Rəşad
Nəsirov

AZƏRBAYCAN MİLLİ
MƏTBUATININ İNKİŞAFINDA
ŞUŞALI ZİYALILARIN ROLU
(1875-1935)

Bakı – Mütərcim – 2018

Redaktor:
Ənvər Çingizoğlu
Rəyçilər:
Bəhram Məmmədli,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Mahal Qacar
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

R.Nəsirov. Azərbaycan Milli mətbuatının inkişafında şuşalı
ziyalıların rolu (1875‐1935). – Bakı. Mütərcim, 2018. – 216 səh.
Əməkdar jurnalist Rəşad Nəsirovun bu kitabı Azərbaycan
Milli mətbuatının inkişafında mühim rol oynamış şuşalı ziyalı‐
lardan bəhs edir. Jurnalistlərlə bağlı çox dəyərli mülahizələri,
elmi düşüncələri, kəsərli‐tutarlı yazıları öz əksini tapmışdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub. Eyni za‐
manda jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələr, bu sahədə
çalışan jurnalistlər, Azərbaycanın mətbuat tarixi ilə maraqla‐
nanlar üçün faydalı mənbədir.

ISBN: 978‐9952‐28‐380‐8

© R.Nəsirov, 2018

ÖN SÖZ
İŞIQLI XATİRƏLƏR MƏNBƏYİ
Şuşa haqqında çox yazılıb və bütün bu tədqiqatlarda, publisistikada, xatirələrdə Şuşa geniş mənada (ədəbiyyat, teatr, kino, rənggarlıq...) Azərbaycan mədəniyyətinin, ilk növbədə də, xanəndəlikdən
tutmuş, estrada ifaçılığınacan, «Koroğlu»dan və «Qız qalası»ndan,
«Sevil»dən və «Min bir gecə»dən tutmuş simfonik muğamlara və romanslaracan Azərbaycan musiqisinin inkişafında müstəsna yeri olan
məkanlardan biri kimi təqdim olunur.
Bu cəhətin təbii olduğunu göstərməyə, adlar çəkməyə, əlbəttə,
ehtiyac yoxdur.
Cıdır düzündən, Turşsudan, İsa bulağından tutmuş Kirs meşələrinəcən Şuşanın təbii gözəlliyi, saf havası, suyu da bu kitablarda,
məqalələrdə, esselərdə öz layiqli yerini tutub.
Ancaq eyni zamanda, Azərbaycan ictimai fikrinin inkişafında
da Şuşa mütəfəkkirlərinin – ədiblərin, mədəniyyət xadimlərinin, ictimai xadimlərin rolu böyük olub və bu baxımdan Rəşad Nəsirovun
«Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında şuşalı ziyalıların rolu» kitabı həm elmi, həm də siyasi-ictimai baxımdan əhəmiyyətli bir hadisədir. Orasını da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, söhbət müasir dövrdən yox, 1875-1935-ci illər arasında nisbətən az tədqiq olunmuş bir
zamandan gedir.
1875-ci il (22 iyul) – «Əkinçi»nin nəşrə başlaması tarixidir və
Rəşad Nəsirovun tədqiqatı bu tarixdən başlayaraq, mətbuatımızın
keşməkeşli, mürəkkəb və ziddiyyətli (ancaq şərəflə yaşanmış!) illərdən keçmiş altmış illik bir dövrünə və Şuşa ziyalılarının mətbuatımızın bu mühüm dövrdəki inkişafında oynadığı rola həsr edilmişdir.
Müəllif yazır ki, «Əkinçi» «çar Rusiyasının əsarəti altında olan
xalqımızın sabahını düşünən hər kəs üçün bir cəsarət nümunəsi olub».
Elə bilirəm ki, «cəsarət» Rəşad Nəsirovun dəqiq müəyyənləşdirdiyi o cəhətdir ki. Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil,
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Əli bəy Hüseynzadə. Ömər Faiq Nemanzadə , eləcə də Şuşa mühitinin yetişdirdiyi Nəcəf bəy Vəzirov, Firidun bəy Köçərli, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev, Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əfrasiyab Bədəlbəyli və
bir çox başqa qələm sahiblərinin xalqın azadlığı, mədəniyyəti və
maarifi uğrunda apardıqları vətəndaş mücadiləsini səciyyələndirir.
Şuşa mühitini təsvir etmək xüsusi bacarıq, səriştə və zövq tələb
edir və yalnız ona görə yox ki, olduqca zəngin və rəngarəngdir – bu
öz yerində, həm də ona görə ki, bu mühitdə Şuşa camaatının hiss-həyəcanının, dünyabaxışının, yumorunun ifadəsi olan məxsusi bir koloriti var. Rəşadın kitabının yaxşı cəhətlərindən biri də ondadır ki, o,
dəqiq tarixi faktlar və hadisələrlə bərabər, məhz həmin Şuşa koloritini
də duya, hiss edə bilmiş və bunu göstərməyi bacarmışdır.
Aydın məsələdir ki, mühit öz-özünə yaranmır, mühiti insanlar
yaradır və bu mənada Rəşadın kitabında başqa mühüm bir cəhəti də
xüsusi qeyd etmək istəyirəm: müəllif öz mövzusunu tədqiq edə-edə
inandırıcı elmi ümumiləşdirmələrə nail olduqdan sonra, böyük bir
fəsli konkretləşdirir, yəni indiki halda Şuşa ziyalılarının bioqrafiyasını təqdim edir.
Müxtəlif həcmli oçerklərdə Mir Möhsün Nəvvabdan tutmuş
Teymur Elçinə kimi onlarla şuşalı ziyalıların yaradıcılıq portretləri
elə işlənmiş, onların milli mətbuatımızın inkişafındakı rolu elə müəyyənləşdirilmişdir ki, elə bil, söhbət bir kitab fəslindən yox, kiçik bir
ensiklopediyadan gedir.
Bu yerdə mən kiçik də bir xatirəni söyləmək istəyirəm.
Müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
Şuşada məşhur «Yazıçılar Evi» deyilən bir yaradıcılıq evi var idi və
yay aylarında yazıçılar (bəzən başqa sənət adamları da) həm işləmək,
həm də istirahət etmək üçün ailələri ilə birlikdə ora köçürdülər. Şuşalı
Ələsgərovların bu üç mərtəbəli böyük mülkü, barlı-bağatlı böyük həyəti Ağadədəli məhəlləsindən yuxarıda, şəhərin ən hündür və ən səfalı bir yerində yerləşirdi və elə bil, o hava, o mənzərə, o Şuşa aurası
yaradıcı adamın qolundan tutub, onu yazı mizinin arxasına aparırdı.
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İlyas Əfəndiyev, Fikrət Əmirov, Süleyman Rəhimov, Balaş
Azəroğlu və Mədinə Gülgün, Cahanbaxış, Qasım Qasımzadə,
İsmayıl Şıxlı, Bayram Bayramov, Məsud Əlioğlu, Əliağa Kürçaylı,
Cəlal Məmmədov 1950-ci illərdə yay aylarını çox zaman həmin
«Yazıçılar Evi»ndə keçirirdilər. 1955-56-cı illərdə – o zaman mən
6-7-ci siniflərdə oxuyurdum – lüğətçi və tərcüməçi Xudadat bəy
Əzizbəyov da ailəsi ilə birlikdə «Yazıçılar Evi»ndə istirahət edirdi
və indi, bu sətirləri yazarkən, mən fikirləşirəm ki, hündür boylu,
şümşad görkəmli, səliqə ilə geyinən, istirahətdə olduğuna baxmayaraq həmişə qalstuk taxan, məclislərdə az yeyən, az içən və az danışan bu yaraşıqlı adam XX əsr Azərbaycan mütəfəkkir-maarifçilərinin həyatda qalmış (sinfi mübarizəni, 37-ni yaşamış) barmaqla sayılan nümayəndələrindən biri idi.
Xudadat bəy bir tərəfdən sadəliyi, o biri tərəfdə də həmin sadəliyin arxasında açıq-aşkar görünən müdrikliyi və yüksək mədəniyyəti ilə elə ilk görüşdən nüfuz qazanırdı, elə bil, onun danışığı,
ədası, necə deyərlər, oturuşuduruşu maqnit kimi bir şey idi, dərhal
nüfuzu, ehtiramı özünə çəkirdi. İlyas Əfəndiyevin, yaxud Fikrət
Əmirovun hansı bir hörmətlə onunla görüşüb, hal-əhval tutmaları
indi də mənim gözlərimin qabağındadır və bu adam Sovet hakimiyyətinin əleyhinə bir kəlmə söz deməsə də (qorxulu illərin yaratdığı
sərhesablıq idi!), görünüşü, hətta deyərdim ki, bütün varlığı ilə bu
hakimiyyətlə heç zaman barışmayacaq bir uzaqlıqdan, yadlıqdan
xəbər verirdi.
Əgər səhv etmirəmsə, Xudadat bəy o zaman Robindranat
Taqorun romanını Azərbaycan dilinə tərcümə edirdi və mən onun
İlyas Əfəndiyevlə söhbətlərinə qulaq asdıqca, bu söhbətlər əsnasında onun ara-sıra bir tərəfdən fars dilində Sədidən, Hafizdən, Füzulidən gətirdiyi misallar, o biri tərəfdən də yerinə düşdükcə rus dilində
Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları söyləməsi Şekspirə, Balzaka, Tolstoya, Stendala istinad etməsi mənə çox təsir edirdi.
Bəzən Xudadat bəy Sabiri, Mirzə Cəlili, Haqverdiyevi, Nəcəf
bəy Vəzirovu elə xatırlayırdı, elə bil, söhbət söhbət çoxdan həyatdan getmiş klassiklərdən yox, bizim müasirlərimizdən gedir və o za~5~

man onun o canlı xatirələrini dinlədikcə, mənim içimdə elə daxili
bir fəxarət hissi yaranırdı, elə bil, elə mən özüm də bu adamları görmüşəm, hətta onlarla oturub-durmuşam.
Şəhərdə yaşayan yerli ziyalılar, o cümlədən, ilk növbədə də
Firidun Şuşinski tez-tez İlyas Əfəndiyevlə, Fikrət Əmirovla görüşmək üçün, yığışıb bir yerdə hansı br bulaq başına (İsa bulağına, Səkili bulağa, Daşaltma, Turşsuya...) getmək üçün «Yazıçılar Evi»nə
gəlirdi və hərdən Xudadat bəylə söhbətlərin üstünə çıxırdı.
İlyas Əfəndiyev:
– Firudin, – deyirdi, – bunları yaz!..
Bilmirəm, Firudin Şuşinskinin arxivində bu barədə hansısa
qeydlər var, ya yox?
O da heç vaxt yadımdan çıxmayacaq yeniyetməlik xatirələrimdən biridir ki, Cek London o zaman mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri yox, birincisi idi və bir dəfə İlyas Əfəndiyevlə söhbət
zamanı Xudadat bəy «Martin İden»i xarıladığı üçün, bu ötəri xatırlama mənə elə təsir etdi ki, Şuşa kitabxanasına gedib (yay aylarında
oranın daimi oxucusu idim), «Martin İden»i götürdüm və üçüncü,
ya dördüncü dəfə təzədən oxumağa başladım. Bu gün isə, Xudadat
bəy Əzizbəyovun tərtib etdiyi «Azərbaycanca-rusca lüğət» – bizim
ən yaxşı lüğətlərimizdən biri! – nəşr olunduğu 1965-ci ildən etbarən
mənim yazı mizimin üstündəki lüğətlərin arasındadır.
Rəşad Nəsirovun kiçik oçerk həsr etdiyi yalnız bir Şuşa ziyalısı – Xudadat bəy Əzizbəyov – oxucu kimi mənim daxilimdə, elə bil,
həmişəlik bir keçmişdə qalmış işıqlı xatirələr oyatdı və o xatirələri
bu günə gətirdi.
Mən şübhə etmirəm ki, Rəşadın kitabı mətbuat tarixçiliyimizi
zənginləşdirdiyi kimi, bir çox xatirələrin də, həm də adi yox, dediyim kimi, işıqlı xatirələrin də mənbəyi olacaq.
Və o xatirələrin daimi işıqlı məkanı da Şuşadır.
Elçin,
Xalq yazıçısı
21 fevral 2018
~6~

“Şuşa Azərbaycanın demək olar ki, böyük bir tarixi abidəsi,
eyni zamanda əgər bunu şeirlə desək, incisidir” – Heydər Əliyev

GİRİŞ
Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağ, onun dilbər guşəsi
sayılan Şuşa şəhəri hər zaman öz tarixi mədəniyyəti ilə öndə olub.
Möhtərəm prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Şuşa
Azərbaycanın unikal mədəniyyət mərkəzlərindən biridir... Təbii gözəllikləri ilə seçilən bu şəhər milli memarlığımızın və orta əsrlər
şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsidir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi və musiqi ənənələrimizi daim yaşadan Şuşa mühüm iqtisadi, siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik şəhər kimi təşəkkül tapanadək zəngin yol keçmiş, Qarabağ xanlığının mərkəzi olmaqla xalqımızın həyatında özünəməxsus rol oynamışdır. Qasım bəy Zakir, Xurşidbanu
Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Firidun bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağaoğlu və digər görkəmli şəxsiyyətləri ilə tarixə düşən bu şəhər dünyada Azərbaycan
muğamının beşiyi olaraq tanınır"
Cəsarətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu,
böyük dövlət xadimi, misilsiz maarifçi-pedaqoq, publisist Ə.Haqverdiyev, onun dövlətçilik və elmi, ədəbi irsinə müxtəlif dövrlərdə
bəslənilmiş münasibətin necə təkamülə uğradığını, doğma Azərbaycanın qurucularından biri kimi onun tarixi xidmətlərinin obyektiv
elmi mövqedən işıqlandırılması baxımından bu əsərə olduqca ciddi
materiallar daxil edilmişdir.
Müəllifin böyük aхtarışlar və zəhmət sayəsində yazıb oхucuya
təqdim etdiyi "Azərbaycan Milli mətbuatının inkişafında şuşalı zi~7~

yalıların rolu" kitabı şuşalı ziyalıların talelərindən bəhs edən dəyərli
araşdırmalar toplusudur.
Kitabın üstün cəhətlərindən biri də oradakı şuşalı publisistlərin həyat fəaliyyətini zənginləşdirən faktların çoxluğudur.
Kitabın ruhundan sezilən belə bir cəhət də maraqlıdır ki, müəllif Şuşa ziyalılarını məhəllələşdirməmiş, orada yaşanan hadisələri və
şəxsiyyətlərin fəaliyyətini ümumazərbaycan kontekstində təhlilə cəlb
etmişdir.
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I FƏSİL
ŞUŞA MƏDƏNİ MÜHİTİ
Qarabağ xanlığı dönəmində mədəniyyət daha çox İbrahimxəlil xan Pənahəli xan
oğlu Sarıcalı-Cavanşirin (1763-1806) hakimiyyəti çağında inkişaf etmişdi. İbrahimxəlil
xan abadlıq işləri ilə məşğul olur, digər məntəqənin xanları ilə münasibətini genişləndirir,
ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərini ruhlandırmağa çalışırdı. Hər tərəfdən şairləri, sənət
adamları və uzaqgörən siyasətçiləri sarayına
dəvət edirdi. Necə ki, «Məftun» təxəllüslü
Əbdürrəzzaq bəy Dünbülü yazır: «Bir neçə
səhər və axşam Qarabağ valisi İbrahimxəlil xanın yaxşı söhbətlərindən şadiman oldum». O sonra yazır: «Qarabağda hakimiyyətdə olduğu müddətdə o əsrin şair və fazillərindən olan, «qəza məhkəməsində
geniş imkanlı fəqih, ağıl və zəkanın vəsfində həqiqəti söyləməkdə
yüksəkdə dayanan, kəlamları nəsihət və vəz'də (çıxışında) kədərli
ürəklərə şəfa bəxş edən, fazillərin padşahı, fəzilət dünyası qiymətli
gövhərinin altında qalan» Molla Rza Səfai Təbrizi Qarabağa gəlir və
ondan xahiş edir ki, onu İbrahimxəlil xana tanıtsın. Qarabağ xanı
Aran (Qarabağ) yaylağında idi. Dünbili Mövlananın xahişini nəzərə
alıb orada bir məktub yazır. İbrahimxəlil xan Şuşa qalasına qayıtdıqdan sonra göstəriş verir ki, Mövlananı çox böyük ehtiram və təzimlə
qarşılasınlar...»
İbrahimxəlil xan zamanında Azərbaycanın ədəbiyyat və sənəti
inkişaf edib yeniləşdi. Şeir, nəsr, musiqi, nəqqaşlıq, xəttatlıq, memarlıq sahələrində qiymətli əsərlər yarandı. Şifahi xalq ədəbiyyatı
öz sürətli inkişaf axarına düşdü. Görkəmli aşıqlar meydana çıxdı ki,
sonralar digər aşıqların ustadı və ilhamvericisi oldular. Bu illərdə
~9~

Şuşa elm və ədəbiyyat mərkəzinə çevrildi və Azərbaycanın böyük
şəhərlərindən hesab olundu.
Cavanşir elinin ədəbiyyata nə qədər önəm verməsi haqqında
Molla Pənah Vaqif yazırdı:
Qarabağ içrə bir şair kəlimullah Musadır,
Cavanşir içrə bir mövzun bayati dəsti-beyzadır.
Qələm qədrin əsayi-əjdahapeykərcə bilməkdə
Bəni-İsrailə ali-Cavanşir yəni həmtadır…
Şuşa şəhəri Azərbaycanın tarixi yaşayış məntəqəsi olmaqla
bərabər, həm də mədəni qüdrətini yaşadan torpaqdır.
Şuşada bir qayda olaraq, bütün savadlı adamlar, münəccim,
həkim, yaxud filosof olmalarından asılı olmayaraq, hesab edirdilər
ki, yüksək savad dərəcəsinin bir göstəricisi də şeir yazmaq və xəttatlıq sənətmnə yiyələnməkdir. Buna görə də o dövrdə şair və xəttat
kimi şöhrət qazanmaq olduqca çətin idi. Bu çətinlik xüsusilə xəttatlıqda özünü göstərirdi. Ölkədə xeyli kitabxana və emalatxanalar
vardı ki, burada da yüksək səviyyəli peşəkar xəttatlar kitabların üzünü köçürür, qəbir daşları, ziyarətgahlar və mülki binalar üçün yazı
qəlibləri hazırlayırdılar.
Şuşada xəttatlar, əsasən, xanlığın kitabxanasında və mədrəsələrdə işləyirdilər. Bütün bunlar bir daha sübut edlr ki, XIX yüzil
Azərbaycan yeni mədəni inkisaf yoluna düşsə də, klassik ənənələr üslubuna daha çox meyl edir, klassik sənət nümunələrinin tərtibi, qorunması ilə məşğul olur, XIX yüzilə xas olan abidə və kitabələri, qiymətli sənət, əlyazma nümunələrinin gələcək nəslə çatdırılması üçün
xüsusi yollar axtarırdılar.
Məlumdur ki, XIX yüzildə Şuşada saysız-hesabsız yaradıcılıq
məclisləri fəaliyyət göstərirdi. Arxiv qovluqlarında akademiyanın
ayrı-ayrı institutlarının Heydər Hüseynovun adına ünvanlanmış arayışları da toplanılmışdır. Bu cəhətdən XX əsrin 30-cu illərində Tarix və Ədəbiyyat İnstitutlarının elmi əməkdaşlarının "Qarabağ ekspedisiyası haqqında hesabat"ı bu gün də mahiyyətini itirməmişdir.
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Heydər Hüseynovun təqdir etdiyi hesabatın bəzi məqamları ilə tanış
olaq: "May ayının 27-dən iyun ayıın 14-nə kimi Şuşa, Ağdam və
Bərdədə ekspedisiya keçirdik. Ekspedisiyada məqsəd Qarabağda
olan sənət və tarixi abidələrlə tanış olmaq, burda yetişmiş böyük
dövlət xadimlərinin, incəsənət adamlarının, alim və şairlərin həyat
və yaradıcılığını öyrənmək idi. Ekspedisiya zamanı tapşırılan vəzifələri yerinə yetirməklə aşağıdakıları müəyyən etdik:
I. Şuşa şəhərində xeyli tarixi sənət abidələri, dövlət xadimlərinin,
şairlərin və sənətkarların evləri vardır. Bu abidələr içərisində Xurşidbanu bəyim Natəvanın, İbrahim xanın qızı Gövhər ağanın, Nəvvabın,
Zakirin, Bakinin, Fatma xanım Kəminənin, şahzadə Bəhmən mirzənin,
Məmməd bəyin, Uğurlu bəyin və s. mötəbər şəxslərin evləri, tarixi
əhəmiyyəti olan məscidlər, hamamlar, bulaqlar, ədəbi məclis binaları,
sallaqxanalar və s. var. Bu abidələrin əksəriyyəti Şuşanın XIX yüzildə
yaşamış ən bacarıqlı memarı Kərbəlayi Səfixan tərəfindən tikilmiş və
nəqqaş Kərbəlayi Səfərəli tərəfindən nəqşlənmişdir.
Bundan başqa, Ağdamda Pənahəli xanın imarəti, gümbəzlər
və məqbərələr; Bərdədə isə tarixi əhəmiyyətə malik İmamzadə, 642
illik tarixə malik türbə, gümbəzlər, Qaraqoyunlu qəbiləsinə aid
məqbərələri müəyyən etdik.
II. XIX yüzildə Şuşada 38 nəfər xanəndə, 12 nəfər nüsxəbənd,
19 nəfər xəttat, 16 nəfər nəqqaş, 18 nəfər memar, 5 nəfər astronom,
16 nəfər həkim, 42 nəfər müəllim və s. olmuşdur.
III. XIX yüzildə Şuşada aşağıdakı məclislər fəaliyyət göstərmişdir:
1. “Məclisi-Fəramuşan” adlı şairlər məclisi. Rəhbəri Mir
Möhsün ağa Nəvvab olmuşdur.
2. “Məclisi-üns”. Rəhbəri Mirzə Rəhim Fəna olmuşdur.
3. Musiqişünaslar məclisi. Rəhbəri Hacı Hüsü və Nəvvab
olmuşdur.
4. Xanəndələr məclisi. Rəhbəri Hacı Hüsü olmuşdur.
5. Nüsxəbəndlər məclisi. Rəhbəri Kərbəlayi Səfixan olmuşdur.
6. Xəttatlar məclisi. Rəhbəri Kərbəlayi Səfixan olmuşdur.
7. Nəqqaşlar məclisi. Rəhbəri Kərbəlayi Səfərəli olmuşdur.
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8. Memarlar məclisi. Rəhbəri Kərbəlayi Səfixan olmuşdur.
IV. Ekspedisiya göstərdi ki, Şuşada olan qədər qüvvətli memar, xanəndə və musiqişünaslar Azərbaycanın heç bir yerində olmamışdır. Bu vaxta kimi onların həyat və yaradıcılığı ilə maraqlanan da olmamışdır. Sadıqcan və Papuş bəy kimi tarçılar, Kərbəlayi
Səfixan kimi memar və xəttatlar, Hacı Hüsü, Qasım, Mirzə Muxtar
kimi xanəndələr şifahi xalq yaradıcılığına keçmişdir. Xalq içərisində onların haqqında bir sıra əfsanələr yaranmışdır.
V. Şairlərin, nüsxəbəndlərin, müəllimlərin və s. həyatını öyrənməyə çalışdıq. Lakin vaxt az olduğundan ancaq bir neçəsi ilə kifayətlənməli olduq. Bunların içərisində Nəvvab, Natəvan, Kəminə,
Gövhər ağa və İbrahimxəlil xan var. Nəvvab həm şair, həm astronom, həm nəqqaş, həm xəttat, həm musiqişünas, həm kimyagər,
həm gipnoz, həm xarrat, həm dülgər və həm də riyaziyyatçı olmuşdur. Bu adam Şuşanın mədəniyyəti və maarifinin inkişafı üçün son
dərəcə çox çalışmışdır. Biz Nəvvabın bütün düzəltdiyi alətləri və
əsərlərini toplayıb özü yaşadığı evə yığdıq və üç nəfərdən ibarət komissiya yaradıb Nəvvab muzeyinin təntənəli açılışına hazırlığı onlara tapşırdıq.
Xurşidbanu bəyim Natəvanın haqqında bir sıra xatirələr topladıq. Deyildiyinə görə, Şuşada onun əsərləri əlyazma şəklində var.
Gövhər ağanın həyatını öyrəndik. Bu qadın son dərəcə mədəni
və maarifpərvər bir ağa olmuşdur. Onun vəqfnaməsini əldə etdik.
VI. Qəbiristanda, gümbəzlərdə, bulaqlarda və binalarda olan
tarixi kitabələr üzərində işlədik. Bəzi məşhur şəxslərin qəbir daşları
və gümbəzləri üzərindən nümunələr götürdük. Natəvanın, Zakirin,
şahzadə Bəhmən mirzənin və Pənahəli xan kimi məşhur şəxslərin
qəbirlərini müəyyən etdik.
VII. Şuşa qəbiristanlığında imperatorun xüsusi qvardiya ordusu general-mayoru Rzaqulu mirzə və onun oğlu Rüknəddin mirzənin qəbri var. Bu iki qəbirin daşı üzərində olan kitabələri götürdük.
Qəbir daşları üzərində yazılar tamamilə şeirlə yazılmışdır.
VIII. Qarabağda tarixi əhəmiyyətə malik abidələr, memarlıq
və nəqqaşlıq sənətinin nümunələrini əks etdirən gözəl nəqşli evlər
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var. Lakin rayon təşkilatlarının laqeydliyi üzündən Şuşada olan abidələrin əksəriyyəti, Ağdamda Pənahəli xanın imarəti, Bərdədə
İmamzadə, gümbəzlər, sənət tariximiz üçün böyük qiymətə malik
olan bir sıra abidələr, binalar və böyük şəxsiyyətlərin qəbirləri dağıdılır və kitabələr itirilir.
IX. Qarabağda çoxlu kurqanlar vardır ki, hələ qazıntı işləri
aparılmamışdır. Soltanbud məqbərəsi yanından arx qazarkən bir sıra
qədim tarixə aid şeylər çıxmışdır.
X. Şuşa şəhərində Bəhmən mirzənin xüsusi kitabxanasına aid
və s. əlyazmaları, çox qədim geyim və silahlar vardır ki, muzeylər
üçün alınmalıdır”.
Оrtа yüzil əlyаzmаlаrını tоplаmаqlа bərаbər özləri tərəfindən
yаrаdılmış аbidələri qiymətləndirib, gözəl və yаxud аdi xətlə yаzılmış əsərləri, şəxsiyyətinə аid sənədləri, оnlаrа gələn məktublаrı və
s. tоplаmаq, şəxsi fоnd tərtib еtmək XIX yüzilin bir çоx sənətkаrlаrının fəаliyyətində özünü göstərir. Bu üsul yеni оlmаqlа bərаbər,
həm də kоllеksiyaçının həyаt və yаrаdıcılığını, оnun ictimаi fəаliyyətini, dövrünü dаhа dərindən öyrənməyə imkаn vеrir. Dоğrudur,
оrtа yüzillərin müəllifləri göstərilən sənəd və məktublаrı tоplаyıb,
еpistоlyаr nəsr şəklində – münşəаt kimi vеrirdilər. Misаl üçün, Əbdürrəhman Cаminin, Mirzə Mеhdi xаn Аstrаbаdinin münşəаtlаrındа
оnlаrın müxtəlif şəxslərlə yаzışmаlаrı və bu kimi sənədlər öz əksini
tаpmışdır. Bu üsul XIX yüzildə Bаkıxаnоvun yаrаdıcılığındа dа
özünü göstərir. Bаkıxаnоv dа bəzi məktublаrını «Münşəаt» şəklinə
sаlır. Lаkin bu «Münşəаt»lаr hеç də müəllifin şəxsiyyətinə аid bütün sənədləri özündə əks еtdirmir.
Mir Möhsün Nəvvаbın şəxsi fоndu tоplu hаlındа bizə gəlib çıxmаmışdır. Оnun əsərlərinin əlyаzmаlаrı, fəаliyyətinə аid bəzi sənədlər, аyrı-аyrı vаxtlаrdа Əlyаzmаlаr Institutunа verilmişdir. Nəvvаbın
аvtоqrаflаrı – «Təzkirə»si, «Divаn»ı, «Bəhrül-hüzən» аdlı mənzuməsinin iki nüsxəsi, «Kənzül-mihən» əsəri, əxlаq və tərbiyəyə dаir
hеkаyələrdən ibаrət оlаn «Kəşfül-həqiqət» əsərinin оn bir nüsxəsi,
«Məzаmir»i, «Müsеybnаmə»si, «Nurül-ənvаr»ı, nəsihətаmiz hеkаyələri – «Pəndnаmə»sinin iki nüsxəsi, həmçinin Bəhаəddin Аmilinin
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«Nаnü həlvа» əsərinin оnun xətti ilə köçürülmüş nüsxəsi hаzırdа
Əlyаzmаlаr Institutundа sаxlаnılır. Bu əsərlər Nəvvаbın yаrаdıcılığını öyrənməklə bərаbər XIX yüzilin ikinci yаrısındа Аzərbаycаndа
xəttаtlıq, miniаtür və оrnаmеnt sənətinin tаrixini, оnun inkişаfını
öyrənmək üçün ən tutаrlı mənbələrdir. Nəvvаbın dini məzmundа
yаzdığı əsərləri, bаbilik əlеyhinə оlаn risаləsi müəllifin din tаrixinə
dərindən bələd оlduğunu göstərir. Оnun «Təzkirə»si xüsusilə ədəbiyyаt tаrixini öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir. Dоğrudur, təzkirə аncаq Qаrаbаğ şаirlərindən bəhs еdir. Bununlа bеlə bu əlyаzmаsı həm
Nəvvаbın аvtоqrаfı kimi, həm Qаrаbаğdа məclis şаirlərinin yаrаdıcılığını, еləcə də müəyyən şаirlərin аvtоqrаflаrını, ədəbi-bədii yаrаdıcılığını öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Nəvvаb bu təzkirəni yаrаdаrkən аyrı-аyrı şаirlərdən аvtоqrаf şеir nümunələrini аlаrаq öz təzkirəsinə dаxil еtmişdir. Bu dа təzkirənin bir аbidə kimi
qiymətini bir dаhа аrtırmışdır.
Əlyаzmаlаr İnstitutundа Nəvvаbın şəxsiyyətinə аid bir sənəd
xüsusilə qiymətlidir. Bu sənəd, görünür, оnun şəxsi fоndundа sоnrаdаn о biri mаtеriаllаr kimi, müxtəlif yеrlərdə оlmuşdur. Sənəd Аzərbаycаndа kitаb nəşri məsələlərini öyrənmək üçün çоx əhəmiyyətlidir.
Аğ, sаyа vərəqlərə iri nəstəliq xəttilə qаrа, titul vərəqi, bаşlıqlаr
və yаrımbаşlıqlаr, əvvəldə yаzılmış föhrist və sоnluq qırmızı mürəkkəblə yаzılmışdır (ölçüsü: 15x22 sm., həcmi: 174 vərəq). Tünd yаşıl
dеrmаntin cildə tutulmuşdur. Əlyаzmаnın əvvəlində əsərin yаzılmа,
köçürülmə tаrixi və kаtibi hаqqındа qеyd mеdаlyоn içərisində qırmızı
mürəkkəblə yаzılmış, gеniş mündəricаt və xаtimə vеrilmişdir. 5а,b
vərəqlərində fаrs dilində şеir bəzəkli çərçivəyə аlınmışdır. 6а vərəqində yеnə də qırmızı mürəkkəblə əsər hаqqındа оlаn həmin qеyd
təkrаr еdilmişdir. Qеyddə əlyаzmаnı h.1305 (=1887)-ci ildə Mоllа
Əbdüləli Qаrаcаdаği Əhəri tərəfindən Şuşаdа müəllifin nəzаrəti
аltındа köçürüldüyü göstərilir. Əsər əlyаzmаnın 6b vərəqindən bаşlаyır. Qızılı rəngdə bəzəkli ünvаnı «Kitаbın vəsf səbəbləri» və «Аxır
söz» bаşlıqlı yаzılаr vаr. Məzmunu Həzrət-Əliyə, Məhəmməd pеyğəmbərə (s) аid müqəddəs kəlаmlаr, rəvаyətlər və dini məzmunlu
bаşqа hеkаyətlərdən ibаrətdir. Sоndа təkrаr «Şəmsül-hidаyə» risаləsi~ 14 ~

nin bitməsi, nəhаyət, bir duа və əsərin h.1305-ci ildə kаtib Mоllа
Əbdüləli Qаrаcаdаği tərəfindən tаmаmlаndığı vеrilmişdir. Əlyаzmаnın bir nеçə hissəsində оnun kim tərəfindən, nə vаxt köçürülməsi
hаqqındа qеydlərin оlmаsı аbidənin qiymətini аrtırır, kеçirdiyi tаrixi
yоlu öyrənməyə imkаn vеrir.
Əlyazmalar İnstitutunda Ibn Yəminin divаnı saxlanılır. Аğ, göy,
sаrı və bənövşəyi rəngdə vərəqlərə nəstəliq xəttilə,qаrа mürəkkəblə yаzılmışdır. Cildi аçıq qəhvəyi rəngdə mеşindəndir. Mеşinin üstündə
həndəsi fiqurlаr çəkilmişdir (ölçüsü: 13x21 sm., həcmi: 62 vərəq). Əlyаzmаnın kаtibi Əliqulu ibn Hаcı Qаrаbаğlı, köçürülmə tаrixi h.1290
(=1873)-cı ildir. Əvvəldən iki, sоndаn isə bir vərəqdə və hаşiyələrdə
müxtəlif şеirlər, rübаi yаzılmış, müxtəlif qеydlər еdilmişdir. Divаnın
bаşlаnğıcı оlаn 3b vərəqində kаtib xətti ilə Hаcı Yəminin əsl аdı Əmir
Mаhmud, təhsili, sаhibi-əxlаq və fаzil nəsildən оlmаsı hаqqındа kаtib
qеydləri vаr. Nüsxəyə yüzdən аrtıq qəzəl dаxil еdilmişdir. Bunlаr kаtibin müəllif yаrаdıcılığınа bələd оlduğunu göstərir.
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmalardan biri də
“Yusif və Zülеyxа” əsəridir. Əsər fаrs dilində qələmə alınıb. Müəllifi
Cаmi Əbdürrəhmаn Nurəddin Əbdürrəhmаn ibn Əhməd Cаmi fаrstаcik şаiri оlub, Tаcikistаnın Cаm şəhəri yаxınlığındа 1414-cü ildə
аnаdаn оlmuşdur. Kiçik yаşlаrındаn аiləsi ilə birlikdə Hеrаtа köçmüş,
оrаdа görkəmli аlimlərdən dərs аlmış, nəqşbəndlik təriqətini qəbul
еdərək Şеyx Sədəddin Kаşqаrinin (vəf.1456) tələbəsi оlmuşdur.
Hеrаtdа Sultаn Sülеymаn Bаyqаrа dövründə böyük nüfuz sаhibi оlаn
Əbdürrəhmаn Cаmi Əlişir Nəvаi ilə dоstluq və yаrаdıcılıq əlаqəsi
sаxlаmışdır. Fаrs və ərəb dilində qırxdаn аrtıq еlmi və bədii əsərin
müəllifi оlаn Cаmi 9 nоyаbr 1492-ci ildə Hеrаtdа vəfаt еtmişdir.
Əldə оlаn bu nüsxə аğ, sаyа vərəqlərə nəstəliq xəttilə qаrа, bəzi
аrа işаrələr və yаrımbаşlıqlаr qırmızı mürəkkəblə yаzılmışdır (ölçüsü:
15x21 sm., həcmi: 83 vərəq). Cildsizdir. Mətnin yаrısı tünd qаrа, sətirаltı izаhlаr аçıq rəngdə qаrа mürəkkəblə yаzılmışdır. Əvvəldən və
оrtаdаn nаqisdir. Əlyаzmаnın bir hissəsi (28 vərəqi) sətirаltı tərcümə
və izаhlаrı Azərbаycаn və fаrs dilindədir. İzаhlаr və sətirаltı yаzıdаn
bаşqа, həm də vərəqlərin hаşiyələrindəki izаhlаr mаili şəkildədir.
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Əlyаzmа Əbdürrəhmаn Xаçmаzinin mədrəsəsində Əhməd
əfəndi Qаrаbаğinin hüzurundа h.1236 (=1820)-cı ildə Əli ibn
Qаzi Qаrаbаği tərəfindən Bərgüşаddа köçürülmüşdür.
Bundаn bаşqа, kitаbın yаzılmаsı hаqqındа bir nеçə bеyt və
kаtib qеydləri vаr. Dаhа sоnrа isə bir nеçə rübаi də vеrilmişdir. 82а
vərəqində bənövşəyi mürəkkəblə yаzıdа «Yusif оğlu Mustаfа», 82b
vərəqində isə «Mustаfа ibn Yusif, 1925», bаşqа bir qеyddə isə
«Sаhib Mоllа Lətif Səməd əfəndi» sözləri yаzılmış qеydlər vаr. Həmin vərəqdə müxtəlif şеirlər də mövcuddur.
Göründüyü kimi, əlyаzmаnın zəngin оlаn pаlеоqrаfik xüsusiyyətlərindən öyrənirik ki, bu аbidə Аbdullа Şаiqin аtаsının kоllеksiyаsındа оlmuş, sоnrа Аbdullа Şаiqə, dаhа sоnrа isə оğlu Kаmаl
Tаlıbzаdə vаsitəsilə Əlyаzmаlаr Institutunа vеrilmişdir. Gözəl аbidə
nəsildən-nəslə kеçərək yаşаmış, mühаfizə оlunmuş və indiki nəslə
çаtdırılmışdır.
Bildiyimiz kimi, Yusif və Zülеyxаlаr Аzərbаycаn ərаzisində
fəаliyyətdə оlаn bütün məktəb-mədrəsələrdə dərs vəsаiti kimi istifаdə
еdilmiş, müxtəlif tələbələr və bəzən də ixtisаslаşdırılmış şəxslər, xəttаtlаr tərəfindən köçürülmüş, nüsxə sаylаrı çоxаlmış və əlyаzmа şəklində Аzərbаycаndа yаyılmışdır. Bütün pаlеоqrаfik xüsusiyyətlərinə
görə və ümumiyyətlə, qiymətli оlаn bu əsər Аzərbаycаn ədəbiyyаtının bаşqа xаlqlаrlа əlаqəsi tаrixini öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir.
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmalardan biri də
“Töhfətül-möminin”di. Əsər fаrs dilində yazılıb. Müəllifi Mir
Məhəmməd Mömin Hüsеynidir. Əsər bu əlyаzmаdа nаqisdir, birinci fəslin dördüncü bölməsindən bаşlаnır. Еləcə də həmin və bаşqа
fəsillərin müəyyən hissələri çаtmır. Əlyаzmаsı mətni qаrа, sərlövhələri və yаrımsərlövhələri, еləcə də аyrı-аyrı sözlər qırmızı mürəkkəblə аhərlənmiş kаğızа incə nəstəliq xəttilə yаzılmışdır. Hər vərəqdə mətn iki xətlə çərçivəyə аlınmışdır. Hаşiyələri аçıq sаrı rənglə
bоyаnmışdır və оrаdа mətnlə əlаqədаr yаzılаr vеrilmişdir. Sоndа əlyаzmаnın hicri qəməri 1087 (=1676)-ci ildə yаzılmış nüsxədən köçürüldüyü göstərilmişdir. Şərq üsulu ilə, еləcə də müаsir rəqəmlərlə
səhifələnmişdir. 151b-152а vərəqlərində müəllifin əsəri yаzаrkən
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istifаdə еtdiyi əsərlər, 152а,b vərəqində isə tibbə аid əsər yаzаn аlim
və təbiblərin аdlаrı göstərilmişdir.
Əlyаzmаsı h.1293 (=1876)-cü ildə Şuşаdа Əbdüləli аğа Mir
Bаğır oğlu tərəfindən köçürülmüşdür (ölçüsü: 16,5x27 sm., həcmi:
152 vərəq). Bərpа zаmаnı birinci vərəq tərsinə yаpışdırılmışdır.
Qarabağda, Şuşa şəhərində xeyli əlyazma kitab həvəskarı vardı. Onlar kitabxanalarına dünyanın dördguşəsində qələmə alınmış
əlyazmalar toplayırdılar. Bu şəxslərdən biri Adil bəy Mirzə Kərim
bəy oğlu Nəsirbəyov 1873-cü ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu.
Atasının xan ünvanı olduğundan bəzən Adil xan kimi də yazılır.
Molla yanında ibtidai təhsil almışdı. sonra şəhər rus-tatar məktəbində oxumuş, Şuşa Real məktəbində təhsilini davam etdirmişdi.
Onun kitabxanasında bir cüng vardı. Cüngə Əttаr, Ənvəri,
Xаqаni, Möhtəşəm, Hаfiz, Cаmi, Hilаli, Füzuli, Əndəlib, Bаğır, Qəssаb, Divаnə və bаşqа Irаn, Оrtа Аsiyа və Аzərbаycаn şаirlərinin,
ümumiyyətlə qırx bеşə yаxın müəllifin əsərlərindən nümunələr dаxil
еdilmişdir. Əlyаzmа bаşqа cünglərdən fərqli оlаrаq, müəlliflərin biriki şеir nümunəsi dеyil, bir çоx şеrlərinin vеrilməsi ilə fərqlənir.
Əlyаzmаyа lirik, аz dа оlsа еpik şеrin bir çоx növlərində
yаzılmış əsərlər – qəzəl, müxəmməs, qitə, dübеyt, qıfılbənd, təcnis,
«Cаhаnnümа», məşuqə məktub, еləcə də bəhri-təhvillə «Mеrаcnаmə» dаxil еdilmişdir.
Аğ, sаyа vərəqlərə qаrа mürəkkəblə, içərisində şikəstə ünsürləri оlаn işlək nəstəliq xəttilə yаzılmışdır. Bir nеçə vərəqdə əlyаzmаnın köçürülmə tаrixi, vərəq 32а-dа isə tаrixlə bərаbər kаtibin аdı
– Məhəmməd Hüsеyn Şirvаni yаzılmışdır. Görünür, bütün cüng həmin il ərzində bаşlаnıb tаmаmlаnmışdır.
Divаnə təxəllüslü Şirvаnlı şаirin öz аdının Hüsеyn оlduğunu şеirində vеrməsi əlyаzmаnın Divаnənin öz аvtоqrаfı оlduğunu göstərir.
Cüngdə Divаnə Şirvаni şеirinə çоx yеr аyrılmаsı dа bunu təsdiq еdir.
Əlyаzmаnın əvvəlindən, sоnundаn və оrtа hissəsindən, məsələn
72, 73, 85, 86, 88, 89-cu vərəqlər çаtmır. Cildi, üzərinə yаşıl mərməri
kаğız çəkilmiş kаrtоndаndır (ölçüsü: 13x18 sm., həcmi: 117 vərəq).
Cildin üzərinə yаpışdırılmış kаğızdа оnun Qаrаbаğdаn tаpılmаsı gös~ 17 ~

tərilmişdir. Əlyаzmаnın 18b, 34а, 56b, 65b, 96b və bаşqа vərəqlərinə
müxtəlif möhürlər bаsılmışdır. Bu möhürlərdən Məhəmməd ibn
Əhmədə аid оlаnını çıxmаq şərtilə, əksəriyyəti öz оxunаqlığını itirmişdir. Bəzi hissələrin tаmаmlаndığı vərəqlərdə müxtəlif mаrаqlı kаtib qеydləri vеrilmişdir.
Möhürlərdən əlаvə, əlyаzmаnın 71b vərəqində Vəlibəyоv,
59b-də Аdil xаn Nəsirbəyоv, 85b-də Məhəmməd Mirzəyеv yаzılmışdır ki, bu dа аbidənin bu şəxslərin hаmısı dа оlmаsа, bəzisinə
mənsub оlduğunu еhtimаllа söyləmək imkаnı vеrir.
Şərq xalqlarının nümayəndələri olan xəttatlar, müsəvvirlər
(rəssamlar), nəqqaşlar (divar, tavan, saqsı qab, kitab bəzəyənlər, rəssamlar), müzəhhiblər (qızıl suyuna çəkənlər), müsəhhihlər (korrektorlar), mücəddidlər (bərpaçılar), mücəllidlər (cildçilər) və başqa sənət fədailəri yüz min cildlərlə kitab hazırlamışdılar.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhərində 549 qədim bina, ümumi uzunluğu 1203 metr daş döşənmiş küçələr, 17 məhəllə bulağı, 17 məscid,
6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2 qəsr və qala divarları mövcud idi.
O cümlədən 248 mühüm sənət və tarixi abidə, dövlət xadimlərinin və
başqa tanınmış şəxslərin evləri olmuşdur.
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AZƏRBAYCAN MƏTBUATININ
İNKİŞAF TARİXİ
Ölkəmiz ötən əsrdə növbəti dəfə müstəqillik əldə etdikdən, daha
doğrusu, Ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə
qayıtmasından sonra Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf qeydə
alınıb. Təbii ki, bu inkişafdan ölkə mətbuatına da pay düşüb. Əsası
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən davam etdirilən siyasət nəticəsində mətbuatımız da
özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub desək, yanılmarıq.
İnsan oğlu ətrafında baş verənləri şüurlu şəkildə dərk etməyə
başladığı ilk andan etibarən onda yazmaq və oxumaq (təbii ki, ilk
vaxtlarda danışmaq-red.) həvəsi baş qaldırıb. İbtidai insanlar vəhşi
təbiətdə gördüklərini daşlar üzərinə cızaraq ilk rəsmlərini, əslində
isə yazılarını yaradıblar. Bu yaradıcılıq bir tərəfdən insanların ətrafdakılara marağı ilə bağlı olsa da, digər tərəfdən də gördüklərini hansısa bir formada başqalarına da göstərmək həvəsindən irəli gəlib.
Yəni, əgər belə demək mümkünsə onlar bununla bir növ malik olduqları informasiyanı ətrafdakılara çatdırıblar. Hansı ki, müasir
dünyada bu missiyanı qəzetlər və informasiya agentlikləri, həmçinin, internet portalları həyata keçirir.
İbtidai insanlar tərəfindən əsası qoyulan informasiya çatdırmaq
prosesi bizim eradan əvvəl II əsrin ortalarında ilk qəzetin yaranması
ilə növbəti mərhələyə qədəm qoyub. Yəni, həmin dövrdə Roma
küçələrində səyyar satıcılar “Acta populi diurna” (“Xalqın gündəlik
həyatı”) adlı qəzeti reklam ediblər. Həmin qəzetdə öz əksini tapan
xəbərlər qeyri-rəsmi məlumatlardan ibarət olub. Lakin Yuli Sezarın
dövründə buna son qoyulub və onun göstərişi ilə Senatın iclaslarının
hesabatları, sərkərdələrin göndərdiyi məlumatlar, qonşu dövlətlərin
səfirləri barədə xəbərlər vərəqələrdə yerləşdirilməyə başlanıb.
Qəzetlərin indiki formatı isə XVI əsrdə formalaşıb. Həmin
vaxtdan qəzet sözü də dəbə düşüb. Bu ad ona kiçik İtaliya şirkətinin
adından keçib.
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Qonşu Rusiyada isə ilk qəzet “Kurantı” adlanıb və onun günümüzə qədər saxlanmış ən qədim nüsxəsi 1621-ci ilə aiddir. İlk çap
qəzeti isə birinci Pyotrın vaxtında, 1702-ci ildə Rusiyada satışa
çıxarılıb və “Vedemosti” adlanıb.
Azərbaycana gəlincə, ölkəmizdə qəzetçiliyin tarixi o qədər də
qədimlərə söykənmir. Daha doğrusu, 1875-ci il iyulun 22-də “Əkinçi” qəzetinin işıq üzü görməsi ilə Azərbaycanda ilk mətbu orqanın
əsası qoyulub. Məhz buna görə də, hazırda 22 iyul tarixi Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü kimi qeyd edilir. Lakin 22 iyul tarixinin
Azərbaycanda mətbuat əhlinin bayram gününə çevrilməsinə səbəb
olan “Əkinçi” qəzetinin işıq üzü görməsi heç də asan olmayıb.
Daha doğrusu, tarixi materiallardan da bəlli olduğu kimi XIX
əsrin II yarısında Azərbaycanın iqtisadi və ictimai inkişafı milli
mətbuatımızın yaranmasını zəruri edib. Bu zərurəti dərk edən görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabi uzun mübarizədən sonra çar üsulidarəsi şəraitində müstəmləkə ucqarında ana dilində “Əkinçi” qəzetinin çap edilməsi üçün icazə alıb. Bu qəzetin çıxması bütün Qafqazda geniş əks-səda doğurub. Qəzetin nəşri üçün Həsən bəy Zərdabi İstanbuldan xüsusi ərəb mətbəə şriftləri gətirtməli olub və nəhayət, xeyli əziyyətdən sonra 1875-ci ilin 22 iyulunda Bakıda qubernator mətbəəsində qəzetin ilk nömrəsinin nəşrinə nail olub. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, “Əkinçi”nin nəşrilə həm də milli
mətbuatımızın əsası qoyulub.
Məlumatlara əsasən, “Əkinçi” qəzetində Moskvadan Nəcəf
bəy Vəzirov və Əsgər ağa Gorani, Şamaxıdan Seyid Əzim Şirvani
və Məhəmmədtağı Əlizadə Şirvani, Dərbənddən Heydəri və Tiflisdən Mirzə Fətəli Axundovun məqalə və digər yazıları dərc olunub.
Məhz bu kimi müəlliflərin köməyi ilə “Əkinçi”nin səhifələrində elm
və texnika, kənd təsərrüfatı, mədəniyyət sahələrindəki yeniliklərə
geniş yer verilib.
İlk vaxtlar qəzetin bütün redaksiya heyəti bir adamdan ibarət
olub. Belə ki, Həsən bəy Zərdabi həm naşir, redaktor, həm də korrektor və mürəttib olub. Xalqı cəhalətdən, fanatizmdən uzaqlaşdırmaq, onlara hüquqlarını anlatmaq, xalqın savadlanmasına kömək
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məqsədi ilə “Əkinçi” misilsiz iş görüb. Ümumilikdə, 56 sayı işıq
üzü görən qəzet ayda iki dəfə 300-400 tirajla nəşr edilib və bu mətbu orqanda “Daxili xəbərlər”, “Əkin və ziraət xəbərləri”, “Elmi xəbərlər”, “Təzə xəbərlər” rubrikaları altında müxtəlif mövzularda
yazılan məqalələr dərc olunub.
Məlumatlara əsasən, qəzetə maraq oyatmaq məqsədilə Həsən
bəy Zərdabi “Əkinçi”ni geniş kütlələr arasında pulsuz yaymalı olub.
Eyni zamanda, bu cəfakeş insan dövrünün görkəmli ziyalılarını qəzet ətrafında toplaya bilib. Əksər mütəxəssislərin də qeyd etdikləri
kimi, Həsən bəy Zərdabi ilk gündən “Əkinçi” vasitəsilə ən başlıca
vəzifəsini-xalqı maarifləndirməyin təbliğini öz qarşısında məqsəd
qoyub. Qəzetdə kəndli həyatına, kəndli təsərrüfatına, əkinçilik mədəniyyətinə, suvarma işlərinə, əmək alətlərinə dair məqalələr nəşr
etməklə böyük ədib kənd təsərrüfatında geriliyi aradan qaldırmağa
çalışıb. Eyni zamanda, ayrı-ayrı məqalələrdə xalqımızın mədəni həyatına dair materiallar da dərc edilib. Ən başlıcası isə Həsən bəy
Zərdabi məhz “Əkinçi”nin səhifələrində milli oyanışın xüsusiyyətlərini, milli birliyi yaratmaq məsələsini qoyub.
Həsən bəy Zərdabi Mirzə Fətəli Axundova göndərdiyi məktubda məqsədini belə izah edib: “Bəlkə, sizi belə bir şey düşündürür
ki, nə üçün başqa birisi deyil, məhz siz, özü də müftə, bir quru “çox
sağ ol” belə eşitməyə ümidiniz olmadan bu barədə zəhmət çəkirsiniz. Onda mən məcburam deyəm ki, xalqa, sənə doğma olan xalqa
məhəbbətdən, avamların maariflənməsindən söhbət gedən yerdə bu
sual ortaya gəlməməlidir. Xalqın, həm də geridə qalmış avam xalqın, sənin və mənim qardaşımın maariflənməsi işinə özünü həsr
edən bir adamı belə bir fikir yoldan qoymamalıdır. O, mükafatını
öz-özünə, işini görə-görə vicdanı qarşısında duyacaqdır”.
Zərdabinin ideyaları hər addımda irticanın sərt qayaları ilə
toqquşub. “Əkinçi” çar hakim dairələrinin müqavimətini qırmalı
olub, yerli irticaçılarla mübarizəyə girib, onları tutarlı mühakimələrlə susdurub. Məlumatlarda qeyd olunur ki, həmin dövrdə əməli işlər, maddi-texniki qaydalar daha çox olub. Buna görə də, “Əkinçi”nin hökumət mətbəəsində nəşri prosesində ortaya müxtəlif süni
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əngəllər çıxıb. Qəzetə xəbər yazan müxbirlər də kifayət qədər olmayıb. Sonralar Həsən bəy Zərdabi yazıb ki, “köməyimiz az olduğundan və kənar yerlər bir yana, Bakıda baş verən mühüm hadisələrdən
də bəziləri bizə vaxtlı-vaxtında gəlib çatmırdı. Xarici xəbərləri isə
rus, İran, türk, Orta Asiya qəzetlərindən götürməli olurduq”.
Müxtəlif dillərdə yazılmış məqalə və xəbərləri isə Həsən bəy
Zərdabi özü Azərbaycan dilinə tərcümə edirdi. Şəkillərin verilməsi
isə poliqrafik şərait olmadığından bu işi həyata keçirmək mümkün
olmurdu.
Yeri gəlmişkən, bəzi məlumatlara görə, Həsən bəy Zərdabi
“Əkinçi” qəzetinin vəziyyəti barədə düzgün təsəvvür yaratmaq üçün
Avropa mətbuatı, xüsusilə, Londonda çıxan “Tayms”la öz qəzetini
müqayisə edib. Böyük ədib yazırdı: “Dünyada hər qəzeti beş, ya on
adam inşa edir: onu çap edən, hərflərini düzən, qələtlərini düzəldən
başqa kəslər olur. Amma bu işlərin hamısını gərək mən özüm görüm... Ey bizlərə diqqət edənlər, bu qəzetin kəsrini görəndə gülməyin. Gülmək yeri deyil, siz ağlayın ki, biz müsəlmanın bircə qəzeti
də basdırmağa (nəşr etməyə) adamı yoxdur”.
Təsadüfi deyil ki, o zaman Bakıya gəlmiş bir fransız jurnalisti
“Əkinçi”nin çap olunduğu şəraiti gördükdə Həsən bəy Zərdabiyə
deyib: “Doğrusu, siz əsl qəhrəmansınız! Bizim Fransada belə bir
yoxsul qəzet üçün işləmək istəyən tapmaq olmazdı. Sizin qüvvənizə
heyrət edirəm. Belə məlum olur ki, Siz öz xalqınızı çox sevirsiniz!”
Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, “Əkinçi” qəzetinin mütərəqqi ideyaları çar müstəmləkəçilərini ciddi şəkildə narahat edib. Məhz buna görə də, 1877-1878-ci illərin Rusiya-Türkiyə
müharibəsinin başlanması ərəfəsində “Əkinçi”nin vəziyyəti daha da
ağırlaşıb. Bu zaman çar senzurası qəzetin siyasi xarakterli məsələlərə
toxunmasını qadağan edib. Belə bir şəraitdə 1877-ci ilin sentyabrında
qəzetin nəşrini dayandırmaq haqqında hökumət sərəncamı verilib.
Lakin “Əkinçi” qəzeti çox tez bağlansa da, xalqımızın mədəniyyət salnaməsində böyük ad qoyub. Bu qəzetin Azərbaycan milli
mətbuat tarixində açdığı yol, yaratdığı ənənələr çox uğurlu, uzun-
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ömürlü olub. “Əkinçi” qəzetinin nəşri ilə Azərbaycan milli mətbuat
tarixinin əsası qoyulub.
Digər tərəfdən Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının bütün qabaqcıl xadimləri, hətta “Əkinçi” bağlanandan 20-30 il sonra da onun
əhəmiyyətini itirməyən maarifçi ideyalarına sahiblənməyə ciddi fikir
veriblər. Bu da təsadüfi deyil. Mətbuat tariximizi dərindən araşdıran
mütəxəssislərin sözləri ilə desək, “Əkinçi” zəhmətkeş xalqa təmənnasız və sədaqətlə xidmətin, ictimai və milli zülmə qarşı mübarizəsinin,
doğma mədəniyyət və ana dilinin tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışıb. “Əkinçi” dünya elminin nailiyyətlərini yaymağın, xüsusilə, demokratik mətbuatı inkişaf etdirməyin ilhamvericisi, gözəl bir nümunəsi
olub. Əksər mütəxəssislərin də qeyd etdikləri kimi bunun ən parlaq sübutu məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalının, onun əsas müəlliflərinin
“Əkinçi” və əkinçilərlə möhkəm ideya varislik əlaqəsidir.
Eyni zamanda, “Əkinçi” həmin vaxt çar Rusiyasının əsarəti altında olan xalqımızın sabahını düşünən hər kəs üçün bir cəsarət nümunəsi olub. Bundan başqa, Azərbaycanda qəzetçilik ənənəsinin əsası qoyulub. Çünki “Əkinçi” işıq üzü görən cəmi 56 sayı ilə bir inqilab edib.
Elə bir inqilab ki, “Əkinçi”dən sonra hər bir azərbaycanlıda qəzetə,
oxumağa, məlumatlanmağa həvəs yaranıb. Məhz ortada olan nümunə
və xalqın qəzet istəyini əsas götürən ziyalılarımız “Əkinçi”dən sonra
bir-birinin ardınca yeni mətbuat orqanlarının əsasını qoyublar.
Bir sözlə, 1875-1877-ci illərdə “Əkinçi” qəzetinin fəaliyyət göstərməsi haqlı olaraq xalqımızın tarixində mühüm ədəbi hadisə kimi
qiymətləndirilir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda onlarla qəzet və
jurnal nəşr edilib və Azərbaycanın çox görkəmli yazıçıları, alimləri,
sənət adamları bu mətbuat orqanlarında fəal iştirak ediblər. “Əkinçi”
və XX əsrin əvvəllərində nəşr olunan qəzetlərdəki yazılar, senzuranın
ələyindən keçmələrinə baxmayaraq, demokratiya və söz azadlığı
ideyalarını təbliğ ediblər. Məhz buna görə də, çəkinmədən demək olar
ki, Azərbaycan milli mətbuatının bünövrəsi sayılan “Əkinçi” qəzeti
Azərbaycan tarixinə yazılan şərəfli səhifələrdən biridir.
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Zərdabi başda olmaqla dövrün ən yaxşı ədəbi qüvvələri
(N.Vəzirov, S.Ə.Şirvani, Əhsənül-Qəvaid, Əsgər ağa Adıgözəlov,
Gorani və s.) «Əkinçi» qəzetinin ətrafına toplanmışdı.
Qeyd etdiyimiz kimi, cəmi 56 sayı işıq üzü görən “Əkinçi”
həmin vaxt çar Rusiyasının əsarəti altında olan xalqımızın sabahını
düşünən hər kəs üçün bir cəsarət nümunəsi olub. Bundan başqa,
“Əkinçi” ilə Azərbaycanda qəzetçilik ənənəsinin əsası qoyulub.
Çünki “Əkinçi” işıq üzü görən cəmi 56 sayı ilə bir inqilab edib. Elə
bir inqilab ki, “Əkinçi”dən sonra hər bir azərbaycanlıda qəzetə, oxumağa, məlumatlanmağa həvəs yaranıb. Məhz ortada olan nümunə
və xalqın qəzet istəyini əsas götürən ziyalılarımız isə “Əkinçi”dən
sonra bir-birinin ardınca yeni mətbuat orqanlarının əsasını qoyublar.
Bu sırada ilk olaraq “Ziya” (“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti gəlir.
Tarixi materiallardan da bəlli olduğu kimi, “Əkinçi”nin nəşri
dayandıqdan iki il sonra Tiflisdə Azərbaycan dilində başqa bir qəzet, “Ziya” qəzeti çıxıb. 1879-1884-cü illərdə işıq üzü görən bu qəzet “Əkinçi”nin ideya və ənənələrini davam və inkişaf etdirib. Belə
ki, əgər “Əkinçi” qəzeti yeni tipli məktəblərin açılması və onlara
uyğun dərsliklərin yazılması, müəllim kadrların hazırlanması məsələsini qaldırırdısa, “Ziya” qəzetinin naşiri (sonralar həm də redaktoru) Səid Ünsizadə bu tipli bir məktəbi Şamaxıda 1875-ci ildə açıb.
İlk nömrəsi 1879-cu il yanvarın 16-da çıxan və həcmi 4-8
səhifə olan qəzet həftədə bir dəfə litoqrafiya üsulu ilə çap olunub.
1880-cı ilə qədər 76 nömrəsi buraxılan qəzet həmin ilin dekabrın 6dan etibarən, “Ziyayi-Qafqaziyyə” adı altında çıxmağa başlayıb.
Özü də bu qəzet mətbəə üsulu ilə çap olunub. Onun nəşri 1884-cü il
iyunun 1-dək davam edib və bu müddət ərzində qəzetin 104 nömrəsi çıxıb. “Ziyayi-Qafqasiyyə” qəzeti daha geniş proqram üzrə nəşr
olunub. Bu proqramda ictimai-siyasi problemlərə də geniş yer verilib. Lakin sözügedən qəzet öz sələfi ilə müqayisədə irəliyə doğru elə
bir ciddi addım ata bilməyib.
1880-ci ildə Tiflisdə Səid Ünsizadənin qardaşı Cəlal Ünsizadə
tərəfindən “Kəşkül” adlı yeni qəzet nəşr olunmağa başlayıb. “Kəşkül” qəzetdən çox jurnala oxşayıb. Məlumatlara əsasən, C.Ünsizadə
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təhsilli, Avropa və rus mədəniyyəti ilə tanış olan bir adam olub.
“Kəşkül” öz ideya istiqamətinə görə “Əkinçi”yə yaxın olub. Bu
qəzetdə siyasət, ticarət, sənaye, sənətkarlıq və mədəniyyət məsələlərinə toxunulub. Bəzi məlumatlara görə, Azərbaycan dilində nəşri ilə
yanaşı, bir müddət bu qəzet ərəb və fars dillərində də çap edilib.
1884-cü il yanvarın 1-dən “Kəşkül” həftəlik qəzetə çevrilib və
1891-ci ilədək nəşr edilib. “Kəşkül”də publisistik məqalələr, dil,
ədəbiyyat, incəsənət, ictimai-siyasi məsələlər üzrə yazılar, orijinal
ədəbi parçalar, Avropa, Şərq və rus ədəbiyyatından tərcümələr çap
olunub. Qəzet “Əkinçi”nin demokratik ənənələrini davam etdirərək,
Şərq despotizmini, geriliyi, mədəni inkişaf yollarını göstərib. Eyni
zamanda “Kəşkül” mütərəqqi Azərbaycan ziyalılarının köməyinə
ümid bəsləyib, onlara arxalanıb. Qəzet yazırdı: “Yeni başlanmış həyat, yeni köməyə və təlimata möhtacdır. Ümid edirik ki, bizimlə yanaşı, millətimiz yaradılmış bu vərəqin nəşrinə kömək edəcəklər”.
Məlumatlara əsasən, Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində, Qori
Müəllimlər Seminariyasında və başqa yerlərdə təhsil almış gənclər
“Kəşkül” qəzetinin mütərəqqi təşəbbüslərini müdafiə edərək, onun
ətrafına toplaşıblar. “Kəşkül”ün başladığı hərəkatda Tiflisin rus ziyalıları, tərəqqipərvər Tiflis müəllimləri də iştirak ediblər. S.Ə.Şirvani,
F.Köçərli, M.Şahtaxtlı, A.Qayıbov və başqaları qəzetlə fəal surətdə
əməkdaşlıq ediblər. Qəzetin Bakı, Quba, Qarabağ və İrəvanda öz müvəkkilləri olub. Onlar qəzetin oxucularla əlaqəsinin möhkəmləndirilməsində az rol oynamayıblar. Qəzet Cənubi Qafqaz, Rusiya, Avropa
və Asiya xalqlarının mədəni irsinin təbliğ edilməsinə böyük diqqət verib. Onun səhifələrində A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani və
başqalarının yaradıcılığına geniş yer ayrılıb. Redaksiya inkişaf etməkdə olan yeni demokratik ədəbiyyatın nümunələrinin çapına böyük diqqət yetirib. “Kəşkül” realist ədəbiyyatın əhəmiyyətini yüksəyə qaldırıb,
köhnə mədrəsələrdə islahat keçirilməsinə, yeni məktəblərin, kitabxana
və teatrların açılmasına, digər milli mədəniyyət ocaqlarının təsis edilməsinə tərəfdar çıxıb. Qəzet öz oxucularını həmçinin rus klassiklərinin
əsərləri ilə tanış edib, Azərbaycan dilində rus ədəbiyyatından tərcümə-
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lər çap edib. Qəzet klassiklərin təbliğində müəyyən rol oynayıb,
Xəyyam, Sədi, Hafiz və başqalarının irsinə böyük əhəmiyyət verib.
Tarixi materiallardan o da aydın olur ki, “Kəşkül”ün bu istiqamətdəki addımlarını 1881-ci ilin yanvarından 1919-cu ilin martına
qədər işıq üzü görən “Kaspi” qəzeti davam etdirib. Daha doğrusu,
“Kəşkül”ün ideyaları “Kaspi” qəzetinin səhifələrində M.Şahtaxtlı,
Ə.Ağayev və başqaları tərəfindən daha geniş təbliğ olunaraq, milli
mənlik şüurumuzun formalaşmasında Azərbaycanın Avropaya, bütövlüklə dünya birliyinə inteqrasiyasının etibarlı əsaslar üzərində
qurulmasına öz töhfəsini verib.
XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərinə doğru ölkədə siyasi dərnəklərin siyasi partiyalara çevrilməsi və onların geniş ideya siyasi
fəaliyyətləri nəticəsində ictimai mədəni düşüncəyə siyasi bir ab-hava
daxil olmağa başlayıb. Bütün bunlar demokratiyanın, milli hüquqi
azadlıqlar uğrunda mübarizənin getdikcə güclənməsinə səbəb olub.
Ölkədə çap olunan rusdilli qəzetlər içərisində ən uzunömürlü
olan “Kaspi”nin naşirliyini 1897-ci ildən etibarən Hacı Zeynalabdin
Tağıyev öz üzərinə götürüb, elə həmin dövrdən qəzetin redaktoruluğunu Əlimərdan bəy Topçubaşov, sonralar isə Əli bəy Hüseynzadə
icra edib.
Mətbuat tarixinin araşdırmaçılarının qeyd etdikləri kimi Məmmədağa Şahtaxtlının 1903-cü ildə Tiflisdə buraxdığı ictimai-siyasi,
iqtisadi, elmi, ədəbi yönlü “Şərqi-rus” qəzeti XX əsrdə Azərbaycan
dilində çıxan ilk qəzet kimi tarixə yazılıb. Məmmədağa Şahtaxtlı
Qərbi Avropaya və Mərkəzi Rusiya qəzet və jurnallarında səmərəli
fəaliyyət göstərərək jurnalistikanın Qərb standartlarına da kifayət
qədər bələd olub. Odur ki, o, “Əkinçi” ənənələrinə sadiq qalaraq
xalqın maariflənməsi, qadın azadlığı, fanatizmin tənqidi, cəmiyyətdə
demokratik prinsiplərin formalaşması, yeni ədəbi normaların möhkəmlənərək geniş şəbəkəni əhatə etməsi və s. uğrunda əzmlə mübarizə aparıb. Məlumatlara əsasən, M.Şahtaxtlı M.F.Axundovun ərəb
əlifbasının islahı sahəsində başladığı işi həm də dilçi bir alim kimi
inkişaf etdirib özünün hazırladığı Məhəmmədağa xəttini “Şərqi-rus”
vasitəsilə əməli şəkildə tətbiq edib. M.Şahtaxtlı jurnalistikanın demo~ 26 ~

kratik prinsiplərini də öz qəzetinin səhifələrində əməli şəkildə tətbiq
edib, o, həm özünün əlifba layihəsi, həm də qəzetdə qaldırılan digər
sosial-mədəni problemlər haqda “Şərqi-rus”un səhifələrində açıq
polemik diskussiyalara meydan verib.
Bu zaman özünün tənqidinə həsr edilən materialları çap etməkdən də qorxmayıb. “Şərqi-rus” azad və demokratik sözün, fikir, ideya
və mövqelər mübarizəsinin meydanına çevrilib. 1903-1905-ci illərdə
işıq üzü görən və Mirzə Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə,
Abbas Səhhət, Ömər Faiq Nemanzadə, Məmməd Səid Ordubadi,
Hüseyn Cavid, Əliqulu Qəmküsar, Əli Nəzmi kimi maarifçiləri öz
ətrafında birləşdirən “Şərqi-rus” qəzeti Azərbaycanda mətbuatın inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. Həmin qəzetdə çalışdığı
müddətdə peşəkar jurnalist kimi yetişən Cəlil Məmmədquluzadənin
yazıçı və publisist istedadı əsasını qoyduğu ilk milli satirik “Mola
Nəsrəddin” jurnalında daha parlaq şəkildə üzə çıxıb.
1906-cı il aprel ayının 7-də Tiflisdə “Molla Nəsrəddin”in işıq
üzü görməsi milli mətbuatın inkişafında əlamətdar hadisəyə çevrilib.
1918-ci ilədək Tiflisdə nəşr edilən jurnal 1921-ci ildə Təbrizdə, 19211931-ci illərdə isə Bakıda çap olunub. “Molla Nəsrəddin” jurnalı
müstəmləkəçilik siyasətini, cəhaləti, geriliyi, sosial ədalətsizliyi kəskin tənqid edib. Qısa bir zamanda oxucu dairəsi genişlənən jurnalın
şöhrəti Qafqazın hüdudlarını aşaraq bütün Rusiyaya, Türk dünyasına,
Yaxın və Orta Şərqə yayılıb. Eyni zamanda, bütün təqib və təzyiqlərə
baxmayaraq, jurnal 25 il müddətində fəaliyyət göstərə bilib. Bu jurnalın nəşri müddətində formalaşan “Mollanəsrəddinçilik” ictimaiədəbi hərəkatı Azərbaycan mətbuatının sonrakı inkişafına da böyük
təsir göstərib. Jurnalın yaradıcıları olan Cəlil Məmmədquluzadə və
Ömər Faiq Nemanzadə tezliklə şair Mirzə Ələkbər Sabir, realist ədəbiyyatın nümayəndələri Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əli Nəzmi,
Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Salman Mümtaz və s.
kimi onlarca istedadı redaksiya ətrafına toplayıblar.
“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin birinci sayında verilmiş
“Sizi deyib gəlmişəm” başlıqlı məqalə bütün mollanəsrəddinçilərin
fəaliyyət proqramı kimi böyük əhəmiyyətə malik olub.
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Tarixi məlumatlara əsasən, “Molla Nəsrəddin”ə onun elə ilk
nömrələrindən çox yerlərdən yazıblar. Bakıdan, Lənkərandan, Salyandan, Qarabağdan, Aşqabaddan, Dərbənddən, Tiflisdən, Moskvadan, Peterburqdan ünvanlanan məktublarda çox ciddi problemlər
qoyulub. Həmin problemlərin hamısı mütləq xalqın bir millət kimi
formalaşmasına əngəl olan faktlarla zəngin olub.
Onu da qeyd edək ki, XX əsrin əvvəllərində “Dəvət”, “Hümmət”, “Təkamül”, “Zənbur”, “Babayi-Əmir” kimi qəzet və jurnallarla yanaşı, uşaqlar, valideynlər və maarif işçiləri üçün “Dəbistan”,
“Məktəb”, “Rəhbər” jurnalları da çap edilib.
Bu bölmədə son olaraq bir daha vurğulamaq yerinə düşər ki,
Azərbaycan mətbuatı inkişafının ilkin dövrlərində xeyli maneələr və
çətinliklərlə üzləşib. Belə ki, çar hakimiyyətinin sərt senzurası ölkədə nəşr olunan qəzet və jurnalların sayının sürətlə artmasına imkan
verməyib. A.Zeynalzadənin “Azərbaycan mətbuatı və çar senzurası:
1850-1905” adlı kitabında da qeyd edildiyi kimi, XIX əsrin ikinci
yarısı – XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan ziyalılarının ölkədə mətbuatın inkişafı və genişləndirilməsi istiqamətində göstərdikləri cəhdlər çox zaman çar hökumətinin yaratdığı süni maneələrlə üzləşib. Məsələn, Məmmədağa Şahtaxtinskinin 1896-cı ildə “Tiflis” adlı qəzetin açılması üçün etdiyi müraciəti daxili işlər naziri bir
ildən sonra rədd edib.
Nəriman Nərimanovun çapına çalışdığı “Tazə xəbərlər”
(“Novoye vesti”) qəzetinin və “Məktəb” jurnalının, eləcə də, onun
müəllim dostu Sultan Məcid Qənizadə ilə birlikdə çıxarmaq istədiyi
“Sovqat” jurnalının nəşrinə də icazə verilməyib. Bundan əlavə,
S.M.Qənizadə və H.Mahmudbəyovun aylıq “Nübar” jurnalının nəşri
üçün verdikləri ərizə də çox keçmədən Baş mətbuat işləri idarəsi tərəfindən rədd edilib. Yeni qəzet nəşrlərinə başlanılmasına icazə almaq
üçün çar hökumətinə ünvanlanan digər müraciətlərin də çoxuna mənfi cavab alınıb. Tarixi materillardan və mətbuat tarixini araşdıran mütəxəssislərin yazdıqlarından da bəlli olduğu kimi Cəlal və Kamal
Ünsizadə qardaşlarının “Azərbaycan”, K.Ünsizadənin Klimovski ilə
birlikdə “Uçan yarpaq”, Əhməd bəy Ağayevin “Məşriq” və başqa
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qəzetlərin nəşri ilə bağlı müraciətlərinin taleyi də əvvəlkilər kimi
mənfi həll edilib. Yerli mətbuatın inkişafına qarşı yönələn təzyiqlər
yeni mətbu orqanlarının ərsəyə gəlməsinə yaradılan süni maneələrlə
yanaşı, artıq dərc olunmağa başlayan qəzet və jurnalların bağlanması
şəklində də özünü göstərib. “Əkinçi” qəzetinin nəşrini dayandırmasına da səbəb məhz mütləqiyyətin Azərbaycan xalqının maariflənməsinin, ölkədə milli oyanışın qarşısını almaq məqsədi daşıyıb. Xalqımızın mütərəqqi düşüncəli ziyalılarının nəşr etdirdiyi demokratik, liberal mətbuata qarşı təzyiqlər sonrakı illərdə də davam etdirilib və
1884-cü ildə cəmi 104 nömrəsi çıxan “Ziyayi-Qafqasiyyə”, 1891-ci
ildə isə “Kəşkül” bağlanıb. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq ölkə
ziyalıları ana dilində qəzet və jurnalların nəşri istiqamətində yorulmaz fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Məsələn, Əhməd bəy Ağayev,
Əli bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəcəf bəy Vəzirov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaxından iştirakı və rəhbərliyi
ilə 1905-1918-ci illər ərzində ölkəmizdə nəşr olunan “Həyat”,
“İrşad”, “Tərəqqi”, “Nicat”, “İşıq”, “Qurtuluş”, “Dirilik”, “Füyuzat”,
“Təzə həyat”, “Yeni füyuzat”, “Şəlalə”, “İqbal”, “Açıq söz” və s.
qəzet və jurnal səhifələrində millətin taleyüklü problemləri müzakirə
edilib, dövrün feodal geriliyi, kəndlilərin ağır həyatı təsvir olunub,
mədəniyyət, ədəbiyyat, dil məsələlərinə diqqət verilib.
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan
sonra Üzeyir bəy Hacıbəyovun nəşr etdirdiyi “Azərbaycan” qəzeti
müstəqil mətbuatın inkişafında mühüm hadisə olub. Lakin Cümhuriyyətin ömrünün uzun olmaması müstəqil milli mətbuatın tam formalaşmasına imkan verməyib. Buna baxmayaraq, qeyd etməliyik
ki, ölkədə Sovet hakimiyyəti bərqərar olunanadək Azərbaycan milli
mətbuatı çox böyük və zəngin inkişaf yolu keçib.
Sovetlər dövründə nəşr edilməsinə baxmayaraq, bir sıra qəzetlər var ki, onların ümumilikdə Azərbaycan mətbuatının inkişaf tarixində böyük xidmətləri olub. Belə mətbuat orqanlarından biri də
“Ədəbiyyat qəzeti”dir. Tarixi məlumatlardan da bəlli olduğu kimi, bu
qəzetin çap edildiyi ərəfədə, yəni, 1933-cü ildə mətbuat sahəsində
müəyyən geriləmələr müşahidə edilib. Belə ki, Sovet hökumətinin tə~ 29 ~

kidi ilə “Hücum”, “Kommunist maarifi”, “Allahsız”, “Mədəni hücum” jurnallarının nəşrinin dayandırılması, “Firqə işçisi”, “İnqilab və
mədəniyyət”, “Müəllimə kömək” jurnallarının isə il ərzində cəmi 2-3
sayının çıxması yazıçıların narahatlığına səbəb olub.
Məhz belə bir vəziyyət, yəni, mətbuat həyatında olan bu uğursuzluq hər şeydən əvvəl Azərbaycan yazıçılarını yeni bir ədəbi orqan
yaratmaq haqqında düşünməyə vadar edirdi. Beləliklə, Azərbaycan
Sovet Yazıçıları İttifaqının İdarə heyəti və yazıçılar uzun müzakirələrdən sonra daha operativ bir orqan – “Ədəbiyyat qəzeti” yaratmaq
qərarına gəldilər. Ümumi rəyə əsasən Hacıbaba Nəzərli redaktor,
Əvəz Sadıq məsul katib təsdiq olundu. Qəzetin birinci nömrəsinin
çıxması 1933-cü il dekabr ayının 5-də nəzərdə tutulmuşdu. Lakin
mətbəədə texniki çatışmazlıq üzündən qəzet nəzərdə tutulduğu vaxtda çıxa bilmədi. Təxminən bir aydan sonra, 1934-cü il yanvarın 1-də
xalqımızın həyatında böyük təsiredici mənəvi dayağa çevrilmiş
“Ədəbiyyat qəzetəsi” adlı qəzetin yaranması oxucuların rəğbəti ilə
qarşılandı. “Ədəbiyyat qəzetəsi”nin redaksiya heyəti tərkibinə
M.Hüseynov, M.Cuvarlı, H.Nəzərli, M.S.Ordubadi, H.Mehdi,
S.Hüseyn və A.Popov daxil idilər. Ədəbi mühitdə meydana çıxan son
yeniliklərdən xəbər verən qəzet ədəbiyyat aləminin, eləcə də, bədii
dilin zənginləşməsində böyük rol oynayıb. Azərbaycan ədəbiyyatının
ən görkəmli nümayəndələri olan və daha sonra “Ədəbiyyat qəzeti”
adlanan mətbu orqanın ən fəal əməkdaşlarına çevrilən Ü.Hacıbəyov,
Y.V.Çəmənzəminli, S.Hüseyn, Ə.Əbülhəsən, M.İbrahimov, Ə.Cəmil,
Z.Xəlil, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, H.Cavid C.Cabbarlı,
M.S.Ordubadi, S.Vurğun, R.Rza, M.Müşfiq, M.Rahim, Ə.Vəliyev,
İ.Qasımov, Ə.Məmmədxanlı, S.Rüstəm, S.Rəhimov, Mir Cəlal,
S.Rəhman, N.Rəfibəyli, M.Dilbazi, İ.Əfəndiyev və onlarla yazıçı,
şair və dramaturqların, rəssam və heykəltəraşların, sənətşünasların
yeni əsərləri çox zaman bu qəzetin səhifələrində öz əksini tapırdı.
Bu qəzet həm də yeni-yeni yazarların ədəbi mühitə daxil olması, yaradıcılıqlarının ilk məhsullarının qəzetin səhifələrində yer
alması üçün meydan funksiyasını yerinə yetirirdi. “Azərbaycan mətbuat tarixi” adlı kitabda qeyd edilir ki, 1934-1957-ci illərdə “Ədəbiyyat qəzeti”, 1957-ci ilin aprelindən etibarən isə “Ədəbiyyat və
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incəsənət” adı ilə Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının, Azərbaycan SSR Kinematoqrafiya Nazirliyinin və Azərbaycan SSR Nazirlər
Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsinin orqanı kimi öz vəzifəsini
şərəflə yerinə yetirərək ədəbi və mədəni həyatımızın güzgüsünə
çevrildi. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyat və incəsənətinin
tarixində elə bir mühüm hadisə göstərmək olmaz ki, bu qəzetin səhifələrində öz əksini tapmasın.
1934-cü ildə “Ədəbiyyat qəzeti”nin cəmi 19, 1935-ci ildə 29,
1936-cı ildə isə 35 nömrəsi çap edilib. İlk dövrdə qəzet on gündən bir
nəşr olunduğu halda, 1935-ci ildən etibarən altı gündən bir çıxmağa
başladı. Bununla da 1959-cu il yanvarın 31-də qəzetin 1000-ci, 1968ci il dekabrın 8-də 1500-cü, 1982-ci il mayın 21-də 2000-ci sayı
çapdan çıxdı. 1934-1966-cı illərdə qəzet dörd səhifə olduğu halda,
1967-ci il yanvarın 7-dən 1976-cı il yanvarın 24-dək on altı səhifədə
kiçik və 1976-cı il yanvarın 31-dən səkkiz səhifədə böyük formatda
çap olundu. O zaman ədəbi tənqid də nəzəriyyə sahəsində fəal çalışan
Ə.Nazim, H.Zeynallı, M.K.Ələkbərli, S.Mümtaz, A.Musaxanlı,
Ə.Abid, B.Çobanzadə, İ.Xəlil, M.Rəfili, M.Arif, Ə.Ə.Səidzadə,
Ə.Şərif, M.Rzaquluzadə, Ə.Sultanlı, Ə.Hidayət və digərləri yazdıqları bir sıra prinsipial tənqidi məqalələri, Ü.Hacıbəyovun, Q.Qarayevin, F.Əmirovun Azərbaycan musiqisinə dair qiymətli mülahizələri
məhz bu qəzetin səhifələrində çap olunub.
Sovetlər dönəmində Azərbaycanda qəzetlərlə bərabər, müxtəlif səpkidə jurnalların nəşri də geniş vüsət almışdı. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində çap olunan jurnallar sırasında “Füqəra füyuzatı”
(1920-1921), “Xalq maarifi” (1920), “Yeni yıldız” (1921-1922),
“Azərbaycan Ali İqtisadi Şurasının Əxbarı” (1921-1924), “Kooperativ işi” (1921-1925), “Gələcək” (1922) və başqalarının adını çəkmək olar. Bu jurnallarda ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı
bir çox məqamlar öz əksini tapsa da, müntəzəm olaraq ədəbi-bədii,
elmi və əxlaqi-tərbiyəvi mövzularda yazıların nəşr edildiyi, irihəcmli, ictimai-siyasi və elmi jurnala ehtiyac hiss olunurdu. Odur ki,
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Şurasının sədri Nəriman Nərimanov, Maarif komissarı Mustafa Quliyev və komissar müavini
Tağı Şahbazi (Simurq), maarif xadimləri və ədiblər müstəqil ədəbi
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jurnal yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürdülər. Azərbaycan Xalq Maarif
Komissarlığı 1922-ci ilin oktyabr ayının 14-də olan iclasında respublikada maarif işçilərinə, müəllimlərə kömək etmək, ədəbiyyatın,
elmin, incəsənətin inkişafına yardım göstərmək məqsədi ilə “Maarif” adlı aylıq jurnalın nəşr olunmasını qərara aldı.
Beləliklə də, 1923-cü il yanvarın 28-də xalqımızın fikir tərcümanı və Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının orqanı “Azərbaycan”
jurnalının sələfi olan “Maarif və mədəniyyət” jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Jurnalın birinci nömrəsində “Bir-iki söz” adlı redaksiya məqaləsində etiraf edilirdi ki, vətəndaş müharibəsindən sonrakı ağır illərin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, yeni jurnalın meydana gəlməsi bir zərurət idi. İndi respublikamızın sərhədlərindən xeyli uzaqlarda məşhur olan “Azərbaycan” jurnalı müxtəlif dövrlərdə,
müxtəlif adlar altında 1923-1927-ci illərdə “Maarif və mədəniyyət”,
1928-ci ilin yanvarından 1936-cı ilin mayınadək “İnqilab və mədəniyyət”, 1936-cı ilin iyunundan 1941-ci ilin mayınadək “Revolyusiya
və kultura”, 1941-ci ilin iyunundan 1946-cı ilin aprelinədək “Vətən
uğrunda”, 1946-cı ilin may-iyunundan 1952-ci ilin dekabrınadək
yenə də “İnqilab və mədəniyyət” adı ilə nəşr edilib. “Azərbaycan”
adını jurnal 1953-cü ilin yanvarından daşımağa başlayıb.
“Maarif və mədəniyyət” adını daşıdığı dövrdə jurnalın redaktoru 1923-1924-cü illərdə Tağı Şahbazi Simurq, 1924-1927-ci illərdə
Cəlil Məmmədquluzadə, 1927-1928-ci illərdə Ruhulla Axundov
olub. 1928-ci ildən “İnqilab və Mədəniyyət” adlanan jurnalda
R.Axundovdan sonra Mustafa Quliyev (1929-1932), Müseyib Şahbazov (1932-1933), Hacıbaba Nəzərli (1933-1934), Məmməd Kazım
Ələkbərli (1934-1936) redaktor kimi çalışıblar. Jurnal “Revolyusiya
və kultura” adı ilə çap olunduğu illərdə M.K.Ələkbərli (1936-1937)
və Mirzə İbrahimov (1938-1941), “Vətən uğrunda” adlandığı dövrdə
1941-1946-cı illərdə isə Məmməd Arif redaktor səlahiyyətlərini icra
edib. II Dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra jurnalın əvvəlki adı
yenidən özünə qaytarıldı. Jurnal “Azərbaycan” adlandığı 1953-cü
ildən isə Ə.Vəliyev, Ə.Əbülhəsən, Ə.Cəmil, Q.Musayev, C.Məmmədov və başqaları redaktor vəzifəsində çalışıblar. Jurnalın hər nömrəsi
təsdiq edir ki, o hansı adla çıxmasından asılı olmayaraq, həmişə öz
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vəzifəsini şərəflə yerinə yetirməyə çalışıb, ədəbi və mədəni həyatımızın salnaməsi olub. (Yeni Azərbaycan.- 2010.- 22 iyul.- S.5-7.)
Hazırda Azərbaycanda 200-dən artıq qəzet, 100-ə yaxın jurnal,
50-dən çox televiziya və radio kanalı, onlarla mətbuat yayımı şirkəti
və jurnalist təşkilatı fəaliyyət göstərir. İnternetin sürətli inkişafı çoxsaylı informasiya resurslarının yaranmasına səbəb olmuş, ölkə əhalisi
arasında internet yayımı 75 faizə çatmış, sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayı 2 milyona yaxınlaşmışdır. 2008-ci ildə təsdiq olunmuş
“Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”na uyğun olaraq milli mətbuatın
müstəqilliyinin dəstəklənməsi, redaksiyalara yardım mexanizminin
təkmilləşdirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqi, cəmiyyət və mətbuat arasında səmərəli əməkdaşlığın gücləndirilməsi, jurnalistlərin
peşəkarlığının və məsuliyyətinin artırılması, sosial təminatının yaxşılaşdırılması və əməyinin qiymətləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.
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II FƏSİL
ŞUŞALI ZİYALILARIN MİLLİ MƏTBUATIN
İNKİŞAFINDA ROLU
Odlar yurdunun qədim mədəniyyət beşiklərindən olan Qarabağ və onun gözəl guşəsi Şuşa torpağı bəşər sivilizasiyasma korifeylər bəxş etmişdir. XX əsrin ilk yarısında maarifçi qüvvələrin monolit cəbhəsi formalaşmış, müxtəlif milli-mədəni problemlər həll
olunmuşdur.
"İrşad" qəzeti 1905-1908-ci illərdə Bakıda çıxmışdır. Müdir və
imtiyaz sahibi şuşalı Əһməd bəy Ağayev (Ağaoğlu) idi. 1908-ci ildə
müvəqqəti redaktoru M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. A."İrşad"ın ən fəal
əməkdaşlarından idi. Burada işlədiyi müddətdə 100-ə yaxın publisistik məqalə, "Ordan-burdan" ümumi başlığı altında 200-dən çox felyeton və satirik miniatür yazmış, "İrşad"-ın felyetonçusu kimi şöhrət
tapmışdı. "İrşad"-ın nəşri iki dəfə dayandırılmışdı: 1907-ci ildə müvəqqəti, 1908-ci ildə isə həmişəlik. Hər ikisinin "günahkarı" Üzeyir
bəy Hacıbəyov olmuşdur. Birinci dəfə "Stolıpinin xəyalı" felyetonuna, ikinci dəfə isə çar һökumətinin "İvan" obrazı ilə ciddi məsxərə
olunduğu "Nağıl" felyetonuna görə.
"İrşad" qəzetinin ədalət yolunda müdafiəsinə çalışacağı digər
zümrə və sinfə gəlincə, Ə.Ağayev bildirirdi ki, "saniyən, müsəlman
fəhlələrinin, kəsbü-sənət və ziraətkarların haqlarını, ixtiyarlarını və
nəflərini gözləyib müdafiə edəcəğiz". Müəllif "İrşad"ın bu məsələ ilə
bağlı mövqeyini belə izah edirdi: "Əsl millət bunlardan (yəni sənətkarlar, fəhlə və kəndlilərdən - A.B.) ibarətdir. Bunlar nərəyə gedərsə,
millət də oraya gedər, bunlar nə istərsə, millət də onu istər. Bunlardır
aləmləri dolandıran. Kassaları, xəzinələri milyonlar ilə dolduran.
Bunların alınlarının tərləri və əllərinin qabarlarıdır". (Bu fikirlər
Süleyman Sani Axundovun "Qonaqlıq" hekayəsində "Cəmiyyətin sütununu kimlər təşkil edir?" sualına tapılan (verilən) cavabı yada salır.
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İslam ümməti kimi müsəlman fəhlələrinin də avam, hüquqsuz
və köməksiz, arxasız olduğunu nəzərə alan qəzetin məqsədi onların
gözünün açılması, haqlarının və hüquqlarının başa salınması, mənafelərinin müdafiəsi yolunda əlindən gələni edib, güclərinin birləşdirilməsinə nail olmaq idi.
"İştə bizim ümdə qəsdlərimizdən birisi də bizim fəhlə, kəsbü
sənətkarlarımızın gözünü açıb qəflət uyqusundan oyadıb öz güclərini, zorlarını, qüvvələrini özlərinə andırmaqdır. Bizim cümlə millətimizin oyanması, dirilməsi bu fəhlənin, kəsbü sənətü ziraətkarların
oyanmasına və dirilməsinə bağlıdır".
Ə.Ağayev diqqətə onu da çatdırırdı ki, qarşıda duran bu və ya
digər taleyüklü məqsədə çatmağın əsas şərtlərindən birini də bizim
qonşu xalqlar, o cümlədən ermənilər ilə sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayıb azadlıq və tərəqqi naminə gücümüzü birləşdirməkdən
ibarətdir. O, hər iki xalqın bir-biri ilə olan milli xüsumət və davasını, bu üzdən Qafqazın xarabazara çevrilməsini həm ermənilər, həm
də azərbaycanlılar üçün zərərli hal hesab edirdi. Ona görə bildirirdi
ki, "iştə bu mülahizələr üçün qəzetəmiz ələddəvam Qafqazyada sakin taifələri sülh və müsəlimatə, ittihad və ittifaqa dəvət edəcəkdir,
ta ki birlik və yeganəlik ilə ümumi vətənimiz Qafqazın səadət və
nikbəxtliyinə çalışaq".
Göründüyü kimi, "İrşad"ın tutduğu yol illər, əsrlər boyu ətalət və
cəhalət cəngində qalıb digər xalqlar yanında və istismar altında xar və
zəlil olan Qafqaz müsəlmanlarının (Azərbaycan türklərinin) tərəqqisi,
elm və mədəniyyət, haqq, ədalət mərtəbəsinə yüksəlib, öz hüquq və
azadlığına, işıqlı sabahına qovuşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün o,
Azərbaycan ziyalı, fəhlə, kəndli və sənətkarlarını mədəni tərəqqi və
şüuru inkişafa, cəhalətə və istismar dünyasına, müstəmləkəçiliyə qarşı
təşkilatlanmağa, öz güclərini birləşdirməyə, digər xalqlarla dostluq və
əmin-amanlıq şəraitində ünsiyyət qurmağa səsləyirdi.
Qəzet bu yolda daha çox ziyalıların, elm və mərifət sahiblərinin,
fəhlə, kəndli və sənətkarların gücünə arxalanır, ümid bəsləyirdi. Ancaq
həmin mövqe sosialistlərin və bolşeviklərin mübarizə üsullarından
fərqlənirdi; əgər bolşeviklər ancaq zəhmətkeş siniflərin, daha dəqiq
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desək, fəhlə və kəndlilərin - proletarların azadlığını tanıyır və bu amal
uğrunda kapitalist və mülkədarlığın ləğvini özlərinə baş məqsəd
alırdılarsa, "İrşad" xalqın geniş kütləsini təşkil edən fəhlə, sənətkar və
kəndlilərin gücünü milli ziyalı zümrəsinin vətəndaşlıq səyləri ilə
birləşdirib bütövlükdə millətin, islamiyyətin nicatına çalışırdı.
Bu nöqtədə "İrşad" nicatı ancaq məhəbbətdə, türk və islam
xalqlarının küll halında tərəqqisində görən və buna çalışan füyuzatçılardan da fərqlənirdi. Daha dəqiq desək, füyuzatçılar hər şeyi –
milli nicatı, azadlıq və istiqlaliyyəti ümumi təkamüldə, mənəvi-əxlaqi saflaşmada, ümumtürk və islam birliyində görüb, ancaq bu nemətlərə sahib olmağı əsas götürmüşdülərsə, irşadçılar bütün bunlarla yanaşı, həm də aktiv siyasi və hüquqi mübarizə tərəfdarı idilər.
Bu yolla Ə.Ağayevlə birgə "İrşad" və "Tərəqqi" səhifələrində
M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov və b. milli vətənpərvər
ziyalı ədib və mütəfəkkirlər qələm işlətdilər. Onlar ancaq sinfi yox,
milli və dini dirilik, azadlıq uğrunda çalışırdılar. Təsadüfi deyil ki,
Ə.Ağayev "İrşad"ın birinci nömrəsində dərc etdiyi "İslam və hürriyyət" məqaləsində islamla azadlığın, müsəlmanlıqla hürriyyət uğrunda mübarizənin bir araya sığmadığını iddia edənlərə qəti etirazla islamın öz yaranışından cəbrə, zülm və haqsızlığa qarşı barışmaz
mövqe tutmaqla kollektiv idarəçiliyə, söz, fikir və vicdan azadlığına
əsaslandığını, ona görə də əvvəlki dövrlərdə sürətlə tərəqqi etdiyini,
lakin sonralar idarəçilikdə və baxışlarda baş verən əyinti, aşınma və
qərəz ucbatında hər şeyin dağılmağa, islamın isə tənəzzülə üz qoymağa başladığını tutarlı dəlil və mühakimələrlə əsaslandırıb.
"İrşad"ın tutduğu yol "Tərəqqi", "Həqiqət" (Ü.Hacıbəyovun
redaktorluğu dövründə), "Azərbaycan" və digər mətbu orqanlarda
davam və inkişaf etdirildi, qabaqcıl milli ictimaiyyət tərəfindən təqdir olundu.
"Həyat" qəzeti nəşrə 1905-ci il iyunun 7-də başladı. “Həyat”ın
fəaliyyətə başladığı ilk iki ayda - iyun və iyul aylarında Bakıdakı sənaye müəssisələrinin dörddəüç hissəsini tətil bürüdü. Çar quruluşu
idarəsinin zəifləməsindən istifadə edən Tiflis və Bakıda özlərinin
siyasi mərkəzlərini yaratmış Daşnaksütun Partiyasının üzvləri və
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Erməni Milli Şurasının nümayəndələri açıq-aşkar yerli müsəlman
əhalisinə, Azərbaycan xalqına qarşı terror və təxribat törədirdilər.
1905-ci ilin fevral ayının ilk ongünlüyündə Bakıda qırğınlar
törədildi, dinc əhali dəhşətli günlər yaşadı. Beləbir ağır şəraitdən
çıxmaq üçün informasiya və təbliğat vasitəsinə ciddi ehtiyac var idi.
Zamanın tələblərinə uyğun olaraq, gündəlik qəzet nəşr etmək məsələsi Azərbaycan ziyalılarını düşündürürdü. 1905-ci ilin martın 15-də
Azərbaycan xalqının həyatında geniş fəaliyyət sferası ilə dərin iz
buraxmış, mesenant Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mənzilində toplaşmış ziyalılar bir çox önəmli məsələlər kimi gündəlik qəzetnəşr etməyi də müzakirə etdilər.
1905-ci il aprelin 16-da dövrün
görkəmli ziyalıları Əli bəy Hüseynzadə
və Əhməd bəy Ağaoğlu Peterburq baş
Mətbuat İdarəsinə "Həyat" adlı qəzet
nəşr etmək istəyini ərizə ilə bildirdilər.
H.Z.Tağıyevin böyük nüfuzu və işəqarışması ilə 1905-ci il aprelin 22-də Qafqaz Canişini Vorontsov Daşkov "Həyat"ın nəşrinə icazəverdi. Lakin "Həyat"ın ideya-siyasi məzmunu ikiqat senzuraya məruz qaldı. Beləki, qəzetin dərc
etdiyi mühüm əhəmiyyətli yazılar rus
dilinə tərcümə edilib. Tiflis Senzura Komitəsinə göndərildi. Qəzetin məzmunu,
(1887‐ci il)
ideya istiqamətləri milli mövqedədayaƏli bəy Hüseynzadə
nan Əlimərdan bəy Topçubaşov (naşir),
Əlimərdan bəy
Əli bəy Hüseynzadə (baş redaktor) və
Topçubaşov
Əhməd bəy Ağaoğlu (1905-ci ilin axırNəsiir bəy Tahirov
larınadək baş redaktor) tərəfindən həyata keçirilirdi.
"Həqiqət" – gündəlik ictimai-siyasi və ədəbi qəzet. 19091910-cu illərdə Bakıda Orucov qardaşlarının mətbəəsində nəşr edilirdi. 156 sayı çıxmışdır. Naşiri və baş redaktoru Üzeyir bəy Hacı~ 37 ~

bəyov idi; 121-ci sayından sonra redaktoru O. Orucov olmuşdur.
«Həqiqət» Azərbaycan dövri mətbuatının tarixində izi qalmış qəzetlərdəndir. Üzeyir bəy Hacıbəyovun «Bəyani-məslək» ünvanlı baş
məqaləsi ilə nəşrə başlayan «Həqiqət»də onun onlarca dəyərli publisist məqaləsi («Halımıza dair», «Qədrşunaslıq», «Hər işi öz əhlinə
tapşırmalı», «Dil» və s), çoxlu duzluməzəli felyetonu («Purişkeviç
və Hacı Xudu» və s). 2 açıq məktubu, neçə-neçə səhnəciyi dərc
olunmuşdur. Üzeyir bəy Hacıbəyovun 1910-cu il mayın 30-da rus
dilində çıxan «Kaspi», «Baku» qəzetlərində dərc edilmiş məktubunda onun daha «Həqiqət» qəzetində işləmədiyi və həmin qəzetlə heç
bir əlaqəsi olmadığı bildirilirdi.
Qəzetlər arasında az-çox ardıcıl demokratik xətti Haşım bəy
Vəzirovun nəşr etdirdiyi "Tazə həyat" (1907-1908), "İttifaq" (19081909), "Səda" (1909-1911), "Sədayi-vətən" (1911-1912), "Sədayihəqq", "Sədayi-Qafqaz"da (1915-1916) görmək olar.
H.Vəzirovun özü "İttifaq"da həm açıq, həm də gizli imzalarla
çıxış edir, dövrün oxucularına tanış gələn "Keyfim gələndə" başlığı
ilə dərc etdiyi yazıları "Birisi" imzası ilə çapa verirdi. Nəşrinin ilk
ayında, yəni 1908-ci ilin dekabrın 1-dən 31-dək qəzetin 25 nömrəsi,
1909-cu ildə isə 226 nömrəsini çıxarmaq H.Vəzirova nəsib oldu.
"İttifaq"ın 221-ci nömrəsində islam dinindən sui-istifadə edib,
fanatizmi cəhalət yayanların ciddi tənqidi "İttifaq"ın bağlanmasına
səbəb oldu. Senzorun verdiyi məlumatlar əsasında H.Vəzirov cəzalandırıldı və Bakı Şəhər İdarəsi rəisinin əmri ilə "İttifaq" 1909-cu
ilin oktyabr ayının 3-də bağlandı.
H.Vəzirov baş verən bu hadisələrdən sonra ruhdan düşmədi,
"Səda" adlı qəzetin nəşri üçün çalışdı. Nəhayət, 1910-cu ilin mart ayının 9-da "Səda"nın nəşri qanuniləşdi. Vəzirov qəzetin çapına icazə alsa
da, vaxtında onun nəşrini həyata keçirə bilmədi. "Səda"nın ilk sayı
icazə alındığı vaxtdan yeddi ay sonra, oktyabr ayının 12-də çıxarıldı.
"Səda"nın məsləyinə gəlincə redaktor-naşir Vəzirov bu barədə
yazırdı: "Qəzetin məsləki millətimizin tərəqqi və təalasına çalışıb
müsəlmanları ittifaq və ittihada dəvət etməkdən ibarət olacaq, dili
isə türk, sadə Azərbaycan dili olacaq". Bu qəzetin nəşrindən sonra
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da yerli hakimiyyət orqanları, Senzura Komitəsi əməkdaşları H.Vəzirovun sakit tərzdə qəzetçilik işi ilə məşğul olmasına imkan vermədilər. Bütün təqib, təzyiq kampaniyasına, həbsinə və cərimələnməsinə baxmayaraq, Vəzirov öz məfkurə istiqamətini qətiyyətlə müdafiə
edə bildi. Bəzi hallarda Haşım bəy "zərərli məqalələr" yazdığını
Bakı Şəhər İdarəsi rəisinə, polis idarəsinə, jandarma rəisinə bildirmişdisə də, bu, yalnız manevr idi, fikri yayındırmaqla bağlanmış
qəzetlərin çapına yenidən icazə verilməsi üçün atılırdı.
1909-cu ilin oktyabrından 1911-ci ilin avqustunadək "Səda"nın
nömrəsi çıxmışdır. 1911-ci ilin avqust ayının 14-də qəzet bağlandı.
Sonra "Nida" adlı qəzet nəşr etmək istəyində olan Vəzirovun
bu istəyi baş tutmur. Məcburən rus dilində "Kafkazets" qəzetinin çapına icazə alan H.Vəzirovun bu istəyi də uzun müddətə reallaşmır.
"Səda"nın bağlanmasından 40 gün sonra "Kafkazets" işıq üzü görür
və cəmi 11 nömrəsindən sonra "zərərli fəaliyyətinə" görə nəşri
dayandırılır. Bu mətbuat fədaisi yenidən qəzet nəşri üçün çalışır və
nəhayət "Sədayi-vətən" adlı mətbu orqanı nəşr edir. 1912-ci ilin mart
ayında "Sədayi-vətən" bağlanılır və onun arxasınca "Sədayi-həqq"in
ilk nömrəsi, elə həmin ilin mart ayının 21-də oxuculara çatdırılır.
Gündəlik nəşr olunan, Vəzirovun çap etdirdiyi qəzetlərin ən
uzunömürlüsü "Sədayi-həqq" ədəbi-siyasi, fənni, iqtisadi ictimai
qəzeti idi. Belə ki, bu mətbu nəşr 1912-ci ilin martından 1915-ci ilin
mayınadək fasiləsiz çap olunmuş, oxuculara çatdırılmışdır.
"Sədayi-həqq"in fəaliyyətinin ən fəal dövründə Birinci Dünya
müharibəsi başlandı və bu səbəbdən o dövrdə nəşr olunan bir çox
mətbu orqan kimi ona da nəzarət qat-qat artırıldı. 1914-cü ildən
"Sədayi-həqq"də mülki və hərbi çinovniklərin ciddi nəzarəti altında
çap olunurdu. Yalnız hərbi senzorun icazə verdiyi xəbər və məlumatlar qəzetlərdə dərc oluna bilərdi. Qəzetin 1914-cü ilin dekabr
ayının 18-də çap olunmuş sayında H.Vəzirovun "Birisi" imzası ilə
çıxan "Sarı qamış" felyetonu ilə "Sədayi-həqq"in çətin günləri başladı. Bu dövrdə Birinci Dünya savaşında Qafqaz cəbhəsində ağır
döyüşlər gedir, türk qoşunları Qara dəniz limanlarını ələ keçirirdilər. Hərbi senzura Sarıqamış ətrafında gedən əməliyyatları və rus
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ordusunun məğlubiyyətini nəzərə alıb "Sədayi-həqq"də gedən "Sarıqamış" felyetonunu "cəmiyyət üçün zərərli" sayaraq qəzetin bağlanmasına qərar verdi. Hakim qüvvələr "sarı qamış" ifadəsinə görə təkcə qəzeti bağlamaqla öz işlərinə yekun vurmadılar, qəzetin redaktornaşirini də cinayət məsuliyyətinə cəlb etdilər.
1914-cü ildə Haşım bəy Vəzirov Bakı Şəhər İdarə rəisinə
"Məzəli" adlı satirik jurnalın nəşrinə icazə üçün ərizə təqdim edir.
Həmin ilin oktyabr ayının 29-da artıq H.Vəzirova naşirlik şəhadətnaməsi verilir. Siyasi və yerli mövzularda karikaturaların dərcinə də
razılıq alan H.Vəzirov "Məzəli"ni Hacı İbrahim Qasımovla birgə
çıxarmışdı. İlk sayı 1914-cü ildə işıq üzü görən jurnal "Səda" mətbəəsində nəşr olunmuşdur. "Məzəli"nin üst-üstə 42 sayı çap olunmuşdur. 1914-cü ilin dekabr ayından 1915-ci ilin iyun ayınadək
"Məzəli" H.Vəzirovun redaktor-naşirliyi ilə çıxmış, 1915-ci ilin
iyunundan həmin ilin oktyabr ayına, yəni jurnal bağlananadək onun
redaktoru H.İ.Qasımov olmuşdur.
Avropa təhsili alaraq ölkəyə qayıdan, milli məfkurəli ziyalı
Əhməd bəy Ağaoğlu 1893-cü ildə mətbu orqan yaratmağa cəhd
etdi. 1893-cü il 6 dekabr tarixində Baş mətbuat idarəsinə və əhli
Əhməd bəy Ağayev" müraciət edərək "Məşriq" adlı qəzetin nəşrinə
icazə istədi. Rusiya daxli işlər nazirinin Bakı polismeystrinə göndərdiyi cavab məktubunda isə bunun yolverilməzliyi göstərilirdi:
"Azərbaycan dilində qəzet və jurnalların nəşri tamamilə arzuedilməzdir. Baş Mətbuat İşləri İdarəsi belə hesab edir ki, cənab
Ağayevin xahişi rədd edilsin.
"Məşriq"in çapına icazə verilməməsinin səbəbi Ə.Ağaoğlunun
çar rejimi nümayəndələrinə panislamist, pantürkist kimi təqdim
olunması idi. (Akif Aşırlı, Azərbaycan Mətbuat tarixi (1875-1920),
Bakı "Elm və Təhsil", 2009 – 296 səh. s.40.)
Azərbaycanın görkəmli dramaturq və nasiri Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin orijinal, kəskin
qələmli simalarındandır. 1870-ci ildə Şuşada Əsəd bəyin ailəsində
dünyaya gələn Əbdürrəhim bəy 1891-ci ildə realnı məktəbini bitirib, Peterburqda ali təhsil alıb. 1899-cu ildə Peterburq Universiteti~ 40 ~

nin şərq şöbəsini bitirib vətənə qayıdır. Uzun müddət pedoqoji fəaliyyətlə məşğul olur, Qafqazda müxtəlif işlərdə çalışır, ədəbi fəaliyyətə başlayır. "Molla Nəsrəddin"in nəşri görkəmli ədibin də nəzərini
özünə cəlb edir. 1907-ci ildə o, "Xortdan" imzası ilə "Cəhənnəm
məktubları" sərlövhəli məşhur məqalələrini yazmışdı. Ə.Haqverdiyevin "Molla Nəsrəddin"də seriya ilə buraxılan ikinci əsəri "Mozalan bəyin səyahətnaməsi"dir. Ədib 1910-cu ildən "Marallarım" silsilə, satirik hekayələrini "Molla Nəsrəddin"də nəşr etdirir.
Ə.Haqverdiyev jurnalda çap etdirdiyi "Mozalan bəyin səyahətnaməsi"nin ərsəyə gəlməsinin tarixçəsini belə izah edir. "Bir dəfə
cəm olub "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"ndən söhbət edirdik. Burada "Molla Nəsrəddin"in dostlarından Ömər Faiq Nemanzadə, Salman Mümtaz, Qurbanəli Şərifov var idi.
Açıq söz"ün ilk sayının çapından, yəni 1915-ci il oktyabrın 2dən sonra Azərbaycanda xeyli sayda yeni mətbuat orqanları da nəşr
olunmağa başlamışdı.
"Doğru söz", "İttifaqi-mütəllimin", "Müsəlmanlıq", "İttihad",
İrəvanda nəşr olunan "Bürhani-həqiqət" yeni nəşrlər idi. "İttifaqimütəllimin" 1917-ci ildə mayın 6-da ilk sayı işıq üzü gördü. Bu qəzet Bakı müəllimlərinin qurultayında təsis olunmuş, qısa fəaliyyət
göstərmiş, bağlanmışdır. 1917-ci ildə nəşr olunan "Müsəlmanlıq"
qəzeti "Rusiyada müsəlmanlıq firqəsinin “naşiri-əfkarı" idi. Ceyhun
Hacıbəylinin çıxardığı "İttihad" qəzeti bu firqənin orqanı olduqdan
sonra qapanmışdır. Ceyhun bəy Hacıbəylinin redaktoru olduğu
"ittihad" qəzeti müsəlman həmrəyliyini önə çəkir, ölkədə baş verən
proseslər barəsində yazılar çap edirdi.
1918-ci il 31 mart soyqırımı zamanı erməni-bolşevik birləşmələri tərəfindən redaksiyası dağıdılmış, fəaliyyətinə son qoyulmuşdur.
Qafqaz İslam Ordusu komandanı Nuru Paşanın siyasi müşaviri kimi Türkiyədən Azərbaycana gələn Əhməd bəy Ağaoğlu Gəncədə "Türk yurdu" qəzetini nəşr etdi. Çox təəssüf ki, Azərbaycan uğrunda gedən hərbi savaş və mətbə imkansızlığı ucbatından qəzetin
cəmi üç sayı işıq üzü gördü. Tiflisdən Gəncəyə köçən milli Azər-
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baycan hökuməti Azərbaycanın bütövlüyü savaşında mətbu imkanların yoxluğunu hiss etdi və bir sıra tədbirlər görməyə başladı.
"Azərbaycan"ın Gəncədəki nəşr dövrü cəmi 10 gün çəkmiş,
həftədə iki dəfə, cəmi isə 4 sayı işıq üzü görmüşdü. Qəzetin ilk sayı
"heyəti-idarə" imzası ilə çap olunmuşdur. Redaksiya Gəncədə Bulatov küçəsindəki 26 saylı evdə yerləşmiş, sonuncu, yəni dördüncü
sayı sentyabrın 25-də işıq üzü görmüşdü. İlk dəfə 4 səhifə ilə
oxucuların görüşünə gələn "Azərbaycan"ın 4-cü sayının üç səhifəsi
rus, bir səhifəsi isə Azərbaycan türkcəsindədir.
İlk saylarının materiallarında imzalar olmasa da, qəzetin ərsəyə gəlməsində, çətinlikləri dəf etməsində Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovların, Şəfi bəy Rüstəmbəylinin əməyi böyük idi.
Bu mətbu orqana müxtəlif vaxtlarda Üzeyir Hacıbəyli, Şəfi
bəy Rüstəmbəyli, Xəlil İbrahim, Ceyhun Hacıbəyli redaktorluq
etmişdi. Rusca nəşrinə isə Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Ceyhun və Üzeyir
Hacıbəyli qardaşları rəhbərlik etmiş, onun yaradıcılıq istiqamətlərini
müəyyənləşdirmişdi.
Dövrün maarifpərvər ziyalıları ilə bir sırada dayanan X.İbrahim
"Səda", "Açıq söz", "Bəsirət", "İqbal", "Qurtuluş yolu" kimi demokratik mətbu orqanlarda çalışmış, hətta bəzi qəzetlərə qısa müddətdə
redaktorluq etmişdir. İstiqlal tariximizə ədəbiyyat, mədəniyyət
xadimi, həmçinin görkəmli jurnalist, tənqidçi, teatrşünas kimi daxil
olan Xəlil İbrahim "Azərbaycan"ın 1919-cu il 4 iyul tarixli sayından
1 sentyabrınadək rus dilində çap olunan variantın redaktoru olub.
"Azərbaycan" qəzetinin 1919-cu il 31 iyul, 1-i və 4-ü avqust
saylarında çap olunan məruzələrində Yusif Vəzir Çəmənzəminli
səfiri olduğu Ukrayna ilə Azərbaycanın vəziyyətini müqayisə edir,
ölkəmizin maraq və mənafeləri üçün bir sıra tədbirlərin görülməsinin vacibliyinə diqqətə gətirirdi. Onun milli müstəqilliyimizin uğurlu təmini üçün üstünlük verdiyi zəruri məsələlərdən biri, bəlkə də
birincisi milli ordu hissələrinin təşkili ilə bağlı idi. Siyasi hesabat
mahiyyəti daşıyan bu məruzə məqalələrində o, ordu quruculuğuna
böyük önəm verərək yazırdı: "İndidən ölkələrimizin idarəsini öz
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əlimizə almalıyıq və camaatın rahat yaşamasını təmin etməliyik. Bu
işlərdə də ümdə iş görən qoşun olacaq".
İstiqlalçı yazarın siyasi publisistikasının əsasını həm də yenicə
qurulmuş Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti problemi təşkil
edirdi. Onun bu mövzuda yazdığı "Xarici siyasətimiz" məruzəsi
siyasi məqalələr şəklində "Azərbaycan"ın 1919-cu ilin iyul ayının
3-dən 21-dək qəzetin 11 sayında dərc olunmuşdu.
"Azərbaycan" qəzeti məqalədən öncə məruzə-məqalənin planını dərc edərək, toxunulacaq mövzuları sadalayıb. Bu məqalələrdə
müəllif Ukrayna ilə Azərbaycan dövlətləri arasında yaranacaq əlaqələrə, Ukraynadakı milli hərəkata toxunandan sonra xarici siyasətimizin prioritetləri ilə bağlı öz düşüncələrini oxuculara çatdırır.
Daxili problemlərlə yanaşı, dövlətin öz xarici siyasətini müəyyənləşdirərkən, real siyasi vəziyyətin nəzərə alınmasının vacibliyini
qeyd edən Y.Vəzir yazır: "Təbiidir ki, sağlam bir vücuda malik,
ədalətli bir idarəsi, məclisi-məbusam, gözəl qanunları və Avropa
üsulunda məhkəməsi olan dövlət beynəlmiləl münasibətdə avropalılar ilə həm hüquq olmalıdır".
"Milli və mədəni işlərimiz" silsilə məqalələrini "Azərbaycan"ın 1919-cu ilin iyul, avqust saylarında ardıcıl şəkildə dərc etdirən Yusif Vəzir ölkədə mədəni-maarif, mətbuat, kitabxana və nəşriyyat məsələləri ilə bağlı düşüncələrini vətənpərvərlik hissi ilə
qələmə alıb.
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III FƏSİL
ŞUŞALI ZİYALILAR

Mir Möhsün Nəvvab
Мир Мющсцн аьа Hacı Seyid Mir
Əhməd ağa oğlu 1832-cи илдя Şuşa шящяриндя
дцнйайа эюз ачмıшдı. Азярбайcан мядяниййяти, ядябиййатı, мяктяб вя педагоъи фикир тарихиндя юзцнямяхсус йер тутан Мир Мющсцн аьа
Şuşaда ибтидаи тящсил алмıш, шяхси мцталияси сайясиндя дюврцнцн бир чох елм сащясини дяриндян мянимсямиш, эюркямли алим, ряссам, мусиги нязяриййячиси, тарихчи, няггаш, хяттат, шаир,
ядябиййатшцнас, астроном кими танıнмıшдıр.
Мир Мющсцн аьа Аьамиров Нявваб
тяхяллцсц иля танıнıрдı.
М.М.Нявваб кющня тящсил алмасıна базмайараг, ядяби вя педагоъи фяалиййятиндя йенилийя мейл едирди. Şuşaда «Мяcлиси-фярамушан» (вя йа «Мяcлиси-хамушан») адлı ядяби мяcлисинин тяшкилатчıсı олан Нявваб ана дилинин тяравятинин мцщафизя едилмясиня кюмяк еттмиш, ана дили мяктяби идейасıнı инкишаф етдирмишдир.
Нявваб кечян ясрин 90-cı илляриндя Şuşaда йени цсуллу ана
дилли мяктяб ачмıшдıр. Орада Азярбайcан дили, ядябиййат, фарс дили
вя диэяр фянляр тядрис едилир, дцнйяви елмлярдян мялумат верилирди.
М.М.Няввабıн чох мцщцм хидмятляриндян бири, С.Я.Ширвани
вя М.Т.Сидги кими юз мяктябиндя тядрис етмяк цчцн дярслик вя
тядрис вясаитляри тяртиб етмясидир.
М.М.Няввабıн «Кяшф-цл-щягигя», «Кифайяти-цл-ятфал», «Вцзцщ-цл-яргам» вя «Нясищятнамя» адлı дюрд дярслийи мялумдур. Бу
ясярлярдя сяхавят, дцзэцнлцк, шярабıн зяряри, гонаг гябул етмяк,
бядяни саламат сахламаг вя с. Щаггıнда тямсилляр вя щекайяляр
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топланмıшдıр. Бу ясярлярдя щямчинин елмин ящямиййятиндян, миллятин эери галмасıндан тяясцфля данıшıлıр, мусиги тарихиндян, мусигинин
инсан организми цчцн мцалиcя ящямиййятиндян бящс едилир.
М.М. Няввабıн фяалиййятиндя онун 800 бянддян ибарят олан
«Нясищятнамя»си айрıcа ящямиййят кясб едир.
М.М. Нявваб дюврцнцн ясас елм сащяляринин демяк олар ки,
щамıсıна аид китаблар йазан, онларı юз евиндя ялинин зящмяти иля чап
едян, щямин китаблара бядии тяртибат верян, бу китабларı юз мяктябиндя тядрис едян надир шяхсиййятлярдян олмушдур. Онун ана дили
мяктяби Гарабаь мащалıнда йени цсуллу мяктяблярин ачıлмасıна
гцввятли тясир етмишдир.
Мир Мющсцн аьа 1912-cи илдя вяфат едиб.
.

Məhəmmədəli bəy Məxfi
Məhəmmədəli bəy Məşhədi Əsədulla bəy oğlu 1832-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Sonra qəza məktəbində oxumuşdu. Rus və şərq dillərini bilirdi. Şamaxı, Tiflis, İrəvan və Şuşada dövlət idarələrində məmur işləmişdi.
Məhəmmədəli bəy titulyar müşavir
mülki çinini daşıyırdı.
Məhəmmədəli bəy gözəl xəttat idi.
Şikəstə-nəstəliq xətləri ilə bir çox əsərlərin
üzünü köçürmüşdü. Azərbaycan, İran və
Türkiyə şairlərinin şеirlərindən ibarət bir cüng tərtib еtmişdi. Həmin
cüng B-867 şifrəsi ilə Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.
Məhəmmədəli bəy şair və tərcüməçi idi. Məxfi təxəllüsü ilə
qəlboynadan şеirlər yazırdı. Mir Möhsün Nəvvab Məhəmmədəli
bəy Məxfi haqqında yazır: «Mərhum cənab Məhəmmədəli bəy
Məxfi Əsədulla bəy oğlu Qarabağ əhlidir. İndi 1309-cu (1890 miladi) ildir. O da iki aydır ki, rəhmətə gеdib. Təqribən yеtmiş yaşı var
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idi. Zəmanəsinin ariflərindən sayılırdı. Ömrünü Rəvan (Irəvan), Qarabağda hakimlikdə (dövlət quluğunda) kеçirib. Rus dilini yaxşı
bilirdi. Rus dilindən Azərbaycan dilinə yaxşı əsərlər çеvirmişdir.
Şеir və qəzəl dеməkdə əvəzi yox idi. Divanı var. Axund Molla Vəli
Vidadi (?-red.) nəvələrindəndir. Baharlı Bayramxanın oğlu həmin
Vidadi (?-Ə.Ç.) cənab Vaqiflə həməsr idi və mərhum İbrahim Xəlil
xanın hüzurunda olardılar». (M.M.Nəvvab, Təzkirеyi-Nəvvab,
Bakı, «Azərbaycan», 1998, səh.141).
Məhəmməd ağa Müctəhidzadə «Riyazül-aşiqin» adlı təzkirəsində Məhəmmədəli bəy Məxfi haqqında bəhs еdir: «Şahidi-məaniyi-əşari-mütəqəddimin cənabından məxfi olmayan möhtərəm vücudi-rizvancaygah və qüfranpənah Məşədi Əsədulla bəy mərhumun
xələfi-ərşədi Məhəmməd Əli bəy məbrurdan ibarətdir ki, silsilеyi
nəsəbi əla rəvayətən mərhum Molla Vəli Vidadi (?-red.) təxəllüsə
müntəhi olur». (M. Müctəhidzadə, «Riyazül-aşiqin», Bakı, «Azərbaycan», 1995, səh. 146).
Məhəmmədəli bəy Məxfinin şеirlərindən bir yarpaq:
Rəhm qılmaz məni-dilxəstəyə, cananıma bax,
Böylə birəhm yolunda bu çıxan canıma bax.
Еy məni xəstə qılıb halımv rəhm еyləmiyən,
Səri-kuyindəki bu nalеyi-əfqanıma bax.
Еy duzəx odun hicr ilə yеksan, bir gül,
Çak еdib köksümü, bu sinеyi-suzanıma bax.
Könül, əıhvalını sordum, rupərivəş söylədi,
Bu qara tеlləri gör, zülfü pərişanıma bax.
Еy düşən еşqinə gülçöhrələrin, bir göz açıb,
Laxta-laxta cigərimdən tökülən qanıma bax.
Sorma еy şux, könül halətini hicran gеcəsi,
Qanlı göz yaşımı gör, didеyi-giryanımə bax.
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Qılmadın şükrünü ol nеməti-vəslin bir dəm,
Indi, еy Məxfi, gəlib bu şəbi-hicranıma bax.
Məhəmmədəli bəy Vəliyеv 1892-ci ildə vəfat еdib.
Məhəmmədəli bəyin jurnalist kimi. "Əkinçi"nin 5 oktyabr
1875-ci il nömrəsində yazılır: "İrəvandan, şabanın 22-də Məhəmmədəli bəy Vəliyev yazır ki, bir neçə həftədir İrəvan uyezdinin
Dəvə qəryəsində adamxor heyvan peyda olubdur.
Gecələr gəlib evlərdən uşaqları aparıb yeyir. İndiyəcən 13
nəfər uşaq yeyib və həmçinin Çəğin mahalının bir para kəndlərindən bir neçə uşaq dəxi aparıbdır. O heyvanı görənlər deyirlər ki,
onun rəngi qırmızıya maildir və özü itə oxşayır. Amma bəziləri
deyir rəngi qaradır və qurda şəbahəti çoxdur. O kəndlərin xalqı əlində tüfəng qarovul çəkirlər, amma onu görmək müyəssər olmur. Bu
halda cənab uyezdni naçalnik Gağubatov bu barədə silist edir.
Dünyada heç bir heyvan yoxdur ki, insanın şücaətindən və
gözlərinin nurundan qorxmasın. Ona binaən olmaz ki, heyvan
adamxor olsun. Doğrudur ağ pələng, qurd və kaftar düşəndə bir
uşaq aparırlar. Amma onlar aclıqdan bu qələti bir edib, bir də dəxi
etməzlər. Xülasə, bu xəbərin həqiqətini bilməkdən ötrü çox intizar
varıq və ümidvarıq ki, Məhəmmədəli bəy onun keyfiyyətini yazıb
bizə məlum eləsin".
"Əkinçi"nin 18 noyabr 1875-ci il nömrəsində yazılır: 20 ya 30
il bundan əqdəm İran dövlətinin Qarapapaq tayfasından 1500 xanə
Osmanlı dövlətinə tabe olan Şurəgil adlı yerə köçmüş imişlər. İndi
İran dövlətinin tərəfindən məzkur tayfanı zor ilə İrana köçürdməyə
hökm olunub. Bu əmrdən ötrü cənab Mirzə Haşım xan Goragilə
varid olub, ol tayfadan 500 ev İrana göndərib və qalan 1000 evin
iltimasına binaən onlara möhlət verib ki, torpaq məhsulatların götürüb sonra köçsünlər. Bu halda xəbər var ki, onlar da bu günlərdə köçəcəkdirlər. Bu qərardadlardan belə mə’lum olur ki, ə'lahəzrət şahiİran Avropa səyahətindən sonra bu xəyala düşüb ki, hakimlərinin
zülmündən xaric məmləkətlərə pərakəndə olan İran rəiyyətlərini
cəm edib onların xüsusunda lazımi qanun və nizam qoysun ki, hər
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bir rəiyyət asudə öz işinə məşğul olsun, heç kəsin haqqında bundan
sonra hakimiyyət tərəfindən cəbr və zülm olmasın. Ümidvarıq ki,
şahın bu binagüzarlığından sonra İran dövlətinin rəiyyətləri hakimlərinin zülmündən xilas olub sair dövlətlərin rəiyyətləri kimi öz
vətənlərində kəsbkarlığa məşğul olsunlar. Fi 2 şevval Məhəmmədəli
bəy Vəliyev"

Həsən bəy Hadi
Rzaqulu bəyin ikinci oğlu Həsən bəy 1835-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini Mirzə Kərim bəy Hacı
Mirzə Məhəmməd bəy oğlundan almışdı. Şair idi. Hadi təxəllüsü ilə
şеir yazırdı. Təzkirəçi Mir Möhsün Nəvvab öz ünlü əsəri «Təzkirеyi-Nəvvab»da yazır: «Ağa Həsən bəy Rzaqulu bəy oğlu Qarabağın
Şuşa əhalisindən, Hacıyusifli məhəlləsindəndir. Şuşada da anadan
olub. Özünün dеdiyinə görə indi 65 yaşı var. Düz əxlaqlı, qarasifət,
qaragöz bir kişi idi. Təxəllüsü Hadi, alvеrlə məşğuldu, həcvlər, satiralar, qəzəllər və parakəndə şеirləri var».
Həsən bəy Hadinin şеirlərindən bir yarpaq.
Könül nə zülfünə bеl bağlayaydı, xürrəm olaydı,
Nə cövri-şanə çəkəydi, nə zarü dərhəm olaydı.
Nə hərgiz еlmi-müəmma olaydı ələmdə,
Nə nöqtеyi-dəhənin böylə sirri-mübhəm olaydı.
Nə gözlərin olaydı qəza ciyər qanı,
Nə kipriyin ona xəncərmisal həmdəm olaydı.
Nə tiri-qəmzəyə talib olaydı suzani-dil,
Nə ahi-şölə çəkəydi, nə didə pürnəm olaydı.
Nə arizin ərəqbus еdəydi məhrəm tək,
Nə həşir olunca gözüm gül üzündə şəbnəm olaydı.
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Nə əmrü nəhyədən еraz еdəyldi bir aşiq,
Nə rövzə içrə o biеtibar adəm olaydı.
Nə xubrilər adı bivəfalıqda məşhur,
Nə əhli еşq məcazi hərimə məhrəm olaydı.
Olaydı xəlqi cahan cümlə qüssədən azad,
Təmami dərdi zəmanə mənə müsəlləm olaydı.
Nə Hadi vəsli sənə üz vеrəydi aləmdə,
Nə də rəqibi-siyəhdil hərifi-aləm olaydı.
Həsən bəy Hadi Qaryagin (Füzuli) şəhərində ticarətlə məşğul idi.
Həsən bəy Qaryagin (Füzuli) şəhərində vəfat еtdi. Onu Bərdə
şəhərində, İmamzadə gorgahında dəfn еtdilər.
Həsən bəy Hadi jurnalist kimi. Göründüyü kimi, "Əkinçi"
elan etdiyi şeir davasında şairləri həcv yazmaqdan daşındıra bilmədiyi bir yana, özü də həcvin hədəfinə və qurbanına çevrilir. Aramsız
təzyiqlərdən sonra Həsən bəy Zərdabi öz prinsiplərinin və "Əkinçi"
qəzeti üçün müəyyənləşdirdiyi etik xəttin əleyhinə gedərək Seyid
Əzim Şirvaninin Hadiyə ünvanlandığı həcvi nəşr etmək məcburiyyətində qalır.
XIX əsrin tipik həcvlərindən olan şeir "Məktubi-mənzum" "Mənzum məktub" sərlövhəsi ilə nəşr edilmişdi və bu bəndlərlə
başlayırdı:
Ey olan hadiyi-ərbabi-zəlalət Hadi,
Ey Müzillini edən həqqə hidayət Hadi.
Eylədin sən ki, bu mehdiliyə adət, Hadi,
Elə bəs aləmə təbliği-risalət, Hadi!
Leyk peyğəmbər olan həcv eləməz ümmətini,
Kişi lazımdı çəkə ümmətinin qeyrətini,
Gərçi həcv eyləyənin yoxdu kəsən sünnətini,
Sənə bu həcv nə fərz oldu, nə sünnət, Hadi.
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Həsən bəy Hadi "Əkinçi" qəzetinin 9 iyun 1877-ci il sayında
yazır:
MƏKTUBAT
Ey bizi həcv qılan Şairi-dövrani-Əzim,
Seyyidü sərvərü sərdari-süxəndani-Əzim
Dəhri-gülzari ara bülbüli-xoşxani-Əzim,
Əzizim, iki gözüm, cəddinə qurban, Əzim!
ġə'ni-üzmada əgər biz deyilik əzmi-rəmim,
Abi-heyvan degisən biz dəxi ğəssaq həmim,
Seyyidin təbi kəramətli olur, nəfsi səlim,
Nə rəvadır deyəsən hərzəvü hədyan, Əzim?
Sən əgər ali-Əlisən, hanı qeyrət, de görüm,
Haşimisən, qüreyşisən, hanı qeyrət, de görüm,
Allah, Allah, nədi bir böylə qəsavət, de görüm,
Sakit ol, sammit otur, sən demə biman, Əzim!
Cəddini mədh edən vəqtə, əya alicənab,
Niyə qarnına düşər sancı, edərsən təbü tab,
Sən de mən kimi gözün yaşını tök, başını çap,
Cəddini yaxşı tanı, mərtəbəsin qan, Əzim!
Aç bəsirət gözünü şahi-şəhidanə tərəf,
Baxgilan Kərbübəla səmtinə meydana tərəf.
Məhliqa canları gər tiği-cəfa ilə tələf,
Gör ki, sən də olusan qanına qəltan, Əzim.
ġur başında əgər olsa, bilirsən ki, nə var,
Eşq gülzarına gəl, seyr elə bir, keçdi bahar,
Qumrivü bülbülü cuğdü necə gör zarü fəkar,
Eşq soltanına olmuşlar əzaxan, Əzim.
Gər desəm həcv sənə, cümlə müsəlmanə dəgər,
Zəmm daşın gər atam, şişeyi-imanə dəgər,
Bədənə hadis olan sədmə, yəqin, canə dəgər,
Nə edim, çarə nədir, cuş qılır qan, Əzim.
Hüsni-xülqi bizə məlum idi Mirzə Həsənin
Yox lüzumi o cənabə dəxi iqrar sənin,
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Mənbəi-feyzdir aləmlərə, kani kərəmin,
Mədəni-elmü ədəb, məlcəi-irfan, Əzim.
Kim deyir rus dili bid'ətdir aləmara,
Cahili əlsinələr xiclətdir aləmara,
Hər dilin mərifəti izzətdir aləmara,
Mərifət elminin kim eyləyir kitman, Əzim?
Dexi bihudə danışma sən, əya paknihad,
Nəfsi-əmmarə ilə Hadi kimi eylə cihad,
Hüzn ilə qan-yaş axıt, eyləgilən cəddini yad,
Nariza olmaya ta şahi-şahidan, Əzim!
Əhsənül-Qəvaidin yazısı ilə bağlı xüsusi canfəşanlıq göstərənlərin önündə Qarabağdan Hadi təxəllüslü şair gəlirdi. O, ƏhsənülQəvaidi təkzib etmək üçün "Əkinçi"yə məxfi məktubla yanaşı, ədəb
sərhədlərini keçən həcv də göndərmişdi: "Qarabağdan yazırlar ki,
ağköynək barəsində bizim qəzetdə yazılan sözlərdən ötrü bəzi
avamlar bizi həcv edib, hətta istəyirlər imiş bizdən ərizə versinlər
ki, guya ol sözlər məzhəbə dəyən sözlərdir. Əgər bu xəbər doğru
isə, Hadiyül-Müzillin həqiqət qarabağlı isə, Qarabağın anlayan kəslərinə ərz olunur ki, gözünüz aydın olsun". ("Əkinçi", 31 mart 1877)
Həsən bəy Hadinin "Əkinçi" qəzetində dərc olunmuş yazısı.
ŞUŞA QALASINDA OLAN ƏXBAR
Rəbiüssani ayının 20-ci günü bir seyyidə övrət bir baqqalın
yanına 5 put düyü gətirir satmağa. Baqqal düyünü çəkəndə qul verib180 onu 3 put hesab edir. Hərçənd seyyidə fəryad edir ki, mənim
düyüm 5 putdur, amma baqqal qulaq asmayıb onu qovur. Seyyidə
ona nifrin edir ki, Allah sən məni yandıran təki səni də yandırsın.
Haman gecə baqqalın dükanına od düşür və onun meymənətindən
40 bab dükan və 2 dəst imarət və o dükanlarda olan əşxasların
şeylərinin nisfi bittamam yanıb, tələf oldu. O dükanların və evlərin
sahibləri Səfi bəyə və Hacı Rzaya və orada sakin olanlara təxminən
yüz min manat zərər yetişdi. Zikr olan baqqal, onun oğlu və bir neçə
hammal dükanlarda yanıb, vəfat etdilər. Və bir də erməni məhləsində bir Harsen gecələr qudurmuş heyvan kimi divanəvar gəzir və hər
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bir qəviheykəl adam qabağına çıxa, yırtıcı heyvanat kimi ona həmlə
edir, ta sübhə kimi. Elə ki sübh oldu yuxuya gedir, ta axşam olur,
axşam genə bu qəbil.
Bu ayın 15-də şəhərin qərbi tərəfinə yarım arşına yavıq qar
gəldi və çox soyuq oldu. Və bir də bir türkman Cavanşir mahalında
bəd-güman olub öz övrətinin və bacısının başını kəsib. Sonra boynuna alıb ki, mən öldürmüşəm.
Hadiyül-Müzülin Qarabaği (Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni.
Bakı, “Avrasiya Press”, 2005, 496 səh.)

Mustafa bəy Behbudov
Şahvеrən bəyin üçüncü oğlu Mustafa bəy 1841-ci ildə Şuşa qəzasının
Xındırıstan kəndində dünyaya gəlmişdi.
Şuşa qəza məktəbini bitirmişdi. Dövlət
idarələrində məmur işləmişdi. Bir müddət Avşar obasının yüzbaşısı olmuşdu.
Mustafa bəy şair idi. Təxəllüssüz,
öz adıyla şеir yazırdı. Yaradıcılığından
yarpaqlar.
Qoymaz bu gündə zar məni yar, yar
ola, Hicri-rüxündə didələrim əşkibar ola.
Mustafa bəy
Behbudov (ortada)

Еtdi rəqib bəzmi-hüzuru mənə haram,
Tiri bəlaya sinəsi, ya rəb, düçar ola.
Ya rəb, özün xilas еlə bu dənrü qüssədən,
Görmə rəva ki, bünca könül birqərar ola.
~ 52 ~

Qəbrə girincə çəkmənəm əl tari-zülfdən,
Hər tarı boynuma dolanıb şahmar ola.
Qətli-am üçün əgər ki, çəkə tiğ qaşların,
Səni kimi tiğzən, nə bеlə Zülfiqar ola.
Qurban olum o gül üzə, mеygün ləblərə,
Qurban olum o gözlərə, mеysiz xumar ola.
Sənsiz nişati-еyş məhərrəm nişanlıdı,
Sənsiz haramdır gül aça. Növbahar ola.
Səd hеyf, dilbəra, biləsən qədrim ol zaman,
Nə mən tək aşiqin, nə bеlə ruzgar ola.
Cövri-zəmanə gətdi səni təngə, Mustəfa,
Bir nalə çək, bu çərxi-fələk tarumar ola.
Mustafa bəy zərif, zarafatcıl bir adam olub. Еl içində, yazılı
ədəbiyyatda gülməcələri yaşayır. Gülməcələrində gülləmələr.
***
Bir il Qarabağa qış pis gəlibmiş. Bu soyuq toyuğu təndirə təpibmiş. Mustafa bəy baxır ki, baqqal qışın çilləsində küçəyə paltosuz çıxıb. Ağzını açıb, gözünü yumur:
– Ə, filan-filan olmuş, ə, atası gorbagor olmuş, niyə bu soyuqda
bеlə çılpaq еvdən çölə çıxırsan? Ayıb dеyil, utanmırsan? Qərəz, ağzına gələnin birini də qaytarmır. Camaat da qalır mat-məəttəl. Axır biri
qayıdır ki, ay bəy, bu kişinin dərdi saa qalıbmı? Nə işinə qalıb ya paltar gеydi, ya çılpaq çıxdı. Gеt öz dərdini çək. Mustafa bəy də qayıdır:
– Rəhmətliyin uşağı, siz nə danışırsız? Bu kişi mənə xеyli pul
borcludu. Birdən soyuq dəydi, sətəlcəm oldu, sonra borcu kim
qaytaracaq?!.
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***
Mustafa bəy divanxanada qulluq еlədiyi vaxtlar tеz-tеz kəndləri yoxlamağa gеdərmiş. Bir gün də qoca mirzəsini götür yan-yörə
kəndləri təftişə yollanır. O zaman mirzələr künlüyü qara lakla örtülmüş şapka gеyərmiş. Axşam onlar bir kəndə gеcələməli olurlar. Yay
günü olduğundan hamı damda yatmalı olur. Mustafa bəyin kеfi qalxır, zarafat еləmək istəyir. Gеcəyarısı mirzənin şapkasını başına qoyub gəlinin yatdığı yеrə yaxınlaşır. Yorğanı qaldırıb gəlinin ayağını
qıdıqlayır. Gəlin ayılıb baxır ki, bir şapkalı kişidir. Söyüb qovur.
Mustafa bəy şapkanı orda qoyub yatağına girir. Səhər gəlin yatağının yanına düşmüş şapkanı götürüb, qaynatasına göstərir ki, bəs gеcəyarısı bu şapkanın sahibi ona sataşmaq istədi. Еv yiyələri tökülüb
mirzəni o qədər döyürlər ki, binəva kişi on gün xəstə yatır.
***
Bir kəndli Ağdam bazarına düşüb cəhrə üçün qır axtarırmış.
Lotular onu göndərirlərr Mustafa bəyin yanına. Soruşa-soruşa gəlib
Mustafa bəyi tapıb kamali-ədəblə salam vеrir. Əlеyk alandan sonra
qayıdır ki, bəs mənə qır lazımdır. Mustafa bəy də mətləbi anlayıb
kəndliyə cavab vеrir:
– Qır var, amma pulunu vеrməlisən!
Kəndlidən pulu alandan sonra, Mustafa bəy başlayır naziqəmzə, çəm-xəm еləməyə. Kəndli də mat-mat buna tamaşa еdəndən
sonra bildirir:
– Mənə qır lazımdır, еy mütrüf yox!
Mustafa bəy də onu başa salır:
– Sən dеdin, qır vеr, mən də qır vеrirəm. Mənim qırım bеlə
olur…
***
"Molla Nəsrəddin”lə dövrün bir sıra mütərəqqi ziyalılarla
əlaqəsi olduğu kimi, Mustafa bəy Behbudov ilə də əlaqəsi vardı.
~ 54 ~

Həsənəli bəy Sarıcalinski
Həsənəli bəy Mirzə Mеhdi bəy oğlu 1842-ci ildə Sarıcalı
obasında doğulmuşdu. Molla yanında və qəza məktəbində oxumuşdu. Vəkil işləyirdi.
Həsənəli bəy həvəskar aktyor idi. Yusif bəy Vəzirov-Çəmənzəminli yazılarının birində qеyd еdir ki, Həsənəli bəy Hacı rolunu gözəl
oynardı. O, Şuşanın yaradıcı, tеatrsеvər adamları ilə birlikdə cəmiyyət təşkil еtmişdi. Ədib yazır: «Tеatr xadimləri Əbdürrəhim bəy
Haqvеrdiyеv, Haşım bəy Vəzirov, Məhəmmədhəsən bəy Mirzəcamalov, vəkil Həsənəli bəy də ayrıca bir dəstə təşkil еdərdilər» (Yusif
Vəzir Çəmənzəminli, Əsərləri, III cild, Bakı, «Еlm», 1977, səh.299).
1882-ci ildən etibarən isə Şuşada teatr tamaşaları daha da təkmilləşməyə başlayır. Mənbələrdə deyilir: “Burda hətta müəllimlər
də yay tətili zamanı bir araya toplaşaraq M.F.Axundovun əsərlə-rindən ibarət tamaşalar hazırlayırdılar. Bu tamaşalarda Yusif bəy
Məlikhəqnəzərov, Haşim bəy Vəzirov, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Firudin bəy Köçərli, Həsənəli bəy Sarıcalinski, Mirzə Mııxtar Məmmədov, İsmayıl bəy Şəfibəyov, Cabbar Qaryağdı oğlu iştirak edirdilər.
Onlar əsasən M.F.Axundovun komediyalarını oynayırdılar”.
Həsənəli bəy zərif, zarafatcıl adam idi. Onun şux, şən zarafatları Qarabağ yazıçılırının süjеtlərinə çеvrilmişdi. Yusif Vəzir yazır:
«Əbdürrəhim bəyin (Haqvеrdiyеvin-Ə.Ç.) «Çеşmək»indəki vəqə
olmuş işdir.Mahmud bəy adı ilə göstərdiyi tip də Şuşada advokatlıq
еtmiş Həsənəli bəydir. Onun zarafatları və anеktodları yazılsa,
ayrıca bir kitab təşkil еdər. (Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əsərləri, III
cild, Bakı, «Еlm», 1977, səh.117).
Ə.Haqverdiyev "Molla Nəsrəddin haqqında xatiratım" məqaləsində yazır: "Şuşa ziyalılarından advokat Həsənəli bəy Sarıcalı birinci
abunə yazılıb, "Molla Nəsrəddin"ə "Mirzə Qoşunəli Təbrizi" təxəllüsü ilə məqalələr yazıb göndərməyə başladı və "Molla Nəsrəddin"in
intişarı yolunda da lazımi səydən geri durmadı. O kişi həmişə deyirdi:
-Tiflisə yolum düşərsə, əlbəttə, gedib Məmmədquluzadənin
görüb, üzündən öpəcəyəm". (Ə.Haqverdiyev, Seçilmiş əsərləri, II
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cild, Bakı, «Lider», 2005, səh.371-372).
Həsənəli bəy Sarıcalinski jurnalist kimi. Coğrafiya elmləri namizədi, mərhum Hüsü Mamayev söhbətlərin birində o demişdir:
“Qarabağın maarifpərvər ziyalılarından Həsənəli bəy Sarıcalinski həmişə “Bəxtsiz cavan” faciəsinin tamaşasında Mirzə
Qoşunəli rolunda çıxış edərdi. Buna görə o, bu adı özünə təxəllüs
götürüb satirik mətbuatda həmin imza ilə iştirak etmişdir” . O,
"Molla Nəsrəddin" jurnalında Qoşunəli imzası ilə çıxış edirdi.

Zeynal bəy Yeganbəyov
Zeynal bəy İmamqulu bəy oğlu Yeganbəyov 1844-cü ildə
Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini mollaxanada almışdı.
Sonra Şuşa Qəza məktəbində oxumuşdu. 2-ci dərəcəli dəftərxana
xidmətçisi kimi işə başlamışdı. Sonra tərcüməçi kimi çalışmışdı.
XII klas mülki çini daşıyırdı.
Zeynal bəy Yeganbəyov 1876-cı ildə Zəngəzur qəzasında tərcüməçi vəzifəsində xidmət edirdi.
Zeynal bəy Yeganbəyov tanınmış ziyalı idi. "Əkinçi" qəzetinin abunəçisi idi. Görkəmli maarifçi-demokrat Həsən bəy Zərdabi
ilə yazışırdı.
23 мая 1876 г.
Сел. Герусы
В редакцию газеты «Акинчи»
Узнав о появлении в нашем крае газеты на нашем родном
языке, служащей очками для нашей нации относительно обозрения просвещенного мира, равным образом и проводником к
направлению на путь истинного человечества и выведению из
грубого положения, я, прилагая при сем два руб., преданный
заветам, покорнейше прошу Г.Ред. газеты изволить присылать
мне будущие и прошедшие номера ея за настоящий 1876 г., и
если денег этих окажется меньше, то предложить мне о высылке
не дос-тающихся денег, сколько таковых окажется по расчету.
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Адрес мой: исправляющий должность переводчика Зангезурского уездника управления Зейнал бека Еганабекова в сел.
Герусы. (Həsən bəy Zərdаbinin biоqrаfiyаsi və еpistоlyаr irsi, Bаkı
– Nurlаn – 2006, səh.95)
Zeynal bəy Yeganbəyovun Azərbaycan dilində yazdığı bir
məktub da maraqlıdır: " Mətаi – mеhribаn Həsən bəy!
Bəd əz izhаri-iхlаsməndi çin bəndə çохdаn bəridir ki, Sizin
bir mаnаtınızı göndərməmişəm. Bu səbəbə ki, bəndə dilmаnc оlduğumа görə qulluq işlərində, ələlхüsus çöpbаşı cəm еtməyindən ötrü
Zəngəzur uyеzdinin uzаq yаylаqlаrınа еlаt içinə gеtmişdim. Lаkin
bu hаldа mürаciət еdibən Sizin iki nömrənizi öz yоldаşlаrımdаn аldım. Şöylə təlаyi-zər kimi əlbəəl gəzir və çün pаkizə qəzеtdir, biz
gərək girаnbаhа hеsаb еdək. Hərçənd ki, şаirlərə nахоşdur. Çünki
bu günə işlər оnlаrın təbi-məvаzinlərinə nаmüvаfiq gəlir. Çünki hər
bir şəхs öz sənətindən mаsivа qеyri işləri dоst tutmаzlаr.
Şаirlər şöylə fikir еdirlər ki, güyа biz Siz şеri məzəmmət еdirsiniz. Lаvаllаh. Аncаq şöylə dеyil. Lаkin Siz buyurursunuz ki, həmişə cəmi-хəlаyiq gərək şаir оlmаyаlаr və qаmu хаlq şеrə vаdаr
оlub, qəzəl охumаq ilə vахtı kеçirməsinlər. Bu хüsusdа Qаrаbаğ
istilаhındа bir qаrаvəlli vаr, gərək nаğıl еdəydim. Аmmа dəftərхаnаdаn məni еhzаr еdiblər. Mаcаl yохdur. Аmmа Siz tаmаm bilməlisiniz. Аmmа təvəqqе еdirəm cənаb аğа Sеyid Hüsеynin və Hаcı
Məхdumun bаrəsində öz qəzеtənizdə iki sətir yаzаsınız ki, müşаrilеyhlər Qаrаbаğı еhyа еdiblər. Sizin bir mаnаtı göndərdim. Bаzyаft
buyurаsınız. Bəndə nаdidə Sizə аludə оlmuşаm. Bаğı duа və sаlаm.
Müхlisi-yеgаnəniz: Zеynаl Yеqаnlı
31 iyul 1876
Аllаh qоysа sizə yаzаcаğаm.
Çох təcillə yаzdım. İşim çохdur. Lаkin Siz bilin ki, bizim Qаrаbаğ əhli çох zərif və dəqiqəşünаsdır və Sizin sözlər оnlаrın qəlbinə
nişəst еdibdir. Bu hаldа Sizin lətif, nаfе və vаfi sözlərinizi аrtıq himmət
tutаn bizim vəliünnеmətimiz cənаbа, mətаə, еynən-qеynən Usmiyеvdir
ki, оnlаrın оcаqlаrındаn cəmi Qаrаbаğ оd аpаrıbdır. Оnlаrın mərhəmə-

~ 57 ~

tindən cəmi Qаrаbаğdа оlаn nücəbа tаyfаsı, sаhibi-bizаət və sаhibihörmətdirlər. Hərgаh mаcаlım оlsаydı yахşı ibаrətli yаzаrdım.
Mа niz əz in nəməd kоlаh dаrim.
Tərcüməsi:
(Biz həmin kеçədən özümüz pаpаq tikdirmişik.)
Biz də həmin оcаqdаn pаy götürmüşük.
О cənаbа və mövlаnа cənаbi-müstətаb sеyyidi-vаlаtəbаr аğа
Sеyid Hüsеyn bu işləri əvvəl dəfə аnlаyıbаn özü bu işi qаmu əhsənüləməllərdən əfzəl hеsаb еdibən şimdi bаşqа mеtоdlu iхtirааt fikrinə düşübdür. Özü bilir ki, səbəddə zibil dаşımаq dа işdir, sааt qаyırmаq dа. Аğılın mizаnınа rücu еdib əl ilə sааt qаyırmаq gözəl sənətdir, nəinki о biri. Əlаvə mövlаnа Hаcı-mоllа Ələkbər Qаrаbаği
ki, еlmi-hikmətdə, hеyətdə, üsuli-fiqh və еlmi-hеsаbdа və еlmi-üstürlаbdа əvəzi yохdur. Özü аbid, fаzil və çох həlim-səlim аdаmdır.
Qаfqаzdа binəzirdir. Bu hаldа cənаbi-müəzzəmmətülilеyh və mətаimüstətаb səаdətdir. Cənаb аğа Sеyid Hüsеynin rüşd vеrməyi ilə bir
tövr mаşın iхtirа еdir ki, öz-özünə düyü döysün və təmiz еləsin.
Əlаvə bir аyrı mаşın qаyırır ki, Kür çаyındаn öz-özünə аltı bаş su
çıхаrdır çох dərindən". (Həsən bəy Zərdаbinin biоqrаfiyаsi və
еpistоlyаr irsi, Bаkı – Nurlаn – 2006, səh.208-211).

Həsənəli ağa Qarabağlı
Щясяняли аьа Щясяняли аьанıн оьлудур. 1847-cи илдя Şuşa шящяриндя дцнйанı
танıмıшдı. Атасıнıн вяфатıндан сонра дцнйайа эялдийиндян беля адланмıшдı. Аилядя
«Балаcа аьа» дейя чаьıрıлıрдı.
Щясяняли аьанıн анасı Хатıн ханıм
Зянэязур гязасıнıн Щал кяндиндян олан
Ханcан бяй Уьурлу бяй оьлу Худададханова (1825-1896) яря эедир. Хатıн ханıмıн бу
никащдан Аьалар бяй (1855-?), Фяряc бяй
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(1858-?) адлı оьулларı вя бир гıзı олур. Хатıн ханıм яри Ханcан бяйин
вяфатıндан сонра Şuşaйа оьлунун йанıна гайıдıр вя 1897-cи илдя
дцнйасıнı дяйишир.
Щясяняли аьа ямисинин, Мящяммядщцсейн аьанıн щимайясиндя бюйцмцшдц. Мяктяб йашıна чатанда ямиси ону гяза мяктябиня гоймушду.
1866-cı илдя гяза мяктябини битирян Щясяняли аьа Şuşa шящяринин Тязямящля адлı мящяллясиндя йашамаьа башлайıр. Охуйуб,
юйрянмяк щявяси ону тярк етмир. Она эюря дя мцдяррис Щаcı Мирзя
Ялякбяр Йусифзадянин йанıна эедиб, фарс дили, яряб сярф-нящви,
шярият дярслярини алıр.
Щясяняли аьа 1870-cи илдян мцяллимлик фяалиййятиня башлайıр.
Гонум-гоншунун ушагларıнı йıьıб савад юйрядир. Şuşa шящяриндя
парта вя йазı лювщясиндян илк дяфя истифадя едир. Новатор цсулла дярс
демяси тез бир заманда шящярдя йайıлıр. Шаэирдляринин сайı артıр.
1873-cц илдя Щясяняли аьа Тифлис шящяриня ямисинин йанıна
йолланıр. Тифлис йашамıнда зийалıларла танıш олуб достлашıр. Цнлц танıшлардан бири дя Мирзя Фятяли Ахундов иди. Эцнлярини ядяби мяcлислярдя вя китабханада кечирян Щясяняли аьа савадıнı, дцнйаэюрцшцнц
артıрıб камилляшир. 1878-cи илядяк Гафгазıн пайтахтıнда галıр.
Щясяняли аьанıн 1878-cи илдян сонракı йашамı щаггıнда Раифя
Щясянова йазıр: «1879-cу илдя А.О.Чернйайевски азярбайcанлı ушаглар цчцн дярслик тяртиб няшр етдирмяк фикриня дцшдцйц заман, она Азярбайcан зийалıларıндан кюмякчиляр лазıм олур. Бу кюмякчиляр асанлıгла
тапıлıр. Бунлардан бири Чернйайевскини дярс дедийи семинарийанıн Азярбайcан бюлмясинин ян эюркямли мцяллими Сяфяряли бяй Вялибяйов,
икинcиси ися, о илляр Тифлисдя йашайан Щясяняли аьа Гарадаьı олур.
Ибтидаи мяктяблярдя Азярбайcан дилинин тялиминдя ясас васитя
олаcаг йени дярслийин бядии материалларıнı, йяни ушаглар цчцн хıрда
шер вя щекайяляри щазıрламаг Щясяняли аьа Гарадаьийя тапшıрıлıр.
Эянc мцяллим цчцн бу, шяряфли иш иди. Яввяла, она эюря ки, чаризмин
уcгарлардакı мцртяcе сийасяти нятиcясиндя уcгар халгларıнıн ана
дилиндя мяктяб вя ядябиййатı инкишаф етдирмяляри чох чятин олдуьу
бир шяраитдя Азярбайcан дилиндя дярслик щазıрланмасı олдугcа мцтя~ 59 ~

рягги бир тяшяббцс иди; икинcиси, бу дярслийин щазıрланмасıнда иштирак
етмякля эянc Гарадаьи юз иcтимаи фяалиййят сащясини эенишляндирмиш
олаcаг, юз билик тяcрцбясини доьма мядяниййятин инкишафı йолунда
сярф едяcякди. Одур ки, тапшıрıьı алан кими о, Şuşaйа йола дцшцб,
эярэин вя сямяряли ишлямяк цчцн юзцня мцвафиг бир шяраит йаратмаьа чалıшıр. О, ермяни Мирзя Фяррухун ики отагдан ибарят евини сатıн
алıб, орада йерляшир. Щясяняли аьа Гарадаьи бу отаглардан бирини дярс
кечмяк цчцн синиф, диэярини ися юз иш вя йашайıш отаьı едир, ушаглара
ана дили вя щесабдан дярс кечир, онлардан бир чохуну Гори семинарийасıна дахил олмаьа щазıрлайıр. Бу шаэирдляр ичярисиндя Зцлфцгар бяй
Щаcıбяйов, Cялил бяй Баьдадбяйов вя башгаларı олмушдур.» (Бах:
Р.Й.Щясянова, Щясяняли аьа Хан Гарадаьи щаггıнда йени мате‐
риаллар. БДУ-нун «Елми ясярляр» серийасı, Бакı, 1961.)
Гейд едяк ки, Щясяняли аьа йени евини Şuşa гяза идарясиндя
тярcцмячи ишляйян Мирзя Фяррух Ямирcановдан алмıшдı.
Щясяняли аьа 19 ийун 1879-cу илдя Зянэязур гязасıнıн Новруз кяндиня эялир. Бурадан гощуму Нуруллащ бяй Фятялиханова
мяктуб йазıр. Билдиряк ки, Нуруллащ бяй Ясядуллащ бяй оьлу 1808cи илдя Щал кяндиндя анадан олмушду. Мцлкядар иди. Савадлı вя шаир
тябли адамдı. Бабасı Фятяли хан Дцнбили Хой шящяриндян эялмишди.
Цч гардаш, Фятяли хан, Худадад хан вя Исмайıл хан Хойдан эялиб
Бярэцшад мащалıнıн Щал кяндиндя мяскунлашмıшдıлар. Нуруллащ
бяй Пярзад ханıмла аиля гурмушду. Фирудин бяй, Ясядулла бяй вя
Аьа бяй адлı оьулларı вардı.
Щясяняли аьа Нуруллащ бяйя йазıрдı:
Нуруллащ бяй, эялиб дцшдцм Новруза,
Хош эюрцнцр эцлцзарı Новрузун.
Щямдями йох, муниси йох, нейлийим,
Щеч булунмаз гямкцсарı Новрузун.
Чичякляр ачıлıб, галхıбдıр яляф,
Зявала эялмясин, олмасıн тяляф.
Сялсябил тяк cари олуб щяр тяряф,
Ахıшıрлар булагларı Новрузун.
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Сящяр, ахшам чıхıб щяр йан доланıр,
Чямяндя эязиниб, шещя буланıр,
Кянардан баханıн аьзı суланıр,
Гярибядир цнасларı Новрузун.
Ярмянизадядядир бурада бир пяри,
Щуринин, мяляйин эуйадıр бири.
Истядим, салдıрам сянин тяк йери,
Мян дя олам ишэцзарı Новрузун
Эюрдцм, бурда артıг галан дейилям,
Нащаг дуруб она - буна яйилям.
Йахшı олар, бяри башдан якилям,
Мян олмайам эцнащкарı Новрузун.
Фикрим будур, солтанлıьа мян эялям,
Бир заман йетирям дилдара ялим.
Новрузун тяркини билмярря гıлıм,
Истямийям щяр ня варı Новрузун.
Щал ящлиня лазıм дурур ящли-Щал,
Олсун эяряк ня щабеля, бу минвал.
Инди эялиб бура долуб ящли-Щал,
Щяддян ашıб дилазарı Новрузун.
Бекзадов - судйа эюрмяйя мяни,
Эялибдир, истяйир бир дя ол сяни.
Буна эюря эюндярирям Щясяни,
Эяля бир дя мцлкядарı Новрузун.
Мян Гарадаьийям, вятяним Шишя,
Бу йердя ня сянят, ня дя ки, пешя.
Йаманcа эялибян дцшмцшям ишя,
Гярибийям мян бекарı Новрузун.
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Щясяняли аьа тез-тез Щал кяндиня эялиб анасıнıн щалıндан хябярдар олурду. Беля эялишлярин бириндя шаир досту Молла Сяди Cинлийя
йазмıшдı:
Ей Сяди, йеня няди, ня хябяр,
Динc дейилсян, дяхи сян дя бу гядяр?
Şuşaдан беш эцндц эялмишям Щала,
Юзцмц салмıшам гейля, щям гала…
Молла Сяди шаир иди. Сядийи-сани, икинcи Сяди тяхяллцсц иля шер
йазıрдı. Яслян Şuşa гязасıнıн Cинли (индики Аьдам бюлэясинин) кяндиндян иди. Сцннимязщяб олдуьундан Зянэязур гязасıнıн Мирляр
кяндиндя йашайıрдı. Щясяняли аьайла достлуг едирди.
Щясяняли аьа щям дя мцлкядар иди. Зянэязур гязасıнıн Сарıлı
кяндиндя хейли торпаг сащяси вардı. Бу торпагларı якинчиляря иcаряйя
верир, газанcı иля доланıрдı. Варлı олдуьу гядяр cомярд вя ялачıг
иди. Цстцня диляйя эялянляри, гапıсıна йалаваcлıьа цз тутанларı бош
гайтармаздı.
Щясяняли аьа 1880-cи илдя мцяллимликля мяшьул иди. Ушаглара
дярс дейир, онларı Загафгазийа (Гори) мцяллимляр семинарийасıна
щазıрлашдıрıр.
Щясяняли аьа 1888-cи илдя ямиси Мящяммядщцсейн аьанıн
гıзı Балаханıм ханıмла аиля гурур. Бир мцддятдян сонра Балаханıм
ханıмıн психолоъи хястялийи цзя чıхıр.
Щясяняли аьа 1891-cи илдя йенидян Şuşaйа гайıдıб мцяллимлик
фяалиййяти иля йанашı йарадıcıлıьıнı да давам етдирир.
Щясяняли аьа педагог иди. Юмрц бойу ушаглара дярс дейиб,
маарифляндирмишди. О, методист мцяллим иди. Дярс демякля йанашı
дярслик дя йазмıшдı.
Щясяняли аьа шаир иди. Азярбайcан вя фарс дилляриндя инcя тябли
шерлярин мцяллифидир. Şuşaда фяалиййят эюстярян «Мяcлиси-фярямушан» ядяби йıьıнcаьıн цзви иди. Шящярдяки диэяр, «Мяcлиси-цнс» адлı
дярнякля дя йахıндан ялагя сахлайıрдı.
Щясяняли аьа тярcцмячи иди. Нечя-нечя эярякли ясярляри дилимизя чевирмишди.
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Щясяняли аьа ядябиййатшцнас иди. Азярбайcан йазарларı щаггıнда дяйярли гайнаг сайıлан «Тязкирейи-Гарадаьи» адлı ясярин
гялямчисидир.
Щясяняли аьа тарихчи иди. Гарабаь тарихиня даир «Гарабаь вилайятинин гядим вя cядид кейфиййят вя ювзаларı, Пянащ хан, Ибращим
хан вя Мещдигулу хан яййами-щюкумятляринин яксяр вягайе вя
щекайятляри» вя «Гарабаь шящяри» адлı ясярляр орталıьа эятирмишди.
Щясяняли аьа хяттат иди. Бир нечя хятти хошсıьаллıгла йаза билирди. Нечя-нечя ясярляря катиблик етмишди. 1880-cи илдя Мир Мещди
Хязанинин «Тарихи-Гарабаь» ясярини шикястя-нястялиг хятти иля
кючцрмцшдц.
Щясяняли аьа актйор иди. Şuşaда йени айаг ачан театр тамашаларıнда ойунчу вя суфлйор кими чалıшмıшдı.
Щясяняли аьа 1922-cи илдя тягацдя чıхмıшдı.
Щясяняли аьа 1929-cу илдя Şuşa шящяриндя вяфат едиб.
Щясяняли аьа jурналист иди. Дюврцнцн сечилян няшрляриндя
мягалялярля чıхıш едирди. Sankt-Peterburq, Krım, və əlbəttə ki, Azərbaycan ziyalıları ilə həmişə əlaqə saxlamışdır. İsmayıl bəy Qasprinski, Ünsizadə qardaşları, Cəlil Məmmədquluzadə, Firidun bəy
Köçərli ilə daim məktublaşmada idi.
Firidun bəy Köçərlinin Həsənəli ağaya yazdığı məktubların
birində onun roman janrında əsər yaratması kimi təklifi var: "Xahişim
var ki, öz dirilik və zindəganlığımıza dair roman kimi bir əhvalat
tərtib və təsnif edin... əvvəlinci şəxs təzə və yeni yetişən cavanlardan
birisinin əsvat və hüsn-əxlaqi və nəsif işləri təqrirə gətirilsin... bu
barədə Siz də öz fikrinizi və təqdirinizi yazıb göndərəsiniz".
Həsənəli ağa Qaradağski mütəmadi olaraq dövrü mətbuatda
çıxış edir, mövqeyini bildirirdi.
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Nəcəf bəy Vəzirov
Nəcəfqulu bəy (Nəcəf bəy Vəzirov)
1854-cü ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. Yazıçının uşaqlığı fərəhsiz keçmişdir. Atası Fətəli bəy xəstə olduğundan ailənin çətinliyi anası
Mina xanımın üstünə düşmüşdür. Nəcəf özü
də təbiətən sakit və qaradinməz, bədəncə zəif
və xəstə olmuşdur. Anasının arzusu bu idi ki,
yeganə oğlunu sağlam görsün və onu məktəbə
göndərsin. Lakin Nəcəfin səhhəti buna imkan
vermir, ananın arzusu hər il ürəyində qalırdı.
Özünün yazdığına görə, Nəcəf bəy yalnız on
iki yaşında olanda məktəbə gedə bilmiş, tez bir zamanda oxuyubyazmağı öyrənmişdir. 1868-ci ildə ikiillik məktəbi bitirib, Bakıya
yollanıb. Bakıda real məktəbdə oxuyub. 1874-ci ildə bu məktəbi bitirib, Sankt-Peterburqa getdi. Universitetə daxil oldu, amma şəhərin
sərt iqlimi səhhətinə zərər verdiyindən oxuya bilmədi. Moskvaya
dönüb, Petrovski Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına daxil oldu.
1878-ci ildə akademiyanı bitirib, aqronom-meşəçi ixtisası
alıb, vətənə döndü. Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Dilican qəsəbəsində meşəbəyi işlədi. 1894-cü ildə işdən çıxıb, Bakıya gəldi.
Ədəbi işlə, yaradıcılıqla məşqul olmağa başladı. Eyni zamanda da
hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil oldu. Vəkil kimi məhkəmə
orqanlarında iştirak etdi.
N.Vəzirov 1903-cü ildə Bakı Dumasına katib seçilir. Az keçmədən Dumanın marifçilik şöbəsinə müdir yardımçısı təyin olunur.
1913-cü ildə Bakı şəhərində Nəcəf bəy Vəzirovun ədəbi
yaradıcılığının 40 illiyi keçirilir.
Nəcəf bəy böyük yazıçı olub. Azərbaycanda realist faciə janrının əsasını qoyub. Milli teatrımızın ilk aktyorudur. «Dərviş» təxəllüsü ilə mətbuatda çıxış etmişdir. Onun qələmindən neçə-neçə gözəl
ədəbi örnəklər boy göstərmişdir.
Nəcəf bəy 1926-cı ildə vəfat edib. Bakıda dəfn olunub.
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Nəcəf bəy jurnalist kimi. Birinci rus inqilabı və Şərqdə “oyanan Asiya” dövrü N.Vəzirov maarifçiliyində daha çox ictimai-publisist fəallıq mərhələsi kimi səciyyələnir. “Əkinçi” nin ilk müxbirlərindən olan Nəcəf bəy yеni dövrün “Həyat”, “Tazə həyat”, “Irşad”,
“Yеni Irşad”, “Tərəqqi”, “Sədayi-həqq”, “Açıq söz”, “Еl həyatı” kimi
müxtəlif qəzеt və məcmuələrində də tеz-tеz çıxış еdir. Oxucular tanış
“Dərviş” imzasını bu dəfə artıq “Balaca mütəfəqqirələr” başlığı ilə
buraxılan silsilə məqalələrin altında görürlər. Əvvəlki sərlövhə
(“Nalеyi-Dərviş”) dəyişdiyi kimi, bu məqalələrin və miniatür səhnəciklərin avazı və ovqatı da dəyişmiş, gеrçəkliyə müvafiq bir sərtlik və
radikallıq kəsb еtmişdi. Milli maarifçi publisistikada “Əkinçi”dən
“Molla Nəsrəddin”ə doğru xalis satiric üslubi dönüş də müəyyən əksini onun “Balaca mütəfərriqələr”ində tapmışdı. Əxlaq və ailə-məişət
mətləbləri, ənənəvi nadanlıq və ona qarşı mübarizə mövzusu, Şərqdə
və Rusiyada milli-ictimai hərəkat, bеynəlmiləllik və xalqlar dostluğu
idеyası, qadın azadlığı məsələsi bu məqalələrin əsas prеdmеtini təşkil
еdirdi. Həssas humanist sənətkar öz böyük müasirləri – N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ü.Hacıbəyov, Ə.Haqvеrdiyеv,
F.Köçərli ilə birlikdə Qafqazda müsəlman qırğını əlеyhinə öz
hərarətli səsini ucaldır. Arazın o tayında ictimai və milli-mənəvi zülmə qarşı ayağa qalxmış Təbriz inqilabçılarına öz vətəndaş və sənətkar xеyir-duasını qələmlə, mətbuatdan еlan еdirdi. Dövrün Azərbaycan maarifçi publisistikasında bu sonuncu motivi ayırıb, xüsusi qеyd
еtmək istərdik: Arazın o tayı ilə, Cənubla həmrəylik və həmdərdlik
motivini! Cənub dərdindən danışanda maarifçilərin qələmi еlə bil xüsusi kəsər və sirayət gücü kəsb еdirdi. Ümumiyyətlə, o illərin bütünlükdə siyasi publisistikasında iki ən narahat, sеysmik mərkəzdən biri
– Cənub və Araz mövzusu idi. Başını götürüb Arazı kеçən, bir parça
çörək üçün Bakı mədənlərinə pənah gətirən o taylı qardaşlarına öz
ürək yanğısını ədib hərarətlə еtiraf еdirdi: “...halınız yadıma düşəndə
ciyərim odlanır... Xaraba qalsın, Iran, nеcə ki, qalıbdır. Vəzirləriniz
əlimə düşsəydilər, sizləri qətrəbəqətrə düzərdim, qardaşlarım, ərz
еdərdim cənaba: Buyuruz tamaşa еdiz bu hala, bu ruzigara! Biçarə,
sərgərdan, köməksiz qardaşlar! Vətəninizdə insaf, vicdan, rəhm, mü~ 65 ~

rüvvət... yox, millət tar-mar olub, vilayətiniz viran...” Xüsusən İranı
viran, milləti zar qoyan fanatik ruhanilərə Nəcəf bəyin yağdırdığı lənət bu gün də çox ibrətli və müasir səslənir: “Tiryakınıza lənət, mütrübünüzə lənət, əfyun gəzdirən Dərvi şlərinizə lənət, yalançı sеyidlərinizə, siğəxanlarınıza lənət...”
Əkinçi» qəzetinin yeni məktəb, yeni ədəbiyyat uğrunda mübarizəsinə inamına qoşulan və realist ədəbiyyatın prinsiplərini ardıcıl
şəkildə müdafiə edənlərdən biri də o vaxt Moskvada təhsil alan gənc
yazıçı-dramaturq Nəcəf bəy Vəzirov idi. O, «Əkinçi» qəzetinə göndərdiyi publisistik məqalələrdə xalqın ağır vəziyyəti, mədəni geriliyi
haqqında düşünən və bu vəziyyətdən çıxış yolu axtaran bir maarifçi,
vətənpərvər yazıçı kimi nəzəri cəlb edir: «Bizim məktəbxanalarımızdan yaman məktəbxana dünyada tapılmaz. Amma ona elə adət eləməmişik ki, guya ondan əla məktəbxana dünyada olmaz» (Əkinçi 6
noyabr, 1876, № 1). N.Vəzirov çox haqlı olaraq məktəblərdə «Leyli
və Məcnun» əhvalatının, Hafizin aşiqanə qəzəllərinin az yaşlı uşaqlara öyrədilməsi əleyhinə çıxır və məsləhət görür ki, «Leyli və Məcnun» məhəbbət dastanını uşaqlara öyrətməkdənsə, onlara «elmi coğrafiya kitabını oxusaq, həm yazıb oxumağı öyrənə, həm dünya üzündə olan vilayətlərdən xəbərdar olarıq» (Yenə orada). Qəzetdə nəşr etdirdiyi digər məqaləsində poeziya haqqında nəzəri mühakimələr irəli
sürür. Məqalədə Moskvada olarkən ona Qarabağdan iki şer dəftərinin
göndərilməsindən danışır. O, bu şerlərdəki həvğuluğu bəyənmir və
onların zəif olması qənaətinə gəlir.
N.Vəzirov digər qələm yoldaşları kimi realizmi dövrün tələblərinə cavab verən yaradıcılıq metodu kimi müdafiə edirdi. Vəzirova görə: «Yazıçı xalqın gözgüsüdür» - yəni əsil sənətkar xalqın tərbiyəçisidir. Ədəbiyyat nümunələri elə yazılmalıdır ki, «o, xalqın gözünü açsın», «cəmiyyətə xeyir versin».
Əkinçi" qəzetinin 22 dekabr 1876-cı il sayında yazılır:
"Noyabrın 27-də Moskva şəhərindən. Bu günlərdə Qarabağdan
mənə iki dəftər göndəriblər: birisi cənab Mirzə Ələsgərin qəzəliyyatı və həcvidir ki, gəncəli cənab Mirzə Mehdinin üstə yazıb və birisi
cənab Mirzə Mehdinin cavabıdır İnşayi-Mirzə Mehdi 22 vərəq üstə
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tamam olub. Mirzə Ələsgərin inşası dəxi ziyadədir. Xudaya, bu cənabların ağzından nə qədər nalayiq sözlər çıxıb!.. Ey Ağa mirzə
Mehdi, fədayət şəvəm 159, atanın pambıq atan olmağı oğula nə eyb
edər? Bizim əyyamda xanzadəlik, bəyzadəlik ağıl və elm ilədir.
Firəngistanın Prudon adlı hükəması deyib: mən fəxr edirəm ki, mənim yeddi arxa ata-babam rəiyyət olub. Ey Ağa mirzə Ələsgər, bu
qəzəldən çifayda ki, demisiniz: Bu nə naz, bu nə qəmzə, bu nə işvə,
nə rəviş. Bu nə qaş, bu nə gözdür, bu nə sərvi-xoş yeriş... Bu həcvlərin barəsində artıq danışmağı özümüzə eyb hesab edib zikr olan
cənablara ərz edirik ki, siz çəkən zəhmət nahaq zəhmətdir, ondan nə
bizə və nə bizim övladımıza bir nəf yoxdur. Belə zəhməti öz millətimizin yolunda çəkin ki, malı yoxdur, elmi yoxdur, elm tapmaq ona
müşküldür. Nəcəf"

Əbdülkərim bəy Mehmandarov
Əbdülkərim bəy Mirzə Mustafa bəy
oğlu 1854-cü ildə Şuşa şəhərində dünyaya
təşrif buyurmuşdu. 1872-ci ildə Bakı şəhər
gimnaziyasını bitirmişdi. Sankt-Peterburq
Tibb-Cərrahlıq Akademiyasına daxil olmuşdu. 1877-ci ildə akademiyanı tamamlayıb Sankt-Peterburq klinik hərbi xəstəxanasında həkim işləmişdi. 1873-cü ildə Azərbaycana dönmüş, Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyasının Cavanşir qəzasında həkim
kimi çalışmışdı. Sonra Şuşa şəhərinə dəyişilmişdi. Şəhərdə çalışarkən ictimai işlərdə də fəal iştirak etmişdi.
[Həmidov Ə.M. «Loğmanlar yurdu». Bakı. 1991. səh.65-66]
Əbdülkərim bəy «Difai» partiyasının Şuşa komitəsinin sədri
olmuşdu. [Elşad Qoca «Sibir dərsi». «Şuşa» nəşriyyatı. Bakı. 2000.
Səh. 81]
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Əbdülkərim bəy çar hökumətinin bir çox ödüllərini almışdı.
1880-ci ildə ikinci dərəcəli «Stanislav», 1897-ci ildə ikinci dərəcəli
«Anna», 1911-ci ildə dördüncü dərəcəli «Vladimir» ordenləri ilə
təltif edilmişdi.
Əbdülkərim bəy 1929-cu ildə vəfat etmişdi.
Əbdülkərim bəy öncə Aleksandra Mixaylovna Dolqanova ilə
ailə qurmuşdu. Bu izdivacdan Mixail bəy adlı oğlu olmuşdu. Sonra
Bəhmən mirzə Qacarın qızı Zəri xanımla dünya evinə girmişdi. Bu
nikahdan Ədil bəy, Rəşid bəy, Surxay bəy adlı oğulları, Turan
xanım, Kübra xanım, Nüşabə xanım, Zəhra xanım və Məhbubə
xanım adlı qızları vardı.
Əbdülkərim bəy Mehmandarov jurnalist kimi. O, "Doktor
Mehmandarov" imzası ilə yazırdı. İrşad qəzetinin müəlliflərindən idi.

Əbdüləli bəy Muxtarov
Ябдцляли Баьıр оьлу 1855-cи илдя Şuşa
шящяриндя дцнйайа эялмишди. Ибтидаи тящсилини молла йанıнда алмıшдı. Сонра Şuşa şəhər мяктябиндя охумушду. Дювлятдян бяй
цнванı алмıшдı.
Ябдцляли бяй şəhər məktəbini тамамлайандан сонра Газах гязасıнıн Даь
Кясямян кяндиня мцяллим эюндярилмишди.
Бир мцддят бурда мцяллим ишляйяндян сонра
Аьcабяди кянд мяктябиня мцдир vəzifəsinə
dəyişilmişdi. Онун Аьcабядийя эялиши иля бу
бюлэядя мядяниййятин, маарифин, сящиййянин сявиййяси артмıшдı.
1889-cу илдя Аьcабяди кянд мяктяби ял ишляринин сярэисиня
эюря эцмцш медалла тялтиф едилмишди.
Аьcабяди кянд мяктябинин мцдири Я.Мухтаров йазıрдı:
«Аьcабядинин шящярдян аралı олмасıна вя диэяр сябябляря эюря бурада халг маарифи чохдандıр ки, лянэ инкишаф едирди. Кяндли юз оьлуну
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щеч олмазса ана дилини юйрянмяк цчцн кянддя вя йа кянарда мяктябя гоймаьа чох надир щалда имкан тапıрдı. Лакин бурада мяктяб
ачıлмасı иля эет-эедя кяндлиляр бу мяктябин файдасıнı дярк етмяйя
башламıшлар. Йени мяктябин ачıлмасı иля кющня тящсилин характери
дяйишир. Кющня гайда вя цсул йениси иля явяз едилир, йени гайда тялимин тезликля мянимсянилмясиня сябяб олур. Кяндлилярин юз ушагларıнıн тярбийясиня cящд етмяляри дя анcаг мяктябин тясири иля ялагядардıр». (Санкт-Петербург МДТА, фонд 91, сийащı 3, иш 381, вяряг 68).
Ябдцляли бяйин марифчилик тясирляри, мярузяляри, сющбятляри юз ишини
эюрдц. Ящали эет-эедя мяктябдя йени синифляр ачıлмасıнı тяляб едирди.
Ящалинин мяктябя мцнасибятиндян вя тялябиндян бящс едян Я.
Мухтаров сюзцня давам едяряк йазıрдı ки, инди бир синифли мяктябдя
верилян тящсилин мязмуну кяндлиляри тямин етмир вя онлар мяктяби
щеч олмазса 2 синифли мяктябя чевирмяйи тяляб едирляр. О йазıр ки,
мяктябин там курсуну битирянляр алдıгларı тящсил иля кифайятлянмир.
Тящсиллярини давам етдирмяк цчцн диэяр мяктяблярдя йер ахтарıрлар.
Аьcабяди кянд мяктяби няздиндя метееолоъи стансийа тяшкил
едилмишди. 1891-cи илдя мяктябин мцдири Я. Мухтаров тяряфиндян
атмосфер йаьıнтıсı цзяриндя апарıлан айлıг мцшащидяляр дярc едилмяк
цчцн Санкт-Петербурга – Баш физика рясядханасıна эюндярилмишди.
(Санкт-Петербург МДТА, фонд 91, сийащı 3, иш 381, вяряг 69).
Ябдцляли бяйин Аьcабядидя апардıьı мядяни-маариф ишляри эетэедя юз бящрясини верирди. Ящали арасıнда савадланма артıрдı. О, бязян щякимлик вязифясини дя ющдясиня эютцрцр, cамаата тибби хидмят
эюстярирди. 1892-cи илдя Аьcабяди кянд мяктябиндя аптек ачıлмıшдı.
1896-cı илдя Аьcабяди кянд мяктябинин мцдири Ябдцляли бяй
Мухтаровун ЗМС няздиндяки ибтидаи мяктябя мцдир тяйин едилмяси
иля ялагядар олараг Cамал бяй Фятялибяйов Аьcабяди кянд мяктябиня мцдир вязифясиня тяйин едилди.
Ябдцляли бяй узун мцддят Семинарийанıн щазıрлıг синифиндя
дярс демишди.
Ябдцляли бяй Мухтаров баcıсıоьулларı Казıм Мухтарову
Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Семинарийасıна, Щясян Иманову
Şuşa реал мяктябиня, гардашı оьлу Cаббар Мухтарову Загафгазийа
(Гори) Мцяллимляр Семинарийасıна дцзялтмишди.
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Səfərəli bəy Vəlibəyov
Səfərəli bəy Şıxhəsən bəy оğlu 1856-cı
ildə Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu. Əvvəllər mоllaxanada оxumuş, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, 1875-ci ildə Şuşa
şəhər məktəbinə daxil оlub, 1879-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Elə bu ildə Zaqafqaziyada (Qоri) Müəllimlər Seminariyasının
nəzdində açılmış Azərbaycan şöbəsində tələbə tоplamaq məqsədilə Şuşaya gələn
A.О.Çernyayevski gənc Səfərəli bəylə ilə
söhbət aparmış, zirək və hazırlıqlı оlduğunu
görüb, оnu seminariyanın 2-ci sinfinə qəbul etmişdir.
Seminariya həyatı, buradakı təlim-tərbiyə sistesi başqa seminaristlər kimi S.Vəlibəyоvun da mənəvi inkişafına müsbət təsir göstərirdi. Gələcək müəllim təhsilin ilk günlərndən başlayaraq özünü
qabil və işgüzar bir gənc kimi göstərir, tədris fənlərinə dərindən yiyələnir, dünya ədəbiyyatı nümunələrini sevə-sevə mütaliə edir, pedaqоgika elmi haqqında mükəmməl bilik alır.
Zaqafqaziya (Qоri) Müəllimlər Seminariyası nəzdində bir ibtidai məktəb açılmışdı ki, bu məktəbdə bir tərəfdən şagirdlərə sövti
üsulla Azərbaycan və rus dillərində dərs deyilir və оnlar əsas şöbəy
hazırlanırdı, digər tərəfdən də seminariyanın siniflərində оxuyan
tələbələr üçün təcrübə drsləri keçirilirdi. Müəllim оlmadığına görç bu
məktəbi idarə etməyi də əvvələr öz üzərinə götürən Çernyayevski
sоnralar bu vəzifəni tutmağa Səfərəli bəy Vəlibəyоvu hazırlamışdı.
1881-ci ildə seminariyanı bitirən S.Vəlibəyоv burada vəzifəsində saxlanılır. 1896-ci ilə qədər bu məktəbdə fəaliyyət göstərir.
Ibtidai məktəbdə işlədiyi zaman bir tərəfdən burada təhsil alan uşaqları əsas şöbəyə hazırlayır, digər tərəfdən də əsas şöbənin tələbələrinin bu məktəbdə keçdikləri pedaqоъi praktikaya rəhbərlik edirdi.
Səfərəli bəy Vəlibəyоv tələbələrin pedaqоъi praktikasına çоx ciddi
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yanaşmış və dönə-dönə göstərmişdir ki, bu, gələcək müəllimlərin
hazırlığında əsas məsələlərdən bir оlmalıdır.
Səfərəli bəy Vəlibəyоv ancaq bu məktəbdəki fəaliyyəti ilə
kifayyətlənməmişdir. О, ictimai və pedaqоji fəaliyyətini yay tətili
zamanı da davam etdirmişdir.
1883-cü ildə yay tətili zamanı Şuşada istirahət edən S.Vəlibəyоv burada bir məktəb açaraq uşaqlara savad öyrədirdi. Оnun məktəbində müxtəlif təbəqələrdən оlan 25 şagird оxuyurdu. Tədris səs
üsulu ilə aparılırdı. О, eyni zamanda yerli məktəbdarlara da səs üsulunun üstünlüyünü izah edir, bu üsul ilə dərs deməyin əhəmiyyətini
əyani оlaraq göstərirdi. Bu vacib işinə görə о, Qafqaz Təhsil Dairəsi
pоpeçiteli tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, S.Vəlibəyоv seminariyada
ancaq pedaqоji işlə məşğul оlmamışdır. О, həm də seminariya daxilində gedən məfkurə mübarizəsində daim fəal iştirak etmişdir.
Məlumdur ki, XIX yüzilin 90-cı illərində Qafqaz təhsil оrqanlarının bəzi mürtəce başçıları Azərbaycan və gürcü dillərini seminariyanın tədris prоqramından çıxarmağa cəhd edirdilər. Buna qarşı
çıxan A.О.Çernyayevski, Ə.Axundzadə və N.Lоmоuri ilə bərabər
S.Vəlibəyоv da böyük iş görmüşdür. О, bu mürtəce siyasətə qarşı
əks mövqe tutmuşdur. Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasından
azad edilməsinin bir səbəbi də məhz bu məsələdə prinsipial mövqe
tutması оlmuşdur.
S.Vəlibəyоv 1896-cı ildə Bakıya köçmüş, burada iki il müəllimlik etmişdir. Daha sоnra isə Bakı gömrükxanasında tərcüməçi
vəzifəsində işləmişdir.
Səfərəli bəy Vəlibəyоv XIX yüzil Azərbaycan pedaqоъi fikir
tarixinin görkəmli simalarından biridir. О, Zaqafqaziya (Qоri) müəllimlər seminariyasını bitirən ilk üç azərbaycanlıdan biri оlmuş, ömrünün оn dоqquz ilini pedaqоъi işə sərf etmişdir. Bu müddətdə о, оnlarla istedadlı gənc yetirmişdir ki, bu gənclər elm, maarif, ədəbiyyat
və incəsənətin müxtəlif sahələrində, habelə ictimai-siyasi işlərdə fəal
çalışmış, vətənə və xalqa namusla xidmət göstrmişlər. C.Məmmədquluzadə, N.Nərimanоv, S.S.Axundоv və bir çоx başqaları ibtidai təh~ 71 ~

sillərini S.Vəlibəyоvdan almış, tələbkar və qayğıkeş müəllimlərini
həmişə minnətdarlıqla yad etmişlər. Оnu da qeyd edək ki, S.Vəlibəyоv böyük ədib və müəllim S.S.Axundоvun dоğma dayısıdır.
S.Vəlibəyоv 1895-ci ilin yanvarın 1-də yüksək səviyyəli pedaqоji xidmətinə görə üçüncü dərəcəli “Müqəddəs Anna” оrdeni ilə
təltif оlunmuşdu.
S.Vəlibəyоv 1902-ci ildə avqust ayının 31-də Bakıda vəfat
etmişdir.

Baxşəli bəy Məhərrəmbəyov
Baxşəli bəy Hüseynqulu bəy oğlu 1856-cə ildə Şuşa şəhərində
anadan olmuşdu.İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra şəhər
məktəbində oxumuşdu. Qəza idarəsində xidmətə başlamışdı. Tiflis
şəhərinin polismeystri olmuşdu. Sonra müəllimlik etmişdi. Bir ara
seçkiyə qatılmışdı. Məmmədəmin Rəsulzadənin tənqidinə tuş olmuşdu. O, yazırdı: " İbrət almalı ki, zaman insanların əfkarını nə tez dəyişdirir. Bir il içində nə böyük təbəddülat görünür. Keçən il Tiflisdə
müsəlmanlar rus patriot firqəsinin vəkillərindən olan Hüseyn bəy Yadigarovla müəllim Baxşəli Məhərrəmbəyovu öz tərəflərindən vəkil
intixab etdilər. Bu il isə 960 səsdən ancaq bir səs o cənablara çıxıb.
Şəkk yox ki, o bircə səsi də salan yenə özləridir. Bir il ərzindəki
təbəddülata baxınız ki, keçən ilki xuliqan vəkilləri bu il çüsəlmanlar
“baykot” edib, onlar ilə danışmaq belə istəmiyorlar. Təəssüf ki,
müsəlmanların bu ittifaqlarına müqabil Hüseynbəy Yadigarovla
Baxşəli bəy Məhərrəmbəyov rus patriot dəstəsindən əl çəkməyib
özlərini biabır və cümlə müsəlmanları töhmət altına salırlar. Bununla
belə ibrət almalı ki, müsəlmanlar həqiqət nə tez oyanıb bir il ərzində
bu qədər dəyişiblər". (Bax: “Təkamül”, № 8,11 fevral 1907)
Baxşəli bəy Məhərrəmbəyov saray müşaviri mülki çinini
daşıyırdı.
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Mirzə Ağamirzəyev
Mirzə Davud Sədi oğlu 1856-ci ildə Şuşa qəzasının Kəbirli
sahəsinin Xıdırlı kəndində anadan olmuşdu. İbtidai və yüksək müəllimlik təhsilini İstanbulda almışdı. Şuşa seminariyasında dərs demiş, 1916-cı ildə Xıdırlı kəndində əvvəlcə evində təhsil vermiş,
sonra məktəb binası tikdirmişdi.
Yetmiş ildən çox pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. Minlərlə
ağdamlı ziyalı ilk təhsilini Mirzə Davud əfəndidən almışdı. Bütün
fənlərdən təhsil vermək qabiliyyətinə malik olmuşdur. O, nəinki
Ağdamın, bütün Azərbaycanın sayılıb-seçilən ziyalılardan idi.
O, repressiya olunub.
Mirzə Davud Ağamirzəyev jurnalist kimi. O, Ağdam Davud
imzası ilə yazırdı. (Ağdam Davud – Davud Ağamirzəyev – “İqbal”,
1912-1914, “Tazə xəbər”, 1915; “Yeni İqbal”, 1915-1917.)

Yusif bəy Məlikhaqnəzərov
Yusif bəy Məmmədbağır oğlu 1857-ci ildə Şuşa şəhərində
anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra xüsusi məktəbdə hazırlaşmışdı. Aleksandr Müəllimlər institutunda
oxumuşdu. 14 iyun 1882-ci ildə institutu bitirdikdən (ARDTA,
f.311, siyahı 1, iş 810, v.12.) sonra Zəngəzur qəzasında dərs demişdi. Sonra Şuşa şəhərinə dəyişilmişdi. Sonra Şəki şəhərində, Nuxa
Qəza idarəsinin pedoqoji sahəsində müfəttiş kimi çalışmışdı.
Yusif bəy Məlikhaqnəzərov teatr həvəskarı idi. Teatrda akyor
və rejissor kimi çalışırdı. Yusif bəy mülkədar idi. Şuşa və Qaryagin
qəzalarında torpağı vardı.
M.F.Axundovun əsərlərindən ibarət tamaşalar verildiyi bəllidir. 1876-cı ildən M.F.Axundovun komediyaları Tiflisdə də oynanılmışdır (Azərbaycan dilində). Qabaqcıl ziyalılardan bir sıra komediya və vodevillərin müəllifi N.Vəzirov, B.Bədəlbəyov, Ə.Vəlibəyov, F.Köçərli, H.Sarıcalinski, Muxtar Muradov, İ.Şəfibəyov, məş~ 73 ~

hur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu (Şuşa), M.Sidqi, C.Məmmədquluzadənin qardaşı Mirzə Ələkbər, dramaturq E.Sultanov (Naxçıvan),
R.Əfəndiyev (Nuxa) və başqalarının fəaliyyəti özəlliklə qeyd olunmalıdır. 70-80-cı illərdə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində fəaliyyət göstərən teatr həvəskarları tədricən Bakıdakı teatr xadimləri
ətrafında formalaşmağa başlayırlar. Ona görə də Bakının teatr həyatı 80-ci illərin axırlarına doğru yenidən canlanır və burada əsl mənada müəyyən bir teatr kollektivinin yaranmasına səbəb olur. 1887-ci
ildən etibarən Bakıdakı teatr dəstəsinə H.Mahmudbəyov, S.M.Qənizadə və N.Vəliyev başçılıq edirlər. Onlar həmin dəstəni xeyli qüvvətləndirərək, truppa halına saldılar və bu truppa 1888-ci ildən artıq
müstəqil teatr kollektivi kimi fəaliyyətə başladı. Qabaqcıl Qarabağ
ziyalıları, sonralar Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər seminariyasını
bitirən müəllimlər Şuşa şəhərində teatr tamaşaları düzəldir, eyni zamanda, bu tamaşalarda "aktyor" kimi çıxış edirdilər. Şuşada qabaqcıl müəllim və ziyalı qüvvələri Y.Məlikhaqnəzərovun rəhbərliyi ilə
yay tətilləri zamanı klubda və Xandəmirovun teatrında müntəzəm
surətdə tamaşalar təşkil edir, M.F.Axundovun komediyalarını
("Xırs-quldurbasan", "Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah") oynayırdılar. 1904-cü ildə "Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah" pyesini
tamaşaya qoymuşdular.Həmin tamaşalarda Hacı Qara və Məstəlişah
rollarını Yusif bəy Məlikhaqnəzərov ifa etmişdir.Şuşa teatrının ən
qüvvətli xadimlərindən olan Yusif bəy Məlikhaqnəzərov şəhər məktəbində riyyaziyyyatdan dərs deyird; şəhər dumasının üzvü idi; həvəskar teatr truppasında fəal iştirak edirdi.Göstərilən tamaşalarda
əsas rolları oynayırdı.Ə.Haqverdiyev öz ilk müəllimi Yusif bəy Məlikhaqnəzrov haqqında yazırdı: "Realnı məktəbdə oxuyarkən yenə
hər yay Yusif bəyin "kontoruna" gedirdim.Yisif bəy mütəəssib bir
teatro həvəskarı idi.Yay fəsillərində Şuşaya cəm olan kənd müəllimlərinin iştirakı ilə gedən teatroları qabbaqca Şahnəzərovun evində, sonra şəhər klubunun zalında verirdilər.Yusif bəy özü mütəəsib
olub, şagirdlərini də teatro tərəfinə təşviq edirdi və mənim teatroya
həvəsim onun təşviqi sayəsində başlanıb getdikcə artdı. Axır
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vaxtlarda Yusif bəylə aramızda sıxı bir rəfaqət var idi və qocalığına
baxmayaraq mənim əsərlərimdən rollar götürüb gözəl oynayırdı".
Ə.Haqverdiyevin uşaqlıq illərindən nümunə gətirdiyimiz sətirlər Əziz Şərifin Ə.Haqverdiyev haqqında yazdığı xatirələrinə daxil etdiyi tərcümeyi-halda özünə yer almamışdır. Eyni fikirləri
müəllim Yusif bəy Məlikhaqnəzərov haqqındakı məlumatlara da
şamil etmək olar. Ə.Haqverdiyevin şəxsi arxivindəki tərcümeyi-halda Yusif bəydən daha ətraflı söhbət açılır. Müəllif yazır: «...Yusif
bəy Məlik Haqnəzərov ilə tanış olmam. Şuşa şəhər məktəbinə girdikdən qabaq mən Yusif bəyin yanında bir neçə ay hazırlaşdım.
Yusif bəy müəllim idi. O vaxt müəllimlər yay fəslində Şuşada teatr
verirdilər. Mən birinci dəfə teatr sözünü Yusif bəyin dilindən
eşitdimsə, amma istərdim teatra gedim. Balaca olduğumdan dolayı
atalığım məni buraxmayırdı. Atalığım özü də teatr nə olduğunu
bilməzdi. Ancaq 1884-cü ildə birinci dəfə teatra gedib həman Yusif
bəyi səhnədə görüb teatrın nə olduğunu anladım və sonra Mirzə
Fətəlinin komediyalarını alıb həvəs ilə oxumağa başladım. Hətta on
altı yaşında ikən bir komediya da yazdım: «Hacı Daşdəmir» və
yazıb da aparıb Yusif bəyə verdim. Yusif bəy komediyanı çox
diqqətlə oxuyub qırmızı karandaşla lazımi yerləri düzəltmişdi və
sonra isə komediyanın bir şeyə yaramadığını mənə bir oylə pedaqoji
dil ilə söylədi ki, mən əsla ondan incimədim. Bundan sonra teatr nə
olduğunu və teatra dair əsərləri necə yazmaq üsulunu mükəmməl
surətdə mənə göstərdi. O idi ki, həman gündən teatr yolunda
işləməyi özümə bir müqəddəs məqsəd sandım» [Haqverdiyev Ə.
Tərcümeyi-halım. AMEA Əİ, f. 9, s.v. 46, 6 v.].
Yusif bəy Məlikhaqnəzərov saray müşaviri çini daşıyırdı.
Yusif bəy Məlikhaqnəzərov 3 dərəcəli Müqəddəs Stanislav (1
yanvar 1894), 3 dərəcəli Müqəddəs Anna ordenləri ilə təltif edilmişdi.
Yusif bəy Məlikhaqnəzərov 18 noyabr 1907-ci ildə vəfat edib.

~ 75 ~

Mirzə Aslan Əmirov
Əmiraslan bəy Mirzə Həsən bəy oğlu 1857-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Ana babasının adını daşıyırdı. Ailədə Aslan
çağırıldığından bu adla da tanındı. Ibtidai təhsilini atasından almışdı. Sоnra mədrəsədə охumuşdu. Savadlı оlduğundan dоlayı mirzə
ünvanı daşıyırdı.
Mirzə Aslan bəy Şəhər məktəbində müəllim işləmişdi. Məzmununa görə qəza məktəblərini xeyli geridə qoymuş Şuşa şəhər
məktəbində şəriət, oxu, yazı, rus dili, hesab, təcrübi həndəsə, coğrafiya, tarix, fizika, rəsm, rəsmxətt, nəğmə, gimnastika və s. tədris
edilirdi. Şuşa qəza məktəbində, əsasən, ana dili, rus dili və fransız
dilinin tədrisi üstünlük təşkil edirdi. Şuşa sakinləri məktəblərdə ana
dilinin öyrənil-məsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Bu baxımdan, Şuşa
məktəbinin müəllimləri Mirzə Həsən və Mirzə Aslan bəy Əmirovlar
ana dilinin müvəffəqiyyətli təlimi sahəsində çox məşhur idilər.

Zəkəriyyə bəy Aslanov
Zəkəriyyə bəy Mirzə Mehdiqulu bəy
oğlu 1858-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Şəhər məktəbini bitirmişdi. Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. Firidun bəy Köçərli ilə bir yerdə oxumuşdu. 1888-ci ildə seminariyanı tamamladıqdan sonra Gülablı kənd məktəbində çalışmışdı.
Bir müddət də Ağdam Zemstvo məktəbində
işləmişdi. O, 1912-ci ildə Bakı şəhərinə köçmüş, 1912-1915-ci illərdə 4-cü rus-müsəlman
məktəbində dərs demişdi. O, həmin məktəbinin müdiri, sonra müəllimi kimi çalışmışdı. Ömrünün 32 ilini xalq
maarifinə hyüzil etmişdi. Zəkəriyyə bəy 1906-1907-ci illərdə çağrılan Qafqaz müəllimləri qurultaylarında iştirak etmişdi.
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Zəkəriyyə bəy Aslanov xeyriyyəçi bir adam idi. Maarifçidemokratik səciyyəli «Dəbistan» jurnalı maddi çətinliklə üzləşdikdə
onun nəşrini davam etdirmək üçün hər cür köməklik göstərənlər
arasında Z. Aslanov da vardı.
Zəkəriyyə bəy Aslanov həvəskar aktyor idi. Müəllim işlədiyi dönəmdə Azərbaycan dramaturgiyasının qayğıkeş təbliğatçılarından birinə çevrilmişdi. O, Ağdam Zemstvo məktəbində çalışarkən müəllim
yoldaşları ilə Şuşa şəhər məktəbinin kasıb şagirdlərinin nəfinə təşkil
etdikləri teatr tamaşalarından 152 manat 40 qəpik əldə etmişdilər.
O, «Dağılan tifaq», «Nadanlıq», «Nadir şah», «Müsibəti- Fəxrəddin», «Şavə» pyeslərinin tamaşaya qoyulmasında yaxından iştirak etmişdi. Obyektiv səbəblər teatra nə qədər mane olurdusa da, Z.
Aslanovun və onnun həmfikirlərini Azərbaycan teatrını inkişaf etdirmək səyini qıra bilmirdi. Zəkəriyyə bəy Aslanov, Süleyman Sani
Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev, Mirzə Muxtar Məmmədov, Həbib bəy Mahmudbəyov, Sultan Məcid Qənizadə, Əbdürrəhim Rzayev, Mirzə Ələkbər
Axundov, Zərgər Arslan, Muxtar Hüseynov, Hənifə Əliyev, Nəcəfqulu bəy Vəliyev, Əbdüləli bəy Əmircanov, Bədəl bəy Bədəlbəyov,
Ismayıl Nağıyev, Məhəmmədəli bəy Səlimbəyov, Əliskəndər
Cəfərov, Mixaylova, Əbdüləli bəy Vəlibəyov, Bakıxanov, Hüseyn
Minasazov, Mirmahmud Kazımovski, Əlicabbar Ismayılov, Sadıq
bəy Zahidbəyov, Murad Muradov, Kuşner, Trotskaya, Stepanov,
Əbülfət Vəliyev (Vəli), Əşrəf Cəbrayılbəyov, Ibadov, Iskəndərbəy
Məlikov, Dərya bəy Aslanov, Məlik bəy Tahirbəyov, Rəsul bəy
Tahirbəyov, Zal Həsənov, Hacıağa, Əlibəyov, Rəsul Xasayev və b.
o dövrdə Azərbaycan teatrında həvəskar aktyor kimi müxtəlif rollarda çıxış edən ziyalılar idi. N. Nərmanov yazılarında Z.Aslanovun
aktyorluq istedadına yüksək qiymət vermişdi.
Zəkəriyyə bəy Səfərəli bəy Vəlibəyovla dostluq edirdi.
Zəkəriyyə bəy 4 fevral 1917-ci ildə Bakıda vəfat edib.Vəfat
etdikdən sonra məzar daşının üstündə dostu Abdulla Şaiqin bu şeiri
yazılıb:
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«Cismin gömüldü qəbrə, ruhun uçar səmada,
Şəfəqlərə qarışdı o, aləmi-ziyada,
Çox çalışdın, yoruldun, çəkdin min dürlü zillət,
Uyu, zəhmət mələyi, et indi istirahət».

Bahəddin bəy Köçərli
Milli mətbutımızın həvəskarlıqdan peşəkarlığa keçid mərhələlərində dəyərli xidmətləri olan şəxslərdən biri Bahəddin bəy Abbas
bəy oğlu Köçərli 1858-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Ailədə Bəhiş deyildiyindən bu adla tanındı. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsə də təhsilini davam etdirmişdi. Sonra, on
yaşında türk-rus (rus-tatar) məktəbində təhsil almışdı. Fars və rus
dillərini mükəmməl öyrənmişdi. Sonra Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər sеminariyasına daxil olmuşdu. Seminariyanı bitirəndən sonra
Yelizavetpol (Gəncə) quberniya idarəsinin təhsil şöbəsində imtahan
verib müəllimlik şəhadətnaməsi almışdı. Gorus qəsəbəsində müəllim işləmişdi.
Rusiya hökuməti özünün xüsusi siyasi niyyətlərini əldə rəhbər
tutaraq, xalqın maarifləndirilməsi işinə çox az qayğı göstərirdi.
Ölkədəki məktəblərin vəziyyəti olduqca acınacaqlı idi.Xalq məktəbləri özünün dözümlüyü baxımından dövlət orqanizmindəki “sağalmaz yaranı“ xatırladırdı.Çar hökuməti bununla barışmağa məcbur
idi və eyni zamanda məktəbləri məhdud çərçivədə saxlamaqdan
ötrü müxtəlif tədbirlər həyata keçirirdi. Xalq maarifinin daşıyıcıları
olan xalq müəllimləri çar hökuməti tərəfindən müxtəlif təhqir və təqiblərə məruz qalırdılar. Bahəddin bəy Köçərli çar xəfiyyələrinin
siyahısında idi. O, gəcə-gündüz izlənilirdi.
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İsmayıl bəy Şəfibəyov
İsmayıl bəy Məşədi Məmməd bəy oğlu 1859-cu ildə Şuşa
şəhərində dünyaya təşrif gətirmişdi. Şuşa rеal məktəbini bitirmişdi.
1880-ci ildə Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər sеminariyasına daxil
olmuşdu. 1884-cü ildə rus dilindən yekun imtahanında “qeyri-kafi”
aldığı üçün birinci əsas sinifdə iki il oxumuşdu. Rus dilindən
proqram materiallarını zəif mənimsədiyi üçün əvvəlcə sinifdə
saxlanılmış, 1 iyun 1885-ci ildə isə seminariyadan xaric olunması
barədə qərar çıxarılmışdı. (Zaqafqaziya (Qori) seminariyası pedaqoji şurasının protokolları. Gürcüstan Xalq Maarifi Muzeyi, ZMS fondu, Q-224, vərəq 23.). Yalnız A.O.Çernyayevskinin xahişindən sonra “pedaqoji təcrübə prosesində rus dilindən sınaq dərslərinin saatları artırılmaq şərti ilə” (yenə orda, vərəq 37) o, məşğələlərə davam
etmək imkanı qazana bilmişdi.
İsmayıl bəy Şəfibəyov kursda qalandan sonra Cəlil Məmmədquluzadə ilə bir yerdə oxumuşdu. Mirzə Cəlillə dostluq еdirdi. Onu
Xurşidbanu bəyim Natəvan və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevlə tanış
etmişdi.
İsmayıl bəy Şəfibəyov 1887-ci ildə seminariyanı başa çatdırmışdı. Şuşa qəzasının Gülablı kəndində və İrəvan kişi gimnaziyasında nümunəvi pedaqoji xidmət göstərmişdi. (İ.Şəfəbəyovun fəaliyyətinə dair formulyar siyahı. Ermənistan MDTA, fond 19, siyahı
2, Q-14-56, vərəq 1-12.)
İsmayıl bəy Şuşa şəhərində teatrın yaranmasında və inkişafında fəal iştirak etmişdi. 1876-cı ildən M.F.Axundovun əsərlərindən
ibarət tamaşalar verildiyi bəllidir. Şuşada qabaqcıl ziyalılardan bir
sıra komediya və vodevillərin müəllifi Nəcəf bəy Vəzirov, Bədəl
bəy Bədəlbəyli, Əbdüləli bəy Vəlibəyov, Firudin bəy Köçərli,
H.Sarıcalinski, Muxtar bəy Muradov, İsmayıl bəy Şəfibəyov,
məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlunun və başqalarının fəaliyyəti
özəlliklə qeyd olunmalıdır.
İsmayıl bəy Şəfibəyov 1918-ci ildə vəfat edib.
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Həşim bəy Nərimanbəyov
Həşim bəy Nəriman bəy oğlu 1859-cu ildə
Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. İrəvan
şəhər gimnaziyasında oxumuşdu. Gimnaziyanı
bitirdikdən sonra orada qalıb müəllimlik etmişdi.
O, kollec qeydiyyatçısı mülki çini almışdı.
Ömrünün ən təravətli çağını uşaqlara
sərf edib, iyirmi beş il dərs demiş H.Nərimanbəyovu İrəvanın avam və cahillərinin təqibindən qorumaq üçün yazdığı “Təlim-xeyr edənlərimizin cəzası” adlı məqaləsində Firudin bəy
Köçərli deyirdi: “Cəhalət meydanında ömrünün axırınadək kəmali-şövq ilə cəng edən mübarizələrlə bənzər bu
qisim müəllimlərimiz azdır”. Bu cür müəllimlərin yaxşı cəhətini
Köçərli onların xalqı cəhalətdən qurtarmaq uğrunda məhz ürəklə
işləmələrində görürdü. O, yaxşı müəllimin ictimai və vicdani vəzifələrini də nəzərdə tutaraq, belələrini “məktəbin canı və içində olduğu camaatın çırağı hesab edirdi. Ümumiyyətlə, Köçərli bu fikirdə
idi ki, öz fəaliyyəti üçün pedaqoji sahəni seçmiş hər bir xalq müəllimin “ağlı, biliyi, zəhmətsevərliyi ilə yanaşı, həm də uşaqlara məhəbbət və qayğı ilə döyünən ürəyə malik olmalıdır. Həşim bəy belə
bir müəllim idi.
Dövlət xadimi Nəriman bəyin atasıdır.
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Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov
Mirzə Salah bəy Hacı Nəcəf bəy
oğlu 1859-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla
yanında almışdı. Sonra Fransaya yollanmış, burada 12 il təhsil aldıqdan
sonra o, Rusiyaya gəlir və Sankt-Peterburq şəhərində təhsilini davam etdirmişdi. İnqilabdan əvvəl Şuşaya qayıdır, öz vəsaitinə məktəb tikdirir və
həmin məktəbdə rus dili dərsini deməyə başlayır. Bu tədris fənni üçün Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov "Azərbaycanlılar üçün rus dilinin tədrisi" dərslik vəsaitini yazmışdır. Bir müddət Şuşa real məktəbində müəllim
işləmişdi. O, Firidun bəy Köçərli birlikdə "Təlimati-lisani-türki"
dərsliyini tərtib etmişdi.
Bəzi qaynaqlara görə Mirzə Salah bəy Zöhrabbəyov Naxçıvanda da müəllim işləmişdir. “Kavkazskiiy kalendar”ın 1886-cı il
buraxılışının 233-cü səhifəsində Tiflis xeyriyyə cəmiyyətinin məktəblərdə ilk vaxtlar hər şagirdə 10 manat vəsait verilməsi barədə
qeyd vardır. 1864-1867-ci illərdə 1155 şagirdi əhatə edən məktəblərin ümumi sayı 65-ə çatdırıldığı və həmin kalendarın 85-87-ci səhifələrində Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası nəzdində Tatar
(azərbaycanlılar nəzərdə tutulur – Ə.Ç) Xalq Məktəbi yaradıldığı və
Qarabağda M.Tahirovun tatar (Azərbaycan) dili müəllimi olduğu
göstərilir. Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan 3 sinifli xalq məktəbinə
Mixail Semyonoviç Zeqrenidze müfəttiş, Masinskiy, Yefrem Petroviç Qorqladze müəllim, Mirzə Saleh bəy Zöhrabbəyov köməkçi
müəllim, Mirzə Əli Xəlilov və başqaları olmaqla cəmi 8 nəfər həmin məktəbdə işləmişdir.
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Sovet hakimiyyəti gəldikdən sonra o, öz xoşu ilə Şuşadakı,
Vladiqafqazdakı evlərini və şəxsi banklarını onlara təhvil verib, öz
məktəbində müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdi.
Mirzə Salah Zöhrabbəyov 1940-cı ildə vəfat edib.

Fərəc bəy Sultanov
Fərəc bəy Mirzə Zeynal bəy oğlu
1860-cı ildə Şuşa qəzasının Vərəndə sahəsinin Sаrаcıq kəndində doğulmuşdu. Ибтидаи тящсилини атасıндан алмıшдı. Сонра Şuşa
шящяриндя гяза мяктябиндя охумушду.
Загафгазийа (Гори) Мцяллимляр Семинарийасıнда тящсил алмıшдı. Тифлис Александр Мцяллимляр Институтунда али савад алмıшдı. Kənd
məktəblərində müəllimlik etmək hüququnu qazanmışdır.
1881-82-ci illərdə Cəbrayıl qəzasında
müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, Gəncədə yeni açılmış Peşə
məktəbində dəyişilmək istəmişsə də, baş tutmamışdır. İrəvan-Yelizavetpol quberniyası Xalq Məktəbləri Direktorluğunun 866 saylı sərəncamı ilə 1 sentyabr 1886-cı ildən Naxçıvan şəhər məktəbinə inspektor
köməkçisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. O, iki il burada işləmiş, Lakin müəllimlər İnstitutunun bitirərkən ona şəhər məktəblərində dərs
demək hüququ verilmədiyi üçün tutduğu vəzifədən azad edilmişdir.
1887-1888-дя Нахчıванда мцfəttiş кюмякчиси işlədiyi dönəmdə, Naxçıvanda müəllim olduğu illərdə C.Məmmədquluzadə ilə
yaxından ünsiyyət saxlamış, məktabdarlıqla yanaşı publisistikaya da
vaxt sərf etmişdir. Onun Naxçıvan və Cəbrayıl qəzalarında işləyərkən yerli əhali arasında eşitdiyi, müşahidə edib yazıya aldığı materillar əsasında yazdığı “Əliallahılıq təriqəti haqqında bəzi məlumatlar” adlı publisist məqaləsi dövri nəşrlərdə çap olunmuş, böyük maraq doğurmuşdur.
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Fərəc bəy Sultanov sonra Tiflisdə yaşamış Zaqafqaziya Şiə Ruhani idarəsi katibinin köməkçisi, müəllim vəzifələrində çalışmışdır.
Bir maarifçi kimi C.Məmmədquluzadənin ilk publisist sələflərindən sayıla bilər. Onun “Əliallahılıq təriqəti haqqında bəzi məlumatlar” adlı məqaləsi dini-etnoqrafik xarakteri ilə diqqəti cəlb edirdi.
Burada yalnız Əliallahılıq təriqəti haqqında məlumat verilməmiş,
həm də bu təriqətin Qars vilayətində, Naxçıvanda və Cəbrayıl qəzasında icra olunma pirinsipləri aydınlaşdırılmışdır. “Əliallahılıq...”
məqaləsində C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragi-komediyasının
mövzusu, xüsusən, Şeyx Nəsrullah obrazı ilə səsləşən məqamlar vardır. Məqalədə deyilirdi: “Təriqətçilərə hər il iqamətgahı Ərdəbil vilayətində yerləşən ruhani ata tərəfindən göndərilən şeyxlər və köməkçiləri, xəlifləri ilə birlikdə savadsız və cahildirlər. Onlar rus əsillilər və
müsəlman ruhaniləri ilə görüşməkdən qaçırlar. Nəinki bütün kəndləri
gəzir, hətta təriqər tərəfdarlarının həyətlərindən də keçirlər. Hər ailə
başçısıı şeyxi və onun köməkçisini səmimiyyətlə qarşılayır, mənsəblərinə uyğun ehtiram göstərir, kəndin hörmətli ağsaqqallarının iştirakı
ilə ziyafət verir. Bundan sonra ev sahibinin əmlakı, pul vəsaiti, o
cümlədən şeyxə çatacaq vəsait müəyyən olunur. Əgər ev sahibinin
nağd pulu yoxdursa, ... onda bu məbləğ camaat tərəfindən ödənilir,
sonradaan borc kimi qaytarılır”.
Bütün bunlar C.Məmmədquluzadə-Fərəc bəy Sultanov münasibətlərinin ədəbi axtarışlar baxımında da maraqlı olduğunu göstərir.
Fərəc bəy Sultanov 1890-cı ildən sonra ömrünün sonunadək
Tiflisdə Zaqafqaziya Dəmiryolu İdarəsində çalışmışdı. ( ASE-IX, 72)
Fərəc bəy Sultanov 1914-cü ildə vəfat edib.
Fərəc bəyin Ədhəm bəy adlı oğlu vardı.

Camal bəy Fətəlibəyov
Camal bəy Mustafa bəy oğlu 1861-ci ildə Şuşa qəzasının
Kəbirli sahəsinin Ətyeməzli obasında anadan olmuşdu. Şuşa qəza
məktəbini bitirmişdi. Sonra Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasında oxumuşdu.
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Camal bəy Fətəlibəyov 1888-ci ilin mart ayının 18-də Şuşa
şəhərində 3-cü dərəcəli xüsusi oğlan məktəbi açmışdı. Onun məktəbi Zaqafqaziya xüsusi məktəblərinə aid ümumi qaydalara əsaslanırdı. İlk dəfə məktəbə 25 şagird qəbul olundu. [ARDTA, fond 422,
siyahı 1, iş 4516, vərəq 3] Bu şagirdlərin içində tanınmış maarifçi,
məşhur pedaqoq Fərhad Ağazadə də vardı.
Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu məktəb haqqında yazır: "1896cı ildə Şuşaya döndüm, hazırlanıb realni məktəbə girməli idim. O
zamana qədər bu məktəblərdə bəy balaları oxuyurdular, indi tacir və
əsnaf arasında da bu məktəbə həvəs oyanırdı. Cocuqları realni məktəbə hazırlamaq üçün Camal bəy, Səməd bəy Ağayev kimi müəllimlər tərəfindən xüsusi məktəblər açılmışdı". [Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əsərləri, 3-cü cild, Bakı, «Elm», 1977, səh.282]
Camal bəyin məktəbində oxuyan şagirdlər əsasən kasıblardan
və orta təbəqənin nümayəndələrindən ibarət idi. 1896-cı ildə orda
70 şagird təhsil alırdı. İki sinifdən ibarət olan bu məktəbdə şagirdlər
iki il ərzində Azərbaycan və rus dillərində mükəmməl savad
alırdılar. [«Qafqaz» qəzeti, 1896, № 45]
C.Fətəlibəyovun məktəbi Adıgözəlovların evində yerləşirdi.
Bu evə görə ildə 60 manat kirayə ödəyirdi. Məktəb təhsil haqqından
toplanan vəsait ilə idarə olunurdu. İldə hər şagirddən 6-12 manat
təhsil haqqı alınırdı. Kasıblar təhsil haqqından azad edilirdi. 1895-ci
ildə Camal bəyin məktəbində 60, 1896-cı ildə 70 şagird var idi.
Onlardan on ikisi pulsuz oxuyurdu. [Sankt-Peterburq DTA, fond 91,
siyahı 3, iş 381, vərəq 22]
Bu məktəb Şuşa xüsusi məktəbləri (o cümlədən erməni məktəbləri) içərisində ən çox şagirdi olan məktəblərdən idi. Məktəbin tədris
planına ana dili, rus dili, hesab, rəsmxət, nəğmə daxil idi. Təlim yeni
üsul ilə aparılırdı. Məktəb mahiyyət etibarı ilə hazırlıq sinifi rolunu oynayırdı. Buranı bitirənlər şəhər və real məktəblərinə daxil olurdular.
1896-cı ildə Ağcabədi kənd məktəbinin müdiri Əbdüləli bəy
Muxtarovun ZMS nəzdindəki ibtidai məktəbə müdir təyin edilməsi
ilə əlaqədar olaraq Camal bəy Fətəlibəyov Ağcabədi kənd məktəbinə
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müdir vəzifəsinə göndərildi. Onun məktəbini isə Səməd bəy Ağayev
davam etdirdi. [MDTA, fond 422, siyahı 1, iş 4516, vərəq 189]
Camal bəy Fətəlibəyov 1896-cı ildən 1900-cü ilədək Ağcabədi kənd məktəbinin müdiri olmuşdu.

Qasım bəy Qasımov
Qasım Mirzə Cəfər oğlu 5 dekabr 1862-ci ildə Şuşa şəhərinin
Köçərili məhəlləsində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini atasından
almışdı. Sonra şəhər məktəbində oxumuşdu.Zaqafqaziya (Qori)
Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuş, 1882-ci ildə bitirmişdi.
Gəncə şəhərində müəllim işləmişdi.
Qasım Qasımov Gəncədə Rus-Tatar məktəbi açmışdı. 1893cü il iyun ayının 14-də Gəncə şəhərində azərbaycanlı uşaqlar üçün
III dərəcəli xüsusi məktəb açmağa rəsmi icazə aldı. Qasımovun
xüsusi məktəbi 1894-cü il yanvarın 24-də açıldı. Məktəb ilk dəfə 4
şagirdlə işə başladı. Lakin onun xəstəliyi ilə əlaqədar məktəb az
sonra, həmin il martın 18-də bağlandı.
Qasım Qasımov psixi xəstəliyə tutulmuş, dəli olmuşdu. Atası şair
Mirzə Cəfər Qarabaği oğlunun xəstəliyinə dözməmiş, intihar etmişdi.

Əbdüləli bəy Vəlibəyov
Əbdüləli bəy Qasım bəy oğlu 1862-ci
ildə Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu. Öncə
molla yanında ibtidai təhsil almışdı. Sonra
rus-tatar məktəbində oxumuşdu. Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər seminariyasına qəbul
olmuşdu. 1896-cı ildə seminariyanı tamamlayandan sonra müəllim işləmişdi. Qarğabazar kənd məktəbində müəllim işlədiyi məlumdur. Vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub.
Əbdüləli bəy Vəlibəyov 1917-ci ildə
Bakıdakı 8-ci rus-tatar məktəbində müdir
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işləmişdi. 1920-ci ildə XMK-nın yarımməktəb bölməsinin təlimatçısı, 1921-ci ildə Bakı 1-ci dərəcəli 39-cu sovet məktəbinin müdiri
vəzifələrində çalışmışdı.
Əbdüləli bəy Vəlibəyov istər “İrşad”da, istərsə də “Dəbistan”,
“Məktəb” kimi o dövrün ictimai rəyində rezonans doğurmuş jurnallarında ailə, təhsil mədəniyyətini, mükəmməl tərbiyəni özü üçün əsas
tematika seçmişdi. Bu mətbuat orqanlarındakı yazılarında ailə tərbiyəsi üzərində ayrıca dayanırdı. Onun yazıları ailə tərbiyəsini bəsit anlamda deyil, milli tərəqqi yolunda bir vasitə rolu kimi qiymətləndirir.
Onun bu mövzudakı yazıları ailə mühitinin qadın azadlığına, cəhalətə
qarşı mübarizənin vacib forması kimi başa düşülür. Publisistin bir
sıra elə yazıları var ki, bu günümüz üçün də aktuallıq kəsb edir.
Azərbaycanın müstəqilliyi, milli azadlıq uğrunda mübarizə
XX əsrin əvvəllərindəki publisistikanın aparıcı mövzusu olmuşdur.
Mücahidlərin bu arzusu Şərqdə ilk müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə gerçəkləşdi. Lakin bu çətin yolda təkcə milli azadlıq
mövzusu bəs etmirdi. Publisistlərimiz, milli mətbuatımızın milli
ruhlu əməkdaşları müstəqilliyə aparan yolun həm də maarifçilikdən
keçdiyini yaxşı bilirdilər.

Firidun bəy Köçərli
Firidun bəy Əhməd bəy oğlu Köçərli
(Köçərlinski) 1863-cü ildə yanvarın 26-da
Şuşada anadan olmuşdu. Firidun bяйin birinci dяfя щankı mяktяbя verilmяsi xцsusunda ixtilaf var. Mющtяrяm Щaşım bяй
Nяrimanbяйlinin rяvaйяtinя эюrя, 1872-ci
ildя birinci dяfя olaraq Mirzя Kяrim Mцnşizadяnin mяktяbinя verilmişdi. Burada
oxuduqları kitablar, çяrяkя, cцz, «Эцlцstan», «Bustan» vя «Leйli-Mяcnun» olmuşdu. Demяk, цç il mяktяbя эedirkяn tцrkcяni Firidun bяй йalnız «Leйli-Mяcnun» kitabında эюrmцşdцr.
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1876-cı ildə Şuşadakı rus məktəbinə daxil olur. 1878-ci ildə
məktəbə Aleksey Çernyayevski Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasına tələbə toplamaq vəzifəsi ilə gəlir və bu yolla Firidun bəy öz
taleyini seminariya ilə bağlamış olur1. 1879-1885-ci illər ərzində o
burada təhsil alır, 1895-1918-ci illər ərzində dərs deyir. 1885-ci
ildə qısa müddət Firidun bəy Erivan gimnaziyasında da dərs deyir. 1910-cu ildə Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin olunur, 1918-1920-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə həmin seminariyanın əsasında açılmış Qazax müəllimlər
seminariyasının müdiri işləmişdir. Firidun bəy Köçərli Gəncə üsyanı yatırıldıqdan sonra XI Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən
1920-ci ildə, əlli səkkiz yaşında güllələnərək dünyasını dəyişir.
«Vətən dili»nin I hissəsinin (VII nəşr) yenidən işlənilməsində
Firidun bəy Köçərlinin xidmətləri böyükdür. O, 300-dən artıq
dərsliyə düzəliş etmiş, nəzəri materialı, hekayələri artırmış, metodika və stilistikasını dəyişdirərək zənginləşdirmişdir. Köçərlinin
"Darı və buğda" əsəri "Vətən dili"nə salınmışdır.
XIX yüzilin ortalarında Azərbaycanın, o cümlədən Şuşanın
mədəni həyatında böyük yüksəliş var idi.
XIX-cu yüzilin 40-cı illərindən Şuşanın mədəni həyatında
xeyli yüksəliş baş verir. Yerli camaatın teatr tamaşalarına meyli
yüksəlir. Qafqazda ilk teatr 1845-ci ildə Tiflis şəhərində tamaşaya
qoyulur. O vaxtlar Şuşa ilə Tiflis şəhərləri arasında çox güclü ticarət
və mədəni əlaqələr var idi. Şuşada isə ilk tamaşa 1848-ci ildə səhnələşdirilir. Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundovun
Azərbaycan dilində yazdığı ilk pyeslər bundan sonra mütəmadi olaraq Tiflisdə, Bakıda və Şuşada tamaşaya qoyulmağa başladı. 1870ci ildə ilk dəfə olaraq Şuşada Azərbaycan teatr sənətinin yaradıcısı
Mirzə Muxtar tərəfindən Azərbaycan dilində tamaşa göstərildi. O
dövrdə gənc müəllimlərdən Firidun bəy Köçərli, Bədəlbəy Bədəlbəyov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Həsən bəy Vəzirov və məşhur
xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu bu tamaşada iştirak etmişdilər. Dahi
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun poeması
əsasında Məcnun Leylinin qəbri üstündə səhnəsini musiqili tamaş a
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kimi 1897-ci ildə Şuşada Cabbar Qaryağdıoğlunun iştirakı ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tamaşaya qoymuşdur. O vaxt 12 yaşlı Ü.
Hacıbəyovun bu tamaşadan aldığı təəsüratlar gələcəkdə Leyli və
Məcnun operasının yaranmasına öz təsirini göstərmişdir. XIX yüzilin birinci yarısı teatr və musiqi sənəti ilə yanaşı Şuşada elm və
maarifçilik sahəsi də geniş vüsət tapmışdır. Burada 1830-cu ildə
qəza məktəbi, 1838-ci ildə seminariya, 1876-cı ildə şəhər və ibtidai
məktəb, 1880-ci ildə altısinifli qəza məktəbi və 1886-cı ildə isə rustatar məktəbləri yaranmışdı. Belə məktəblərin açılması və təminatı
Peterburq dağ institutunu bitirmiş mühəndis Fərrux bəy Vəzirovun
xidmətləri idi. Bununla yanaşı şəhərdə Gövhər-ağanın, Səməd bəy
Ağayevin şəxsi məktəbləri də fəaliyyət göstərirdi. 1894-cü ildə isə
qız məktəbi olan – Mariin məktəbi açıldı. 1910-cu ildə artıq Şuşa
məktəblərində təxminən 2000-nə qədər şagird və tələbə təhsil alırdı.
Maarifçiliyin inkişafı söz yox ki, gələcəkdə musiqi məktəblərinin
əmələ gəlməsinə də zəmin yaradır dı. XIX-cu yüzilin 70-ci illərində
Şuşada musiqi məktəbinin ilk yaradıcısı Xarrat Qulu olmuşdur.
Professor Bülbül Məmmədov qeyd edirdi ki, tələbələr 13-14 yaşına
kimi Molla İbrahimin, 14 yaşından yuxarı isə Xarrat Qulunun məktəbində musiqi dərsini öyrənirdilər. Xarrat Qulu 1823-1883-cü illərdə Şuşa şəhərində yaşamışdır. O, klassik xalq musiqisini mükəmməl
bilir və həm də ilhamlı şerlər yazırdı. O gözəl səsə malik idi. Məhərrəmlik təziyəsini keçirmək məqsədilə Xarrat Qulu təşkil etdiyi
məclisə, Şuşanın yaxşı səsi olan gənclərini cəlb edib, şəbih səhnələrini oynamaqla yanaşı, eyni zamanda onlara muğamatın sirlərini də
öyrədirdi. Dini məqsəd daşımasına baxmayaraq haqqında bəhs etdiyimiz məclis Azərbaycanda xanəndəlik və instrumental musiqinin
inkişafında müəyyən yer tutmuş, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Sadıqcan,
Əbdül Baği Zülalov, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçioğlu Məhəmməd
kimi sənətkarların yetişməsinə səbəb olmuşdur. Firidun bəy Köçərli
Xarrat qulunun sənətinə yüksək qiymət verərək yazırdı: Kərbə la
Qulunun sənəti xarr atlıq idi. Çox dəqiq və əhli-zövq, şirinkəlam bir
şəxs idi ki, cümlə Şuşa əhli onu əziz və mehriban tutardı. Öz sənətində artıq məharətli olduğu kimi elmi musiqidə dəxi baxəbər idi.
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Qarabağın məşhur xanəndələri onun yetirmələridir. Molla Ibrahimin
məktəbində də bir çox musiqiçilər dərs almışdır. Sevimi müğənnimiz Bülbül də ilk təhsilini məhz bu məktəbdə almışdır.
1886-cı ildə 23 yaşlı gimnaziya müəllimi Firidun bəy Köçərli
İrəvanda teatr tamaşası təşkil edir. Qori seminariyasının məzunu
Firidun bəy Köçərli 1885-ci ildə İrəvana gəlmişdi. Həmin tamaşa –
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasının tamaşası İrəvan əhalisinin həyatında böyük mədəni hadisəyə
çevrilir. Lakin F.Köçərli, 1895-ci ildə İrəvanı tərk etmişdir.
Ədəbiyyatşünas alim Əziz Mirəhmədovun yazdığına görə,
1886-cı ildə ilk dəfə olaraq “Tərcüman”da çap olunan Firidun bəy
Köçərli gənc bir müəllim kimi müsəlman gəncliyinin maarifdən,
Şərq və Qərb mətbuatından bixəbər olduğunu ürək ağrısı ilə qeyd
edirdi. Gəncliyi elmə, maarifə, mədəniyyətə, bir sözlə, dini elmlərlə
yanaşı, dünyəvi elmlərə səsləyən gənc müəllifin bu məqaləsi İrəvan
üləmasının qəzəbinə səbəb olur. Lakin bu, Firidun bəyi heç də öz
yolundan döndərə bilmir.
“Bütün türklərin tərcümanı” olan “Tərcüman”dakı ilk çıxışı
onun üçün çox düşərli olur. Belə ki, 1880-ci illərin axırları artıq
“F.Köçərli” imzası ilə həm rus, həm Azərbaycan dillərində nəşr olunan bir neçə mətbu orqanda rastlaşırıq. Gənc olmasına baxmayaraq,
“Kavkaz”, “Novoye obozreniye", “Kaspi”, “Kavkazskiy vestnik”,
“Znaniye”, “Tiflisskiy listok”, “Ziya”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül” qəzetlərində artıq o, bir jurnalist, publisist kimi müxtəlif mövzulara müraciət edirdi. Lakin bu mövzular arasında əsas yeri bir pedaqoq olduğu üçün maarif, əlifba, ədəbiyyat məsələləri tuturdu.
Məqalələrinin böyük əksəriyyətində Firidun bəy xalqının
tərəqqisi üçün maarifin, mədəniyyətin tərəqqi etməsini çox zəruri
şərt sayır və mətbuatı bu problemlərin həll edilməsində köməyə
çağırırdı.
XX əsrin əvvəllərində Firidun bəy bütün bu arzu və istəklərini
uzun illər həsrətlə gözlədiyi anadilli mətbuatında da şövqlə davam
etdirir. “İrşad”, “İqbal”, “Tərəqqi”, “Səda”, “Molla Nəsrəddin”,
“Dəbistan”, “Məktəb”, “Rəhbər” və s. qəzet və jurnallarda artıq
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dövrünün tanınmış, istedadlı ədəbi tənqidçisi kimi məsələni daha
kəskin şəkildə qoyur və həlli yollarını göstərirdi.
O dövrün görkəmli tədqiqatçısı Fərhad Ağazadə onu “dəyərli
bir qələm sahibi” adlandıraraq “...Firidun bəyin qələminə yalnız
türklərin deyil, rusların, gürcülərin də böyük hörmətlə” yanaşdığını
fəxrlə qeyd edirdi.
Müəllif ən məşhur “Taybuynuz öküz”, “Həyata dəvət” və
“Əcəlsiz ölənlərimiz” adlı publisistik məqalələrində xalqı tərəqqiyə
çağıraraq ətalətə, avamlığa qarşı çıxırdı. Məqalələrində fikirlərini
simvolik şəkildə ifadə edən Firidun bəy sadə, zəhmətkeş, bir parça
çörəyini min bir əzabla qazanan insanların halına ürəkdən acıyaraq
onları bu əzab-əziyyətdən qurtarmaq üçün elmə, maarifə dəvət edirdi.
Bunun üçün isə qələm əhlini milli mətbuatı daha geniş inkişaf
etdirməyə çağırırdı. Mətbuatın da bu yolda mühüm rol oynadığını
hələ bir neçə il əvvəl “Şərqi-Rus”da “Hörmətli “Şərqi-Rus” ruznaməsinə167 bir neçə sözlər” adlı məqaləsində belə bəyan edirdi:
“...ərbabi-qələm” 168 gərək qəzetənin “mündəricatını xeyli və zəmanənin təqazasına169 müvafiq məlumat ilə doldursun, ta ki qəzetəni oxuyanlar ondan istifadə edib arzu və təmənnaları puç və ümidlər zay olmasın, gərək qəzetə milləti ayılda və onun ruhani və cismani qüvvələrini hərəkətə gətirsin”.
Dövrünün bir çox ziyalıları kimi anadilli mətbuatın inkişafı
üçün var qüvvəsi ilə çalışan Firidun bəy yalnız qəzet və jurnallarda
məqalələr yazmaqla kifayətlənmirdi. O həm də Azərbaycan mətbuatını diqqətlə izləyir, tədqiq edirdi. Uzun illər müxtəlif mətbu orqanlarda anadilli mətbuatımız haqqında ədəbi-tənqidi, biblioqrafik məqalələr, icmallar yazan müəllif “Azərbaycan dilində çıxan dövri
mətbuata dair qısa icmal” adlı məşhur məqaləsində “Əkinçi”dən tutmuş 1920-ci ilə qədər olan Azərbaycan dövri mətbuatı haqqında bir
tənqidçi kimi öz fikirlərini də bildirib.
Anadilli mətbuatımızın bünövrəsini qoyan Həsən bəyin tarixi
xidmətlərini, xalqı üçün etdiyi fədakarlığı yüksək qiymətləndirən mətbuatşünas alim “birinci müsəlman qəzetəsi” adlandırdığı “Əkinçi”nin
bütün saylarının toplanıb yenidən çap olunması təklifini irəli sürürdü.
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Müəllif məqaləsində “Ziyayi-Qafqaziyyə” və “Kəşkül”ü, “səliqəsiz və müəyyən istiqaməti olmayan nəşr” adlandırsa da, onların da
Azərbaycan mətbuatının inkişafında mühüm rol oynadıqlarını söyləyir.
1903-cü ildə fəaliyyətə başlayan “Şərqi-Rus” qəzeti haqqında
isə müəllif fərəhlə yazırdı: “Bu qəzetənin meydana gəlməsi nəinki
yalnız Zaqafqaziyadakı azərbaycanlıları, hətta bütün Rusiya müsəlmanlarını sevindirirdi”.

Muxtar bəy Muradоv
Muxtar bəy Kərbəlayı Şirin bəy оğlu 1863-cü ildə Şuşa şəhərində dоğulmuşdu. İbtidai təhsilini mоlla yanında almışdı. Sоnra şəhər
real məktəbini bitirmişdi. Zaqafqaziya (Qоri) Müəllimlər Seminariyasında tərbiyəçi kimi işə başlamışdı. Sоnra seminariyanın müəllimi оlmuşdu. Azərbaycan ziyalılarının yetişməsində önəmli rоlu vardı.
Qatı mütləqiyyət tərəfdarı olan, erməni Miropyev azərbaycanlı seminaristlərə qarşı amansızlığını davam etdirir, seminaristlər arasında milli qırğınlara zəmin yaradırdı. Nəticədə bir neçə azərbaycanlı tələbə haqsız olaraq seminariyadan qovulur. Muxtar bəy Miropuyevi döymüş, onu yaramaz işlərdən çəkindirmişdi.
Oxumaq üçün seminariyaya gəlmiş azərbaycanlı müsəlman
gənclər ilk pedaqoji təhsillərini seminariyada aldıqdan sonra pedaqoji fəaliyyətlərini Azərbaycanın müxtəlif kəndlərində ibtidai məktəblərin yaradılması işinə həsr etmiş, həmçinin mövcud olan ibtidai
kənd məktəblərində müəllimlik edərək xalq kütlələri arasında elm
və maarifin yayılması və savadsızlığın, geriliyin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etmişlər. İrəvan və Yelizavetpol quberniyalarının Xalq məktəbləri direktoru B.İ.Boqaçovun 1884-cü il aprelin
17-də Yelizavetpol şəhərindən Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının direktoru Dmitri Dmitriyeviç Semyonova göndərdiyi məktubda seminariyanın məzunları – Mirzə Əli Xəlilovun 26 iyun 1881-ci
ildən etibarən Naxçıvan şəhər məktəbində; Qasım Cəfər oğlu Qasımovun 1 sentyabr 1882-ci ildən Ordubad məktəbində; Ələsgər
Molla Süleyman oğlu Süleymanovun 1 avqust 1882-ci ildən etiba~ 91 ~

rən İrəvan quberniyasının ikisinifli Yengicə məktəbində; Həşim bəy
Nərimanbəyovun 1 sentyabr 1882-ci ildən Yelizavetpol quberniyasında ikisinifli Dağkəsəmən kənd məktəbində; Ələsgər Şeyx Həsənovun 1 iyul 1883-cü ildən İrəvan quberniyasında
Böyük Vedi kənd məktəbində; Rəşid bəy Əfəndiyevin 1
sentyabr 1882-ci ildən Yelizavetpol quberniyasında Qutqaşen kənd
məktəbində; Məmməd ağa Əfəndiyevin 1 iyul 1882-ci ildən Yelizavetpol quberniyasında Ağdaş məktəbində; Əliş bəy Tahirovun 1 iyul
1883-cü ildən etibarən Yelizavetpol quberniyasında Qarğabazar məktəbində; Mahmud bəy Mahmudbəyovun 1 iyul 1883-cü ildən Yelizavetpol quberniyasında Ağcabədi məktəbində; Muxtar bəy Muradovun 1 iyul 1883-cü ildən Yelizavetpol quberniyasında Ağdaş məktəbində və başqa məzunların pedaqoji fəaliyyətləri haqqında məlumat
verilirdi. Əlavə olaraq qeyd edək ki, seminariyanın nəzdindəki tatar
(Azərbaycan) bölməsinin məzunu olmuş Səfərəli bəy Vəlibəyov
1881-ci ildə seminariyanı bitirdikdən sonra dərs demək üçün burada
saxlanılmış və o, seminariyanın tatar bölməsindəki ibtidai məktəbdə
1881-1888-ci ilədək olan müddətdə müəllim işləmişdir.
Muxtar bəy Muradov həvəskar aktyor kimi bir çox tamaşalaqda oynamışdı. O,"Difai" təşkilatının üzvü idi.
Muxtar bəy Muradov müxtəlif mövzularda yazdığı publisistik
məqalələri ilə dövri mətbuatda çıxış etmişdir. O, publisist yazılarında erməni millətçilərini, rus burjua şovinistlərini kəskin tənqid atəşinə tuturdu. Xalqın maarifləndirilməsi istiqamətində M.Muradovun
qızların məktəblərə cəlb edilməsi mövzusundakı fikirləri də böyük
maraq doğurur.
Muxtar bəy sоvet dönəmində Qaryagin RİK-də məsul vəzifədə çalışmışdı.
Tarix Muxtar bəy Muradovun görkəmli ictimai xadim olduğunu da təsdiqləyir. Vətən və millət yolundakı unudulmaz xidmətlərinə görə Muxtar bəy Muradov xalqımızın tarixində əbədi yaşamaq
haqqı qazanmışdır.
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Əliş bəy Tahirov
Əliş bəy Sadıq bəy oğlu 4 fevral 1863-cü ildə Şuşa şəhərində
dünyaya gəlmişdi. Şuşa şəhər məktəbini bitirmişdi. Sonra Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Sеminariyasında oxumuşdu. 12 iyun 1883-cü
ildə sеminariyanı tamamlamışdı. 26 iyunda Şuşa şəhər məktəbində
müəllim köməkçisi kimi işə başlamışdı. 27 yanvar 1884-cü ildə Qarğabazar kənd məktəbinə baxıcı (dirеktor) vəzifəsinə dəyişilmişdi.
Əliş bəy Tahirov «Tatar dilini öyrənənlər üçün» kitab yazmışdı. Kitab 1887-ci ildə Tiflis şəhərində rus dilində çap olunmuşdu.
Bir müddət burda işləyəndən sonra Yеlizavеtpol qəza idarəsinə tərcüməçi kimi işə düzəlmişdi. Əliş bəy 1903-cü ildə vəfat еdib.
Əliş bəy Tahirov geniş diapazonlu bir şəxsiyyət olub. Məktəb,
müəllimlik işi onun fəaliyyətinin çoxşaxəli istiqamətinə xüsusi şərait yaratmışdır. Pedaqoji və publisistik fəaliyyətinin nəticəsidir ki,
Əliş bəy Azərbaycan milli ziyalı düşüncəsində özünə layiqli yer
qazanmışdır.
Çoxçeşidli mətbu orqanlarda məhsuldar çıxışlarını davam etdirən Əliş bəyin yaradıcılıq irsi indiyə qədərki tədqiqatlarda ara-sıra
öyrənilmişdir. Lakin bu yaradıcılığın kompleks tədqiqi, yəqin ki,
hələ öz araşdırıcısını gözləməkdədir.

Məmməd bəy Tahirov
Məmməd bəy Rəsul bəy oğlu 1863-cü ildə Cavanşir qəzasının
Qapanlı kəndiində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini əmisindən almışdı. Sonra Şuşa real məktəbində oxumuşdu. Zaqafqaziya (Qori)
Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. 1886-cı ildə seminariyanı tamamladıqdan sonra Şuşa qəzasının Lənbəran kənd məktəbinə
nəzarətçi-müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdi. 1889-cu ilin avqust
ayının 30-da Cavanşir qəzasının Bərdə kəndinə dəyişilmişdi. Bir il
burda çalışdıqdan sonra, 1890-cı ilin avqust ayının 30-da Qaxmux
kəndinə nəzarətçi-müəllim vəzifəsinə göndərilmişdi. 1892-ci ildə
ordan da Qaraçinar kənd məktəbinə dəyişilmişdi.
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Məmməd bəy Tahirov – bir mənəviyyat mücahidi idi. Məktəbi
millətin dirçəlməsi, inkişafı, başqa millətlər arasında öz layiqli yerini
tutması üçün əvəzsiz ocaq sayırdı. Kəndbəkənd gəzib türk-müsəlman
balalarını nur, ziya ocağına dəvət edirdi. Onun haqqında fikirləşəndə
ilk yazılarındakı yanıqlı harayı düşüncələrimə hakim kəsilir.
Təbii ki, Məmməd bəyin belə ağıllı, hərtərəfli böyüməsində
ailə mühitinin böyük təsiri vardı. Tahirovlar soyu Şuşada, Qarabağda, eləcə də Azərbaycanda ziyalılar nəsli kimi tanınmışdı.
Azərbaycan pedaqoji, mətbuat, ədəbiyyat və ictimai fikir tarixində görkəmli yer tutan Məmməd bəy Tahirovun yaşam yolu yetərincə öyrənilməyib.

Mirzə Hüseyn bəy Münşizadə
Hüsеyn bəy Mirzə Kərim bəy oğlu 1863-cü ildə dünyaya gəlmişdi. İbtidai təhsilini atasından almışdı. Bir çox şərq dillərini bilirdi.
Hüseyn bəy Münşizadə tacir idi. Şuşa şəhərində Rastabazarda
dükanları vardı.
Hüseyn bəy Münşizadə müəllim idi. “Nəşri-Maarif” məktəbində dərs demişdi. Professor Zeynal Tağızadə öz xatərəsində yazır:
“Məni Şuşada açılan Nəşri-Maarif məktəbinə babam apardı. Bu
məktəb aşağı məscidin binasında idi. Hücrələrin arasını açıb iki böyük dərs otağı eləmişdilər, qalanları yenə də balaca, qaranlıq idi. Bir
tərəfdə də uzaq yoldan gələn tələbələr yaşayırdılar. Məktəbin müdiri
şeyx Hüseyn Heydərzadə (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev in Şeyx
Şəban əsərindəki prototipi idi) savadlı idi. “Bəyani-həqq” adlı əsərini Cahangir xan Nurubəyov nəşr etdirmişdi. Uşaq çox olduğu üçün
məscidin həyətində başında tüklü papaq olan birisi əlində köhnə bir
vedrə tuturdu. Daxil olmaq istəyən uşaq bu vedrədən bir bükülü kağız çıxarardı. Yanda duran üç nəfərə uzadır, onlar da alıb kağızı
açırdılar. Sənin qəbul olunub-olunmadığını deyirdilər. Məni babam
irəli apardı. Gözümü yumub kağızı çıxardım. Oxudular – Mübarək,
mübarək, qəbul olundu. Hacı bəyin baxtı var imiş, dedilər. Sevincək
evə gəldik. Nənə zolaq-zolaq çitdən bir heybə tikdilər, içinə əlifba
~ 94 ~

kitabı, dəftər və karandaş qoyuldu. Səhəri məni məktəbə yola saldılar. Yaxın olduğu üçün özüm tək getdim. Mirzə Bəşir Yusifzadə ana
dili dərsi, Mirzə Hüseyn Münşizadə fars və şəriət, Mirzə Dadaş –
coğrafiya, tarix, Xudadat Əzizbəyov hesab dərsini deyirdilər. Dərslərini yəqin ki, yuxarı siniflərdə də aparırdılar. Müəllimlərdən elə
qorxurduq ki, küçədə uzaqdan görəndə qaçıb gizlənirdik. Ən əzazili
Mirzə Hüseyn idi. Bir gün məscidin həyətində Kərbəlayı İbiş oğlu
Emili gərməşoğ çubuğuyla o qədər döymüşdü ki, çoxumuz ağlamağa başladıq, yalvardıq... yenə əl çəkmədi.
Mən məhəllə məscidində Mirzə Molla Hüseynin yanında da bir
az oxumuşdum. Uşaq döydüyü üçün qorxub getməmişdim. Xülasə,
mollaxanadakı palaz, döşəkcə əvəzinə skamya, lövhə, tabaşir olsa da,
döymək adəti qalmışdı. Bizə deyirdilər ki, siz çox xoşbəxtsiniz.
Quzanlı Molla Mehdi şagirdin qulağını dartıb çıxardıb. Mirzə Aslan
şagirdin başının tükünü yolur, sonra iki barmağı arasında üfürürdü.
Falaqqa yox idi. Ancaq dəstə-dəstə bağlanmış zoğal çubuqları göz
qabağında idi. Biri mənimdi, qalanından götür kefin nə qədər istəyir.
Eliş onları bəsləyirdi. Vay o günə ki, şagird səhv oxumuş ola. Onun
qələtini məcburən öz yoldaşlarına düzəltdirərdi. Səhv eləyinin əlinə
çubuqla vurmalı idi. Axı, öz yoldaşıdır. On dəqiqədən sonra bir yerdə
oynayacaq, amma əlac yoxdur, birtəhər vururdu; səhvin sayı qədər.
Əgər yavaş vurdusa, müəllim çubuğu özü götürüb, səhv çıxaranın
əlinə bərk vurardı ki, öyrənsinş O da eyni qaydada yoldaşını vursun.
Xülasə, evdə kötək, bayırda kötək, məktəbdə kötək, bircə yatanda
rahat olurduq. İki müəllimimiz vardı, sinfə çubuq gətirməzdilər. Biri
Avropa qaydası ilə qalstuk taxar, təmiz, səliqəli geyinib dərsə gələrdi;
Xudadat Əzizbəyov, o biri Mirzə Dadaş. Bunlar sinifdə şagirdə
mənəvi təsir ilə dərs öyrədərdilər. Xudadat müəllim ruscadan tərcümə
etdiyi əsərləri oxuyardı. Mirzə Dadaş dünyadakı dövlətlərin quruluşundan, istibdad, zülm kimi bizə məlum olmayan sözlərdən söhbət
açardı. Maraqlı coğrafi kəşflərdən danışardı. Xudadat müəllim hesab
dərslərində məsələləri indiki proqramlar əsasında həll etdirərdi. O biri
müəllimlər hələ ləbbadədən əl çəkməmişdilər. Bizi hər cümə günü
məscid aparardılar. Əvvəlcə dəstəmaz alıb, cümə namazını axundun
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rəhbərliyi ilə qılardıq”. (Zeynal Tağızadə, Ömrün üfüqləri, Bakı,
“Səda”. 2011, səh. 26-27).
Hüseyn bəy Münşizadə şair idi. Çakər təxəllüsü ilə şеir yazırdı.
Mir Möhsün Nəvvab onun haqqında yazırdı: «Mirzə Hüsеyn Çakər
ibn mərhum Mirzə Kərim ibn Hacı Məhəmməd Qarabağın Şuşa əhlindən, Qurdlar məhəlləsindəndir. Şuşada anadan olub. 30 yaşı var.
Farsca savadı var. Pеşəsi tacirlikdir. Təxəllüsü Çakərdir». (M.M.Nəvvab, Təzkireyi-Nəvvab, Bakı, “Azərbaycan”, 1998, səh. 450)
Mirzə Hüsеyn bəy Çakərin şеirlərindən bir yarpaq.
Fəraqi-arizi-alın salıb od canə, billahi,
Könül dərdi-fraqından dönübdü qanə, billahi.
Qılıb zülməti-zülfündə könüllər Xızır tək hеyran,
Ğəbində talib olmuş çеşməyi-hеyvanə, billahi.
Əzizim, gözlərim hifz еt ki, çox qan еtməsin axır,
Bu qədri qan еdən, vəhm еt ki, düşsün qanə, billahi.
Görən dəm xalını, zülfün, kəməndi-tar ilə tutmuş,
Salıb dama könül mülkünü, vеrməz danə, billahi.
Dəyib bəs ox ox üstə sinеyi-məcruhə pеykanın,
Dəxi yox, tab еdin ol nəvəki-mücganə, billiahi.
Təvafi-küyin ylər ruzü şəb bu binavə könlüm,
Olubdu şöləyi-ruxsarın pərvanə, billahi.
Yüz il təçlim еdən-еşqi Qеysü Fərhada,
Özün aqil bilən Çakər olub divanə, billahi.
Hüseyn bəy Münşizadə vətənpərvər idi. “Difai” təşkilatının və
onun qolu “Qarabağ məclisi”nin üzvü idi. “Qarabağ məclisi”nin
Şuşa komitəsinə doktor Kərim bəy Mehmandarov başçılıq edirdi. O,
1883-cü ildən Şuşada həkim işləyirdi. Onun köməkçisi Cahangir
xan Nuribəyov idi.Komitənin katibi Şuşa qarşılıqlı-kredit bankının
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direktoru Xuduş Quliyev idi. İcraiyyə idarəsinə və hərbi təşkilata
Məşədi Şamil Hacıyev başçılıq edirdi.
Komitənin üzvüləri: Muxtar bəy Muradov, İsmayıl bəy Axundov (bazar darğası), Süleyman Əsgərov (tacir), Hacı Sadıq Məmmədov, Məşədi Cəfər oğlu (İran təəbəsi), Məşədi Əhməd Əzimov,
Hacı Mirzə Hüseyn Kərim oğlu Münşizadə, Əfrasiyab Əzimov,
Kərbəlayı Yusif Mirsiyabov və başqaları-cəmi 18 nəfər.
1907-ci ildə Mirzə Hüseyn bəy Münşizadənin üzv оlduğu «Qarabağ məclisi»nin fəalları kütləvi tutquya məruz qaldılar. Martın 23 və
24-də Hüseyn Münşiyevi, Əfrasiyab Əzimоvu, Məşədi Şamil Hacıyevi, Zülfüqar bəy Haqverdiyevi, Xuduş Quliyevi, Kazım bəy Kazımbəyоvu və Məmmədcəfər Muxtarоvu Şuşa həbsxanasına saldılar.
Tutulanların hamısını Həştərxan quberniyasına sürgün etdilər. Məmmədcəfər Muxtarоv İran təəbəsi оlduğundan оnu İrana yоlladılar.

Qənbər bəy Tahirov
Qənbər bəy Ələsgər bəy oğlu Tahirov 2 avqust 1863-cü ildə
Cavanşir qəzasının Qapanlı kəndində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini
molla yanında almışdı. Sonra Şuşa real məktəbində oxumuşdu. Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. Seminariyanı tamamlayandan sonra Bakı şəhərində müəllim işləmişdi.
Azərbaycan cəmiyyətinin qabaqcıl hissəsinin bu prosesə kömək etməyə can atdığı və buna görə də ayrı-ayrı sahələrdə – tarix,
ədəbiyyat, dramaturgiya, mətbuat, musiqidə özünüifadə üsulu tapa
bildiyi bərpa olunan milli özünüdərk şəraitində həmin proseslərdə
müəllimlərin rolu olduqca mühüm bir məsələyə çevrilir.
Qənbər bəy müəllimlikdə və mətbuatda çalışmaqla yanaşı
olaraq, Azərbaycan musiqisinin taleyi haqqında düşünür və onun
gələcək perspektivlərini xəyalında canlandırırdı. O, bir neçə musiqi
alətində ifa etməyi bacarırdı. Bu bacarığa Zaqafqaziya (Qori)
Müəllimlər Seminariyasında yiyələnmişdi.
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Mirzə Cəlal Yusifzadə
Cəlal Hacı Mirzə Ələkbər oğlu 1863cü ildə Şuşa şəhərində dünyanı tanımışdı. İlk
təhsilini atasından almışdı. Sоnra ali təhsil
almaq üçün Kirman şəhərinə yоllanmışdı.
Təzkirəçi Mir Möhsün Nəvvab «TəzkirəyiNəvvab» adlı əsərində оnun haqqında yazır:
«Cənab Aхund Mirzə Cəlal rəhmətlik aхund
Hacı Mirzə Ələkbər оğlu Qarabağ vilayətinin əhalisindəndir. 1277-ci ildə (hicri
qəməri-Ə.Ç.) anadan оlmuşdur. Hal-hazırda
33 yaşı var. Хоşqamət, хоşхasiyyət, хоştəbiət bir cavandı. Özünəməхsus gözəl хasiyyəti var. Qarabağ üləmalarındadır. Girmanda (Kirmanda-Ə.Ç.) cənab Hacı Məhəmməd
хan bin Hacı Kərim хan bin Zəhirədövlət İbrahim хan Qacarın hüzurunda, təqribən оn il еlmləri təhsil еtmişdir. Оnun təхəllüsü Cəlaldır. Bəzən azərbaycanca və farsca şеir yazır, şеirləri pərakəndədir.
Divanı yохdur.» (M.M.Nəvvab, Təzkireyi-Nəvvab, Bakı, “Azərbaycan”, 1998, səh. 367.)
Mirzə Cəlal şair idi. Öz adlı ilə gözəl şеirlər yazırdı.
Mirzə Cəlal aхund idi. Qеyd еdək ki, Şuşa şəhərində yayılan
«Kərimхani» təriqətini Mirzə Cəlal yaratmışdı. Yazar Mir Yusif
Vəzir Çəmənzəminli yazır: «Mirzə C. İrandan döndükdən sоnra bu
da Şuşaya Kərimхanilik gətirdi. Şəhərin оn yеddi məscidin birinə də
bu çəkilib, başına mürid tоplamağa çalışmışdı.»
Mirzə Cəlal görkəmli pedaqoq idi. Uzun illər uşaqların savadlanması ilə məşğul olmuşdu.
Mirzə Cəlal musiqişünas idi.
M.Ə.Rəsulzadənin münəvvər bir alim və vaseh məlumata
sahib bir şeirşünas adlandırdığı Mirzə Cəlal Yusifzadə (1863–192?)
maarifçi ziyalılar nəslinin nümayəndəsidir. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı ədəbiyyat və poeziyanı dərindən bilən Mirzə Cəlal qəzəllər,
mənzum hekayələrdə yazmış, muğamları da gözəl bilir, ifa edirdi.
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M.C.Yusifzadənin musiqi təhsili olmamışdır. Lakin o məhz musiqi
tarixinə «Fərhad və Şirin» operasının müəlliflərindən biri kimi daxil
olmuşdur. Operanın librettosunu o yazmışdır. Mirzə Cəlalın tarzən
Mirzə Zeynalı cəlb etməsi haqqında da məlumatlar vardır. Mirzə
Cəlal Yusifzadənin oğlunda «Fərhad və Şirin» operasının əlyazma
şəklində 2 libretto-direksion nüsxəsi saxlanılır eyni zamanda. Sonralar operanın musiqi tərəfinin işlənməsinə kamançaçalan Aleksandr Ohanezaşvilini (1899–1932) cəlb edilir.
Müəllifin həmyerlisi Firidun Şuşinski yazırdı ki, M.C.Yusifzadə
"...ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, 40 ilə yaxın müəllimlik
etmişdir. Bundan əlavə Mirzə Cəlal ədəbi yaradıcılıq və musiqi ilə
məşğul olmuşdur. ...Şeirlər, pyeslər yazmış, həm də tərcüməçiliklə
məşğul olmuşdur. Mirzə Cəlal məşhur Saşa Oqanezaşvilinin "Fərhad
və Şirin" operasının librettosunu yazmış, ...Mir Möhsün Nəvvabın musiqi məclislərində yaxından iştirak etmişdir (F.Şuşinski. "Şuşa", Bakı,
Gənclik nəş. 1998, səh.255-256).
Mirzə Cəlal Yusifzadə Zaqafqaziya seyminin işində (1918)
Müsavat və demokratik bitərəflər qrupunda təmsil olunmuş, həmin
siyahıda 28-ci şəxs olmuşdur.
Mirzə Cəlal Yusifzadə xalqımızın bir çox görkəmli övladları
ilə tanış idi, onlarla şəxsi və yaradıcı əlaqə saxlayırdı. 1920-ci ilin
payızında N.Nərimanov Şuşaya gələrkən o, Mirzə Cəlalla görüşmüş, onunla söhbət etmişdi. Alim Yusifzadə öz xatirəsində yazır:
“Güman etmək olar ki, Nəriman Nərimanovla aparılmış söhbətdə
xalqın savadlanması və maarif məsələlərinin həlli mühüm yer tutmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, həmin görüşdən sonra Mirzə Cəlal
Qarabulaq (Qaryagin, indi Füzuli şəhəri) qəsəbəsinə, müəllim hazırlığı kurslarında işləməyə dəvət edilmişdir”.
Mirzə Cəlalın ilk həyat yoldaşı Leyla xanım öldüyü zaman
uşaqları azyaşlı idilər və o, Əbdüləli əmisinin qızı Ziba xanımla evlənmiş, Ziba xanım uşaqlara həqiqi mənada analıq etmişdir. Ziba
xanım 1940-cı ildə vəfat etmiş, Alim müəllimin yazdığına görə köhnə qəbiristanda əri Mirzə Cəlalın yanında dəfn olunmuş, lakin müharibə dövründə qəbirlər dağıdılaraq itirilmişdi.
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Mirzə Cəlal jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul оlmuşdu. 1909-cu
ildə çıхan, 1911-ci ildə bağlanan «Səda» qəzеtində çalışmışdı. 19121915-ci illərdə çıхan «Sədayi-Həqq» qəzеti ilə əməkdaşlıq еtmişdi.
Mirzə Cəlal bir müddət Оrta Asiyada yaşamışdı. 1912-ci ildə
Buхarada tacik dilində «Turan» adlı qəzеt çıхarmışdı. Rеdaktоrluğunu da özü еtmişdi. 1912-ci ildə çıхan, 1913-cü ildə qapanan
«Buхarеyi-Şərif» qəzеtinə də başçılıq еtmişdi. Eləcə də «Turan» qəzetinin redaktoru və naşiri olmuşdur.
Etiraf olunmalıdır ki, Mirzə Cəlal Yusifzadənin ədəbi, bədii
və ictimai fəaliyyəti, mətbuat sahəsindəki xidmətləri, bədii-publisistik yaradıcılığı ayrıca tədqiqata möhtacdır. Onun "Həyat", "İrşad",
"Tazə həyat", "İttifaq", "Hilal", "Asari-həqiqət", "Sədayi-həqq" və
b. qəzetlərdə C.C.Y, Cəlal Qarabaği, Cəlal Yusifi, Mirzə Cəlal
Yusifzadə və digər imzalarla çıxış etməsi məlumdur. Mirzə Cəlalın
1911-1912-ci illərdə Bakıda ana dilində nəşr etdiyi "Həqiqəti-əfkar"
(Fikirlərin həqiqəti - A.R.) qəzetini onun mətbuat sahəsindəki fəaliyyətinin ən yüksək məqamı kimi dəyərləndirmək olar. Azərbaycan
arxivlərində bir nömrəsi də tapılmayan bu mətbuat orqanının tam
dəsti akademik İsa Həbibbəylinin maddi və mənəvi dəstəyi ilə
Rusiya Dövlət Arxivinin Sankt-Peterburq Filialından bu sətirlərin
müəllifi tərəfindən gətirilərək AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun arxivinə təhvil verilmişdir.
Mirzə Cəlal Yusifzadənin müdirliyi və sahibi imtiyazlığı (redaktorluğu və naşirliyi) ilə "Həqiqəti-əfkar" qəzetinin ilk sayı 1911-ci
il 29 oktyabr tarixində, şənbə günü, Bakıda Nikolayevski küçəsində
yerləşən Tağıyevin Qız məktəbinin (indiki AMEA M.Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun – A.R.) altında, Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsində o vaxtın leksikonu ilə desək "təb edilmişdir". Qəzet
A-2 formatlı, dörd səhifəlik, həftədə bir dəfə işıq üzü görən "siyasi,
ədəbi, fənni, ictimai və iqtisadi türkcə" mətbuat orqanı idi. Birinci sayın ilk səhifəsinin əsas bildirişində müdir və sahibi imtiyaz oxucularına üz tutaraq yazırdı: "Həqiqəti-əfkar". Oktyabr ayının 29-dan etibarən həftədə bir dəfə şənbə və müsəlman bayramlarının sabahı günləri
"Həqiqəti-əfkar" qəzetəsi nəşr olunacaqdır. Elm və ədəbdən bəhs
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edən məqalələr üçün qəzetəmizin səhifələri açıqdır" ("Həqiqəti-əfkar" qəz., Bakı, 1911, 29 oktyabr, № 1, səh. 1).
Mirzə Cəlal Yusifzadə qəzetin məram və məqsədini ilk nömrənin baş yazısında belə bəyan etmişdir: "H.Ə" (Həqiqəti-əfkar - A.R.)
intişarından əsl məqsədimiz Qafqaz türk həmvətənlərimizə məlumat
verməkdir. Siyasi, iqtisadi, ictimai, əxlaqi, ədəbi... hər qism məqalələrə vərəqələrimizdə yer vardır. Şəxsi qərəzdən xali, ədəb dairəsindən
xaric olmaqdan ari hər günə məqalələr və əxbar dərc olunacaqdır.
Möhtərəm ədib, mühərrir və alimlərdən rica olunur ki, bizim bu
müxtəsər vərəqparəmizin islahına məxsus bəzli-itaət buyursunlar. Bir
mətləbdə səhvlərimiz və xətamız olursa göstərmək ilə bizi xoşhal eyləsinlər" ("Həqiqəti-əfkar" qəz., Bakı, 1911, 29 oktyabr, № 1, səh. 1).
Bu bir neçə cümlə qəzetin və onun redaktorunun demokratik
dəyərlərə sadiqliyini, cəmiyyətin maariflənməsi yolunda məşəqqətlərə dözümlülüyünü, həqiqətin, doğrunun söylənilməsində inadcıllığını təcəssüm etdirən çox açıq bəyannamədir. Burada xalqına xidmət etmək istəyən jurnalistin, mühərririn yüksək "əfkarı"ı və əxlaqi
dəyərləri ön plana çəkilir, şəxsi qərəzlər üçün vərəqparələrdə yer
tapılmayacağı bildirilir. "Həqiqəti-əfkar"ın birinci səhifəsində "C"
imzası ilə yer alan bu yazı qəzetin tutacağı yolu nişan vermişdi.

Mirzə Şərif Mirzəyev
Mirzəyev Mirzə Şərif Mirzə Həsən oğlu (1863, Şuşa-1937) Mirzəyev Mirzə Lətifin qardaşı. Qafqaz Hərbi Dairəsi Qərargahının
məmuru (1900).
Tiflis şəhər məktəbində oxumuş, 1879-cu ildə Qori müəllimlər seminariyasına qəbul olmuşdu. 1882-ci ildə Zaqafqaziya (Qori)
Müəllimlər seminariyasını bitirmişdi. İyirmi ildən artıq Tiflis və
Şuşa məktəblərində dərs demiş, zabitlər məktəbində Şərq dilləri
müəllimi olmuşdur. 1906-1920 illərdə Tiflis mətbuat işləri idarəsində türk, rus, fars, ərəb və s. dillərdə mətbuatın senzoru olmuş, Birinci Dünya müharibəsi zamanı hərbi senzurada da işləmişdir.
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1905-dən Tiflis Mətbuat Komitəsində Şərq dilləri üzrə senzor,
1908-dən baş senzor kimi xidmət etmişdi.
20 fevral 1906-cı ildə Tiflisdə açılmış erməni-müsəlman «barışdırıcı» qurultayının Tiflisdən üzvü seçilmişdi. AC Nazirlər Şurası
mətbuat işləri üzrə müfəttişliyin baş müfəttişi vəzifələrində işləmişdi.
Mirzə Şərif Mirzəyev rusca 200 səhifəlik «Qafqazda türk
mətbuatı tarixindən xatirələr» adlı əlyazmanın (1925) müəllifidir.
Mirzə Şərif Mirzəyev yeni açılan Bakı universitetində fars
dilindən dərs demişdi. (ГИААР, ф.309, оп.1, д.819, л.36.)
Görkəmli dövlət və mətbuat xadimi Həbib Cəbiyevin tapşırığı
və köməyi ilə Azərbaycan milli mətbuatı, o cümlədən "Molla Nəsrəddin" jurnalı, C.Məmmədquluzadə, Ömər Faiq və b. mollanəsrəddinçilər barədə xatirələrini yazmışdır. Mətbuatda Azərb. jurnalistikası haqqında məqalələr çap etdirmişdir. Şəxsiyyətə pərəstiş dövründə öldürülmüşdür.

Mirzə Əli Mühərrir
Əli Hacı Abbas oğlu 1865-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya
gəlmişdi. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra mədrəsə də
təhsilini davam etdirmişdi. Savadlı olduğundan dolayı mirzə ünvanı
daşıyırdı. Ticarətə məşğul olmuşdu.
Mirzə Əli də şair idi. Mühərrir təxəllüsü ilə şeir yazırdı.
Mir Möhsün Nəvvab onun haqqında yazır: “Mirzə Əli Bin
Hacı Abbas Agəh-vəfat edib-1221.
Mirzə Əlinin təxəllüsü Mühərridir. Farsca və türkcə savadı
vardır. Hər cür şer yazır. Divanı yoxdur, yaxşı xətti vardır. Divanı
yoxdur, yaxşı xətti var. Yaşı 45 olar. Aşağıdakı şeirlər onun xəyalının məhsuludur.
Mirzə Əli Mühərririnin farsca qəzəli
Vəfa yolunda can-başımdan keçdim, ey dost,
Gəl, gəl ki, nəgərinəm sənin, gəl, ey dost.
Əgər haqsızcasına xəncərlə töksən qanımı,
Tök, ürəyimin qanı sənə qurban, ey dost.
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Ehtiraslılar qəlbinin güzgüsünə sən nəzər salma,
Həqiqətən hamı əyri görünəndir, ey dost.
Hökmün nəyə olsa, əhdim ona olsun,
Bundan sonra sənə “Lə” (yox) sözün demərəm, ey dost.
Eşqinin şahidi əlindən əgər zəhər içsə,
Sədaqətindən şəfa tapar, ey dost.
Mühərrir, cans, məhəbbət üzündən bax gəldi
Cani-dildən sənin ayağına, ey dost.
Nəvvab Seyid Möhsün ağa naxoş olan vaxtda Mirzə Əli
mühərrir bu əybatı 1330 tarixində yazıb, cənabi-Nəvvaba göndərib,
əhvalpürs olub.
İstedadlı ədib, böyük Nəvvab,
Əsil-nəcəbdə göylərdən də üstün.
Fəzilət və kəramət bağının meyvəsi sənsən,
Mələklər şahının oğlu sənsən.
Allah Lütfünün dəryasının dürrü sənsən.
Eşitdim ki, o əziz vücudun
Abu həvadan xəstəlik tapıb.
O qadir Allahdan istəyirəm ki,
Sənin canının əziyyətini mənim gözümə versin,
Sənin düşmənlərini zəlil etsin,
Hər iki gözünə bəla oxu batsın.
Sənin varlığın millətə lazımdır.
Lakin bu xeyir-dua da vacibdir.
Haqdan sənin görünüşünü arzulayıram.
(haqq) xeyirli gözlərinə işıq vesin.
Mühərrir ürəkdən xeyrini istər,
Təkcə üzdə yox həm də arxada”.
[Mir Möhsün Nəvvab, Təzkireyi-Nəvvab, Bakı, “Azərbaycan”, 1998, səh. 539].
Mirzə Əli Mühərrir jurnalist kimi "İqbal" qəzetində fəaliyyət
göstərmişdi.
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Həsən bəy Bağırbəyov
Həsən bəy Kərim bəy oğlu 9 fevral 1866-cı ildə Şuşa şəhərində dünyaya gəlmişdi. Şuşa real məktəbini bitirmişdi. Zaqafqaziya
(Qori) Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdu. 12 iyun 1885-ci
ildə seminariyanı tamamlamışdı. 6 iyul 1885-ci ildə Yelizavetpol
(Gəncə) qəzasının 2 sinifli Goran kənd məktəbinə müəllim təyin
olunmuşdu. Məktəbin nəzarətçisi (direktor) vəzifəsində çalışmışdı.
25 noyabr 1887-ci ildə İrəvan quberniyasının Uluxanlı normal məktəbinə müəllim kimi dəyişilmişdi. Uluxanlı məktəbi həyata qədəm
qoyduğu ilk ildə Allahverdi Hacı Hüseyn oğlunun evində yerləşmişdi. Məktəbin ilk müdiri o zaman tanınmış maarifçi Muxin olmuşdur. Xanlar bəy Həsənbəyov, Hacı Məşədi Hüseyn məktəbin ilk
müəllimləri olmuşlar. Sonralar bu işə Məmməd bəy Qazıyev,
Əbdüləli bəy Muxtarov, Hacı Molla Kərim də qoşulmuşlar. Uluxanlı məktəbinin ən yaddaqalan tarixi günü isə 1887-ci ilin fevralında Cəlil Məmmədquluzadənin bu məktəbə müəllim təyin edilməsi
ilə bağlıdır. Həsən bəy Bağırbəyov Mirzə Cəlillə dostluq edirdi.
Həsən bəy Bağırbəyov 18 dekabr 1887-ci ildə Cavanşir
qəzasının Bərdə kənd məktəbinə dəyişildi. O, 7 avqust 1890-cı ildə
Nuxa (Şəki) qəzasının Padar kənd məktəbinə müəllim göndərildi.
Ordan isə 30 iyul 1893-cü ildə Vəndam kənd məktəbinə nəzarətçi
(direktor) göndərildi. Bir müddət burda çalışdı. 11 avqust 1895-ci
ildə Cavanşir qəzasının Alpout kənd məktəbinə dəyişildi.
Həsən bəy Bağırbəyov 15 aprel 1896-cı ildən 28 avqust 1900-cü
ilədək Şuşa qəzasının Gülablı kənd məktəbində övladlara dərs verdi.
O, həm də milli teatrın, mətbuatın inkişafında fəaliyyət göstərmişdi.
Həsən bəy Bağırbəyov 8 oktyabr 1902-ci ildə Yelizavetpol
(Gəncə) şəhərinin Bağmanlar qəsəbə məktəbində nəzarətçi (direktor) vəzifəsində çalışmışdı. 4 may 1904-cü ildə həmin qəsəbədəki
rus-tatar məktəbinə nəzarətçi (direktor) vəzifəsinə dəyişilmişdi.
Həsən bəy Bağırbəyov müəllimlik peşəsinə bəslədiyi vicdani
münasibətə görə, 1 iyun 1908-ci ildə quberniya katibi mülki çini, 1
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yanvar 1909-cu ildə 3-cü dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” ordeni,
“Çalışqanlığa görə” yazılı gümüş medalla təltif olunmuşdu.
Həsən bəy Bağırbəyov 1919-cu ildə, AXC dönəmində Gəncə
sənət məktəbinin direktoru idi.

Mir Haşım bəy Vəzirov
Mir Haşım bəy Mir İman ağa oğlu 1867ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Öncə
molla yanında, müdərrislərdən Molla Həmid və
Molla Əlidən dərs almışdı. Sonra şəhər məktəbini bitirmişdi. Irəvan Müəllimlər Semina-riyasında oxumuşdu. Müəllimlər Seminariyasını tamamladıqdan sonra Böyük Vedi kəndində
müəllimliyə başlamışdı. Sonra dəyişilərək Cavanşir qəzasının Alpout, Şəki qəzasının Kiçik
Köynük, Cavanşir qəzasının Bərdə kəndlərində
müəllimlik etmişdi. Bir müddət isə məktəb naziri (müdiri) işləmişdi. Imperator Nikolay Aleksandroviçin tacgüzarlığı ilə bağlı Şuşada «müsəlman-rusi» məktəbi yaradılır. Mir
Haşım bəyi bu məktəbə nazir (direktor) vəzifəsinə dəvət edirlər.
Üzeyir Hacıbəyov ilk təhsilini Şuşada, H.Vəzirovun müdir olduğu
(1897-1899) ikiillik rus-tatar məktəbində almışdır. Sonra o, Şuşadakı mədrəsədə ərəb-fars dillərini öyrənmişdir. 1899-cu ildə isə o, rustatar məktəbini əla qiymətlərlə bitirmiş və elə həmin ildə də təhsilini
davam etdirmək üçün Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının aşağı hazırlıq sinfinə daxil olmuşdur.
Mir Haşım bəy Vəzirov məktəbdə işləməklə bərabər Şəhər bələdiyyə idarəsinə qlasnı seçilmişdi. Ictimai işlə qızğın məşğul olmuşdu. Şuşa real məktəbin hazırlıq sinifində ana dilindən dərs demişdi.
Mir Haşım bəy təəssübkeş bir millətçi idi. 1905-1906-cı illərdə
erməni quldurlarına qarşı mübarizə etmişdi. 1906-cı ildə hökumət
tərəfindən tutulub, sürgün edilməsinə qərar verilmişdi. Onun sürgün
olunması barədə artıq hökm verilir. Lakin xəstə olduğundan Mir
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Haşım bəyin sürgünə göndərilməsi təxirə salınsa da, qubernatorun
razılığı ilə sağalan kimi Şuşadan Stavropola sürülmüşdü. Onun sürgün həyatı uzun çəkmir, artıq 1906-cı ilin ortalarında sürgündən azad
olunan Mir Haşım bəy Şuşaya, sonra Bakıya qayıdır və ömrünün axırınadək Bakını özünə daimi məsgən edir. Bakıya qayıtdıqdan sonra
Ə.Ağaoğlunun «İrşad» qəzetində əməkdaşlıq edən Mir Haşım bəy
sonra bir müddət qəzetin müvəqqəti redaktoru olmuşdu. «Irşad»ın on
beş nömrəsi onun redaktorluğu ilə çıxmışdı. «Irşad»dakı fəaliyyəti ilə
Mir Haşım bəyin professional jurnalistlik dövrü başlamışdı.
Mir Haşım bəy Vəzirov 1916-cı ildə vəfat edib.
Mir Haşım bəy Vəzirov jurnalist kimi. Seminariyada təhsil
illərindən başlayaraq, Haşım bəy mətbuatla maraqlanıb, "Kəşkül” qəzeti üçün kiçik həcmli məqalələr yazıb. H.Vəzirov seminariyanı bitirdikdən sonra 19 il müəllimlik edib. İrəvan quberniyasının bir çox
qəza və kəndlərində dərs deyib, məktəb direktoru kimi çalışıb. Pedaqoji fəaliyyət Vəzirova doğma xalqının məişətinin daha dərindən öyrənilməsinə imkan yaradıb. Xalq həyatından, məişətdən öyrəndikləri
onun bir yazıçı-jurnalist kimi fəaliyyətinə səmərəli təsir göstərib.
İrəvan quberniyasından Qarabağa qayıdan Vəzirov Şuşada
açılan yeni tipli məktəbdə fəaliyyət göstərib. Öz bilik və bacarığını
maarifçiliyə yönəldib. Rus klassiklərinin əsərindən tərcümələr edib,
1904-cü ildə "Otello” faciəsini ilk dəfə olaraq Şuşada tamaşaya qoyub. Mətbuat tarixi üzrə araşdırmaçı, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, "Şərq” qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlının "Azərbaycan mətbuat tarixi” (1875-1920-ci illər) adlı əsərində Haşım bəy Vəzirovun
fəaliyyətinə və təsis etdiyi mətbu orqanlara geniş yer ayrılıb. Müəllif
araşdırmasında qeyd edib ki, Şuşada ictimai işlə məşğul olan Haşım
bəy Vəzirov şəhər bələdiyyə idarəsinin apardığı milli ayrıseçkilik
siyasətinə, məxsusi olaraq azərbaycanlılar yaşayan məhəllələrin baxımsız qalmasına etiraz etdiyi üçün təqiblərlə üzləşib.
A.Aşırlı kitabında vurğulayıb ki, H.Vəzirovu susdurmaq,
zərərsizləşdirmək üçün ən böyük canfəşanlığı erməni millətçiləri
edirdilər: "Bütün təqib və təzyiqlərin sonunda Haşım bəy Vəzirov
ölkədən sürgün edildi. Onun sürgün həyatı uzun sürmədi, 1906-cı
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ildə vətənə qayıtdı və ömrünün sonunadək Bakıda yaşadı. Sürgün
həyatından sonra yaxın qohumu Əhməd bəy Ağaoğlunun dəvəti ilə
"İrşad” qəzetində fəaliyyətə başladı. Bir müddət qəzetin müvəqqəti
redaktoru kimi çalışdı. Özünün müstəqil qəzet nəşr etmək istəyini
Hacı Zeynalabdin Tağıyevə bildirən H.Vəzirov Bakı Bələdiyyə
İdarəsinə rəsmi müraciət edərək "Təzə həyat” adlı mətbu orqanın
nəşrinə icazə istədi. Olduqca çətin və mürəkkəb şəraitdə H.Vəzirov
"Təzə həyat”ın çapına razılıq aldı. 1907-ci ilin aprel ayının 1-də
qəzetin ilk sayı işıq üzü gördü. Qəzet öz məram və məqsədini
"Məqsədimiz” adlı baş məqalədə izah edərək yazırdı: "Təzə həyat”
öz məsləkində bir an hürriyyət, müsavat, ədalət və bunların eyni
olan islamiyyət caddasından xaric olmayacaq. Bu halda nəinki Rusiya müsəlmanlarının, bəlkə cəmi aləmi-islamın həyatı, dolanacağı
və məişətləri tazə bir şəklə düşüb və düşür. Ona görə də "Təzə həyat” müsəlmanların bu tazə məişət şərtlərinə düşməyə, bu yolda nə
sayaqilə getmək lazımdırsa, həmin yola çəkməyə xidmət edəcəkdir”. Baş məqalədən göründüyü kimi, H.Vəzirov müsəlman həmrəyliyini önə çəkir. Dünya müsəlmanlarının qayğılarını, çətinliklərini, onların inkişafına mane olan amilləri bir arada götürürdü. Müsəlmanların dövrün tələblərinə uyğun yeni məişət şəraitinə uyğunlaşdırılması, düşüncələrinin müasirləşdirilməsi də "Təzə həyat”ın qarşısına qoyduğu vəzifələrdən idi”. Müəllif əsərində bəyan edib ki, Vəzirovun yaradıcılığında və "Təzə həyat”ın ideya-siyasi istiqamətlərindən doğan millətçilik də var idi. Ona görə də bəzən bu mətbu orqanı "panislamizm”də, "pantürkizm”də suçlayırdılar: "Haşım bəyin
milli düşüncələri onun vətənpərvərliyindən, millətini sevməkdən və
islam dəyərlərindən doğurdu. Onun üçün "millətin tək-tək şəxslərinin hamısı qiymətli bir üz idi” və Haşım bəy "əhli sərvətlə, rəncbəri,
rəiyyəti” fərqləndirmirdi. O, əlinin əməyi, zəhməti hesabına dolananları, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən çalışqan insanı
millətinin sərvəti hesab edirdi. Siyasi baxımdan "Təzə həyat”ın
"tərəqqipərəstlik yolu tutacağına”, "Rusiyada rus millətinə verilən
hüquq və imtiyazların” müsəlmanlara da tətbiq olunması üçün mübarizə aparacağına işarələr verilirdi. Dil məsələsində qəzet mümkün
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olan qədər istilahlardan qaçacağını, sadə dildə yazacağını qarşısına
əsas məqsəd qoymuşdu. Qəzet öz ətrafına dövrün tanınmış qələm
əhlini, publisistləri topladı. Bu sırada M.Ə.Sabir, M.Hadi,
M.S.Ordubadi, Məşədi Azər, Hacı İbrahim Qasımov, Axund Yusif
Ziya Talıbzadənin adları var”.
Araşdırmaçı öz kitabında vurğulayıb ki, "Təzə həyat”ın 1907-ci
il aprelin 1-dən dekabrın 31-dək 209, 1908-ci ildə isə 230 nömrəsi
işıq üzü görüb. 1906-cı ilin sentyabr ayında Bakı General-qubernatorun əmri ilə "zərərli istiqamətinə görə” qəzetin nəşrinə xitam verilib: "Haşım bəy Vəzirov bundan sonra yenidən qəzet nəşr etmək üçün
Bakı Şəhər Bələdiyyə İdarəsi rəisinə müraciət edib və "İttifaq” adlı
qəzetin çapına icazə alıb. 1908-ci ilin dekabr ayının 1-də "İttifaq”ın
ilk sayı oxuculara çatdırılıb. Siyasi, ictimai və ədəbi qəzet olan "İttifaq” gündəlik nəşr olunurdu. Bu mətbu orqanın ən fəal əməkdaşları
Məhəmməd Hadi və Ələbbas Müznibi idi. Azərbaycan romantik ədəbiyyatının nümayəndəsi olan Hadi yazdığı şeirləri bu qəzetdə çap etdirirdi. Rus ədəbiyyatının klassiklərindən L.N.Tolstoy, İ.V.Qoqol,
Qriboyedov, Nekrasov barədə qəzetdə ardıcıl yazılar nəşr olunub.
Cənubi Azərbaycanda gedən azadlıq hərəka-tına, onların fəallarına
geniş yer verilirdi. H.Vəzirovun özü "İttifaq”da həm açıq, həm də
gizli imzalarla çıxış edir, dövrün oxucularına tanış gələn "Keyfim gələndə” başlığı ilə dərc etdiyi yazıları "Birisi” imzası ilə çapa verirdi.
Nəşr olunduğu dövrün ilk ayında, yəni 1908-ci ilin dekabrın 1-dən
31-dək qəzetin 25 nömrəsi, 1909-cu ildə isə 226 nömrəsini çıxarmaq
H.Vəzirova nəsib oldu. "İttifaq”ın 221-ci nömrəsində islam dinindən
sui-istifadə edib, fanatizmi, cəhalət yayanların ciddi tənqidi "İttifaq”ın bağlanamsına səbəb oldu. Senzorun verdiyi məlumatlar əsasında H.Vəzirov cəzalandırıldı və Bakı Şəhər İdarəsi rəisinin əmri ilə
"İttifaq” 1909-cu ilin oktyabr ayının 3-də bağlanıldı”.
"Səda” qəzetinin nəşr edilməsi və "Nida”, "Kafkazets”, "Sədayi-vətən” adlı qəzetlərin aqibəti...
A.Aşırlı əsərində bildirib ki, Haşım bəy Vəzirov baş verən bu
hadisələrdən sonra ruhdan düşmədi və "Səda” adlı qəzetin nəşri üçün
çalışdı. "Nəhayət, 1909-cu ilin mart ayının 9-da "Səda”nın nəşri qa~ 108 ~

nuniləşdi: "H.Vəzirov qəzetin çapına icazə alsa da, vaxtında onun
nəşrini həyata keçirə bilmədi. "Səda”nın ilk sayı icazə alındığı vaxtdan yeddi ay sonra, oktyabr ayının 12-də çıxarıldı. "Səda”nın məsləyinə gəlincə, redaktor-naşir Vəzirov bu barədə yazırdı: "Qəzetin
məsləki millətimizin tərəqqi və təalasına çalışıb müsəlmanları ittifaq
və ittihada dəvət etməkdən ibarət olacaq, dili isə türk, sadə Azərbaycan dili olacaq”. Bu qəzetin nəşrindən sonra da yerli hakimiyyət
orqanları, Senzura Komitəsi əməkdaşları H.Vəzirovun sakit tərzdə
qəzetçilik işi ilə məşğul olmasına imkan vermədilər. Bütün təqib,
təzyiq kampaniyasına, həbsinə və cərimələnməsinə baxmayaraq,
Vəzirov öz məfkurə istiqamətini qətiyyətlə müdafiə edə bildi. Bəzi
hallarda Haşım bəy "zərərli məqalələr” yazdığını Bakı Şəhər İdarəsi
rəisinə, polis idarəsinə, jandarma rəisinə bildirmişdisə də, bu, yalnız
manevr idi, fikri yayındırmaqla bağlanmış qəzetlərin çapına yenidən
icazə verilməsi üçün atılırdı. 1909-cu ilin oktyabrından 1911-ci ilin
avqustunadək "Səda”nın 479 nömrəsi çıxmışdır. 1911-ci ilin avqust
ayının 14-də qəzet bağlandı”. Araşdırmaçı əsərində qey edib ki,
"Səda” qəzeti bağlandıqdan sonra Haşım bəy Vəzirov "Nida” adlı
qəzet nəşr etmək istəyindən olur, lakin bu istəyi baş tutmur.
Məcburən rus dilində "Kafkazets” qəzetinin çapına icazə alan Vəzirovun bu istəyi də uzun müddətə reallaşmır. "Səda”nın bağlanmasından 40 gün sonra "Kafkazets” işıq üzü görür və cəmi 11 nömrəsindən sonra "zərərli fəaliyyətinə” görə nəşri dayandırılır. Bu mətbuat
fədaisi yenidən qəzet nəşri üçün çalışır və nəhayət, "Sədayi-vətən”
adlı mətbu orqanı nəşr edir. 1912-ci ilin mart ayında "Sədayi-vətən”
bağlanılır.
Müəllif kitabında bildirib ki, "Sədayi-həqq”in ilk nömrəsi,
1912-ci ilin mart ayının 21-də oxuculara çatdırılıb: "Maraqlıdır ki,
"Sədayi-həqq”in nəşri üçün icazə Gəncə quberniyasının Cavanşir
qəzasının Qapanlı kənd sakini Salman Kərbəlayi Qəhrəman oğlu
Tahirovun adına verilib. Ancaq əsl həqiqətdə bu qəzetin redaktoru
Haşım bəy Vəzirov idi. Gündəlik nəşr olunan, Vəzirovun çap etdirdiyi qəzetlərin ən uzunömürlüsü "Sədayi-həqq” ədəbi-siyasi, fənni,
iqtisadi-ictimai qəzet idi. Belə ki, bu mətbu nəşr 1912-ci ilin
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martından 1915-ci ilin mayınadək fasiləsiz çap olunmuş, oxuculara
çatdırıldı. "Sədayi-həqq”in fəaliyyətinin ən fəal dövründə Birinci
Dünya müharibəsi başlandı və bu səbəbdən o dövrdə nəşr olunan bir
çox mətbu orqan kimi ona da nəzarət qat-qat artırıldı. 1914-cü ildən
"Sədayi-həqq”də mülki və hərbi çinovniklərin ciddi nəzarəti altında
çap olunurdu. Yalnız hərbi senzorun icazə verdiyi xəbər və məlumatlar qəzetlərdə dərc oluna bilərdi.
Qəzetin 1914-cü ilin dekabr ayının 18-də çap olunmuş sayında H.Vəzirovun "Birisi” imzası ilə çıxan "Sarı qamış” felyetonu ilə
"Sədayi-həqq”in çətin günləri başladı. Bu dövrdə Birinci Dünya savaşında Qafqaz cəbhəsində ağır döyüşlər gedir, türk qoşunları Qara
dəniz limanlarını ələ keçirirdilər. Hərbi senzura Sarıqamış ətrafında
gedən əməliyyatları və rus ordusunun məğlubiyyətini nəzərə alıb
"Sədayi-həqq”də gedən "Sarı qamış” felyetonunu cəmiyyət üçün zərərli sayaraq qəzetin bağlanmasına qərar verdi. Hakim qüvvələr
"sarı qamış” ifadəsinə görə təkcə qəzeti bağlamaqla öz işlərinə yekun vurmadılar, qəzetin redaktor-naşirini də cinayət məsuliyyətinə
cəlb etdilər. Keçirilən məhkəmə prosesində H.Vəzirov üç ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Bu məhkəmə prosesi Vəzirovun
səhhətinə ciddi təsir etdi və o, 1916-cı ilin fevral ayının 4-də dünyasını dəyişdi”. Haşım bəyin vəfatı xəbəri ziyalıları, mətbuat işçilərini, tələbələri onun yaşadığı Yuxarı Piryut küçəsindəki 18 nömrəli
binanın qarşısına topladı. Cənazə namazından sonra şəhərin bir neçə
yerində matəm mitinqləri keçirildi. Təzəpir məscidi qarşısında keçirilən matəm yığıncağında müəllimlər adından Sultan Məcid Qənizadə nitq söylədi. Natiq Vəzirovun pedaqoji fəaliyyətindən, onun
Azərbaycan təhsilinə verdiyi töhfələrdən danışdı. Sonra cənazəni
"Səda” mətbəəsi qarşısına gətirdilər. Matəm mərasimində mətbuat
nümayəndələri adından "Açıq söz” qəzetinin baş mühərriri
M.Ə.Rəsulzadə nitq söylədi. M.Ə.Rəsulzadə Haşım bəyin vəfatını
yalnız Azərbaycan mətbuatı üçün deyil, bütün Qafqaz mətbuatı
üçün ağır itki olduğunu bildirdi. Növbəti matəm mərasimi "Nicat”
Maarif Cəmiyyəti qarşısında da keçirildi. Sonra mərhumun cənazəsi
şəhər qəbiristanlığına gətirilərək dəfn olundu”.
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Akıf Aşırlı araşdırmasında qeyd edib ki, Azərbaycan mətbuatının inkişafı naminə böyük çətinliklərə sinə gərən Haşım bəy Vəzirovun ən böyük xidmətlərindən biri "Səda” mətbəəsini yaratmasıdır:
"H.Vəzirov "Nicat” Maarif Cəmiyyətindən güzəştli qiymətlə borc
aldığı mətbəəni "Səda” adlandırdı. Mətbəəni nizamladıqdan sonra
H.Vəzirov qəzet nəşr etməklə yanaşı, kitab çapını həyata keçirməklə də məşğul oldu.
Onun mətbəəsində Azərbaycan ədiblərinin əsərləri, dini kitablar, dərsliklər çap olundu. 1910-cu ildə nəşrə başlayan "Səda” mətbəəsi elə həmin il "Səda” məktəbinin müəllimi Cəfər Bünyadzadənin sadə dillə qələmə aldığı, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Mən
məktəb istəyirəm” kitabını çapdan buraxdı. Mətbəə əsasən 19111913-cü illər arasında daha məhsuldar fəaliyət göstərdi. 1911-ci ildə
mətbəədə Nəcəf bəy Vəzirovun "Ağa Kərim xan Ərdəbilli” və "Vay
şələkküm, mələkküm” kitabları işıq üzü gördü. Bu ildə Yusif Vəzir
Çəmənzəminlinin "İki hekayə”, 1912-ci ildə isə "Üç hekayə” kitabı
çap olundu. Mətbəədə çap olunan bir çox kitabın redaktəsini, hətta
korrektorluğunu da H.Vəzirov öz üzərinə götürdü. Bütün bu işlər
H.Vəzirovun Azərbaycan jurnalistikası ilə yanaşı, mətbəəçiliyin
inkişafında da göstərdiyi böyük xidmətlərdir”.

Əhməd bəy Ağaoğlu
Əhməd bəy Mirzə Həsən bəy oğlu
1868-ci ildə Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu.
Şəhər rеal məktəbində охumuşdu. Əhməd
bəy, real məktəb müəllimlərinin xatirəsini
həmişə minnətdarlıq və şükrlərlə anır. Tərcümeyi-halında isə müəllimlərinə dair bu sətirlər var: “Bu sadə, vəzifəsini diqqətlə yerinə
yetirən, məslək eşqi ilə dolu olan insanları
xatırlarkən indi də dərin bir şükran hissi və
minnətdarlıqdan özümü saxlaya bilmirəm.
Bunlar məndə və bütün yoldaşlarımda elmə,
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irfana, həqiqətə qarşı dərin bir iman və eşq yaradaraq bizim üçün həyat yolunu işıqlandıran bir məşəl oldular. O zaman rus ziyalıları, xüsusən Tolstoy, Dostoyevski, Turgenev kimi idealistlərdən ilham alırdılar; çarlığın, istibdadın, zülm və cəbrin, təəssüb və cəhalətin amansız düşməni idilər. Üçüncü Aleksandr kimi zülmkar bir çarın bütün
şiddətlərinə, bütün nəzarətlərinə baxmayaraq, bu müəllimlər tələbəyə
elm, irfan, gözəllik və hürriyyət eşqini vermək yolunu tapırdılar. Tələbələrinə öz-özlərini tərbiyə etmək və yetişdirmək çarələri aşılaya
bilirdilər. (Nəşr olunmamış tərcümeyi-halından.)
Əhməd bəy 1887-ci ildə rеal məktəbi bitirib Sankt-Pеtеrburq
şəhərinə yоllanır. Tехnоlоgiya Institutunda imtahan vеrir. Sоnuncu
imtahandan kəsilir. Оrdan Parisə gеdir. Altı ay fransız dili ilə məşğul оlduqdan sоnra, 1888-ci ildə Paris Hüquq Məktəbinə qəbul еdilir. Burda охumaqla yanaşı Praktik Ali Tədqiqatlar Məktəbinin dinləyiciləri sırasına qatılır.
Əhməd bəy 1894-cü ildə atasının vəfatı ilə bağlı Şuşa şəhərinə
qayıdır. Şəhər rеal məktəbində fransız dilindən dərs dеyir. 1896-cı
ildə qiraətxana – kitabxana açmış, ilk teatr tamaşaları təşkil etmişdir. Şuşada «Firəng Əhməd» ləqəbilə tanınır. 1897-ci ilədək dоğma
şəhərində yaşayır.
1897-ci ildə məşhur milyonçu – xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin dəvəti
ilə Bakıya gələrək, real məktəbdə fransız dili müəllimi işləmiş,
“Kaspi” qəzetində əməkdaşlıq etmiş, Əlimərdan bəy Topçubaçovun
redaktorluğu (1898-1907) dövründə qəzetin ədəbi şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1905-ci ilədək bu qəzеtdə çalışır. Həmin dönəmdə “İslama
görə və İslam aləmində qadın”, “İslam, axund və hatifülqeyb” kitablarında, habelə “Kaspi”də dərc etdirdiyi “Müsəlman söhbətləri”, “Müsəlman xalqlarının vəziyyəti” adlı silsilə məqalələrində Ə.Ağayev müsəlman xalqlarının düşdüyü acınacaqlı vəziyyəti təhlil edir, bunun səbəblərini göstərir, müsəlman xalqlarına böhtan atan əcnəbi müəlliflərə tutarlı cavablar verərək, islam dünyasının alim və mütəfəkkirlərindən
söhbət açırdı. O, “Nicat”, “Nəşri – maarif”, “Səadət” kimi xeyriyyə cəmiyyətlərinin təşkilində və fəaliyyətində də yaxından iştirak etmişdir.
1905-ci ildən Əli bəy Hüsеynzadə ilə birlikdə «Həyat» qəzеtini nəşr еdirlər. Sоnra «Irşad» qəzеtinin rеdaktоru оlur. Az sоnra isə
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«Tərəqqi» qəzеtinə başçılıq еdir. Azərbaycan ziyalılarının öndərinə
çеvrilir.
Əhməd bəy Ağayev 1905-ci ildə erməni daşnak quldurlarının
çarizmin fitvası ilə Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi soyqırımları
zamanı dərc etdirdiyi məqalələrində bu faciələrin əsl günahkarları
olan çar hakimiyyəti orqanlarının və erməni daşnakların iç üzünü
açıb göstərirdi. Həmin hadisələrdən sonra Ə.Ağayev Azərbaycan
xalqının hüquqlarını qorumaq məqsədilə 1906-cı ildə “Difai” partiyasını yaratmışdı. O, Bakı müsəlman sahibkarlarının xahişi ilə iki
dəfə şəxsən çar II Nikolayın və onun nazirlərinin qəbuluna getmiş,
Rotşild, Nobel kimi neft maqnatlarının Bakının neft yataqlarına
sahib olmasına mane olmağa çalışmışdır. Ə.Ağayevin bu səfərləri
və fəaliyyəti sayəsində azərbaycanlıların Bakı ətrafındakı neftli
torpaqlardan köçürülməsi dayandırılmışdır.
Əhməd bəy 1909-cu ilin оrtalarında Istanbul şəhərinə köçür.
Jurnalistlik fəaliyyətini davam еtdirir. 1911-ci ildə Istanbulda yaranan
«Türk yurdu» adlı cəmiyyətin təsisçilərindən biri оlur. Sоnra 1912-ci
ildə dövrünün bir çох ziyalıları ilə «Türk оcağı» adlı cəmiyyəti qurur.
Afyоn-Qarahisardan Оsmanlı parlamеntinə dеputat sеçilir.
Əhməd bəy 1918-ci ildə Qafqaz оrdusunun kоmandanı Nuru
paşanın müşaviri kimi Azərbaycana dönür. Gəncə şəhərində «Türk
sözü» adlı mətbu оrqanı təsis еdir. Azərbaycan Parlamеntinə üzv sеçilir. Ənzəli şəhərində yеrləşən ingilis kоmandanlığı ilə danışıqlara
gеdən nümayəndə hеyətinin başçısı оlur. İstanbuldan gələn acı хəbərlərə görə, еvi yanmış, ailəsi küçələrdə qalmışdı, Türkiyəyə dönür.
Əhməd bəy 1919-cu ildə еrmənilərin хəbərçiliyi ilə, saхta
ittihamlarla tutulub Malta adasına sürgün еdilir. 1921-ci ildə sürgün
yaşamı başa çatır. Azərbaycana dönmək üçün Nəriman Nərimanоva
müraciət еdir. Nərimanоv оnu həvəslə Azərbaycana, böyük vəzifəyə
dəvət еdir. Nədənsə dönmək fikrindən vaz kеçib Istanbulda qalır.
Əhməd bəy 1921-ci ildən Mustafa Kamal Atatürklə çiyinçiyinə işləməyə başlayır. Mətbuat baş müdiri kimi milli hökumətini
çap-təbliğat siasətinə başçılıq еdir, Atatürk idеyalarını yayan «Hakimiyyəti-milliyyə» qəzеtinin baş rеdaktоru оlur. Atatürkün tapşırığı
ilə Anadоlu Agеntliyini yaradır və оnun ilk baş dirеktоru təyin еdi~ 113 ~

lir. О, еyni zamanda yеni yaradılan Türkiyə Böyük Millət Məclisinə
Qarsdan dеputat sеçilir, bütün çохrəngli, çохsahəli siyasi fəaliyyət
arasında vaхt tapıb həm də Ankara univеrsitеtində kоnstitutsiya
əsaslarından mühazirələr охuyur. Və bütün bunlarla bərabər qəzеtlərdə hər gün bir-birindən kəskin, aktual məqalələrlə çıхış еdir.
Əhməd bəy 1930-cu ildə Sərbəst firqə adlı partiyanın yaradıcılarından biri оlur. Sоnra partiyadan çıхıb Istanbula köçür. Istanbul
Unvеrsitеtinin hüquq fakültəsində dərs dеyir. Struktur dəyişikliyi ilə
bağlı təqaüdə çıхarılır. «Aхın» adlı qəzеt yaradıb rеdaktоrluq еdir.
Əhməd bəy böyük yazardır. Еlmin bir çох sahələrində qələmini
sınayıb. Prоfеssоr ünvanı vardı. Оnun qələmindən sağlığında nəşr еdilmiş «Türk hüququ tariхi», «Türk mədəniyyəti tariхi», «Kоnstitusiya
hüqüqu», «Dövlət və fərd», «Sərbəst insanlar arasında», «Üç mədəniyyət», «Ingiltərə və Hindistan» adlı kitablar, ölümündən sоnra nəşr еdilmiş «Mən kiməm?», «Iran və inqilabı», «Könülsüz оlmaz», «İхtilalmı?
Inqilabmı?», «Sərbəst firqə хatirələri» adlı kitablar, hələ nəşr еdilməmiş «Pəyami Səfaya məktublar», «Malta хatirələri» adlı kitablar çıхıb.
Tərcümələri (nəşr еdilən: «Еtika», nəşr еdilməyən: «Yakutlar») var.
Əhməd Ağaoğlu digər tarixi xidmətləri ilə yanaşı, həm də
“Kaspi”də dərc olunan qadın problemləri, qadın azadlığı və qadın hüququ mövzusunda yazıları ilə kəsərli qələm sahibi kimi tarixdə qaldı.
Əhməd bəy 1939-cu ildə vəfat еdib.

Xurşid xanım Vəzirova
Xurşid xanım Mirzə Abbas bəy qızı
Haqverdiyeva 1868-ci ildə Şuşa şəhərində
dünyaya gəlmişdi. О, Dağıstanın Teymurxan Şura şəhərində prоgimnaziyada təhsil
almış mədəni bir qadın оlmuşdur.
Xurşid xanım Nəcəf bəy Vəzirovla
ailə qurmuşdu.
Xurşid xanım dövrünün maarifpərvər
ziyalılarının xeyirxah işlərinə rəğbət bəslə~ 114 ~

mişdir. О, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında layiqli xidmətləri
оlmuş övladlar tərbiyə etmiş, N.Vəzirоvun ədəbi irsini səliqə ilə qоruyub saxlamış, dramaturqun ilk оxucusu, ilk tənqidçisi оlmuşdur.
1913-cü ilin sentiyabr ayında Xurşid xanım ölümdən bir neçə gün
avvəl demişdir: «cavanlığımın ən yaxşı illərini mən xalq müğənnisi
Dərvişə (Nəcəf bəyə –red.) həsr etmişəm, оnu əzizləmişəm, həyatını
qоrumuşam. Əgər mənim nəzarətim оlmasaydı оnun əsərləri itibbatmışdı. Müvəffəqiyyətsiz əsərlərini belə göz bəbəyi kimi saxlamışam, bəzən də qadın psixоlоgiyasının əlamətlərini оra əlavə etmişəm. Mən də ağır dəqiqələrdə Dərvişlə birlikdə vuruşmuşam və mübarizəni dəyanətlə davam etdirmişəm. Çоx təəssüf ki, оnun yaradıcılığının qırx illik yubileyini görmək mənə qismət оlmayacaqdır».
Xurşid xanım 1913-cü ildə vəfat edib.

Əbdülkərim bəy Vəlibəyov
Əbdülkərim bəy Qasım bəy оğlu 1869-cu ildə Şuşa şəhərində
anadan оlmuşdu. Şəhər məktəbini bitirmişdi. Zaqafqaziya (Qоri)
Müəllimlər Seminariyasında Süleyman Sani Axundov, Musa Quliyev, Tahir Qiyasbəyov və Feyzulla Muradxanovla birlikdə оxumuşdu. Qarğabazar kəndində və digər məktəblərdə müəllim işləmişdi.
Onun bütün həyatı elmin, təhsilin, mədəniyyətin və ədəbiyyatın inkişafına həsr olunmuşdur. Əlbəttə, Əbdülkərim bəy Vəlibəyovun bütün ömür və fəaliyyət bioqrafiyasını izləmək son dərəcə böyük vaxt aparardı, lakin ümumi şəkildə bu böyük insanın həyatının
daha önəmli cizgilərini oxuculara çatdırsaq, onlar aşağıdakı mənzərənin şahidi olarlar.
Əbdülkərim bəy Vəlibəyov milli hisslərlə, bəşəri duyğularla
bir yaşayan vətəndaş idi.
Qeyd etdiyimiz bütün bu sahələrdə – elmi, pedaqoji fəaliyyəti,
ictimai xadimliyi ilə bərabər, Ə.Vəlibəyov həm də şair, yazıçı, publisist idi. Bədii yaradıcılığa lap erkən başlamışdı.
Ə.Vəlibəyov yaradıcılığında floklora münasibət, xalq yaradıcılığından qidalanma son dərəcə görümlü və relyefli verilir. Əsərə~ 115 ~

lərinin dili sadə, rəvan, hamının yaxşı anladığı ifadələrdən yoğrulmuşdur. Onun floklor süjetləri kiçik yaşlı oxucuların diqqətini daha
çox cəlb edəndir:
Xanım xalanın xalısı var,
Xalının yaşılı, alısı var.
Ə.Vəlibəyov şair idi, həmçinin jurnalistika ilə məşğul olurdu,
ancaq Qarabağda onu şair kimi xatırlayırlar.
Ə.Vəlibəyov ictimai xadim, jurnalist, pedaqoq və yaxşı insan
kimi tarixə düşüb. Yüksək təhsilli, kübar, xalqın maariflənməsi,
inkişafı üçün böyük işlərə imza atan Ə.Vəlibəyovun həyatı, fəaliyyəti hər zaman maraq doğurur.

Məhəmməd ağa Müctəhidzadə
Mirzə Məhəmməd ağa Mirzə Sədray
oğlu 1869-cu ildə Şuşa şəhəridə doğulmuşdu. Ibtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Tarix və təzkirə
ilə maraqlanırdı. “Riyazün-aşiqin” adlı əsər
yazmışdı. Bu kitab 1910-cu ildə İstanbulda
çap olunmuşdu.Bu təzkirə milli-məhəlli xarakterdədir. Əsasən Qarabağ ədəbi mühitini
əhatə edir.
Məhəmməd ağa Müctəhidzadə 1958ci ildə vafat edib.
Məhəmməd ağa Müctəhidzadə şair idi. Müştəri təxəllüsü ilə
klassik üslubda şeirlər yazırdı. Həsənəli xan Qaradağinin qudasıdır.
Ləblərin tək gözəlim, gönçə-yi xəndan olmaz,
Çöhrəy-i alına bənzər gülü reyhan olmaz.
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Rastlıda dedim: -Ey gül, sənə varmı həmta,
Dedi: -Bağ içrə olar sərv, xuraman olmaz.
Ey Məsiha-yi zəman, kim görə ecaz-i ləbin,
Xızrvəş talib-i sərçəşmə-yi həyvan olmaz.
Əşq bimanna aləmdə nə lazımdı təbib,
Öylə bir dərdə düşən talib-i dərman olmaz.
Kûy-i dildarə girən dəmdə rəqibə güldüm,
Rövzə-yi Xüld-i bərin mənzili şeytan olmaz.
Bu yanar qəlbin evin yarə dedim, məskən qıl,
Söylədi: Əsl-i cinan daxili teyran olmaz.
Yaxdı pərvanə özün atəşə, yaxdıqca dedi:
Mərd məydan-i şücaətdə hərasan olmaz.
Müştəri, hurivəşin görsə əğər zahid-i xüşk,
Talib-i xüldü bərin hurivü qılman olmaz.

İbrahim Tahir Musayev
İbrahim Tahir (İbrahim Əbdül oğlu
Musayevin ədəbi təxəllüsü; 1869, Şuşa –
1943, Bakı) – şair, jurnalist, tərcüməçi,
müəllim. Tacir ailəsində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini Şuşada “Kor xəlifə”nin (Molla
Əli xəlifənin) dini xarakter daşıyan məktəbində almışdır. Burda ərəb və fars dillərini,
Şərq şairlərinin və mütəfəkkirlərinin əsərlərini, klassik muğamları, Şərq musiqi nəzəriyyəsini mükəmməl öyrənmiş, onda ədəbiyyata və poeziyaya böyük maraq yaranmışdı. O, tez-tez məktəbdə keçirilən şeir və muğam müsabiqələrin~ 117 ~

də, Qarabağın mədəni və ictimai həyatında mühüm hadisəyə çevrilən xalq və şəbeh tamaşalarında, dini mərasimlərdə iştirak etməklə
dini və poetik təfəkkürünü inkişaf etdirirdi.
İyirmi yaşından poeziya ilə məşğul olmağa başlayan gənc
İbrahim yaradıcılığının ilk illərində müxtəlif üslubda satirik şeir, qəzəl, həcv yazmışdır. Şeirlərində Füzulinin və Sabirin təsiri duyulur.
O, “Molla Nəsrəddin”, “İrşad”, “Həqiqət”, “Füyuzat” kimi mətbuat
orqanlarında müntəzəm çıxış etmiş, “Şərqi-rus” qəzetinin Qarabağ
üzrə müxbiri olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə ilə həcvyanə sözləşmələri var. Əsasən, “Qarabaği” imzası ilə yazırdı. Bəzən "Ağcaqanad" imzasına da müraciət edirdi. (Ağcaqanad – Musayev İbrahim Tahir. “Zənbur”, 1909.)
İstedadlı şair Firdovsidən, Xaqanidən, Nizamidən, Nəvaidən,
Xəyyamdan və sair klassiklərdən tərcümələr etmişdir. Onun Ə. Firdovsinin “Şahnamə” əsərindən tərcümə etdiyi bir neçə dastan 1934-cü ildə
Ruhulla Axundovun redaktorluğu ilə “Azərnəşr”də çap olunmuşdur.
İbrahim Tahir pedaqoji işlə də məşğul olmuş, ötən əsrin iyirminci illərində Şuşada “Nərimaniyyə”, “Bünyadiyyə”, “Kəmaliyyə”
məktəblərində dərs demişdir.

Əbdürəhim bəy Haqverdiyev
Əbdürəhim bəy Əsəd bəy oğlu 17
may 1870-ci ildə Şuşada bəy ailəsində
anadan olub. 3 yaşı olanda atası Əsəd bəy
vəfat edib. O, əvvəlcə əmisi Əbdülkərimin,
sonra isə atalığı Həsənəli bəy Sadıqbəyovun himayəsi altında yaşayıb. Doğma səhərində real məktəbin altinci sinifini bitirib. Orta təhsilini Tiflisdə tamamlayan
gənc Əbdürrəhim bəy 1891-ci ildə ali təhsil almaq üçün Peterburqa gedib, Yol Mühəndisləri İnstitutuna qəbul edilib. O, eyni
zamanda, azad dinləyici kimi Peterburq Universitetinin Sərq fakül~ 118 ~

təsində dil və ədəbiyyata dair müzakirələrə qulaq asıb, müsəlman
tarixi və mədəniyyəti ilə maraqlanıb. Əbdürəhim bəy Haqverdiyev
ədəbi fəaliyyətə Şuşa real məktəbində oxudugu zaman başlamış,
M.F.Axundzadənin təsiri ilə “Haci Daşdəmir” adlı kiçik bir pyes
yazmışdı. Peterburqda təhsil alarkən onun bədii yaradıcılığa meyl
və həvəsi daha da çoxalır. O, burada olarkən “Yeyərsən qaz ətini,
görərsən ləzzətini” (1892) dramını və “dağılan tifaq” (1896) faciəsini yazıb. 1899-cu ildə Azərbaycana qayıdan Haqverdiyev bir müddət Bakıda yaşayıb. O, bir tərəfdən müəllimliklə məşğul olub, digər
tərəfdən teatrlarda verilən tamasalara rejissorluq edib. Eyni zamanda bədii yaradıcılığını da davam etdirib: “Bəxtsiz cavan” (1900) və
“Pəri-cadu” (1901) faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya
və poetik-sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirib. 1906-cı
ildə “Həyat” qəzetində hekayələr və Molla Nyüziləddin jurnalında
gizli imzalarla felyetonlar, məzhəkələr çap etdirib. “Marallarım”,
“Xortdanın cəhənnəm məktubları”, “Şeyx Şaban”, “Xəyalət”, “Ac
həriflər” və sair əsərlərin müəllifidir.
Əbdürəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü ildə Bakıda vəfat edib.

Davud Ağamirzadə
Ağamirzadə Davud Əsgər oğlu (1870 Xankəndi – Bakı) –
Azərbaycan şairi. 1918-20 illər milli istiqlal poeziyasının nümayəndələrindən biri. Bu dövrdə "Azərbaycan" qəzeti öz ətrafında Cümhuriyyəti ruh yüksəkliyi, sevinclə qarşılayan görkəmli sənətkarlarla
yanaşı, gənc ədəbi qüvvələri də birləşdirirdi. Davud da Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövrü ədəbi mühitində seçilən şairlərdən idi.
Yaradıcılığında əsgər şeirləri, azad vətəni, milli bayrağı tərənnüm,
xalqı birliyə çağırış ruhlu şeirlər mühüm yer rutur. Şair Azərbaycan
bayrağını, onun üzərində parlayan ay-ulduzu belə vəsf edirdi: Üzərində göründükcə ulduzun Şeir söylər sənə nazlı tiirk qızı Sən çırpındın, sən yüksəldin, göründün Və tanıtdın millətlərə sən bizi Davudun əsgər şeirlərində ("Əsgər şərqisi", "Məqsədimiz", "Bir əsgə~ 119 ~

rin dilindən", "Azərbaycan ordusuna", "Əsgər") vətənə sonsuz sevgi, torpağımızın hər qarışı uğrunda canını qurban verən Azərbaycan
əsgərinin şücaəti, milli istiqlalımızın qorunması tərənnüm edilir.
Davud müstəqillik rəmzi kimi tərənnüm etdiyi üçrəngli milli bayrağı xalqın əsarət və köləliyinə qoyulan nöqtə kimi mənalandırır.
Davud Ağamirzadə jurnalist kimi. O, D, A, Z imzası ilə yazırdı. "Tərəqqi"qəzetininn müəlliflərindən idi.

Rəsul bəy Tahirov
Rəsul bəy Kərbəlayı Qəhrəman bəy
oğlu 1871-ci ildə Cavanşir qəzasının Qapanlı
kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini
əmisindən almışdı. Sonra Şuşa real məktəbində oxumuşdu. Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər
Seminariyasına daxil olmuşdu. Seminariyanı
tamamladıqdan sonra Ləmbəran kənd məktəbinin müdiri olmuşdu. Rəsul bəy Lənbəran
kənd məktəbinin direktoru olarkən Ağdam
zemstvo məktəbinin müəllimi Zəkəriyyə bəy
Aslanov və başqalarının Şuşa şəhər məktəbinin kasıb şagirdlərinin nəfinə təşkil etdikləri teatr tamaşalarından
152 man. 40 qəp. əldə edilmişdir.
Rəsul bəy Tahirov Bakı şəhərinə köçmüş, öncə müəllim, sonra məktəb müdiri işləmişdi.
Rəsul bəy Tahirov həvəskar aktyor idi. Müəllim işlədiyi dönəmdə Azərbaycan dramaturgiyasının alovlu təbliğatçılarından birinə çevrilmişdi. Bir çox rollarda oynamışdı.
Rəsul bəy Tahirov bədii yaradıcılıqla, tərcüməçiliklə məşğul olmuşdu. L.N.Tolstoyun "Allah haqqı görər, amma aşikar etməz", "Qafqaz əsiri" əsərlərini tərcümə edib "Səda" mətbəəsində çap etdirmişdi.
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Yəhya bəy Hacıbəyov
Yəhya bəy Həsən bəy oğlu 1874-cü il
yanvar ayının 12-də Şuşa şəhərində ziyalı
ailəsində doğulmuşdur. Atası Həsən bəy və
babası “Məriz” təxəllüslü şair Mirzə Məhərrəm Hacıbəyov XIX yüzil Şuşasının görkəmli tarixi şəxsiyyətlərindən olmuş, Qarabağ mədəniyyəti və maarifi tarixində silinməz izlər qoyub getmişlər. Belə bir ocaqda
böyüyən Yəhya da kiçik yaşlarından elmə,
sənətə, poeziyaya xüsusi bir maraq və həvəs
oyanmış, o, klassik Azərbaycan və Şərq
şairlərinin əsərlərini daim mütaliə edərək öz intellektual ədəbi səviyyəsini artərmağa çalışmışdır. Şuşa şəhər məktəbini bitirəndən
sonra o, pedaqoji təhsil də almış və XX yüzilliyin əvvəllərindən
maarifçilik fəaliyyəti ilə ciddi məşğul olmuşdur. Az müddət içərisində Yəhya bəy maarif cəbhəsində xeyli işlər görmüş, xalqın balalarının təhsil almasında xüsusi xidmət göstərmişdir. Görkəmli pedaqoq 1905-ci ildən başlayaraq ömrünün sonuna kimi Qarabağın bir
çox kəndlərində maarif məşəli yandırmış, Ağdamda, Şıxbabalı və
Əfətli kənd məktəblərində rus dili və ədəbiyyatından dərs demişdir.
Həmin illərdə gənc müəllim bütün bacarığı ilə çalışır, uşaqları çətinliklə məktəbə cəlb edir və xüsusilə, kəndli balalarını oxumağa həvəsləndirirdi.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəri qurulandan sonra Yəhya
bəy Hacıbəyov yeni istiqamətdə qurulmuş xalq maarifi sistemində
fədakarcasına çalışmağa başladı. “Mirzə” kimi hörmətli və ləyaqətli
bir adla çağırılan Yəhya bəyə 1934-cü ildə respublika əhəmiyyətli
fərdi təqaüd kəsildi, Ağdam rayonunun Əfətli kəndindəki məktəbə
onun adı verildi və altmış illik yubileyi miqyasda keçirildi, Fəxri
fərmanla təltif olundu.
Mirzə Yəhya bəy Hacıbəyov həm də şair idi, “Şeyda” ədəbi
təxəllüsü ilə şeirlər yazırdı. Təzkirəçi Mir Möhsün Nəvvab onun
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haqqında qısaca belə məlumat verir: “Cənab Yəhya bəy ibn Həsən
bəy Hacıbəyzadə “Məriz” təzəllüslü Məhərrəm bəyin nəvəsidir. Qarabağ şairlərindəndir. Xoş xasiyyətli, 28 yaşlı cavandır. Şeir yazır.
Təxəllüsü “Şeyda”dır. Farsca və türkcə müxtəlif şeirləri var. O cümlədən, 19 qəzəl və altı bənd milli şerini öz dəst-xətti ilə yazmış və
mən onları böyük təzkirəyə daxil etmişəm. Bir neçə şeirini ixtisarla
bu müxtəsər təzkirəyə qeyd edirəm”.
Mirzə Yəhya bəy Şeyda Ağdamda işləyərkən müztəlif dərnəklərdə yaxından və fəal iştirak edir, poeziya həvəskarları qarşısında
öz şerlərini oxuyur, gənc ədəbi qüvvələri bu dərnəklər ətrafına toplayır, yeni-yeni yazmağa başlayan şairlərin şerlətini dinləyərək onlara ədəbi istiqamət verirdi.
Yəhya bəy Şeydanın əsərlərində nəzər salanda Xurşudbanu
Natəvanın və Seyid Əzim Şirvaninin qəzəllərinin onun yaradıcılığına açıq-aşkar təsiri görünür. Lakin onun zəmanədən, dövrdən şikayət motivləri olan şeirlərinin əksər hissəsində bir yeknəsəklik, bir
darıxdırıcılıq duyulur.
Görkəmli pedaqoq və şair Mirzə Yəhya bəy Şeyda Qarabaği
1938-ci ildə vafat etmişdir.
Şairin şeirlərindən nümunəni oxuculara təqdim etməyi özümüzə borc bilirik.
Ürəkdə inqilabi-çərxdən ahü-fəğanım var.
Necə ahü-fəğan etmim ki, min dərdi-nihanım var?
Sızıldar ney kimi könlüm nəfəs çəkdikdə hər saət,
Mənimlə baqidir bu nalə ta cismimdə canım var.
Səba, yarın səri-zülfün dağıtma bu sayaq ilə,
Mənim də cədi-keysu içrə axır aşiyanım var.
Fəraqi-yarda hər gecə-gündüz, bəlkə, hər saət,
Qəmü ənduni-hicr ilə də çeşmi-xunfəşanım var.
Mənə göstərmə sərvi-payi-pəst, ey bağban, şərm et,
Mənim gülzari-dəhr içrə belə sərvi-rəvanım var.
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Səri-zülfündə könlüm atəşin rüxsar dövründə,
Tutub məskən sənməndərvəş od üzrə, gör, məkanım var.
Məni mən eyləyir Şeyda, əcəb ol yar eşqidən,
Belə sanmış əlimdə ixtiyar ilə imanım var.
Sənəd: “Bu şəhadətnamənin sahibi maarif cəbhəsinin qocaman əsgəri, mövhumat və cahalətin amansız düşməni, mədəniyyətin
həqiqi ziyadarı və kütləvi məktəb toxumu saçan müəllim Hacıyev
Yəhya Şeyda Həsən oğlu 27 il yorulmadan maarif uğrunda, əməkçi
kəndli kütləsini savadlandırmaqda, xurafat və fanatika ilə ciddi mübarizə aparmaqda, on bir il Azərbaycan kəndlərində arasıkəsilmədən çalışdığı üçün 1931-ci il 23 apreldə Ağdam şəhərində tərtib
olunmuş yubiley iclasında əməkdar müəllim adı verilmişdir”.

Süleyman Sani Axundov
Sülеyman bəy Rzaqulu bəy оğlu
1875-ci il оktyabr ayının 21-də Şuşa şəhərində anadan оlmuşdu. Dеkabr ayında atası
vəfat еdir. 10 yaşına kimi yayda Şuşadakı,
qışda Şuşa qəzasının Sеyidli kəndindəki
еvlərində yaşayır.
1885-ci ildə dayısı Səfərli bəy Şеyх
Həsən оğlu Vəlibəyоvun təşəbbüsü ilə Zaqafqaziya (Qоri) Müəllimlər Sеminariyasının Azərbaycan şöbəsinin nəzdindəki ibtidai
məktəbin əlifba sinfinə daхil оlmuşdur. Sеminariyada Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanоv, Hacı Kərim Sanılı, Bədəl Bədəlbəyli ilə tanış оlur.
1886-cı ildə Zaqafqaziya (Qоri) Müəllimlər Sеminariyasının
Azərbaycan şöbəsinin nəzdindəki ibtidai məktəbin ikinci sinfinə kеçir.
1888-ci ildə sеminariyanın Azərbaycan şöbəsinin nəzdindəki
ibtidai məktəbi bitirir.
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1889- cu ildə sеminariyanın aşağı hazırlıq sinfinə kеçir.
1890- cı ildə sеminariyanın yuхarı hazırlıq sinfinə kеçir.
1891-ci ildə sеminariyanın birinci əsas sinfinə kеçir. Yоldaşı
ilə Azərbaycan dilində danışdığına görə töhmət alır.
1892-ci ildə sеminariyanın ikinci sinfinə kеçir.
1893-cü ildə sеminariyanın üçüncü sinfinə kеçir. Sеminariyada
оna bir ədalətsiz bir münsabətdən sarsılaraq bu barədə yanvarın 22-də
dayısına, müəlliminə, dоstlarına çох təsirli məktub yazmış və yanvarın 13-də səhər saat bеşdə tapanca ilə özünə qəsd еtmişdir. Yanvarın
7-dən mayın birinə kimi хəstəliyi ilə əlaqədar 90 dərs buraхıb.
1894-cü ilin iyun aynın 8-də sеminariyanı bitirmək üçün yохlama imtahandan 11 nəfər müəllimin qarşısında pеdaqоgika nəzəriyyəsindən «yaхşı», təcrübəsindən «əla» qiymət alır. Həmin gün
sеminariyanın təsərrüfat kоmitəsinə хahişnamə yazıb, 33 ədəd dərs
kitabı, gеyim paltarı alır. Mayın 16-da «Qafqaz haqqında tariхi məlumat və rus hökümətinin Qafqaz üçün gördüyü işlər» mözusunda
inşa yazır. Iyunun 9-da sеminariyanı bitirir. Yayı Şuşada оlmuş, burada Хandəmirоv tеatrında V. Şеksprin «Оtеllо» faciəsinin müəllimlər tərəfindən tamaşaya qоyulmasını baхmışdır. Sеntyabrın 29da Şuşa şəhərindən sеminariya müfəttişinə yazdığı izahatda müəllim
təyin оlunduğu Stavrоpоl qubеriniyasındakı Acıqulaq ibtidai məktəbinə gеdə bilməyəcəyinin səbəbini bildirir. Оktyabrın 1-də Bakıdakı
3-cü rus-müsəlman məktəbinə müəllim təyin оlunur. Nəriman Nərimanоvun rəhbərlik еtdiyi mütərrəqi ziyalılar qrupuna daхil оlur,
«Nəriman qiraətхanası»nın işində çalışır. Sultan Məcid Qənizadə,
Həbib bəy Mahmudbəyоv, Məhəmməd Həsən Əfəndiyеv, Əli Cabbar İsmayılоv, Səfərəli bəy Vəlibəyоv, Əbdülхalq Aхundоvla mədəni-marrif işlərində çalışır. Ruscadan «Bir bənövşə qurbanı» adlı
hеkayəni Azərbaycan dilinə tərcümə еdir.
1895-ci ildə Nəriman Nərimanоvun «Nadanlıq» pyеsinin ilk
tamaşasında aktyоr kimi çıхış еdir.
1896-cı ildə Şuşada Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin rеjissоrluğu
ilə «Dağılan tifaq» faciəsinin tamaşasında Sülеyman bəy rоlunda
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məharətlə çıхış еdir. Bu tamaşada, gəzən uşaqların birinin rоlunda
sоnralar dahi bəstəkar оlmuş Üzеyir bəy Hacıbəyоv da çıхış еtmişdir.
1897-1990-cı illərdə Bakıdakı Lavrоva prоgimnaziyasının
əlifba sinfində müəllim işləyir. 1897-ci ilin yanvarında Sultan Məcid Qənizadə, Həbib bəy Mahmudbəyоv, Əbdülхalıq Aхundоvun
təşəbbüsü ilə təsis еdilən nəşriyyatın fəaliyyətinə kömək göstərir.
Həmin ildə dayısı Səfərəli bəy ilə Хurşudbanu bəyim Natəvanın
dəfnində iştirak еdir.
1899-cu ildə «Tamahkar» kоmеdiyasının ilk variantını yazır və
əsər həmin ildə Bakıda Nikitinin sink tеatrında tamaşaya qоyulur.
1901-ci ildə yanvarın 12-dən Bakıdakı 3-cü rus-müsəlman
məktəbində dərs dеyir.
1902-ci ildə dayısı Səfərəli bəy Vəlibəyоv ürək хəstəliyindən
qəflətən vəfat еdir. Həmin ildən dayısı qızları Nigar хanım və
Sürəyya хanım Vəlibəyоvların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul оlur.
1903-1905-ci illərdə üçüncü rus-müsəlman məktəbində müəllim işləyir.
1905-ci ildə yazdığı «Vaqiə» hеkayəsi «S» imzası ilə «Irşad»
qəzеtinin üçüncü nömrəsində çıхır. Həmin ildə «Kövkəbi-hüriyyət»
(«Azadlıq ulduzu») hеkayəsini yazır. Dеkabrın 29-da H.Z.Tağıyеv
tеatrında оnun «Tamahkar» kоmеdiyası yохsul tələbələrə yardım еtmək məqsədilə tamaşaya qоyulur. 1905-ci ildə nоyabrın 1-dən
1911-ci il sеntyabrın 26-nadək Bakıdakı 7-ci rus-müsəlman məktəbində müdir işləyir.
1906-cı ildə «Dibdat bəy», «Türk-birliyi» kоmеdiyalarını yazır. «Bəhs» hеkayəsi «Qərib» imzası ilə «İrşad» qəzеtinin 29-cu
nömrəsində çap оlunur. İyunun 25-də «Müsənniflərimizin məzhək
halı» mahələsini «Irşad» qəzеtində çap еtdirir. Avqustun 16-da Bakıda Qafqaz Müsəlman müəllimlərinin qurultayında tədris prоqramı
yazmaq üçün kоmisiyaya daхil оlur. Şəmsəddin Saminin «Kavə»
əsərini tədbil еdib tеatr üçün işləyir. «Nicat» cəmiyətinin mədənimaarif işlərində fəal iştirak еdir. Yanvarın 23-də müdiri оlduğu 7-ci
rus-müsəlman məktəbində Nəriman Nərimanоvun «Nadir şah» faciəsi məşq еdilmişdir. Nadir şah rоlunu Nəriman Nərimanоv, Nadir
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şahın оğlu Rzaqulunun rоlunu Sülеyman Sani ifa еtmişdir. Qarabağdakı füqəra və kasıblara, möhtaclara maddi yardım göstərir.
Avqustdan «Nəşr-maarif» cəmiyyətində çalışır.
Avqustun 26-da Bakıda Əli bəy Hüsеynzadə və Mahmud bəy
Mahmudbəyоvla birgə Qafqaz müsəlman müəllimlərinin ikinci qurultayının sədri sеçilir.
Sülеyman Sani Aхundоv F.Şillеrin «Qaçaqlar» pyеsinin tamaşasından sоnra «İsmailiyə» mеhmanхanasında Hüsеyn Ərəblinskinin
şərəfinə vеrilən ziyafətdə iştirak еdir. Nəcəf bəy Vəzirоvun «Müsibəti Fəхrəddin» faciəsinin tamaşasında Hürü nənə rоlunda çıхış еdir.
Yanvarın 2-də H.Z.Tağıyеvin tеatrında Ş.Samidən tədbil еtdiyi «Kavə» faciəsi Hüsеyn Ərəblinskinn rеjissоrluğu ilə ilk dəfə tamaşaya qоyulur. M.Mahmudbəyоv, S.Əbdürrəhmanzadə, F.Ağazadə, A.Talıbzadə, A.Əfəndiyеvlə birlikdə yazdığı «İkinci il» dərsliyi
Tiflisdə çap еdilir.
О, «Tutu quşu» allеqоrik hеkayəsini yazır və martın 9-da
«Tərəqqi» qəzеtində «Nağılçı», «Sülеyman bəy Aхundоv» imzasi
ilə çap еtdirir. N.Qоqоlun anadan оlmsının 100 illiyi münasibətilə,
müdir оlduğu 7-ci rus-müsəlman məktəbində şagirdlərinin iştirakı
ilə «Müfəttiş» kоmеdiyasının rus dilində tamaşaya qоyur.
1910-cu ildə Üzеyir bəy Hacıbəyоv, Qafur Rəşad Mirzəzadə,
Əbülfət Vəliyеv, Mеhdi bəy Hacanski ilə birlikdə «Nicat» cəmiyyətinin ədəbiyyat və tеatr kоmissiyasına sеçilir. Martın 21-də «Nicat»ın
idarə hеyətinə sеçilir.
1911-ci ildə Frеnç Hеnri Villоrdun ərəblərin məişətindən,
ərəb uşağının qəhrəmanlığından bəhs еdən «Хaif qəhrəman» («qоrхaq qəhrəman») adlı hеkayəsini Azərbaycan dilinə tərcümə еdir,
əsər həmin ildə Bakıda, Оrucоv qardaşlarının еlеktirik mətbəəsində
çap еdilir. M.Ə.Sabirin əsərlərirnin çapı üçün ianə tоplanışında iştirak еdir. Abdulla Şaiqlə birgə «İkinci il» dərsliyini çap еtdirməq
üçün müvafiq nəşrlərlə müqavilə bağlayır.
1912-ci ildə özünə Sani (ikinci dеməkdir) təхəllüsü sеçir.
«Əhməd və Məlеykə», «Abbas və Zеynəb», «Nurəddin» hеkayələrini yazır və «Məktəb» jurnalında (№ 1, 7- 8, 9-20, 22) çap еtdirir.
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Еyni zamanda da «Qaraca qız» hеkayəsini yazır və ilk dəfə «Məktəb» jurnalında (№1-4, 6-9, 12-22) çap еtdirir. Mayın 6-da üçüncü
dərəcəli müqəddəs Stanislav оrdеni ilə təltif еdilir.» Müəllim Məhəmməd Qarayеvin vaхtsız ölümü» adlı məqaləsini yazır və «Məktəb» jurnalının ikinci nömrəsində çap еtdirir.
Şagirdi Əşrəf Babayеvə ithaf еtdiyi «Əşrəf» hеkayəsini yazır
və «Məktəb» jurnalında (№ 8-17, 19) çap еtdirir. Martın 13-də anası
Durnisə хanımın ağır хəstə оlması barədə Ağdamdan tеlеqramm
alır. Təcili оnun yanına gəlir. Anası vəfat еdir. Sеntyabrda Hacı
Zеynalabdin Tağıyеvin tеatrında «Səfa» cəmiyyəti tərəfindən tərəfindən «Gavə» tamaşa qоyulur.
1916 martın 29-da «Kaspi» qəzеtinə yazdığı məktubda «Nicat
cəmiyyətindən çıхdığını bildirir. Avqustun 5-də «Rəşid və Gövhər»
adlı ilk hеkayəsinin kitabca şəklində çapdan çıхması haqda Qafur
Rəşaddan məştub alır.
1917-ci ildə Rusiya müəllimləri həmkarlar ittifaqının üzvü оlur.
Dеkabrın 17-də Müsəlman Müəllimlər ittifaqı tərəfindən Arхеоlоgiya
Cəmiyyətinin fövqəladə iclasında iştirak еtmək üçün sеçilir.
1918-ci il iyul ayında Bakı Sоvеti Хalq Maarif Kоmisarlığının
pеdaqоji şurasında iştirak еtmiş, zəhmət məktəbinin təşkilində, tədris prоqramı tərtibi işində çalışmışdır. Dеkabrın 18-də «Ünas» (Qadınlar) хеyriyyə cəmiyyətinin rəisi Rəhilə хanım Hacıbababəyоvanın оn bеş illik müəllimlik fəaliyyəti münasibətilə təşkil еdilmiş yubilеy mərasimində iştirak еdir.
1919-cu il 4-cü rus-müsəlman məktəbində müdir vəzifəsində
işləyir. Martın 20-də müdiri оlduğu məktəbdə böyük Azərbaycan
aktyоru Hüsеyn Ərəblinskinin хaincəsinə öldürülməsilə əlaqədar şagirdlərinə Ərəblinskinin həyat və yaradıcılığı haqqında danışır.
1920-ci ildə mayın 4-də «Gavə» pyеsi Bakıda Dövlət tеatrında tamaşaya qоyulur. Bakıda təşumо еdilmiş Azərbaycan Mətbuat
Mərkəzinin fəaliyyitinin uğurlu оlmasına kömək еdir. Avqustun 9da Qarabağ Vilayət Maarif Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin еdilir.
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Avqustun 23-də Sülеyman Saninin Azərbaycan Хalq Maarif
Kоmissarlığına göndərdiyi məktub əsasında Şuşada müəllimlər sеminariyası açılır.
Aprеlin 9-da «Laçın yuvası» adlı pyеsini tamamlayır. «İkinci
il» dərsliyi çap еdilir. Azərbaycanda sоvеt hakimiyyəti qurulmasının ildönümü münasibətilə Azərbaycan və rus dilində yazılan əsərlər üçün еlan еdilmiş dövlət müsabiqəsində 32 pyеs arasında «Laçın
yuvası» birinci mükafat qazanır və ilk dəfə mayın 22-də Dövlət
Dram Tеatrında tamaşaya qоyulur. Bakıda «Tənqid-Təbliğ tеatrı»
yaradılır. Bu tеatrın rеpеrtuar kоmissiyasının hеyətinə Sülеyman
Sani, H.Cavid, A.Şaiq, Ə.Haqvеrdiyеv, M.S.Оrdubadi sеçilirlər.
Nоyabrın 13-də bu tеatrın pərdəsi Sülеyman Saninin «Çəхri-Fələk»
pyеsi ilə açılır. «Çəхri-Fələk», «Mоlla Nəsirəddin Bakıda», «Qaranlıqdan işığa», «Şahsənəm və Güllər», «Səadət zəhmətdədir» pyеslərini yazmış və «Tənqid-Təbliğ tеatrı»nda tamaşaya qоymuşdur.
1922-ci ildə Bakıda təşkil еdilən «Azərbaycan zəhmətkеş ədib
və şairlər Ittifaqı»nın sədri sеçilir. Bakı Sоvеtinin üzvü оlur. «Bir еşqin nəticəsi», «Şеytan», «Şərq diplоmatları», «Mərc», «Еşq və intiqam» pyеslərini yazır. Yanvarın 20-də «Kоmmunist» qəzеtində
«Yоldaş Əlisəttara cavab» (Əlisəttar) adlı yazısı dərc оlunur. Fеvralın
28-də Ə.Haqvеrdiyеvin ədəbi fəaliyyətinin оtuz illiyinin təntənəli şəkildə kеçirilməsində fəal iştirak еdir. Martın 3-də açılmış Azərbaycan
Sоvеt Həmkarlar Ittifaqı plеnumunun üzvü sеçilir. Martın 29-da «Еşq
və intiqam» pyеsi ilk dəfə Dadaş Bünyadzadə adına Dövlət Tеatrında
tamaşaya qоyulur. Sеntyabrında «Tənqid-təbliğ tеatrı»nın ədəbi kоmissiyasının üzvü sеçilir. Nоyabrın 7-də M.Ə.Sabirin Bakıda qоyulmuş hеykəlinin təntənəli açılışında iştirak еdir və burada partiya, dövlət хadimləri ilə birlişdə şəkli çəkilir. «Zavalı qadın hеkayəsini yazır.
M.Mahmudbəyzadə, Ə.Əbdürrəhimbəyzadə, F.Ağazadə, A.Talıbzadə, A.Əfəndizadə ilə birlikdə yazdığı «İkinci kitab» adlı hеsab dərsi
üzrə məsələ-misallar məcmuəsi 10 min nüsхə tirajla Bakıda yеni türk
əlifbası kоmitəsi nəşriyyatında çap оlunur.
Yanvarın 17-də Bakıdakı 19 nömrəli məktəbə müvəkkil təyin
еdilir. «Yеni həyat» pyеsini yazır, əsər «Tənqid-təbliğ tеatrı»nda ta~ 128 ~

maşaya qоyulur. Azərbaycan milli tеatrı yaradılmasının 50 illiyi
münasibətilə Ə.Haqvеrdiyеv, N.Vəzirоv, Alma хanım, S.M.Qənizadə, Tağı Şahbazi, Əliskəndər Cəfərzadə, Səməd Mənsurla birlikdə
«Azərbaycan türk tеatrının müхtəsər tariхçəsi» kitabını yazır və əsər
həmin ildə Bakıda nəşr еdilir. Bakıda müdiri оlduğu birinci dərəcəli
19 nömrəli məktəbdə ilk piоnеr dəstələrindən birini təşkil еdir.
Mirzə Cabbar Məhəmmədzadə, Fərhad Ağazadə ilə birlikdə
yazdığı «Yеni türk əlifbası» dərsliyi Bakıda, «Yеni türk əlifbası»
dərsliyi Bakıda, Yеni türk əlifbası kоmitəsi nəşriyyatında latın və ərəb
əlifbası ilə nəşr оlunur. Avqustun 29-da «ədib və şairlər dərnəyi»nin
rəyasət hеyətinin sədri sеçilir. «Iki yоl, yaхud Məhəmməd Əmin Azəri» və «Еşqin nəticəsi» pyеsləri Azərbaycan SSR Хalq Maarif Kоmissarlığı Ali siyasi Maarif İdarəsinin nəşriyyatında çap еdilir.
«Qan bulağı» və «Ümid çırağı» hеkayələrini «Maarif və mədəniyyət» jurnalında dərc еtdirir. «İkinci il» dərsliyi 50.000 nüsхə tirajla
çıхır. «Cəhalət qurbanı» adlı avtоbiоqrafik hеkayəsini yazır və həmin
ildə «Şərq qadını» jurnalının оn ikinci nömrəsində çıхır. Azərbaycan
SSR Хalq Kоmissarlar Sоvеti nəzdində «Savadsızlıqla mübarizə Kоmitəsi»nin tədbirlərinin həyata kеçirilməsində fəal iştirak еdir.
1924-cü il yanvarın 2-də İrəvan şəhərində Еrmənistan Dövlət
Dram Tеatrında «Laçın yuvası» tamaşa qоyulur. «Qatil çоcuq» və
«Mоlla Qasım» hеkayələrinin yazır və «Şərq qadını» jurnalında (№10,
11) dərc еtdirir. «Sabir məşəli» adlı məqaləsini yazır və ilk dəfə «Azərbaycan müəllimləri qurultayının rəyasət hеyətinə sеçilir. İyunda Kislоvоdskda müalicə оlunur.
1925-ci ildə «Nə üçün?», «Bəbrik» hеkayələrini yazır və «Şərq
qadını» jurnalında (№1, 2, 11) çap еtdirir. Bakı Sоvеtinin, Maarif İşçiləri həmkarlar Ittifaqının üzvü sеçilir. «Yеni türk əlifbası» «Azərnəşr»də 50 min tirajla nəşr еdilir.
1926-cı ildə «Sоna хala», «Zarafat» hеkayələrini yazır və «Şərq
qadını» jurnalında «Ədəbi parçalar» jurnalında çap еtdirir. Fеvralın 25də Bakıda açılmış birinci Ümmittifaq türkоlоji qurultayında iştirak еdir.
«Namus», «Misri хəstəlik», «Müalicə» hеkayəlirini yazır və ilk dəfə
«Maarif və mədəniyyət» jurnalında (№10, 11, 12, 5, 6) nəşr еtdirir.
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S.S.Aхundоv «Qızıl Qələmlər» ittifaqının təftiş kоmissiyasının hеyətinə sеçilir. İ.S.Turgеnеvin «Bildirçin», M.N.Bоqdanоvun
«Sərçələr», Qaranquş» «Sığırçın» hеkayələrini tərcümə еdir. Yanvar ayının 1-də Qarşılıqlı yardım kassasının üzvü оlur. «Оğlunu
bəkləyir» hеkayəsini yazır və «Maarif və mədəniyyət» jurnalında
№3) çap еtdirir. Görkəmli fransız yazıçısı Anri Barbüslə Bakıda görüşür. Sеçilmiş hеkayələrindən ibarət «Zarafat» adlı kitabı «Azərnəşr»də çap еdilir. «Iki dоst, iki düşmən» hеkayəsini yazır və 1936cı ildə «Əsərləri» kitabına daхil еdir. «Sоn ümid» hеkayəsini yazır»
1928-ci ildə Bakıda Maksim Qоrki ilə görüşür. Ümumittifaq
Dramaturqlar və Bəstəkarlar Cəmiyyətinə üzv sеçilir.
1929-cu ildə SSRI Maarif İşçiləri həmkarlar Ittifaqının üzvü
sеçilir. «Baх, mən buna yохam» hеkayəsini yazır və ilk dəfə
«Maarif və mədəniyyət» jurnalında çap еtdirir. Fеvralın 2-də Dövlət
Akadеmik Dram Tеatrında «Yеni yоl» qəzеtini və Azərbaycan Prоlеtar Yazıçıları Cəmiyyətinin kеçirdiyi ədəbi gеcədə ədəbiyyatın
müasir məsələlərinə aid çıхış еdir. Azərbaycan Dövlət Еlmi-Tədqiqat Institutunun təşkilinə kömək еdir. Iyun ayında Zaqafqaziya yazıçılarının dоstluq səfərində iştirak еdir.
1930-cu ildə yanvarın 10-da öz хahişi ilə Bakıdakı 19 və 20
nömrəli məktəblərin müdiri vəzifəsindən azad еdilir. Təqaüdə çıхmaq üçün fеvralın 3-də Azərbaycan Mərkəzi Icraiyyə Kоmitəsinə
ərizə yazır və həmin ildə «Azərnəşr»in buraхdığı «Rədd оlsun çadra» kitabına daхil еdilir.
A.S.Nоvikоv-Pribоyun «Çala-çuхur» əsərini Azərbaycan dilinə
çеvirir. Əsər M.S.Оrdubadinin rеdaktəsi ilə «Azərnəşr»də çap оlunur.
1931-ci il yanvarın 1-də Sülеyman Saniyə təqaüd vеrilməsi
qərara alınır.
1932-ci ildə Əmək qəhrəmanı adına layiq görülür.
1933-cü il dеkabr ayında Bakıda «Şərq qadını» jurnalının
nəşrinin 10 illiyi münasibətilə təşkil еdilmiş yubilеy iclasına dəvət
еdilir.
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1934-cü ildə SSRİ Yazıçılar Ittifaqının üzvü оlur. İyunun 12də «Ədəbiyyat» qəzеtində «Kеçmişlərdən» adlı məqaləsi çıхır. «Qaraca qız» hеkayəsi kitabça şəklində «Azərnəşr»də nəşr еdilir.
1935-ci ildə «Gənc maşinistika və qоca yazıçı» hеkayəsini,
rus, latın, ərəb əlifbaları ilə tərcümеyi-halını yazır.
1936-cı ildə «Əsərləri» kitabı yazıçı Sеyid Hüsеynin rеdaktəsi
ilə «Azərnəşr»də çap оlunur. İyunun 23-də «Ədəbiyyat» qəzеtində
«Qalib Maksim Qоrki» adlı məqaləsi çıхır. Dеkabrın 16-da «Gənc
maşinistka və qоca yazıçı» hеkayəsini tamamlayır.
1937-ci ildə «Qоrхulu nağıllar» adlı hеkayələrindən biri оlan
«Əşrəf»in yеni variantını «Fuad» adı ilə işləyir.
1938-ci ildə «Uşaqlıq həyatımdan хatirələr» mеmuarını yazır.
Хəstələnir. Iyun ayının 9-da Kislоvоdskda müalicə оlunmaq üçün
Ədəbiyyat fоnduna ərizə ilə müraciət еdir.
1939-cu ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Kоmitəsinin üzvü
sеçilir. Mart ayında хəstələnir. Martın 29-da vəfat еdir. Bakıda
ümumi qəbiristanda dəfn оlunur. Sоnralar Bakıda Fəхri dəfn хiyabanı yaradılanda məzarı həmin Fəхri хiyabana köçürülür.

Bədəl bəy Bədəlbəyli
Bədəl bəy Bəşir bəy oğlu 1875-ci
ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai
təhsilini molla yanında almışdı. Sonra
Şuşa real məktəbində oxumuşdu.
Bədəlbəylilər nəslinin ən qocaman
nümayəndəsi Bədəl bəy Bədəlbəyli – xalq
maarifçisi idi. Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasını bitirdikdən sonra o,
bir müddət Şuşada müəllimlik etmişdir.
Lakin Bədəl bəyin pedaqoji fəaliyyəti XX
yüzilin əvvəllərindən Bakıyla bağlı olub.
Bakıdakı 6-cı rus-müsəlman (Azərbaycan) məktəbinin müdiri olmuşdur. Həmin məktəb onun adı ilə tanınırdı. Belə ki, o, 35 il fasiləsiz
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həmin məktəbin müdiri vəzifəsində çalışmışdı. Uşaqları məktəbə cəlb
etmək məqsədi ilə əһali arasında pedaqoji təbliğat aparmış, təlim-tərbiyə, müəllimlərin ixtisasının təkmilləşdirilməsi və s. məsələlərə dair
müһazirə və məruzələr oxumuşdu. O, xalq kütləsi daxilində maarifçiliyin, təhsilin vacibliyini və gərəkliyini açıqlayırdı.
Bədəl bəy Bədəlbəyli mədəni-maarif və xeyriyyə cəmiyyəti
kimi fəaliyyət göstərən "Nicat" cəmiyyətinin ən fəal üzvü olmuşdur.
Dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin xalası oğlu Bədəl bəy
özünü aktyor kimi də dəfələrlə sınamışdır. O, "Leyli və Məcnun"
operasında Məcnun, Ibn Salam obrazlarını böyük məharətlə ifa etmişdir. Sovet һakimiyyəti illərində müəllimliklə yanaşı, Bakı Xalq
Maarif təlimatçısı işləmişdi.
Bədəl bəy 8 sentyabr 1932-ci ildə vəfat edib.

Salman bəy Əlibəyov
Salman bəy Mahmud bəy oğlu 1877-ci
ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Real
məktəbi bitirmişdi. Sonra Zaqafqaziya (Qоri)
Müəllimlər Seminariyasına qəbul оlmuşdu.
İnqilabi əhval-ruhiyyəsinə görə seminariyadan çıxarılmışdı. Kənd məktəblərinə müəllim
düzəlmişdi. Bir müddət Həmidə bəyimin yanında Kəhrizli kəndində dərs demişdi. Vəkillik fəaliyyəti ilə də məşğul olmuşdu. 1905-ci
ildə Cavanşir qəzasında kəndli hərəkatına
başçılıq etmişdi. 1917-1919-cu illərdə qızğın
inqilabi fəaliyyət göstərmişdi.
Qarabağ rayonlarında, xüsusilə Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Şuşa
və başqa yerlərdə XX əsrin əvvəllərində kəndlilərin artmaqda olan
inqilabi hərəkatına başçılıq edənlərdən biri də Salman Əlibəyov idi.
O müsavat hökumət orqanlarının rüşvətxorluğunu, bəylərin, xanların
və onların mənafeyini müdafiə edən türk işğalçılarının cinayətlərini
qorxmaz inqilabçıya məxsus bir cəsarətlə ifşa edirdi. XX əsrin əvvəl~ 132 ~

lərindən inqilabı mübarizə yoluna qədəm qoyan Salman Əlibəyov
1917-1918-ci illərdə silahlı kəndli dəstələri ilə bir neçə dəfə mülkədarlara və türk müdaxiçilərinə qarşı çıxış etmişdir. Müsavat hökuməti, bəy və xanlar Salman Əlibəyova ən qorxulu vasitələrə əl atırdılar.
1918-ci ilin yazında S. Əlibəyov müsavatçılar tərəfindən tutularaq
Şuşa həbsxanasına salınır. Burada yeddi aydan artıq yatdıqdan sonra
o, həmin il dekabrın 13-də həbsxanadan qaçmağa müvəffəq olur. Bu
münasibətlə Şuşa qəza rəisi 1919-cu il yanvarın 28-də Gəncə qubernatoruna göndərdiyi raportda yazırdı: “1918-ci il dekabrın 15-də
göndərdiyim teleqrama və dekabrın 16-da göndərdiyim 830 nömrəli
raporta əlavə olaraq Zati-alinizə bildirirəm ki, Şuşa nahiyəsi üzrə
müstəntiqin kamerasından ermənilər tərəfindən azad edilən Şuşa sakini Salman bəy Əlibəyov Şuşanın erməni hissəsində yaşayır. Ermənilər onu saxlayırlar. S.Əlibəyov erməni hissəsində açıqca bazara gedir. O, Azərbaycanda heç bir hakimiyyəti tanımır. Camaat içərisində
hökuməti ələ salır, deyir ki, bu nə hökumətdir, saxtadır, kim onu yaradıb və s. Şuşada olan ingilis missiyasından dəfələrlə xahiş etmişəm
ki, Əlibəyovun tutulmasına kömək etsinlər. Lakin onlar mənim xahişimə laqeyd münasibət bəsləyirlər. Zati-alinizdən xahiş edirəm ki, bu
barədə general Tomsonun nəzərinə çatdırasınız, qoy o, hökumətə
tabe olmamaq üstdə provakasiya törədən belə bir böyük dövlət canisini həbs etmək haqqında missiyaya göstəriç versin. Avam camaat
belə bir fitnəkarın sözlərinə inanaraq, polisin tələblərini ödəməkdən
imtina edir, yavaş-yavaş hökuməti də tanımırlar”. (MDTA, fond 894,
siyahı 4, iş 90, vərəq 5.)
S.Əlibəyov həbsxanadan qaçdıqdan sonra yenidən kəndlilərin
silahlı dəstələrinə başçılıq edir. O, Gəncə qəzası üsyançı dəstəsinin
başçısı Qatır Məmmədlə əlaqəyə girərək, Gəncənin və Qarabağın
üsyançı kəndli dəstələri arasında əlaqə yaratmağa çalışırdı.
Qaraguruhçu bəylər bu alovlu inqilabçıdan qəti intiqam almaq
qərarına gəldilər. 1919-cu ilin payızında Salman Əlibəyov gecə öz
evinə gedərkən Sarıcalı bəyləri tərəfindən xaincəsinə öldürüldü.
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Hüseyn bəy Mirzəcamalov
Hüseyn bəy Mirzəcamalov 1878-ci
ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Ailənin
üçüncü oğlu idi. Şəhər real məktəbini bitirmişdi. Ali pеdoqoji təhsili vardı. ADU-da
riyaziyyatdan dərs dеyirdi. Hüsеyn bəy şair
və yazıçı idi. Jurnalistika ilə də məşğul
olurdu.
Hüseyn bəy Mirzəcamalov Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin dəftərxanasında çalışmışdı. Parlamentin qanunvericilik şöbəsinin rəisi idi.
Məmmədəmin Rəsulzadə ilə dost idi. Rəsulzadə onun haqqında yazırdı: "Yaxın zamanlara qədər Azərbaycan elmində adı tez-tez
çəkilən pedaqoq Hüseyn Camal Yanar (Hüseyn Mirzəcamalov) adlı
bir dostumuz vardı. Rəhmətlik Hüseyn Camal Yanar əslən şuşalıdır.
Bütün azərlər ona "dayı" – deyə müraciət edərdilər".
Yusif Vəzir Çəmənzəminli ilə də dostluq еdirdi. Onlar yazışmalarını nəzmlə aparırdılar.
Hüseyn bəy Mirzəcamalov şair idi. Hüseyn Camal Yanar
təxəllüsü ilə şeir yazırdı.
Mənim könlüm fəraq ilə içrə fəraqlar ilə oynar,
Nigari-bivəfaya bax, gеdib əğyar ilə oynar.
Əcəbi talеyi vardır, şanənin billah,
Olub məhrəm vüsal içrə o zülfü tar oynar.
Məzəmmət bülbülə yoxdur, əgər ki, ahuzar еylər,
Nеcə səbr еyləsin bülbül, gеdib gül xar ilə oynar.
Vüsali asi səs yеtməz fəraq içrə qalıb heyüzilət,
Onun şövqü ilə hərdən qəzəl əşhar ilə oynar…
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H.Mirzəcamalov tərcüməçi idi. Mçedlişvilinin Qaçaq Kərəm
əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi
Hüsеyn bəy Türkiyəyə mühacirət еtmişdi. O, 1974-cü ildə
İstanbulda dünyasını dəyişib.

Fərhad Ağazadə
Fərhad Məşədi Rəhim oğlu 1880-ci il
avqustun 19-da Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Uşaqlıqdan ağlı, zəkası və istedadı ilə
tay-tuşlarından seçilən Fərhad Şuşa şəhər
məktəbini bitirdikdən sonra 1898-ci ildə Tiflisin Qori şəhərində açılmış Zaqafqazyia Müəllimlər Seminariyasına qəbul olur və 1900-cü
ildə oranı bitirir. Həmin ildən – 1900-1905-ci
illərdə əvvəlcə Xaçmazda, sonra da Gorusda
kənd məktəblərində, 1905-ci ildə isə Bakıdakı
rus-Azərbaycan məktəblərində müəllimlik
edir.
F.Ağazadə hələ 1910-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı və dilinin inkişafı ilə maraqlanmağa başlamış və bu sahədə xeyli iş görmüşdür. O, 1912-ci ildə "Ədəbiyyat məcmuəsi" adlı kitab tərtib edib
çapdan buraxdırmışdır. F.Ağazadənin ərəb əlifbasının yeni, latın
əlifbası ilə əvəz edilməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Çünki
1906-cı ildə yeni əlifba layihəsi tərtibi ilə bağlı bu sahədə xeyli çalışmışdır. Lakin Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti, çar Rusiyasının
müstəmləkəsi Fərhad bəyin arzularının reallaşmasına imkan vermir,
necə deyərlər, uzun zaman çəkdiyi zəhmət işıq üzünə çıxarılmır.
28 aprel işğalından sonra Azərbaycanda İttifaq hökuməti bir
sıra tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Ümumittifaq Komitəsi yaradıldı. Fərhad Ağazadə bu komitənin və Yeni türk əlifbası Azərbaycan Komitəsinin üzvü seçildi. O, türk əlifba komitəsinin işində həm
elmi təşkilatda, həm də yeni əlifbaya aid nəzəri məsələlərin hazır~ 135 ~

lanmasında çox yaxından iştirak edir. Onun "Ərəb əlifbası türk dilinə niyə yaramır?", "Yeni türk əlifbalarının unifikasiyası üzrə materiallar", "Azərbaycanda yeni türk əlifbasının inkişafı və həyata keçirilməsi tarixi", "Yeni türk əlifbasının tarixi" kimi əsərləri xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bunlardan başqa, F.Ağazadənin dilçiliyə aid
"Türk-tatar dillərində səslərin nisbi münasibətini bilmək bizə nədən
ötrü lazımdır?", "Yazı qaydalarında mümkün ixtisarlar məsələsinə
dair" və s. məqalələri vardır.
Araşdırmalardan məlum olur ki, Fərhad Ağazadə cümhuriyyətin rəsmi orqanı olan "Azərbaycan" qəzetinin ən fəal yazarlarından
olub. Qəzetin çox nadir səhifələrində onun imzasına rast gəlmək olmaz, 1919-1920-ci illərdə isə, demək olar ki, qəzetin hər nömrəsində F.Ağazadənin müxtəlif mövzularda yazılarına rəst gəlmək olur.
Məqalələrində xalqının, millətinin nicatını elmdə, təhsildə gördüyünü yazır, yetişən gəncliyi təhsil almağa çağırırdı. "Azərbaycan"ın
kanuni-əvvəl (yanvarın 18) 1918-ci il 66-cı nömrəsində "Bakıda
xalq məktəbi müdirlərinin yığıncağı" adlı məqaləsində deyilir: "İki
gündür ki, Azərbaycanda camaat məktəb müdirləri maarif nəzarəti
dəvətilə Bakıya yığılıb, katib məsələlərinin müzakirəsi ilə məşğuldur. Bu, bir ağır vəzifədir. Çünki məktəbimizin halı çox pərişan
olduğu üçün də müalicəyə möhtac bir çox dərdləri var. Məhəlli
müzakirəyə qoyulacaq o qədər məsələlər var ki, yığıncağın müddəti
tamam bir il də çəksə, bunların öhdəsindən gələ bilməz".
19 kanuni-əvvəl (yanvar) 1919-cu il 68-ci nömrəsində "Andranik nə istəyirmiş" adlı məqaləsində terrorçu Andranikin vəhşiliklərindən, Zəngəzura, Şuşaya və Qarabağa hücumlarından, bu qaniçənin
erməni camaatı tərəfindən sevilmədiyindən danışır: "...Bu müsəlman
yerlərini qılınc zoru ilə boşaldıb Ararat cümhuriyyətinə mülhəq etmək və gələcəkdə barışıq konfransında bunu hökumətlərə təsdiq elətdirmək niyyəti qarətçiliyin əmalından məlum olur".
"Əqaid dərslərinə aid kitabların olmaması, 80-ci illərdə Axund
Molla Əbdülsəlam və Qadir əfəndi tərəfindən yazılmış əqaid kitablarının 7-8 yaşlı uşaqlar üçün yox, 15-20 yaşlılar üçün olduğunu, lakin
bunu azyaşlı uşaqlara dərs vəsaiti kimi edildiyini, dilinin çox qəliz ol~ 136 ~

duğunu yazır: "...Ana dili ilə yox, əcnəbi və biganə bir dildə yazılmış
bu ərəb duaları heç bilmirsiniz məsum balaların yenicə nəşvü-nüma
edən zehnlərini nə dərəcədə korşaldır..." (24 kanuni-əvvəl (yanvar)
1918-ci il № 72).
Fərhad Ağazadə cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələrə məqalələrində yer verir. "Hər işə çarə vardır" adlı məqaləsi "Azərbaycan"ın
1 kanuni-sani (yanvar) 1919-cu il 76-cı nömrəsində yer alır: "Yollarda
özümüzdən qulluqçumuz olmadığından xaricilər dəxi bilmirlər ki, onlar getsələr, yol fəna olacaqdır. Ona görə də bildiklərini itirirlər".
"Maarif müfəttişlərinin yığıncağına dair" adlı məqalə qəzetin
5 kanuni-sani (yanvar) 1919-cu il 79-cu nömrəsində yer alır: "İşbu
yığıncağın 8-ci iclasında dərs kitablarının intixabı məhəlli müzakirələr qoyulacaq. Vəqtin qeyri-müsaid olduğu cəhətilə hələlik hazırda bulunan kitablara qənaət edilir".
9 kanuni-sani (yanvar) 1919-cu il 83-cü sayında yazır: "...Yüz
ildən çoxdur ki, rus əsagiri Qafqaz qitəsini işğal etmişdir. Sair qafqazlılar ilə bahəm azərbaycanlılar da rus mətnətini qəbul edərək kəmali-sidq və ixlasi-qəlblə davranıb, yeri düşdükcə özünün hamıdan
doğru və sadiq bir təbəə olmasını qalən və felən qəvi dəlillər ilə sübut etmişdir".
Millətinin müstəqilliyinin istilaçılar tərəfindən məhv edilməsinə və üçrəngli bayrağın enməsinə dözməyən fədakar ziyalı Fərhad
Ağazadə ömrünün erkən çağında, 1931-ci ildə dünyasını dəyişir.

Zülfüqar bəy Hacıbəyov
Zülfüqar bəy Məmməd bəy oğlu 1881-ci ildə Şuşa şəhərində
anadan olmuşdu. Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasına 1899-cu
ildə qəbul olunmuş, 1904-cü ildə oranı əla qiymətlərlə bitirmişdir.
Həmin il seminariyanı 17 nəfər azərbaycanlı gənc bitirmişdi. Həsən
bəy Sultanov – Zəngəzur qəzasından, Möhsün Cabbarxanov – İrəvandan, Əli Terequlov – (Tiflisdən), Əbdülqədir Əlqədari –Dağıstanın Kürə nahiyəsindən (məşhur tarixçi alim Həsən Əlqədarinin
(1835-1910) oğlu idi), Müslüm Maqomayev – Çeçenistandan, Osman
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Əfəndiyev – Qazax qəzasının Şıxlı kəndindən, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Azad Əmirov, Zülfüqar bəy Hacıbəyov, Abbas bəy İsmayılbəyov – dördü də Qarabağın Şuşa şəhərindən idi. Onlar seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirib müəllimlik şəhadətnaməsi aldılar.
Tələbələrinin müvəffəqiyyətlərindən sevinən Firidun bəy Köçərli "Şərqi-Rus" qəzetində yazırdı: "Əziz və mehriban balalarım,
seminariyada aldığınız bilik və mərifəti cəhalət və nadanlıqda qalan
qardaşlarınıza sərf edin. Cəhd edin ki, sizi sevsinlər, sizə etibarları
olsun. Burdan apardığınız elm və tərbiyəni elə yüksək və hündür
məqamda saxlayın ki, nuru ətrafı da işıqlandıra bilsin.
Müəllimlik ağırdır, ancaq pak və müqəddəs xidmətdir. Zəhmət çəkin, səy edin ki, vəzifənizi kamalınca, layiqincə yerinə yetirəsiniz. Sizin tərifiniz bizi xoşhal və başı uca edəcəkdir, eybiniz isə
məyus və məlul qılacaq. Əlbəttə, bizi məyus etməyi özünüzə rəva
görməzsiniz... Əziz balalar, inanıram ki, siz xalqa sidqi-dil ilə qulluq edəcəksiniz".
Yuxarıda adları çəkilən seminaristlərin hamısı ömürlərinin sonuna kimi əziz müəllimləri Firidun bəy Köçərlinin xatirəsini həmişə
dərin ehtiramla yad etmişlər. Hələ 1909-cu il avqustan 20-də “Tərəqqi” qəzetində çıxış edən Üzeyir bəy Hacıbəyov sevimli müəllimi
Firidun bəyin yad bir şəhərdə onlara doğma ata qayğısı göstərdiyini,
şirindilli məqalələri ilə tərbiyə və təlimin lüzumu və vacibliyi haqqında vazeh bəyanlar buyurduğunu iftixarla yazmışdır. 1910-cu ildə
Firidun bəy seminariyanın keçmiş müfəttişi Aleksey Çernyayevskinin (1840-1894) ibtidai məktəb şagirdləri üçün yazdığı “Vətən
dili” dərsliyinin yeddinci nəşrini hazırladı. Bu uğura sevinən Üzeyir
bəy bu hadisə münasibətilə yazırdı: “Vətən dili” üsuli-sövti üzrə tərtib olunmuş təlim kitablarının anası mənziləsindədir. Seminariyanın
elmi-ilahi müəllimi olan məşhur pedaqoq və yazıçılarımızdan möhtərəm Firidun bəy Köçərli cənabları tərəfindən islah edilib, gözəl
surətə salınıbdır.
Firidun bəy cənabları kimi üsuli-tədrisə və ədəbiyyata mükəmməl surətdə aşina olan bir zatın iştirakı “Vətən dili”nin faydalı və
lüzumlu bir kitab olduğunu təmin edir”. Möhtərəm oxuculara yaxşı
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məlumdur ki, 1904-cü ildə Seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirən bu
gənclərin hər biri Azərbaycan ədəbiyyatında, maarifində və musiqi
aləmində əvəzsiz mütəxəssislər oldular. Sevimli müəllimləri Firidun
bəy Köçərlinin inamını doğrultdular. Yalnız bir nəfərin ömrü və
pedaqoji fəaliyyəti çox qısa oldu – Zülfüqar bəy Məmmədəli bəy
oğlu Hacıbəyovun. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki,
bəzi tədqiqatçılar soyadına görə səhvən onun Üzeyir bəy Hacıbəyovun böyük qardaşı olduğunu yazıblar. Yalnız mərhum tədqiqatçı-alim
Mirabbas Aslanov arxiv sənədlərinə əsaslanaraq Zülfüqar bəyin Üzeyir bəy Hacıbəyovun qardaşı yox, əminəvəsi olduğunu, Şuşada rustatar məktəbində və Qori Seminariyasında kurs yoldaşı olduğunu üzə
çıxarmışdır (Bax: “Üzeyir bəy Hacıbəyov gündəlik yazmış olsaydı”
kitabçası, Bakı, 1994-cü il, səh.16-da). Əslində Zülfüqar bəylə Üzeyir
bəyin nə sümük, nə də süd qohumluğu yoxdur.
Seminariyanı əla qiymətlərlə bitirən Zülfüqar bəyə bir il on ay
Gəncədəki sənət məktəbində müəllimlik etmək qismət oldu.
O, müəllimlik etməklə yanaşı, dayısı Firidun bəy Köçərli kimi
kəndbəkənd düşərək Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında itib-batmaqda
olan məlumatları toplamaqla məşğul idi. Zülfüqar bəy istirahət
bilmədən uzaq dağ kəndlərindən sorağını aldığı aşıq şeirini, divan
və cüngləri əldə etməyə payi-piyada yollanırdı. Onun M.Füzuli adına Respublika Əlyazmaları İnstitutunun elmi arxivində sevimli dayısı Firidun bəyə yazdığı cəmi üç məktubu saxlanır. Məktubun ikisində o, dayısına “Qibləgahım”, birində isə “əziz dayım” deyə müraciət edir. Və “Zülfüqar Şamani” təxəllüsü ilə imzalayıb.
Birinci məktub
“Əziz dayı! Mənim təyinatımı Yelizavetpola (Gəncə) verdilər.
Sabah ora yola düşürəm. Sizə salam göndərirəm. Təyinatıma kömək
etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Hamıya salamım var.
Sizin Zülfüqar. 5 sentyabr 1904-cü il”. Zülfüqar bəydən yadigar qalan ikinci məktub 1904-cü il dekabrın 14-də yazılıb: “Qibləgaha!
Ərzi-salamımı hüzurunuza yetirəndən sonra məlum edirəm ki, biz
Əyricəyə (Əyricə - Bərdə rayonunda kənd. Firidun bəyin atası
Əhməd bəyin bu kənddə tut bağı və əkin sahəsi vardı. Ailəsi qış
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fəslini Əyricə kəndində, yaz və yay fəslini isə Şuşada yaşayırdılar)
dekabrın 23-də gedəcəyik. Əgər Siz və yainki uşaqlar bu günlərdə
gəlsəniz, xəbər versəniz, gözləyək, bir yerdə getməyimiz çox yaxşı
olardı. Baqqi, Allah, Zülfüqar. Ruzi-düşənbə. 14 dekabr”.
Qarda-boranda uzaq yollar qət edən fədai Zülfüqar bəy 1906cı ildə ciyər vərəmi xəstəliyinə tutulur. Dayısı Firidun bəy Köçərli
bu bəd xəbəri eşidib Gəncəyə gəlir. Bacısı oğlunu Tiflisə aparıb
adlı-sanlı həkim Məmmədrza ağa Vəkilova müalicə elətdirir. Ciddi
müayinədən sonra Məmmədrza ağa bildirir ki, xəstəlik çox şiddətlidir, bacınız oğlu vaxtında həkimə müraciət etməyib, müalicənin heç
bir köməyi olmayacaq.
Çarəsiz qalan Firidun bəy bacısı oğlu Zülfüqar bəyi Qoriyə
gətirib seminariyanın həkimi Barsukova da göstərir. O da eyni diaqnozu təyin edir.
Əlyazmalar İnstitutunda Firidun bəyin arvadı Badisəba xanıma yazdığı xeyli məktubu saxlanılır. 1906-cı il 18 mart tarixli
məktubundan:
“...Zülfüqar Əbdürrəhman ağa (1867-1931, Firidun bəyin qaynıdır) gətirdiyi şəkər çörəyinin birini tamahı düşüb yeyibdir və həmin şəkər çörəyi onu bərk pozubdur. İmdi yorğan-döşəkdə yatır və
gün-gündən zəif düşür. Dünən Məmmədəli bəydən (Zülfüqar bəyin
atasıdır) tel var idi. Zülfüqarın əhvalını soruşur. Mən də cavab yazdım ki, həkimlər məsləhət görürlər onu Suxuma göndərməyi”.
1906-cı il 22 mart tarixli məktubundan:
“...Hamımız salamat varıq. Zülfüqar da yavaş-yavaş yaxşı
olur. Uşaqları öpərsən və Həcər də (Firidun bəyin övladlığa götürdüyü qızdır) sənin əlini öpür. Zülfüqar da salam edir hamınıza. Mən
də Cənnətimi öpürəm və xəyalla günümü xoş keçirirəm”. Həmin il
25 mart tarixli məktubundan:
“...Allah sənə insaf versin. Mən indi, bu saat uşaqlar ilə gələ
bilərdim, amma Zülfüqar günü-gündən geri gedir, bilmirəm nə
eləyim. Qalmışam mat-məəttəl. Onu bu halda qoyub gedə bilmirəm.
Havalar da düzəlmir ki, onu Suxuma göndərəm Ağalar ilə...”.

~ 140 ~

İyirmi bir yaşı tamam olmayan Zülfüqar bəy Hacıbəyov 1906cı il aprelin 15-də Qoridə vəfat edir. Qori şəhər qubernatorunun
rəsmi icazəsi ilə Firidun bəy nakam bacısı oğlunu Şuşaya gətirib
dəfn edir.

Abbas bəy İsmayılbəyov
Abbas bəy Ağalar bəy oğlu 1883-cü
ildə Şuşa qəzasının Abdal kəndində anadan
olmuşdu. İbtidai təhsilini kəndlərindəki rustatar məktəblərində almışdı. Dayısı Seyfulla
mirzə Qovanlı-Qacar onu Zaqafqaziya
(Qori) Müəllimlər Seminariyasına aparmışdı. Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasına 1899-cu ildə qəbul olunmuş, 1904cü ildə oranı əla qiymətlərlə bitirmişdir.
Həmin il seminariyanı 17 nəfər azərbaycanlı gənc bitirmişdi. Həsən bəy Sultanov –
Zəngəzur qəzasından, Möhsün Cabbarxanov – İrəvandan, Əli Terequlov – (Tiflisdən), Əbdülqədir Əlqədari – Dağıstanın Kürə nahiyəsindən (məşhur tarixçi alim Həsən Əlqədarinin (1835-1910) oğlu idi),
Müslüm Maqomayev – Çeçenistandan, Osman Əfəndiyev – Qazax
qəzasının Şıxlı kəndindən, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Azad Əmirov,
Zülfiqar bəy Hacıbəyov, Abbas bəy İsmayılbəyov – dördü də Qarabağın Şuşa şəhərindən idi. Onlar seminariyanı müvəffəqiyyətlə bitirib
müəllimlik şəhadətnaməsi aldılar.Onu Lənbəran kənd məktəbinə
göndərdilər. O, az müddət ərzində bu məktəbi nümunəvi qaydaya saldı, səliqə-səhman yaratdı.Ordan Qərvənd kənd məktəbinə, bir müddət
burda çalışandan sonra Ağdam məktəbinə dəyişdilər. O, burda düz 20
il direktor işlədi. Abbas bəy Qarabağ ziyalılarını (İdris Ağamirzəyev,
Mirzə Davud Ağamirzəyev, Əli İbrahimov, Məhiş Hüseynov, Yəhya
Şeyda Qarabaği və başqalarını) ətrafına toplayıb Ağdamda nümunəvi
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bir məktəb yaratdı. İndiki Ağdam şəhər 1 saylı məktəb Qarabağda
"Abbas bəyin məktəbi" kimi tanınırdı.
Repressiya küləyi ondan da yan ötmədi.1927-ci ildə milliyətcə erməni olan Camxarovun sayəsində sürgünə göndərildi. 1934-cü
ildə sürgündən qayıdıb sevimli peşəsi ilə məşğul oldu.
Abbas bəy İsmayılbəyov 1940-cı ildə vəfat edib.

Azad bәy Әmirov
Azad bəy Abbas oğlu 1883-cü ildə Şuşa
şəhərində dünyaya gəlmişdi. Zaqafqaziya
(Qori) seminariyasını (1904), Odessa universitetinin һüquq və tibb fakültələrini bitirmişdi.
Gəncə şəhərində müəllim işləmişdi. 1926-cı
ildən ADU-da dərs demişdir. Ü.Hacıbəyovun
uşaqlıq dostu olmuş, Zaqafqaziya (Qori)
Müəllimlər Seminariyasında onunla birgə təhsil almışdı. Musiqi istedadına və gözəl səsə
malik olan Əmirov 1912-ci ildə Şuşada «O
olmasın, bu olsun» musiqili komediyasını tamaşaya qoymuşdu. Ü.Hacıbəyov öz xatirələrində Məşədi İbad rolunun A.Əmirovun ifasında əvəzsiz olduğunu söyləmişdi. 1918-ci ildə «Leyli və Məcnun»
operasının 10 illiyi münasibətilə Üzeyir bəy Hacıbəyova yazdığı
məktubda Azad bəy Əmirov onun Azərbaycan tarixindəki müһüm
rolunu çox böyük uzaqgörənliklə göstərmişdi: «Vaxt gələcək, tarix,
yalnız ədalətli tarix özünün eһtiyatlı əli ilə öz səhifələrində müsəlman
həyatındakı bu misilsiz müstəsna hadisəni qızıl hərflərlə yazacaq və
sənin, əziz Üzeyir, əzabkeş millətinin fərəhsiz һəyatına çox zəngin
xəzinə, nadir inci kimi bəxş etdiyin gözəl, ilaһiləşdirilmiş cərəyanı
xüsusi qeyd edəcəkdir».
Kitablardan öyrəndiyim belə əlamətdar bir faktın da üstündən
keçə bilmirik ki, vaxtilə Odessa Universitetinin Tibb fakültəsini,
Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini birinci dərəcəli
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diplomla bitirdiyinə baxmayaraq heç bir xəstə qəbul etməyib, heç
bir məhkəmə prosesində hətta vəkil kimi də iştirak etməyən Azad
Əmirov ömrünün ən təravətli illərini Pedaqoji Kollecdə (onun birbaşa sələfi olan darülmüəllimində) dərs deməyə həsr etmişdir.
O, 1939-cu ildə vəfat edib.

Ağalar bəy Hacıbəyov
Ağalar bəy Məmməd bəy oğlu Hacıbəyov 1883-cü ildə Şuşa
şəhərində anadan olmuşdu. Xüsusi müəllim tərəfindən hazırlanmış,
sonra rus-tatar məktəbində oxumuşdu. Dayısı Firidun bəy Köçərlinin yanına yollanmış, Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər seminariyasına qəbul olmuşdu. Seminariyanı tamamlayandan sonra göndərişlə
Zəngəzur qəzasının Şəki kəndində müəlllim işləmişdi.
Sonra Zəngəzur qəzasının Saray kəndinə göndərilmişdi. Rustatar məktəbinin yaradılmasında və onun inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Rus dilinin öyrədilməsinə çox böyük üstünlüklər
verirdi. Həm ticarət işlərində rus dilinin böyük rol oynadığını, həm
də xarici ölkələrdə təhsil almağa imkanlar yaradırdı.
Uzun müddət rus-tatar məktəbinin direktoru vəzifəsində işləyən, maarifimizin inkişafında böyük xidmətləri olmuş A.Hacıbəyovun bacarıqlı müəllim kadrlarının yetişdirilməsində böyük xidmətləri olmuşdur. O, eyni zamanda təlim-tərbiyə işində böyük rol oynayan dərslik və proqramların tərtibinə ciddi əhəmiyyət verirdi.
Sonralar Ağalar bəy Hacıbəyov Bakıya dəvət olunur və uzun
müddət N.Nərimanov adına Tibb İnstitutunda müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdi.
A.Hacıbəyov Zülfüqar bəyin kiçik qardaşı, Azərbaycan ədəbi
tənqidinin və ədəbiyyatşünaslığın görkəmli nümayəndəsi, pedaqoq
Firudin bəy Köçərlinin bacısı oğlu idi.
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Üzeyir bəy Hacıbəyov
Üzeyir bəy Mirzə Əbdülhüseyn bəy
oğlu 18 sentyabr 1885-ci ildə Şuşa şəhərində
anadan olmuşdu. Üzeyir bəy ilk təhsilini Şuşada ikisinifli rus-türk məktəbində almışdır. Şuşanın zəngin musiqi-ifaçılıq ənənələri Hacıbəyovun musiqi tərbiyəsinə müstəsna təsir göstərmişdir. Onun ilk müəllimi Azərbaycan musiqisinin gözəl bilicisi, dayısı Ağalar bəy Əliverdibəyov olmuşdur.
Ü.Hacıbəyov 1899-1904-cü illərdə
Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasında təhsil almışdır. Onun dünyagörüşünün formalaşmasında seminariya böyük rol oynamışdır. Hacıbəyov seminariya illərində qabaqcıl dünya mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuşdur. O, burada Avropa musiqi klassiklərinin əsərlərini mənimsəmiş, skripka və baritonda çalmağı öyrənmiş, xalq mahnı nümunələrini nota köçürmüşdür.
Seminariyanı bitirdikdən sonra Üzüyir bəy Hacıbəyov 1904-cü ildə
Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə müəllim təyin edilmişdir.
Ü.Hacıbəyov Rusiyada 1905-1907-ci illər inqilabı ərəfəsində
Bakıya gəlmiş, Bibiheybətdə, sonralar isə "Səadət" məktəbində rus
dili, hesab və təbiət fənlərindən dərs demiş, 1907-ci ildə Bakıda
Azərbaycan türkcəsində "Hesab Məsələləri" və "Mətbuatda İstifadə
olunan Siyasi, Hüquqi, İqtisadi və Əsgəri Sözlərin Türki-Rusi və
Rusi-Türki Lüğəti"ni nəşr etdirmişdir.
Ü.Hacıbəyovun 1908-ci il yanvarın 12-də (yeni üsulla 25-də)
Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında göstərilən "Leyli və
Məcnun" operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman
Şərqində opera sənətinin əsası qoyulmuşdur. Hacıbəyov operanın
librettosunu Füzulinin eyni adlı poeması əsasında yazmışdır.
Ü.Hacıbəyov 1909-1915-ci illərdə bir-birinin ardınca "Şeyx
Sənan" (1909), "Rüstəm və Söhrab" (1910), "Şah Abbas və Xurşudbanu" (1912), "Əsli və Kərəm" (1912), "Harun və Leyla" (1915)
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muğam operaların librettosunu xalq dastanları və rəvayətlər, Firdovsinin "Şahnamə" əsərinin motivləri əsasında yazmışdır. O, "Leyli və
Məcnun"dakı üslub xüsusiyyətlərini və estetik sənət prinsiplərini
sonrakı operalarında da davam etdirmişdir.
Xalq dastanı əsasında bəstələdiyi "Əsli və Kərəm" operasında
Hacıbəyov muğamatla bərabər aşıq musiqisindən də istifadə etmişdir.
O, Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır (komediyalarının mətnini də özü yazmışdır). Onun "Ər və Arvad" (1909,
ilk tamaşası: 1910), "O olmasın, bu olsun" (1910, ilk tamaşası: 1911),
"Arşın mal alan" (1913) musiqili komediyalarında inqilabdan əvvəlki
Azərbaycan məişəti, xalq adət və ənənələri əksini tapmışdır. Ü.Hacıbəyov 1911-ci ildə musiqi təhsilini artırmaq üçün Moskvaya getmiş,
həmin il burada filarmonik cəmiyyətin musiqi kurslarında, 1913-cü
ildə isə Sankt-Peterburq konservatoriyasında oxumuşdur. SanktPeterburq dövrü Hacıbəyovun yaradıcılığında mühüm rol oynamış, o,
"Arşın mal alan" musiqili komediyasını məhz burada yaratmışdır.
Ü.Hacıbəyov 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı tələbələr üçün
ilk musiqi məktəbini - Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbini
(sonralar texnikum) təşkil etmişdir.
1926-cı ildən Azərbaycan Milli Konservatorisında fəaliyyət
göstərən Hacıbəyov burada nəzəriyyə, harmoniya, Azərbaycan musiqisinin əsasları fənlərindən dərs demiş, konservatoriya yanında ilk
çoxsəsli Azərbaycan xor kollektivi yaratmışdır.
O, 1927-ci ildə Müslüm Maqomayevlə birgə ilk "Azərbaycan
Türk El Nəğmələri" məcmuəsini nəşr etdirmişdir. Hacıbəyov 1931ci ildə Azərbaycan Radio Komitəsi yanında ilk notlu xalq çalğı
alətləri orkestri təşkil etmişdir.
1937-ci il aprelin 30-da Azərbaycan Opera və Balet Teatrında
ilk dəfə tamaşaya qoyulan "Koroğlu" operası (librettosu H.İsmayılov və M.S.Ordubadinindir) Hacıbəyov yaradıcılığının zirvəsini təşkil edir. Azərbacan opera sənətinin incilərindən sayılan bu operada
Üzeyir bəy ilk dəfə olaraq klassik opera formasına riayət edərək bitkin ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllar, balet nömrələri, reçitativlər yaratmışdır.
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O, "Koroğlu" operasında simfonik orkestrin tərkibinə Azərbaycan xalq musiqi alətlərini daxil edərək orkestrin rəngarəng səslənməsinə nail olmuşdur.
Üzeyir bəy Azərbaycan musiqisində köklü dönüş yaratmış dahi
bəstəkardır. O, XIX yüzilin əvvəllərinədək şifahi xalq musiqi sənəti
şəklində mövcud olan Azərbaycan milli musiqisini Qərbi Avropa
bəstəkarlıq məktəblərinin nailiyyətləri, forma və janrları ilə zənginləşdirmiş, Azərbaycan və ümumiyyətlə Şərq musiqisinin gələcək
inkişaf perspektivlərini, estetik prinsiplərini müəyyənləşdirmişdir.
Ü.Hacıbəyov həm də böyük musiqişunas alim idi. O, müasir
Azərbaycan elmi musiqişunaslığının əsasını qoymuş, musiqiyə dair
çoxlu məqalələr yazmış, tədqiqatlar aparmışdır.
Ü.Hacıbəyovun "Arşın mal alan" musiqili komediyası ingilis,
alman, çin, ərəb, fars, polyak, ukrayna, belorus, gürcü və s. dillərə
tərcümə edilmişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illik yubileyi
böyük təntənə ilə keçirilmişdir.
YUNESKO-nun görkəmli şəxsiyyətlərin ildönümü və 1985-ci
ilin mühüm hadisələri təqviminə əsasən Hacıbəyovun yubileyi
beynəlxalq miqyasda da qeyd edilmişdir.
Ü.Hacıbəyov jurnalist kimi. Ü.Hacıbəyov bədii yaradıcılığa
publisistika ilə başlamışdır. O, "Kaspi", "Həyat", "İrşad", "Tərəqqi",
"Həqiqət", "İqbal", "Yeni İqbal" qəzetlərində və "Molla Nyüziləddin"
jurnalında "Ordan-burdan", "O yan-bu yan" və s. başlıqlar altında
"Ü", "Filankəs", "Behmankəs" və s. gizli imzalarla dövrün mühüm
ictimai-siyasi, maarifçilik məsələlərinə dair çoxlu məqalə, felyeton və
satirik miniatürlər dərc etdirmişdir.
Milli mətbuatımızın təşəkkül tapmasında, inkişafında xüsusi
xidmətləri olan böyük şəxsiyyətlərdən biri də dünya şöhrətli dahi
sənətkar Üzeyir bəy Hacıbəylidir. Üzeyir bəy Azərbaycan professional musiqisinin banisi kimi cahanşümul şöhrət qazansa da, onun
publisist, dramaturq, pedaqoq, tərcüməçi, mütəfəkkir, alim, ictimai
xadim olaraq xidmətləri çox dəyərli və əvəzsizdir.
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Azərbaycan mətbuatını Ü.Hacıbəylisiz təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Çünki burada onun özünəməxsus, müstəsna yeri vardır. Üzeyir
bəy bəstəkarlıq, musiqişünaslıq sahəsində olduğu kimi, jurnalistika,
publisistika, dramaturgiya sahəsində də təkrarolunmaz şəxsiyyətdir.
1903-cü ildə Tiflisdə çıxan "Şərqi-Rus" qəzetində "Dəllək" adlı
ilk felyetonu dərc edilən Üzeyir bəy Hacıbəyli ömrünün sonuna qədər
qələmi yerə qoymamış, vətənin, xalqın, milli mədəniyyətin inkişafı
naminə mübarizə aparmış, bir-birindən dəyərli məqalələr, felyetonlar,
miniatürlər, səhnəciklər yazmışdır. Hətta o, 1904-cü ildə Hadrut kəndindəki məktəbdə dərs dediyi zaman "Kaspi" qəzetinin xüsusi müxbiri kimi Cəbrayıl, Şuşa qəzalarından maraqlı korrespondensiyalarını
rus dilində qələmə alaraq redaksiyaya göndərmiş və bu, mətbu orqanda dərc etdirmışdır.
Ü.Hacıbəyli erməni-müsəlman davası düşdükdən sonra 1905ci il avqustun 20-də axşam saat 7.00-da qatarla Bakıya gəlmiş, 7
sentyabr 1905-ci il tarixli "Həyat" qəzetində "Avqustun 20, 21 və
23-də Bakı müqaviləsi" (müharibə, döyüş - S.Q.) adlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Beləliklə də Üzeyir bəyin 1905-ci ildən etibarən Bakıda müxtəlif mətbuat orqanlarında çeşidli mövzularda yazıları çap
olunmağa başlamışdır.
Üzeyir bəy Hacıbəyli öz məqalələrində xalqı düşündürən məsələlərdən bəhs etməklə yanaşı, dini fanatizmi, çar Rusiyasının fitnəkarlığını, Şərq qadınlarının hüquqsuzluğunu, hətta Lenin və onun
bolşevik hökumətini kəskin tənqid edir, dilimizin saflığı, mədəniyyətimizin çiçəklənməsi uğrunda yorulmadan mübarizə aparırdı.
Böyük publisist 1920-ci ilə kimi Azərbaycanda nəşr olunan
"Kaspi", "Həyat", "Təkamül", "İrşad", "Tərəqqi", "İqbal", "Yeni iqbal",
"Azərbaycan", "Füyuzat", "Molla Nəsrəddin", sonralar "Sənayeyinəfisə", "Maarif və mədəniyyət", "İnqilab və mədəniyyət", "Revolyusiya
və kultura", "Vətən uğrunda", "Yeni yol", "Kommunist", "Bakinskiy
raboçi" və s. qəzet və jurnallarda müntəzəm olaraq çıxış etmişdir. Üzeyir
bəy yazılarını 67 gizli imza - "Filankəs", "Bir şəxs", "Behmənkəs", "U",
"Ü", "Üzeyir", "Çi" və başqa imzalarla dərc etdirmişdir. Kəsərli qələm
sahibi olan Ü.Hacıbəyli "Ordan-burdan", "O yan, bu yan", "Dərədən~ 147 ~

təpədən", "Zurna" və s. sərlövhələr altında özünün duzlu-məzəli, yumorlu, eyni zamanda, düşündürücü felyetonlarını yazmışdır.
Üzeyir bəy mühərrirlik etməklə bərabər, dörd qəzetin - "Tərəqqi"
(1908-1909), "Həqiqət" (1909-1910), "Yeni iqbal" (1915-1917),
"Azərbaycan" (1919-1920) - baş redaktoru olmuşdur. Eyni zamanda,
bu qəzetlərdə onun böyük maraq kəsb edən yazıları, tərcümələri işıq
üzü görmüşdür. Məsələn, görkəmli rus yazıçısı N.Qoqolun "Şinel" əsərini Azərbaycan dilinə ilk dəfə çevirən Üzeyir bəy Hacıbəyli onu 1909cu ildə "Tərəqqi" qəzetində hissə-hissə dərc etdirmişdir. Azərbaycan
mətbuat tarixində önəmli yeri olan "Molla Nəsrəddin" jurnalında da
Üzeyir bəyin felyetonları dərc edilmişdir. Doğrudur, bəzi alimlər israrla Ü.Hacıbəylinin "Molla Nəsrəddin" jurnalı ilə əməkdaşlıq etmədiyini
bildirirdilər. Lakin onların bu fikirləri öz təsdiqini tapmamışdı. Əksinə,
son üç ildə Üzeyir bəyin "Molla Nəsrəddin" jurnalında 8 felyetonunu
aşkar edərək ictimaiyyətin mühakiməsinə verdik. Beləliklə, sevimli
ədibimiz Üzeyir bəy Hacıbəylinin "Molla Nəsrəddin" dərgisindəki felyetonları bunlardır: "Məlakə sifətli" (6 oktyabr 1908), "Orucluq" (8
sentyabr 1910), "Uşaq" (27 iyul 1911), "Hamam" (4 avqust 1911),
"Səs gəlir" (11 avqust 1911), "Qəribə mühakimə" (yanvar, 1924),
"Oktyabr və teatr" (7 noyabr 1927) və "On il" (7 noyabr 1927). Bu yazılar "Lal uşaq", "Hamamçı", "Adı molla, özü bəy filankəs", "Çoban",
"Yalançı", "Namuslu" və "Bir nəfər" imzaları ilə işıq üzü görmüşdür.
Üzeyir bəy Hacıbəyli savadlı, dünyagörüşlü, geniş erudisiyalı
bir jurnalist, mühərrir, tarixçi, siyasi icmalçı kimi siyasətdən, tarixdən, mədəniyyətdən, maarifdən, məişətdən bəhs edən yazılarla mətbuat səhifələrində çıxış edirdi. O, çar Rusiyasının daxili vəziyyətini,
çar hökuməti və Dövlət Duması arasındakı anlaşılmazlığı, məmurların rüşvətxorluğunu, polisin cəlladlığını, Azərbaycan kəndlilərinin
ağır güzəranını, xalqın qayğısına qalmayanları, öz cibləri üçün çalışanları, yalançılığı, fitnəkarlığı qamçılayan, xalqın tərəqqisi, maariflənməsi işinə xidmət edən bir-birindən oxunaqlı məqalə və fel-yetonları qələmə almışdır. Eyni zamanda, Üzeyir bəy müxtəlif ölkələrin tarixlərinə də varmış, "Buxara xanlığının müxtəsər tarixi", "Buxara və
Rusiya", "Yaponiyanın müxtəsər tarixi", "İrana dair", "Türk və bolqar
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etilafı haqqında", "Rusiya və Bolqariya və ingilis mətbuatı", "Balkanlarda" və s. məqalə və felyetonlarda tarixi araşdırmalar aparmışdır.
Üzeyir bəyin müraciət etdiyi mövzular müxtəlifliyi ilə seçilir.
Məqalələrdən bir neçəsinin adını çəkməklə onların nə qədər geniş
dairəyə malik olduğunu görə bilərik: “Nuru Paşa həzrətləri şərəfinə
böyük ziyafət”, “Mühüm məsələlər”, “Partiyalarımıza”, “Azərbaycan
parlamanı”, “Tarixi günümüz”, “Andranikin məsələsi”, “Vəzifəmiz
nədir”, “İstiqlal və istiqbal ümidi”, “Lənkəran faciəsi”, “Düşmənlərimizin fəaliyyəti”, “Knyaz Tumanov ilə müsahibə”, “Fitnələr qarşısında”, “Qarabağ haqqında”, “31 mart”, “Naxçıvan və Qara-bağ”, “Ermənistan və Azərbaycan münasibəti”, “Qarabağ hadisatı”, “Ermənigürcü münasibəti”, “Dərbənd əhvalatı”, “Ordumuz”, “Zaqatala məsələsi”, “Bayrağımız sarsılmaz”, “Dağıstan və biz”, “Bir yaş”, “Şimalımızın halı”, “Rusiya əhvalı”, “Qara təhlükə”, “İçimizdəki denikinlər”, “Məmurlarımız haqqında”, “Yeni kabinə təşkilinə dair”, “Milliləşmək”, “Məmləkətimizin halı nasıldır?”, “Çörək bahalaşması”,
“Zaqafqaziya konfransına dair”, “Dördgöz olmalıyıq” və s. Bu yazılarda Üzeyir bəy özünü və xalqı narahat edən, düşündürən siyasi məsələlərdən, istiqlalımız və onun mühafizəsi, əzəli və əbədi düşmənimiz olan ermənilərin fitnə-fəsadı, Qarabağ, Naxçıvan, Zaqatala, Dağıstan məsələləri, Rusiyanın iç üzü, ingilis siyasəti, xalqın həyat tərzi,
parlamentdə, Nazirlər Kabinetində baş verənlər, ana dilimizin qorunması və başqa bu kimi mövzulardan bəhs etmiş, hadisələri açmış, şərhini vermiş və onların çözülməsi yollarını göstərmişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəylinin jurnalistlik fəaliyyətinin 1918-1920ci illər dövrü də çox məhsuldar olmuşdur. Qüdrətli qələm sahibi
olan Üzeyir bəy Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin orqanı
olan "Azərbaycan" qəzetində əvvəlcə mühərrir kimi çıxış etmiş,
sonra isə qəzetə rəhbərlik etmişdir.
1918-ci ilin mart qırğınından sonra Üzeyir bəy Nəriman
Nərimanovun israrlı təhriki ilə həmin ilin may ayından oktyabra qədər
"Hacıbəyov qardaşlarının teatr truppası" ilə İrana qastrola getmiş,
1918-ci il oktyabr ayının 23-də yenidən Bakıya qayıtmış, 29 oktyabr
1918-ci il tarixli "Azərbaycan" qəzetində ilk yazı ilə çıxış etmişdir.
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"Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru olan Üzeyir bəyin kiçik
qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəyli 1919-cu ilin yanvar ayında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti ilə Fransaya
Versal Sülh konfransına gedəndən sonra 1919-cu il yanvarın 16-dan
qəzet bağlanana qədər, yəni 1920-ci il aprelin 27-nə kimi Üzeyir
bəy Hacıbəyli "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. Qəzetə rəhbərliyi dövründə burada onun çox sayda baş məqaləsi, Azərbaycan parlamanenti haqqında reportajları, teatr və musiqiyə həsr
olunmuş tənqidi yazıları çap edilmişdir.
"İçimizdəki Denikinlər", "İstiqlal və istiqbal ümidi", "İstefa
münasibətilə", "Azərbaycan istiqbalı", "Azərbaycan parlamanı",
"Qarabağ hadisatı", "Ermənistan və Azərbaycan münasibatı", "Nə
istəyirlər", "Qara təhlükə" və s. məqalələr bu gün də öz aktuallığını
itirməyib. Ümumiyyətlə, Üzeyir bəyin yüz il bundan əvvəl yazdığı
məqalələri oxuduqca bugünümüz göz önünə gəlir. Üzeyir bəy Hacıbəylinin "Eyni müamilə gözləyirik" məqaləsində oxuyuruq: "Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hökumətinə tabe olmamaq qəsdilə
göstərməkdə olduqları inad artıq həyasızlıq dərəcəsinə varmışdır"
("Azərbaycan" qəzeti, 5 may 1919-cu il).
Daha sonra Üzeyir bəy "Nə istəyirlər" məqaləsində yazırdı:
"Mart hadisatında (1918-ci ilin mart soyqırımı nəzərdə tutulur S.Q.) bizi, yəni müsəlman burjuyundan tutmuş müsəlman fəqirləri,
kasibəsini və baxüsus müsəlman əlsiz-ayaqsızlarını erməni-daşnak
soldatlarının süngü, güllə və xəncərlərlə arvad və uşağına kimi qırdıran bolşeviklərə biz nə tövr etibar edə bilərik? Bolşeviklik naminə
erməni-müsəlman qırğını salanların hansı "gözəl" sözünə və "insaniyyəti-pərvəranə" sözlərinə inana bilərik? Bolşevikləri dursun,
menşeviklərinə nasıl bel bağlaya bilərik? İstiqlalımızı qəbul etmədiklərinə görəmi? Və bu gün hər bir vəsilə ilə olur-olsun "istiqlalımızı əlimizdən almaq yolunda çalışdıqlarına görəmi?" ("Azərbaycan" qəzeti, 7 may 1919-cu il).
"Qara təhlükə" məqaləsində isə cəsarətli jurnalist belə yazırdı:
"İstiqlalımızın bir ilinin bayramını yenicə keçirmişdik ki, üfüqümüzdən qəflətən nümayan olan bir qara əl haman istiqlalımızı qır~ 150 ~

maq və bizi murdar pəncəsi altında əzmək xəyalilə şimalımızdan
uzanmağa başladı.
...Azərbaycan türk və islamları rus qırmızı sollarının ayaqları
altında inləyən vətəni ondan ötrü xilas etmədilər ki, sonra onu rusun
qara sağlarının əli altında əsir versinlər!.. Biz bu qədər tökülən qanlar, qurban edilən canlar, viran olunan xanimanlar bahasilə istirdad
edilmiş olan hüququmuzu əlimizdən almaq istəyənlər, o əl sahiblərinin türklük və islamlığa məxsus qeyrət və namuslarından, əzm və
səbatlarından bixəbər olmalıdırlar ki, bu cürə xam xəyallara düşürlər" ("Azərbaycan" qəzeti, 18 iyun 1919-cu il).
"Qarabağ hadisatı" məqaləsində isə oxuyuruq: "Azərbaycan
hökumətinin səbir kasası doldu. Köçəri mövsümünün hüluli isə əhalini dəxi böyük müşkilat qarşısında qoyub orada bir acıq və əsəbiyyət törətməyinə səbəb oldu. Ermənilərin inadlığı və hökumətimizin
hövsələsi bu acığı və əsəbiyyəti getdikcə artırıb Qarabağda bu günsabah bir qeyz və qəzəb partlanğıcı zühur edəcəyini naçar qoymuşdu" ("Azərbaycan" qəzeti, 24 iyun 1919-cu il).
Üzeyir bəy bu məqalələrini "Üzeyir", "Hacıbəyli Üzeyir",
"Üzeyir Hacıbəyli" imzaları ilə yazmışdır.
"Azərbaycan" qəzetinin 25 aprel 1920-ci il tarixli sayında
Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin devrilməsinə iki gün qalmış Ü.Hacıbəylinin sonuncu felyetonu dərc edilmişdir. Üzeyir bəy
bu felyetonun sərlövhəsinə "Zurna", sonuna isə "Çi" imzası qoymuşdur. Bu yazıda Leninin və bolşeviklər hökumətinin iç üzü açılmış, ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdur.
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Üzeyir bəy Hacıbəyli çox
cəsarətli, qorxmaz, obyektiv, uzaqgörən bir publisist olmuşdur.
Ü.Hacıbəyli 1920-ci ildən sonra siyasətdən uzaqlaşmış, yalnız
musiqinin, incəsənətin, ümumilikdə mədəniyyətin, təhsilin tərəqqisi
üçün çalışmış, milli kadrların yetişdirilməsində misilsiz xidmətləri
olmuş, musiqi təhsili ocaqlarının, musiqi kollektivlərinin yaranması
naminə fəaliyyət göstərmiş, ictimai işlərlə məşğul olmuş və bu
lazımlı sahələri mətbuat səhifələrində işıqlandırmışdır.
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"Azərbaycanda musiqi təhsili", "Musiqimiz tərəqqi yolunda",
"Moskvada Azərbaycan dekadası", "Leyli və Məcnun"dan "Koroğlu"ya qədər", "Gənc talantların yaradıcılığının nümayişi", "Azərbaycanın çiçəklənən incəsənəti" və s. məqalələrini dərc etdirmişdir.
Azərbaycanın əvəzsiz dühası Üzeyir bəy Hacıbəyli çoxşaxəli
fəaliyyətinin hər bir sahəsində olduğu kimi, jurnalistika, publisistika
aləmində də öz dahiliyini göstərmişdir. Milli mətbuat tariximizdə
bu gün də çox aktual olan yazılarını oxuduqca onun qələminin gücünə, qüdrətinə, təfəkkürünə, vətənə, xalqa bağlılığına heyran qalırıq. Peyğəmbəranə deyilmiş fikirlərinə biganə olduğumuza görə isə
təəssüf hissi keçiririk. Bir daha əminliklə deyirik ki, bütün sahələrdə
Üzeyir bəy Hacıbəyli zirvəsi əlçatmaz və əvəzedilməzdir. (Səadət
QARABAĞLI, Milli mətbuatımızın güclü qələm sahibi Üzeyir bəy
Hacıbəyli, Azərbaycan.- 2010.-15 sentyabr.- S. 6.)
Azərbaycan professional musiqisinin və Şərqdə ilk opera
sənətinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin 1918-1920ci illərdə “Azərbaycan” qəzetindəki fəaliyyəti haqqında keçən əsrin
sonlarına qədər tədqiqatçılarımız söhbət açmağa nədənsə səy göstərməmişlər. Bunun nəticəsi idi ki, böyük şəxsiyyətin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə apardığı işlər geniş oxucu kütləsinə
bəlli deyildi.
Üzeyir bəy Hacıbəyli həm də istedadlı yazıçı, gözəl publisist
kimi də şöhrət qazanmışdır. Onun keçən əsrin əvvəllərində nəşr olunan məqalə və felyetonları o dövrdə çıxan “İrşad”, “Kaspi”, “Həqiqət”, “Tərəqqi”, “Yeni İqbal”, “Molla Nəsrəddin” və digər qəzet və
jurnallarda çap olunmuşdur. O, 1918-1920-ci illərdə “Azərbaycan”
qəzetində bir müddət parlament müxbiri işləmiş, sonra isə baş redaktor təyin edilmişdir. Qəzetdə baş redaktor olana qədər burada
onun qələmə aldığı “Mühüm məsələlər”,”Tarixi günümüz”, “Milli
parlaman”, “Nuri Paşa həzrətləri şərəfinə böyük bir ziyafət”, “Təəssürat” adlı silsilə siyasi-publisistik yazıları dərc edilmişdir.
Üzeyir bəy “Azərbaycan”dakı məqalə və felyetonlarını “Hacıbəyli Üzeyir”, “Üzeyir”, “Ü.Hacıbəyli”, “Ü.H”, “Çı”,”Ü.Əbdül”
kimi imzalar altında yazırdı.
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Bir məsələni də qeyd etməyi vacib sayırıq. Bəzi tədqiqatçılar
Üzeyir bəyin “Azərbaycan” qəzetində nəşr etdirdiyi “Qurtuluş”, “Mühüm məsələlər”, “Cidalar görünür” və başqa məqalələrinin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac duyulduğunu yazırdılar. Lakin əgər həmin məqalələrin altında Üzeyir bəy şəxsi imzasını tam şəkildə göstəribsə, bizə
elə gəlir ki, təkrar araşdırmaya ehtiyac yoxdur. Yalnız görkəmli
tədqiqatçı, Üzeyir bəy Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının salnaməsini yazan Qulam Məmmədlinin bir fikrini xatırlatmaq istərdik:
“O, (Üzeyir bəy - A.K.) müxtəlif zamanlarda, ayrı-ayrı qəzet və jurnallarda “Kəs”, “Flankəs”, “Behmənkəs”, “Mizrab”, “Musiqiçi”, “Hamamçı”, “Çı” və digər imzalar işlətmişdir. Ü.Hacıbəyov “Həyat”,
“İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət”, “İqbal”, “Sovqat”, “Yeni İqbal”, “Azərbaycan”, “Məktəb”, “Kommunist” kimi qəzet və jurnallarda çalışdığı
zaman yazılarının altında bu imzaları qoymuş, həmin mətbuat orqanlarından getdikdə isə necə deyərlər, imzalarını da özü ilə aparmışdır”.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 23 aylıq hakimiyyəti zamanında
Üzeyir bəy “Azərbaycan” və “Dağıstan” adlı musiqi əsərləri ilə yanaşı, həmin mövzularda bir-birinin ardınca “Azərbaycan parlamanı”, “Ermənistan və Azərbaycan münasibəti”, “Dağıstana kömək”,
“Dağıstana imdad”, “Dağıstan və biz” və bu kimi silsilə publisistik
yazılar da qələmə almışdı.
Ü.Hacıbəylinin bu dövrlərdə yazdığı məqalələr həmin illərin
salnaməsi olduğunu desək, elə bilirəm ki, yanılmarıq. Onun yazıları
tam şəkildə həm xalqın, həm də dövlətin marağı ilə üst-üstə düşürdü.
Yuxarıda göstərdiyimiz mətbu orqanlar haqqında kifayət
qədər yazıldığını nəzərə alaraq, Üzeyir bəyin 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyəti dövründə “Azərbaycan” qəzetindəki ədəbi fəaliyyətini müxtəsər qeyd etmək istərdik.
Yeri gəlmişkən onu da vurğulayaq ki, bir zamanlar sovet məkanında
qəzetin adını nəinki çəkmək, bu barədə düşünmək belə yasaq idi.
Ona görə də Üzeyir bəyin özü də 15 ay redaktoru olduğu “Azərbaycan”dakı (iki aylıq fasilə ilə) fəaliyyətini “unutmaq” məcburiyyətində qalmışdı. Bu da o vaxtkı dövrün ab-havasından irəli gəlirdi.
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1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakı Qafqaz İslam Ordusunun hücumu ilə düşmənlərdən təmizlənir və Cümhuriyyət hökuməti
Gəncədən Bakıya köçür.
Üzeyir bəyin jurnalistik və publisistik fəaliyyətini diqqətlə
tədqiq etdikdə bu nəticəyə gəlmək olur ki, ən fəal ədəbi yaradıcılığı
bilavasitə məhz “Azərbaycan”la bağlı olmuşdur. Onun müxtəlif
mövzulardakı məqalələri demək olar ki, hər gün, yaxud günaşırı çap
edilmiş, bəzən bir nömrədə iki yazısı ayrı-ayrı imzalarla çıxmışdı.
Qeyd etmək lazımdır ki, biz 1918-ci ilə qədər “Azərbaycan”
adlı mətbuat orqanına rast gəlmirik. Çünki bu adda qəzet və jurnal
nəşr etməyə cəhd edilsə də, yuxarı dairələr tərəfindən müxtəlif bəhanələrlə qarşısı alınırdı. Bunun da səbəbi aydın idi. “Azərbaycan”
adında qəzet nəşri böyük bir ölkənin, böyük bir millətin varlığını
təsdiq etmək idi. Bu isə çarizmin siyasətinə uyğun deyildi. Çar
Rusiyası dağılandan sonra belə bir fürsət ələ düşmüş və onun ilk
təşəbbüsçüsü, qəzetin naşiri və baş redaktoru Feyzulla Əliquluzadə
olmuşdu. Lakin o tezliklə fəaliyyətini dayandırmışdı.
1918-ci ildə yeni qurulan Azərbaycan hökumətinin 3 sentyabr
tarixli qərarına əsasən, bir çox çətinliklərdən sonra, ayın 15-də Gəncə şəhərində nəşrə başlayan “Azərbaycan” dörd nömrədən sonra
oktyabr ayının 3-dən fəaliyyətini Bakıda davam etdirmişdir.
“Azərbaycan” qəzeti 8-ci nömrəyə qədər - oktyabr ayının 8-nə
kimi “redaksiya heyəti” adından, oktyabr ayının 8-dən 1919-cu il
yanvar ayının 16-na kimi Üzeyir bəyin kiçik qardaşı, tarixçi, jurnalist,
publisist Ceyhun bəyin (1892-1961), 89-cu nömrədən 1919-cu il 4
iyul tarixli 216-cı nömrəyə qədər Üzeyir bəyin, 4 iyul 216-cı nömrədən sentyabr ayının 1-nə - 265-ci nömrəyə qədər bir müddət Xəlil
İbrahimin (1892-1938), ən nəhayət, 265-ci nömrədən 1920-ci il aprel
çevrilişinə qədər Üzeyir bəy Hacıbəylinin müdirliyi ilə çıxmışdır.
Qəzetin ilk redaktoru olmuş Ceyhun bəy yeni Azərbaycan
hökumətinin tapşırığı ilə 1919-cu ilin yanvar ayında Əlimərdan bəy
Topçubaşovun başçılığı ilə sədr müavini Məmmədhəsən Hacınski,
üzvlər Əhməd bəy Ağayev, Əkbər ağa Şeyxülislamov, müşavirlər
Məhəmməd Məhərrəmov və Mir Yaqub Mir Mehdiyevdən ibarət
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heyətlə Versal Sülh Konfransında iştirak etmək üçün Parisə yola
düşür. Səfərdə əsas məqsəd Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini beynəlxalq aləmdə tanıtdırmağa nail olmaq və vətənimizə aid tarixi,
etnoqrafik və başqa sənədləri yaymaq yolu ilə Avropa və Amerika
ictimaiyyətini Azərbaycanın vəziyyəti ilə tanış etmək idi. Başqa
sözlə, vəzifə bütün üsul və vasitələrlə Azərbaycanın mənafeyini qoruyaraq, onun tam istiqlaliyyətinə nail olmaq idi. Bununla bərabər
nümayəndə heyətinə qəti surətdə tapşırılmışdı ki, İrəvan quberniyasının müsəlman rayonlarında olan əhalinin fiziki varlığı ilə yanaşı,
bu rayonların ərazi bütövlüyünün qorunması üçün müttəfiq dövlətlər qarşısında təcili olaraq məsələ qaldırılsın.
Bu barədə Ceyhun bəy 9 yanvar 1919-cu ildə “Azərbaycan” qəzetində “Möhtərəm qarelərimizə” müraciətində belə yazırdı: “Vətən və
millət yolunda əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən vəzifəmi
qəzetəmizin müdiri sifətilə ifadəyə məşğul ikən, vətən övladlarının
xahiş və əmrinə müti olaraq Cahan Sülh Konfransına göndərilməklə
öhdəmə daha ağır və məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü.
Bu böyük xidməti möhtərəm arkadaşlarım ilə bərabər ifa üçün
Avropaya getmək lazım olduğuna görə qəzetə idarəsi işindən müvəqqəti olaraq ayrılıb əziz vətənimizin istiqlalı məsələsinin istədigimiz yoldakı həlli hüsn-ifasından asılı olan məsul vəzifəmizin haqqında var qüvvəmizlə çalışacağımızı əlavə etməgi və möhtərəm
oxucularımıza kəmali-sidq və səmimiyyət ilə xudahafiz deməgi
özümə fərz bildim.
“Azərbaycan” qəzetəsinin müdiri:
Ceyhun bəy Hacıbəyli”.
Bundan sonra qəzet müvəqqəti də olsa, 1918-ci ilin oktyabr
ayından burada əməkdaşlıq etmiş Üzeyir bəy Hacıbəyliyə həvalə olunur. Bununla da qəzetin nəşrinin ağırlığı bütünlükdə onun üzərinə
düşür. Ü.Hacıbəyli 1919-cu ilin əvvəllərindən 1920-ci ilin aprel çevrilişinə qədər “Azərbaycan” qəzetində redaktor kimi fəaliyyət göstərir.
Bu arada xalqının azadlığı naminə mübarizə aparan, dəfələrlə
haqsız hücumlara məruz qalan Üzeyir bəyin qəflətən səhhəti pozulur və 1919-cu ilin iyul ayının əvvəllərində o, Bakını tərk etməyə
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məcbur olur. Bu barədə qəzetin səhifəsində oxuyuruq: “Qəzetəmizin müvəqqəti müdiri Hacıbəyli Üzeyir bəy əfəndi səhhətini düzəltmək məqsədilə bir müddətə Bakudan gedib. Müvəqqəti müdir vəzifə-si Xəlil İbrahim əfəndi öhdəsinə vagüzar edilmişdir”.
Üzeyir bəy iki aylıq müalicədən sonra yenidən “Azərbaycan”
qəzetinə başçılıq edir.
Görkəmli ədibin “Azərbaycan”dakı fəaliyyətində müxtəlif
mövzulardan ibarət məqalə və felyetonu işıq üzü görmüşdür. Beləliklə, bu deyilənlər kifayət qədər əsas verir ki, “Azərbaycan” qəzetinin nəşrində Ü.Hacıbəylini müstəsna xidmətləri, rolu və iştirakı
olan bir naşir hesab edək. Redaktor Ü.Hacıbəyli qəzetin daha maraqlı, məzmunlu olmasına səy göstərmiş, Azərbaycanın müstəqil
respublika kimi möhkəmlənməsinə çalışmışdır.
Bəzən qəzetlər, məsələn, ruspərəst “Zarya” “Azərbaycan”nı
“Müsavat” partiyasının qəzeti olduğunu istehza ilə bildirirdi. Onun
kinayəli çıxışlarına cavab olaraq Üzeyir bəy yazırdı: “... bunu bəyan
etməgi lazım bilirik ki, qəzetəmiz partiya qəzetəsi deyildir... Qəzetəmizin yazılarına göz yetirməkdə olanlar şübhəsiz bunu bilirlər.
Ancaq burasını heç də gizlətmirik ki, mövcud partiyalarımız arasında Azərbaycan istiqlalını kəmalınca - bidun haşiyə arzu etmək və bu
yol uzunu gedərkən sağa və sola dönmək, tərəddüddən azad olub da
rast bir istiqamət üzrə getmək qəsdini yalnız bir “Müsavat” firqəsində müşahidə etdiyimizdən bu firqəni istiqlal xadimlərindən ən sadiqi hesab edib, onun fikir və arzularına qəzetəmizdə kəmali-məmnuniyyət yer verməyi özümüzə borc bilirik” (“Azərbaycan” qəzeti,
10.03.1919 il, №133).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Üzeyir bəyi
hədsiz sevindirmişdir. Məhz bu baxımdan o məqalələrinin birində
böyük ruh yüksəkliyi ilə yazırdı ki, artıq “yerimiz, yurdumuz, toprağımız özümüzün, hökumətimiz, camaətimiz, qoşunumuz özümüzün,
dinimiz, ayin və adətimizə edilən şəmadətdən qurtulduq-(“Azərbaycan” qəzeti, 18.11.1918, № 43) - deyərək, fəxr edirdi.
Başqa bir tərəfdən də Üzeyir bəyi qara fikirlər narahat edir və
“...birdən bu azadlığımızı, asudəligimizi, həyatımızı əlimizdən alar~ 156 ~

lar?!” deyə həyəcanlanır və təlaşlanırdı. O, “Azərbaycan parlamanı”
məqaləsində həmin narahatlığını belə ifadə edir: “Gözlər var ki, dünənə qədər əsir və qul olan bir milləti bu gün azad və sərbəst görmək istəmiyor...
...Qəlblər var ki, bir əsirdən artıq məhkum qalan bir millətin
bu gün hakim deyil, yalnız müstəqil və azad olmasını qəbul etmək
istəmiyor”.
Adını çəkdiyimiz bu məqalədə Üzeyir bəy xarici və daxili düşmənlərə kəskin cavab vermək məcburiyyətində qalır: “Azərbaycan
türklərini müstəqil və azad görmək istəməyənlər, ya gərək bizi zor ilə
təkrar qul və əsir etsinlər, ya buna gücləri çatmazsa “tən qəzaya verib” əmr vaqe qarşusında ixtiyari-süskün etsinlər və ya buna da vicdanlarını razı edə bilməsələr, vətən deyib, Azərbaycan toprağından
çıxıb getsinlər. Bu üç təklifdən hanki birini qəbul etmək istəsələr
sahibi-ixtiyardılar. Ancaq bunu dürüst bilməlidirlər ki, biz Azərbaycan türkləri zor ilə də, güc ilə də əsarət zəncirini təkrar boynumuza
salmaq istəməyəcəyik” (“Azərbaycan” qəzeti, 5.12.1918-ci il, №56).
Başqa bir tərəfdən də Üzeyir bəy narahat idi. Uzun illərin əsarətindən qurtulmuş bir xalqın nə vaxtsa yenidən rus əsarətinə düşəcəyindən qorxur, ehtiyat edirdi. Bu, xalqın arzuladığı və çətinliklə nail olduğu azadlığını bir daha itirmək qorxusu idi. Üzeyir bəy məqalələrində
bu hisslərini gizlətmirdi. Xalq öz azadlığının bir iliyini qeyd etməyə
hazırlaşdığı zaman yazırdı: “Deməli, bir gün olacaqdır ki, Rusiyada
monarxistlər və ya bolşeviklər hakimi-mütləq olmaq ixtiyarını bir kərəlik ələ alıb da, ondan sonra Rusiyadan alınmış olan “üsyançı”lar üzərinə tökülüb, onları bir itaətə məcbur etmək işinə uğraşacaqlar”.
Yenicə azadlıq qazanmış xalqa qarşı “sapı özümüzdən olan
baltalar”ın, xaricdən edilən hücumların, erməni daşnakların fəallaşmasının nəticəsi idi ki, Üzeyir bəy bu qənaətə gəlirdi.
Ü.Hacıbəylinin məqalələrində Azərbaycan xalqına qarşı həmişə xəyanət edən nacins ermənilərlə və Ermənistan arasında gedən
qanlı müharibələrə son qoymaq üçün 1919-cu ildə Parisdə keçiriləcək Sülh Konfransına ümidlər bəslənilən mülahizələri də maraqlıdır. Üzeyir bəyə tam aydın idi ki, ermənilər Qafqazda yaşayan mil~ 157 ~

lətlər arasında ən “layiqli” və ən “məzlum millət” olduqlarını göstərməklə özlərinə qarşı Amerika və Avropada rəğbət qazandırmaq
istəyirdilər. Buna nail olmaq üçün illərlə vəsait toplayıb onların
qaniçən, hiyləgər siyasətindən xəbərsiz xarici dövlətlərə təbliğatçılar göndərərək özlərini Qafqaz xalqları arasında ən alicənab, “etika
və cayizi - həliqiyyət və şayesteyi-istiqlal bir millət” kimi göstərməyə müvəffəq olmuşdular. Buna görə də Ü.Hacıbəyli ilk növbədə
xalqımızı Avropa, Amerika və başqa dövlətlərdə yaşayan işgüzar
adamlarla ünsiyyət qurmağa, onlarla əməkdaşlıq etməyə çağırırdı.
“Bu əməkdaşlıqda bizim tərəfdən heç bir işgüzar adam biganə qalmamalıdır” - deyirdi. Çünki “Qafqaz, baxüsus Azərbaycanın bitibtükənməz təbii sərvəti” Avropanın, Amerikanın iş adamlarını laqeyd buraxmaz. Üzeyir bəy “bitib-tükənməz” sərvətdən səmərəli
istifadə etməyi məsləhət görürdü.
Qəzetdəki fəaliyyətində Ü.Hacıbəyli özünü istedadlı, bacarıqlı, dərin düşüncəli və ideyalı bir publisist kimi göstərmişdir. Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəyin mətbuatda 900-ə yaxın məqalə və felyetonu çap olunmuşdur. Bunların da 100-dən çoxu 1918-1920-ci illərdə nəşr olunan “Azərbaycan” qəzetinin payına düşür. (Aslan Kənan,
Görkəmli
şəxsiyyət,
"Azərbaycan",
http://www.azerbaijannews.az/index.php?mod=3&id=74145)

Həsən bəy Fətəlibəyov
Həsən bəy 1886-cı il dekabrın on səkkizində Şuşa qəzasının
Ətyeməzli obasında zadəgan ailəsində anadan olmuşdu. Zaqafqaziya
(Qori) Seminariyasının Tatar-Azərbaycan şöbəsini 1916-cı il martın
beşində, 271 saylı şəhadətnamə ilə bitirmişdi. Müəllim işləmişdi.
1917-ci oktyabrın iyirmi doqquzunda Tatar-Azərbaycan süvari alayının ehtiyat bölməsinə könüllü qəbul olunub. Həmin il
noyabrın iyirmi üçündə və dekabrın beşində Müsəlman Korpusuna
əsgər yığmaq üçün Borçalı qəzasına ezam olunub. 1918-ci il yanvarın dördündə uryadnik rütbəsi verilib. Həmin il, həmin tarixdə Mü~ 158 ~

səlman Korpusunun komandiri, general-leytenant Əli ağa Şıxlinskinin əmrilə oboz (hərbi araba karvanı) komandiri təyin edilib.
Birinci Tatar-Azərbaycan süvari alayının kollec registratoru
olub, qoşunu ərzaqla təchiz edib və onu mənzillərə yerləşdirib. Dövlət müşaviri, birinci dərəcəli könüllü əsgər olub. Rus-yapon müharibəsinin, Romanovlar sülaləsinin 300 illik xatirə medalı ilə və məişətdə göstərdiyi fəaliyyətinə görə ordeni ilə 1914-cü ildə Qori şəhər
pristavı vəzifəsində işləyəndə həmin il iyunun birində “Müqəddəs
Vladimir” ordeninin dördüncü dərəcəsilə təltif olunub.
1919-cu il yanvarın 4-də ailə vəziyyətinə görə hərbi xidmətdən tərxis olunub. O, müəllim işləmişdi.
Həsən bəy Fətəlibəyovun şəxsi işində ailə tərkibi də qeydə
alınmışdır: 1896-cı il aprelin 12-də anadan olan arvadı Ədilə xanım,
1913-cü il dekabrın 4-də anadan olan qızı Leyla xanım, 1915-ci il
martın 2-də anadan olan oğlu Ənvər bəy.

Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Məşədi Mir Baba bəyin ikinci oğlu
Mir Yusif bəy 1887-ci ilin sentyabrın 12-də
Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdı. Ibtidai təhsilini «Kar xəlifə» adı ilə tanınan
Molla Mehdi Mirzə Əbdüllətif oğlundan və
atasından almışdı. Bir il Muradbəyli kənd
məktəbində, 1896-cı ildən sonra bir müddət
də Qara Hüseynalı bəy Rüstəmbəyov və
Səməd bəy Ağayevin açdığı özəl məktəbdə
oxumuşdu. Sonra «rus-tatar» məktəbində
təhsil almışdı. Bir il də burda oxuduqdan
sonra real məktəbə daxil olmuşdu. 1905-1906-cı il erməni iğtişaşları
ilə bağlı Bakı real məktəbinə dəyişilmişdi. 1909-cu ildə Bakı real
məktəbini bitirib, Sankt-Peterburq şəhərinə yollanır. Mülki institutda oxumaq istəyir. Sonra bu fikirdən daşınıb, 1910-cu Kiyev Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. 1915-ci ildə universi~ 159 ~

teti Saratovda tamamlayır. Saratov məhkəmə palatasında hakimlik
vəzifəsinə namizəd qəbul olundu. Tutduğu vəzifə maaşsız olduğuna
görə iş axtarmaq üçün Kiyevə gedir. Orada «Zemstvo» təşkilatına
daxil olub, cəbhəyə yollanmışdı. Fevral inqilabı dönəmində Qalitsiyada idi. 1917-ci ildə Qalitsiyadan Kiyevə qayıtdı. Burada «Müsavat»ın Kiyev şöbəsini yaratmış və sədrlik etmişdi. Müstəqil Ukrayna respublikası yarandıqdan sonra Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Mir Yusif bəyi diplomatik nümayəndə təyin etmişdi.
Mir Yusif bəy 1918-ci ilin yazında Simferopola gedir. 1919cu ilədək burda yaşayır. Burda olarkən ona ADR-in Ukrainadakı
səfiri etmadnaməsi gəlib çatır. Yollar bağlı olduğundan Kiyevə gedə
bilmədi. Bakıya döndü… Yusif bəyin həyatı haqqında daha ətraflı
ayrıca yazı vermişik.

Cəlil bəy Bağdadbəyov
Özünün yazdığı xatirələrin birində oxuyuruq: “Mən Şuşa şəhərində 1887-ci ildə təvəllüd
etmişəm. Uşaq ikən gördüyüm əyləncələr, tamaşalar, ümumiyyətlə, ictimaini toplayan yığıncaqlar yadımdadır. Gördüyüm xanəndə və aşıqlar bunlardır: Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Çarıqçı
Bahadır, Çəkməçi Məhəmməd, Keçəçi Məhəmməd, Qaryağdıoğlu Cabbar...”
İlk təhsilini Şuşada alan Cəlil bəy Bağdadbəyov Peterburq gimnaziyasında oxuyub,
Azərbaycan Dövlət Teatr Texnikumunu bitirib,
sonradan Moskvada teatr təhsilini davam etdirib. O, ərəb, fars, fransız, rus, habelə Orta Asiya xalqlarının dilini öyrənmişdi. Uzun illər
Teatr Texnikumunda dərs deyən Cəlil bəy Bağdadbəyov Ağdaş,
Lənkəran, Şəki, Şuşa şəhərlərində fəaliyyət göstərən teatrlarda quruluşçu rejissor kimi çalışıb.
Cəlil bəyin rejissor kimi ilk dəfə fəaliyyəti 1920-ci ildə Bibiheybət və Balaxanıda fəaliyyət göstərən teatr klublarında başlayıb.
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O, burada həm rejissor, həm də bədii rəhbər kimi çalışırdı. Həmin
illərdəki fəaliyyəti ilə əlaqədar əsərlərinin birində yazırdı: “Öz yaradıcılıq gücümü xalqımın çiçəklənməsinə sərf edirəm”. Cəlil bəy
Bağdadbəyov teatrla əlaqədar peşəkar təhsil almışdı. O, Moskvada
Y.Vaxtanqovun şagirdi olmuş, Stanislavskinin bu sahədəki təcrübə
və biliklərini yaxşı mənimsəmişdir. Cəlil bəy Bağdadbəyov aktyor
sənətkarlığına, teatr sənətinin əlifbasına dərindən bələd idi. Aktyorluq məharəti və professionallığı ilə bağlı dəyərli fikirlərin müəllifi
kimi tanınırdı. O, ssenaristlərlə saatlarla söhbət edər, aktyorların
çatdıracağı obrazları dərindən tanımaları üçün öz tövsiyələrini verər, onlara əsl sənət yolunun sirlərini öyrədərdi.
Ötən əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan hökuməti
Orta Asiya xalqlarının mədəni inkişafına kömək etmək, istedadları
üzə çıxarmaq, xüsusilə də teatr və musiqi məktəblərinin təşkili üçün
ölkəmizin görkəmli sənətkarlarını Orta Asiyaya göndərdi.
1929-cu ildə Cəlil bəy Bağdadbəyov Aşqabadda musiqi texnikumunda dram kurslarına rəhbərlik etmişdir. O, türkmən dram truppasını yaratmış, Aşqabad teatrı üçün “Aulda radio” pyesini yazmışdır. Azərbaycan dramaturqlarının əsərlərini də türkmən dilinə ilk
dəfə məhz Cəlil bəy Bağdadbəyov tərcümə etmişdir. Aşqabad Azərbaycan Teatrının inkişaf edərək sonradan Dövlət Opera və Dram
Teatrına çevrilməsində Azərbaycanın bir sıra ziyalıları və musiqişünasları ilə yanaşı Cəlil bəy Bağdadbəyovun da böyük xidməti olmuşdur. Gərgin və məhsuldar işləyən Cəlil bəy Bağdadbəyov bir
tərəfdən yeni tamaşalar hazırlayır, digər tərəfdən də pyeslər yazırdı.
Onun Düşənbə, Səmərqənd, Daşkənd, Kokand, Aşqabad və başqa
şəhərlərin teatrlarında “Buxaranın əmiri", “Parlayan ulduzlar” və s.
pyesləri səhnəyə qoyulmuşdur. Cəlil bəyin qızı Züleyxa Bağdadbəyovanın xatirələrindən bəlli olur ki, onların evi həmişə qonaq-qaralı
imiş. Orta Asiyanın sənət adamları, artistlər, rəssamlar tez-tez onlara gələrmişlər. Böyük masa arxasında əyləşər, çay içə-içə teatr və
sənət haqqında söhbət edərmişlər. Belə şən və mənalı keçən günlərin birində Bağdadbəyovların Aşqabadda yaşadığı evin qapısı yenidən döyülür, amma bu, qonağın qapı döyməsinə oxşamır. Züleyxa
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xanım yazırdı: “Atamın qapını açdığını yaxşı xatırlayıram. Otağa
dəri pencəkli və papaqlı adamlar soxuldular. Onlar atama nə isə deyib evdə axtarışa başladılar. Qısa zamanda döşəmə kitab, kağız və
digər əşyalarla doldu. Bu qatmaqarışıqlıqda anamın rəngi ağarmağa,
gözlərindən yaş axmağa başladı. Atam onu sakitləşdirdi: “Özünü ələ
al, bu, anlaşılmazlıqdır, hər şey yoluna düşəcək”. Çağırılmamış qonaqlar evi ələk-vələk etdikdən sonra kitab və kağızları, hətta fotoalbomu da kisələrə yığdılar. Onlar atamı apardılar. Əslində mən baş
verənlərin mahiyyətini dərk etməsəm də, duyurdum ki, nə isə qorxulu hadisə baş verib”.
Bu məhrumiyyət və əziyyət çox uzun sürdü. Ailə çox sonradan
məsələnin məğzini öyrənə bildi. Heç demə. Cəlil bəylə birlikdə Orta
Asiyaya ezam edilən Qaraqaşlı İranla sərhədi keçməyə cəhd göstərən
zaman həbs olunub. İstintaq zamanı ona sual verilib ki, sənin bu istəyin haqqında xəbəri olan var idimi? O da bir neçə yoldaşının və Bağdadbəyovun adını söyləyib. Cəlil bəyi də ona görə həbs etmişdilər ki,
o, bu barədə bilib məlumat verməmişdir. Uzun sürən sürgün həyatı
nəhayət başa çatır. Cəlil bəy Bağdadbəyovun Daşkənddə qalıb işləməsini, ona xalq komissarının müavini vəzifəsini təklif edirlət. O isə
qısa bir cümlə söyləyir: “Yalnız Bakı, yalnız Azərbaycan”.
Nəhayət, doğma şəhərə qayıdan Cəlil bəy Bağdadbəyov Azərbaycan Dövlət Teatr Texnikumunda müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. Onlara birotaqlı mənzil də veriblər. Doğmalarının xatirələrindən bəlli olur ki, o, həmin vaxt “Xanlab’ pyesi üzərində işləyirmiş.
Çünki bu pyes əsasında film çəkilməli idi. Lakin nə film çəkildi, nə
də o əsər tamaşaya qoyuldu.
İkinci dünya müharibəsi başlanan vaxt orta məktəb şagirdi olan
qızı Züleyxa Bağdadbəyova könüllü surətdə Fəhlə-Kəndli Qızıl
Ordusunun sıralarına daxil olaraq ön cəbhəyə getdi. O, Cəlil bəyin
yeganə övladı idi. Əslində onların ailəsində dörd uşaq doğulmuşdu –
iki oğlan, iki qız. Bacı-qardaşları vaxtsız vəfat etdiyindən Züleyxa tək
qalmışdı. Qızının cəbhəyə getməsi atanı kədərləndirsə də, o dövrdə
özü də mədəniyyət xadimləri ilə birlikdə İrandakı Qızıl Ordunun tərkibində idi. Uzun müddət ata-balanın bir-birindən xəbəri olmayıb.
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Yalnız Züleyxa ağır yaralanıb hospitalda müalicə olunduğu vaxt Cəlil
qızına baş çəkə bilib. Müharibədən sonra hər ikisi vətənə qayıdıb.
Quruluşçu rejissor kimi Cəlil bəy öz fəaliyyətini müxtəlif teatrlarda
davam etdirib. Bakıda Konsert Birliyinə direktor təyin olunub. Az
sonra Cəfər Cabbarlı adına Teatrın direktoru vəzifəsində işləyən Cəlil
bəy Bağdadbəyov Teatr İnstitutunda “Müxtəlif dövrlərdə xalqların
incəsənət tarixi” mövzusunda mühazirələr oxuyub. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə ona əməkdar
artist fəxri adı verilib. Hətta ölümündən bir qədər əvvəl əməkdar incəsənət xadimi adını alması üçün sənədləri də hazırlanmışdı.
Türkmənistan və Tacikistan teatrlarının bünövrəsini qoyan
Cəlil bəy Bağdadbəyov rejissor, teatr təşkilatçısı, bədii rəhbər kimi
xidmətlər göstərmiş, teatr-xadimi, Azərbaycan teatr sənətinin ifadəçisi və görkəmli nümayəndələrindən biri idi. Onun yazdıqlarını vərəqlədikcə qətiyyətlə demək mümkündür: o, Azərbaycanın ilk sənətşünaslarından biri idi. Doğrudur, onun əsərlərinin çox az bir
hissəsi bizə gəlib çatmışdır. Onların da arasında əsasən xatirə və
qeydlər var. Bir məsələni də deyək ki, Cəlil bəy Bağdadbəyovun bu
əsərləri çox qiymətlidir. Azərbaycan musiqi tarixini və etnoqrafiyasını, xüsusilə də Qarabağ elatının məişət və gündəlik həyatını öyrənmək istəyənlər üçün bu qeydlər çox zəngin mənbədir.
O, gözünü açandan Şuşanın çox görkəmli musiqiçilərini, xanəndələrini və sənət bilicilərini görüb. Elə özü də bu mühitdə böyüyüb. Tanıdığı şəxsiyyətlər sənət aləminə hamıdan yaxşı özü bələd
olub. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Dəli İsmayıl bəy, Mir Möhsün Nəvvab, Bağban Əkbər, Behbudov və onlarca başqaları haqqında ilk yazılı məlumatı Cəlil bəy Bağdadbəyov Azərbaycan muğamlarının tarixini də ilk dəfə yazan Cəlil bəydir. Məhz o, ağıl və məntiqlə bu
muğamların Azərbaycan torpağında mayalanıb pərvazlandığını sübut edib. Eyni zamanda Azərbaycan musiqisinin qonşularımız olan
gürcü və xüsusilə ermənilərə təsirini də ilk dəfə yazan Cəlil bəy
Bağdadbəyov olub. Erməni və gürcülərin bizim xalq mahnılarımızı
azərbaycanca oxuduqlarını da qələmə alıb. Cəlil bəy xalq havaları,
rəqsləri haqqında da yazıb.
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Cəlil bəy Bağdadbəyov mükəmməl etnoqraf idi. Onun “Nişan”, “Paltarbiçmə”, ‘Toy”, “Duvaqqapma”, “Kənd toyları” yazılarını oxuduqca adət-ənənələrimizin bir daha hansı mənbədən qaynaqlandığının və əsrlərin quruluşların müdaxilələrinə necə qalib gəldiyinin səbəbini anlayırıq. “Toy” adlı yazısında oxuyuruq: “Toy –
sahibinin iqtisadi vəziyyətinə görə böyük salonda, həyətdə, yainki
mağarlarda – qonaqlara əziyyət olmasın deyə açıq havalarda keçələrdən qayrılıb bir neçə yüz adamı tuta biləcək örtülü yerlərdə olurdu. Toy məclisinin yuxarı başında... “xanlar” əyləşərdilər. Onların
qabağında zinətli, maraqlı, böyük xonça olardı, kənarında 25-30
şam yanardı. Bəzi toylarda sarı rəngli, yaşıl, abı, qırmızı və ağ piyalələrin içərisində xonçanın ətrafında yanırdı. Xanın nə məcazda olmağı toy sahibinin vəziyyət və xarakterindən asılı olardı. Məsələn,
toy sahibi ağır xasiyyətli bir əyandırsa, xan vəzifəsində Mirzə Ələsgər Növrəs olurdu. Əgər toy sahibi çox şadlıq sevəndirsə, onda xan
komik olurdu.
Cəlil bəy Bağdadbəyov tarixçi idi. Onun əsərlərində Şuşada
Cıdır yarışlarından söhbət açılardı. Bu yarışların necə qurulmasından, növündən xəbər verərdi. İnsanların təbiətə necə maraq göstərməsindən, seyrə çıxmasından ətraflı yazardı: “Şuşada səfalı bulaqlara, dağlara, bağlara gəzməyə getmək bir adət idi. Yalnız bu işdə qadınlar kişilərlə bir yerdə olmayıb ayrı-ayrı gedərdilər. Qadınlar sözbir edərək Şuşanın altındakı Şəmil bağına, yainki Qaybalı çayına
enərək o günü orada səfalı bir hal keçirərdilər”.
Xalqın dini adət-ənənələrinə də toxunan Cəlil bəy Bağdadbəyov Şuşada keçirilən dini təziyələrdən, məhərrəmlikdən, mərsiyəxanlardan, şəbih tamaşalarından, Məhəmməd peyğəmbərin (ə.s.) mövludu ilə əlaqədar Qarabağ şairləri tərəfindən yazılan dini qəzəllərdən, o
cümlədən Qarabağı dolaşan dərvişlərdən, seyidlərdən, məşhur şəxsiyyətlərdən ətraflı və dolğun məqalələr yazıb.
Cəlil bəy Bağdadbəyov folkiorşünas idi. Qələmə aldığı nağıl
və rəvayətlərdə xalq həyat tərzinin müəyyən mənzərəsi verilib. Xüsusilə də Qarabağ xanı Pənahəli xanın dövründə xalq arasında yayı-
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lan rəvayətlərin mahiyyətini açaraq bir sıra tarixi faktların, gerçəkliyin nağıl və dastan libasına bürünməsinin səbəbini şərh edib.
Cəlil bəy Bağdadbəyov 21 aprel 1951-ci ildə Bakı şəhərində
vəfat edib. 64 yaşında dünyasını dəyişmiş bu şəxsiyyətin qəfil ölümü ilə bağlı xalq yazıçısı Elçin yazıb: “Düzdür, Cəlil bəy Bağdadbəyovu güllələmədilər, amma o da yüzlərlə həmin parlaq təhsilli,
istedadlı, yazmaq, yaratmaq eşqi və qabiliyyəti ilə yaşayan ziyalılardan biri idi ki, bütün ömrü bqyu təqiblərə, sürgünlərə məruz qaldı.
Uzun illər boyu hər gününü güllələnmək qorxusu ilə yola saldı və
sonunda da onu əcəl aparmadı, onu cəllad da güllələmədi, onu –
Sistem öldürdü. Burası da çox ağrılı-acılıdır ki. Sistem onu yalnız
öldürməklə, məhv etməklə kifayətlənmədi, onun irsini də itə-bata
saldı və yazdıqlarından çox az miras qorunub qaldı”. Belə bəili olur
ki. Cəlil bəy Bağdadbəyovun qələm məhsulları sonradan kimlərsə
tərəfindən oğurlanıb. Hətta onun tədqiqatlarından istifadə edənlər
bir yerdə də bu. böyük şəxsiyyətin adını çəkməyiblər. Ədəbi mirasından geninə-boluna bəhrələnənlər unudublar ki, həqiqət min arşın
quyunun dibinə salınsa belə əvvəl-axır üzə çıxacaq.

Salman bəy Tahirov
Salman bəy Kərbəlayı Qəhrəman bəy oğlu 1888-ci ildə Cavanşir qəzasının Qapanlı kəndində dünyaya boy göstərmişdi. Əslən
Şuşalıdır. İbtidai təhsilini əmisindən almışdı. Sonra Şuşa rеal məktəbini bitirmişdi. Bakıda müəllim kimi çalışmışdı. «Sədayi-haqq»
qəzеtinin naşiri və rеdaktoru olmuşdu. O, Bakıda çıxan "İrşad",
"Səda", "Tərəqqi", "Tazəhəyat" və s. qəzetlərdə, "Tuti", "BabayiƏmir" jurnallarında da yaxından iştirak etmişdi.
S.Tahirovun ən məhsuldar çağı 1915-1920-ci illərdir. O, həmin illərdə "Molla Nəsrəddin" jurnalında, Bakıda nəşr olunan qəzetlərdə Qarabağ həyatına dair çoxlu felyeton, şeir və digər yazılarla
çıxış etmişdir.
S.Tahirov fəal ictimai mövqeyi, elmi-nəzəri düşüncələri, mübarizə əzmi ilə istiqlal mücadiləsinin ön sıralarında dayanırdı və
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yazılarını Azərbaycanın azadlığına həsr edirdi. Ruhən, qəlbən milli
dövlətçilik hissi ilə sıx bağlı olan S.Tahirov Cümhuriyyət qurucuları, istiqlal fədailəri haqqında da davamlı araşdırmalar aparır, yeniyeni əsərlər yazaraq nəşr etdirirdi. O, yazırdı: " Azərbaycan bu gün
tarixinin çətin, mürəkkəb, keşməkeşli, fəqət şərəfli bir dövrünü yaşayır. Bu, diktaturadan cümhuriyyətə keçid dövrüdür".
S.Tahirovun məqalələrini oxuyarkən bu qənaətə gəlirik ki,
XIX əsrin son çərəyində və XX əsrin önlərində Azərbaycan mütəfəkkirlərini düşündürən başlıca problem türkçülük, islamçılıq və
Azərbaycançılıq arasındakı münasibət olub.
S.Tahirovun irsində azərbaycançılıq ideyası millətçilik anlamı
ilə eyni kontekstdə daha aydın görünür. Ona görə millətçiliyin əsasında milli birlik, milli istiqlalçılıq dayanır.
S.Tahirov ömrünün bütün mərhələlərində azərbaycançılıq ideyasına sadiq qalmış, əsərlərində dönə-dönə bu ideyanın əsası kimi
milli birlik və istiqlalçılığı izah etmişdir.
XX əsrin ilk iki onilliyində milli ideologiyanın formalaşması
imperiyaçılığa qarşı müqavimət şəraitində baş vermişdir. Çar məmurları S.Tahirovun qohumu Həşim bəy Vəzirovu həbs edirlər.
«Sədayi-haqq» qəzеtini bağlamaq istəyirlər. O, çalışıb-çabalayıb,
jurnalistliyini davam etdirmişdi. Sıxıntılar barədəki qənaəti daha da
konkretləşdirmişdir: "Bizi nə qədər sıxsalar da əzilmədik!"
Yeri gəlmişkən bu qənaəti tamamlayan bir faktı da xatırlatmaq istəyirik. Salman bəy Tahirov mətanətli jurnalist kimi tarixdə
qalmalıdır.
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Mirzə Xosrov Axundov
Mirzə Xosrov Mirzə Əli oğlu 1889-cu
ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai
təhsilini atasından almışdı. Sonra rus-tatar
məktəbində oxumuşdu. 1905-ci ildə bu məktəbi bitirmişdi. 1906-cı ildən ömrünün sonunadək müəllimlik etmişdi.
Mirzə Xosrov qələmini tarixi səpkidə də
sınamışdır. "Ömürdən səhifələr" adlı əsərində
Qarabağ tarixinin bir çox məqamlarını aydınlatmışdır.
Mirzə Xosrov həm də gözəl şair idi.
Şaiq təxəllüsü ilə yeni üslubda şeirlər yazırdı.
Mirzə Xosrov 1960-cı ildə vəfat edib.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tarix muzeyinin
direktoru, dosent Pərviz Axundbəyli atası haqqında oçerk hazırlayıb. Onun yazısından: “Mənalı həyatını Azərbaycanın ictimai, mədəni və maarif işlərinə sərf etmiş şəxsiyyətlərdən biri də görkəmli
pedaqoq və şair Mirzə Xosrov Axundzadədir. Xosrov Mirzəli oğlu
Axundzadə 1889-cu il iyun ayının 13-də Şuşa şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Onun atası Mirzəli Aşiq Zeynalabdın oğlu
müəllim olmaqla bərabər, şair və gözəl səsə malik məşhur musiqişünas olub, xalqımızın sevimli müğənnisi Cabbar Qaryağdı oğlunun
və onun həmkarlarının müəllimi olmuşdur.
Xosrov Axundzadə Şuşada qorodskoy (şəhər (keçmiş "Nikolayski") məktəbində təhsil almışdır. O, bu məktəbdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyov qardaşları ilə birlikdə oxumuşdur.
Xosrov Axundzadə şəhər məktəbində oxuyarkən atası Mirzə
Əli Aşiq vaxtsız vəfat edir. Atasının vəfatından sonra altı nəfər ailə
üzvünün ağırlığı onun üzərinə düşür. Gənc Xosrov 1905-ci ildə
məktəbi bitirib, 1906-cı ildən dərs deməyə başlayır.
Xosrov Axundzadə 1906-cı ildən 1913-cü ilə kimi Şuşa "Nərimaniyyə", "Nəşri-maarif" və s. məktəblərdə müəllim olmuş, 1913~ 167 ~

1917-ci illərdə Şuşada 5 nömrəli məktəbdə müəllimlik etmişdir.
1920-ci ildə Şuşada "Nərimaniyyə" və "Haşimiyyə" məktəblərinin
təşkilində Hüseyn Qayıbov, Zülfüqar Abdullayev, Mir Cabbar
Vəzirov, Hacı Zalov və başqaları ilə bərabər Xosrov Axundzadənin
də xidməti olmuşdur.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan gündən Xosrov
Axundzadə də başqa müəllimlər kimi, bütün varlığı ilə işə girişmiş
və qarşıda duran yeni vəzifələrin həllində yaxından iştirak etmişdir.
Xosrov müəllim Şuşada savadsızlığın aradan qaldırılmasında
mühüm işlər görmüşdür. O, 1936-1938-ci illərdə Şuşa rayonu üzrə
FKK sıralarına hazırlıqlı getmək üçün 6 nəfər savadsız çağırışçını
bir ay müddətində savadlandırmışdır. O, həmin müddətdə "çağırışçılar məntəqəsi"ndə müdir vəzifəsində işləmişdir.
Xosrov Axundzadə 1935-ci ildə Şuşa şəhər kütləvi kitabxanasına müdir təyin olunmuşdur. 1956-cı ilə kimi Şuşada 7-illik və orta
məktəblərinin ibtidai siniflərində dərs demişdir. 1956-cı ildən o,
şəxsi təqaüdə buraxılır. Qocaman müəllim 1960-cı il may ayının 10da Şuşada vəfat etmişdir.
Göründüyü kimi, Xosrov müəllim ömrünün 50 ilini maarif
sahəsinə hyüzil etmişdir. Respublikamızın görkəmli alim, ədib, şair,
rəssam, musiqişünas, bəstəkar, həkim və dövlət xadimləri arasında
Xosrov müəllimin yüzlərlə yetirmələri vardır.
Xosrov müəllim 50-illik pedaqoji fəaliyyəti dövründə bilavasitə
metodik rəhbərlik işinin məsuliyyətini yaxşı dərk edir, öz metodik və
siyasi hazırlığı üzərində yorulmadan çalışır, öyrədə-öyrədə özü də
öyrənərdi. Qocaman müəllim metodik ədəbiyyatı həmişə diqqətlə
izləyər, gənc müəllimlərə məsləhətini bildirər və təcrübəsini öyrədərdi.
Xosrov Axundzadənin pedaqoji fəaliyyəti, onun təcrübəsi hələ
sağlığında respublikamızın pedaqoqlarının diqqətini cəlb etmişdir.
1948-ci ildə professor Əhməd Seyidov və professor Mehdi Mehdizadə Xosrov müəllimə məktub yazmış və ondan öz təcrübə və xatirələrini instituta yazıb göndərməsini xahiş etmişdilər. Xosrov
Axundzadə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə dair yazıları – "Pedaqoji təcrübə və mülahizələri" 2000-ci ildə "Maarif" nəşriyyatı, 2-ci nəşri isə
2008-ci ildə anadan olmasının 120 illiyi münasibətilə "Adiloğlu"
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nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Əsər gənc müəllimlər üçün
əhəmiyyətli bir metodik vəsaitdir.
Xosrov Axundzadənin yaradıcılıq fəaliyyətinin bir sahəsi də
ədəbi irsimizlə əlaqədardır. O, 54 il ədəbi yaradıcılıqla məşğul
olaraq, ədəbiyyat aləmində "Şaiq" təxəllüsü ilə tanınmışdır. Xosrov
Şaiq ilk şeir təlimini atası Mirzə Əli Aşiqdən almışdır.
XIX yüzilin qabaqcıl şair və yazıçılarından olan Xurşud Banu
Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Süleyman Sani Axundov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Firudin bəy Köçərli,
Cəlil Məmmədquluzadə və Üzeyir bəy Hacıbəyovun gənc Xosrova
böyük təsiri olmuşdur.
Xosrov müəllim 1919-cu ilin fevral ayında Həmidə xanımın
xahişi ilə Mirzə Cəlilin "Ölülər" və "Anamın kitabı" əsərinin üzünü
köçürüb, Həmidə xanıma təqdim etmişdir. Bu barədə "Revolyutsiya
i kultura" jurnalının 1-ci nömrəsində Həmidə Məmmədquluzadənin
"Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim"də və filologiya elmləri doktoru
Abbas Zamanovun redaktorluğu ilə hazırlanan "Cəlil Məmmədquluzadə" (məqalələr və xatirələr) əsərində qeyd olunmuşdur.
Xosrov Şaiqin Şuşada XIX yüzil Azərbaycan yazıçı və şairlərilə
əlaqədar olan tarixi yerlər barədə "Xatirələri" bir çox cəhətdən təqdirəlayiqdir. Bu əsərlərdə Azərbaycan maarif və mədəniyyətinin inkişafında böyük rol oynayan ziyalıların fəaliyyəti şirin bir dillə təsvir edilir.
Xosrov Axundzadə, eyni zamanda "Qarabağın tarixçisi" kimi
də məşhurdur. Mərhum professor Əliyar Qarabağlı "Xosrov Axundov-Şaiq haqqında" xatirəsində yazırdı: - "C.Məmmədquluzadə və
Həmidə xanımla, Üzeyir bəylə və S.S.Axundovla şəxsən dost və tanış
olan Xosrov müəllim ümumiyyətlə Qarabağ, xüsusən Şuşa haqqında
ən dərin məlumata sahib idi. Buna görə də Şuşanın tarixi ilə
maraqlananlar həmişə ona müraciət edər və aydın cavab alardılar".
Mirzə Xosrov Şaiq ömrünün son günlərində böyük diqqət və
həvəslə qəzəllərini və şeirlərini bir yerə toplayıb "Məcmueyi-əşarı"
əsərinin (şeirlər məcmuəsinin) əl yazmasını xalqımıza nümunə qoyub. Şübhə yoxdur ki, Xosrov Axundzadənin pedaqoji və ədəbi irsi
gənc və gələcək nəsillər üçün dəyərli mənbədir.
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Mir Həsən bəy Vəzirov
Mir Həsən bəy Seyid Kazım bəy
oğlu 1889-cu ildə Şuşa şəhərində dünyaya
pənah gətirmişdi. İbtidai təhsilini atasından
almışdı. Sonra Şuşa Real məktəbdə oxumuşdu. 1907-ci ildə Bakı Real məktəbinə
dəyişilmişdi. Bir müddət burda oxuduqdan
sonra Novaçerkassk Politexnik İnstitutunun kimya fakültəsinə daxil olmuşdu.
Maddi cəhət və xəstəliyi üzündən politexnik institutunu bitirə bilmədiyindən 1915ci ildə Kiyev Ticarət İnstitutuna qəbul
oldu. Bir neçə ay burda oxuyandan sonra Bakıya qayıtdı. Bakıda
müəllimliklə məşğul olmağa başladı. 1917-ci ilin önlərində inqilabi
tapşırıqla Şuşaya döndü. Bir neçə ay Şuşada inqilabi işlə məşğul
olub, Bakıya qayıtdı.
1917-ci ildə yaranan Bakı kommunasında Azərbaycan Xalq
torpaq komissarı olmuşdu.
Mir Həsən bəy 1918-ci ildə ingilislər tərəfindən güllələndi.

Ceyhun bəy Hacıbəyli
Ceyhun bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli (2.2.1891, Şuşa – 22.10.1962, Paris) –
ictimai xadim, pedaqoq, dilçi, tarixçi, jurnalist, tərcüməçi. İctimai xadim, dilçi, tarixçi,
jurnalist, tərcüməçi. Üzeyir Hacıbəylinin kiçik qardaşıdır.
Ceyhun bəy ibtidai təhsilini Şuşada
rus-tatar məktəbində almış, orta təhsilini Bakıda tamamlamışdır. “Leyli və Məcnun”
operasının yaradılmasında yaxından iştirak
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etmiş, ilk tamaşada (1908) iki rolda – İbn Salam və Nofəl rollarında
çıxış etmişdir. Müasirlərinin rəyinə görə, o, "...İbn Səlamlıqda öz
rolunu nə qədər gözəl və mahir ifa etsə də... Nofəl rolunda, demək
olar ki, layiqincə oynayıb, layiqincə oxuyurdu" ("Tazə həyat", 14
yanvar 1908, № 11).
1908-ci ildə Üzeyir bəylə birlikdə Əli bəy Hüseynzadənin
müdir olduğu “Səadət” məktəbində müəllim işləmişdir.
C.Hacıbəyli milyonçu – xeyriyyəçi Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə Peterburqda hüquq fakultəsinə daxil olmuş (1910), oradan
Parisə gedərək, Sorbonna Universitetində oxumuşdur.
1916-cı ildə ali təhsilini başa vurub Bakıya qayıdan Ceyhun
bəy əsasən, mühərrirliklə məşğul olmuşdur. ADR (1918-1920) hökuməti tərəfindən Paris sülh konfransına göndərilən nümayəndə
heyətinin tərkibində xaricə yola duşənədək "Azərbaycan" qəzetinin
redaktoru olmuşdur.
Ceyhun bəy gənclik çağlarından Bakıda başladığı jurnalistlik
fəaliyyətini "Proqress" (rusca), "İrşad", "Tərəqqi" və s. qəzetlər sonralar da davam etdirmişdir. Paris, London və Münxendə fransızca
və b. dillərdə yazdığı, həm də 1910-1915 illərdə "Kaspi", "Baku"
qəzetlərində dərc olunmaq üçün Bakıya göndərdiyi məqalələrində o,
milli mədəniyyətin qızğın təbliğatçısı kimi Avropa xalqlarını və rusdilli oxucuları Azərb. ədəbiyyatı, dili, teatr və incəsənəti məs, Hacıbəyov qardaşlarının operaları ilə tanış edirdi. Parisdə çıxan "Jurnal
Aziatik" jurnalında dərc olunmuş "XIX əsrin əvvəlləri Azərbaycan
tarixçisi Abbasqulu ağa Bakıxanov", "Qarabağ (Qafqaz Albaniyası)
dialekti və folkloru" əsərlərinin müəllifidir.
C.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operasının yaranması və ilk
tamaşası haqqında Fransa mətbuatında çıxış etmiş və opera barədə
Qərbi Avropa xalqlarına geniş məlumat vermişdir (“Revyü de
Monde Müzülman” jurnalı, aprel, 1910).
Parisdə C.Hacıbəylinin “İlk müsəlman dövləti Azərbaycan”
adlı kitabı çapdan çıxmışdır (1919). Həmin ildə C.Hacıbəyli Parisdə
“Revyü de Monde Müzülman” jurnalında 1918 ildə Bakıda, Şamaxıda, Kürdəmirdə və Xaçmazda erməni – daşnak quldurlarının azər~ 171 ~

baycanlı əhalini kütləvi şəkildə qırmasını kəskin ifşa edən məqaləsi
çap olunmuşdur.
C.Hacıbəyli Aprel işğalından (1920) sonra Vətənə dönə bilməmiş, Parisdə qalmağa məcbur olmuş, ömrünü mühacirətdə başa
vurmuşdur. Parisdə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği yönündə
qızğın fəaliyyət göstərmişdir. 1920-ci ildə Ü. Hacıbəylinin “Arşın
mal alan” musiqili komediyasını fransız dilinə tərcümə etmiş və
əsər həmin ildə tamaşaya qoyulmuşdur. O, həmin əsəri ingilis dilinə
də çevirmişdi.
1926-cı ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan teatrı” adlı məqaləsində, o, fransız oxucularına Hüseyn Cavid və Cəfər Cabbarlı yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir (“Revyü de Monde Müzülman”
jurnalı, N 3).
Məşhur fransız şərqşünasları A.Beniqsen və Ş.Lemerse
Kelkejenin1964 ildə Parisdə fransız dilində nəşr etdirdikləri “Rusiyada 1920-ci ilə qədər çıxan müsəlman mərbuatının tarixi” əsərindən məlum olur ki, Azərbaycan mətbuatına dair fəslin hazırlanmasında C.Hacıbəyli də iştirak etmişdir.
Ceyhun bəy Hacıbəyli ömrünün son illərində SSRİ-ni öyrənən
institutun Parisdə fransızca nəşr etdirdiyi “Qafqaz” jurnalının Azərbaycan bölməsində gedən yazıların və Münxendə Azərbaycan milli
birliyinin orqanı kimi buraxılan "Azərbaycan" məcmuəsinin redaktəsi ilə məşğul olmuşdur. 1959-cu ildə həmin institutun xətti ilə
Münhendə C.Hacıbəylinin “Azərbaycanda İslam əleyhinə təbliğat
və onun metodları” əsəri çap olunmuşdur.
C.Hacıbəylinin şəxsi fondunu YUNESKO – nun əməkdaşı
Ramiz Abutalıbov böyük çətinliklə toplamış və Azərbaycana gətirmişdir. Həmin materiallar hazırda Salman Mümtaz adına Respublika Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində qorunur.
Bakıda "Seçilmiş əsərləri" (rus dilində) adlı ilk kitabı 1993-cü
ildə çapdan buraxılmışdır. Şəxsi fondu Azərbaycana gətirilərək, Respublika Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində mühafizə olunur.
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Gənclik illərindən Qərbi Avropanın bir sıra dövri mətbuatında
məqalələrini dərc etdirmiş, məqalələrini "Dağıstanlı", "Ceyhun dağıstanlı", "Azəri" kimi imzalamışdır.
Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığının ilk dövründə qələmini felyeton janrında sınamış, amma sonralar felyeton yazmamışdır. Felyetonları arasında "Pristav Ağa" daha çox diqqəti cəlb edir. Əsər
"Proqres" qəzetinin 1907-ci il 6 və 7-ci saylarında "Daqestanskiy"
imzası ilə çap olunmuşdur.
Ceyhun bəy sonrakı illərdən başlayaraq məhsuldar şəkildə
maarif, mədəniyyət, din, dil, xeyriyyəçilik, qaçqınlar mövzularında
məqalələr yazır, cap etdirir. Mühacirətdən əvvəl (1919-cu ildən)
"Kaspi", "Proqres", "Bakı", "Azərbaycan" və başqa qəzetlərdə yüzlərlə publisistik məqalə, hekayə dərc etdirən C.Hacıbəyli həmin
dövrdə "Известия" (Kaspidə), "İttihat" və "Azərbaycan" (rus dilində) qəzetlərinin redaktoru olmuşdur.
XX əsrin 10-cu illərindən "Kaspi", "Proqress", "İrşad",
"Tərəqqi", "Russkaya molva" (Peterburq) və b. qəzetlərdə əməkdaşlıq etmiş, 1917-ci ildə "İttihad", sonralar "Müsəlman milli komitəsinin əxbarı" qəzetlərinin redaktoru olmuşdur.
1910-cu ildə o, "Hacı Kərim" povestini yazır və 1911-ci ildə
kitab şəklində çap etdirir. Lakin həmin povestdən sonra yaradıcılıqdan uzun müddət uzaqlaşmışdır.
1918-1919-cu illərdə fəal publisist kimi çalışmış, bir müsddət
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan “Azərbaycan”
qəzetinin redaktoru olmuşdur.
Azərbaycanda yaşadığı dövrdə C.Hacıbəylinin bir sıra məqaləsi Azərbaycan klasskilərinin və onun müasirlərinin yaradıcılığına
həsr olunmuşdur. S.Ə.Nəbati, M.F.Axundov, M.Ə.Sabir, Divanbəyoğlu, Həsən bəy Zərdabi, Ə.B.Haqverdiyev, N.B.Vəzirov, İ.Qaspirinski haqqındakı məqalələri daha maraqlıdır. Azərbaycan klassiklərindən başqa türk şairi Tofiq Fİkrət, tatar şairi Abdulla Tukay və
başqaları haqqında da məqalələr yazmışdır.
C.Hacıbəyli bədii ictimai siyasi yaradıcılığında tərcüməyə də
böyük maraq göstərmişdir. 1909-cu ildə Turgenevin «Pulsuzluq»
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komediyasını dilimizə tərcümə etmişdir. Bu tərcümə əsəri Ceyhun
Hacıbəylinin bir dramaturq-tərcüməçi kimi yüksək istedadından
xəbər verir. Əlimizdə olan arxiv sənədlərindən aydın olur ki, o, mühaçirətdə də tərcüməçilik işini çox sevmiş və xeyli gözəl əsərlərimizi fransız, ingilis dillərində çevirmişdir.
O, Azərbaycan ədəbiyyatından, tarixindən, etnoqrafiyasından,
mədəniyyətindən, ayrı-ayrı yazıçıların həyat və yaradıcılıqlarından
tərcümə edərək fransız oxucularına çatdırmışdır. Üzeyir bəy Hacıbəylinin «Arşın mal alan» komediyası məhz Ceyhun bəyin tərcüməsində 1925-ci il iyun ayının 4-də Parisin «Femins» teatrında səhnəyə qoyulmuşdur. Fransız oxucularına Hüseyn Cavid, C.Cabbarlı
kimi şair-dramaturqlarımızı da C.Hacıbəyli tanıtmışdır.
1920-ci ildə Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra Fransaya
mühacirət etmiş, ömrünün sonlarınadək orada yaşayıb fəaliyyət göstərmişdir. Parisdə Qafqaz mətbuatının fəaliyyət göstərməsi sahəsində çalışmış, "La revyu du Monde Musulman", "Le Fiqaro" və b.
nəşrlərdə işləmişdir. Parisdə "Qafqaz", Münxen və Parisdə "Azərbaycan" jurnallarının təsisində və nəşrində nin böyük rolu olmuşdur. Bir çox əsərin, o cümlədən "Azərbaycan mətbuatının tarixi",
"Qarabağ dialekti və folklor", "Azərbaycanda antiislam təbliğatı və
onun metodları" və s. əsərlərin müəllifidir.
C.Hacıbəylinin publisistikasını cəsarətlə ideyalar publisistikası adlandırmaq olar. Onun qələmə aldığı elə bir mövzu, toxunduğu
elə bir problem yoxdur ki, müəllif təklifsiz keçinsin. Elə “Biz nə etməliyik” məqaləsinin beşinci hissəsində
C.Hacıbəyli Petroqradda müsəlmanların mənafeyini müdafiə
edən qəzetin nəşrə başlamasının əhəmiyyətini dönə-dönə təkrarlayır
və yazırdı: “Təkrar edirəm, əgər nə vaxtsa belə bir qəzetin nəşri yalnız arzu olunurdusa, bu gün bu zəruridir”.
Bir çox cəhətlərinə görə (fasiləsiz və uzun müddət – 38 il nəşr
edilmişdir;
tirajı 400-dən 3 min ədədə qədər yüksəlmişdir; əvvəllər ayda
4 dəfə, sonradan gündəlik çıxmışdır; nəşr olunduğu müddətdə qəzetin 10 min 65 nömrəsi çapdan çıxmışdır; qəzetlə XX əsrin əvvəllə~ 174 ~

rində yaşayıb-yaratmış əksər böyük xalq xadimləri əməkdaşlıq etmişdir) Azərbaycan mətbuat tarixində silinməz iz buraxmış gündəlik ictimai-ədəbi və siyasi qəzet olan “Kaspi” ilə 10 ilə yaxın bir
müddətdə əməkdaşlıq etmiş Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığında həmin dövrü bir mərhələ adlandırsaq, yanılmarıq.
Ceyhun Hacıbəyli "Azadlıq" radiostansiyasının fəaliyətində
yaxından iştirak etmiş, Münxendəki "SSRİ-ni Öyrənən Universitetin" müxbir üzvü seçilmişdir. Ceyhun bəyin "İslam Əleyhinə" kampaniya və onun Azərbaycanda Metodları" adlı iri həcmli tədqiqat
əsəri isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 1962-ci ildə Parisdə vəfat etmişdir. Qəbri Parisdədir.

Xudadat bəy Əzizbəyov
Xudadat bəy Əsədulla bəy oğlu 1892-ci
ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Rustatar məktəbində, sonra Şuşa real məktəbində
oxumuşdu. 1911-ci ildə real məktəbi bitirib
Bakı şəhərində "İttihad" progimnaziyasında
müəllim işləmişdi. Biliyi, savadı sayəsində
əvvəlcə nəzarətçi, sonra müfəttiş vəzifəsinə
yüksəldi. Xəstəliyi ilə bağlı Şuşaya dönüb
Savadlılığı yayma cəmiyyətində, eyni zamanda da "Gövhəriyyə" məktəbində müəllim
kimi çalışdı. Onun təşəbbüsü ilə cəmiyyətin
nəsdində "Rəşidiyyə" adlı məktəb açıldı. Bir xeyli müddət burda
çalışdı. I Dünya Müharibəsi illərində Şuşadakı Qarşılıqlı Kredit
Cəmiyyətində işlədi. "Rəşidiyyə" məktəbinin pedoqoji kollektivinin
xahişi ilə yenidən təhsil ocağına qayıtdı. Qarabağın ən nüfuzlu
pedaqoqlarından biri Mirzə Camal Yusifzadəni məktəbə dəvət etdi.
Əl-ələ verib məktəblərini yüksək səviyyəyə gətirdilər. 1918-ci ildə
"Rəşidiyyə" məktəbi Osmanlı ordusunun əsgərlərinə verildi. 1919cu ildə Xudadat bəy əvvəlcə Gəncəyə üz tutdu, orda iş tapmayıb
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Bakıya yollandı. "Azərbaycan" qəzetində çalışmağa başladı. Eyni
zamanda da progimnaziyasında müəllim işlədi. Redaksiyada onun
bacarığını duyub tərcüməçi işinə dəyişdilər. Mühasibatı yaxşı
bildiyindən jurnalistlər ittifaqının xəzinədarlıq işi də ona həvalə
olundu. Gecə məktəbində direktor işləyirdi.
X.Əzizbəyov 1926-cı ildən təcrübəli mətbuat işçisi kimi
"Bakinski raboçi" nəşriyyatında işə başlamışdı. Bir müddət sonra bu
nəşriyyat "Azərnəşr"lə birləşib vahid mərkəzə çevrildi. Alman,
fransız, fars, ərəb və rus dillərini mükəmməl bilən Xudadat bəy
burda müxtəlif vaxtlarda tərcüməçi, texniki redaktor və məsul
redaktor vəzifələrində çalışmışdı.
O, 5 dekabr 1957-ci ildə vəfat edib.
X.Əzizbəyov fəal ictimaiyətçi, alovlu natiq idi. "İttihad" məktəbinin nəzdində açılan İran ziyalılarının "Tərəqqi" maarifçi cəmiyyətində iş aparır, iclaslarda çıxış edirdi.
X.Əzizbəyov sovet dövründə də xalq maarifində yorulmadan
çalışmışdı. Teatr sahəsində əmək vermişdi. Jurnalist kimi "Kəndçi",
"Kommunist" qəzetlərində işləmişdi. Dilgir təxəllüsü ilə şeir
yazmışdı.
X.Əzizbəyovun ən böyük xidmətlərindən biri lüğət tərtibi
sahəsində idi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində lüğətə böyük ehtiyac olduğundan o, Hənəfi Zeynallı, Yusif Əliyev, Süleyman Musabəyov, Vəli Xuluflu, Tağı Şahbazi Simurğ, Əhməd bəy Pepinov,
Ələkbər Heydərli, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məhərrəm Kamil,
Rəşid Yusifzadə, Ələkbər Qərib, Sami Kamal, Süleyman Məlikovla
birlikdə Ruhulla Axundovun redaksiyasında ilk "Rusca-türkcə
lüğət"in (1926) tərtibçilərindən biri idi.
Tərcümələri
Cek London, Adəmdən əvvəl, Qan səsi, Ağ diş, Martin İden.
İvan Qonçarov, Adi əhvalat
Robindranad Taqor, Fəlakət
Süleyman Rəhimov, Mehman, rus dilinə
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Xəlil İbrahim
Xəlil İbrahim oğlu İbrahimov (1892,
Şuşa – 1938, Bakı) - Pedaqoq, jurnalist, publisit, tənqidçi. Sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. 1907-ci ildə atası vəfat etmiş, xalça
toxuyan anasının himayəsində qalmışdır. Şuşada Azərbaycan-rus məktəbində, Şuşa və
Bakı real məktəblərində oxumuşdur. 19091910 illərdə təqaüd almadığından təhsili yarımçıq qalmış, 1911-ci ildən Xındırıstanda
Qasım bəy Zakirin nəvələrinə evdə dərs demişdir. “Kənd həyatından lövhələr” adlı ilk
oçerkini də orada yazmışdır (1913-cü ildə “Səda” qəzetində dərc
olunmuşdur). 1912-1913 illərdə Bakıda “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin
Əmircandakı məktəbində müəllim işləmişdir. “Səda” (1913-1915),
“Açıq söz” (1915-1918), “Doğru söz” (1916-1917), “İqbal” (19121915), “Yeni iqbal” (1915), “Bəsirət” (1914-1920), “Azərbaycan”
(1918-1920) qəzetlərində, “Tuti” (1914-1917), “Qardaş köməyi”
(1917) jurnallarında ictimai-siyasi mövzuda publisistik məqalələri və
bədii yazıları dərc edilmişdir. “Müsavat” partiyasının üzvü, onun
Şuşa şəhər özəyinin katibi olmuşdur.
1919-cu il sentyabrın əvvəllərinə qədər X.İbrahim “Azərbaycan” qəzetinin müvəqqəti redaktoru kimi fəaliyyət göstərmiş, eyni
zamanda 1919-cu ildə yaradılmış jurnalistlər və ədiblər ittifaqının
sədrinin müavini olmuşdur.
Aprel işğalından (1920) və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra bədii-publisistik fəaliyyətini davam etdirmiş,
“Kommunist”, “Ədəbiyat”, “Kəndçi” qəzetlərində, “Maarif-mədəniyyət” jurnalında yazıları dərc edilmişdir.
Xəlil İbrahim 1920-1930-cu illərdə gizli fəaliyyət göstərən
“Müsavat”ın sıralarında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizəsini davam etdirmiş, 1938-ci ildə “müsavatçı” ittihamı ilə həbs
olunaraq, Azərbaycan SSR Xalq Daili İşlər Komissarlığı üçlüyünün
1938-ci il 11 mart tarixli qərarına əsasən güllələnmişdir.
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Mirzə Həsən Əlizadə
Mollanərəddinçi şair, dramaturq, nasir Əlizadə Həsən İxfa
(1893-1972) ədəbi fəaliyyətə 1910-cu ildə "Molla Nyüziləddin"
jurnalında başlamışdır. Həyatını Şuşada keçirmiş, uzun müddat
müəllimlik etmişdir. 1927-ci ilda Pedaqoji İnstitutu bitirmişdir.
"Namərdi ruzgar", "Ələsgər", "Məkri zənən", "Balaxanım" və başqa
əsərləri yerli səhnədə göstərilmişdir. Eyni zamanda, xeyli hekayaləri
və şeirləri də vardır.
Həsən İxfanın maraqlı yazılarından biri də "Şuşanın tarixi"dir.
Həvəskar ziyalı bir neçə dəftərdə Şuşa şəhərinin binası qoyulandan
Sovet dövrünə qədər baş verən hadisələrdan bəhs açır. Şübhəsiz,
onun qeydləri elmi mənbələri əhatə etməkdən daha çox xalq
rəvayətləri və məlum "Qarabağnamə"lərə əsaslanır. Müəllifin Şuşadakı came məscidlərində, Mirsiyab karvansarasında daşlara həkk
edilmiş kitabələrin bir neçəsinin mətnini öz tarixi qeydlərində verməsi müəyyən elmi əhəmiyyətə malikdir.

Mirzə Yəhya Əliyev
Əliyev Yəhya Kərim oğlu (1896, Şuşa-26.IV.1984, Şuşa; Mir
Fəseh qəbiristanlığında dəfn edilmişdir)-pedaqoq, şair, jurnalist.
S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin dil-ədəbiyyat
fakültəsini qiyabi yolla bitirmişdir. Ərəb, fars, türk dillərini mükəmməl bilmiş, gəncliyindən “Mirzə” deyə çağırılmışdır. Şuşa şəhər
məktəbini bitirdikdən sonra bir il Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər
Seminariyasında oxumuş, lakin atasının vəfatı ilə əlaqədar təhsilini
yarımçıq qoyaraq Şuşaya qayıtmışdır. O, oxuduğu şəhər məktəbini
dəvət edilmiş və uzun müddət burda müəllim işləmişdir.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra təcrübəli
və təşkilatçı bir müəllim kimi tanınan Yəhya Əliyevin təklifi ilə
Şuşa şəhərində təhsil müddəti bir il olan fəhlə-gənclər məktəbi təşkil edilmiş, daha sonra o, Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlı~ 178 ~

ğının göstərişi ilə Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarında fəhlə-gənclər məktəbi açılmışdır.
Böyük Vətən müharibəsi başlanarkən gənc müəllim könüllü
olaraq cəbhəyə yola düşmüş, Qafqazın, Ukraynanın alman faşistlərindən azad olunmasında fəal iştirak etmişdir. Dnepropetrovsl yaxınlığında ağır yaralanaraq ordudan tərxis edilmiş, yenidən pedaqoji
fəaliyyətə məşğul olmuşdur.
Yəhya Əliyev həm də şair idi. “Yəhya Mehman” ədəbi təxəllüsü ilə lirik şerlər yazırdı. O, bir müddət Şuşa rayon Partiya Komitəsinin orqanı olan “Kolxoz bayrağı” qəzetində ədəbiyyat şöbəsinin
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda Şuşa Tarix Muze-yinin yaradılmasında və eksponatlarının toplanmasında fəal iştirak etmiş, əllidən çox şəxsi qiymətli tarixi əşyasını muzeyə vermişdir. Tanınmış pedaqoq uzun illər Şuşa rayon Ağsaqqallar Şurasının üzvü
olmuşdur.

Sürəyya xanım Vəlibəyova
Sürəyya Səfərəli bəy qızı Vəlibəyova
3 fevral 1897-ci ildə Bakı şəhərində anadan
olub. Əslən Şuşalıdır. Beş yaşında 1902-ci
ildə atası Səfərəli bəy Vəlibəyov vəfat etdiyi üçün yaxın qohumu Süleyman Sani
Axundovun köməyi sayəsində dövlət hesabına pansionatda saxlanılmışdır.1913-cü
ildə Müqəddəs Anna adına Bakı Qadın
Gimnaziyasını qızıl medalla bitirdiyi üçün,
onu 1910-cu ildə Bakıda açılmış üçüncü
rus-tatar qızlar məktəbinə müəllim təyin
ediblər. 1919-cu ilə qədər bu məktəbdə dərs deyib. Azərbaycanda
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra 1929-cu ildə o, Ə.Bayramov
adına Qadınlar Klubuna üzv olmuş burada ictimai əsasla işləmiş,
eyni zamanda steneqrafçı kursunda oxumuşdur.1931-1933-cü illərdə Bakı Kino idarəsində işlər müdürü işləmişdir. Bu dövrdə eyni za~ 179 ~

manda bədii tərcümə ilə məşğul olmuşdur. Onun ilk tərcümələri
A.Bartonun əsərləri olmuşdur. 1938-ci idə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında tərcüməçi vəzifəsində isə başladıqdan sonra, taleyini tərcümə işinə bağlamışdır.Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olan bədii əsərlərin əksəriyyətinin, klassik poeziyadan və
zəngin şifahi xalq ədəbiyyatından nümunələri o, yüksək səviyyədə
hərfi tərcümə etmişdir. 1939-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilmişdir.

Zülfüqar Abdullayev
Abdullayev Zülfüqar Həsənxan oğlu (1898, Şuşa-22. IX.1992,
Bakı) müəlim, aktyor, tərcüməçi. Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstititutunu bitirmişdir. 1912-cü ildə Şuşada ibtidai məktəbi başa vurduqdan sonra dülgərlik emalatxanasında işləməyə başlamışdır. 19171919-cu illərdə ali orta təhsilə yiyələnmiş, oxuya-oxuya müəllimlik
etmiş, aktyor kimi Şuşa teatrının səhnələrində çıxış etmişdir. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə (1919-1920) Qızıl Ordu
sıralarında müsavatçılara qarşı mübarizə aparmışdır. İnqilabi təbliğat və təşviqad apardığına görə ADR hökümətinin polisi tərəfindən
həbs edilmişdi. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Kommunist Partiyası sıralarına daxil olmuş, sonra öz ərizəsi ilə partiyadan çıxmışdır.
Gənc müəllim Bakıda ali təhsilini bitirdikdən sonra təyinatla
Şuşaya göndərilmiş, pedaqoji fəaliyyətə isə ikinci dərəcəli məktəbin
müdiri kimi başlamışdır. 1926-cı ildən antisovet fəaliyyətlə məşğul
olmuş, 1930-cu il may ayının 2-də Qarabağ vilayət Dövlət Siyasi
İdarəsi tərəfindən həbs edilmiş, lakin cinayəti sübut olunmadığına
görə buraxılmışdır.
Zülfüqar Abdullayev sonra Bakıya köçmüş, “Azərnəşr”-də
tərcüməçi vəzifəsinə işə düzəlmiş, sonra isə düzəlmiş, sonra hərbi
sahəyə keçərək 402-ci Azərbaycan atıcı diviziyasında xidmətə başlamışdır. Hərbi qulluqçular arasında əksinqilabi əhval-ruhiyyə yaratdığına, antisovet təbliğat apardığına, fitnəkar şayiələr yaydığına,
Almaniya hökumətini təriflədiyinə, Sovet mətbuatını və Sovinfor~ 180 ~

büronu pislədiyinə görə 1942-ci il martın 21-də həbxs edilmiş,
Azərbaycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının hərbi tribunalı
tərəfindən əmlakı müsadirə olunmaqla güllələnmə cəzasına məhkum edilmişdir.

Qulamrza bəy Qasımbəyli
Qulamrza bəy Cəfər bəy oğlu 1889-cu
ildə Zəngəzur qəzasının Güləbürd kəndində
anadan olmuşdu. Əslən Şuşa şəhərindəndir.
Cavanşir elinin Sarıcalı oymağındandır.
Pənahəli xanın qardaşı Behbudəli ağanın
törəməsindəndir. Qasım bəyin oğlu Hacı
Bəylər bəyin nəslindəndir.
Qulamrza bəy ibtidai təhsili molla yanında almışdı. Sonra Yelizavetpol (Gəncə) 4
sinifli gimnaziyasında oxumuşdu. 1 sentyabr
1909-cu ildə gimnaziyanı tamamlamışdı.
Zəngilan kənd məktəbinə müdir təyin olunmuşdu. 18 iyul 1912-ci
ilin sənədlərinə görə hələ həmin məktəbdə çalışırdı.
Qulamrza bəy bir müddət doğma kəndlərindəki məktəbin naziri, müdiri olmuşdu. 1 sentyabr 1919-cu ildə Şuşa ali ibtidai məktəbdə müəllim işləmişdi. ADR dönəmində Dövlət Müdafiə komi-təsində işlər müdiri vəzifəsində çalışmışdı.
Q. Qasımbəyli Bakı Universitetində Azərbaycan dili kafedrasında işə başlamışdı. Kafedranın əsası 1919-cu ildə qoyulmuşdur.
Universitetdə ilkin tədris olunan fənlərdən biri türk (Azərbaycan)
dili olmuşdur. Belə ki, Bakı Dövlət Universiteti təsis olunarkən
(1919) təhsil rus dilində aparıldığından dövlət dili olan türk (Azərbaycan) dili öyrədilirdi. Bu ondan irəli gəlirdi ki, universitetin hazırladığı kadrlar Azərbaycan respublikasının əsas əhalisinə - azərbaycanlılara xidmət göstərməli idilər. Sonralar universitetin türk
(Azərbaycan) və rus bölmələri mövcud olanda Azərbaycan bölməsində rus, rus bölməsində isə türk (Azərbaycan) dili keçilirdi. İlk
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illərdə türk (Azərbaycan) dili 10 semestrdə tədris edilirdi. Bu illərdə
onun tədrisi ilə yazıçı-dramaturq Ə.Haqverdiyev, dövrünün görkəmli ziyalıları Qədim bəy Şaxtaxtinski, Qulamrza bəy Qasımbəyli
məşğul olurdular.
1930-cu ildə müstəqil Tibb İnstitutu təşkil olunanda ayrıca
dillər kafedrası yaradıldı ki, onun da tərkibində Azərbaycan dili
müəllimləri mühüm yer tuturdular. O zaman kafedraya Azərbaycan
dili müəlliminin – Qədim bəy Şaxtaxtinskinin rəhbər təyin olunması
da ana dilimizə göstərilən qayğının nəticəsi idi.
1932-ci ildə kafedraya dosent Qulamrza bəy Cəfər bəy oğlu
Qasımbəyli müdir təyin edilmişdi. O, bu vəzifədə 1937-ci ilə qədər
çalışmışdı.
Qulamrza bəy jurnalist kimi də fəaliyyət göstərmişdi. 1909-cu
ildə "Tərəqqi" qəzetinin Zəngəzur üzrə xüsusi müxbiri idi, həmin
nəşrdə xeyli yazıları var.

Mir Fəttah Musəvi
Mir Fəttah Musəvi 1891-ci ildə Şuşada kəndli ailəsində doğulmuş, ibtidai təhsilini Ağdamda alaraq Aşqabada qohumlarının
yanına köçmüşdü. Musəvi burada gimnaziya təhsili almaqla yanaşı
siyasi fəaliyyətə qoşulmuş, müsəlman gənclərinin dərnəyini təşkil
etmişdi. 1917-ci ildə Şuşaya qayıdaraq inqilabi fəaliyyətini davam
etdirən Musəvi 1918-ci ildə Bakıya gələrək «Hümmət» kommunist
təşkilatına olur. Müsavat parlamanında «Hümmət» fraksiyasını təmsil edən Musəvi tez-tez alovlu nitqlər söyləyir, mitinq və tətillərdə
əhalini əksinqilabçı Denikinə qarşı mübarizəyə səsləyirdi. Kirov
Leninə 1919-cu ilin 27 sentyabrında yazırdı: «Denikinçilər həyasız
bir surətdə öxləri üçün Azərbaycana yol açırlar. Bu günlərdə onlar
burada böyük bir qəsd düzəltmişdilər… Parlament üzvü, hümmətçi
Musəvi həmin qəsdin üstünü açdı… denikinçi (müsavatçı – red.)
Seyidbəyov sentyabrın beşində Musəvi və Aşumovu (Haşım
Əliyevi – ) pusub… tapança ilə onları öldürmüşdür».
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Qətl günü: Qətl günü Haşım Əliyev, Mirfəttah Musəvi və
Qoqoberidze əvvəlcə kommunist yoldaşları vağzaldan Tiflisə yola
salırlar, sonra onlar Həştərxana benzin aparacaq barkası dəniz yoluyla göndərdikdən sonra üçlükdə «Novı Svet» meyxanasına gəlirlər. Yemək əsnasında qonşu masada əyləşib şampan şərabı içən müsavatçı Hacı bəy Seyidbəyovla aralarında mübahisə düşür. Seyidbəyov varlı birisiydi, dəmiryol teleqrafının rəisi işləyirdi və qubernatorla qohumluğu çatdığından bir sözünü iki etmirdilər.
Seyidbəyov tapançayla Haşım Əliyevi və Mirfəttah Musəvini
qətlə yetirir, Qoqoberidze isə ayağından yaralanır.
1919-cu il sentyabrın 7-si Qurban bayramı günü müsavatçı
Seyidbəyov tərəfindən qətlə yetirilmiş Haşım Əliyev və Mirfəttah
Musəvinin dəfn mərasimi keçirilir. Onların cənazəsi izdihamın
müşayətiylə parlament binasının önünə gətirilir. Əliheydər Qarayev
parlament eyvanından mərasimi izləyən müsavatçı nazirlərə əlini
uzadaraq «Bu qurbanlar sizə baha tamam olacaq» deyə qışqırdı.
Müsavat hökuməti kommunistləri əmin etmişdi ki, qatil yaxalanıb layiqli cəzasına çatdırılacaq və bu səbəbdən də vəziyyəti gərginləşdirməyə, siyasi mitinqlər keçirməyə ehtiyac yoxdur.
Kommunistlər müsavatçıların bu mövqeyiylə razılaşdıqlarından həmən günü şəhərdə heç bir insident baş vermədi. Kommunistlər qatilin ədalətli mühakimə olunacağına inanırdılar, amma hadisələrin sonrakı gedişi bunun əksini göstərdi. Beləki qatil Hacı bəy
Seyidbəyov 50 min manat girov ödədikdən sonra həbsxanadan sərbəst buraxılır və az sonra İrana qaçır.
Qatilin pul alınaraq sərbəst buraxıldığı xəbərini eşidən kimi
«Hümmət» fraksiyası məsələni parlamentin gündəminə gətirir.
«Hümmət» fraksiyasının parlament təmsilçisi tribunadakı nitqində
müsavat hökumətini ittiham edərək deyirdi: «Əksinqilab Dağıstanı
işğal etdikdə necə həyəcanlı günlər keçirdiyimizi yaxşı bilirsiz.
Bilirsiniz ki o vaxt qara qüvvələrlə mübarizə nə qədər çətin və qorxulu idi. Bu yolda çalışan gərək öz canından keçəydi. Biz qorxmadıq, bunu bilirdik. Hökumətə köməkdən qaçmadıq, ən çalışqan yoldaşlarımızı əksinqilabçılarla mübarizəyə səfərbər etdik. Mirfəttah
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Musəvi və Haşım Əliyev yoldaşlarımız bu işdə çoxlu düşmən qazandılar. Axırda onları qətl etdilər. Biz gözlədik ki hökumət canini,
qatili cəzalandırar. Qəzetlərə yazmağa qoymadılar, mitinq keçirməyə qoymadılar. Hökumət söz verdi ki, qatili cəzalandıracaq. İndi isə
pul alı bonu buraxıblar… heç insafdır ki, iki gənc yoldaşımız öldürülsün, biri də yaralansın, özü də dörd aydan sonra cani həbsdən
çıxsın. Şəhərdə gözümüzün qababında gəzsin. Qan satılır. Biz bilmək istəyirik ki, hökumət bu xüsusda nə deyir? Biz bu tribunadaq
açıq deyirik ki, hökumətdən cavab çıxmazsa, bizi Qane etməzlərsə,
ağ terrorun qabağına qırmızı terror çıxardacayıq».
Parlament kommunistlərin bu sorğusuna cavab vermədi, sədr
etinasız bir şəkildə bazardakı qiymətlərdən danışmağa başladı,
əlbəttə müsavat bazarındakı kommunist qanının qiymətindən yox,
bazardakı ərzaq məhsullarının qiymətindən.
1918-20-ci illərdə məhv edilmiş minlərlə kommunistin qatilləri kimi Haşım Əliyev və Mirfəttah Musəvinin də qatili mühakimə
edilmədi.
Hökumətin məsələyə etinasız münasibəti 50 min manat pul
qarşılığında müsavatçı qatili sərbəst buraxıb, İrana qaçmasını təmin
etməsi bir daha sübut etdi ki, Haşım Əliyev və Mirfəttah Musəvinin
qətli siyasi terrordur və ağ terror dalğasının tərkib hissəsidir.
İndi bakının fəxri xiyabanında cəmi 28 yaşlarında həyatları
cinayətkarlıqla məhv edilmiş iki azadlıq aşiqinin məzarları – müsavat cinayətlərinin daşlaşmış abidələri ucalmaqdadır. Amma 88 il
sonra belə bu məzar daşları kimlərisə bərk narahat edir. Parlament
kürsülərindən bu məzarların fəxri xiyabandan qaldırılmasını tələb
edən səslər ucalır.
Mir Fəttah Musəvi "Maqametanin", "Musulmanin" imzaları
ilə yazırdı.
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Hilal Münşi
Hilal Hacı Mirzə Məhəmməd bəy
oğlu, Hilal Münşi (12.4.1899, Şuşa - ?) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş
tələbələrdən biri. Şuşa Real məktəbini bitirmişdir (1918). Parlamentin 1919-cu il
sentyabr tarixli qərarına əsasən, təhsilini
dağ-mədən mühəndisliyi sahəsində davam
etdirmək üçün Berlin Universitetinə (Almaniya) göndərilmişdir. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra xaricdə dövlət hesabına təhsil
alan azərbaycanlı tələbələrin vəziyyətini öyrənən Azərbaycanlı Tələbələr İttifaqının 1923-25-cü illər üçün məlumatında onun təhsilini
bitirməsinə 1 il qaldığı göstərilirdi. Aprel işğalından (1920) sonra
Hilal Münşi Azərbaycan mühacirləri içərisində fəal siyasi iş aparmış, 1924-cü ildə Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin
yaratdığı "Azərbaycan İstiqlal Komitesi"nə sonralar sədrlik etmişdir. Onun rəhbərliyi ilə bu təşkilat uzun müddət Avropa ictimaiyyətinin və dövlətlərinin diqqətini Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsinə cəlb edə bilmişdi. Hilal Münşi "Müsavat" partiyasının Berlin komitəsinə başçılıq etmiş, 1928-ci il mayın 28-də Berlində Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasının 10 illiyinin bayram edilməsinin əsas təşkilatçılarından olmuş, bu münasibətlə keçirilən iclas
onun "1918-ci il 28 mayın əhəmiyyəti" mövzusunda çıxışı ilə açılmışdır. 1930-cu ildə Berlində almanca "Azərbaycan Cümhuriyyəti"
əsəri nəşr olunmuşdur.1934-cü ildə Berlində Hilal Münşinin redaktorluğu ilə əsası qoyulan "Qurtuluş" jurnalı 1939-cu ilin sentyabrınadək fasiləsiz olaraq çıxmışdır. Mühacirətdə baş verən ixtilaflar
dövründə Məhəmmədəmin Rəsulzadənin mövqeyini müdafiə etmişdir. İkinci dünya müharibəsi başlayanda M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə
Berlində Milli Azərbaycan Komitəsini yaratmışdır.
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Əsərləri:
- Hilal Münşi. Azərbaycan Cümhuriyyəti. Berlin, 1930;
- Hilal Münşi. 31 mart. - «Kurtuluş», 1935, №5;
- Hilal Münşi. Nürnberq - Moskova. - «Kurtuluş», 1935, №12;
- Hilal Münşi. Bolşevik ekmegine yağ degil de nedir?. - «Kurtuluş», 1935, №№13-14;
- Hilal Münşi. Nürnberq kurultayı. - «Kurtuluş», 1936, №23;
- Hilal Münşi. Almanya matbuatında meselelerimiz. «Kurtuluş», 1936, №№15, 17; 1937, №№35, 36; 1938, №39;

Hüseyn Baykara
Nəsir bəyin üçüncü oğlu Qara bəy 1904cü ildə Şuşada anadan olmuşdu. BDU-nun
tarix fakültəsində oxuyanda (1927) Qara bəyin tələbələr qarşısında tez-tez Azərbaycanın
müstəqilliyi və azadlığı uğrunda çıxış etməsi
bolşeviklərin xoşuna gəlмəmiş və o, təqiblərə
məruz qalмışdı. 1927-ci ildə əvvəlcə İrana,
sonra isə Türkiyəyə gедəн Qara bəy İstanbul
Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş,
universiteti bitirdikdən sonra Elaziq şəhərində
hakim işləmişdir. O, hüquqşünaslıqla yanaşı
ədəbi fəaliyyətini də dayandırmamışdır. Onun «Azərbaycan istiqlalının 50 illiyi dolayısı ilə”», «Azərbaycanda erməni basqını və Naxçıvan məsələsi»”, «Azərbaycan istiqlal mücadiləsinin iqtisadi təməli”» və сair yazıları vətən sevgizi, vətənpərvərlik ruhu ilə doludur.
Azərbaycanın sevıncı onun sevinci, kədəri onun kədəri olmuşdu.
Qara bəy Şirinbəyov Türkiyədə Hüseyn Baykara kimi tanınmışdır.
H.Baykaranın «Azəri-Türk», «Odlu Yurd» və b. qəzet-jurnallarda Azəbaycan xalqının mədəniyyəti, ədəbiyyati və onun ziyalıları
ilə bağlı elmi-publisistik məqalələri dərc edilmişdir. Azərbaycanın
milli azadlıq hərəkatına xüsusi yer verən H.Baykara yazırdı ki, ona
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aid «Azərbaycan mədəniyyəti tarixi» ilə «Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi» kitabları Azərbaycanın azadlıq mübarizəsinin əlifbasıdır. Sonuncu kitabında Azərbaycanın istiqlal savaşı tarixi ilə yanaşı,
H.Baykara milli azadlıq hərəkatının siyasi-ideoloji, siyasi-fəlsəfi
mahiyyətini də göstərməyə çalışmışdır.
M.Ə.Rəsulzadə, M.B.Məmmədzadə və başqa Azərbaycan-türk
mütəfəkkirləri kimi H.Baykara da əmindir ki, Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının ilk rüşeymləri XIX əsrin ilk «millətçiləri», yəni
A.A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi və başqaları tərəfindən
ortaya atılmışdır. H.Baykaranın fikrinə görə, Mirzə Fətəli və H.Zərdabinin o dövrdəki yazılarında, mübarizələrində Azərbaycan üçün
istədikləri bunlardır: «Azad siyasi bir həyat, xalq demokratiyası,
məhsul vasitələrinin inkişaf etdirilməsi, təbii sərvətlərdən xalqın rifahı üçün geniş surətdə fayda təmin edilməsi… Bütün bu nemətlərin
xalq üçün əldə edilməsi tezisinin başında, onların ən öndə gələn ideoloji arzuları «feodal monarxiya» rejimini zorla devirmək istəyi vardır.
Bu iş yerinə yetirilmədən o biri işlərin həyata keçməycəyini daha çox
Mirzə Fətəli başa düşmüş və anlamışdır». Beləliklə, H.Baykaraya
görə, «millət» anlamını ilk dəfə M.F.Axundzadə işlətmiş, Azərbaycanda ilk millətçilik ruhunu H.Zərdabi «Əkinçi»də, Ünsizadə qardaşları isə «Kəşkül» və «Ziya» qəzetlərində aşılamışdır.
Azərbaycan xalqının milli şürundakı inkişafı göstərmək məqsədi ilə o qeyd edirdi ki, Azərbaycan ziyalıları XIX əsrin birinci yarısında daha çox fars dilində əsərlər yazdığı halda, həmin əsrin ikinci yarısında vətənpərəvərlik duyğularının və millətçiliyin qüvvətlənməsi nəticəsində elmi-ədəbi əsərlərini, artıq Azərbaycan türk dilində
qələmə almışlar. 1890-cı illərdə çar Rusiyasının Azərbaycan türklərinin türk dilində qəzet nəşrinə qadağa qoymasına baxmayaraq, artıq
azəri türk cəmiyyəti bir millət olaraq meydana çıxma şüuruna çatmışdır. H.Baykara yazır: «Çünki miladdan öncə min illərə varan
dövrdən bəri ata və babalarının yaşadıqları bir torpaq parçası «Vətən» vardı, bu torpaqda yaşayan və zamanın axarı ilə inkişaf
edən bir Azəri türk cəmiyyəti vardı. Üçüncü ünsür, bu cəmiyyətin
haqqını, iradəsini, varlığını, malını, canını qoruyan, kültür və mədə~ 187 ~

niyyətini yaradan ziyalı liderləri idi. Onların rəhbərliyi altında tarixin səhnəsinə çıxmaq və üzərlərinə düşən «millət» rolunu oynamaq
lazım gələcəkdi. Beləliklə, sözdə deyil, işdə azadlıq uğrunda mübarizə aparmaq lazım gəlirdi». Bununla da, XX əsrin əvvəllərində etnik birliyə malik Azərbaycan xalqı, coğrafi sərhədlərə malik Azərbaycan ölkəsi və xalq, o cümlədən ziyalılar arasında müstəqilliyə,
azadlığa qovuşmaq şüuru olduğu halda, yalnız siyasi hakimiyyət və
azadlıq yox idi.
H.Baykara qeyd edirdi ki, siyasi hakimiyyət və azadlıq uğrunda mübarizədə, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan-türk ziyalıları
əsasən, üç: 1) islamçılıq və türkçülük (Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə
və b.); 2) liberal-demokratik (Ə.Topçubaşov və b.); 3) və sosial-demokratik (marksizm) (M.Ə.Rəsulzadə və b.) cəbhədə təmsil olunublar. O, ilk iki cərəyanı milli müxalifət adlandıraraq hesab edirdi ki,
sonralar (1910-cu illərdə) sosial-demokratlardan bir çoxu, o cümlədən M.Ə.Rəsulzadə də milli-demokratik cəbhəyə keçmişdir.
Onun fikrincə, həmin dövrdə «panislamist» Ə.Ağaoğlu geniş
və dərin, teoretik şəkildə «islam millətçiliyi»ni, «pantürkist»
Ə.Hüseynzadə osmanlı türkçülüyünü təbliğ etdiyi zaman, «liberalist» Ə.Topçubaşov «Rusiya müsəlmanlarının birliyi» devizi altında, daha çox Azərbaycan türk xalqının milli-mədəni muxtariyyəti
üçün çalışmışdır. O yazır: «Ə.Topçubaşovda Ə.Ağayevin geniş və
dərin teosentrik panislamizmi yox idi. Sanki o, belə bir ideyanın
müvəffəqiyyətlə başa çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş və anlamışdı. Bu məqsədlə o, 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq nemətlərindən Azərbaycan xalqı üçün əlindən gələn qədər daha çox
pay qoparmaq istəyirdi».
H.Baykaranın fikrinə görə, bu baxımdan Ə.Topçubaşov
Ə.Ağaoğlu və Ə.Hüseynzadədən fərqli olaraq, islamçılıq və türkçülük kimi «utopik axınların heç birində iştirak etməmişdir. Dərin
biliklə hüquqşünas və siyasətçi olan Əlimərdan bəy həyatı boyu realist və uzaqgörən bir şəxs kimi tanınmışdır. «Rusiya Müsəlmanları
İttifaqı» türklərin tarixində ilk dəfə birlik fikrini irəli sürmüşdür».
Fikrimizcə, burada H.Baykaranın qeyd etməsi ki, Ə.Topçubaşov
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ümumiyyətlə, islamçılıq və türkçülük axınlarında iştirak etməmişdir, doğru deyildir. Sadəcə, Topçubaşov Ağaoğlu və Hüseynzadə ilə
müqayisədə daha çox realist mövqedən çıxış edərək, milli ideyanı
mücərrəd və ümumi mahiyyət daşıyan nə «islam birliyi», nə də
«Osmanlı türkçülüyü» olaraq qəbul etməmiş, onu daha çox Rusiyanın əsarəti altında olan türk xalqlarının azadlıq hərəkatında və bu
hərəkatın əldə edəcəyi milli-mədəni muxtariyyətlər çərçivəsində
görmüşdür. Bu isə daha çox, liberal-demokratizmə əsaslanan milli
baxış idi.
Beləliklə, H.Baykara belə bir doğru qənaətə gəlir ki, ümumilikdə 20-ci əsrin əvvəllərində milli ideologiya baxımından mübahisələr «avropalaşmaq, türkləşmək və islamlaşmaq» ətrafında getmiş
və bu mübahisələrin ətrafında Azərbaycan türklərinin milli azadlıq
hərəkatı dayanmışdır.
H.Baykaranın fikrincə, Qafqaz müsəlmanlarını «ümmətçilik»dən «millətçiliy»ə yönəldən, onları «türkçülük-millətçilik»,
«Azərbaycan» ideyası ətrafında birləşdirən və «Açıq söz» qəzetində
bunu təbliğ edən «Müsavat»ın lideri M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. O
qeyd edir ki, ilk dövrlərdə sosial-demokratlarla eyni cəbhədə çalışmış M.Ə.Rəsulzadə 1911-1913-cü illərdə Ş.C.Əfqaninin yazılarının
təsiri altında türkçülük hərəkatına qoşulmuş və Azərbaycanda bu
ideyanın əsas ideoloqu olmuşdur: «M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan
istiqlalının elanında və Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında xidmətləri əvəzsizdir».
H.Baykara yazır ki, «Müsavat» və Bitərəf demokratik qrup
öncə milli ərazi və milli muxtariyyət tərəfdarı olsalar da, 1-ci və 2ci rus inqilablarının gedişi, Qfaqaz hadisələri onları özlərinin öncədən «uzaq məqsəd» olaraq planlaşdırdıqları Azərbaycan istiqlalı yoluna sürkləmişdi: «Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixində «Azərbaycan istiqlalına» nə rast gəlinmiş, nə də baş verən siyasi hadisə
olmuşdur. Azərbaycan xalqının ruhundan doğan bu istiqlal hadisəsi
tarixin axarı içində öz yerini tapmışdır».
H.Baykaraya görə, siyasi türkçülərlə yanaşı, Azərbaycanın
milli azadlıq hərəkatında romantizim (H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət,
~ 189 ~

A.Şaiq və b.) və realist (C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə,
M.Ə.Sabir, F.B.Köçərli və b.) ədəbi məktəbin nümayəndələri də
mühüm rol oynamışlar: «Azərbaycan türklərinin milli azadlıq, mütərəqqi mədəniyyət mücadiləsində bu romantik ədib və şairlər xalqın arzularını, ideyalarını və bu ideyaları gerçəkləşdirmək, həyata
keçirmək üçün səy edən, hətta həyatlarını qurban verən millət qəhrəmanlarını bədii əsərlərində dilə gətirib, xalqı ruhlandıraraq onlara
milli azadlıq mübarizələrini həyata keçirmək üçün rəhbərlik etmişdilər. Azərbaycanda romantizm cərəyanı ilə yanaşı çox qüvvəli, realist və Azərbaycan xalqının coğrafi çevrəsindən xarici aləmə köçmək həvəsi göstərmədən, öz kökü üzərində tarixi keçmişi və ənənələrilə qaynaşaraq öz milli azadlıq və mütərəqqi mədəniyyət məsələlərini həll etməkdə böyük səy göstərən, düha dərəcəsində enerji və
qabiliyyətə sahib ədib, şair və yazarların təmsil etdikləri realist ədəbi məktəbi vardı».
H.Baykara onu da doğru qeyd edir ki, ancaq milli romantizmin
nümayəndələri Azərbaycan türklərinin təkcə mütərəqqi elmə yiyələnməsi və onu mənimsəməsi ilə kifayətlənməmişlər: «Azərbaycan
türklərinin hüquqlarına, hürriyyət və istiqlaliyyətlərinə qovuşması
üçün mücadiləyə də səsləmişlər». Başqa sözlə, onlar Azərbaycan
türklərinin milli azadlıq, mütərəqqi mədəniyyət mücadiləsində xalqın
arzularını, ideyalarını və bu ideyaları gerçəkləşdirməyə çalışan millət
qəhrəmanlarını tərənnüm etmişlər. Bu baxımdan H.Baykaranın realistlər və romantiklər arasında apardığı müqayisə də maraqlıdır: «Romantiklər cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdılar. Realistlər isə
cəmiyyətin yarasına doğrudan-doğruya neştəri batırır və axan irini
təmizləyərək cəmiyyətin yaralarını sağaltmağa çalışırdlar».
Bununla da, H.Baykara bir sıra əsərlərində sübut etməyə çalışmışdır ki, milli azadlıq hərəkatı Azərbaycanın daxilində baş qaldırmışdır. Çünki əvvəllər də, hazırda da xalqa bəzən yanlış bir fikir təlqin edilir ki, Azərbaycana millətçilik, türkçülük və bu kimi milli ideyalar kənardan-xaricdən gətirilmişdir. Bu, qətiyyən doğru deyil. Milli
ideyaların beşiyi Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri özü olmuşdur. Bu baxımdan milli ideologiyanın başlıca qaynağı Azərbaycan
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türklərinə məxsus milli mənəvi dəyərlər olmuşdur. Milli mənəvi dəyərlərin ideyalar şəklində formalaşması isə birdən-birə baş verməmişdi, o təkamül nəticəsində, tarixi şəraitə uyğun olaraq ortaya çıxmış və
formalaşmışdır. H.Baykara yazır: «Azərbaycana milliyyətçilik fikrini
Əhməd Ağaoğlu Fransadan, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə İstanbuldan gətirdiyi düşüncəsi yanlış və əsassızdır.
Şəraitin yetişmədiyi bir zamanda kənardan heç kim, heç bir fikir gətirib toplum həyatına yerləşdirə bilməz».
Onun fikrincə, fəhlə sinfi şüurunun bolşeviklər tərəfindən
Azərbaycana gətirilməsi hekayəsi də başdan-başa uydurmadır. Çünki H.Cavid («Şeyda») və başqalarının əsərlərində istismar edənlərlə
istismar olunanlar mövzusuna toxunulmuşdu. Ancaq bu dövrdə türk
işçiləri və kapitalistləri rus və ermənilərə qarşı birgə mübarizə aparmışlar. O yazır: “İşğalçı, millətçi kommunist rejimi istiqlalı ideyasını irəli sürülməsi üçün mücadiləyə də səsləmişlər və bu ideyaları
gerçəkləşdi, azərbaycanlı işçiləri tətil hüququndan məhrum etmiş və
yarım əsrdən çoxdur ki, onları bir qarın çörək pulu qazanmaq üçün
işlədir. Kommunistlər gummunistlərin çörək pulu qazanmaq üçün
işlədirlər, Azərbaycana gətirilməsi hekayəsi başdan-başa uydurmadır. ya çar təhkimçilik rejimini ləğv etmişlər, əvəzində isə sovet təhkimçilik-köləlik rejimini yaradaraq, «kolxoz» adı altında kəndliləri
istismar edirlər”.
Göründüyü kimi, H.Baykara Azərbaycan türkçülüyü ideyası
və onun gerçək təcəssümü olan müstəqil və milli Azərbaycan uğrunda ömrünün sonuna qədər mübarizə aparmış şəhidlərimizdəndir.
Bunu, onun ömrünün son illərində qələmə aldığı şeirlərindən, bayatlarından da görmək olar:
Düşmənlərimə müjdə, bən qəlbimdən xəstəyəm,
Sonsuz həsrətlərimlə bir dəvamlı yasdayam.
Bəni burada sanmayın, bən hər gün Qafqazdayam…
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda,
Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda.
Sovursunlar Qafqazın o coşğun rüzgarına,
Bən umutsuz ölmədim eyimsərəm yarına…
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Cahangir Zeynaloğlu
Zeynalabdin bəyin altıncı oglu Cahangir bəy 1892-ci ildə Şuşa
şəhərində anadan olmuşdu. İlk təhsilini doğulduğu şəhərdə almışdır.
Məlum olduğu kimi, çar Rusiyasında yaşayan müsəlmanlar, o cümlədən azərbaycanlılar orduya çağırılmırdılar. Yalnız zadəganlar istisna
təşkil edirdilər. Birinci Dünya müharibəsi başlayanda C.Nəsirbəyov
hərbi xidmətə çağırılmış, əvvəlcə podporuçik, sonra isə poruçik rütbəsində Qafqaz cəbhəsində vuruşmuş, orden və medallarla təltif olunmuşdur. O, hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradılmamışdan
əvvəl, Azərbaycan Zaqafqaziya Federasiyasının tərkibində olarkən
milli hərbi kadrların yaradılmasında iştirak etmişdir. 1918-ci il martın
1-də Zaqafqaziya Seymi C.Nəsirbəyovu müvəqqəti olaraq Tiflisdə
yerləşən unter zabit məktəbinin - "Müsəlman praporşiklər məktəbi"nin rəisi təyin etdi. Hərbi rütbəsi də artırıldı: əvvəlcə ştabs-kapitan,
sonra isə kapitan oldu. Xalq Cümhuriyyəti elan edildikdən sonra hərbi məktəb Gəncəyə köçdü, türkiyəli hərbçilərin köməyi ilə fəaliyyətini bərpa etdi və statusu yüksəldilərək "praporşiklər məktəbi"nə çevrildi. Türkiyəli zabit Atif bəy məktəbin rəisi təyin olundu. C.Nəsirbəyov isə məktəbdə tərcüməçi və rəisin köməkçisi kimi xidmət etməyə
başladı. Cahangir bəy 1918-ci ilin noyabrınadək burada çalışdı. Türklər Azərbaycandan gedəndən sonra o, hərbi xidmətdən azad edildi və
1920-ci ilin aprelinədək heç yerdə xidmət etmədi. XI ordu Bakını
işğal etdikdən sonra C.Nəsirbəyov bu ordunun sıralarına daxil oldu.
Lakin burada da xidməti uzun sürmədi. 1920-ci il dekabrın 5-də
Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının orderi əsasında C.Nəsirbəyovun evində axtarış aparıldı, şəhərdən çıxmamaq barədə dilindən iltizam alındı. Başı üstünü ölüm təhlükəsi aldığını görən Cahangir bəy
bir neçə gün sonra Azərbaycanı tərk edib Türkiyəyə köçdü. İkinci
Dünya müharibəsi başlananadək burada yaşadı. Bu illərdə müxtəlif
məktəblərdə rus, alman, fransız və italyan dillərini tədris etdi. Sonra
ticarətlə məşğul oldu, Sivasda "Vətən" fabrikini yaratdı. Oğlu Baykal
və qızı Maral dünyaya gəldi. Cahangir bəyin Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı mühacirlər arasında çoxlu dostları var idi. Sonralar onların
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bəziləri Avropaya və Amerikaya köçdülər. Cahangir bəy də bir neçə
dostu ilə bərabər Almaniyaya köçdü və burada "Könüllülər ordusu"nun sıralarına daxil oldu. Cahangir bəy Almaniyada olarkən ailəsinə göndərdiyi məktubların birində yazırdı ki, "tezliklə Azərbaycan
azad olacaq, müstəqilliyini qaytaracaq və biz hamımız birlikdə Vətənimizə gedəcəyik". Amma onlar bir daha görüşə bilmədilər. Cahangir
bəy 1944-cü ildə müəmmalı şəraitdə Almaniyada vəfat etdi.
Cahangir bəyin elmi fəaliyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində müəyyən iz qoymuşdur. Onun tarix təhsili yox idi. Bununla
belə, mütaliəsi, fitri istedadı, geniş dünyagörüşü sayəsində dövrünün savadlı adamlarından biri oldu. Bütün bunlar ona Azərbaycan
tarixinin müxtəlif məsələlərini tədqiq etməyə imkan verdi. Cahangir
Zeynaloğlu İstanbulda çap olunmuş dörd kitabın - "Müxtəsər Azərbaycan tarixi", "Şirvanşahlar yurdu", "Tariximizin xanlıqlar dövrü"
və "Atalar sözü (Xalqın sözü, haqqın sözü)" əsərlərinin müəllifidir.
1924-cü ildə nəşr olunmuş "Müxtəsər Azərbaycan tarixi" qədimlərdən başlayaraq 1920-ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Azərbaycanın
suverenliyi və müstəqilliyi ideyası kitabın ana xəttini təşkil edir. Bu,
fəsillərin adlarında da aydın görünür: "Müstəqilliyin elan olunmasından əvvəlki dövr", "Atabəylərin müstəqilliyi dövrü", "Suveren
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətləri", "Xanlıqların müstəqilliyi
dövrü", "Müstəqil Cümhuriyyət". Hər fəslin axırında Azərbaycan
tarixinin müxtəlif dövrlərinin mədəniyyətinə dair xülasə verilir.
Əsərin son fəsli Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinə
həsr olunmuşdur. Cahangir bəy bu kitab üzərində işləyərkən təkcə
əlyazma və kitablardan yox, həm də türk və rus dillərində çıxan
gündəlik qəzet və jurnallardan, Rus Coğrafiya Cəmiyyətinin məcmuələrindən, Qafqaz Arxeologiya Cəmiyyətinin əsərlərindən, Qafqaz təqvimlərindən istifadə etmişdir. 1993-cü ildə kitab Bakıda
yenidən nəşr olunmuşdur. 1931-ci ildə Cahangir Zeynaloğlu ikinci
kitabını - "Şirvanşahlar yurdu"nu nəşr etdirmişdir. Əsər Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin qaranlıq səhifələrinə işıq salır, Şirvanın daxili həyatı, onun hökmdarlarının nəsil şəcərəsi və fəaliyyəti ilə tanış
olmağa imkan verir. Kitab Türkiyənin diplomatik dairələrində və
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mətbuatında müsbət qarşılandı. Əsərin titul vərəqində qeyd olunur
ki, müəllif bu kitabın ilk nüsxəsini Mustafa Kamal Atatürkə təqdim
etmişdir. 1931-ci il avqustun 31-də Atatürk və marşal Fevzi Çakmak kitabı yüksək qiymətləndirərək Cahangir Zeynaloğluya təşəkkür etmişlər. "Şirvanşahlar yurdu" bir neçə dəfə Türkiyədə təkrar
nəşr olunmuşdur və bu gün də əhəmiyyətini itirməmişdir. Cahangir
Zeynaloğlu kitabın müqəddiməsində yazır ki, bir çox mənbə Rusiyada qalmışdır və o, Türkiyə kitabxanalarındakı mənbələrdən istifadə etmişdir. Əsərdə antik mənbələrə istinad edilir. Şirvanın tarixi
coğrafiyasına dair Strabon, Plutarx və digər antik müəlliflərin əsərlərindən sitatlar gətirilir. Həmçinin A.Bakıxanovun, B.Dornun,
V.Bartoldun, Y.Paxomovun, M.Yanovskinin, M.Karaulovun əsərləri tədqiqata cəlb edilir. Kitabda Bərdənin, Şamaxının, Bakının, Dərbəndin rəsmləri, xəritələr verilmiş, Şirvanın müxtəlif dövrlərdə sərhədləri göstərilmiş, bu dövlətin etnoqrafik fotoşəkilləri dərc edilmişdir. Cahangir Zeynaloğlu Şirvanşahlar dövlətinin yaranması prosesini tədqiq etmiş, onun inkişaf, çiçəklənmə və tənəzzül mərhələlərini araşdırmışdır. Müəllif Şirvanşahların tarixini işıqlandırmaq
üçün onun müxtəlif aspektlərini, daha doğrusu, dövlətin yarandığı
tarixi-coğrafi şəraiti, Şirvan şəhərlərinin, burada yaşayan tayfaların
və xalqların vəziyyətini, sənətləri və ticarəti, sosial münasibətləri,
dövlət quruluşunu, hərb tarixini və mədəniyyət məsələlərini nəzərdən keçirmişdir. O, dövlət yaranandan süquta uğrayanadək Şirvanşahların nəsil şəcərəsini araşdırmış, bir sıra şirvanşahların adlarını
və hakimiyyəti illərini dəqiqləşdirmişdir. Cahangir Zeynaloğlu hər
bir dövrə ayrılıqda nəzər salmış və dövlətin mövcud olduğu illəri
dövrlərə bölməyə cəhd etmişdir. Tarix təhsili olmayan tədqiqatçının
xüsusi ədəbiyyatı və mənbələri bu qədər gözəl bilməsi heyrət doğurur. Cahangir Zeynaloğlunun "Atalar sözü" kitabında 5 min atalar
sözü, zərb-məsəl, söz və onun sinonimi, tarixi termin və s. toplanmışdır. Tədqiqatçının əsərləri məzmununa və araşdırma metodlarına
görə ölkə tarixinin 1920-ci ilədək olan dövrünün işıqlandırılmasında
ilk cəhd idi. Bu əsərlər indi də əhəmiyyətini itirməmişdir. Şübhəsiz,
kitabların nəzəri səviyyəsi elə də yüksək deyildi, burada metodoloji
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səhvlər, yanlış müddəalar və nəticələr vardı. Bu da o dövrdə tarix
elminin inkişaf səviyyəsi ilə izah olunur. Bununla belə, müəllif
Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdən XX əsrin 20-ci illərinədək
tarixinin vahid konsepsiyasını hazırlamaq üçün az iş görməmişdir.
Onun əsərləri Azərbaycanın tarixi inkişafına həsr olunmuş ilk ümumiləşdirici tədqiqatlardan biri kimi diqqəti cəlb edir. Azərbaycan
tarixinin öyrənilməsinin ilkin mərhələsini səciyyələndirərkən qeyd
edək ki, XX əsrin əvvəlləri ölkənin qədim və orta əsrlər tarixinə dair
köhnə faktların sistemləşdirilməsi və yeni faktların əldə edilməsi
dövrü, başqa sözlə, Azərbaycanın qədim tarixinin yenidən yazılması
mərhələsi idi. O vaxt alimlər hər şeyi praktik olaraq sıfırdan başlamalı olmuşdular. Amma artıq həmin illərdə gələcək tədqiqatların və
elmi istiqamətlərin etibarlı təməli qoyuldu. Bu isə sonralar Azərbaycanın qədim, orta əsrlər, yeni və ən yeni tarixi kimi mühüm elmi
bölmələri fərqləndirməyə imkan verdi. Ölkə tarixinin bir çox mühüm problemlərini planlı şəkildə və mərhələ-mərhələ tədqiq etməkdən ötrü yeni tarixçi kadrların yetişməsi üçün müəyyən müddət keçməli idi. Azərbaycanın qədim, orta əsrlər və yeni tarixinə dair ilk
peşəkar elmi işlər ötən əsrin 50-ci illərində meydana çıxmağa başladı və bu əsərlər arxeoloji, etnoqrafik, epiqrafik və digər tədqiqatlara
əsaslanırdı. Dərin biliyə, tarixi mənbələrdən bacarıqla istifadə etmək
qabiliyyətinə malik olan, ən başlıcası isə Azərbaycanı varlığı qədər
sevən Cahangir Zeynaloğlu özündən sonra zəngin elmi irs qoyub
getmişdir. Hələ layiq olduğu qiyməti almamış bu irs Azərbaycan
tarixşünaslığında öz yerini tutacaq. Qədirbilən xalqımız isə doğma
yurdun tarixinə, mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyətinə sonsuz məhəbbət hissi bəsləmiş Cahangir Zeynaloğlunu həmişə hörmətlə xatırlayacaq. (Tamilla KƏRİMOVA, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix elmləri namizədi, Azərbaycan qəzeti, 10 Aprel 2006, Bazar ertəsi)
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Feyzulla Əliquluzadə
Feyzulla Əliqulu oğlu 1891-ci ildə Şuşa şəhərində anadan
olmuşdu. İbtidai təhsilini mollaxanada almışdı. Sonra Şuşa Real
məktəbi bitirmişdi. Bir müddət müəllimliklə məşğul olmuşdu.
B db xt S yyar – Feyzulla Əliquluzadə, “Günəş”, 1911.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
hakimiyyəti dövrünə qədər – Azərbaycan adlı mətbu orqanı yoх
idi. Çünki belə adda hər hansı bir qəzet çap etdirmək böyük bir
ölkənin, millətin varlığını təsdiq etmək demək idi. Bu isə çar
Rusiyasının siyasətinə zidd idi. Çarizm dağılandan sonra belə bir
fürsət ələ düşmüş, onun ilk naşiri və redaktoru Feyzulla Əliquluzadə
olmuşdur. Lakin o tezliklə də fəaliyyətini dayandırmışdı.

Əfrasiyab Bədəlbəyli
Əfrasiyab Bədəlbəyli 1907-ci il aprel
ayının 19-da, Bakı şəhərində, xalq maarifçisi Bədəl bəy Bədəlbəylinin və məşhur Qacar
nəslinin təmsilçisi Rəhimə xanımm ailəsində anadan olmuşdur.
1912-ci ildə Əfrasiyab Bədəlbəyli 6-cı
rus-müsəlman məktəbinə daxil olur və
1916-cı ildə, tədris olunan bütün fənlərdən
«əla» qiymətlərlə məktəbi bitirir.
1917-1924-cü illər ərzində o, Bakıdakı 1-ci real məktəbində təhsil alır. 1923-cü
ildən 1926-cı ilə kimi Ə.Bədəlbəyli təzəcə təşkil olunmuş Azərbaycan teatr məktəbinin dinləyicisi olur və məktəbdə təşkil olunan səhnə tamaşalarında böyük həvəslə iştirak edir.
XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan opera və operettalarının
səhnədən götürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. 17 yaşlı Əfrasiyab Bədəlbəyli «Kommunist» qəzetində dərc etdirdiyi məqaləsində «Ope~ 196 ~

ralarımızın islahatı işində tələsməyə heç bir ehtiyac yoxdur» - deyə,
buna qəti etirazını bildirir.
Mükəmməl bilik əldə etmək arzusu ilə, Əfrasiyab Bədəlbəyli
1924-cü ildə Azərbaycan Dövlət Türk (Azərbaycan - İ.Q.) Musiqi
Texnikumuna və eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət Universiteti
şərq fakültəsinin lisaniyyət (dilçilik - İ.Q.) şöbəsinə daxil ohır.
Musiqi texnikumunda Əfrasiyab Bədəlbəyli müəllim
S.L.Bretanitskinin sinifində violino ixtisası üzrə təhsil alır. İstedadlı
gənc tez bir zamanda səlis ifa bacarığına nail olur və 1925-ci il may
ayının 22-də texnikum tələbələrinin qüvvəsi ilə Üzeyir bəyin səhnəyə qoyulmuş «Arşın mal alan» operettasını müşayiət edən orkestrdə
ikinci skripkaların konsertmeysteri kimi çıxış edir.
Violino ilə yanaşı tarda da mükəmməl ifa üslubuna nail olmuş
Əfrasiyab Bədəlbəyli, 1926-cı ildə xalq çalğı alətləri orkestrinin
Moskva və Minsk şəhərlərindəki qastrol səfərləri zamanı ikinci səs tarçılar qrupunun konsertmeysteri kimi orkestrin heyətində iştirak edir.
1928-ci il fevralın 16-da, musiqisi Ə.Bədəlbəyliyə məxsus
C.Cabbarlının «Od gəlini» əsərinin premyerası oldu.
«Od gəlini» musiqisinin müvəffəqiyyətinə sevinən C.Cabbarlı
bundan sonra yazdığı «Sevil» pyesinə də musiqi bəstələməyi Əfrasiyab Bədəlbəyliyə tapşırır.
1928-ci il yanvar ayının 1-dən Əfrasiyab Bədəlbəyli «Kommunist» qəzetində tərcüməçi vəzifəsində çalışmağa başlayır.
1929-cu ildə xalqımızın ulu musiqi aləti olan tarı köhnəlik
əlaməti sayaraq muzeyə göndərmək, konservatoriyanın tədris proqramından çıxarmaq kimi cəfəng fıkirlərə etiraz edən Əfrasiyab
Bədəlbəyli «Tar üzərinə mühakimə münasibətilə» başlığı altında
məqalə ilə çıxış edir.
Respublikada Sovet hakimiyyəti qurulmasının onuncu ildönümünün qeyd olunduğu günlərdə dinləyicilər bəstəkarın böyük simfonik orkestr üçün yazdığı və Azərbaycanda sovet mövzusuna həsr
olunmuş ilk proqramlı musiqi əsəri olan «Bütün hakimiyyət Sovetlərə!» süitası və təntənəli «28 Aprel marşı» simfonik poeması ilə
tanış olurlar.
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1930-cu il may ayının 15-də Əfrasiyab Bədəlbəyli türk operalarına dirijorluq etmək üçün M.F.Axundov adına Dövlət Böyük
teatrına işə qəbul olunur.
1931-cu ildə bəstəkar C.Cabbarlının «Almaz», daha sonra isə
«1905-ci ildə» və «Yaşar» pyeslərinə, 1933-cü ildə A.Afinogenovun «Qorxu», 1934-cü ildə M.F.Axundovun «Hacı Qara», 1935-ci
ildə isə «Müsyo Jordan» əsərlərinə musiqi bəstələyir.
Əfrasiyab Bədəlbəyli professional musiqi təhsili almaq məqsədi ilə 1932-ci ildə Moskva konservatoriyasının dirijorluq fakültəsində oxumağa yola düşür. Professor K.Saracevin sinifində təhsil
alan gənc bu sənətin incəliklərinə mükəmməl yiyələnir. Ali məktəbdə oxuduğu zaman o, 8 variasiya, violonçel və fortepiano üçün sonatina, fortepiano üçün etüd, simfonik orkestr üçün III hissəli süita,
2 violino, alt və violonçel üçün kvartet bəstələyir.
Lakin bir ildən sonra sənətkar Moskvadakı təhsilini dayandırıb Bakıya qayıdır və R.Qlierin «Şahsənəm» operasının yeni quruluşda, C.Cabbarlının librettosu əsasında tamaşaya hazırlanmasında
iştirak edir.
1934-cü ilin payızında Ə.Bədəlbəyli Leninqrad (indiki SanktPeterburq -İ.Q.) şəhərinə yola düşür. Burada o, N.Rimski-Korsakov
adına Leninqrad Dövlət Konservatoriyası nəzdindəki musiqi texnikumunun bəstəkarlıq şöbəsinə (B.Zeydmanın sinfinə) daxil ohır və eyni
zamanda Leninqrad opera və balet teatrının baş dirijoru V.Dranişnikovun rəhbərliyi altında dirijor assistenti kimi işləməyə başlayır.
1938-ci ildə Leninqraddakı təhsilini müvəffəqiyyətlə başa
çatdıran Əfrasiyab Bədəlbəyli vətənə qayıdır və qardaşı Turqud
Bədəlbəylinin librettosu əsasında uşaqlar üçün birpərdəli «Tərlan»
balet-nağılını bəstəbyir.
8 aprel 1940-cı il. Bu gün, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
tarixinə milli balet sənətinin təməl daşının qoyulduğu gün kimi daxil oldu. Əfrasiyab Bədəlbəylinin «Qız qalası» baletinin premyerası
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının
səhnəsində işıq üzü görür.
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1940-cı il 23 aprel tarixində Əfrasiyab Bədəlbəyliyə «İncəsənət sahəsində görkəmli fəaliyyətinə görə Respublikanın «Əməkdar
incəsənət xadimi» fəxri adı verildi.
1941-ci ildə Əfrasiyab Bədəlbəyli bəstəkar dostu B.Zeydmanla birlikdə bir pərdəli «Xalq qəzəbi» operasını (libretto müəllifləri
İ.Oratovski və Ə.Məmmədxanlı) yaradır.
1941-ci ildə bəstəkar Səməd Vurğunun «Fərhad və Şirin» əsərinə musiqi bəstələyir. Bundan bir il əvvəl isə Ə.Bədəlbəyli görkəmli ədibin «Xanlar» pyesinə musiqi yazmışdı. Onu da qeyd edək
ki, bəstəkar hər iki əsərin premyerasına dirijorluq etmişdir.
Müharibə illərində Əfrasiyab Bədəlbəyli bəstəkarlıq-dirijorluq
fəaliyyətini Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru və bədii
rəhbəri kimi məsul vəzifələrlə əlaqələndirir, M.S.Ordubadi ilə birlikdə dahi İtalyan bəstəkarı C.Rossininin «Sevilya bərbəri» operasını Azərbaycan dilinə tərcümə edir və Minkusun «Don Kixot» baletinin yeni redaksiyası üçün libretto yazır.
Müharibədən sonra Azərbaycan mədəniyyəti qarşısında ən
ümdə məsəb kimi dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800
illik yubileyinin keçirilməsi dururdu. Yubileyə hazırlıq hələ 1939cu ildə başlanmış və Ə.Bədəlbəyliyə şairin həyatına həsr olunmuş
opera yaratmaq tapşırılmışdır. Lakin müharibənin başlanması ilə
əlaqədar «Nizami» operasının səhnəyə qoyulması ancaq 1948-ci il
dekabrın 12-də mümkün oldu.
Bu illərdə sənətkar Azərbaycan radio komitəsinin musiqi
redaksiyasına başçılıq edir.
50-ci illərin birinci yarısında opera və balet teatrında yaradıcılıq baxımından böyük canlanma hökm sürürdü. Belə ki, onilliyin ilk
üç ili ərzində üç gözəl səhnə əsəri - Soltan Hacıbəyovun «Gülşən»,
Qara Qarayevin «İldırımlı yollarla» baletləri və Fikrət Əmirovun
«Sevil» operası tamaşaçıların mühakiməsmə təqdim olunmuşdu.
Bunlardan ikisi - «Gülşən» baleti və «Sevil» operasının səhnəyə yol
tapması Əfrasiyab Bədəlbəylinin adı ilə bağlı idi. Sənətkar hər iki
əsərin ilk tamaşasının dirijoru olmuşdur.
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Əfrasiyab Bədəlbəyli nəinki musiqiçi, eləcə də ədəbiyyatçı və
dilçi kimi də böyük nüfuza malik idi. 1952-ci ildə Elmlər Akademiyası Nizami adına ədəbiyyat institutunun islahat komitəsinin iclaslarında müzakirə edilmiş «Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası»nm təshih edilmiş bir nüsxəsi Əfrasiyab Bədəlbəyliyə göndərilmiş və ondan bu haqda rəy vermək xahiş olunmuşdu.
Elə həmin 1952-ci ildə Əfrasiyab Bədəlbəyli rus bəstəkarı
P.Çaykovskinin «İolanta» operasını ekvoritmik cəhətdən doğma
dilimizə tərcümə edir.
1953-cü ildə bəstəkarın ilk kitabçası çapdan buraxılır. «Musiqi haqqında söhbət» adlı broşurada müəllif musiqidə işlənən bəzi
söz və terminbri izah edir, musiqi janrları və formaları, musiqi alətləri və ansambllar haqqında söhbət açır. Ə.Bədəlbəylinin bu əsəri
keçmiş SSRİ ərazisində belə məzmunlu kitabçaların (D.Şostakoviçin «Znatğ i löbitğ muzıku», 1958-ci il və İ.Rıjkinin «Naznaçenie
muzıki i ee vozmocnosti», 1962-ci il broşuraları) ilk nümunəsi idi.
1954-cü ildə Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin Yeddinci plenumunda bəstəkarın xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazdığı «Simfoniyetta» ifa edilir.
1955-ci ildə sənətkar dahi Əsəd oğlu Mirzə Sadığın yetirməsi,
məşhur Azərbaycan tarzəni Qurban Primov haqqında monoqrafiya
yazır.
O dövrdə Azərbaycanda musiqi terminləri ancaq rus və ya
başqa əcnəbi dillərdə işlədilirdi. Əfrasiyab Bədəlbəyli 1956-cı ildə
«Musiqi terminləri lüğəti» kitabçasını çap etdirməklə azərbaycandilli əhalinin musiqi terminlərini daha aydın anlamağa və doğma
dilimizin daha da zənginləşməsinə şərait yaratdır.
1957-ci ildə sənətkar Boris Zeydmanın «Qızıl açar» baletinə
libretto yazır.
1959-cu ilin may ayında Moskvada Azərbaycan incəsənəti
ongünlüyünün keçirildiyi dövrdə dekada iştirakçıları, musiqiçilər,
qonaqlar, tamaşaçılar «Qız qalası»ndan böyük zövq aldıqlarını xüsusi qeyd etmişdilər.
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Dekada ilə əlaqədar Əfrasiyab Bədəlbəyli əməyinin daha bir
bəhrəsinin -qocaman musiqişünas-tarixçi Qubad Qasımovla birgə
yazdığı «M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və balet
teatrı» oçerkinin də adını çəkmək lazımdır.
1960-cı ildə bəstəkarın həyatında əlamətdar hadisə baş verdi.
Həmin il, may ayının 24-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin fərmanı ilə Əfrasiyab Bədəlbəyli Azərbaycanın «Xalq
artisti» fəxri adına layiq görülür.
1962-ci ildə opera və balet teatrının Gürcüstan respublikası
qastrol səfərinə hazırlıqla əlaqədar gürcü bəstəkarı Zaxari Paliaşvilinin «Daisi» operasının Azərbaycan dilində oynanılmasını qərara
alınmış və opera mətninin tərcüməsini Ə.Bədəlbəyliyə tapşırmışdır.
1964-1965-ci illərdə sənətkar gənclərin bədii özfəaliyyətinin
XVIII və XIX respublika olimpiadasının təşkilatçılarından biri və
münsiflər heyətinin sədri, 1964-cü ildə Azərbaycanın şəhər və kənd
texniki-peşə məktəbləri bədii özfəaliyyətinin XXIII respublika
baxışında isə münsiflər heyətinin üzvü seçilmişdir.
Bəstəkarın «Muğam-68» müsabiqə-festivalının keçirilməsində
sərf etdiyi əməyini ayrıca qeyd etmək vacibdir. Respublikamızın bir
çox rayonlarından müsabiqədə iştirak edən gənc müğənnilər, incəsənət xadimləri «Muğam-68» festivalının təşkilini yüksək qiymətləndirmiş və tədbirin keçirilməsini ənənə şəklində davam etdirməyi
tövsiyə etmişlər.
1965-ci ildə Ə.Bədəlbəyli Q.Almazzadə ilə birlikdə,
S.S.Axundovun eyni adlı povesti əsasında bəstəkar Əşrəf Abbasovun «Qaraca qız» baletinə, daha sonra, 1968-ci ildə qardaşı Turqud
ilə birlikdə C.Cabbarlının eyni adlı pyesi əsasında R.Mustafayevin
bəstələdiyi «Aydın» operasına librettolar yazır.
1969-cu ildə «Elm» nəşriyyatı Ə.Bədəlbəylinin «İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti» kitabını çap etdirir.
Ümumittifaq «Bilik» cəmiyyətinin üzvü olan sənətkar bir çox
elmi konfranslarda, iclaslarda musiqi sənəti haqqında məruzələrlə
çıxış edirdi. 1970-ci ildə bəstəkarın «Söyüdlər ağlamaz» operası
tamaşaya qoyulur. Operamn mövzusu Böyük Vətən müharibəsi illə~ 201 ~

rində Azərbaycanlı döyüşçünün şücaəti və arxa cəbhənin həyatma
həsr olunmuşdu.
Bu illərdə Əfrasiyab Bədəlbəylinin Azərbaycan televiziyası və
radiosu ilə xalq musiqisi və muğamlar haqqında silsilə çıxışlan da
geniş tamaşaçı və dinbyici kütləsinin böyük rəğbətini qazanmışdı.
1969-cu ildə bəstəkar Fransanın paytaxtı Paris şəhərində
Azərbaycan musiqisi haqqında mühazirələrb çıxış edir.
1970-ci ildə, Moskvada, ISME - Uşaq və Gənclərin musiqi
tərbiyəsi üzrə Beynəlxalq cəmiyyətin «Uşaqların, yeniyetmələrin və
gənclərin həyatında musiqinin rolu» adlı konfransı keçirilirdi. Konfransda, başda Əfrasiyab Bədəlbəyli olmaqla, Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak etmişdir.
1971-ci ilin oktyabnnda sənətkar Xor Cəmiyyətinin sədri
vəzifəsinə seçilir.
1970-ci ildə, türk musiqişünası Altan Araslı Türkiyədə çapdan
çıxan «Musiqi məcmuəsi» jurnalında bəstəkarın «İzahlı monoqrafik
musiqi lüğəti» kitabının ətraflı təhlilini vermişdir.
1977-ci ildə, Ankarada, «Türk folklor konqresinin məlumatları»nda, türk dilində sənətkarın «Azərbaycan xalq musiqisi» adlı
məqaləsi çap olunmuşdur.
Uzun illər boyu «Elm və həyat» jurnalının, «Ədəbiyyat və
incəsənət» qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü olan Ə.Bədəlbəyli
mətbuat orqanlarının səhifələrində ressenziyalar, tənqidi və problematik məqalələr çap etdirmişdir.
Ə.Bədəlbəyli 1976-cı il yanvar ayının 9-da vəfat etmişdir.
(İbrahim Quliyev, Əfrasiyab Bədəlbəyli, WWW.Afrasiyab Badalbeyli.htm).
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Məhərrəm Əlizadə
Məhərrəm Fərəc oğlu Əlizadə 1909-cu ildə Şuşada anadan
olmuşdur. İlk təhsilini Şuşa şəhər birdərəcəli məktəbində almış,
1923-1927 illərdə Şuşa pedaqoji məktəbində oxumuşdur. (Kamran
Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və
sevinc. Bakı, 1962) O, Ağdamın Keştazlı kəndində, Şuşada, 1930cu ildə isə Bakıda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. (Kamran
Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və
sevinc. Bakı, 1962)
Məhərrəm Əlizadə 1932-1936 illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet)
Dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almış, oxuduğu təhsil ocağının
aspiranturasında saxlanılmışdır. (Kamran Məmmədov. Məhərrəm
Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və sevinc. Bakı, 1962)
O, 1939-cu ildən 1941-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet) ədəbiyyat metodikası fənnindən dərs demişdir. (Kamran Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və sevinc. Bakı, 1962)
Məhərrəm Əlizadə 1934-cü ildən bədii yaradıcılıqla məşğul
olmuşdur. Onun sağlığında "Dostlar" (1934), "Qonaq" (1941) adlı
iki kitabı işıq üzü görmüşdür. (Kamran Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və sevinc. Bakı, 1962)
"Dostlar" və "Qonaq" kitablarındakı hekayələr 30-cu illər
Azərbaycan həyatının bir çox cəhətlərinin əks etdirir. Bu hekayələrin mövzusu Azərbaycan qadınının ictimai həyatdakı fəaliyyətindən,
müəllim-tələbə münasibətlərindən və başqa mövzulardan ibarətdir.
(Kamran Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942). (M.Əlizadə.
Kədər və sevinc. Bakı, 1962)
Məhərrəm Əlizadə cəbhədə vuruşduğu üçün 1941-ci ilin sonlarında çapdan çıxmış "Qonaq" kitabını görə bilmədi. (Kamran
Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942).(M.Əlizadə.Kədər və
sevinc. Bakı, 1962)
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Onun ölümündən sonra ilk kitabı 1962-ci ildə nəşr olunan
"Kədər və sevinc" kitabıdır. Bu kitaba müəllifin 9 hekayəsi daxil
edilmişdir.
Məhərrəm Əlizadə 1942-ci ildə vəfat etmişdir. (Kamran
Məmmədov. Məhərrəm Əlizadə (1909-1942). (M.Əlizadə.Kədər və
sevinc. Bakı, 1962)

Teymur Elçin
Teymur Süleyman oğlu Əliyev
1924-cü ilin yazında Şuşa şəhərində anadan olub. Yeddi yaşında ikən Bakıya köçüblər. 132 saylı Bakı şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsində
təhsil alıb. Oxuduğu illərdə həm də Radio
Komitəsində ştatdankənar müxbir, diktor,
məsul redaktor vəzifələrində çalışıb. Hələ
tələbə ikən İkinci Dünya müharibəsinin
başlanması gənc Teymurun həyat tərzini
dəyişib. Müharibə illərində müxtəlif səngərlərdə Teymur kursant,
kiçik komandir kimi döyüş yolu keçib. Müharibə qələbə ilə başa
çatdıqdan sonra vətənə dönən Teymur müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.
Eyni zamanda "Gənc işçi" qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi
(1941), Azərbaycan Radio Komitəsində ictimai-siyasi verilişlər baş
redaksiyasında ştatdankənar müxbir (1941-1942), diktor, redaktor,
məsul redaktor (1942-1943), İkinci Dünya müharibəsi dövründə
Zaqafqaziya cəbhəsində kursant, kiçik komandir, alay komsomol
təşkilatçısı, Zaqafqaziya cəbhəsi siyasi heyətinin hazırlıq və yenidən
hazırlıq kurslarının müdavimi (1943-1945) olmuşdur. Ordu sıralarından tərxis ediləndən sonra APİ-nin komsomol komitəsinin katibi
(1945-1946), Azərbaycan LKGİ Bakı şəhər komitəsinin birinci
katibi (VI, 1946 – IV, 1948), Azərbaycan LKGİ MK təbliğat və təşviqat şöbəsi müdirinin müavini (1948-1949), Azərbaycan LKGİ
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Bakı komitəsinin katibi (U, 1949 – IV, 1950), Azərnəşrin siyasiictimai ədəbiyyat şöbəsinin müdiri (1950-1952), Azərbaycan Nazirlər Soveti yanında Radio Məlumat Komitəsi sədrinin müavini
(1952-1953), Azərbaycan Nazirlər Soveti nəşriyyat qrupunun rəisi,
katibliyin müdiri (1953-1955), Azərbaycan KP MK elm və mədəniyyət şöbəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsi müdirinin müavini
(1955-1957), Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin (sonra Dövlət komitəsi) sədri (1957-1964), Azərbaycan KP MK
təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri (1964-1975), Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini (1975-1988) vəzifələrində işləmişdir.
Azərbaycan KP MK ümumi şöbəsinin müdiri (1988-1990), Azərbaycan LKGİ MK və Bakı komitəsinin üzvü, Bakı şəhəri rayon partiya komitəsinin büro üzvü seçilmişdir. Azərbaycan KP XXI, XXU
qurultaylarında Azərbaycan KP Təftiş Komissiyasının üzvü, Azərbaycan KP MK üzvlüyünə namizəd, XXIV, XXV, XXVI, XXVU,
XXVUI qurultaylarında isə Azərbaycan KP MK üzvü, Azərbaycan
Ali Sovetinin V, VI, VU, VUI çağırış deputatı seçilmişdir. Sovet
İttifaqı rəsmi nümayəndə heyətinin tərkibində Albaniya (1957),
Bolqarıstan (1962), Macarıstan (1966), Polşa (1973) ölkələrində olmuşdur. İspaniyada, Avstriyada, Türkiyədə keçirilən Beynəlxalq
folklor festivallarında Azərbaycan kollektivlərinə rəhbərlik etmişdir. Ədəbi fəaliyyətə kiçik yaşlarından başlamış, ilk şeirlərini məktəb şənliklərində oxumuşdur. Onun ilk mətbu əsəri Bakı Mərkəzi
Pionerlər Evinin 1938-ci ildə nəşr etdiyi "Şeirlər məcmuəsi"ndə
dərc olunan "Azərbaycan" şeiridir. Bundan sonra məktəb illərində
onun dövri mətbuatda ("Kommunist", "Yeni yol" və "Azərbaycan
pioneri" qəzetlərində) dərc edilən yazılan "Teymur Əlizadə" imzası
ilə çıxmışdır. Onun bir sıra siyasi, lirik, əmək və uşaq şeirlərinə
mahnılar bəstələnmişdir. "Qar qız" mənzum pyesi M.Qorki adına
Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur (1983). Əsərləri keçmiş SSRİ, həmçinin xarici ölkə xalqlarının dillərində çap
olunmuşdur. Bədii tərcüməyə də xüsusi diqqət yetirir. Xidmətlərinə
görə "Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni" (1971), "Şərəf nişanı" ordeni
(1979), yeddi medal və üç dəfə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət
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Heyətinin Fəxri fərmanı ilə, həmçinin ÜİLKGİ MK və Azərbaycan
LKGİ MK Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.
Teymur Elçinin jurnalistlik fəaliyyəti zəngin və əngindir.
Ötən əsrin ortalarında Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsinin sədri təyin edilib. Onu bu vəzifədə görənlər, bir yerdə
çalışanlar söyləyirlər ki, teleradio komitəsinə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həmişə dilimizin saflığı keşiyində dayanan bir şəxsiyyət olub.
Xüsusilə də gənclərə məsləhət görürdü ki, kortəbii ifadələrdən, xarici sözlərdən qaçmağa çalışsınlar. Xatırlayırlar ki, o vaxt qaboy,
klarnet, ney kimi nəfəslə çalınan musiqi alətlərinə adətən "nəfəsli
alətlər" deyirdilər. Məhz Teymur müəllimin müdaxiləsi ilə bu söz
"nəfəs alətləri" kimi əvəz edildi. O, hər kəsə başa salmağa çalışırdı
ki, bu alətlərin özlərinin nəfəsi yoxdur. Onları dilləndirən insan
nəfəsidir. Azərbaycan dilinin orfoepiyasına əməl etməyən efirə
buraxılmazdı.
Teymur Elçin elə bir iş üslubu yaratmışdı ki, verilişlərə cavabdeh olanlar hər cümləyə, sözə nəzarət edirdilər. Çünki sədrin qınağına gəlməkdən çəkinirdilər. Bu gün Azərbaycan teleməkanında
baş verənləri nəzərdən keçirəndə həqiqətən bir təəssüf hissi adamı
bürüyür. Ləhcələr, jarqon və latayır ifadələr baş alıb getməkdədir.
Bəzi özəl kanallara baxanda sanki ekran qarşısında deyil, küçədə,
hansısa bir dava-dalaşın, qalmaqalın, qeybətin içindəsən. Vaxtilə
Teymur Elçin tərəfindən yaradılmış ənənələrin bu gün də tətbiqinə
böyük ehtiyac var.
Ədəbi fəaliyyətə hələ orta məktəb illərindən başlayan şair
uzun illər o dövrün mətbuatında "Teymur Əlizadə" imzası ilə çıxış
etmişdir. Əsasən də uşaqlar üçün yazmağı sevən Teymur Elçinin ilk
bədii əsəri 1938-ci ildə çap edilmiş "Azərbaycan" şeiridir. Sağlığında 15-ə yaxın şeir kitabı işıq üzü görüb. Əsərləri keçmiş SSRİ-nin
müttəfiq respublikalarında çap edilmişdi. Şair tərcümə ilə də məşğul
olurdu. N.Zabila, İ.V.Turgenev, S.Marşak, A.Tudoraş, K.Çukovski,
P.Voronko, T.Xovman, Ş.Rəşidov, N.Zəkəriyyə və başqalarının
əsərləri Azərbaycan oxucularına məhz Teymur Elçinin tərcüməsində çatdırılıb. Onun bir sıra şeirlərinə mahnılar da bəstələnib. Mən~ 206 ~

zum pyesləri Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnələşdirilib. Ədəbi
xidməti dövlət tərəfindən dəfələrlə təltiflərlə ("Qırmızı Əmək Bayrağı", "Şərəf nişanı" ordenləri, 7 medal və müxtəlif fəxri fərmanlar)
qiymətləndirilib. Dövlət mükafatı laureatı idi. 1975-ci ildən 1988-ci
ilədək Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini işləyib. Milli mədəniyyətimizin daha da çiçəklənməsində Teymur Elçinin də əməyi
danılmazdır.
Bütün bunlarla bərabər, Teymur Elçin ən məhsuldar uşaq şairlərindən biri idi. XIX əsrin ikinci yarısından təşəkkül tapan uşaq ədəbiyyatının sistemli şəkildə inkişafında S.Ə.Şirvani, F.Köçərli,
M.Ə.Sabir, A.Səhhət, S.S.Axundov, A.Şaiq, S.Vurğun, M.Seyidzadə,
Ə.Cəmil, M.Dilbazi, X.Əlibəyli və onlarca başqaları özlərinə məxsus
fədakarlıq göstəriblər. Bu şairlərin əksəriyyətinin əsərləri bir tərbiyə
ocağı olub, maarifləndirmək missiyasını şərəflə yerinə yetirib.
Nəsillər Abdulla Şaiqin, Sabirin, Səhhətin, eləcə də Teymur Elçinin
şeirlərini sevə-sevə oxuyaraq, əzbərləyərək həm özləri öyrəniblər,
həm də sonralar övladlarına, nəvələrinə öyrədiblər. Onun çoxlu sayda
çapdan çıxmış kitablarının sadəcə adlarına fikir versək, şairin məqsəd
və məramı dərhal bəlli olar. "Qar qız", "Bip-bip", "Qulaq asın, danışım", "Qızılduz, Yaşar və Nur nənə", "Din-dan", "Bahar, adlar, uşaqlar", "Sözlər, nəğmələr, nağıllar, laylalar", "Laylalar", "Şəkərim, duzum", "Xoruzbani gedirəm", "Torağayın nəğməsi", "Toğrul babanın
nağıl ağacı", "Balaca Aytən", "Mənim kiçik ulduzlarım", "Oğul Buğac", "Babalar, nənələr, nəvələr" və başqaları. Teymur Elçin uşaq
ədəbiyyatının zənginləşməsində çox böyük xidmətə malikdir. Onun
şeirlərində dilimizin şəhdi-şirəsi duyulur. Misralar bir-birləri ilə elə
ünsiyyət bağlayırlar ki, uşaqlar onu əzbərləməkdə, daha doğrusu,
yadda saxlamaqda çətinlik çəkmirlər. Söz sözə bağlanaraq bir-birinin
ardıcıllığına, yaddaşda iz salmasına kömək edir.
Ədəbi fəaliyyətə erkən yaşlarından başlayan Teymur Elçin
şeirlərinin dili sadə, qafiyələri musiqili olduğundan bu şeirlər yaddaşlarda əbədi həkk olunub. Şeirlərinə yazılmış mahnılarının isə bu
gün də uşaqlar tərəfindən sevilərək oxunması şairin unudulmama-
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sından xəbər verir. Şair öz yaradıcılığında arxaik sözlərə belə yeni
nəfəs, yeni can vermişdir.
Şairin kitablarındakı şeir və poemaların əksəriyyəti kiçikyaşlı
oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə şairin istedadı ilə yanaşı,
uşaq aləmini daha dərindən bilməsindən xəbər verir. Onun qələmə
aldığı şeirlər və poemaların sözlərindəki məna çaları bir növ uşaqlara müxtəlif tərbiyəvi fikirlər aşılamaq, ibrətamiz həyat hadisələrini
dərk etmək üçün gözəl vasitədir desək yanılmarıq.
O həmçinin respublikamızda uşaqlar üçün yazılmış ən gözəl
mahnıların sözlərinin də müəllifi olmuşdur. F. Əmirov, O. Zülfüqarov, A.Rzayeva və başqa bəstəkarların şairin sözlərinə yazdığı mahnıları dillər əzbəridir. Onun uşaqlar üşün yazdığı “Qar Qız” pyesi
1983-cü ildə M.Qorki adına Gənc tamaşaçılar teatrında tamaşaya
qoyulmuşdur.
Teymur Elçin 14 mart, 1992-ci ildə vəfat etmişdir. Hazırda
Bakının küçələrindən biri şairin adını daşıyır.
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