti düşənde ruslann Qlinkasma rəhmət oxuyurlar” .̂

Cəlil Məmmedquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatmm inkişaf etdi- 
riknəsi işində böyük xalqmm medeniyyətinə xüsusi əhəmiyyət verii’di. 
O, Puşkinin, Jukovskinin, Qoqolun, Tolstoyun və b. yaradıcılığma 
dəfələrlə istinad etmişdir. Qadm azadlığı və onlarm əsil vətəndaş 
şüurluluğu səviyyəsine qaldırılmasmdan damşarkən Məmmədqulu- 
zadə dekabristlərin şərəfli qadmlannı (V olkonskayam, Trubetskayanı) 
misal gətirirdi.

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı ve ictimai xadimi Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev (1870-1933) rus ictimai fıkrinin onun dünyagörü- 
şünün formalaşmasma təsiri haqqmda, rus xalqmm teatr sənətinin 
onun yaradıcılığma təsiri haqqmda damşarkən öz tercümeyi-halmda 
göstərirdi ki, o (Haqverdiyev), 1901-ci ilde Peterburqda birinci dəfə 
mükemmel teatr görmüş, ən böyük aktyorlannm, xüsusile Peterburq 
Aleksandrinski Teatrmm aktyorlarmın oyununa heyran qalmışdır. 
Onun sözlərinə görə, özünün “Dağılan tifaq” faciəsini o, böyük 
dramaturqu A.N.Ostrovskinin bilavasitə təsiri altmda yazmışdır^

Bakıya geləndən sonra Ə.Haqverdiyev, eyni zamanda Azər- 
baycan teatrmm həyatmda fəal iştirak etməklə, pedaqoji fəaliyyetle 
məşğul olmuşdur.

Azərbaycan edəbiyyatma istedadlı bir dramaturq kimi daxil olan 
Ə.Haqverdiyev həm de novella ustası kimi tanınmışdır. Ə.Haqver- 
diyev M.F.Axundov ədəbi məktəbinin görkəmli nümayendəsidir.

‘ C.Məmmədquluzadə. Əsərləri, III cild. Bakı, 1947, səh. 266.
 ̂Yenə orada, səh. 262-263.
 ̂Ə.Haqverdiyevin tərcümeyi-hah. Azəıb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İns' 

titutunım Əiyazmalar fondu, inv. 3638.



Özünün ilk böyük əsərini -  “Dağılan tifaq”ı o, 1896-cı ildə Peter- 
burqda yazmışdır. Haqverdiyevin qələminə həmçinin “Bəxtsiz cavan”, 
“Pəri-cadu”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar” və s. kimi əsərlər 
məxsusdur.

1907-ci ildən o, “Molla Nəsrəddin” jum ahnda fəal əməkdaşhq 
etməyə başladı və orada özünün məşhur satirik əsərləri: “Xortdanm 
cəhənnəm məktubları” , “Mozalan bəyin səyahətnaməsi”, “Maral- 
larım” və b. nəşr etdirdi. Ə.Haqverdiyev həmçinin pubhsistik məqa- 
lələr yazır, onlarda “Füyuzat” və “Şəlalə” kimi pantürkist jumallar 
tərəfmdən Azərbaycan xalqma münasibətdə yürüdülən alçaq, satqm 
siyasəti ifşa edirdi.

Ə.Haqverdiyev özünün əla tərcümələri ilə də məşhurdur. Rus 
yazıçılanna böyük məhəbbətlə yanaşan, onlarm yaradıcıhq nümu- 
nələrindən öyrənən Haqverdiyev şəxsən tanış olduğu böyük yazı- 
çısı Maksim Qorki haqqmda bir məqalə yazmışdır. O, Makshn Qorkinin 
və A.P.Çexovun bir sıra hekayələrini Azərbaycan dihnə tərcümə 
etmişdir.

XX əsrin əw əlində Azərbaycanm böyük reahst yazıçısı və icti- 
mai xadimi Süleyman Sani Axundov (1875-1939) olmuşdur. O öz 
ədəbi fəaliyyətinə 1899-cu ildə “Tamahkar” pyesi ilə başlamışdu.

1905-ci il inqilabı onun yaradıcıhğma güclü təsir göstərmişdir. 
S.S.Axundovun“Qonaqhq”, “Kövkəbi-hürriyyət” (“Azadhq ulduzu”), 
“Qaraca qız” və s. hekayələrində burjua cəmiyyətinin ziddiyyətləri 
açıhr, müəllifm zəhmətkeşlərə məhəbbəti və rəğbəti, istismarçılara 
nifrəti aşkara çıxır. “Qonaqhq” hekayəsində o, fəhlələri və kənd- 
liləri cəmiyyətin dayağı adlandınr.

Qabaqcıl rus ədəbiyyatı S.S.Axundovun əsərlərində demokratik 
ideyalann və ictimai motivlərin möhkəmlənməsində böyük rol oyna- 
mışdu:. O özünün erkən yaradıcüığmı xatırlayaraq yazırdı: “Gənc- 
liyimdə iki böyük sima təsiri altmda xeyli zaman qaldım. Onlardan 
biri Lev Tolstoy, digəri Maksim Qorki idi. Tolstoyun allahpərəstliyi 
ruhuma uymadığma görə, get-gedə ondan uzaqlaşdmı. 1905-ci il 
inqilabı bilmərrə məni Tolstoydan uzaqlaşdu-ıb Maksim Qorkinin 
getdiyi yola saldı” *.

Azərbaycanm opera sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyov (1885- 
1948) rus mədəniyyəti ilə yaxmlaşmanm qızğm tərəfdan idi. Rus



mədəniyyətinin, o cümlədən rus dilinin əhəmiyyətindən danışarkən 
0 lıələ 1909-cu ildə yazu'dı: “İbtidai məktəbdə rus dili lazım deyil” -  
demək, bimena bir təəssübdür ki, onun zərrə qədər menfəəti olmayıb, 
bol-bol zərəri var. Binəva uşağı yalnız biz ibtidai məktəbdə oxumağa 
məhkum edib də ikmali-təhsil yolunu tutmağm nə mənası var?” '

* * *

XIX əsr və XX əsrin başlanğıcmda Azərbaycan ictimai və 
fəlsəfı fıkrinin inkişafı vahid bir axm şəkhndə getməmiş, əksinə, 
mütərəqqi, demokratüc cərəyanm mürtəce cərəyanla amansız müba- 
rizəsində, mütereqqi rus mədəniyyətinə istiqamətlənmiş qabaqcıl 
Azərbaycan mədəniyyətinin geri qahnış mürtəce mədəniyyetlə müba' 
rizəsində keçmişdir. Qabaqcıl Azerbaycan mədəniyyəti xadimləri 
xalq kütləlerinin maraqlarmı müdafıe etmişlər.

XIX esr Azərbaycanmda ictimai və fəlsəfı fıkrin bütün inkişaf 
tarixi doğulmaqda olan yeni dünyagörüşünün köhnə, dövrünü sürüb 
qurtarmaqda olan baxışlarla, amansız mübarizəsi nümunəsidir.

XIX əsr Azerbaycamnda ictimai və felsefi fikrin özünəməx- 
susluğu, orijinalhğı onun səci}^əvi cizgiləridir. XIX esr Azərbay- 
canmda ictimai və fəlsəfı flkir nümayəndələrinin dünyagörüşünün 
tarixi mehdudluğuna baxmayaraq, Azerbaycan xalqmm bu mütərəq- 
qi nümayəndələri Azerbaycan mədəniyyetinin milli enənələrini inki- 
şaf etdirmişlər. Onlar öz vətənlərini, öz xalqlarmı qızğm m ehəb- 
bətlə sevmişlər. Bununla yanaşı, miUi məhdudluq, qapahhq onlara 
yad olmuşdur.

Biz XIX əsr Azerbaycan ictimai və fəlsəfı fıkir nümayəndələ- 
rinin irsindən qabaqcıl demokratik ideyalar əxz edirik.

Azərbaycan xalqmm ictimai və fəlsəfı fıki’inin mütərəqqi və 
demokratik ənənələri dərin köklərə malikdir. Azərbaycan xalqı öz 
keçmiş demokratik, mütərəqqi ənənələri ilə fəxr edir.

‘ Ü.Hacıbəyov. “Yeni üsuli-tebii haqqmda bir neçə söz”. “Tərəqqi” qəzeti, 
I909-CU il, JVq 5.
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