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Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı

2012-ci ildə böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, milli
dramaturgiyamızın banisi, görkəmli ictimai xadim və maarifçi
Mirzə Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi tamam
olur.

Bütün həyatı boyu doğma vətəninin və xalqının tərəqqisi
yolunda yorulmadan çalışaraq yeni dövrün irəli sürdüyü
mühüm elmi, mədəni və ictimai-siyasi məsələlərə daim fəal
münasibət ifadə edən və zamanın qabaqcıl ideyalarından
bəhrələnməyə çağıran yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniy-
yətinin inkişafı tarixində parlaq səhifə açan Mirzə Fətəli
Axundzadənin 200 illik yubileyinin təntənəli surətdə keçiril-
məsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla, Mirzə Fətəli
Axundzadənin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər
planını hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 aprel 2010-cu il
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GİRİŞ

Azərbaycan yazıçısı və mütəfəkkiri, pеşəkar milli tеatr
sənətinin, rеalist bədii nəsrin, dеmоkratik fəlsəfi və еstеtik
fikrin, ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyəti-
mizin bütün sahələrində “yеni dövr”ün banisi оlan böyük ədib,
alim və filоsоf Mirzə Fətəli Axundzadə dünya klassiklərinin
yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmuş, gənc yaşlarından baş-
layaraq böyük bir yaradıcılıq yolu keçmişdir.

Milli ədəbiyyatın talеyinə və tarixinə təsir baxımından
məhz bir maarifçi оlaraq оnun gördüyü işlərin hüdudları XII
əsrdə Nizami, XVI əsrdə Füzuli dühasının miqyasları ilə
müqayisə оluna bilər. Lakin tarixi inkişafın yеni mərhələsinə
uyğun оlaraq Axundzadə dоğma ədəbiyyatın qarşısında duran
vəzifələrə böyük bəşəri vüsətlə yanaşı daha fərdi və milli bir
kоnkrеtlik də gətiribdir.

XIX əsrdə Azərbaycanın İran və Rusiya tərəfindən ikiyə
bölünməsi Azərbaycanın şimalı üçün avropalaşmaya yeni üfüq
açdı. Avropa tipli düşüncə sistemini, Şərq-Qərb mədəniy-
yətlərinin sintezini ortaya qoyan ilk böyük şəxsiyyət Mirzə
Fətəli Axundzadə olmuşdur.

Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbiyyatı tarixində silinməz
izlər buraxan, realist dramaturgiyamızın və nəsrimizin banisi
Mirzə Fətəli Axundzadənin zəngin və çoxşaxəli irsi əsrlər
keçdikcə müasirliyini saxlayır, hər dövrdə yenidən tədqiq olu-
nur, araşdırılır. Bu axtarışların coğrafiyası genişlənib, məzmu-
nu dərinləşdikcə yeni-yeni elmi faktlar, qiymətli məlumatlar
aşkara çıxır, dramaturqun həyatının bəzi maraqlı məqamları
müəyyənləşir.

Yaradıcılığı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı
tarixində parlaq səhifə açan M.F.Axundzadənin zəngin ədəbi
irsini dövlətimiz hər zaman yüksək qiymətləndirmişdir.
Yazıçının anadan olmasının 125, 150 (1962-ci ildə Ümumdün-
ya Sülh Şurasının qərarı ilə Ümumittifaq miqyasında), 170 illik
yubileyləri Azərbaycanda çox geniş qeyd olunmuşdur.
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2012-ci ildə böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, milli drama-
turgiyamızın banisi, görkəmli ictimai xadim və maarifçi Mirzə
Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi tamam olur.
Yazıçının yaradıcılığına böyük qiymət verən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 200 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında 13 aprel 2010-cu il tarixdə sərəncam im-
zalamışdır.

Belə bir Sərəncam Azərbaycan xalqının mütəfəkkirinə
bəslənilən məhəbbətin təzahürüdür. M.F.Axundzadənin yaradı-
cılıq irsinə müasir dövrdə belə yanaşma bu zəngin ədəbi nü-
munələrin təbliği istiqamətində əhəmiyyətlidir.

Sərəncama əsasən kitabxanalar da yubileylə əlaqədar
olaraq üzərinə düşən vəzifələri həyata keçirməyi planlaşdır-
malıdır. Bununla əlaqədar kitabxanalar dramaturqa həsr olun-
muş kütləvi tədbirlərin müxtəlif formalarından istifadə etməli-
dirlər. Təqdim olunan vəsaitdə sizə M.F.Axundzadənin həyat
və fəaliyyəti, yubileylə əladar keçiriləcək kütləvi tədbirlər və
yubilyara aid bəzi əlavə materiallar haqqında məlumatlar
verilir.

2012-ci il həmçinin, TÜRKSOY (Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatı) tərəfindən görkəmli Azərbaycan
mütəfəkkiri və yazıçısı M.F.Axundzadənin anadan olmasının
200 illiyi münasibətilə “Mirzə Fətəli Axundzadə ili” elan
olunub. Gələn il bütün türkdilli ölkələrdə M.F.Axundzadənin
yubileyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər – elmi konfranslar, dəyir-
mi masalar, kitab təqdimatları, sərgilər, ədəbi-bədii gecələr
keçiriləcəkdir.

Nəşrlə bağlı təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndə-
rən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç. 29
Е-mail: contact@anl.az

mailto:contact@anl.az
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M.F.Axundzadənin yaradıcılıq yolunu səciyyələndirən
tarix səhifələrini vərəqləyərkən biz böyük iftixar hissi
keçiririk ki, xalqımız ağır zamanlarda, gerilik, dini fanatizm
şəraitində belə görkəmli şəxsiyyət, öz dövrünü qabaqlayaraq
gözəl əsərlər yaradan bir insan yetişdirmişdir...

Heydər Əliyev,
ümummilli lider

M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılığı

Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, böyük mütəfəkkir,
ictimai xadim Mirzə Fətəli Axundzadə 30 iyun 1812-ci ildə
Azərbaycanın qədim əyalətlərindən olan Nuxada anadan ol-
muşdur. 1814-cü ildə atası Mirzə Məhəmmədtağı və anası
Nanə xanımla atasının vətəni Təbriz yaxınlığındakı Xamnə
qəsəbəsinə köçmüşdür. 1821-ci ildə anası Nanə xanım
Fətəlinin atası Mirzə Məhəmməd Tağıdan ayrılmış  və Axund
Hacı Ələsgərin (anasının əmisi) yanına Qaradağın Horanid
kəndinə (Cənubi Azərbaycan) köçmüş, lakin 1825-ci ildə
Şəkiyə qayıtmışdır.

Fətəlinin ruhani olmasını istəyən Axund Hacı Ələsgər
1832-ci ildə onu Gəncəyə aparır. Axund Hacı Ələsgər öz
qardaşı nəvəsini oğulluğa götürərək onun təlim və tərbiyəsi ilə
şəxsən özü məşğul olmuş və onun həyatında mühüm rol
oynamışdır. Ona yaxşı atalıq etdiyindən Mirzə Fətəli öz
soyadını məhz elə onun adı ilə - Axund ilə əlaqələndirmişdir.
Axund Hacı Ələsgərin oğlu, sonralar onun qaynı olmuş Mirzə
Mustafanın da soyadı Axundzadə idi. M.F.Axundzadə az bir
zaman içərisində Axund Hacı Ələsgərin səyi və özünün
çalışqanlığı sayəsində quranı, fars və ərəb dilini öyrənmişdir.

Gənc Fətəli burada məntiq və fiqh elmlərini, habelə dahi
Azərbaycan şair və filosofu Mirzə Şəfi Vazehdən xəttatlıq
sənətini öyrənmişdir. Lakin Mirzə Şəfinin gənc Fətəliyə təsiri

http://az.wikipedia.org/wiki/1814
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99briz
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Xamn%C9%99&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99ki
http://az.wikipedia.org/wiki/1832
http://az.wikipedia.org/wiki/G%C9%99nc%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/Mirz%C9%99_%C5%9E%C9%99fi_Vazeh
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bununla bitmir, bu göruş Mirzə Fətəlinin həyat və yaradıcı-
lığına, ümumiyyətlə onun bir mütəfəkkir kimi formalaşmasına
ciddi təsir göstərir.

Dövrünün müasir elmlərilə maraqlanan Fətəli 1833-cü
ildə Şəkidə açılmış rus məktəbinə daxil olmuş və bir il burada
təhsil almışdır.

1834-cü ildə o, Tiflisə getmiş, Qafqaz canişininin baş
dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq dilləri mütərcimi
təyin olunmuş və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışmış-
dır.

M.F.Axundzadə 1842-ci ildə axund Hacı Ələsgərin qızı
Tubu xanımla evlənmişdir. Onun Tubu xanımdan 13 övladı
olmuşdur ki, onlardan da yalnız ikisi - oğlu Rəşidbəy və qızı
Nisə xanım uzun müddət yaşamış, qalanları isə M.Fətəlinin
sağlığında ölmüşdür.

1873-cü ildə ona hərbi rütbə – polkovnik rütbəsi verilir.
O zaman Qafqazın inzibati-mədəni mərkəzi sayılan Tiflis
M.F.Axundzadənin dünyagörüşünə mühüm təsir göstərmişdir.
O, rus və Qərbi Avropa ədəbiyyatını, ictimai-fəlsəfi fikrini də
orada öyrənmişdir.

1851-ci ildə Rus Coğrafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinə
üzv seçilən Axundzadə sonralar Qafqaz Arxeoqrafiya Komis-
siyasında tədqiqat işlərinə cəlb olunur.

M.F.Axundzadənin həyatının xüsusilə son illərində bir
yandan zehni işlə həddindən artıq məşğul olması, o biri yandan
böyük arzularının həyata keçirə bilməməsindən və tez-tez
uşaqlarının ölməsindən doğan kədər və məyusluq onun səhhə-
tinə təsir edərək vaxtından əvvəl qocalmasına və ölməsinə sə-
bəb olmuşdur.

Onun yurdunda oğlu Rəşid bəy qalmış, vəsiyyətinə görə
bütün mülkünə o sahib olmuşdur.

Rəşid bəy Axundzadə 1854-cü ildə Tiflisdə anadan
olmuşdur. 1863-cü ildə Tiflis klassik gimnaziyasına daxil ol-
muş və oranı 1872-ci ildə bitirmişdir. O, Brüsseldə Belçika

http://az.wikipedia.org/wiki/1833
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99ki
http://az.wikipedia.org/wiki/1834
http://az.wikipedia.org/wiki/Tbilisi
http://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
http://az.wikipedia.org/wiki/1873
http://az.wikipedia.org/wiki/1851
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(Azad Liberal) Universitetinə qəbul olunmuş, lakin atasının
vəfatı ilə əlaqədar təhsilini başa vurmamış, Tiflisə qayıtmışdır.
Sonralar təhsilini davam etdirmək üçün Peterburqa gedir.
Orada təhsil alaraq yol mühəndisi ixtisasına yiyələnir. Vətənə
qayıdaraq Qafqaz Dairəsi Yollar İdarəsində işə başlayır.
M.Rəfili “M.F.Axundov” adlı əsərində yazır: “Rəşidin həyatı
faciəli olmuşdur. Vətənə dönəndən sonra o, uzun müddət iş ta-
pa bilməmiş, Rusiyanı gəzmişdir. Fransız sosialistləri ilə əla-
qədə şübhəli bilinərək polis nəzarəti altında yaşamış, doğma
xalqından və ictimai mübarizədən ayrı düşmüş, ideya çıxılmaz-
lığından və çar polisinin onu sıxışdırıb saldığı həyat burul-
ğanından nicat tapmayaraq öz həyatını intiharla bitirmişdir.”

Rəşid bəy Axundzadənin yeganə oğlu Fətəli bəzi məlu-
matlara görə “Molla Nəsrəddin” jurnalının mürəttibi, Cəlil
Məmmədquluzadənin məsləkdaşı İsmayıl Həqqi ilə bir vaxtda
repressiyanın qurbanı olmuş, 1938-ci ildə güllələnmişdir.

1988-ci ildə İranda yaşayan, həmin vaxtlar Yaponiyada
Tokio Universitetində məruzə oxuyan qız nəticəsi Pərixanım
və onun əri Rac Persinijat Tiflisə gəlmiş, ulu babasının qəbrini
ziyarət etmişdir.

Axundzadə bədii yaradıcılığına şeirlə başlamışdır
(“Səbuhi” təxəllüsü ilə). Onun ilk şeiri “Zəmanədən şikayət”
adlanır. Şeir fars dilində, klassik şərq şeiri ənənələri əsasında
yazılmışdır. Şair bu şeirində daxili iztirablarını, gələcək
haqqında düşüncələrini qələmə almışdır.

M.F.Axundzadənin tərcümeyi-halından göründüyü kimi,
o, Şərq poeziyası ilə dərindən məşğul olmuş və onun xüsusiy-
yətlərini mənimsəmişdir. Bunu şairin bir sıra klassiklər haq-
qında yazdığı məqalələrindən, yeni ədəbiyyatın qarşısına qoy-
duğu tələblərdən və klassik Şərq ədəbiyyatına bəslədiyi tənqidi
münasibətdən də aydın görmək mümkündür. İstər Zakirə yaz-
dığı məktublarından, istərsə də digər şeirlərindən M.F.Axund-
zadə böyük qələm təcrübəsi keçmiş görkəmli şair kimi çıxış
edir. Lakin M.F.Axundzadə bütün şeirlərində klassik poeziyanı
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xalq şeiri ilə bağlamış və bu ənənəni inkişaf etdirməyə ciddi
surətdə çalışmışdır.

M.F.Axundzadənin şeirlərinin əsas etibarilə fars dilində
olmasına baxmayaraq, həmin əsərlərdə Azərbaycan adət-
ənənələri, xalq poeziyasının xüsusiyyətləri özünü açıq şəkildə
göstərir. Şairin əksər şeirləri klassik poeziyanın məsnəvi və
müxəmməs formasında yazılmışdır. Bu əsərlərdən azərbaycan-
ca yazdığı “Molla Əli”, “Hekayəti - Seyyid Ələm Səlyani”,
Qasım bəy və Cəfərqulu xana məktublar, bir sıra təcnisləri,
müxəmməs və mədhiyyələri göstərmək olar.

Şairin ictimai ruhlu şeirləri fars dilində yazdığı “Zəma-
nədən şikayət”, “Vanda”, “Əbdürrəsul xanın həcvi”, “Şahmat
oyunu haqqında”, “Vəliəhd haqqında” qəsidə, “Yeni əlifba
haqqında” mənzumə və s. ibarətdir.

Lakin Axundzadəni görkəmli bir şair kimi geniş oxucu
kütləsinə tanıdan 1837-ci ildə fars dilində yazdığı və həmin
ildə “Moskovski nablyudatel” jurnalının 11-ci kitabında çap
etdirdiyi “Puşkinin ölümünə şərq poeması”dır. Həmin əsəri şair
özü rus dilinə tərcümə etmiş, Puşkinə olan rəğbətini və onun
qatilinə olan nifrətini açıq-aydın ifadə etmişdir.

Axundzadə “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət
vermiş, onun səhifələrində “Vəkili Milləti-Naməlum” imzası
ilə məqalələr dərc etdirmişdir.

Mirzə Fətəli Axundzadənin maarifçi-realist görüşləri
Azərbaycan ədəbiyyatının sonrakı inkişafında müstəsna rol
oynayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatında çağdaş Qərb ədəbiyyatı
janrlarının - dram, roman, hekayə, novella, povest, poema və s.
yazılmasına güclü təsir göstərmişdir. Onun 1850-1855-ci illər
arasında yaratdığı altı dram əsəri özündən sonra Yaxın və Orta
Şərq ədəbiyyatlarında ədəbi məktəb formalaşdırmışdır. Xalqın
maariflənməsində, çağdaş ədəbi-mədəni, elmi dəyərlərə qovuş-
masında sənətin və ədəbiyyatın roluna yüksək qiymət verən
M.F.Axundzadə Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yarat-
mışdır. Onun “Təmsilat” adı altında birləşdirilmiş altı kome-

http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fkin%C3%A7i_q%C9%99zeti
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diyası (“Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər”, “Hekayəti-
Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəlişah caduküni-
məşhur”, “Hekayəti-xırs quldurbasan”, “Sərgüzəşti-vəziri-xani-
Lənkəran”, “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis (Hacı Qara)”, “Mürafiə
vəkillərinin hekayəti”) 1859-cu ildə Tiflisdə nəşr edilmişdir.
M.F.Axundzadə, bəzi tədqiqatçıların yanlış olaraq düşündüyü
kimi, heç də rus çarizminin təbliğçisi kimi çıxış etməmiş, lazım
gəldikdə üstüörtülü şəkildə, ezop dili ilə Rusiya imperializ-
minin müstəmləkə siyasətini kəskin tənqid etmişdir. Onun
“Kəmalüddövlə məktubları” (1865), “Aldanmış kəvakib”
(1857) kimi nəsr əsərləri təkcə qonşu İranın tarixi keçmişini və
dövlət quruluşundakı nöqsanları deyil, eyni zamanda, ədibin
özünün də içərisində yaşadığı ictimai mühitin və siyasi
quruluşun eyiblərini açıb göstərirdi.

Bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatını xarakterizə edən
dərin etik başlanğıc, humanizm, ədalətsevərlik, səmimiyyət və
doğruçuluq motivləri Axundzadə yaradıcılığında davam və
inkişaf etdirilərək gələcək nəsillərə tövsiyə edilir. Mirzə Fətəli
Axundzadə Azərbaycan ədəbiyyatının ən qabaqcıl ənənələrini
davam etdirərək, təkcə bir yazıçı və şair kimi deyil, həm də
alim, filosof, ictimai xadim kimi çıxış edir, bütün yaradıcı-
lığının qayəsini xalqının xoşbəxt həyatının təmin edilməsində
görürdü. Ədəbiyyatı, fəlsəfəni, əlifbanı, ədəbi dili, teatrı,
mətbuatı, təhsili, mədəniyyətin demək olar ki, bütün sahələrini,
ictimai düşüncənin bütün aspektlərini əhatə edən bu reform
sistemi o zaman üçün qloballaşma, modernləşmə sistemi
səciyyəsi daşımışdır. Realist sənət prinsipləri ədəbi-estetik
meyar kimi irəli sürülmüşdür. Şəbeh tamaşaları əvəzinə xalqın
öz dilində Molyersayağı təmsilata üstünlük verilmişdir. Latın
əsaslı əlifba sonralar İsmayıl Qaspralının konsepsiyalaşdırdığı
“Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarının təməli kimi ortaya
qoyulmuşdur, elmi-fəlsəfi traktatlar siyasi pamfletlər kimi
səsləndirilmişdir, yeni nəsr, satira örnəkləri Avropa standartları
ilə yaradılmışdır. Və bütün bu islahat, əslində inqilab yolunda
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M.Fətəli yeni sistemi - Avropa düşüncə sisteminin bünövrəsini
qoymuşdur; öz dediyi kimi “Və məndən ancaq əndazə və
nümunə göstərmək idi və baniyi-kar olmaq”.

Mirzə Fətəlinin gördüyü üfüqlər olduqca aydın və işıqlı
idi. O yazır: “Keçmişlərdə Avropada da belə zənn edirdilər ki,
zalimə zülmü tərk etdirmək üçün ona nəsihət etmək lazımdır;
sonra gördülər ki, nəsihət zalimin təbiətinə qətiyyən təsir etmir.
Buna görə də millət özü, dinin maneəsizliyi sayəsində elmlərdə
tərəqqi edərək birliyin faydalarını anladı və bir-biri ilə yekdil-
yek cəhət olub, zalimə müraciətlə dedi: “Səltənət və hökumət
büsatından əl çək!”.

M.Fətəli elə həmin yazısında kəlmələrin elmi-qrammatik
şərhindən sonra müraciətini qəti və sərt şəkildə sonuclayır: “Ey
nadan, sən ki, qüdrət, səy və bacarıq cəhətdən zalimdən qat-qat
artıqsan, bəs nə üçün zülmə qatlaşırsan? Qəflət yuxusundan
oyan və zalimin atasının goruna od vur!”

“Qan qoxuyan” (M.Cəlil) bu müraciət çox illər, çox
yollar keçmiş, çox dolaylar adlamış və bu gün vətənimiz
doğma Azərbaycanda böyük, qarşısıalınmaz bir qüvvənin yeni
dünya qurmaq, yeni həyat yaratmaq idealının həqiqətinə
çevrilmişdir.

M.F.Axundzadə 1878-ci il fevralın 26-da ürək xəstəliyin-
dən vəfat etmiş və vəsiyyətinə görə Tiflisdə vaxtilə Tatar
qəbiristanlığı adlanan qəbiristanlıqda (indiki Nəbatat bağında)
müəllimi Mirzə Şəfi Vazehin və qohumlarının olduğu Yemlikli
Yerbatan adlanan yerdə dəfn olunmuşdur.



12

M.F.Axundzadə irsinin kitabxanalarda təbliği

2012-ci ildə görkəmli ictimai-xadim və maarifçi Mirzə
Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyi tamam olur.
Öz çoxcəhətli yaradıcılığı ilə dünya yazıçı və mütəfəkkirləri
sırasına mənsub olan Mirzə Fətəli Axundzadə, əsərlərində
dövrün ictimai qayda-qanunlarına, zülm və özbaşınalığa,
ədalətsizlik və qanunsuzluğa, nadanlığa qarşı çıxmış, doğma
xalqının və ümumən Şərq xalqlarının milli intibahı, iqtisadi-
mədəni tərəqqisi, zəhmətkeş kütlələrin azad və xoşbəxt həyatı
uğrunda fəal mübarizə aparmışdır. Yaradıcılığı ilə Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafı tarixində parlaq səhifə açan
M.F.Axundzadənin zəngin ədəbi irsini dövlətimiz hər zaman
yüksək qiymətləndirmişdir.

Bildiyimiz kimi, M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılıq
tarixi müxtəlif illərdə qeyd edilmişdir. Sevindirici haldır ki,
yazıçının 200 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd
edilməsi diqqətdən kənar qalmamışdır. Belə ki, yazıçının 200
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 13 aprel 2011-ci il tarixində
Sərəncam imzalamışdır. Bu əlamətdar günlə bağlı olaraq
kitabxanaların da üzərinə böyük vəzifələr düşür. Sərəncama
əsasən kitabxanalar xidmət etdiyi ərazidə ziyalı təbəqəsini də
cəlb etməklə Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyinə
həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirməlidirlər.

M.F.Axundzadəni öyrəndikcə, bildikcə onun əzəmətinə
və qüdrətinə heyran qalmamaq mümkün deyil. Ruhani
təhsildən, sxolastik elmlərdən və təkcə bir il rus məktəbindən
başqa heç bir sistemli təhsil almayan bir insan, öz istedadına,
xarakterinə və səyinə güvənərək mühitin və zamanın əlverişli
cəhətlərindən düzgün istifadə edərək mədəniyyətin yüksək
səviyyəsinə qalxmışdır. O, yalnız öz xalqının deyil, bütün
müsəlman xalqlarının nicatı üçün yol axtaran, bütün bəşəriyyəti
düşünən bir sənətkar, mütəfəkkir və xadim kimi tanınmışdır.
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M.F.Axundzadənin ədəbi irsini layiqincə təbliğ etmək hər
kitabxanaçının da vəzifəsidir. Yubileylə əlaqədar tərtib edilmiş
tədbirlər planına əsasən kitabxanalar kütləvi tədbirlərin müx-
təlif formalarından istifadə etməlidirlər. Kitabxananın saytında
“M.F.Axundzadə irsi” adlı məlumat bazası yaratmaq,
kitabxanada onun həyat və yaradıcılığına dair elmi, ədəbi-bədii
gecələr, oxucu konfransları, söhbətlər, məruzələr, tematik gecə-
lər, əsərlərindən səhnəciklər, həyat və yaradıcılığına, əsərlərinə
aid rəsm müsabiqələri, yazıçı və şairlərlə, Axundzadənin
tədqiqatçıları ilə görüşlər və s. kütləvi tədbirlər keçirmək olar.

Müasir cəmiyyətdə elm və texnikanın sürətlə inkişaf
etməsi, yeni texniki vasitələrin yaradılması onun bütün
fəaliyyət sahələrinə tətbiqini tələb edir. Bu baxımdan müasir
kitabxanalar da informasiya texnologiyaları olmadan lazımi
səviyyədə inkişaf edə bilməz. Kitabxanalara yeni informasiya
texnologiyalarının tətbiqi onların qarşısında çox geniş imkanlar
açır, fondun mühafizə edilməsi və xidmət işində oxucuların
tələbatlarının ödənilməsində yaranan problemləri asanlaşdır-
mağa, oxuculara yeni üsullarla xidmət etməyə imkan verir.
Yeni texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar kitabxanalar oxucu-
lara yeni online xidmət növünü təklif edirlər ki, İnternet bu
xidmət növünün həyata keçirilməsində əvəzsiz vasitədir.
İnternet həm də kitabxanaların yeni informasiya resursları ilə
zənginləşməsini təmin edir, onların informasiya ehtiyatlarından
və məlumat bazalarından ölkədən kənarda da istifadə
olunmasına şərait yaradır. Əgər kitabxananın İnternetə çıxışı
varsa onda kitabxananın saytında “M.F.Axundzadə irsi” adlı
məlumat bazası yaratmaq olar. Bu kitabxanaların işini təbliğ
edər, oxucuları maraqlandırar və onların sayını artırar.
M.F.Axundzadənin yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirmək
istəyirsinizsə tədbirə 10 gün qalmış kitabxananın saytında bu
barədə məlumat vermək lazımdır. Məlumatda tədbirin keçirilə-
cəyi yer, vaxt, iştirak edəcək qonaqlar haqqında məlumat geniş
şəkildə işıqlandırılmalıdır. Kitabxananın saytından istifadə
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edən hər bir oxucu bu məlumatla tanış olacaq və tədbirdə işti-
rak etmək istəyənlərin sayı artacaq.

Tədbirə hazırlıq dövründə Axundzadənin həyat və fəaliy-
yətini əks etdirən kitabxananın fondunda olan ədəbiyyata uy-
ğun məlumat bazaları yaratmaq olar. Bu bazalar Axundzadənin
yaradıcılığı ilə maraqlanan oxuculara, ziyalılara və mütəxəssis-
lərə yaxından köməklik edə bilər.

Yaradılmış məlumat bazası istifadəçinin informasiyaya
olan tələbatını ödəyə bilən dəyərli mənbə olmalıdır.

Nümunə üçün “M.F.Axundzadə irsi” adlı elektron
məlumat bazasının sxemini veririk:

- Bioqrafiya, xronologiya;
- Haqqında rəsmi sənədlər;
- M.F.Axundzadənin seçilmiş fikirləri;
- Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi;
- Adını daşıyan Azərbaycan Milli Kitabxanası;
- Adına təsis edilmiş mükafatlar;
- Adını daşıyan bağ, müxtəlif mədəniyyət müəssisələrin-

də muzeylərdə, parklarda heykəlləri.

 Kitabları
əski əlifba
kiril qrafikası ilə
latın qrafikası ilə
digər dillərdə (alman, fransız, ingilis, rus, fars)
Məqalələri

 Haqqında
Kitablar;
Məqalələr;
Seçilmiş fikirlər.

 Biblioqrafiya
- biblioqrafik vəsaitlər;
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- filmlər;
- linklər;
 Fotoqalereya

Onun əsərləri 1837-ci ildən başlayaraq müxtəlif qəzet və
jurnallarda, məcmuələrdə, ayrıca kitab halında Bakıda, Tiflis-
də, Peterburqda, Moskvada, Berlində, Parisdə, Vyanada,
Londonda, Amsterdamda müxtəlif illərdə çap olunmuşdur.

M.F.Axundzadənin yaradıcılığı ədəbiyyat tariximizin ən
qiymətli və ən dəyərli səhifələrindəndir. O, misilsiz istedada
malik mütəfəkkir, yazıçı-dramaturq, dövlət və ictimai xadim
olmaqla yanaşı, yeni ədəbi-bədii məktəb yaratmışdır. Onun
yaradıcılığı, fəaliyyəti sözün əsl mənasında dahilikdən soraq
verir. Yubileyə hazırlıq zamanı M.F.Axundzadənin həyat və
fəaliyyətini  təbliğ etmək üçün kitabxanada “M.F.Axundzadə-
200” adlı sərgi təşkil etmək olar. Sərginin məqsədi oxucuları
Axundzadənin yaradıcılığı ilə tanış etmək, onları mütaliə
etməyə cəlb еtmək və kitabxananın fondunda Axundzadəylə
bağlı ədəbiyyatı охucular qarşısında açmaqdır.

Başlıq: “M.F.Axundzadə -200”
Yubileylə bağlı Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik

yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı: 13 aprel, 2010-cu il

Yubilyarın şəkli
Sitat: Mirzə Fətəli Axundzadə bütün həyatı boyu doğma

vətəninin və xalqının tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışaraq
yeni dövrün irəli sürdüyü mühüm elmi, mədəni və ictimai-siya-
si məsələlərə daim fəal münasibət ifadə edən və zamanın qa-
baqcıl ideyalarından bəhrələnməyə çağıran yaradıcılığı ilə
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı tarixində parlaq səhifə
açmışdır.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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İzahlı mətn: Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğlu Axund-
zadə 30 iyun 1812-ci ildə Nuxa (indiki Şəki) şəhərində anadan
olmuşdur.

M.F.Axundzadə bədii yaradıcılığa “Səbuhi” təxəllüsü ilə
yazdığı “Zəmanədən şikayət” adlı  şeirlə başlamışdır.
M.F.Axundzadə 1850-1855-ci ildə “Hekayəti-Molla İbrahim-
xəlil kimyagər”, “Hekayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və
dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur” (1850), “Hekayəti-xırs
quldurbasan” (1851), “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” (“Hacı-Qara”-
1852) və “Mürafiə vəkillərinin hekayəti” (1855)  adlı komedi-
yalarını yazmışdır.

1878-ci ildə vəfat edib.

I bölmə
M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılığı

İzahlı mətn: M.F.Axundzadə təxminən 45 illik
yaradıcılıq dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının ictimai fikir
tarixinin, elm, fəlsəfə və publisistikasının, mədəniyyət və
maarifin inkişafına ciddi təsir göstərmiş yeganə və dahi bir
şəxsiyyətdir. Onun ədəbiyyat, elm, fəlsəfə, maarif və mədəniy-
yət sahəsindəki yenilikləri Şərq xalqlarının mədəni inkişafında
ilk addım kimi təqdirəlayiqdir.

Axundzadə, M. F. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə] /Mirzə
Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.-
Bakı: Şərq-Qərb, 2005.- C.I.- 296 s.; C.II.- 376 s.; C.III.- 296 s.

Axundov, M.F. Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri [Mətn]
/Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed., ön sözün müəl. və red.
N.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s.

Axundov, M.F. Əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /M.F.Axun-
dov.- Bakı: Atilla, 2000.- C.I.- 126 s.; 2001.- C.II.- 106 s.

Axundov, M. F. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov;
red. hey. M.Z.Cəfərov, F.Köçərli, Ə.M.Mirəhmədov və b.; tərt.
ed., müqəddimə və izahların müəl. N.Məmmədov; cildin red.

http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Axundzad%c9%99,%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%20%5b3%20cildd%c9%99%5d%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li%20Axundzad%c9%99%3b%20t%c9%99rt.%20ed.%20v%c9%99%20%c3%b6n%20s%c3%b6z%c3%bcn%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.M%c9%99mm%c9%99dov%20I%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%20%5b3%20cildd%c9%99%5d%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li%20Axundzad%c9%99%3b%20t%c9%99rt.%20ed.%20v%c9%99%20%c3%b6n%20s%c3%b6z%c3%bcn%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.M%c9%99mm%c9%99dov%20I%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c5%9e%c9%99rq-Q%c9%99rb&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Axundov,%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011080111361127878&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=B%c9%99dii%20v%c9%99%20%c9%99d%c9%99bi-t%c9%99nqidi%20%c9%99s%c9%99rl%c9%99ri%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li%20Axundzad%c9%99%3b%20T%c9%99rtib%20ed%c9%99ni,%20%c3%b6n%20s%c3%b6z%c3%bcn%20m%c3%bc%c9%99llifi%20v%c9%99%20red.%3a%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011080111361127878&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=B%c9%99dii%20v%c9%99%20%c9%99d%c9%99bi-t%c9%99nqidi%20%c9%99s%c9%99rl%c9%99ri%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li%20Axundzad%c9%99%3b%20T%c9%99rtib%20ed%c9%99ni,%20%c3%b6n%20s%c3%b6z%c3%bcn%20m%c3%bc%c9%99llifi%20v%c9%99%20red.%3a%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011080111361127878&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=B%c9%99dii%20v%c9%99%20%c9%99d%c9%99bi-t%c9%99nqidi%20%c9%99s%c9%99rl%c9%99ri%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li%20Axundzad%c9%99%3b%20T%c9%99rtib%20ed%c9%99ni,%20%c3%b6n%20s%c3%b6z%c3%bcn%20m%c3%bc%c9%99llifi%20v%c9%99%20red.%3a%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011080111361127878&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%c3%87a%c5%9f%c4%b1o%c4%9flu&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Axundov,%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%20%5b2%20cildd%c9%99%5d%20M.F.Axundov%20Birinci%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%20%5b2%20cildd%c9%99%5d%20M.F.Axundov%20Birinci%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Axundov,%20Mirz%c9%99%20F%c9%99t%c9%99li.&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%203%20cildd%c9%99%20M.%20F.%20Axundov%3b%20red.%20hey.%20M.%20Z.%20C%c9%99f%c9%99rov,%20F.%20K%c3%b6%c3%a7%c9%99rli,%20%c6%8f.%20M.%20Mir%c9%99hm%c9%99dov%20v%c9%99%20b.%3b%20t%c9%99rt.%20ed.,%20m%c3%bcq%c9%99ddim%c9%99%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20cildin%20red.%20H.%20M%c9%99mm%c9%99dzad%c9%99%3b%20AzSSR%20EA,%20Nizami%20ad.%20Xalqlar%20Dostlu%c4%9fu%20Ordenli%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0n-tu%20I%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%203%20cildd%c9%99%20M.%20F.%20Axundov%3b%20red.%20hey.%20M.%20Z.%20C%c9%99f%c9%99rov,%20F.%20K%c3%b6%c3%a7%c9%99rli,%20%c6%8f.%20M.%20Mir%c9%99hm%c9%99dov%20v%c9%99%20b.%3b%20t%c9%99rt.%20ed.,%20m%c3%bcq%c9%99ddim%c9%99%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20cildin%20red.%20H.%20M%c9%99mm%c9%99dzad%c9%99%3b%20AzSSR%20EA,%20Nizami%20ad.%20Xalqlar%20Dostlu%c4%9fu%20Ordenli%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0n-tu%20I%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%203%20cildd%c9%99%20M.%20F.%20Axundov%3b%20red.%20hey.%20M.%20Z.%20C%c9%99f%c9%99rov,%20F.%20K%c3%b6%c3%a7%c9%99rli,%20%c6%8f.%20M.%20Mir%c9%99hm%c9%99dov%20v%c9%99%20b.%3b%20t%c9%99rt.%20ed.,%20m%c3%bcq%c9%99ddim%c9%99%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20cildin%20red.%20H.%20M%c9%99mm%c9%99dzad%c9%99%3b%20AzSSR%20EA,%20Nizami%20ad.%20Xalqlar%20Dostlu%c4%9fu%20Ordenli%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0n-tu%20I%20cild&beginsrch=1
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H.Məmmədzadə; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.-
Bakı: Elm, 1987.- C.I.- 317 s.

Ахундов, М. Ф. Обманутые звезды: рассказ о Юсиф-
шахе [Текст]: повесть /М.Ф.Ахундов; ред. Э.Азизова;
худож. А.Гулиев.- Баку: Təhsil, 2009.

II bölmə
M.F.Axundzadənin bədii yaradıcılığı haqqında

Sitat. Gənc Mirzə şiddətli zəkası ilə dan ulduzu kimi
parlamış, özündən sonra yetişən gənc şair və ədiblərə uzun bir
müddət rəhbər və mürşid olmaqla bərabər yenə də tarixi-
ədəbiyyatımızda hamıdan yüksək bir mövqe tutaraq, hamısının
məfövqündə qalmış və şəxsiyyəti-ədəbiyyəsini, şöhrəti-qələ-
miyyəsini mühafizə edə bilmişdir.

A.Şaiq

Əliyev, H. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı [Mətn]
/Heydər Əliyev.- Bakı, 1999.- S.421-422.

Abbaslı,T. Azərbaycan teatrının banisi [Mətn] /T.Abbaslı
//Mədəniyyət.- 2010.- 21may.- S.4.

Süleymanlı, S. Mirzə Fətəli Axundzadə (1812-1878)
[Mətn] //S.Süleymanlı. Azərbaycan ədəbiyyatı ensiklopediyası:
ən qədim dövrlərdən 1920-ci ilədək.- Bakı, 2008.- C.I.- S.181-
192.

Əhmədli, N. Mirzə Fətəli Axundzadə (1812-1878)
[Mətn] //N.Əhmədli. Korifeylərin portretləri.- Bakı, 2008.-
S.98-103.

Yüksək istedada zəhmət və mütaliə sahəsində geniş və
universal biliklərə, sözün tam mənasında dövrünün bütün elmi
nailiyyətlərinə bələd, dərin zəkaya malik olan M.F.Axundzadə
qələmə aldığı bütün sahələrdə xüsusi və nadir bacarığı
olduğunu sübut etmiş, ölməz əsərlər yaratmışdır. Onun qoyub
getdiyi elmi-ədəbi irs olduqca geniş və zəngindir. Bu irsi təbliğ

http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%c6%8fs%c9%99rl%c9%99ri%20%5bM%c9%99tn%5d%3a%203%20cildd%c9%99%20M.%20F.%20Axundov%3b%20red.%20hey.%20M.%20Z.%20C%c9%99f%c9%99rov,%20F.%20K%c3%b6%c3%a7%c9%99rli,%20%c6%8f.%20M.%20Mir%c9%99hm%c9%99dov%20v%c9%99%20b.%3b%20t%c9%99rt.%20ed.,%20m%c3%bcq%c9%99ddim%c9%99%20v%c9%99%20izahlar%c4%b1n%20m%c3%bc%c9%99l.%20N.%20M%c9%99mm%c9%99dov%3b%20cildin%20red.%20H.%20M%c9%99mm%c9%99dzad%c9%99%3b%20AzSSR%20EA,%20Nizami%20ad.%20Xalqlar%20Dostlu%c4%9fu%20Ordenli%20%c6%8fd%c9%99biyyat%20%c4%b0n-tu%20I%20cild&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011052614551505051&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Elm&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011071813293306786&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=HOLDINGSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8b%d0%b5%20%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%3a%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%be%20%d0%ae%d1%81%d0%b8%d1%84-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%b5%3a%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%9c.%20%d0%a4.%20%d0%90%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%ad.%20%d0%90%d0%b7%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%90.%20%d0%93%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011071813293306786&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=HOLDINGSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8b%d0%b5%20%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%3a%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%be%20%d0%ae%d1%81%d0%b8%d1%84-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%b5%3a%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%9c.%20%d0%a4.%20%d0%90%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%ad.%20%d0%90%d0%b7%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%90.%20%d0%93%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011071813293306786&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=HOLDINGSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%9e%d0%b1%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8b%d0%b5%20%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b%20%5b%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%5d%3a%20%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%20%d0%be%20%d0%ae%d1%81%d0%b8%d1%84-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%b5%3a%20%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%9c.%20%d0%a4.%20%d0%90%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%3b%20%d1%80%d0%b5%d0%b4.%20%d0%ad.%20%d0%90%d0%b7%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%3b%20%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6.%20%d0%90.%20%d0%93%d1%83%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2&beginsrch=1
http://ek.anl.az/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?sessionid=2011071813293306786&skin=default&lng=az&inst=consortium&host=localhost%2b2222%2bDEFAULT&patronhost=localhost%202222%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=HOLDINGSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=T%c9%99hsil&beginsrch=1
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etmək üçün kitabxanaçı ərazidə yerləşən məktəbin dil-ədə-
biyyat müəllimi ilə birlikdə məktəbli oxucular üçün Axund-
zadənin həyatı, yaradıcılığı ilə bağlı Sual cavab gecəsi keçirə
bilər. Sual-cavab gecəsinin mahiyyətini və əhəmiyyətini aç-
maqdan ötrü əsas mənbə hesab olunan kitablar seçilməli, sonra
suallar hazırlanmalıdır. Nümunə üçün “Böyük maarifçi-yazıçı
M.F.Axundzadə” adlı sual-cavab gecəsi göstərilir:

1. Axundzadənin doğulduğu ailə və yer.
2. Axundzadənin ilk təhsili və tərbiyəsi ilə kim məşğul

olmuşdur?
3. Axundzadənin rus dilini öyrənməsi və Tiflis mühitinin

onun yetişməsindəki rolu nədən ibarətdir?
4. Axundzadənin sevdiyi, tanışı olan şair və yazıçılara

(Mirzə Şəfi Vazeh, Q.Zakir, Bestujev-Marlinski, A.S.Puşkin və
s.) qarşı münasibəti necə olmuşdur?

5. M.F.Axundzadənin məmurluq həyatı və gəzdiyi yerlər
haqqında nə bilirsiniz?

6. Mirzə Fətəlinin ədəbi həyata başlaması və yaradıcılıq
illəri hansılardır?

7. Mirzə Fətəlinin yeni əlifba haqqındakı fəaliyyəti
haqqında nə bilirsiniz?

8. M.F.Axundzadənin ölümü, ailə üzvlərindən qalanlar
haqqında məlumatınız varmı?

Sualların qabaqcadan tоplanması, tədbir zamanı yеni
sualların da оrtaya çıхmasını istisna еtmir. Hazırlıq prosesi
bitdikdən sonra sual-cavab gеcəsinin keçiriləcəyi yеri və vaхtı
göstərən еlan hazırlanır. Sual-cavab gеcəsi оna yеkun vurulma-
sı ilə bitir. Cavabların gеcədə iştirak еdənləri nə dərəcədə qanе
еtdiyini, gələn sual-cavab gеcəsini hansı mövzuya həsr еtmək
lazım gəldiyini öyrənməklə tədbiri yekunlaşdırmaq olar.
Vеrilən suallara daha məzmunlu cavab vеrmək üçün sual-ca-
vab gеcələrində Axundzadənin həyatını, dövrünü, əsərlərini,
yaşadığı evin, ev muzeylərini və s. əks etdirən fotoşəkillər,
illüstrasiyalar əldə edilməli və ya düzəldilməli, həyat və
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fəaliyyəti haqqında sərgi, audiovizual materiallardan istifadə
edilməlidir. Bundan başqa divar qəzetinin bir nömrəsini
M.F.Axundzadəyə həsr etmək - həyat və yaradıcılığına aid
məqalələr, personajlarının illüstrasiyalarını vermək olar.

M.F.Axundzadə dühasının başlıca xüsusiyyəti onun
fəaliyyətinin çoxcəhətli olması idi. Milli dramaturgiyamızın
banisi, görkəmli ictimai xadim və maarifçi kimi fəaliyyət
göstərən M.F.Axundzadə şəxsiyyətini daha yaxından tanımaq
məqsədilə mərkəzi kitabxanada oxucularla M.F.Axundzadənin
həyat və fəaliyyəti, yaradıcılığı haqqında Şəxsi icmal
(biblioqrafik icmalın növü) keçirmək olar. Bildiyiniz kimi şəxsi
icmallar bir qayda olaraq hər hansı bir şəxsə (şair, yazıçı,
ictimai xadim, müəyyən bir sahənin mütəxəssisi) həsr olunur,
onun əsərlərini, həyat və yaradıcılığına aid əsərləri əhatə edir.
Yaxşı olardı ki, icmal keçirilən vaxt M.F.Axundzadəyə həsr
olunmuş kitab sərgisi də hazırlansın. Sərgidə Axundzadənin öz
əsərləri və onun haqqında ədəbiyyatın özü və tövsiyə ədəbiyyat
siyahısı olsun. Bu zaman icmallar daha maraqlı оlur və daha
çох охucu tоplayır. Həm də bu zaman охucu kitabı görməklə
yanaşı, оnun qısa məzmunu ilə də tanış оlur. İcmal keçirilərkən
охucu qrupu, mövzunun aktuallığı mütləq nəzərə alınmalıdır.
Kitabların icmalında müəyyən ardıcıllıq gözlənilməlidir.
Axundzadənin yaradıcılığı çoxcəhətli olduğu üçün kitabları
mövzular üzrə qruplaşdırıb qısa annotasiya ilə kifayətlənmək
olar. Barəsində söhbət açılan kitablardan еlə dеtallar və ya
faktlar seçilməlidir ki, hər bir охucu tеzliklə həmin kitabı
охumağa tələssin.

Belə təbliğat M.F.Axundzadənin və onun haqqında yazıl-
mış ədəbiyyatın oxunmasına daha çox maraq oyadır.

Azərbaycanda və eləcə də yaxın şərqdə dramaturgiyamı-
zın banisi olan M.F.Axundzadənin ən böyük arzularından biri
də milli teatrımızı yaratmaq idi.

Mirzə Fətəli Axundzadə yaradıcılığı ilə Azərbaycan
ədəbiyyatını yeni ideyalarla, yeni insan xarakterləri və orijinal
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bədii surətlərlə zənginləşdirmişdir. Bütövlükdə onun yaradıcı-
lığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xüsusi bir mərhələ təşkil
edir.

O, 1850-1855-ci illərdə bir-birinin ardınca yazdığı
“Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər”, “Hekayəti-müsyö
Jordan həkimi nəbatat və dərviş Məstəli şah - cadukini
məşhur”, “Hekayəti xırs Quldurbasan”, “Hekayəti-vəziri-xani-
Lənkəran”, “Sərgüzəşti-mərdi-xəsis” və “Mürafiə vəkillərinin
hekayəti” adlı komediyaları ilə Azərbaycan ədəbiyyatında
əsaslı bir dönüş yaratmış, onu yeni inkişaf yoluna salmışdır.
Əsərləri müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif dillərdə çap olunsa da,
ədibin Azərbaycan dilində komediyalarının çapı 1859-cu ildə
(Tiflisdə) həyata keçmişdir.

Azərbaycanda milli teatrın yaranması və inkişafı
bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1873-cü ildə mart
ayının 8-də “Hekayəti-vəziri-xani-Lənkəran” pyesi Bakıda
tamaşaya qoyulmuşdur. M.F.Axundzadənin komediyalarının
təbliği məqsədilə kitabxanada “M.F.Axundzadə böyük və
əvəzedilməz dramaturqdur” adlı ədəbi-bədii gecə keçirmək
olar.

Keçiriləcək tədbirin kompozisiyasından asılı olaraq xüsu-
si proqram, ssenari tərtib edərək, teatrlaşdırılmış səhnəcik qur-
maq olar. Gecəyə hazırlaşmaq yaradıcılıq qabiliyyəti tələb edir.
Kitabxanaçı gecənin əvvəlindən sonuna kimi bütün elementləri
(çıxış, rəy, qonaqlara söz vermə, haqqında çəkilmiş hər hansı
bir filmdən kadrlar) ssenaridə əks etdirir. İştirakçıların yerləş-
dirilməsi, diktorların yeri, qonaqların qarşılanması, ədəbi-bədii
gecə keçiriləcək zalın M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılığı-
nı əks etdirən lazımi stend, sərgi, bülleten və albomların hazır-
lanması əvvəlcədən planlaşdırılmalıdır.

Adından məlum olduğu kimi ədəbi-bədii gecə iki hissəyə
bölünür. Hər bir ədəbi gеcənin əsasını məruzə təşkil еdir.
Məruzədə dramaturqun həyatı, ədəbi, elmi, ictimai və fəlsəfi
yaradıcılığı əhatə olmalıdır. Yazıçının yaradıcılığından danışar-
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kən publisistikası, ədəbi tənqidi, əlifba haqqındakı fikirləri
xüsusi ilə qeyd edilməlidir. Məruzəçi Axundzadənin vətən və
xalq naminə gördüyü işlərdən, onun ictimai fəaliyyətindən
ətraflı danışmalıdır. Yaxşı olardı ki, məruzəçi əyani vasitələr-
dən daha çox istifadə etsin, yəni onun əsərlərindən ən gözəl
parçaları seçsin və dinləyəciyə çatdırsın. Dramaturqun əsər-
lərindən verilən parçaların qiraət ustalarına tapşırılması məslə-
hətdir.

Məruzədən sonra gecədə iştirak edənlərin çıxışları baş-
lamalıdır. Çıxışlarda yuxarıda qeyd etdiyimiz məqsədlər əsas
götürülməlidir.

Ədəbi hissə bitdikdən sonra ikinci hissə – bədii hissə baş-
layır. Bədii hissə ədəbi hissənin davamı, onun tamamlayıcısı
olmalıdır. Əgər məruzədə və yaxud çıxışlarda məruzəçi XIX
əsr Azərbaycan tacirlərinin nadanlığının tənqidindən geniş bəhs
etmişdirsə, bədii hissədə Axundzadənin “Hacı Qara”
komediyasından maraqlı bir hissə səhnələşdirilərək nümayiş
etdirilə bilər. Bədii hissədə M.F.Axundzadənin dram
əsərlərindən parçalar (dram dərnəkləri olan mədəniyyət evləri
və klubları nəzərdə tutulur) “Aldanmış kəvakib”dən maraqlı bir
hissə (bədii qiraət formasında), şeirlərindən maraqlısı seçilib
oxuna bilər. (Puşkinin ölümünə yazdığı “Şərq poeması”,
Q.B.Zakirə yazdığı məktublardan biri, əlifba haqqında yazdığı
şeir, satirik şeirlərindən parçalar nümayiş etdirilə bilər).
Gеcənin mövzusuna uyğun ədəbiyyat sərgisi, viktоrina, ədəbi
оyunlar hazırlana bilər.

Bədii hissədə Axundzadənin pyeslərinə yazılmış musiqi
parçalarından, “Hacı Qara” musiqili komediyasından istifadə
edilə bilər. M.F.Axundzadənin həyatına həsr edilmiş hər hansı
bir filmi nümayiş etdirmək də məqsədəuyğun olardı.

Yerləşdiyi ərazidəki məktəbdə rəssamlığa, memarlığa
maraq göstərən şagirdlərin rəssamlıq, memarlıq qabiliyyətlərini
aşkara çıxarmaq və maraqlarını təmin etmək üçün ədibin
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əsərlərinə çəkiləcək ən yaxşı illüstrasiyalar, hazırlanacaq ma-
ketlər üçün müsabiqə elan edilə bilər.

Axundzadənin həyat və yaradıcılığına aid tərtib edilmiş
maraqlı ədəbi viktorinanın da ssenariyə əlavə edilməsi məqsə-
dəuyğun olardı. Gecələrin keçirilməsində proyektorlardan, de-
korasiya, aktyor geyimləri, audiovizual materiallardan məha-
rətlə istifadə etmək olar.

M.F.Axundzadə öz dövrünün ictimai fikrinə güclü bir
təsir göstərmək, müasir tələblər səviyyəsinə qalxaraq örnək
olmaq, təsir və təlqin etmək qüdrətinə malik olmuşdur.

Öz xalqının gücünə, müdrikliyinə inanan və ona bel
bağlayan M.F.Axundzadə “mənim səpdiyim toxum qabil bir
torpağa səpilmişdir və mən xalqımın xoşbəxt gələcəyinə
xatircəməm” demişdir. Lakin bu xoşbəxt gələcəyi gözləməklə
deyil, tarixin gərdişi-dövranına güclü təsir göstərməklə
sürətləndirmək üçün bir sıra ictimai, iqtisadi, siyasi problemlər
irəli sürmüş və qadın məsələsini bu ümumi problemlərlə üzvi
surətdə bağlamışdır.

Həmin dövrdə realist sənətkarı düşündürən ən zəruri
məsələlərdən biri də qadın azadlığı olmuşdur. M.F.Axundzadə
Şərq qadınının dözülməz vəziyyətini, ona edilən zülm və sitəmi
hamıdan yaxşı görür, onların acınacaqlı halını hiss edirdi.
M.F.Axundzadənin əsərlərində köhnə ailə-məişət tərzlərinə
qarşı mübarizə çox mühüm yer tutur. İslam dini ilə rəsmiləşən,
şəriət qanunları ilə möhkəmlənən çoxarvadlılığa, qadın ləya-
qətini təhqir edən dini nikah rüsumlarına, azyaşlı qızların ərə
verilməsi hallarına qarşı qəti üsyan edən M.F.Axundzadə xalqa
müraciətlə deyirdi: “Ay caamat, qadın tayfası haqqında zülm-
cəfanı layiq görməyin”.

Qadın talesizliyinin təcəssümü olan çadraya qarşı mü-
barizə M.F.Axundzadənin diqqət mərkəzində duran məsələlər-
dən biri olmuşdur.

Şərq qadınlarının insani hüquqlarının vəhşicəsinə tapda-
landığı bir dövrdə M.F.Axundzadə öz komediyalarında Azər-
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baycan qadınlarının obrazını yaradır. İslamın şəriətinə görə
bütün insani hüquqlardan məhrum olan qadını M.F.Axundzadə
səhnəyə çıxardır, danışdırır, güldürür, düşündürür, kişilərlə
mübahisəyə qaldırır... bir sözlə o, yeniliyin ilk carçılarının
obrazını yaradır, onları müasir həyatın eybəcərliklərinə qarşı
qoyur və beləliklə, köhnəliklə yeniliyin nümayəndələrini
üzləşdirir, yeni qüvvələrə rəğbət bəsləyir, onun haqlı, vaxtı
çatmış mübarizəsini alqışlayırdı.

Komediyalarındakı Tükəz, Sona, Səkinə, Pəri, Zeynəb,
Nisa və Şölə obrazlarında Azərbaycan qadınlarının həyatı, ailə
məişət geriliyi, fanatizmi ifşa edilməklə yanaşı, təbiətin qadına
bəxş etdiyi dərin zəka bədii boyalarla, real cizgilərlə və
səciyəvi xarakterlərlə verilmişdir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq kitabxanada
“M.F.Axundzadə və qadın azadlığı” “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin inkişafında Axundzadənin rolu”, “Azərbaycan
teatrının banisi” və s. adlarda məruzə keçirmək olar.
Məruzədə (məruzənin adına uyğun) Axundzadənin dövrü,
ictimai mühiti, ictimai fəaliyyəti (yeni əlifba, ədəbi-tənqidi
fikirləri) ədəbi dilin inkişafındakı rolu, realist dramaturgiyanın
xüsusiyyətləri, komediyalarında Şərq qadınının dözülməz
vəziyyəti, ona edilən zülm və sitəmi, tənqid və satirasının
xarakteri, əsərlərinin təhlili yolu ilə izah edilməlidir.
Axundzadənin realizmi, dramaturgiya və nəsr sahəsindəki
yenilikləri, dil və ifadə xüsusiyyətləri və ədəbi dilin inkişafın-
dakı rolu göstərilməlidir. Onun Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafında, inqilabi ideyaların, qabaqcıl fikirlərin təbliğində
oynadığı böyük rol və özündən sonra gələn dramaturqlar
nəslinin yetişməsində göstərdiyi ədəbi təsir izah edilməlidir.

M.F.Axundzadə nəinki böyük yazıçı, dahi mütəfəkkir-
filosof, habelə dövrünün görkəmli təbiətşünas alimi idi. O,
fəlsəfə ilə yanaşı, təbiət elmlərini də öyrənmiş, özünün mate-
rialist baxışlarını əsaslandırmaq üçün onların nailiyyətlərindən
geniş istifadə etmişdir.
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M.F.Axundzadə XIX əsr təbiətşünaslığının nəzəri, ümu-
miləşdirici xarakterini mənimsəyə bilməsə də onun nailiyyət-
ləri ilə əsaslı surətdə tanış idi. Böyük materialist filosofumuz
qarşısına qoyduğu nəcib məqsədləri həyata keçirməkdə bütün
həqiqi vasitələrdən, o cümlədən təbiiyyat elmlərindən istifadə
etmişdir. Bir sənətkar və mütəfəkkir olmaq etibarilə
M.F.Axundzadə müəyyən bir məktəb yaratmış, Azərbaycan və
Yaxın Şərq ictimai fikrində materializm və realizmə geniş bir
yol açmış, yeni nəslin tərbiyəsində silinməz bir iz buraxmışdır.

Axundzadənin həm təbiətşünas, həm bir filosof, həm
maarifçi və ictimai xadim kimi fəaliyyətini nəzərə alaraq
kitabxanada “M.F.Axundzadəni necə görürsən?” adlı rəsm
müsabiqəsi təşkil etmək olar. Belə rəsm müsabiqələri uşaqların
Axundzadə haqqında biliklərinin artmasına imkan yaradır. Bu
əsərlərdə formalaşan kiçik təsəvvürlər gələcək üçün böyük
təməl yaradır və cəmiyyətin mühüm bir zümrəsi olan gənc
nəsildə Axundzadənin həyat və fəaliyyəti haqqında biliklərin
formalaşmasına xidmət edir.

Sonda müsabiqədə qalib gələn rəsm əsərləri və balaca
rəssamlar mükafatlandırılmalıdır. Münsiflər heyəti tərəfindən
həmçinin çəkilən rəsmlərin qaliblərinə diplomlar təqdim etmək
olar.

M.F.Axundzadə Şərqdə xalq maarifinin böyük carçısı,
elm və mədəniyyətin əsl aşiqi olmuşdur. O, elmə və xəlqiliyə
əsaslanan təhsil prinsipini dar, məhdud sxolastik dini təhsilə
qarşı qoymuş, beləliklə də təlim-tərbiyəyə yeni məna və
məzmun gətirmişdir. M.F.Axundzadə cəmiyyətin bütün üzvü-
lərinə - qadına, kişiyə fərq qoyulmadan təhsil və tərbiyə ver-
məyin böyük bəşəri əhəmiyyətə malik olduğunu dönə-dönə
qeyd etmişdir. 1875-ci ildə öz dostu Həsən bəy Zərdabiyə
yazdığı məktubunda demişdir: “Biz çalışmalıyıq ki, dağdakı
çobanlardan tutmuş hamının savadı olsun. Bizim qadınlarımız
qızlarımız da oxumağı, yazmağı bacarsınlar”. Elmə, təhsilə bu
qədər dəyər verən maarifçi haqqında kitabxanada
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“M.F.Axundzadə elm və maarif haqqında” adlı tematik gecə
keçirmək məqsədəuyğun olardı. Kitabxanaçı mövzu ilə
yaxından tanış olmalı, maraqlı faktlar əsasında tədbirin
ssenarisini tərtib etməlidir. İştirakçıların yaş həddi nəzərə alın-
malı, elə materiallar seçilməlidir ki, oxucuda M.F.Axundza-
dənin yaradıcılığına hörmət hissləri aşılansın.

Gecə kiçik məruzə və mühazirə ilə başlayır. Məruzədə
Axundzadənin elm və maarif haqqında fikirləri, cəmiyyətin
bütün üzvlərinə - qadına, kişiyə fərq qoyulmadan təhsil və tər-
biyə verməyin böyük bəşəri əhəmiyyətindən, ölkənin hər
yerində məktəblərin açılmasından, kitabxanalar təşkil edilmə-
sindən və s. danışılmalıdır. Gecə, tədbirdə iştirak edən ziyalı
fəalların çıxışları ilə başa çatır. Tədbir keçirilən bina yubileyə
uyğun plakatlar, fotomontajlar ilə bəzədilir. Gecə üçün sərgilər,
kitab vitrinləri hazırlamaq, tövsiyə edilən ədəbiyyatın
siyahısını orda yerləşdirmək məsləhətdir.

Tematik gecədə Axundzadəyə həsr edilmiş sənədli və ya
bədii filmlərdən birinin göstərilməsi də yaxşı olardı.

M.F.Axundzadə gənc nəslə bəşəriyyətin gələcək ümidi
kimi baxır, onun təlim və tərbiyə məsələlərinə böyük əhə-
miyyət verirdi. Axundzadə ölkənin hər yerində kütləvi mək-
təblər, şəhərlərdə ali və orta ixtisas məktəbləri, darülfünunlar
açılmasını, elmi tədqiqat idarələri, kitabxanalar təşkil edilmə-
sini istəyirdi. O inamla demişdir ki, gələcəkdə çoxlu mütəfək-
kirlərimiz və alimlərimiz yetişəcək, böyük elmi əsərlər yarana-
caqdır. “Sağlıq olarsa gələcəkdə biz də kitab sahibi olacağıq. O
zaman biz Avropa və yeni dünyanın malik olduğu bir çox
kitabları, o cümlədən tibb, hikmət, hesab, coğrafiya, hərbi iş,
dənizçilik, mühəndislik, tarix, inşa, idarə üsulu, məişət, əkin-
çilik, səyahət, mədənşünaslıq, təbiət, astranomiya, kimya və
bunlar kimi faydalı elmlərə aid kitabları əldə edəcəyik. Onların
vasitəsilə qabaqcıl xalqların malik olduğu müxtəlif elmlərə,
sənətlərə və hünərlərə yiyələnəcəyik”.
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Axundzadə xalqın elmləri asanlıqla öyrənib mənimsəmə-
si üçün yeni əlifbanı ən mühüm vasitə hesab edirdi.

Bu yolda planlı, sistemli fəaliyyətə isə M.F.Axundzadə
1857-ci ildən başlamışdır. Böyük alim əlifba islahatını həyata
keçirmək üçün 20 ildən artıq mübarizə aparmış, bununla da,
Şərq xalqlarının azadlığı və tərəqqisi işinə kömək etmişdir.
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində tək-tək ziyalı tapmaq olar
ki, o, mütəfəkkir alim, böyük dramaturq, dil məsələlərində
alovlu və prinsipial mübariz M.F.Axundzadə qədər əlifba
problemini ön plana çəkmiş olsun. Onun fikrincə, dil və yazı
mədəni yüksəliş üçün çox mühüm və əvəzsiz bir vasitədir.

Böyük dramaturq öz yaradıcılığında şeir, dram, nəsr
dilinə, terminalogiya məsələlərinə toxunmuş, Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya və orfoepiyası üçün dəyərli fikirlər söylə-
miş, yazıda aydınlığı, dəqiqliyi təmin etməkdə durğu işarələ-
rinin vacibliyini elmi şəkildə şərh etmişdir. Bir sıra durğu
işarələrinin – sual (?), mötərizə ( ), dırnaq (“ ”), qoşa nöqtə (:),
üç nöqtə (...), nida (!) işarələrini yeni əlifbaya - latın qrafikalı
əlifbaya ilk gətirən məhz o olmuşdur. Cəhalətin hökm sürdüyü
və dilçilik elminin inkişaf etmədiyi XIX əsrdə M.F.Axundzadə
ürək ağrısı ilə yazmışdır: “...Övladlarımız və gələcək nəsil
görəcəklər ki, müasirlərimiz nə qədər şüursuz olmuşlar və
minlərlə təəssüf edəcəklər. Bizim ideyamızı həyata keçirəcək,
qəbrimizin üstündə abidə qoyacaqlar. O zaman mənim arzum
yerinə yetəcək və mən indidən rahat ola bilərəm. Hərçənd mən
o sevincli və könül açan epoxaya qədər yaşamayacağam”.

Onun ideyalarının və arzularının həyata keçməsində bir
neçə dəfə məqam yaransa da, uğursuz olmuşdur.
M.F.Axundzadənin arzu və istəklərini, ideyalarını neçə illər
sonra XXI əsrin əvvəllərində həyata keçirən müstəqil Azərbay-
can Respublikası və onun ümummili lideri Heydər Əliyev oldu.

30 oktyabr 1997-ci ildə Azərbaycan yazıçılarının X
Qurultayında Heydər Əliyev “Bizim ədəbiyyatımız, mədəniy-
yətimiz xalqımızın sərvətidir və intellektual mülkiyyətimizdir”
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mövzusunda geniş və dərin məzmunlu bir nitq söyləmişdir.
Nitqinin bir hissəsi Azərbaycan xalqının yazı mədəniyyətinə,
XIX-XX əsrlərdə bu sahədə gedən proseslərdən, M.F.Axund-
zadənin tarixi, özü də əvəzsiz xidmətlərindən, onun uzaq-
görənliyindən söz açır: “...Keçən əsrin, XIX əsrin ortalarında
M.F.Axundzadə Azərbaycanda latın əlifbasını tətbiq etməyə
çalışıbdır. Onun bu barədə fəaliyyəti məlumdur. Mən onun bir
neçə məktubuna  baxdım, arxivdəki məktublarının bəziləri ilə
tanış oldum. Bunu keçmişdə də deyirdim. Amma bu son za-
manlar mən onu xatırladım, hafizəmdə bir daha təzələdim. O,
nə qədər uzaqgörən bir insan imiş! Çünki latın əlifbasını təbliğ
etmək istəmişdir.

...İndi biz M.F.Axundzadənin XIX əsrin ortalarındakı
arzularını, niyyətlərini həyata keçiririk. Amma ümidvaram ki,
bunu əlimizdən daha heç kim ala bilməyəcəkdir. Çünki biz
artıq müstəqil bir dövlətik və müstəqilliyimiz də daimidir,
əbədidir”. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu qədər diqqət
verdiyi bu insan haqqında kitabxanada rayonların mədəniyyət
şöbələrindən, müxtəlif təşkilatlardan dəvət edilmiş qonaqların
iştirakı ilə “M.F. Axundzadə böyük islahatçı olmuşdur” adlı
dəyirmi masa keçirmək olar. Dəyirmi masada XIX əsrin
görkəmli maarifçi-demokratı, ictimai xadim və pedaqoqu
M.F.Axundzadənin ömrünün 20 ilini əlifba islahatına, xalq
kütlələrinin savadlanmasına, ana dilində məktəblərin,
ədəbiyyat və mətbuatın yaradılmasına, ərəb əlifbasının
dəyişdirilməsinə həsr etməsindən, yeni əlifba layihəsini tərtib
edərək, 1863-cü ildə Osmanlı hökuməti qarşısında bu barədə
məsələ qaldırmasından, sağlığında bu ideyanı həyata keçirə
bilməməsindən, onun təşəbbüsünün nəticəsiz qalmadığından,
tezliklə Azərbaycanda əlifba islahatına başlanmasından,
M.F.Axundzadənin maarifçilik və yeni əlifba uğrunda apardığı
mübarizənin Azərbaycan ziyalılarına böyük təsirindən və
nəhayət onun ideyalarının ümummilli lider H.Əliyev tərəfindən
həyata keçməsini təsdiqləyən 25 dekabr 1991-ci il tarixli “Latın
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qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında” qanunun
qəbul edilməsindən və s. məsələrdən bəhs etmək olar.

M.F.Axundzadəni tədqiq edən alimlərimiz onu oxuculara
əsasən dramaturq, ateist-materialist filosof və görkəmli tən-
qidçi kimi tanıtmışdır. M.F.Axundzadənin kitab, kitabxana və
mütaliənin faydaları haqqında da bir çox qiymətli mülahizələri
vardır. Bu barədə müxtəsər olsa da oxuculara ilk məlumatı ədə-
biyyatşünas Ə.Mirəhmədov vermişdir (Azərbaycan kitabı. Bib-
lioqrafiya: üc cilldə.C.I.1780-1920.- Bakı, 1963)

M.F.Axundzadənin kitab, kitabxana və mütaliə haqqında
mülahizələri üçün ilk mötəbər mənbə ədibin çox böyük səliqə
ilə qoruyub saxladığı şəxsi arxivi, müasirlərinə məktubları və
müasirlərinin ona cavabıdır ki, bunların da bir qismi
M.F.Axundzadənin müxtəlif illərdə çap edilmiş əsərlərinə daxil
edilmişdir.

Kitabların öz həyatına müsbət təsirindən iftixarla danı-
şan, onlara minnətdarlığını bildirən M.F.Axundzadə həmvətən-
lərini də mümkün qədər çox oxumağa, çox mütaliə etməyə
çağırırdı. O, belə hesab edurdi ki, kim kitablara daha çox bağ-
lansa, onun təfəkkürü dərinləşər, “mütaliə nəticəsində onun ağ-
lı saflaşar, parlayar, pis əməllər onun nəzərində gündən-günə
eybəcər və rüsvayçı görünər və belə halda o, bu pis əməlləri
icra etməkdən utanar, nəticədə namus və vicdan sahibi olar” .

M.F.Axundzadə yanılmadan böyük uzaqgörənliklə
müəyyən etmişdir ki, orijinal və tərcümə kitablarının çapdan
çıxması haqqında oxuculara vaxtında dəqiq məlumat verilərsə,
onlar arzu etdikləri kitabları vaxtında ala bilərlər. Çapdan çıxan
və yaxın günlərdə çapdan çıxacaq tərcümə və orijinal
kitablardan bütün oxucuların xəbərdar olması üçün
M.F.Axundzadə “bir neçə dəfə elan verməyi” lazım bilirdi. O,
elanın “oxucu kütləsində əsərə maraq oyandıra bilən” ifadələrlə
yazılmasını məsləhət görürdü. M.F.Axundzadənin nəzərdə
tutduğu bu qısa məlumat-annotasiya hazırda həm əyani həm də
şifahi surətdə həyata keçirilir. İndi kitabların dövlət qanununa
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müvafiq olaraq müxtəlif formatlı və müxtəlif məzmunlu
kitabların çapdan annotasiyalı buraxılması ədibin həyata
keçirilmiş arzularından biridir.

Hazırda bu iş qəzet, jurnal, radio və televiziya vasitəsilə
görülür.

Kitabxanaçılar M.F.Axundzadənin ədəbi irsi, müasirləri
ilə əlaqəsi, kitaba münasibəti bu kimi məsələlər haqqında
oxucularla iş apararkən alimlərimizin əsərlərindən, qəzet, jur-
nal, kitab məqalələrindən, ali və orta məktəb dərsliklərindən
səmərəli istifadə etməlidir.

M.F.Axundzadənin tədqiqatçıları ilə görüşlər (Məsələn
“M.F.Axundzadə bu gün”) keçirmək olar. Oxucuları yazıçının
həyat və yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış etmək üçün
keçiriləcək görüşlər qabaqcadan planlaşdırılmış şəkildə
hazırlanmalıdır. Gecəni aparıcının giriş sözü ilə başlamaq olar.
Aparıcı gecəyə dəvət olunanları tədbirin iştirakçıları ilə tanış
edir, qısaca  yazıçının həyat və yaradıcılığından danışır, sonra
sözü onlara verir. Bundan sonra tədbir iştirakçıları suallar verir.
Görüşdə yazıçının həyat və yaradıcılığına aid sərgi, tövsiyə
ədəbiyyat siyahısı və audiovizual materiallardan istifadə etmək
olar.

Sonda oxucular çıxış edə və görüşə çağırılmış şəxsə
suallarla müraciət edə bilərlər.

Tədbirin sonunda kitabxanaçı oxucuların, eləcə də
kitabxana işçilərinin adından görüşə gələn şəxsə təşəkkürünü
bildirməlidir.

M.F.Axundzadə təxminən 45 illik yaradıcılıq dövründə
Azərbaycan ədəbiyyatının ictimai fikir tarixinin, elm, fəlsəfə və
publisistikasının, mədəniyyət və maarifin inkişafına ciddi təsir
göstərmiş yeganə və dahi bir şəxsiyyətdir. Onun ədəbiyyat,
elm, fəlsəfə, maarif və mədəniyyət sahəsindəki yenilikləri Şərq
xalqlarının mədəni inkişafında ilk addım kimi təqdirəlayiqdir.

Axundzadənin ədəbi irsi həcmcə çox da böyük deyildir.
Lakin onun şeirlərini, povestini, komediyalarını, məqalələrini,
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fəlsəfi əsərlərini oxuduqca bu irsin böyüklüyünə heyrətlənir,
onda öyrənməli çox şeyin olduğunu aydın görürsən.

... İllər keçəcək. Bu təməl daşı üzərində böyük və möh-
təşəm abidə ucalacaq, bütün Şərqdə məktəb olacaq bu əzəmətli
abidə bir adı öz yaddaşında əbədi saxlayacaq və zaman-zaman
bu mübarək ada qayıdacaq: Mirzə Fətəli Axundzadə.

Dünya korifeyləri içərisində özünə məxsus yerlərdən bi-
rini tutan bu möhtəşəm insanın əziz xatirəsinin layiqincə yad
edilməsi üçün hər bir kitabxana işçisi ciddi məsuliyyət daşıyır.
Odur ki, kitabxanaçılar elmə, mədəniyyətə, ədəbiyyata, fəlsə-
fəyə, publisistikaya, estetikaya və maarifin inkişafına öz həya-
tını sərf etmiş, bu dahinin həyatını, yaradıcılığını, dünyagörüşü
və məfkurəsini düzgün şəkildə geniş oxucu kütləsinə çatdırmaq
üçün səy göstərməlidirlər.
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Nəticə

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində xalqın ictimai-
tarixi və ədəbi-mədəni həyatında Mirzə Fətəli Axundzadə qə-
dər müstəsna rol oynayan ikinci bir sənətkar olmamışdır. O,
milli ədəbiyyatımızda eyni zamanda fəlsəfi publisistikanın və
ədəbi tənqidin nümayəndəsi kimi də tanınmışdır.

Mütəfəkkirin yaradıcılığı haqqında hələ öz sağlığında xa-
rici ölkələrdə dəyərli yazılar çap olunmuş, onun komediyaları
rus, fars, ingilis, fransız, alman dillərinə tərcümə olunaraq, ona
dünya şöhrəti qazandırmışdır. O dövrdə Azərbaycan yazıçıla-
rından Rusiyada və Qərbi Avropada ən çox tanınan, məşhur
olan, sevilən məhz Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur.

M.F.Axundzadə Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə
tərzinin ən böyük nümayəndəsidir. Mirzə Fətəli İslam dünyası-
nın ictimai, sosial və siyasi sahələrində radikal islahatların
lüzumluğu fikrini müdafiə edirdi. Böyük sənətkar aylar, illər,
qərinələr, əsrlər ötüşdükcə yaşa dolur, müdrikləşir, xalqımızın
daha da sevimlisinə çevrilir. Qədirbilən xalqımız da onun
əməyinə, zəhmətinə böyük dəyər verir, yaradıcılığına hörmətlə
yanaşır.

O, gələcəyə həmişə inamla baxıb demişdir ki, bu gün
bizim bəzi elmlərə aid kifayət qədər kitabımız olmasa da  vaxt
gələcək ki, bir çox mətbəələr yaradılacaq, kitabxanalar
açılacaq, vətənimiz kitab və mətbuat diyarına çevriləcək.

M.F.Axundzadə öz ideyalarının gec-tez həyata keçəcə-
yinə əmin idi. Ona göz ağardanlara, onu küfr edənlərə sərt ba-
xaraq deyirdi: “sən indi  məni söyürsən, amma bir vaxt olacaq
ki, sənin oğlun və nəvən məni anlayacaq və məni alqışlayacaq-
dır”.

M.F.Axundzadənin arzuladığı xoşbəxt həyat gəlib çat-
mışdır. İndi biz bu böyük elm və sənət xadimin bütün arzula-
rının  çiçəkləndiyi bir zamanda yaşayırıq. Vaxtı ilə çox az kita-
bı və kitabxanası olan Azərbaycan bu gün dünyanın ən mədəni
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ölkələrindən birinə çevrilmişdir və onun adını daşıyan  respub-
likanın Milli Kitabxanası nəinki Qafqazda, yerləşdiyimiz Avro-
pa qitəsində, eləcə də bütün dünyada şöhrət tapan ən böyük
milli kitabxanalardan və ən iri kitabsaxlayıcılardan biridir.

M.F.Axundzadə haqqında onlarla məqalələr, poemalar,
dram əsərləri, monoqrafiyalar yazılmışdır. Azərbaycanın bir
çox şəhərlərində küçə, məktəb və mədəniyyət ocaqlarına onun
adı verilmişdir. Tiflisdə qəbri üstündə abidəsi qoyulmuş, ev-
muzeyi açılmışdır. Bakı kinostudiyasında haqqında “Səbuhi”
(1941), “Azərbaycanfilm”in istehsalı olan “M.F.Axundov”
(film, 1962) kinooçerk, “Mirzə Fətəli Axundov” (film, 1972),
“Mirzə Fətəli Axundov” (film, 1982) sənədli filmləri, “Sabahın
elçisi. Mirzə Fətəli Axundzadə” (2010) bədii filmi çəkilmiş,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin  sifarişi ilə “Sübhün səfiri”
(2011) adlı bədii filmin çəkilişi isə hələ davam edir. Əsərləri
dəfələrlə səhnəyə qoyulmuş, filmlərə çəkilmişdir.

M.F.Axundzadə hələ iki əsr əvvəl Azərbaycanı, onun
tarixini, mədəniyyətini Avropaya təqdim edən ziyalı mövqeyini
təsdiqləmişdir. Belə bir ziyalının dövlət səviyyəsində yubiley
mərasimini keçirmək Azərbaycan ictimai-mədəni mühitinə
olan münasibətin təzahürüdür.

Kitabxanaçılar M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200
illiyini keçirərkən onun vətən və xalq qarşısındakı xidmətlərini
mütləq qeyd etməlidirlər. Unutmamalıdırlar ki, Axundzadə Ya-
xın Şərqdə sxolastik ədəbiyyatın dağılmasında və yeni ədəbiy-
yatın yaranmasında ən böyük xidmətə malik olan şəxsiyyətdir.
O, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı uğrunda çarpışan qüdrətli
bir sənətkar, novator bir yazıçı olmuşdur. Axundzadə XIX əsr
qaranlıqları içərisində ən parlaq ulduz kimi doğmuş, özündən
sonra gələn ədəbi karvana həqiqi və işıqlı yol göstərmişdir.
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ƏLAVƏLƏR

Əlavə 1

M.F.Axundzadənin həyatı, yaradıcılığı və
ictimai fəaliyyətinin əsas tarixləri

1812 M.F.Axundzadə Nuxa şəhərində anadan olmuş-
dur.

1814 Ailəsi Nuxa şəhərindən atasının vətəni Təbrizin
yaxınlığındakı Xamnə kəndinə köçmüşdür.

1821 Anası Nənəxanım Fətəlinin atası Mirzə
Məhəmməd Tağıdan ayrılmış, onunla birgə
Qaradağda (Cənubi Azərbaycanda) Horanid
kəndində yaşayan əmisi Axund Ələsgərin yanına
gəlmiş və onun himayəsində yaşamışdır.

1823-1824 Hacı Ələsgərlə Eləngut mahalına köçür. Burada
onlar Vəlibəyli kəndində yaşamışlar.

1825 Ailəsi Vəlibəyli kəndindən Gəncəyə köçmüşdür.

1826-1831 Hacı Ələsgərlə Nuxa şəhərinə köçmüşdür.

1832 Gəncəyə gəlib, şair və müəllim Mirzə Şəfi ilə
tanış olmuş və ondan nəstəliq xəttilə yazmağı
öyrənmişdir.

1833 21 yaşında ikən Nuxa şəhərində açılan “Rus-
tatar məktəbi”nə daxil olmuşdur.
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1834 O, Tbilisiyə getmiş, Qafqaz canişininin baş
dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq dilləri
mütərcimi təyin olunmuş və ömrünün sonuna
qədər bu vəzifədə çalışmışdır.

1836 Qafqaz idarəsinin baş dəftərxanasında işləməklə
bərabər, Tiflis qəza məktəbinə Azərbaycan dili
müəllimi təyin edilmişdir.

1837 Rus şairi A.S.Puşkinin xatirəsinə “Puşkinin
ölümü haqqında Şərq poeması”nı yazmışdır.

1841 “Təcnis”, “Təcnisi digər”, “Molla Əli” (həcv) və
“Müxəmməs” sərlövhəli şeirlərini yazmışdır.

1842 Axund Hacı Ələsgərin qızı Tubu xanımla
evlənmişdir. Onun Tubu xanımdan 13 övladı
dünyaya gəlmiş, onlardan yalnız  ikisi qalmış,
qalanları isə Mirzə Fətəlinin sağlığında ikən
ölmüşlər. Onlardan yalnız oğlu Rəşidbəy və qızı
Nisə xanım yaşamışdır.

1842 İyul ayının 3-də M.F.Axundzadəyə mülki
praporşik rütbəsi verilmişdir. Rusiya ilə İran
hökümətləri arasında danışıqlarda iştirak etdiyi
üçün İran şahı tərəfindən üçüncü dərəcəli “Şiri-
Xurşid” nişanı ilə təltif olunmuşdur.

1849 İrandan Tiflisə qayıtmışdır.

1850 M.F.Axundzadəyə poruçik rütbəsi verilmişdir;
“Hekayəti-Molla İbrahim Xəlil kimyagər”,
“Hekayəti Müsyo Jordan həkimi nəbatat və
Dərviş Məstəli şah cadukuni-məşhur”,

http://az.wikipedia.org/wiki/Tbilisi
http://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz
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“Sərgüzəşti vəziri xani-Lənkərani” komediyala-
rını yazmışdır.

1851 “Hekayəti Müsyo Jordan həkimi nəbatat və Dər-
viş Məstəli şah cadukuni-məşhur” komediyası
ilk dəfə Tiflisdə “Kavkaz” qəzetində rus dilində
hissə-hissə çap olunmuş, Komediya ilk dəfə
Peterburqda rus dilində oynanılmışdır.

1851 Mart ayının 26-da M.F.Axundzadə İmperator rus
coğrafiya cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinə həqiqi üzv
seçilmişdir.

1852 “Hekayəti - xırs quldurbasan” və “Sərgüzəşti-
mərdi-xəsis” (Hacı Qara) komediyalarını
yazmışdır.

1852 Yanvar ayının 31-də “Hekayəti-xırs quldurbasan
komediyası” Tiflis teatrında rus dilində
oynanılmışdır.

1854 M.F.Axundzadəyə kapitan rütbəsi verilmişdir.

1855 “Mürafiə vəkillərinin hekayəti” komediyasını
yazmışdır.

1857 “Aldanmış kəvakib” povestini yazmışdır.

1858 Qafqaz canişini dəftərxanasının yenidən təşkili
ilə əlaqədar olaraq, canişin baş idarəsinin
mütərcimi təyin olunmuşdur.

1859 Komediyalarını və “Aldanmış kəvakib”
povestini “Təmsilat” başlığı altında Qafqaz
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canişinliyinin Tiflisdəki nəşriyyatında kitab
halında çap etdirmişdir.

1861 M.F.Axundzadəyə mayor rütbəsi verilmişdir.

1863-1864 Tərtib etdiyi əlifbanı müdafiə üçün İstanbula
getmişdir. Bu səfərində Mirzə Məlkümxan ilə
tanış olmuşdur. Həmin ildə “Çeşmə kitabəsi”,
“Səidə xitab”, “Fuad Paşanın mədhi” adlı
mənzumələri və “Kəmalüdövlə məktubları” adlı
məşhur fəlsəfi əsərini yazmışdır.

1865 “Həcvi-Əbdürrəsülxan” adlı əsərini yazmışdır.

1868 “Həkimi-ingilis Yüma cavab” adlı əsərini
yazmışdır.

1869 “Yeni əlifba haqqında mənzumə” adlı əsərini
yazmışdır.

1872 May ayının 18-də Qafqaz canişini baş idarəsinin
sərəncamı ilə Şərq dilləri senzuru vəzifəsinə
təyin edilmişdir.

1873 Ona hərbi rütbə - polkovnik rütbəsi verilmişdir.

1873 8 martda “Hekayəti-vəziri-xani-Lənkəran” pyesi
Bakıda tamaşaya qoyulmuşdur.

1873 İyunda “Hacı Qara” pyesi Bakıda tamaşaya
qoyulmuşdur.

1874 Yeni əlifbaya aid və hürufi-samitə müsəvvədənin
latın və ərəb əlifbası üzrə quruluşunu təsvir edən
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cədvəl düzəltmişdir.
1878 Fevral ayının 26-da Tiflis şəhərində ürək

xəstəliyindən vəfat etmişdir.

1930 İndiki Səbail rayonunda M.F.Axundzadənin
adını daşıyan bağça və heykəli qoyulmuşdur
(heykəltəraş P.Sabsay).

1938 Azərbaycan SSR XKS-də, M.F.Axundzadənin
anadan olmasının 125 illiyini keçirmək barəsində
qərar qəbul edilmişdir.

1939 İyun ayının 1-də Azərbaycan Dövlət Ümumi
Kitabxanasına (Hazırda M.F.Axundzadə adına
Milli Kitabxana) M.F.Axundzadənin adı veril-
mişdir.

1940 Şəkidə görkəmli mütəfəkkirin ev-muzeyi onun
1812-ci ildə dünyaya göz açdığı küçədə (indiki
M.F.Axundzadə küçəsi), 1 saylı ünvanda yerlə-
şən binada yaradılmışdır.

1962 M.F.Axundzadənin anadan olmasının 150 illik
yubileyi Ümumdünya Sülh Şurasının qərarı ilə
keçirilmiş, Ümumittifaq miqyasında təntənə ilə
qeyd olunmuşdur.

1962 M.F.Axundzadə adına Kitabxanada heykəltəraş
İ.Zeynalovun hazırladığı büstü qoyulmuşdur.

1965 M.F.Axundzadə adına 3 Respublika Dövlət
mükafatının təsis edilməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
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1982 Azərbaycan KP MK-nın qərarı ilə M.F.Axund-
zadənin anadan olmasının 170 illiyi keçirilmiş-
dir.

1983 Tiflisdə M.F.Axundzadənin ev-muzeyi və Azər-
baycan Mədəniyyət Mərkəzi açılmışdır.

2005 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12
yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə
M.F.Axundzadənin əsərlərinin 3 cildliyi nəşr
olunmuşdur.

2007 Hər iki ad (Tiflisdə M.F.Axundzadənin ev-
muzeyi və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi)
ləğv olunaraq, M.F.Axundzadə adına Azərbay-
can Mədəniyyəti Muzeyi olmuşdur.

2010 Aprel ayının 13-də Mirzə Fətəli Axundzadənin
200 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasnın Prezidenti Sərəncam
vermişdir.

2011 İyun ayının 30-da Azərbaycanın Gürcüstandakı
səfirliyinin və Tbilisi şəhər bələdiyyəsinin təşəb-
büsü ilə böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axund-
zadənin paytaxtda onun adını daşıyan 73 saylı
Azərbaycan orta məktəbinin binası qarşısında
büstü qoyulmuşdur.
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Əlavə 2

Azərbaycan SSR XQS-da

M.F.Axundovun anadan olmasının
125 illiyini keçirmək haqqında

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti, Azərbaycan
dramaturgiyasının əsasını qoyan, Azərbaycan ədəbiyyatının
klassiki, dahi mütəfəkkir M.F.Axundovun anadan olmasının
125 illik yubileyini keçirmək məsələsini müzakirə etmişdir.

Yubiley mətbuat sarayı qarşısındakı meydanda Mirzə
Fətəli Axundova yeni abidə qoyulmasını qərara alınmışdır.

Azərbaycan Dövlət Universitetində, Azərbaycan Pedaqo-
ji İnstitutunda və teatr məktəbində təhsil əlaçıları olan
studentlər üçün M.F.Axundov adına hərəsi 300 manat olmaqla
iki stipendiya təyin edilir. Hər il ən yaxşı ədəbi-bədii əsər
üçün15.000 manat miqdarında Mirzə Fətəli Axundov adına
mükafat təyin edilir.

Xalq Komissarları Soveti, SSRİ Elmlər Akademiyasının
Azərbaycan filialına (Az.Fan-a) bir vəzifə olaraq tapşırmışdır
ki, bu il dekabrın 25-dən gec olmayaraq M.F.Axundov adına
ədəbiyyat tarixi muzeyi təşkil edib M.F.Axundov adına bütün
materiallar və onun əl yazılarını, həmçinin Azərbaycan ədəbiy-
yatının başqa klassikləri haqqında materiallar və əl yazılarını
bu muzeyə yığsın.

Az.Fan-a təklif edilmişdir ki, M.F.Axundovun əsərlərini
üç cilddə və fəlsəfi əsərlərini bir cilddə Azərbaycan və rus
dillərində akademik şəkildə çap etmək üçün çapa hazırlasın.
M.F.Axundovun 6 komediyası, onun şeirləri məcmuəsi və
“Aldanmış kəvakib” hekayəsinin məktəblilər üçün nəşri də
hazırlanacaqdır.
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“Az.Fan-ın xəbərləri” jurnalının yubiley nömrəsi
M.F.Axundova həsr ediləcəkdir. Həmçinin M.F.Axundovun
həyat və yaradıcılığı haqqında xüsusi məqalələr məcmuəsi
buraxılır və onun yaradıcılığı haqqında monoqrafiya nəşr edilir.

Dekabr ayında M.F.Axundovun anadan olmasının 125
illiyi münasibətilə AzFanın sessiyası çağırılır.

Azərbaycan SSR XQS yanında İncəsənət işləri idarəsinə
təklif edilmişdir ki, M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını
təsvir edən sərgini yubileyə qədər təşkil etsin.

M.F.Axundovun yaxşı portretini çəkmək üçün konkurs
elan edilir. Zəhmətkeşlər arasında yaymaq üçün M.F.Axundo-
vun xırda heykəli buraxılır.

Respublika və rayon teatrlarının bu ilki sezonu
repertuarına M.F.Axundovun pyesaları daxil ediləcəkdir.

Yubiley münasibətilə Bakı Kino studiyası, M.F.Axundo-
vun həyat və yaradıcılığına dair xronika filmi hazırlayır. Bun-
dan başqa kino studiyası 1939-cu ildə M.F.Axundovun əsər-
lərindən birinin süjeti əsasında kino filmi hazırlayacaqdır.

4 noyabr 1938,
Kommunist qəzeti
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Əlavə 3

M.F.Axundovun anadan olmasının 150 illiyi
qarşısında

Azərbaycanın görkəmli yazıçı və materialist filosofu
Mirzə Fətəli Axundovun anadan olmasının 150 illiyi bu il
tamam olur. İnsanpərvərlik, sülh, azadlıq və xalqların tərəqqisi
ideyalarını öz yaradıcılığında tərənnüm edən böyük Azər-
baycan yazıçısının yubileyi Ümumdünya Sülh Şurasının keçən
il dekabrın 16-19-da Stokholmda keçirilmiş sessiyasının
qərarına əsasən 1962-ci ildə mədəniyyət sahəsində əlamətdar
yubileylərdən biri kimi qeyd ediləcəkdir.

Sovet sülhü müdafiə komitəsi ilə SSRİ Yazıçılar İttifaqı
bu əlamətdar hadisəni Moskvada birlikdə qeyd edəcəklər.
Sovet İttifaqının digər şəhərlərində yubiley ilə əlaqədar, bir sıra
tədbirlər görüləcəkdir. M.F.Axundovun anadan olmasının 150
illiyini qeyd etmək xarici ölkələrin sülhü müdafiə milli
komitələrinə də məsləhət görülmüşdür.

Əlamətdar ildönümü münaslbətilə respublika yubiley
komitəsi yaradılmışdır. Komitəyə Azərbaycan KP MK katibi
N.M.Hacıyev (sədr), Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri
N.Q.Əbdürrəhmanov, Respublikanın Mədəniyyət naziri
A.S.Bayramov, Respublika Nazirlər Soveti Ali təhsil və orta
ixtisas təhsili komitəsi sədrinin müavini Z.İ.Hüseynova,
Respublika Elmlər Akademiyası prezidentinin müavini,
akademik M.A.Dadaşzadə, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu-
nun şöbə müdiri M.C.Cəfərov, Azərbaycan KP MK Təbliğat və
təşviqat şöbəsinin müdiri M.A.Qaziyev (sədrin müavini), Lenin
adına APİ-nin kafedra müdiri F.S.Qasımzadə, Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti sədrinin müavini Ə.H.Kərimov, Azərbaycan
KP Nuxa rayon komitəsinin katibi Ə.Məmmədov, Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqının birinci katibi Mehdi Hüseyn, Azərbaycan
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Elmlər Akademiyası fəlsəfə bölməsinin baş elmi işçisi
Ş.Mirzəyeva, Azərbaycanın Xalq yazıçısı S.Rəhimov daxildirlər.

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun şöbə müdiri
M.Y.Quluzadə yubiley komitəsinin elmi katibi təyin edilmişdir.

M.F.Axundovun yubileyi 1962-ci ilin oktyabr ayında
keçiriləcəkdir.

Bildiriş

M.F.Axundovun anadan olmasının 150 illiyini keçirən
Respublika Yubiley Komitəsi Nizami adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin binasında (Bakı, Kommunist küçəsi, 33,
1-ci mərtəbə) yerləşir.

Komitənin əməkdaşları M.F.Axundovun anadan
olmasının 150 illiyinin keçirilməsi ilə əlaqədar olan bütün
məsələlər barəsində elmi-metodiki məsləhətlər verirlər. Hər
gün saat 10-dan saat 16-dək məlumat və məsləhət almaq olar.

Telefon: 2-20-65
Respublika Yubiley Komitəsi.

17 fevral 1962,
Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti
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Əlavə 4

Azərbaycan KP Mərkəzi komitəsi M.F.Axundovun
anadan olmasının 170 illiyi haqqında qərar qəbul

etmişdir.

Qərarda deyilir: Anadan olmasının 170 illiyi 1982-ci ildə
tamam olan görkəmli mütəfəkkir, Şərqdə materialist fəlsəfənin
banisi, Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, milli realist
dramaturgiyanın, teatrın və nəsrin banisi, inqilabçı demokrat və
maarifçi M.F.Axundov Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə
misilsiz töhfə vermişdir.

M.F.Axundovun ədəbi-bədii irsi zəngin və rəgarəngdir.
Onun geniş şöhrət qazanmış komediyaları, “Aldanmış
kəvakib” povesti Azərbaycan ədəbiyyatının yeni ideya məzmu-
nu ilə zənginləşdirilmişdir. Bu əsərlərdə xalq həyatının geniş
mənzərəsini doğru-düzgün, dərindən əks etdirilmiş, Azərbay-
canın sosial və mənəvi inkişafının mühüm məsələlərinə toxu-
nulmuşdur. Böyük yazıçının komediyaları dünyanın bir çox
xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuş, Rusiyanın, Avropanın
və Şərqin bir sıra teatrlarında tamaşaya qoyulmuş, qonşu
ölkələrin ədəbiyyatında və incəsənətində realist istiqamətin
inkişafına güçlü və nəcib təsir göstərmişdir.

M.F.Axundovun məqalələri, məktubları və xüsusən
Azərbaycanın və bütün Şərqin materialist fikrinə dair görkəmli
əsəri - “Kəmalüddövlə məktubları” fəlsəfi traktatı onun yaradı-
cılıq irsində müstəsna yer tutur. Fəlsəfi traktatda XIX əsrdə
Rusiyanın və Qərbi Avropanın, Azərbaycanın və bütün Şərqin
qabaqcıl fəlsəfəsi, təbii-elmi, tarixi, ictimai-siyasi ideyaları
dərindən əks olunmuşdur. Bu əsərin əhəmiyyəti ondan ibarət
idi ki, M.F.Axundov feodal köləliyini və onun ideoloji üstquru-
munu məhv etməyə ehtirasla çağırırdı. Əsər böyük Azərbaycan
mütəfəkkirinin Rusiyada inqilabi hərəkatın təsiri altında forma-
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laşan inqilabi-demokratik dünyagörüşünün parlaq ifadəsi ol-
muşdur.

Böyük maarifçi M.F.Axundov bütün ömrü boyu Şərqdə,
o cümlədən Azərbaycanda yayılmış köhnə əlifbanın islahatı
uğrunda mübarizə aparmış, hələ yüz il bundan əvvəl yeni əlifba
layihəsini müdafiə etmişdir; o, doğma xalqın rus və Avropa
elminə və mədəniyyətinə qovuşması yolunu yeni əlifbada
görürdü. Yazıçının bu arzusu sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra həyata keçmişdir.

M.F.Axundov rus mədəniyyətinin qabaqcıl mövqelərə
çıxdığı və ümumdünya əhəmiyyəti kəsb etdiyi bir dövrdə
yaşamış və mübarizə aparmışdır. O, bütün şərq xalqları üçün
maarif və tərəqqi yolunu rus dilinin yayılmasında, rus xalqı ilə
yaxınlaşmaqda görürdü. O, Şərq şairləri içərisində birinci
olaraq A.S.Puşkinin ölümünə ürəkdən kədərlənmişdi. Məşhur
“Puşkinin ölümünə Şərq poeması” hələ o zaman tərcümə edil-
miş və rus dilində dərc olunmuşdu.

XIX əsr rus ədəbiyyatı və rus azadlıq hərəkatı Azərbay-
can xalqının böyük oğlunun yaradıcılığına çox böyük təsir
göstərmişdir. XIX əsr Azərbaycan ictimai fikrinin zirvəsi olan
M.F.Axundov bədii və fəlsəfi fikri milli zəmindən ayrılmadan,
klassik Azərbaycan ədəbiyyatının bütün ən yaxşı xüsusiyyət-
lərini özündə cəmləşdirərək həmin təsir altında formalaşmışdır.

M.F.Axundov böyük humanist, alovlu vətənpərvər idi,
xalqlar arasında dostluq və qardaşlığın yorulmaz carçısı idi.
M.F.Axundovun beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik, mübariz
materializm, ateizm ideyaları ilə aşılanmış zəngin irsi bu gün
də öz aktuallığını saxlayır və zəhmətkeşlərin ideya-mənəvi
tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Respublikada M.F.Axundovun ədəbi irsini öyrənmək və
xatirəsini əbədiləşdirmək üçün xeyli iş görülmüşdür. Onun
həyat və yaradıcılığı haqqında monoqrafiyalar yazılmışdır.
Dövlət kitabxanası, Akademik Opera və Balet Teatrı, küçələr,
məktəb, kolxozlar, sovxozlar və respublikanın başqa idarələri
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onun adını daşıyır. Bakı şəhərində ona abidə qoyulmuşdur.
Yazıçının vətəni Şəki şəhərində onun ev-muzeyi yaradılmışdır.

Azərbaycan KP MK Azərbaycan dramaturgiyasının və
teatrının banisi M.F.Axundovun anadan olmasının 170 illiyini
bayram etmək haqqında Respublika Yazıçılar İttifaqının və
Elmlər Akademiyasının təklifini qəbul etmişdir.

Yubileyin hazırlanması və keçirilməsi üçün Azərbaycan
KP MK katibi H.Ə.Həsənovun sədrliyi ilə təşkilat komitəsi
yaradılmışdır.

Respublika Yazıçılar İttifaqına və Mədəniyyət Nazirli-
yinə tapşırılmışdır ki, 1982-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında
Bakıda və Moskvada M.F.Axundova həsr olunmuş təntənəli
gecələr, Naxçıvanda, Stepanakertdə, Kirovabadda, Sumqayıt-
da, Şəkidə, Qazaxda, Lənkəranda ədəbi-bədii gecələr keçirsin-
lər.

Respublika Elmlər Akademiyası, Mədəniyyət Nazirliyi
və Rəssamlar İttifaqı M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığını
əks etdirən yubiley (stasionar) sərgisi və səyyar sərgi hazır-
lasınlar.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Bakıda və Şəkidə
M.F.Axundovun həyatına və yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olun-
muş elmi sessiyalar keçirməlidirlər.

Respublika Elmlər Akademiyasına və Dövlətnəşrkoma
tapşırılmışdır ki, M.F.Axundovun üç cildlik əsərləri
külliyyatını müqəddimə və şərhlərlə Azərbaycan və rus
dillərində, “Kəmalüdövlə məktubları”nın elmi tənqidi mətnini,
yazıçının seçilmiş əsərlərini rus dilində (suvenir nəşr),
M.F.Axundovun həyat və fəaliyyəti haqqında monoqrafiyalar
hazırlayıb nəşr etsinlər.

Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırılmışdır
ki, M.F.Axundovun pyeslərini Respublika teatrlarının
repertuarlarına daxil etsin, M.F.Axundovun ölkəmizdə və
xaricdə nəşr olunmuş əsərlərinin, habelə onun həyat və
yaradıcılığına həsr edilən ədəbiyyatın tam biblioqrafiyasının
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tərtib və nəşr olunmasını M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Respublika Kitabxanası ilə birlikdə təmin etsin.

Respublika Elmlər Akademiyasına, Ali və Orta İxtisas
Təhsili Nazirliyinə, Yazıçılar İttifaqına təklif edilmişdir ki, hər
il Bakı şəhərində və mütəfəkkirin vətəni Şəki şəhərində
Axundov qiraətləri keçirsinlər.

Respublika Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinə tapşırıl-
mışdır ki, Yubiley günlərində respublikanın kinoteatrlarında
M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığına aid filmlər göstəril-
məsini təşkil etsin, Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki haqqında
iki hissəli rəngli sənədli film yaradılsın.

Respublika Rabitə Nazirliyi, Yüngül Sənaye Nazirliyi
M.F.Axundovun təsviri olan poçt zərfini və nişanının buraxıl-
masını təmin etməlidirlər.

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi,
respublika qəzetlərinin, ədəbi-bədii nəşrlərin redaksiyaları
M.F.Axundovun həyatını və yaradıcılıq fəaliyyətini geniş
işıqlandırsınlar, onun əsərləri üzrə verilişlər təşkil etsinlər.

30 iyul 1982-ci il,
Kommunist qəzeti
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Əlavə 5

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetində

M.F.Axundov adına mükafatların təsis
edilməsi haqqında

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetini bədii ədəbiyyat,
musiqi, teatr sənəti, təsviri sənət, kino sənəti və jurnalistika
sahəsində ən görkəmli əsərlər yaradılmasına həvəs oyatmaq
məqsədi ilə M.F.Axundov adına 3 respublika mükafatı təsis
etmişdir. Mükafatların hər birinin məbləği 2500 manatdır.

M.F.Axundov adına respublika mükafatları haqqında
əsasnamə təsdiq edilmişdir.

M.F.Axundov adına mükafat almaq üçün əsərləri yazı-
çılar, bəstəkarlar, rəssamlar, kinematoqrafiyaçılar və jurnalistər
ittifaqları, elmi tədqiqat idarələri, teatr cəmiyyəti, teatrlar,
jurnal və qəzet redaksiyaları, müəssisələrin kollektivləri, ali
məktəblər, nazirliklər, idarələr və ictimai təşkilatlar təqdim
edirlər.

Mükafatları SSR Nazirlər Soveti iki ildə bir dəfə,
Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti qurulması günündə respub-
lika M.F.Axundov adına Mükafatlar Komitəsinin təqdimatı ilə
verir.

Mükafat almaq üçün təqdim edilən namizədlərin və əsər-
lərin siyahısı mükafat verilməsindən iki ay əvvəl respublika
mətbuatında dərc olunur.

M.F.Axundov adına mükafata layiq görülən şəxlərə
“M.F.Axundov adına mükafat laureatı” adı, döş nişanı və dip-
lom verilir.

Respublikanın M.F.Axundov adına Mükafatlar Komitəsi
aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilmişdir: M.A.Dadaşzadə (sədr),
N.Q.Əbdürrəhmanov, M.H.Abdullayev, F.C.Əmirov,
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Q.M.Babayan, C.İ.Hacıyev, M.B.Dadaşov, Ç.H.Cəfərov,
M.Ə.İbrahimov, Q.Ə.Qarayev, M.Ə.Məmmədov, M.H.Mər-
danov, Mehdi Hüseyn, M.N.Nəcəfov, İ.İ.Nəzərov, P.B.Sabsay,
T.T.Salahov, T.M.Tağızadə və Y.B.Qarayev (məsul katib).

Respublika M.F.Axundov adına Mükafatlar komitəsində

Respublika komitəsi M.F.Axundov adına mükafat almaq
üçün irəli sürülən əsərləri qəbul etməyə başlamışdır;

1962-ci il noyabrın 1-dən 1964-cü il noyabrın 1-dək
dövrdə çap edilmiş, sərgidə və ya ekranda göstərilmiş ədəbiy-
yat və incəsənət əsərləri bu il nəzərdən keçiriləcəkdir.

Bu il mükafat almaq üçün təqdim edilən əsərlərin qəbul
müddəti martın 15-dək müəyyən edilmişdir.

Mükafat almaq üçün təqdim edilən əsərlər bu ünvana
göndərilir: Bakı, Kommunist küçəsi, 10, 2-ci mərtəbə, 10
nömrəli otaq, Respublika M.F.Axundov adına Mükafatlar
Komitəsi, telefon 2-54-83.

13 fevral 1965-ci il,
Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti



49

Əlavə 6

Mirzə Fətəli Axundzadənin
seçilmiş fikirləri

Mənim məqsədim... Cəhaləti aradan qaldırmaq, elmləri,
sənətləri inkişaf etdirmək, xalqımızın azadlığı, rifahı və
sərvətinin artması üçün, vətənin abadlaşdırılması üçün...
ədalətə rəvac verməkdir.

* * *

Oxumuşların sayı çox olan ölkələrdə təfəkkür
sahiblərinin sayı da çox olur. Təfəkkür sahiblərinin çox olduğu
ölkədə isə həyatın bütün sahələrində xalq gündən-günə tərəqqi
edə bilər.

* * *

Bu gün millət üçün faydalı və oxucuların zövqü üçün
rəğbətli olan əsər yaratmaq lazımdır. Bunun üçün gözəl
məzmun tapmaq yaradıcı təbin xüsusiyyətlərindəndir.

* * *

İndi bizim müxtəlif elmlərə aid kitabımız yoxdursa,
yaxın gələcəkdə bizdə dünyanın mədəni ölkələrinin malik
olduğu bir çox kitabları, o cümlədən tibb, hikmət, hesab,
coğrafiya, hərbi iş, dənizçilik, mühəndislik, tarix, inşa, idarə
üsulu, məişət, əkinçilik, səyyahlıq, mədənşünaslıq, təbiət,
astronomiya, heyət, kimya və bunlar kimi faydalı elmlərə aid
kitabları əldə edəcəyik xalqların malik olduğu müxtəlif elmlərə
və hünərlərə yiyələnəcəyik.
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* * *

...Yaxın gələcəkdə vətənimiz yadların ardınca gedənlərin
mənhus vücudundan təmizlənəcəkdir! Yurdumuz yenidən
gülüstana çevriləcəkdir.

* * *

Mənim xalqımın fitri istedadı Avropa xalqlarının fitri
istedadından qat-qat  artıqdır.

* * *

Dinin əsas məqsədi əxlaqdır.

* * *

İnsanların yeddi vəzifəsi vardır. Əgər insan bütün bu
vəzifələri yerinə yetirərsə, bu halda kamil insan sayılır, əgər o
bunların bir hissəsini yerinə yetirərsə, natamam insan sayılır;
əgər o bu yeddi vəzifənin heç birinə əməl etmirsə, deməli insan
qismindən çıxır və heyvan qisminə daxil olur. Birinci vəzifə
bundan ibarətdir ki, insan pis əməllərdən uzaq olsun. İkinci
vəzifə xeyir işlər görməkdir. Üçüncü vəzifə zülmə qarşı
mübarizə aparmaqdır. Dördüncü vəzifə cəmiyyətdə öz yol-
daşları ilə ittifaqda yaşamaqdır. Beşinci vəzifə elm yolu ilə
getməkdir. Altıncı vəzifə elmi hər yanda yaymağa çalışmaqdır.
Yeddinci vəzifə ondan ibarətdir ki, insan öz qüvvəsi, imkanı
daxilində onunla ittifaqda olan cəmiyyətdə, öz həmvətənləri və
həmfikirləri arasında qanuni hüquqlarının müdafiəsi üçün
mübarizə aparsın.
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* * *

Mirzə Şəfi bütün mətalibi ürfaliyyəti mənə təlğin etdi və
gözümün qabağından qəflət pərdəsini qaldırdı. Bu hadisədən
sonra ruhanilikdən nifrət etdim və öz fikrimi dəyişdirdim.

* * *

Dünyada heç bir nemət  həyatın əvəzi ola bilməz və onu
hər cüzi şey üstündə və ədalət pərdəsi altında azad insanlardan
almaq olmaz.

* * *

Qəzəblənmək həmişə acıqdan olmur, süstlükdən və
qayda-qanunsuzluqdan dəxi əmələ gəlir.

* * *

Yazıçılar bəşəriyyətin ən  şərəfli nümayəndələridir.

* * *

Cəmiyyət öz fərdlərinə fikir azadlığı verməzsə və onları
ata-babasının və övladının qərar verdikləri şeylərlə kifayətlən-
məyə və bunlardan kənara çıxmamağa... məcbur edərsə, bu hal-
da onlar dəyirman atlarına bənzərlər.

* * *

Millət özü bəsirət və elm sahibi olmalı, ittifaq və
yekdillik əsaslarını əldə etməli, sonra zalıma müraciət edərək
deməlidir: səltənət və hökümət büsatından əl çək!
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* * *

İnsan növünün tərəqqisi ağıl ilədir.

* * *

Fəsahətli kəlam ondan ibarətdir ki, müxtəsər və aydın
olsun.

* * *

Pis və çirkin adətləri insanın qəlbindən tənqid, istehza və
məsxərədən başqa hec bir şey qoparıb çıxara bilməz.

* * *

Sərxoşluq əxlaqca pozulmanın ən eybəcər əlamətidir.

* * *

Və məndən ancaq əndazə və nümunə göstərmək idi və
baniyi-kar olmaq.

* * *

Elm bəşəriyyəti asudəçilik və səadətə doğru aparır.

* * *

“Sizin qəzetinizin əsas məziyyətlərindən biri ifadənin
gözəlliyi, ibarələrin zərifliyi və aydınlığı, imlanın düzgünlüyü
olmalıdır”.
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* * *

Vətən sevgisi üzündən,
Çox tədbirlərə əl atdım...

* * *

Əgər yaxşı dost axtarırsansa, özün yaxşı dost ol. Çünki
dost axtaran kəs asanlıqla səni tapsın.

***

Nə qədər ki sağam, İstambul nazirlərinə qarşı qələmimlə
vuruşacağam. Mən və mənim yavərim siz, öldükdən sonra
bizim müasirlərimizin nə dərəcədə şüursuz olduğunu görən
gələcək nəsil minlərcə dəfə halımıza heyfslənəcək, bizim
fikirimizi həyata keçirəcək və qəbrimizin üzərində heykəllər
qoyacaqlar...

***

Mənim məqsədim islam xalqlarını sarsıdan cəhaləti
ortadan qaldırmaq, elmləri, sənətləri inkişaf etdirmək,
xalqımızın azadlığı, rifahi və sərvətinin artması üçün, vətənin
abadlaşdırılması üçün və islamiyyətdən əvvəl babalarımızın
malik olduğu şən və şövkətin bərpa edilməsi üçün ədalətə
rəvac verməkdir.

***

Elmin faydası o zaman olur ki, Prus xalqı və
Yengüdünya xalqı kimi bütün camaat qadınlı-kişili elm
oxumuş olsun.., çobanlarımız...və qadınlarımız... oxumağı və
yazmağı bacarsınlar.
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***

...Bəşər övladına səadət və qurtuluş o zaman nəsib
olacaqdır ki, istər Asiyada və istərsə də Avropada insanın şüuru
tamamilə əbədi həbsdən xilas olsun və bütün işlərdə də,
təfəkkürdə də hadisələr deyil, insanın ağlı yeganə dəlil, sənəd
və hakimi - mütləq olsun.

***

Canlılar aləmində insan daima tərəqqi tələb edən bir
növdür və fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz.
Tərəqqinin nəticəsini zəmanəmizdə sivilizasyon adlandırırlar.
Sivilizasyon elə bir ümumi sözdür ki, onun məzmununda bütün
sənətlər, fəndlər, qüdrəti-dövlət, millətin asayişi və mədəniy-
yətin bu kimi şərtləri cəm olmuşdur. Əgər cəmiyyət öz
fərdlərinə fikir azadlığı verməzsə onları ata-babanın və övli-
yaların qərar verdikləri şeylərlə kifayət etməyə və bunlardan
kənara çıxmamağa və ağıllarını mədəniyyət işlərində işlətməyə
məcbur edərsə, bu sürətdə fərdlər yer əkən, məhsul toplayan və
hər bir işi düşünmədən və fikir etmədən görən avtomat olarlar;
və ya onlar dəyirman atlarına bənzərlər ki, hər gün müəyyən
dairədə dolanarlar və öz vaxtında da arpa-saman yeyib su içər
və yatarlar, sonra yenə oyanıb haman dünənki dolanışı
dünyanın axırına qədər təkrar edərlər. Və bu biçarə atların
hərgiz xətri olmaz ki, dünyada çəmənlər, otlaqlar, çayırlıqlar,
çiçəkliklər, meşələr, dağlar və dərələr vardır; əgər bağlı
olmasaydılar, dünyada gəzərdilər və o könül açan yerləri
görərdilər və dünya nemətlərindən tamamilə faydalanmış
olardılar.
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***

Mən sağ ikən komediyamın öz dilimizdə tamaşaya
qoyulması mənin üçün böyük xoşbəxtlikdir.

Bu gün “Hacı Qara”nı öz dilimizdə səhnədə göstərməklə
mənim ömrümün üstündə on il də artırdınız...

Bakıya gəlib bu ilk tamaşanı öz gözlərimlə görmədiyim
üçün təəssüf edirəm.
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Əlavə 7

M.F.Axundzadə haqqında fikirlər

M.F.Axundzadənin yaradıcılıq yolunu səciyyələndirən
tarix səhifələrini vərəqləyərkən biz böyük iftixar hissi keçiririk
ki, xalqımız ağır zamanlarda, gerilik, dini fanatizm şəraitində
belə görkəmli şəxsiyyət, öz dövrünü qabaqlayaraq gözəl əsərlər
yaradan bir insan yetişdirmişdir...

H.Ə.Əliyev,
ümummilli lider

Mirzə Fətəli Axundzadə bütün həyatı boyu doğma
vətəninin və xalqının tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışaraq
yeni dövrün irəli sürdüyü mühüm elmi, mədəni və ictimai-
siyasi məsələlərə daim fəal münasibət ifadə edən və zamanın
qabaqcıl ideyalarından bəhrələnməyə çağıran yaradıcılığı ilə
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı tarixində parlaq səhifə
açmışdır.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

M.F.Axundov ümumi Şərq xalqlarını, xüsusən azər-
baycanlıları maarifləndirmək, yeni mədəniyyət aləminə daxil
etmək, feodalizm, despotizm və din əsarətindən xilas etmək
uğrunda mübarizə apararkən, ictimai ünsiyyətin əvəzsiz
vasitəsi - mədəniyyətin forması və ən kəskin silahı olan dili
nəzərdən qaçırmamış, hətta dil və onun təzahur forması olan
yazı (yəni özünün qəbul etdiyi kimi – “Qrafik dil”) məsələsi ilə
xüsusi məşğul  olmuşdur. O, dil və dilçilik məsələləri ilə həm
nəzəri, həm də əməli surətdə məşğul olmuş, əməli əhəmiyyəti
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olan ən mühüm sahələrə əl atmış və ən xəstə cəhətləri
sağaltmağa cidd-cəhd ilə çalışmışdır.

Ə.Dəmirçizadə
professor

Mən Tiflisdə qulluq edən vaxtda mərhum M.F.Axund-
zadə öz komediya kitabının bir cildini mənə vermişdi.
Gimnaziyada əlliyə qədər müsəlman şagirdləri var idi ki,
onların otuzu pansionda oxuyurdular. Onlardan 10-15-i axırıncı
klaslarda idilər. Bir neçə gün onları yığıb Mirzə Fətəlinin
komediyalarını onlara oxuyub təvəqqə elədim ki, birisini seçib
oynasınlar. “Hacı Qara”nı seçdilər... Elannamələr yazıb
payladıq ki, filan günü, filan yerdə müsəlman teatr çıxaracaq.
Oynayanlardan hər kəs qəribə-qürəbalardan özlərinə paltar və
qeyri tapdılar. Otaqların bir böyügündə teatr çıxartdıq.

H.Zərdabi,
maarif xadimi

M.F.Axundov yalnız Azərbaycanda deyil, Yaxın Şərqdə
də realist ədəbi məktəbin bayraqdarı, dramaturgiyanın, yeni
realist prozanın, inqilabi demokratik ədəbiyyatşünaslığın
pioneri, rus mədəniyyətinin carcısı, görkəmli alim, materialist
nəzəriyyəçi, böyük demokrat və maarifçidir.

F.Qasımzadə,
professor

“Vəziri-xani-Lənkəran” pyesinin müəllifi M.F.Axun-
dovdur. Onun komediyaları xarici dillərə də tərcümə olun-
muşdur. Bir zamanlar o, rus yazıçılarının da diqqətini cəlb
etmişdir. Sənəti çox gözəl bilən, istedadlı tənqidçi Apollon
Qriqoryev onu Molyerlə müqayisə etmişdir.
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Mən etiraf etməliyəm ki, bizim pyeslərimizdə rast
gəlinən və bizdə təəssüf doğuran mənasız gülüş, boş sözlər bu
pyesdə yoxdur.

A.Sereteli,
gürcü şairi

Mirzə Fətəli Axundovun komediyalarının türk səhnəsin-
də görsənməsi əgər bir böyük tarixdirsə, buna iki şey bais olub-
dur: biri budur ki, Mirzənin komediyaları ümumiyyətlə xeyli
dəyərli əsərlərdir; elə bir əsərlərdir ki, onlarla nəinki bizim yox
mənziləsində olan səhnəmiz fəxr edə bilərdi, bəlkə bir belə
pyeslər sair mütəmməddin millətlərin səhnələrini zinətlən-
dirməyə qabil ola bilərdilər. Biri də budur ki, Mirzə Fətəlinin
komediyalarında Şərq qadını ilk dəfə səhnəyə çıxıbdır, orada
danışıbdır, gülübdür, ağlayıbdır və o orada birinci dəfə kişilər
içində izhari-vücud eləyibdir.

C.Məmmədquluzadə,
ictimai xadim

Mirzə Fətəli həqiqi bir demokrat idi, o, demokratizmin
forması içərisində dolaşmışdı. Lakin, bir-birini tamamlayan
ruhaniləri, feodalları, müstəbidləri inkar etməklə, o, istismar
edilən zəhmətkeş kütləyə, işçi və kəndlilərə doğru böyük bir
addım atdı. Mirzə Fətəli bu məzlum xalqı savadlandırmaq və
bilikli etmək istəyirdi ki, onlar gələcəkdə öz tarixlərini yarada
bilsinlər.

S.Ağamalıoğlu,
dövlət xadimi

Gənc Mirzə şiddətli zəkası ilə dan ulduzu kimi parlamış,
özündən sonra yetişən gənc şair və ədiblərə uzun bir müddət
rəhbər və mürşid olmaqla bərabər yenə də tarixi-ədəbiy-
yatımızda hamıdan yüksək bir mövqe tutaraq, hamısının
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məfövqündə qalmış və şəxsiyyəti-ədəbiyyəsini, şöhrəti-
qələmiyyəsini mühafizə edə bilmişdir.

A.Şaiq,
yazıçı

M.F.Axundov elə bir adamdır ki, onun xidmətləri çox
böyükdür. O, yalnız bizim zəmanəmizdə öz layiqi qiymətini
almışdır. Filosof, dramaturq və ictimai xadim olan
M.F.Axundov öz ölkəsinin mədəniyyəti ilə rus mədəniyyəti
arasında canlı əlaqənin timsalıdır.

Lui Araqon,
fransız yazıçısı

Mirzə Fətəli bir ədib və bir şair olmaqdan daha artıq bir
cəmiyyətçi, bir əməlpərvərdir. Onu yazıçılığa təhrik edən və
bədii zövqündən daha artıq ictimai məfkurəli idi. O, yazılarını
bir sənət adına deyil, bəlkə ictimai məfkurəsi adına yazır və öz
əsərlərindən sadə bədii bir zövq deyil, həyat və cəmiyyət üçün
bir nəticə gözləyirdi. O, ədəbiyyatı öz duyğularının, öz
məfkurələrinin bir tərcümanı kimi tanıyır, ...öz məfkurələrini
həyata keçirmək və yaymaq üçün bir vasitə bilirdi... Lakin
bunların hamısına baxmayaraq, biz Mirzə Fətəlini hər şeydən
artıq yenə də bir ədib kimi tanımaq istərdik. Nə qədər ədəbiy-
yat onun fikirlərini yayacaq bir vasitə olmaq üzrə götürülmüş
isə də, hər halda burada Mirzə Fətəli o qədər böyük məharət,
bir istedad göstərmişdir ki, hər şeyi geridə buraxıb, ədəbi bir
sima kimi ortada qalmışdır.

C.Cabbarlı,
Əməkdar incəsənət xadimi

Görkəmli yazıçı və filosof-materialist Mirzə Fətəli
Axundovun banisi olduğu XIX əsr maarifçi demokratların irsi
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kimi gözəl, tərəqqipərvər bir irs Azərbaycan sovet ədəbiy-
yatının ənənələrinə daxildir.

A.Fadeyev,
rus yazıçısı

Axundovla yanaşı bu gün Türkiyədə türk xalqı üçün
“Molla Nəsrəddin” döyüşür... ...bizim mütərrəqi bir yazıçımız
var: Əziz Nesin İstanbulda bir məcmuə çap etdirir. Həmin
sayıda “Molla Nəsrəddin”in vaxtilə yapdığı bir rəsmə bənzər
təsvir var... sonra burda Əziz Nesinin bir hekayəsi verilib.
Hekayə bir kəndlinin dilindən Kennediyə məktubdur. Bu
məktub doğrudan-doğruya Mirzə Fətəli Axundovun, “Molla
Nəsrəddin”in və Sabirin ənənəsini davam etdirir.

Nazim Hikmət,
türk şairi

Dünya ədəbiyyatı tarixində bir çox böyük yazıçılar var
ki, onlar tarix səhnəsinə gəlmələri ilə nəinki yeni bir ədəbiyyat
yaratmışlar, eyni zamanda yeni bir tarix və öz xalqlarının
mənəvi aləmində böyük bir epoxa yaratmışlar.

Bu yazıçılar öz dövrlərinin ən qabaqcıl ideyalarını
özlərində canlandıraraq, öz əsrinin böyük siyasət ərləri və
filosofları olaraq, öz xalqlarının ictimai şüurunda tarixi bir
dönüş yaratmışlar...

Azərbaycan xalqının atası, dahi dramaturq və filosof
M.F.Axundov yuxarıda dediyim epoxa yaradan, tarix yaradan
yazıçılar sırasına daxildir.

Səməd Vurğun,
Xalq şairi

Mirzə Fətəli Axundov haqqında düşünəndə, istər-istəməz
Prometeyi xatırlayıram. ... çünki böyük mütəfəkkir hər zaman
realizmin sərt prinsiplərinə sadiq qalmışdır; çünki o, yalnız
dram əsərlərində, pamfletlərində, bədii nəsrində, fəlsəfi
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məktublarında, tənqidi-estetik görüşlərində deyil, həm də
qızğın ictimai fəaliyyətində, yeni əlifba uğrundakı nəhəng
mübarizəsində, hətta özünün xəyal və arzularında heç bir
zaman bu prinsiplərdən uzaqlaşmamışdır.

Mehdi Hüseyn,
yazıçı

Mirzə Fətəli Axundovun yaradıcılığı Azərbaycan sovet
ədəbiyyatının qidalandığı tükənməz, qaynar bulaqlardan biridir
və bütün sovet xalqlarının mədəniyyət xəzinəsinə daxil
olmuşdur.

M. İbrahimov,
Xalq yazıçısı

Mən bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Orta Asiya
xalqlarının, o cümlədən tacik xalqının intibahı üçün inqilabdan
əvvəlki Azərbaycan ədəbiyyatının böyük əhəmiyyəti olmuşdur.
Mirzə Fətəli Axundovun A.S.Puşkinin ölümünə yazdığı “Şərq
poeması” demək olar ki, dərhal Buxarada yayılmış və əmirliyin
tərəqqipərvər xadimlərinin zəkasına yol tapmışdır.

Mirzo Tursunzadə,
tacik şairi

Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycan ziyalılarının ən parlaq
nümayəndələrindən biridir. Həyatımızın ən qaranlıq bir dövründə,
o, nadanlıq və qaranlıq dünyasına cəsarətlə hücum çəkmişdir...
Müsəlmanlar bu mübariz filosofla fəxr etməlidir. Məgər onu
unutmaq olarmı?.. Yubiley bayramı mütləq keçirmək lazımdır,
hər necə olur - olsun, keçirmək lazımdır. Bu, müsəlman həyatının
hadisələrini dərk etmək və qiymətləndirməkdə bizim
yetkinliyimizi nümayiş etdirən bir imtahan olmalıdır.

Hüseyn Minasazov,
publisist, tənqidçi
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Bu böyük humanist şəxsiyyətin bəhs etmədiyi heç bir
böyük və ya kiçik məsələ olmamışdır. O, drama, hekayə və
şeirdən başlamış fəlsəfə, din, etika, moral, kritika, dil, dövlət,
məktəb, tədris və s. bu kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs etmiş və
hər məsələyə öz dövrünə görə konkret və aydın cavab verə
bilmişdir. M.F.Axundov ictimai-siyasi məsələlərlə maraqlanır,
ictimai həyatın dəyişməsi üçün çarələr axtarırdı. O, Rusiya və
Qərbi Yevropa kulturası ilə tanış olur... Böyük rus xalqının dilini,
kulturasını dərindən öyrənmişdi. Azərbaycan ictimai fikri
inkişafında qüvvətli dönüş yaratmışdır. M.F.Axundov Spinozanı,
XVIII əsr fransız materialistlərini, Volteri, Boklı, Çernışevskini və
s. böyük mütəfəkkirlərin əsərlərini dərindən tədqiq edib öyrənmiş-
di.

Heydər Hüseynov,
filosof

Hər millətin arasında elə şəxslər zühur edir ki, istiqlali-
milləti və zərurəti zəmanı fəhm və dərk edib millətə ruhi-nicat
göstərir və bu təriq ilə milləti tərəqqi və təaliyə sövq edir. Millət
belə yeganəyi - əsrin əfkari-aliyəsini düşünüb də, onun göstərdiyi
yol ilə gedir və şəni-milləti ucaldır.

Süleyman bəy Əbdürrəhmanov,
publisist
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Əlavə 8

M.F.Axundzadə adına bağ (bağça)

Bakıda Səbael rayonu ərazisində M.F.Axundzadənin
adını daşıyan bağçada 1928-ci ildə heykəlin özülü qoyulmuş,
abidənin rəsmi açılışı isə 1930-cu il may ayının 2-də olmuşdur
(heykəltəraş P.Sabsay). M.F.Axundzadənin abidəsi Bakının
mərkəzində, bir neçə küçənin kəsişdiyi yerdə - kiçik bir
bağçada yerləşdirilib. Heykəltəraş öz əsərini hazırlayarkən onu
küçə səs-küyündən uzaq olan bir yer üçün nəzərdə tutmuşdur.
Bunu onun qabaritlərindən də görmək olur. Heykəl
yerləşdirilən zaman bağçanın memarlıq işləri hələ tam başa
çatmamışdı. Ancaq sahənin ölçüsü, əvvəllər tikilmiş binalar və
onlara uyğunlaşdırılmış monumentin ölçüləri, yeni tikilərin
həcmini və xarakterini müəyyən edirdi. Nəticədə bütün işlər
tamamlandıqdan sonra ansamblın kompozisiya mərkəzi heykəl
əsəri oldu. O vaxtdan bu günə kimi çox böyük bir müddət
keçir. İnsanların estetik görüşlərində və tələblərində çox şeylər
dəyişilib. Yalnız Axundzadənin heykəli zamanın böyük sına-
ğından keçdi. P.Sabsay tərəfindən əbədiləşdirilən böyük
Azərbaycan yazıçı-dramaturqu, materialist filosofu, ictimai
xadiminin obrazı müasir zamanla uğurla ayaqlaşır.

Bağ bir neçə dəfə bərpa olunub - son işlər 2008-ci ildə
aparılıb. Ərazi yenidən qurulmuş, bir sıra yaşıllaşdırma işləri
görülmüşdür.
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Əlavə 9

M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxanada
büstü

1939-cu il iyun ayının 1-də Azərbaycan SSR Ali Soveti-
nin Rəyasət Heyəti Azərbaycan Dövlət Ümumi Kitabxanasına
görkəmli mütəfəkkir, filosof, dramaturq M.F.Axundzadənin
adını verməyi qərara aldı.

1939-cu ilin iyul ayından kitabxana M.F.Axundov adına
Azərbaycan Dövlət Ümumi Kitabxanası (Hazırda M.F.Axund-
zadə adına Milli Kitabxana) adlandırılmağa başlandı.

1962-ci ildə kitabxanada dahi mütəfəkkirin heykəltəraş
İ.Zeynalov tərəfindən hazırlanmış büstü qoyulmuşdur.
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Əlavə 10

Şəkidə M.F.Axundzadənin ev-muzeyi

Respublikamızda ilk xatirə muzeyi - böyük Azərbaycan
yazıçısı və filosofu M.F.Axundzadənin ev-muzeyi (Şəki) 1940-
cı ildə yaradılıb. Yazıçı burada uşaqlıq illərinin bir hissəsini və
ilk gənclik illərini keçirib.

Muzey iki kiçik otaqdan ibarətdir. Rus yazıçısı Aleksandr
Fadeyevin “eyni ilə Belinskinin Çembardakı evi kimi kiçik,
amma qalın bir tədqiqat əsərindən daha mənalı” hesab etdiyi bu
ev XIX əsrin əvvəllərində çiy kərpicdən tikilib, qayğıkeş
insanların sayəsində bu günümüzə qədər gəlib çatıb. Burada
məhz həmin dövrü əks etdirən şərait bərpa olunub.

Evin yaxınlığında başqa bir tikili də var. Bu, sonradan
inşa edilib və burada böyük yazıçının həyat yolu və
yaradıcılığına aid ekspozisiya yaradılıb.

Beləliklə, M.F.Axundzadənin ev muzeyi 2 binadan: həyat
və yaradıcılığına həsr olunmuş ekspozisiya zalından və ədibin
anadan olduğu evdən ibarətdir.

Muzeydə 248 sayda eksponat nümayiş etdirilir.



66

Əlavə 11
Tiflisdəki ev-muzeyi

1834-cü ildə görkəmli yazıçı bu binanı satın alıb və
ömrünün sonuna kimi bu mənzildə yaşayıb-yaradıb. Məlumdur
ki, M.F.Axundzadə ömrünün əsas hissəsini Tiflis şəhərində
yaşayıb və işləyib. Bu gün böyük yazıçının bir vaxtlar Tiflis
şəhərində işləyərkən yaşadığı evdə onun xatirə muzeyi
fəaliyyət göstərir.

M.F.Axundzadənin ev-muzeyi adlanan bu mədəniyyət
ocağı Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın tez-tez toplaşdıqla-
rı yerdir. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi
burada yerləşir.

Bir vaxtlar musiqi alətləri muzeyi olan binada 1983-cü
ildə M.F.Axundzadənin ev-muzeyi açılmışdır.

2007-ci ilin əvvəlindən hər iki ad ləğv olunaraq -
M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi kimi
fəaliyyətə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Gür-
cüstan nümayəndəliyi dahi mütəfəkkirin Tbilisidəki ev-
muzeyini alıb. Bu barədə ARDNŞ-ın Gürcüstan nümayəndəli-
yinin rəhbəri Mahir Məmmədov məlumat verib. Onun
sözlərinə görə, iki mərtəbəli binanın üç mərtəbəli edilməsi
nəzərdə tutulub. Yeni təmir edilmiş ev-muzeydə həm rəsm
qalereyası olacaq, həm də burada xalq sənəti olan xalçaçılıq
inkişaf etdiriləcək, dərnəklər açılacaq.

Burada Azərbaycanın turizm mədəniyyətini təbliğ edən
bir qurum da fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda həmin evin
aşağı mərtəbəsində Azərbaycan milli xörəklərini təqdim edən
bir restoranın açılması da nəzərdə tutulur. Hazırda daxili
interyerin təmiri gedir.
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Əlavə 12

M.F.Axundzadənin büstü Tbilisidə onun adını
daşıyan məktəbin qarşısında

2011-ci il iyun ayının 30-da Azərbaycanın Gürcüstandakı
səfirliyinin və Tbilisi şəhər bələdiyyəsinin təşəbbüsü ilə böyük
mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin büstü paytaxtda onun
adını daşıyan 73 saylı Azərbaycan orta məktəbinin binası
qarşısında qoyulmuşdur. Xatırladaq ki, M.F.Axundzadənin
anadan olmasının 170 illiyi münasibətilə 1982-ci ildə Tbilisidə,
Leselidze küçəsində onun büstü qoyulmuş, lakin 90-cı illərin
məlum hadisələri zamanı bu büst yoxa çıxmışdı.

Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyində

1940-41-ci illərdə P.Sabsay Bakıda Nizami muzeyinin
təşkili ilə əlaqədar olaraq bir neçə heykəl üzərində işləmişdir.
Bunlardan biri  də muzeyin fasadında qoyulan M.F.Axundza-
dənin heykəlidir (hündürlüyü 3 metr).
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