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CEYHUN HACIBƏYLİNİN 125 İLLİK YUBİLEYİNİN
KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI

2016-cı ilin fevral ayında Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıçı-publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun Əbdül
hüseyn oğlu Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyi
tamam olur.
Milli ədəbi-ictimai fikir tarixinə töhfələr verən Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan xalqının zəngin mədəni
nailiyyətlərinin dünyaya tanıdılması istiqamətində
səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Ceyhun
Hacıbəylinin milli mədəniyyətin inkişafı və təbliği
sahəsində mühüm xidmətlərini nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə
birlikdə Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinə həsr
olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 noyabr 2015-ci il.
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GİRİŞ

XX

əsrin 50-ci illərini haqlı olaraq dövlətlər, rejimlər və ideologiyalar arasında
soyuq müharibə dövrü kimi xarakterizə edirlər. Yəqin ki, 50 il sonra yaşadığımız bu il
ləri də inteqrasiya və qloballaşmanın başlandığı illər
adlandıracaqlar. Bu prosesin elmi-texniki tərəqqiyə,
iqtisadi əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafına müsbət
tərəflərini inkar etmədən onun milli-mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə ciddi və real təhlükə yaratdığını
da vurğulamağa ehtiyac vardır. Belə bir şəraitdə özünə
qapanmadan, eyni zamanda özünəməxsus ədəbi-mədəni irsə, milli sərvətlərə, istiqlal mücadiləsi tarixinə,
onun bayraqdarlarına qayğı ilə yanaşmaq, onların
ideallarını yaşatmaq mühüm vəzifələrdəndir və ciddi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, istiqlal şairi Almas İldırımın (İldırım Əbdülməhəmməd oğlu Almaszadənin)
anadan olmasının 100 illiyinin, 2013-cü ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən Azərbaycan
Milli Şurasının sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin
anadan olmasının 130 və Azərbaycan Xalq CümhuriyCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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yəti Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Ələkbər bəy
oğlu Topçubaşovun anadan olmasının 150, 2014-cü ildə
Azərbaycan ictimai fikrinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış maarifçi və yazıçı-publisist Əli bəy Hüseynzadənin anadan olmasının 150, 2015-ci ildə Azərbaycan
ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıçı-publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun
Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinin keçirilməsi
ilə bağlı Sərəncamlarının böyük tarixi rolu vardır.
Son 30 ilə yaxındır ki, C.Hacıbəyli yaradıcılığı
müxtəlif aspekt və istiqamətlərdən araşdırılmaqdadır.
Etiraf etmək lazımdır ki, 2013-cü ildən Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunda Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı şöbəsi
yaradıldıqdan sonra C.Hacıbəyli irsi daha sistemli və
ardıcıl tədqiq edilməyə başlanılmışdır. Tam əminliklə
söyləmək olar ki, “C.Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli Sərəncamından
sonra C.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yoluna maraq daha da artmış və onun irsi müasir tələblər baxı
mından daha dərindən araşdırılmağa başlanılmışdır.
Son vaxtlar bu mövzuda Kütləvi İnformasiya Vasitələrində dərc olunan materiallar fikrimizi təsdiqləyir.
C.Hacıbəyli yaradıcılığını iki mərhələyə - mühacirətəqədərki və mühacirətdəki dövrə bölərək tədqiq
edilməsi məqsədə müvafiqdir. Mövzu, toxunulan
problem, ideya istiqaməti baxımından həmin əsərlər
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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bir-birindən kəskin fərqlənsə də, onlar arasında Çin
səddi də çəkmək olmaz. Yazıçının dəyişməz ideyası,
əqidə və məsləyinə sədaqəti, eləcə də özünəxas dil,
üslub, sənətkarlıq məziyyətləri həmin əsərlərin ruhən
bir-birinə bağlılığını şərtləndirir. C.Hacıbəyli yaradıcılığının birinci mərhələsi - 1905-ci ildən başlanan ilk
qələm sınaqlarından 1919-cu ilədək olan mühacirətə
qədərki dövrü əhatə edir. O, ilk bədii əsərlərini - kiçik
həcmli felyetonlarını - “Pristav ağa”, “Zaqafqaziya”
kəndlisinin həyatından”, “Barışmaz ata”, “Nümunəvi
sübut” və s. kimi hekayələrini, eləcə də “Hacı Kərim”
povestini, həmçinin çoxsaylı publisistik məqalələrini,
rus və fransız dillərindən etdiyi tərcümələrini “Proqres”, “Baku”, “Kaspi”, “Həqiqət”, “İrşad” və s. qəzetlərdə dərc etdirmişdir. Ceyhun bəyin bədii əsərlərinin
qəhrəmanları müxtəlif əsrlərdə yaşasalar da, müxtəlif
millətləri və fərqli sosial təbəqələri təmsil etsələr də,
onları birləşdirən ortaq və ümumi cəhətlər çoxdur. Bir
tərəfdən cəhalətin, ətalətin, biganəliyin, fanatizmin,
mədəni geriliyin, elmə, təhsilə, tərəqqiyə xor münasibətin, digər tərəfdən, çar üsul-idarəsinin mənfur milli
siyasətinin tənqidi C.Hacıbəylinin mühacirətəqədərki
bədii əsərlərinin başlıca xüsusiyyətlərindəndir.
C.Hacıbəylinin mühacirət dövrü həyatı, fəaliyyəti
zəngin, şərəfli, yaradıcılığı da maraqlı və məhsuldar
olmuşdur. Onun həyatının bu hissəsini bir cümlə ilə
ifadə etmək, belə söyləmək mümkündür: Azərbaycanın istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə. Bu mübarizə
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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1919-cu ildən başlamış 1962-ci ilədək - vəfatına qədər
fasiləsiz davam etmişdir. Hazırda C.Hacıbəyli irsinin
mühacirət dövrü yaradıcılığının tədqiqi ilə daha çox
AMEA - Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı Mirzəbala
Əmrahov məşğul olur və o, “C.Hacıbəylinin mühacirət dövrü yaradıcılığı” adlı tədqiqat işi üzərində iş
ləyir. Müstəqillik illərində C.Hacıbəylinin “Seçilmiş
əsərləri” adı ilə ilk kitabını M.Teymurov və A.Aslanov
tərtib etmiş və bura C.Hacıbəylinin mühacirət publi
sistikasının bəzi nümunələri, o cümlədən “İslam əleyhinə təbliğat və onun Azərbaycanda yeni metodları”,
“Rus demokratları bolşeviklərlə harada birləşir”, “Söz
və əməl”, “İlk Azərbaycan operası necə yarandı” kimi
əsərlər daxil edilmişdir (1). Kitab 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı tərəfindən buraxılmışdır.
Mirzəbala Əmrahovun tərcüməsi, ön sözü və tərtibi ilə buraxılan eyni adlı kitabda isə (2) Ceyhun bəyin
“Müəzzinin lənəti”, “Baş tutmayan ziyarət”, “Stalinin
öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”, “Nejdanovun işi”,
“XIX əsrin azərbaycanlı tarixçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov” və “SSRİ-də ziyalılar” adlı hekayə və məqa
lələri verilmişdir. Ceyhun bəyin mühacirətdə qələmə
aldığı digər publisistika nümunələrində də müəllifin
bədii əsərlərində olduğu kimi, kommunist ideologiya
sı, rejimi, kolxoz-sovxoz həyatı, ateist tərbiyəsi, sovet
din siyasəti və s. konkret, tutarlı faktlarla kəskin, eyni
zamanda yüksək sənətkarlıqla tənqid edilir.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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cəmiyyətinin tarixində və taleyində xüsusi dövrdür.
Həmin illəri çoxları haqlı olaraq, millətimizin intibah
dövrü adlandırır. Bir-birinin ardınca qəzet və jurnalların nəşri, məktəblərin açılması, ümumiyyətlə, bütövlükdə xalqın maarifçiliyə meyli, Şərq mühiti, ab-havası
ilə böyümüş, Avropada yetişmiş demokratik fikirli ziyalıların artması bu dövr Azərbaycan cəmiyyətinin xarakterik cizgiləridir. Çar Rusiyasının müstəmləkiçilik
siyasətinə qarşı mübarizə, köhnəliyə, köləliyə, ətalət
və cəhalətə qarşı barışmazlıq hissləri bir tərəfdən,
mövcud cəmiyyətin dayaqlarını sarsıdırdısa, digər
tərəfdən, milli ideologiyanın cücərtiləri kimi qəbul edə
biləcəyimiz milli özünü dərk, milli mənlik, milli şüur
hissini gücləndirirdi.
Maraqlıdır ki, sovet tarixçiləri də haqqında bəhs
edilən bu dövrün Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında misilsiz rol oynadığını vurğulamışdır.
Lakin çox təəssüf ki, onlar cəmiyyətdə baş verən prosesləri yalnız partiyalı, sinfi mübarizə nöqteyi-nəzərindən
qiymətləndirmiş və nəticədə ədalətsizliyə yol verilmiş,
tarixi həqiqət təhrif olunmuş, saxtalaşdırılmışdır...
Təsadüfü deyildir ki, sovet mütəxəssisləri həmin
dövrdən bəhs edərkən millətin nəhəng simalarından
bir çoxunu, o cümlədən Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Əli bəy Hüseynzadəni, Əhməd bəy Ağaoğlunu, Ceyhun Hacıbəylini
yumşaq ifadə ilə desək, “unutmalı” olmuşlar. Əslində
heç unutmamışlar da. Yeri gəldi-gəlmədi, onların əkCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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səriyyətinə hücumlar edilmiş, gah “dini ehkamçı”, gah
“burjua mühərriri”, gah da mürtəce, millətçi kimi ifadə
və ibarələrlə gözdən salmışlar. C.Hacıbəylini isə tamamilə “unutmuş”, birdəfəlik unutdurmağa çalışmışlar.
70 il davam edən sovet rejimi tarixin bir parçasını, həm
də şərəfli bir dövrünü xalqın hafizəsindən silməyə qismən nail olsa da, xoşbəxtlikdən tarixi sənədlər, arxiv
materialları zamanın şahidləri kimi bu gün çox mətləblərin üzə çıxarılmasına yardım edir.
Həyat bu gün bütövlükdə tarixə, mədəniyyətimizə, ayrı-ayrılıqda isə xalqın zəngin, mənəvi, ədəbi
xəzinəsini yaradan şəxsiyyətlərə münasibətdə yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasını zəruri etmişdir. Bu cəhətdən ömür yolu və yaradıcılığı uzun illər
boyu xalqdan gizlədilmiş C.Hacıbəylinin (1891, Şuşa
- 1962, Paris) fəaliyyətinin öyrənilməsi diqqətəlayiqdir.
Monoqrafiyada C.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı
araşdırılmış, onun ədəbiyyat, mədəniyyət və ictimai
fikir tariximizdə yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsi
diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu, bir tərəfdən, C.Hacı
bəylinin yazıçı, publisist, jurnalist kimi öyrənilməsidirsə, digər tərəfdən, sovet dövrünün tələbləri ilə təhrif
olunmuş, qərəzli yanaşılmış mənəviyyat tariximizin
müəyyən dövrünün düzgün, obyektiv işıqlandırılmasıdır. C.Hacıbəyli irsinin ayrıca tədqiqat predmeti kimi
öyrənilməsi, həm də ona görə aktualdır ki, bu, - XX əsrin ədəbi prosesinin tam mənzərəsinin yaradılmasına
xidmət edir.
Ceyhun bəyin “Kaspi” qəzetində ədəbiyyat, mədəCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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niyyət, din, incəsənət, xeyriyyə, maarif problemlərinə
həsr etdiyi silsilə məqalələri onu dövrünün tarixini
yazan salnaməçi-publisist səviyyəsinə qaldırmışdır.
Onun mühacirətdən əvvəl qələmə aldığı çoxsaylı hekayələri və “Hacı Kərim” povesti oxucunu mühitin
mənzərəsi ilə yaxından tanış edən realist nəsrin sanballı əsərlərindəndir. İstedadlı qələm sahibinin müha
cirətdə yazdığı hekayə və məqalələri isə Sovet rejimi
və kommunist ideologiyasını ifşa edən döyüşkən bədii
və publisistik irsin ən dəyərli nümunələrindəndir.
Bu tədqiqat işini xalqımızın böyük oğlu C.Hacıbəylinin həyat və fəaliyyətinin həm ilk dövrünü, həm də
mühacirət dövrünü kompleks araşdırmağa birinci cəhd kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bu, bütün
məsələlərin həlli deyil. C.Hacıbəylinin çoxşaxəli, çoxcəhətli, məhsuldar və zəngin yaradıcılığını, fədakar
fəaliyyətini bir monoqrafiy
 a çərçivəsinə sığışdırmaq
qeyri-mümkündür. Məlumdur ki, yazmaqdan yorulmayan Ceyhun bəy təkcə yazıçı-publisist-jurnalist yox,
həm də tərcüməçi, naşir, redaktor olmuşdur. O, mühacirətə qədər “Kaspi”nin əlavəsi “İzvestiya”, “İttihad”,
“Azərbaycan” qəzetlərinin, mühacirətdə fransız dilində “Azərbaycan”, “Qafqaz” (Paris), Azərbaycan və
rus dillərində buraxılan “Azərbaycan” (Münhen) jurnallarının redaktoru olmuş, bu sahədə qızğın fəaliyyət
göstərmişdir. Fikrimizcə, Ceyhun bəyin redaktorluq
fəaliyyəti ayrıca tədqiqat mövzusu ola bilər.
Ceyhun bəy gözəl tərcüməçi olmuşdur, hərdən şeir
yazdığı, rəsm əsərləri çəkdiyi də məlumdur. C.Hacıbəylinin rəsmləri onun, həm də yaxşı fırça ustası olCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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duğuna dəlalət edir. Şübhəsiz, fəaliyyətinin bu sahələri də gələcək tədqiqatçılarını gözləyir. C.Hacıbəyli
həm də, istedadlı tədqiqatçıdır. Onun folklorşünaslıq,
ədəbiyyatşünaslıq, sənətşünaslıq, tarix və politologiya
istiqamətlərində araşdırmaları bu gün də aktuallığını
və əhəmiyyətini itirməmişdir. Biz bu monoqrafiyanı
alovlu fəaliyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyət, ədəbiyyat, mətbuat tarixini zənginləşdirən, bununla da ona
qovuşan, onun bir parçasına çevrilən C.Hacıbəyli ədəbi irsinin araşdırılmasında ilk addım hesab edirik.
1980-cı illərin sonu − 90-cı illərin əvvəllərində respublika mətbuatında C.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığından ümumi şəkildə bəhs edən bir sıra məqalələr
dərc olunmuşdur. Təqdim olunan monoqrafiyada həmin mövzu - C.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı ilk
dəfə ayrıca tədqiqat mövzusu kimi işlənmişdir.
C.Hacıbəylinin bədii əsərləri, publisistikası, mə
qalələri, habelə dövri mətbuat, arxiv sənədləri, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının əsərləri tədqiqata cəlb
edilmişdir. Bütün bunlarla bərabər mövzu ilə bu və ya
başqa dərəcədə bağlı monoqrafiya, məqalə və dissertasiyalardan da istifadə olunmuşdur. Doğrudur, bu qi
sim əsərlərin demək olar ki, əksəriyyətində konkret C.
Hacıbəylidən bəhs edilmir. Lakin Ceyhun bəyin yaşayıb-yaratdığı mühit, onu əhatə edən ədəbi simalar haq
qında həmin mənbələrdəki faktlar da maraq doğurur.
İşin fəlsəfi-metodoloji əsaslarını klassik ədəbiyyatşünaslığımızın ənənələri, bu sahədə müasir tədqiqatçıların uğurları, qənaətləri təşkil edir. Qoyulmuş məsə
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lənin həlli üçün tədqiqat işində eyni zamanda tipoloji-müqayisəli, tarixi-genetik tədqiqat metodları tətbiq
edilmişdir.
Əsas məqsədimiz XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai, mədəni və ədəbi həyatında C.Hacıbəylinin
oynadığı rolu, həmçinin mühacirət illərində mücahidin
ədəbi-publisistik fəaliyyətinin istiqamət və prinsiplərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Bunun üçün biz
aşağıdakı vəzifələri həyata keçirməyə çalışmışıq:
- C.Hacıbəylinin ömür yolunu öyrənmək;
- Ədibin yaşadığı ictimai-mədəni mühiti və bu mühitdə onun tutduğu mövqeyi araşdırmaq;
- C.Hacıbəylinin mətbuatdakı imzaları ilə bağlı yaranmış dolaşıqlığı aradan qaldırmaq və beləliklə də,
onun müəllifliyini bir çox əsərlər üzərində bərpa etmək, dəqiqləşdirmək;
- Azərbaycan maarifçilik hərəkatında C.Hacıbəylinin özünəməxsus xidmətlərini ortaya çıxartmaq;
- Ədibin publisistikasındakı başlıca mövzuları aşkarlamaq və publisistik yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini müəyyən etmək;
- C.Hacıbəylinin mühacirətəqədərki ilk bədii yaradıcılıq nümunələrini təhlil etmək və onların ideya-bədii məziyyətlərini üzə çıxartmaq;
- Ədibin mətbuat tariximizə, Qarabağ folkloruna
və digər məsələlərə dair tədqiqlərini, fikir və mülahizələrini ədəbiyyatşünaslığımızın tarixi inkişafı baxı
mından nəzərdən keçirmək;
- C.Hacıbəylinin mühacirət illərində Azərbaycan,
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

16

Abid Tahirli

rus və fransız dillərində yazdığı bədii nümunələri,
publisistik məqalələri təhlil etmək, dəyərləndirmək;
- C.Hacıbəylinin mühacirət dövrü yaradıcılıq nümunələrini sovet dissident ədəbi nümunələri ilə birləşdirən ortaq cəhətləri müəyyənləşdirmək, sovet rejimi
və kommunist ideologiyasının perspektivsizliyini, yaramazlığını, antihumanist mahiyyətini faş edən əsərlərin sənətkatlıq problemlərini araşdırmaq.
Monoqrafiyanın strukturu qarşıya qoyulan həmin
məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq qurulmuşdur. İlk
dəfə C.Hacıbəylinin imzaları geniş araşdırılmış, bu
məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqlarına aydınlıq gətirilmişdir. İlk dəfə C.Hacıbəylinin irsinin biblioqrafiyası tərtib olunmuşdur. İlk dəfə bədii əsərləri, publisistikası
üzə çıxarılmış, tədqiqat obyekti kimi öyrənilmişdir.
Heç bir dövlət kitabxanasında bir nüsxəsinə belə təsadüf edilməyən “Hacı Kərim” kitabı M.F.Axundov
adına kitabxanada mikrofilmdən köçürülərək 84 ildən
sonra yeni tərtibdə, tədqaqatçının ön sözü ilə təkrar
nəşr edilmişdir (3). İlk dəfə C.Hacıbəylinin publisistikasında din, maarifçilik, xeyriyyəçilik məsələləri araşdırılmış, müəllifin bu qəbildən olan çoxsaylı məqalə
ləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. İlk dəfə C.Hacıbəylinin ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizdə silinməz iz
buraxmış bir sıra görkəmli simalar, onların həyat və
fəaliyyəti barədə qələmə aldığı nümunələr üzə çıxarılmış, araşdırılmışdır. İlk dəfə C.Hacıbəylinin mühacirət
irsi - bədii, publisistik əsərləri geniş və müasir tələblər
baxımından təhlil olunmuş, onların ideya istiqaməti,
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məzmunu, sənətkarlıq məsələləri barədə elmi-nəzəri
qənaətlər təqdim olunmuşdur. İlk dəfə C.Hacıbəylinin
mətbuat tarixi və Qarabağ folkloru ilə bağlı tədqiqatları geniş araşdırılmış, təhlil olunmuş, dəyərləndi
rilmişdir. Problemə yanaşma prinsipləri və tərzi, toxunulan məsələlər müasir elmi-nəzəri təfəkkürümüzdə
artıq köhnəlmiş, ənənəvi təsəvvürlərin yeniləşməsində, ədəbi fikrimizin bu istiqamətdə inkişafına müəyyən dərəcədə təsir edə bilər.
Monoqrafiyadan Azərbaycan ədəbiyyatı, mətbuatı sahəsində fundamental araşdırmalarda, orta və ali
məktəblərdə ədəbiyyat və mətbuat tariximizin tədrisində istifadə oluna bilər. C.Hacıbəylinin mühacirətə
qədər islam dini ilə bağlı qələmə aldığı çoxsaylı, dərin
məzmunlu yazıları, dini görüşləri, bu sahədəki heyrətamiz araşdırmaları, əsərləri ilahiyyatı öyrənənlər
üçün gözəl mənbədir. Mühacirət dövründə Sovet din
siyasətini tutarlı və təkzibolunmaz dəlillərlə ifşa edən
sanballı məqalələri, həm o dövrün acı gerçəklərini öyrənmək, həm də mücahidlərin mücadilələrini nə qədər
ağır şərtlərlə sürdürdüklərinə şahidlik etmək baxımından dəyərlidir.
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I FƏSİL
CEYHUN HACIBƏYLİ AZƏRBAYCAN
MAARİFÇİ-REALİST NƏSRİNİN GÖRKƏMLİ
NÜMAYƏNDƏSİ KİMİ
1. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-
mədəni mühit: Maarifçilik hərəkatı və onun
vəzifələrinə dair

M

əlumdur ki, XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin
əvvəlləri Azərbaycan mədəniyyətinin və ictimai fikir tarixinin inkişafında xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu dövr, adətən, tədqiqatçılar arasında
milli maarifçilik hərəkatının təşəkkülü və formalaşması dövrü kimi qiymətləndirilir. İstər ədəbiyyatda,
istər digər sənət növlərində, istərsə də ictimai fəaliyyətin qalan sahələrində maarifçi dünyagörüşü bütün bu
dövr ərzində aparıcı olmuş, cəmiyyət həyatının əksər
sferalarına dərindən sirayət etmişdir.
Maarifçilik öz mahiyyəti etibarilə tam tipoloji bir
ictimai hadisə olub, ümumbəşəri xarakter daşısa da,
nəticə etibarilə müxtəlif regional mədəniyyətlərdə, si
vilizasiyalarda özünü spesifik tərzdə büruzə vermiş,
bir ideya kimi gerçəklikdə reallaşması fərqli üsullarla
həyata keçmişdir. Ona görə də Azərbaycanda, (eləcə
də bütövlükdə Türk və İslam aləmində) maarifçilik
hərəkatının bir sıra özünəməxsusluqları meydana çıx
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mışdır. Deməli, sosial-ictimai və mədəni bir fenomen
kimi maarifçilik hərəkatı tarixən ilk əvvəl (XVIII əsrdə)
Avropada meydana gəlsə də, bu sırf avropatipli bir ha
disə olaraq qalmamış, zaman keçdikcə öz əhatə dairə
sini genişləndirmiş və nəhayət, XX əsrin ortalarından
etibarən Şərqə - Asiyaya da yayılmışdır.
Tədqiqatçılar lap əvvəldən belə fikirdədirlər ki,
“Azərbaycan maarifçiliyini Avropa maarifçiliyi meyarı
ilə qiymətləndirib eyniləşdirmək olmaz. Azərbaycan
maarifçiliyində Avropa və Rusiya maarifçiliyinin təsiri olsa da, onun özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri
vardır!” (4, s. 15)
Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən maarifçilik hərəkatının məğzini təhrif edərək, onun bizdə yaranma
tarixini çox-çox irəliyə çəkmək cəhdləri ilə də üzləşirik. Məsələn, tanınmış filosof-tədqiqatçı Ziyəddin Göyüşovun fikrincə, Azərbaycanda maarifçiliyin birinci
mərhələsi XII-XVII əsrləri əhatə edir: “... Bu dövrün
maarifçilik ideyaları Xaqani, Şirvani, Nizami Gəncəvi,
Əvhədi Marağayi, Məhəmməd Füzuli və bu kimi böyük orta əsr mütəffəkirlərinin əsərlərində yaranmışdır.
Onları tam hüquqla orta əsr maarifçiləri adlandırmaq
olar” (4, s. 53).
Bizə elə gəlir ki, alim bu mülahizəni irəli sürərkən
açıq-aşkar qeyri-dəqiqliyə yol vermişdir: daha doğrusu, o, anlayışlara elmi-differensial yanaşmamışdır.
Zənnimizcə, müəllif burada “maarifçilik” anlayışı ilə
“maarifpərvərlik” anlayışlarını sadəcə eyniləşdirmiş
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və beləliklə də, “maarifçilik” istilahının dəqiq elmi
məzmunu təhrif olunmuşdur. Doğrudur, maarifçilik
anlayışı özündə maarifpərvərlik düşüncəsini ehtiva
edir, lakin onun məzmunu maarifpərvərlikdən qat-qat
genişdir.
Bildiyimiz kimi, maarifpərvərlik düşüncəsi bütün
dövrlərin tərəqqipərvər yazıçılarına, ictimai xadimlərinə xas olan bir düşüncədir: istər antik dövrdə, istər
orta əsrlərdə, istər yeni dövrdə, lap elə yaşadığımız
XXI əsrin əvvələrində belə maarifçilik düşüncəsi, maarifpərvərlik ayrı-ayrı xadimlərə aid olan bir keyfiyyət kimi daim mövcuddur. Lakin bir ictimai hərəkat
kimi Maarifçilik hər bir xalqın tarixində, mədəni inki
şafında konkret tarixi mərhələ olaraq meydana çıxır.
Əks halda, Avropada konkret olaraq XVIII əsri “maarifçilik əsri” adlandırmazdılar; çünki bundan da çoxçox əvvəl (antik dövrdən başlamış) Avropanın böyük
dühaları maarifpərvərlik, maarifçilik düşüncəsini təbliğ etmişlər. Deməli, Maarifçilik hərəkatı dedikdə, ayrı-ayrı fərdlərin əqidə və fəaliyyəti deyil, bütövlükdə
cəmiyyət miqyasında baş verən mühüm sosial-mədəni
təbəddülatdan, ictimai hərəkatdan söhbət getməlidir.
Bu cür hərəkat isə bizdə yalnız yeni dövrdə - “avropalaşma” mərhələsinin başladığı bir dövrdə yarana
bilərdi. Bu məsələni xüsusi olaraq tədqiq edən müəlliflər əksərən eyni fikirdədirlər: Azərbaycanda maarifçiliyin doğulması üçün ictimai-iqtisadi şərait və ideya-mədəni zəmin ancaq keçən əsrin 50-ci illərindən yaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ranır... Maarifçilik ideyaları XIX əsrin ikinci yarısında
və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının,
publisisitikasının və ədəbi-tənqidi fikrinin müdafiə
və təbliğ etdiyi ideyalardır. Eyni fikri yeni dövr ədəbiyyatımızın ən nüfuzlu tədqiqatçılarından professor
Y.Qarayev də təsdiq edir: “XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda yerli kapitalizmin yaranması ilə demokratik məfkurənin qol-qanad açması üçün nisbətən daha
əlverişli şərait yetişir. Oyanan ictimai fikir özünün ilk
təzahürünü kütləvi maarifçilik hərəkatı şəklində gös
tərir...” (5, s. 25). Bəzi tədqiqatçılar isə Azərbaycanda
maarifçiliyin XIX əsrdə meydana gəldiyini qeyd edirlərsə, bunun xronoloji hüdudlarını bir qədər qabağa əsrin əvvəllərinə - Azərbaycanın Rusiya tərəfindən ilhaqı dövrünə − 1801-1820-ci illərə çəkirlər.
Akademik F.Qasımzadə belə hesab edirdi ki, Azərbaycan maarifçiliyi XIX əsr boyu üç inkişaf mərhələsindən (I mərhələ: 1800-1840-cı illər; II mərhələ: 1840-1860cı illər; III mərhələ: 1860-1900-cu illər) keçərək əsrin
sonlarında artıq özünü tükədir (6, s. 11). Onun fikrincə,
fəhlə hərəkatının meydana gəlməsi ilə maarifçilik öz qabaqcıl mövqelərini itirir. Əlbəttə, bu, tarixin sırf marksist təfsirinə söykənən bir konsepsiyadır və Maarifçilik
hərəkatının daim müsbət və aparıcı rol oynamasını qəbul etsə də, onu müəyyən dövrlərdə məhdud (marksist inqilabi doktrina ilə müqayisədə!) xarakter daşıdığı
fikrindən çıxış edir. Fikrimizcə, Azərbaycan maarifçiliyi nəinki XIX əsrin sonlarında öncül mövqelərdən çəCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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kilir, əksinə XX əsrin əvvəllərində bu hərəkat özünün
ən yüksək mərhələsinə gəlib çatır; əslində maarifçilik
məhz bu dövrdə ayrı-ayrı fərdlərin, şəxsiyyətlərin dünyagörüşündən, əməl və hərəkətindən geniş ictimai bir
hərəkata, cərəyana çevrilir, bir növ kütləviləşir.
Akademik Yaşar Qarayevin və digər tədqiqatçıların artıq sübut etdikləri kimi, Maarifçilik hərəkatı dövrün demək olar ki, bütün ədəbi cərəyanlarına və ədəbi
məktəblərinə eyni dərəcədə sirayət etmişdi. Bununla
belə, ədəbiyyatşünaslığımızda maarifçiliyi ayrı-ayrı
cərəyanlardan əlahiddə götürmək ənənəsi bəzən yenə
də davam etdirilir. Müxtəlif ədəbi cərəyanlarla maarifçilik arasında sədd qoyulmasına etiraz edən tədqiqatçı
alim N.Vəlixanov haqlı olaraq yazır: “...Təəssüf ki, bu
mühüm cəhət bəzi tədqiqatlarda nəzərə alınmır. Sabiri və ya C.Məmmədquluzadəni maarifçi adlandıranda
bəzən etiraz səsləri eşidilir” (7, s. 18).
Həqiqətən də, obyektiv elmi yanaşma göstərir ki,
“Molla Nəsrəddinçilər” ədəbi məktəbinin nümayəndələri bədii yaradıcılıq üslubuna (metoduna) görə
tənqidi realizm estetikasına əsaslananlar da, öz dünyagörüşlərinə, ictimai mövqelərinə görə sırf maarifçi
idilər. Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, Maarifçilik
hərəkatı öz sıralarında ən müxtəlif üslubların, ədəbi
cərəyanların nümayəndələrini birləşdirirdi. Maarifçilik hərəkatı daxilindəki bu cür rəngarəngliyi ədəbiy
yatşünaslığımızda ilk dəfə professor Yaşar Qarayev
bütün çalarları ilə açıqlamışdır: “Истории азербайдCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

23

жанского Просвещения свойственен конгломерат
очень разных “попутчиков. На раннем этапе - это
продолжатель восточной традиции А.Бакыханов
и своеобразный “западник” И.Куткашинский; на
втором - демократ М.Ф. Ахундов и либерал К.Закир; на третьем этапе (1900-1920) в социально-классовой структуре азербайджанского просветительства происходит особенно резкая дифференция.
В этот период она эволюционирует уже в условиях активного воздействия революционно-де
мократического, движения, социал-демократии и
марксисткой мысли, и размежевание просветительских сил дает весьма пеструю картину: существует
демократическое крыло (Н.Везиров, А.Ахвердов,
С.С.Ахундов и др.), умеренно либеральное (А.Гусейнзаде, А.Агаев, А.Топчибашев, М.Шахтахтинский) и социалистическое (Н.Нариманов, М.С.Ордубади)” (5, s. 10). Bundan əlavə Y.Qarayev yenə də
ilk dəfə olaraq göstərmişdir ki, əsrimizin əvvəllərində
Azərbaycanda maarifçi realizm ilə birgə maarifçi romantizm də (M.Hadi, A.Səhhət, H.Cavid, A.Şaiq və
b.) meydana çıxmış və onunla bahəm inkişaf etmişdir.
Həm də bu zaman bir çox Avropa ölkələrindən fərqli
olaraq, romantizm bir ədəbi cərəyan kimi nəinki maarifçi estetikaya qarşı durmamış, əksinə, bizdə maarifçilik ideologiyası romantizm estetikası ilə xeyli dərəcədə
uyuşmalı olmuşdur. Bu prosesin özəlliyi, Y.Qarayevin
qeyd etdiyi kimi, təkcə Azərbaycan üçün belə olmamışCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dır; Türkiyədə və bir sıra Şərq ölkələrində də proses bu
cəhətdən oxşar şəkildə getmişdir (5, s. 66). Tədqiqatçı
belə bir məsələyə diqqəti çəkir ki, “Ədəbiyyat tariximizdə Maarifçilik hərəkatının hüdudları heç də dəqiq
müəyyən edilməmişdir: “Между тем в “историях”
азербайджанской литературы о просветительстве
говорится лишь как о явлении XIX века. О его ак
тивном участии в литературном процессе XX века,
о просветительском реализме и о просветительской романтической литературе XX века ничего не
говорится. Несмотря на то, что у отдельных ученых
применительно к литературе XX века и употребляется обозначение “просветительская реалистическая литература”, она, тем не менее, не рассматривается как закономерный исторический этап единого национально-идеологического и художественного движения, которая подразумевает внутреннее
многообразие и противоречивость” (5, s. 65). Ma
arifçiliyi məhz vahid milli-mədəni hərəkat və proses
kimi götürdükdə və onun inkişafını mərhələ-mərhələ
izlədikdə, aydın olur ki, bu hərəkat və proses XX əsrin
əvvəllərində özünün ən yüksək səviyyəsinə çatır.
XX əsr Azərbaycan tarixinə bütövlükdə böyük maarifçilik əsri kimi daxil olur. Bu dövrdə baş verən mühüm ictimai siyasi təbəddülatlar (inqilablar, milli istiqlal hərəkatları, reformlar və s.) cəmiyyət həyatında
maarif, elm, təhsil və mədəniyyətə tələbatın görünməmiş səviyyədə artması, yeni tipli məktəblərin sürətlə
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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çoxalması, mətbuata əvvəllər görünməmiş bir dərəcədə geniş rəvac verilməsi, Qərb və rus mədəniyyəti
ilə əlaqələrin intensivləşməsi və digər amillər həmin
hərəkata güclü bir təkan verdi. Akademik K.Talıbzadənin təsdiq etdiyi kimi, “XX əsrin ilk onilliklərində
baş verən ictimai-siyasi hadisələr Azərbaycan xalqının
mədəni həyatında yeni səhifələr açdı, ayrı-ayrı ədəbi,
məfkurəvi cərəyanların gələcək istiqamətini müəyyən
etdi (8, s. 123).
Doğrudan da, cəmiyyət həyatında aparıcı istiqaməti təmsil edən ictimai һərəkatın - maarifçiliyin əsrin əvvəllərindən yeni səviyyəyə qalxması ilə bütün mənəvi
fəaliyyət sahələri, o cümlədən ədəbiyyat, mətbuat və
publisistika da xeyli dərəcədə keyfiyyət dəyişikliyinə
uğradı, bu sahələrin hər birində əsaslı surətdə dəyişmələr özünü göstərməyə başladı. Sənətdə və bədii düşüncənin inkişafında baş verən bu əhəmiyyətli
dəyişiklikləri dövrün ən nüfuzlu tədqiqatçılarından
olan akademik Kamal Talıbzadə belə ümumiləşdirir:
“Yeni əsrin mürəkkəb tarixi şəraitini əks etdirən XX
əsr ədəbiyyatı da öz mövzu və mündəricə zənginliyi,
məsələlərin genişliyi və dərinliyi, ədəbi mübarizələrin
kəskinliyi, ayrı-ayrı yaradıcılıq metodlarının yaranması və onların ayrılıqda öz ideya-bədii və estetik
prinsipləri uğrunda apardıqları mübarizəsi baxımından yeni bir ədəbiyyat idi. Milli ədəbiyyat tarixində
yeni bir mərhələ idi” (8, s. 123).
Şübhəsiz, bu dövr ədəbiyyatında ən mühüm yeniliklərdən biri ədəbi prosesdə sözün əsl mənasında
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cərəyanlaşma prosesinin intişar tapması idi: əgər XIX
əsr ərzində ədəbiyyatımızda əsas etibarı ilə maarifçi
realizm cərəyanı mövcud idisə, XX əsrin əvvəllərindən
etibarən bu ədəbi cərəyanla yanaşı, digər ədəbi cərəyanlar - tənqidi realizm, romantizm, sentimentalizm
və s. ərsəyə gəlməyə başladı. Təbii ki, maarifçi rea
lizmin özü də xeyli dərəcədə metomorfozaya uğradı:
istər mövzu-problematika baxımından, istərsə də bədii forma (poetika) sahəsindəki yenilikləri baxımından. Mahiyyət etibarı ilə ədəbi-ictimai fikir gerçəkliyə
daha realistcəsinə yanaşmağa, sənətin ictimai varlığa
münasibətində daha fəal və aktiv münasibət formalaşdırmağa çalışdı. Bu isə öz növbəsində bütövlükdə
ədəbiyyatımızda tənqidi pafosu, kritisizm elementlərini görünməmiş dərəcədə gücləndirdi. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin nəşri ilə xüsusi vüsət alan tənqidi
realizm cərəyanının dövrün aparıcı cərəyanına çevrilməsi məһz bununla bağlı idi. Bu cərəyanın, onun bədii-estetik prinsiplərinin təsiri, məlum olduğu kimi,
təkcə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi ətrafında birləşən
yazıçılara aid olub qalmırdı; həmin dövrdə az-çox realist üsluba meyl edən qələm əhlinin əksər hissəsi öz
yaradıcılıq kredosuna və bədii manerasına görə bu
ədəbi məktəbin müəyyənləşdirdiyi ümumi bədii-estetik prinsiplərindən çox da kənara çıxa bilmirdi. “Molla
Nəsrəddin” cərəyanının baniləri Cəlil Məmmədquluzadə və Mirzə Әləkbər Sabir üslubu, necə deyərlər, bir
növ “dövrün üslubuna” çevrilmişdi. Mirzə Cəlil həyatı
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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və irsinin cəfakeş araşdırıcısı akademik İsa Həbibbəyli
“Molla Nəsrəddin” jurnalının üslubu, təhkiyəsi, janr
ları, tipləri mollanəsrəddinçilik təliminin danışan dilidir - deyə xarakterizə edir, haqlı olaraq bu üslubu və
məktəbi mühitin fövqünə yüksələn təlim adlandırır:
Başçılıq etdiyi jurnalın ətrafına toplayıb vahid ədəbi
cəbhədə birləşdirdiyi, eyni məfkurəyə və üsluba yönləndirdiyi yazıçı və şairlər, publisistlər və karikaturaçılarla Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin”
ədəbi məktəbini formalaşdırmağa müvəffəq olmuş
du. Mollanəsrəddinçi sənətkarlardan hər biri bu ədəbi məktəbin daha da zənginləşməsinə və yetkinləşməsinə özünün layiqli əlavələrini etmişlər. Nəticədə
Azərbaycan ictimai-bədii fikrinin çoxəsrlik tarixində
konkret bir mətbuat orqanı əsasında yeni tipli “Mol
la Nəsrəddin” ədəbi məktəbi yaranmış, daha parlaq
yaradıcılıq məktəbi kimi mühitin fövqünə yüksələ bilmişdir (9, s. 4).
Tənqidi realizm cərəyanının nümayəndələri o
dövrdə “Molla Nəsrəddin”dən başqa bir sıra mətbuat orqanlarında - “Zənbur”, “Tuti”, “Arı”, “İrşad”,
“Tərəqqi”, “Açıq söz” və digər türkdilli qəzet və jurnallarda olduğu kimi, “Kaspi”, “Proqress” kimi rusdilli mətbuatda da öz əsərlərini çap etdirirdilər. Təəssüf
ki, bu günə qədər rusdilli mətbuatda çap olunan yazıçılarımız, onların əsərləri əksərən indiyəcən, demək
olar ki, ədəbiyyatşünaslarımızın diqqət mərkəzindən
kənarda qalmış, dövrün ədəbi prosesinin tədqiqində
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araşdırılmaya cəlb edilməmişdir. Halbuki, həmin ya
zıçılarsız və əsərlərsiz dövrün ədəbi prosesi və mənzərəsi açıqca natamam və birtərəfli görünür. Digər
tərəfdən də indiyəcən sanki geniş araşdırılıb tədqiq
olunmuş ədəbi cərəyanlar onun əhatə və təsir dairəsi
və nümayəndələri də, məlum olur ki, heç də tam və
axıracan öyrənilməmişdir.
XX əsr Azərbaycan maarifçiliyinin və tənqidi realizm cərəyanının tədqiqatdan kənarda qalmış görkəmli nümayəndələrindən biri də C.Hacıbəylidir. O, mü
hacirətə qədər həm türkcə, həm də rusca və fransızca
yazmağına baxmayaraq, daha çox rusdilli “Kaspi”,
“Proqress” və “Azərbaycan” qəzetləri ilə əməkdaşlıq
etdiyi üçün əsərlərini də çox zaman bu dildə yazmışdır. Bu faktor, zənnimizcə, müəllifin doğma dilinə
laqeyd münasibəti, yaxud öz dilini kifayət qədər yaxşı
bilməməsi kimi başa düşülməməlidir. Әksinə, Ceyһun
bəy ana dilində çox gözəl və özünəməxsus koloritlə
yazırdı. Yalnız məsələ burasında idi ki, o zaman Azərbaycan xalqı üçün rusca səlis yaza bilən qələm əhlinin
fəaliyyəti son dərəcə gərəkli idi və rusdilli mətbuatımızın yazarlarının fəaliyyəti millətin mənafeyini müdafiə
etmək baxımından əvəzsiz bir xidmət idi. Ceyhun bəy
bu zərurəti, ehtiyacı görərək bütün istedad və gücünü
rus dilində daһa çox yazmağa yönəltmişdi (Bu məsələnin nə qədər müһüm və əhəmiyyətli olduğunu təsəvvür etmək üçün xatırlamaq kifayətdir ki, o dövrdə hətta türkçülük һərəkatının banisi və ümumtürk dili ideCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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yasının ən coşqun təbliğatçısı Әli bəy Hüseynzadə də
ara-sıra rusca yazmalı olurdu. Bundan başqa, Әhməd
bəy Ağayev, Həsən bəy Zərdabi, Nəriman Nərimanov
və başqa xadimlər də tez-tez rusdilli mətbuatda çıxış
edirdilər). Bu zərurət, bir tərəfdən, həmin dövrdə erməni millətçilərinin rusdilli mətbuatda bizim əleyhimizə apardıqları iyrənc və böһtançı təbliğata cavab
vermək ehtiyacı ilə bağlı idisə, digər tərəfdən, xalqımızın milli-mədəni səviyyəsini, istedad və qabiliyyətini
əyani şəkildə nümayiş etdirmək baxımından hədsiz
dərəcədə gərəkli idi.
“Kaspi” qəzeti də daxil olmaqla XIX əsrin sonu,
XX əsrin əvvəllərində Bakı, Şuşa, Gəncədə rus, gürcü,
erməni, polyak, alman dillərində bir çox qəzet, jurnal
nəşr olunurdu. Proqramına, məqsədinə, mövqeyinə,
təmayülünə, dilinə baxmayaraq, bu mətbu orqanlar
Azərbaycan mətbuat tarixinin müəyyən mərhələsinin
məhsuludur. Görkəmli siyasi xadim, istedadlı yazıçı
Nəriman Nərimanov “Kaspi” qəzetinin 1896-cı il tarixli 25-ci nömrəsində kədərlə yazırdı: “Əgər Zaqafqaziyada Azərbaycan dilində qəzet çıxsa, onda cəmiyyət
də ana dilində qəzet oxuyaraq özünün nə etməli ol
duğunu, nədə geri qaldığını başa düşərdi”. Həsən bəy
Zərdabi “Kəşkül”ün bağlanmasından (1883) “ŞərqiRus”un açılmasınadək olan dövrü “cəmiyyətin qaranlıq dövrü” adlandırırdı. Bax, belə bir dövrdə az-çox
“Kaspi” tələbatı ödəyirdi. Təsadüfi deyil ki, qabaqcıl
Azərbaycan ziyalıları Qafqazın digər rusdilli qəzetləCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ri ilə yanaşı, “Kaspi”də də çıxış edirdilər. Təəssüf ki,
“Kaspi” də daxil olmaqla, onların fundamental araşdırılması, təhlil edilməsi və dəyərləndirilməsi sovet
dövründə olduğu kimi bu gün də diqqətdən kənarda
saxlanılır, yaxud problemə səhlənkar yanaşılır. Halbuki, XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Bakıda kapitalist münasibətlərinin bərqərar olması, sənayenin,
xüsusi ilə neft istehsalı ilə bağlı sahələrin inkişafı, bu
proseslərlə paralel cəmiyyət həyatının digər sahələrində - elm, mədəniyyət, təhsildə baş verən canlanmalar
həmin mətbu orqanlarda öz əksini tapmışdır. Bu gün
həmin nəşrlər Azərbaycan tarixinin həmin mərhələsini obyektiv işıqlandırmaq, yazmaq üçün ən etibarlı
mənbə, məxəzdir. Bir-iki misal çəkmək istərdim. Professor Minirə Dilbazinin ensiklopedik nəşr olan “XIX
əsr Bakının musiqi həyatı (XIX əsrin ikinci yarısı - XX
əsrin əvvəlləri)” adlı kitabı (10) demək olar ki, dövrün
rusdilli mətbu orqanlarında, xüsusi ilə “Kaspi”də dərc
edilən materiallar - məqalələr, afişalar, proqramlar,
elanlar, müxtəlif foto-sənədlər və sair əsasında qələmə
alınmışdır. Elə bu cür tutarlı, təkzibolunmaz mənbələrə istinad etməyin nəticəsidir ki, XIX əsrin ikinci
yarısı Bakının mədəni həyatının ümumi mənzərəsini, şəhərə gələn çoxsaylı musiqi qrupları, simfonik və
opera mövsümləri, ilk musiqi məktəbləri, Azərbaycan
musiqiçiləri, musiqiçilərin maarifçilik hərəkatında iştirakı, ilk simfonik orkestrin, ilk musiqi mağazalarının
fəaliyyəti, dünya şöhrətli operaların Bakı qastrolları və
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s. kimi tarixi, əlamətdar hadisələrlə bağlı fundamental
tədqiqat əsəri ərsəyə gəlmişdir.
Azərbaycan generallarının həyat və fəaliyyətinin
fədakar tədqiqatçısı Şəmistan Nəzirliyə dövrün rusdilli mətbu orqanlarında müsəlman zabitlərinə aid
maraqlı materialların (11) olduğunu, Cənubi Azərbaycan mətbuatının istedadlı araşdırıcısı Pərvanə Məm
mədliyə isə yenə həmin mənbələrdə İran mətbuatına
dair məqalələrə (12) təsadüf etdiyimi dedikdən bir
müddət sonra müəlliflər məxəzlərdən istifadə etdiklərini məmnunluqla bildirdilər.
Təəssüf ki, dövrün rusdilli, ümumiyyətlə, başqa
dillərdə nəşr olunan mətbuatına münasibət, ən yumşaq ifadə ilə desək, ögeydir. “Azərbaycan tarixi” (ən
qədim zamanlardan XX əsrədək) kitabının (13) “XIX
yüzilliyin ikinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti”
adlı fəslinin “Maarif, səhiyyə, mətbuat, elm” məqaləsində rusdilli mətbuatla bağlı ikicə cümlə işlədilmişdir: “80-90-cı illərdə Bakıda “Kaspi”, “Bakinskiye iz
vestiya”, “Baku” və başqa rusdilli qəzetlər çıxmağa
başladı. Bu qəzetlərin burjua ideya istiqamətli (? – sual
müəllifindir) olmasına baxmayaraq, onlarda Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bəzi məsə
lələrinə qabaqcıl nöqteyi-nəzərlə yanaşan məqalələr
də nəşr olunurdu” (13, s. 618). Yeri gəlmişkən və ən
əvvəl qeyd edək ki, “Baku” qəzetinin nəşri tarixi deyildiyi kimi 80-90-cı illərdən yox, 1902-ci ildən başlayır.
Digər tərəfdən isə, fikrimizcə, “Kaspi”nin proqramı,
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toxunduğu mövzular (sənayenin, o cümlədən xüsusilə
neft sahəsinin inkişafı, dəmir yolu, ticarət, mədəniyyət,
yerli xalqın məişəti, həyat tərzi, ədəbi-bədii əsərlər, xarici xəbərlər və s.), qəzetin redaktorları, əməkdaşları,
o cümlədən azərbaycanlı publisistlər ƏliMərdan bəy
Topçubaşov, Həsən bəy Zərdabi, Nəriman Nərimanov,
Sultan Məcid Qənizadə, Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı,
Eynəlibəy Sultanov, Rəhimbəy Məlikov, Məmmədtağı
Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu,
Əli bəy Hüseynzadə, Mahmud bəy Mahmudbəyov,
Firidun bəy Köçərli, Teymur bəy Bayraməlibəyov kimi
görkəmli xalq xadimləri haqqında, qəzetin tirajı, dövriliyi, yayıldığı coğrafi ərazi, naşiri, dövrün mətbu hə
yatında yeri, rolu barədə geniş bəhs edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Sonralar nəşr olunan - 2000-ci ildə
buraxılan “Azərbaycan tarixi” kitabının (14) “Mətbuat” bölməsində də rusdilli nəşrlər haqqında dolaşıq,
qarışıq, izahı müşkül məlumat verilmişdir. “XIX əsrin
sonunda Azərbaycanda mətbuat ilk addımlarını atmasına baxmayaraq, 25 il ərzində sürətlə (? – sual müəllifindir) inkişaf etmişdir. Bu illərdə 10 yaxşı (? – sual mü
əllifindir) azərbaycandilli, həm rusdilli mətbu orqanları işıq üzü görmüş, Azərbaycan publisistikasında isə
parlaq bir nəsil yaradıcı fəaliyyətini başlamışdı” (14,
səh.339). Məqsədimizin cümlələrin nə dilini, nə quruluşunu, nə də üslubunu dəyərləndirmək olmadığından bu məsələlərin üstündən sükutla keçir, tapmaca
təsiri bağışlayan fikirləri də ciddi hesab etmirik. “KasCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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pi” ilə bağlı isə cəmi bir cümlə verilmişdi. “80-90-cı
illərdə Bakıda rus mətbuat orqanları əvvəlcə “Kaspi”
qəzeti (1881-ci ilin yanvarından), sonra isə “Birjevıe vedomosti” və başqa qəzetlər çıxmağa başlamışdı” (14, s.
339). Yaxşı ki, yeddi cildliyin sonrakı - beşinci cildində
“Kaspi” haqqında mübahisə doğuran məqamlar olsa
da, bir qədər geniş məlumat verilmişdir (14, s. 231).
Halbuki, Nəriman Zeynalovun “Azərbaycan mətbuat
tarixi” kitabında (15) rejim və ideologiyanın tələblərindən irəli gələn müddəaları çıxarmaqla daha ciddi, san
ballı mənbə kimi istifadə edilə bilinər. Eyni fikri XIX
əsrin Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı nəşr edilən əsərlərə, o cümlədən dərsliklərə, dərs vəsaitlərinə də şamil
etmək olar. Yeri gəlmişkən həya etmədən, utanıb-qızarmadan Nəriman Zeynalovun adını belə çəkmədən,
onun tədqiqatlarını az qala öz malı kimi mətbuata sırıyan üzdəniraq “qələm sahiblərinə” də ciddi etirazımı
və iradımı bildirirəm.
“Azərbaycan dövri mətbuatı. 1875-1990” adlı biblioqrafik kitabda (16) Şimali və Cənubi Azərbaycanda
ərəb əlifbası ilə buraxılmış və nüsxələri Bakının ki
tabxana və arxivlərində mühafizə edilən mətbu orqanların geniş təsviri, qəzet və jurnalların xronoloji, coğrafi, şəxsi adlar, mənsubiyyət göstəriciləri, eləcə də
nüsxələri əldə olmayan mətbu orqanların siyahısı verilmişdir. Bu, böyük, gərgin işin nəticəsidir, alqışa, təqdirəlayiqdir. Lakin fikrimizcə, rusdilli mətbu orqanların bütün göstəricilərini - nəşr tarixi, naşiri, redaktoru,
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dövriliyi, tirajı, proqramı, yayıldığı coğrafi ərazi və s.
özündə əks etdirən eyni məzmunlu kataloqun da nəşri aktualdır və təxirəsalınmadan həyata keçirilməlidir.
Heç şübhəsiz ki, bu zaman Nazim Axundovun “Azər
baycanda dövri mətbuat (1832-1920)” kitabı (17) örnək
və əsas kimi götürülməlidir. “Söz Azadlığını Müdafiə
Fondu”nun təşəbbüsü ilə Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən media qurumları barədə “Azərbaycan media kataloqu”nun (18)
nəşri də diqqətçəkəndir. Məqsəd yalnız fəaliyyətdə
olan media qurumları barədə informasiya mənbəyi
hazırlamaq olsa belə, yaxşı olardı ki, “ölkəmizin bü
tün media qurumları barədə ensiklopedik məlumatları əhatə edən” kitab kimi təqdim olunan kataloqda
mətbuat tarixində adı çəkilən bütün qəzet və jurnallar
əksini tapardı. Bu, həqiqətən mükəmməl və ensiklopedik mənbə olardı.
Təəssüf doğuran başqa bir cəhət isə dövrün rusdilli
qəzetlərinin təhlili, dəyərləndirilməsi zamanı müasir
tələblər baxımından deyil, ənənəvi sovet metodundan,
köhnə yanaşma tərzi üçün xarakterik üsuldan istifadə
edilir. Nəşrin, yaxud mühərririn ünvanına “burjua”,
yaxud “mürtəce” söylənilir, lakin mahiyyət açılmır,
müəllifin bununla nə demək istədiyi qaranlıq, müəmmalı qalır…
XIX əsrin sonu,− XX əsrin əvvəlləri rusdilli Azərbaycan qəzetlərinin, hətta, o cümlədən ermənipərəst,
erməni təmayüllü “Baku” kimi qəzeti təhlil etməyin,
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dəyərləndirməyin vaxtı çoxdan çatmışdır. Faktın inadkarlığı barədə deyilən fikirlə razılaşmamaq mümkünsüzdür, eyni zamanda düşməni məhv etməyin ilk
mühüm şərti də onun dilinin öyrənilməsinin vacibliyi
inkaredilməzdir. Bu problemlə - haqqında söhbət etdiyimiz dövrün rusdilli mətbu orqanlarının tədqiqatı
ilə bağlı fikir və mülahizələrimizi yekunlaşdırarkən
xüsusi ilə vurğulamaq istərdim ki, o zamankı “Kaspi”nin fəaliyyəti ilə bağlı bugünkü “Kaspi”nin təşəbbüsü yüksək diqqətə və təqdirəlayiqdir. Məhz bugünkü
“Kaspi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, istedadlı
şair - publisist, tanınmış tədqiqatçı Sona Vəliyevanın
təşəbbüsü ilə ilk addım atılmış, “Kaspi” qəzetinin fəaliyyəti ilə bağlı “Üç əsrin qəzeti” adlı məqalələr toplusu buraxılmışdır (19). Ümid etmək istərdik ki, bu nəcib
iş davam etdiriləcək və Azərbaycan mətbuat tarixində
on illər boyu dondurulmuş mövzu üzərində iş daha
da canlanacaq, yeni- eni tədqiqat əsərləri ərsəyə gələcəkdir.
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 əvvəllərində yaşayıb-yaratmış əksər böyük xalq xadimləri əməkdaşlıq etmişdir və s.) Azərbaycan mətbuat tarixində
silinməz iz buraxmış gündəlik ictimai-ədəbi və siyasi
qəzet olan “Kaspi” ilə 10 ilə yaxın bir müddətdə əməkCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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daşlıq etmiş C.Hacıbəyli yaradıcılığında həmin dövrü
bir mərhələ adlandırsaq, yanılmarıq. Təkcə 1912-1917ci illər ərzində C.Hacıbəylinin “Kaspi”də dərc olunmuş 230 (!) müxtəlif problemlərə həsr edilmiş məqalənin, hekayə və novellaların siyahısı tərəfimizdən tərtib
edilmişdir.
C.Hacıbəylinin “Kaspi”də dərc etdirdiyi və əksəriyyətinin bu gün də aktuallığını itirməyən məqalələrinin mövzusu geniş, rəngarəng, maraqlıdır. Hər halda
“Kaspi” vasitəsi ilə Azərbaycan ziyalıları cəmiyyətin
problemlərini kəskin şəkildə ortaya qoyur, onun həlli uğrunda mücadilə aparırdılar. Bir misal çəkəcəyəm.
“Mətbuatımızın piri” H.Zərdabi “Kaspi”nin 1883-cü
il tarixli 42-ci nömrəsində dərc etdirdiyi “Zərdabda
məktəb olacaqdırmı?” adlı məqaləsində az qala fəryad qoparırdı: “Məni məzəmmət edib deyə bilərlər ki,
kənd icması məktəb açılması əleyhinə çıxdığı halda,
mən nə üçün bu qədər əlləşirəm. Güman edirəm ki,
heç bir ağıllı ana uşağını çimizdirərkən onun qışqırtısına məhəl qoymaz. Uşaq ağlayıb dəcəllik edir və çimizdirilməyin faydasını başa düşmür, lakin bu heç də
o demək deyildir ki, onu çirkab içərisində saxlamalı və
üzərində heç bir zorakılıq edilməməlidir. Bizim yerli
camaatımız da bu cür uşaqlıq vəziyyətindədir, maarifin faydasını onun özünün başa düşüb qiymətləndirə
biləcəyini güman etmək çox dardüşüncəlilik olardı”.
Yaxud, H.Zərdabinin “Kaspi”yə redaktorluq etdiyi dövrdə “Kaspi” “Daşnaksütun” partiyasının əsl
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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simasını açmış, onun platforma və proqramını ifşa
etmişdir. Biz belə qəzeti burjua mənafeyini qoruyan
mürtəce fikirli nəşr adlandırmaqdan çəkinməmişik?!
Mövzusuna görə C.Hacıbəylinin “Kaspi”də dərc
olunan publisistik əsərlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
- məktəb, təhsil problemləri: “Müəllimlərin təqdimatı” (20), “Yaralı yerimiz haqqında” (21), “Vacib
məsələ” (22), “Şəhər ibtidai müəllimləri haqqında”
(23), “Tələbələrimiz barədə” (24), “Bir etirazla bağlı”
(25), “Qafqaz müsəlmanlarının maarifi” (26), “Müəllim seminariyası haqqında” (27), “Sabunçu seminariyası haqqında” (28), “Dil və məktəb” (29) və s.;
- dini dəyərlərin təbliği, cəhalət və fanatizmin
tənqidi: “Quran”ın tərcüməsinə dair” (30), “Şeyxülislam haqqında” (31), “Müsəlman ruhanilərinin səlahiyyəti haqqında” (32), “Avropalılar islam haqqında”
(33), “Ramazan başladı” (34), “Ruhani seminariyası
haqqında” (35), “Bir daha ruhani seminariyası haqqında” (36), “Ruhani idarəsində islahatlar haqqında”
(37), “Ruhani idarəsinin islahatı” (38), “İslamın biliciləri” (30), “Müfti haqqında məsələ ətrafında” (40),
“Qurban bayramı” (41), “Qarşıdakı bayram haqqında” (42), “Bayram haqqında” (43), “Bir bayramın
fitrəsi” (44), “Məhərrəmlik yaxınlaşır” (45), “Aşura”
(46), “İslam və xristianlıq” (47), “Məhərrəmlik günlərində” (48), “Ruhanilərin ehtiyacı haqqında” (49),
“Bayram naminə” (50) və s.;
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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- xeyriyyəçilik, onun cəmiyyət həyatı üçün faydası,
formaları, xeyriyyə təşkilatları: “Aktyora kömək edin”
(51), “Cəmiyyətin artistə ehtiramı” (52), ““Nəşri-maarif”in nəşrləri” (53), “Kömək lazımdır” (54), ““Nicat” cəmiyyətinin yeni heyəti” (55), ““Nəşri-maarif”in
məktəbləri” (56), “Bir bayramın fitrəsi” (57), “Dəri mə
sələsi” (58), “Yetimləri unutmayın” (59), “Uşaq evləri haqqında” (60), “Xeyriyyəçiliyimizin 10 illiyi” (61),
“Bayram naminə” (62) və s.;
- Qars qaçqınları, onların problemləri: “Yaralılara
kömək edin” (63), “İnanmaq olmur” (64), “Müharibə
və qadınlar” (65), “Qadın qaçqınların məsələsi haqqında” (66), “Qardaş köməyi” (67) və s.;
- nadanlığın, laqeydliyin, çürük adət-ənənələrin tənqidi: “Bizim sentimentalizmimiz” (68), “Bizim
degeneratlarımız” (69), “Etinasızlığımız” (70), “Qan
düşmənçiliyi haqqında” (71), “Oxu dairəmiz” (72),
“Sərlövhəsiz” (73), “Paxıllıq” (74), “Bizdə cəmiyyət
varmı” (75), “İctimai biganəliyin qurbanı” (76), “Kimdir günahkar” (77),”...Pis üzrxahlıq” (78) və s.;
- mətbuat, nəşriyyat məsələləri: “Qəzet işi haqqında” (79), “İranda mətbuat” (80), “Yeni kitablar” (81),
“İmperator kütləvi kitabxanasında müsəlman əlyazmaları” (82), “Kitab sərgisində” (83), “Mətbəə işinin
təkmilləşdirilməsi” (84), “Mətbuat haqqında Qanun
layihəsi və müsəlman redaktorlar haqqında” (85),
“Müsəlman həyatı və mətbuatından” (86), “Cənab
Vermişevə sual” (87) və s.;
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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- ədəbi-mədəni mühit, onun problemləri: “Müsəlman teatr mövsümü” (88), “Səhnəmiz haqqında”
(89) və s;
- tarixi şəxsiyyətlər, onların xidmətlərinin dəyərləndirilməsi, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi: “Həsən
bəy Məlikovun xatirəsinə” (90), “Kədərli beşinci ildönümü” (91), “Xalq xadiminin xatirəsi” (92), “İsmayıl
bəy Qasprinskinin xatirəsinə” (93), “Səttarxan” (94),
“Yeddi il” (95), “Akakinin qəbri üstündə” (96), “Xalq
xadiminin xatirəsi” (97), “Hüseyn Əfəndi Qayıbov”
(98) və s.;
- ilin ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi hadisələrinə həsr
olunmuş hesabatlar və qarşıda duran vəzifələr: “1912ci il müsəlman həyatı” (99), “Yeni ildə vəzifələrimiz”
(100), “1913-cü il müsəlman həyatı” (101), “1914-cü il
müsəlman həyatı” (102), “1915-ci ildə müsəlman həyatı” (103), “Müsəlman həyatı və mətbuatından” (104),
“1916-cı il müsəlman həyatı” (105) və s.
C.Hacıbəyli publisistikasının məğzi, mahiyyəti,
ideyası, amalı maarifçilik missiyasına xidmət etməsidir
ki, onun da qida mənbəyi müəllifin təhsilə, məktəbə
tükənməz sevgisidir. Maarifçiliyin bütün nümayəndələri üçün maarifpərvərlik düşüncəsi, duyğusu hakimdir, C.Hacıbəylidə, onun publisistikasında bu
keyfiyyət daha qabarıq təzahür edir. Fikrimcə, “Kaspi” qəzetinin Azərbaycanda təhsilin inkişafına xidməti barədə danışanda C.Hacıbəylinin bu problemlə bağlı
qəzet səhifələrində dərc etdirdiyi çoxsaylı, ciddi, prinCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sipial yazılarına istinad etsək, kifayətdir. Bu istiqamətdə “Kaspi”nin fəaliyyətini “İrşad”, “Dirilik”, “Rəhbər”,
“Məktəb”, “İqbal” kimi nəşrlərlə də müqayisə etmək
olar.
C.Hacıbəylinin “Kaspi” qəzetindəki fəaliyyəti ilə
bağlı fikirlərimizi yekunlaşdırsaq, aşağıdakı qənaətə
gəlmək olar: “Kaspi” qəzeti XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün xarakterik olan dirçəliş prosesinin, milli şüurun oyanışı hərəkatının liderlərinin,
tərəqqipərvər, maarifçi ziyalıların ciddi və yüksək tribunası idi. Başqa sözlə və mübaliğəsiz desək, “Kaspi”
Azərbaycan xalqının iradəsinin, istəyinin ifadəçisi, ey
ni zamanda, istedadının parlaq nümunəsi, nümayişi və
təzahürü idi. Sona Vəliyevanın təbirincə desək, “Kaspi” qəzeti rus dilində çıxmasına baxmayaraq, milli bir
qəzet olaraq xalqın milli təfəkkürünün oyanmasında,
milli azadlıq hərəkatında, Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında Azərbaycan ziyalılarının milli təfəkkür
mərkəzi rolunu oynadı (27,s. 13).
C.Hacıbəyli məһz xalqımızın böyük ehtiyacı olduğu bu müһüm və gərəkli saһədə çalışan istedadlı
qələm saһiblərindən idi. İctimai əqidəsinə və mövqeyinə, publisistik fəaliyyətinə görə Maarifçilik һərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan C.Hacıbəyli bədii yaradıcılığında daһa çox “Molla Nəsrəddin” ədəbi
məktəbinə yaxın olub, tənqidi realizm cərəyanının bədii-estetik prinsiplərini əsas tuturdu.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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2. Həyatı, mühiti, ilk yaradıcılığı və imzaları
1991-ci ildən - Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra görkəmli sənətkar C.Hacıbəyli haqqında
respublika mətbuatında ara-sıra yazılar dərc olunmuşdur. Bu qəbildən olan məqalələr əsasən informativ
səpkili idi və müəlliflər daha çox C.H yaradıcılığından,
onun ədəbi irsindən səthi söhbət açmışlar. Bəzi hallarda isə bu mövzuya müraciət edənlər - alimlər, jurnalistlər, arxivşünaslar istedadlı qələm sahibinin həyatının maraqlı məqamlarından da bəhs etmişlər.
Bu cəһətdən professor Şamil Qurbanovun “Brat
Uzeyirbeka” (106), “Djeyxun Qadjibekov (1891-1962)
(107), filologiya elmləri namizədi Mənzər İbraһimovanın “Джейхун бек Гаджибейли: страницы жизни
и творчества” (108), Ü.Hacıbəyovun ev muzeyinin
direktoru Ramazan Xəlilovun “Тимучин из рода
Гаджибейли” (109), “Bir şəklin tarixçəsi” (110), filologiya elmləri doktoru Nailə Muradəlverdiyevanın
“Naməlum tərcümə” (111), Kamilə Nemətin “Vətəndən uzaq keçən ömürlər” (112), Ramiz Abutalıbovun
“Bir fotoşəklin tarixi” (113), Abbas Çingizin ““Azərbay
can”ın redaktorları” (114), Mövsüm Әliyevin “C.Hacıbəyli” (115), Maarif Teymurov və Aybəniz Әliyevanın
“Ceyһun bəyin bir əsəri haqqında” (116) adlı məqalələri diqqəti cəlb edir.
Fikrimizcə, C.Hacıbəylinin həyatının dərindən və
diqqətlə öyrənilməsi çox vacibdir. Bu son dərəcə zənCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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gin, ziddiyyətli, eyni zamanda, şərəfli və mənalı bir
ömür yoluna işıq salar, bəzi mətləblərin üzə çıxarılmasına yardım edərdi. Ceyhun bəyin bioqrafiyasının
dərindən tədqiqi onun imzaları ilə bağlı mübahisələrə
də son qoyulmasına, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizdə C.Hacıbəylinin yeri və rolunun düzgün qiy
mətləndirilməsinə və s. kömək edərdi. Әn əvvəl qeyd
edək ki, C.Hacıbəyli çox erkən yaşlarından ədəbi yaradıcılığa başlamışdır. Erməni millətçi publisist Vermişevin iç üzünü açan Ceyhun bəy 1917-ci ildə qələmə
aldığı “C.B.Vermişevə sual” məqaləsində (87) yazırdı:
“İlk ədəbi təcrübələrlə “Baku” qəzetinə qədəm basanda, inandırıram ki, orada redaktorun kim olduğu haqda fikirləşmirdim”. Gördüyümüz kimi, müəllifin ilk
yazıları Vermişev “Baku”da redaktor olduğu dövrlərə
− XX əsrin əvvələrinə təsadüf edir.
İstedadlı jurnalist C.Hacıbəylinin doğum ili
һaqqında müxtəlif mənbələrdə ayrı-ayrı tarixlər göstərilir. Onun vəfatı ilə əlaqədar Münhendə nəşr olunan
“Naşe obşeye delo” adlı müһacir qəzetinin 1962-ci il
21 oktyabr tarixli 157-ci nömrəsində oxuyuruq: “C.
Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada (Azərbaycan)
anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şuşa və Bakının realnı məktəblərində almış, sonra Peterburq universitetinə
daxil olaraq һüquq fakültəsini bitirmişdir. Daha sonra
o, Parisin Sobronna Uni-Universitetində və Ali Texniki məktəbdə təhsil almışdır”.
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Nekroloqda qeyd olunur ki, C.Hacıbəyli bütün ömrünü azadlıq hərəkatına və publisistikaya həsr etmişdir. O, inqilabdan əvvəl Bakıda nəşr edilən “Kaspi”,
“Baku”, “İrşad”, “Tərəqqi” və s. qəzetlərlə əməkdaşlıq etmişdir. 1917-ci ildə “İttiһad” qəzetinin redaktoru
olmuşdur. Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra C.Hacıbəyli hökumət qəzeti olan “Azərbaycan”ın baş redaktoru təyin edilmişdir.
1919-cu ilin yanvar ayında Azərbaycan nümayəndə heyəti tərkibində Versal Sülh Konfransına - Parisə
gələn Ceyһun bəy 1920-ci ildən - ölkəsi sovetlərin işğalına məruz qaldığından ömrünün sonunadək - 1962-ci
ilədək Fransada yaşamalı olmuşdur.
Parisdə C.Hacıbəyli fransız mətbuatı ilə, o cümlədən “La Revue de Monde Musulman”, “La Revue
des Deux Mondes”, “La Vulleten du Somite Franse Orient”, “La Revue Sopempr ain; “ La Revue politie et
Parlamentariqe”, “Le Fiqaro” və s. qəzet və jurnallarla fəal əməkdaşlıq etmişdir. Bu nəşrlərdə C.Hacıbəyli Sovet hökumətinin siyasəti ilə bağlı küllü miqdarda məqalələr dərc etdirmişdir. Bundan başqa o, “İlk
müsəlman Respublikası Azərbaycan”, “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)”, “Azərbaycan
mətbuat tarixi”, “İslam əleyhinə təbliğat və onun Azər
baycandakı metodları” adlı elmi əsərlərin müəllifidir.
C.Hacıbəyli Parisdə fransız dilində nəşr olunan
“Qafqaz” və Münhendə Azərbaycan və rus dillərində
çıxan “Azərbaycan” jurnallarının redaktoru olmuşdur.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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“Naşe obşeye delo” yazırdı: “Mərһum “Svoboda” radiosunun əsasını qoyanlardan və təşkilatçılarından
biri idi. O, həm də Münhendəki SSRİ-ni Öyrənən
İnstitutun müxbir üzvü idi. Ceyhun bəy “Вестник
Института по изученийу СССР” və bir sıra digər bu
kimi jurnallarında çoxlu elmi məqalələr çap etdirmişdir. Göründüyü kimi, mənbədə C.Hacıbəylinin həyat
və fəaliyyəti barədə xeyli məlumat verilmişdir. Təbii
ki, bir nekroloqda Ceyhun bəyin bütün ömür və yaradıcılıq yolu əhatə oluna bilməzdi.
C.Hacıbəylinin bioqrafiyası ilə bağlı bəzi yazılarda
onun 1891-ci il fevral ayının 2-də anadan olduğu göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Әdəbiyyat və
İncəsənət Arxivində (ARDƏİA) C.Hacıbəylinin fonduna
daxil olan sənədlər elmi-texniki cəhətdən işlənmişdir.
Həmin sənədin müqəddimə hissəsində arxeoqraf Adil
Aslanov yazır: “C.Ə.Hacıbəyli 1891-ci ildə fevral ayının
2-də məşhur Hacıbəylilər qardaşları - Üzeyir, Zülfüqarın ailəsində anadan olmuşdur” (117). Doğrudur, müəllif “fevral ayının 2-si” ifadəsini hansı məxəzdən götürdüyünü göstərmir, lakin bu fakt özlüyündə maraqlıdır.
Bundan xeyli əvvəl - 1987-ci ildə Mövsüm Әliyev
də “Әdəbiyyat və incəsənət” qəzetində “C.Hacıbəyli”
adlı məqaləsində yazırdı: “Çoxşaxəli fəaliyyəti ilə tək
cə Azərbaycanda deyil, Qərbi Avropada da yaxşı tanınan Ceyhun bəy Әbdülһüseyn oğlu Hacıbəyli 1891-ci
il fevralın 2-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
Müəllif çoxlarından fərqli olaraq məqalədə Ceyһun
bəyin ömür yolunu daha çox rəqəmlərin gücü ilə işıqCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

45

landırmağa səy göstərmişdir: 1907-ci ilin sonunda
Ceyһun bəy “İslamiyyə” mehmanxanasında “Leyli və
Məcnun” operasının ilk tamaşasına һazırlaşanlar cərgəsindədir. 1908-ci il yanvarın 12-də o, Tağıyev teatrında operanın ilk tamaşasında İbn-Səlam rolunu ifa edir.
Az sonra Әli bəy Hüseynzadənin müdir olduğu (18761941) “Səadət” məktəbində müəllim işləyən C.Hacıbəyli elə həmin il (1908) Peterburq Universitetinin hüquq
fakültəsinə daxil olur. 1909-cu ilin yayında təhsilini da
vam etdirmək niyyəti ilə Parisə yola düşür və Sobronna
Universitetinə daxil olur. 1916-cı ildə Ceyһun bəy Bakıya qayıdır. 1917-ci ildə o, “İttiһad” və “Müsəlmanlıq”
(heç şübhəsiz, müəllif burada Müsəlman Komitəsinin
“İzvestiya” qəzetini nəzərdə tutmuşdur - T.A.), 1918-ci
ildə “Azərbaycan” qəzetinə redaktorluq edir.
C.Hacıbəyli һaqqında Sovet һökuməti tarixində
ilk dəfə mətbuatda çıxış edən Mövsüm Әliyevin bu
cəsarətli addımı heç şübһəsiz, təqdirəlayiqdir. Bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, müəllif məqalədə bir çox
qüsurlara da yol vermişdir. Məsələn, yazır ki, Ceyһun
bəy Parisdən Bakıya 1916-cı ildə qayıtmışdır. Halbuki, һələ 1915-ci ilin əvvəllərində Ceyhun bəy “Kaspi”
qəzetində yazırdı: “...Müsəlman Qadınları Xeyriyyə
Cəmiyyəti bu gün Qars acları xeyrinə Tağıyev teatrında Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Әsli və Kərəm” obrazını
tamaşaya qoydurdu. Bu məqsədə görə artistlər pulsuz
oynayacaqlar. Әsərin müəllifi də pul almaqdan imtina
etmişdir” (118).
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Yaxud, “Sədayi-Qafqaz” özünün 1915-ci il 25 noyabr tarixli 147-ci nömrəsində xəbər verirdi ki, noyabrın 23-də “Nicat” cəmiyyətində iclas olmuş və müsəlman müəllimlərinin Bakıda qurultayını çağırmaq
məsələsi müzakirə edilmişdir. Qurultayın proqramını
hazırlamaq üçün seçilmiş komissiyanın tərkibində C.
Hacıbəylinin adı göstərilir. Deməli, C.Hacıbəyli 1915ci ildə artıq Bakıya dönmüşdü.
Parisdə nəşr olunan aylıq, illüstrasiyalı “Franse
İslam” jurnalının 1925-ci il tarixli 29-cu nömrəsində dərc olunmuş “Azərbaycanın teatrı Parisdə” adlı
məqalə də C.Hacıbəylinin ömür yolunu öyrənmək
baxımından da maraq doğurur. Məqalənin müəl
lifi Jozef Kastani Ü.Hacıbəylinin 1891-ci ildə anadan olduğunu qeyd edir. Lakin elə həmin məqalədə
müəllif qeyd edir ki, C.Hacıbəylinin böyuk qardaşı
Ü.Hacıbəyli 1888-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur.
Halbuki, böyük bəstəkar və dramaturq Ü.Hacıbə
yovun 1885-ci ildə Ağcabədidə anadan olduğu һamı
tərəfindən qəbul edilmiş faktdır. Doğrudur, “Ü.Hacıbəyovun şəhadətnaməsi 1896-cı ildə yazılmışdır.
Şəһadətnamənin Azərbaycan mətnində il - “1896”,
rus mətnində “1897” göstərilmişdir” (119). Bununla
belə, Ü.Hacıbəyovun təvəllüdü barədə Üzeyirşünaslar arasında ciddi fikir ayrılığı olmamışdır.
Qəribə burasıdır ki, C.Hacıbəylinin ömür yolu,
xüsusilə də doğum tarixi haqqında dolaşıqlığı məһz
C.Hacıbəylinin özü yaratmışdır. O, Parisdə öz xətti ilə
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doldurduğu anketlərin birində doğum tarixini belə
göstərmişdir: “1891-ci il, 3 fevral” (120). 60-cı illərin
əvvəllərində qələmə aldığı “İlk Azərbaycan operası
necə yaranmışdır” əsərini isə C.Hacıbəyli belə başlayır: “Musiqi lap kiçik yaşlarımızdan qardaşım Üzeyirlə (o, məndən üç yaş böyük idi.) (kursiv C.Hacıbəylinindir - T.A.) məni cəlb etmişdi” (yenə orada). Әgər Ü.
Hacıbəyovun doğum tarixini 1885-ci il götürsək, onda
belə çıxır ki, C.Hacıbəyli 1888-ci ildə anadan olmuşdur. Yox, əgər C.Hacıbəylinin öz xətti ilə yazdığı əsərə
əsaslansaq, onda belə çıxır ki, 1888-ci ildə Ü.Hacıbəyli
anadan olmuşdur. Әlbəttə, bu inandırıcı deyil və yalnız məntiqin gücünə söykənən bir mülahizədir. Ma
raqlıdır ki, C.Hacıbəyli sanki bu rəqəmlərin nə vaxtsa,
bir söz-söhbətə səbəb ola biləcəyini də duyubmuş
kimi özü bütün bunların səbəbinin açıqlamışdır.
1950-ci illərdə qələmə aldığı “Bir il xəyallarda...
və bütöv bir ömür” adlı bədiipublisistik əsərində C.Hacıbəylinin yazırdı ki,
qardaşlarımın doğum haqqında şəhadətnaməsindəki
qeyri-dəqiqlik ucbatından sənədlərini məktəbə qəbul
etməmişlər. Beləliklə, məlum olur ki, təvəllüdlə bağlı
bütün dolaşıqlıqlar məһz doğum haqqındakı şəhadətnamədəki qeyri-dəqiqliklə əlaqələndirilir.
C.Hacıbəylinin ömür yolu haqqında oğlu Timuçin Hacıbəyli belə yazmışdır: “Atam, Ceyһun bəy
Hacıbəyli 1891-ci ildə Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağın bir hissəsi olan Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.
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Təhsilini əvvəlcə Bakı və Peterburqda, sonra isə Parisdə almışdır. Bakıya qayıtdıqdan sonra jurnalistlik
etmiş, “İttiһad” və “İslam” (Müsəlman Komitəsinin
“İzvestiya” qəzeti nəzərdə tutulur - T.A.) qəzetlə
rinin baş redaktoru, 1918-ci ilin may ayının 28-dən
“Azərbaycan” qəzetinin redaktoru olmuşdur.
1919-cu ildə anam və böyük qardaşım ilə Parisə
getmiş, orada keçirilən Versal Sülh Konfransında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin məsləhətçisi kimi
iştirak etmişdir. Yeni siyasi quruluş yarandıqdan sonra iş elə gətirmişdi ki, atam Azərbaycana qayıtmamış
və bütün ömrünü Azərbaycanın, doğma Vətəninin
tarixini və mədəniyyətini dünyaya yaymağa sərf etmişdir” (121).
C.Hacıbəylinin müһacirətə qədərki həyatından
danışarkən onun “Azərbaycan” qəzetinin redaktoru
olduğu dövrü xüsusi vurğulamaq vacibdir. Həmin
dövrdə o, son dərəcə fəal və məһsuldar çalışır, Şərqdə
ilk demokratik Respublikanın - Azərbaycan dövlətinin formalaşdırılmasına böyük əmək sərf edirdi. İllər
keçəcək, C.Hacıbəyli həmin illəri xatırlayaraq yazacaqdır: “1918-ci ilin avqustunda Gəncəyə (Gözəl Gəncə)
gələr-gəlməz yeni təşkil olunmuş hökumətimizlə təmasa girdim. Rəhmətlik xoş simalı və nəcib qəlbli Nəsibbəy mənə Şəfibəy ilə bərabər rəsmi “Azərbaycan”
qəzetimizin nəşri ilə məşğul olmağı təklif etdi (122 ). C.
Hacıbəyli həmin məqalədə daha sonra, “Azərbaycan”
qəzetini nəşrə başlarkən üşləşdiyi çətinliklərdən bəhs
edir. “Nəhayət, bütün maneələr dəf olundu və “AzərCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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baycan”ımızın ilk sayı sentyabrın 15-də çıxdı” (yenə
orada). Bundan sonra C.Hacıbəyli üst-üstə “Azərbaycan”ın 88 nömrəsinə redaktorluq etmişdir.
Ceyhun bəyin bioqrafiyasından bəһs edərkən qeyd
olunmalıdır ki, 1919-cu il onun həyatının dönüş ili olmuşdur. 1918-ci ilin sonlarında AXC һökümətinin
göstərişi ilə 1919-cu ildə açılacaq Versal (Paris) Sülh
Konfransında iştirak etmək üçün nümayəndə һeyəti
təşkil olundu. Azərbaycan parlamentinin sədri, bitərəf
Әlimərdan bəy Topçubaşovun (1863-1934) rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin tərkibinə “Musavat” Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü Məmmədһəsən
Hacınski (1875-1931), parlamentin və “Hümmət” Partiyasının üzvü Әkbərağa Şeyxülislamov (1891-1961),
parlamentin və “İttihad” Partiyasının üzvü Mir Yaqub
Mirmeһdiyev (1891-1952), parlamentin və sosialist
fraksiyasının üzvü Məmməd Məһərrəmov (19091982), parlamentin üzvü, bitərəf Әhmədbəy Ağayevlə
(1869-1939) yanaşı, C.Hacıbəyli də heyətə daxil idi.
1919-cu ilin yanvarında Vətəndən ayrılan C.Hacıbəyliyə bir daha Azərbaycana qayıtmaq nəsib olmadı. O, ömrünün sonunadək Fransa paytaxtında yaşamış, orada da vəfat etmiş və 1962-ci ildə Parisin SenKlu qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur.
Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi
fikir tariximizdə mühüm rol oynamış C.Hacıbəylinin
həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsinə yalnız son illər
təşəbbüs göstərilmiş, bu mövzuda bir neçə sanballı
məqalə yazılmışdır. Biz həmin məqalələrə, digər möCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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təbər mənbələrə, o cümlədən arxiv sənədlərinə istinad
edərək, C.Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolunun
ən önəmli məqamlarını xronoloji ardıcıllıqla təqdim
etməklə Ceyhun bəyin tərcümeyi-halı və ədəbi taleyi ilə bağlı müəyyən fikir ayrılıqlarına, mübahisələrə,
dolaşıqlıqlara son qoymaq istərdik:
- Zülfüqar (1884-1950) və Üzeyir (1885-1948) Hacıbəylilərin kiçik qardaşı Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu
Hacıbəyli 1891-ci il fevral ayının 3-də Şuşada anadan
olmuşdur;
- ibtidai təhsilini Şuşada görkəmli maarifçi publisist, naşir, redaktor, tərcüməçi Haşım bəy Vəzirovun
(1867-1916) müdir olduğu ikisinifli rus-tatar məktəbində, orta təhsilini Bakıda realnı məktəbdə almışdır;
- ilk mətbu hekayələrini “Proqres” qəzetinin 1907ci il tarixli 5-ci nömrəsində dərc etdirir;
- 1908-ci ildə Əli bəy Hüseynzadənin müdir olduğu “Səadət” məktəbində dərs demişdir.
- 1908-ci il yanvarın 12-də Üzeyir Hacıbəylinin
Hacı Zeynalabdin Tağıyev teatırında səhnəyə qoyulan
“Leyli və Məcnun” operasında İbn Səlam və Nofəl rollarını oynamışdır;
- dövrünün məşhur milyonçusu, xeyriyyəçi Murtuza Muxtarovun maddi və mənəvi dəstəyi ilə 1908-ci
ildə Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olunur;
- 1909-cu ilin yayında təhsilini davam etdirmək üçün
Parisə gedir. Əvvəl Sor-bon Universitetində, sonra Ali
Politexnik Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirir;
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- 1908-1909-cu illərdə milyonçu Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində oxumuşdur;
- “Baku” qəzetində “Zaqafqaziya kəndlisinin həyatından” adlı ilk hekayəsini (123), “İncəsənət və müsəlmanlar” adlı ilk publisistik məqaləsini (124) 1909-cu
ildə dərc etdirmişdir;
- “Kaspi” qəzetində 1912-1917-ci illər ərzində 229
məqalə və hekayə dərc etdirmişdir. “Kaspi”də ilk publisistik məqaləsi “Bizim pessimizmimiz” (125), ilk he
kayəsi “Barışmaz ata”dır (126);
- 1909-cu ildə Turgenevin “Pulsuzluq” hekayəsini
dilimizə çevirmişdir;
- 1910-cu ildə Gi de Mopassanın “Yolçu” hekayəsini tərcümə etmişdir;
- 1911-ci ildə Azərbaycanın şair qadınlarının həyat
və yaradıcılığından bəhs edən məşhur “Azərbaycanın
gülləri” adlı məqaləsini yazmışdır;
- 1911-ci ildə “Hacı Kərim” povestini rus, 1917-ci
ildə Azərbaycan dillərində nəşr etdirmişdir;
- C.Hacıbəylinin “Kaspi” qəzetində “Həsən bəy
Məlikovun xatirəsi” (90) və “Müsəlmanın qeydləri”
rubrikası ilə “Yeddi il” adlı məqalələri (95) dərc edilir;
- Rusiya müsəlmanlarının liderlərindən İsmayıl
Qaspiralının vəfatı ilə əlaqədar C.Hacıbəylinin “İsmayıl bəy Qaspiralının xatirəsinə” adlı yazısı dərc
olunur (93);
-1917-ci ildə gündəlik siyasi-ictimai, iqtisadi qəzet
“İttihad” və yenə eyni ildə “Müsəlmanlıq” firqəsinin
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iki həftədə bir nəşr olunan siyasi-ictimai və ədəbi
orqanı “Müsəlmanlıq” qəzetlərinə redaktorluq etmişdir;
- “Azərbaycan” qəzetinin parlament orqanı kimi
ilk nömrəsi 15 sentyabr 1918-ci il tarixində-Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik işğalından,
zülmündən
azad etdiyi gün Gəncədə C.Hacıbəylinin redaktorluğu ilə işıq üzü görmüşdür. Qəzet 1919-cu il dekabrın 28-nə qədər C.Hacıbəylinin imzası ilə çıxmışdır.
O, ümumilikdə 443 nömrəsi çıxan qəzetin 88 nömrəsinə redaktorluq etmişdir;
- 1918-ci ildə “Azərbaycan” qəzetində “Böyük dövlətlər və biz” adlı məqaləsini dərc etdirmişdir (127);
- “Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 9 yanvar tarixli 83-cü nömrəsində “Möhtərəm oxucularımız”
adlı müraciətində yazıb: “Vətən və millət yolunda
əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən vəzifəmi
qəzetimizin müdiri sifəti ilə ifaya məşğul ikən vətən
övladlarının xahiş və əmrinə müti olaraq Cahan Sülh
Konfransına göndərilməklə üzərimə daha ağır və mə
suliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü. Bu böyük
xidməti möhtərəm yoldaşlarım ilə bərabər ifa üçün Avropaya getmək lazım olduğuna görə qəzet idarəsi işindən müvəqqəti olaraq ayrılıb əziz vətənimizin istiqlalı
məsələsinin istədiyimiz yoldakı həlli-hüsn ifasından
asılı olan məsul vəzifəmizin haqqında var qüvvəmizlə
çalışacağımızı əlavə etməyi və möhtərəm oxucularıCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mıza kamali-sidq və səmimiyyət ilə xudahafiz deməyi
özümə fərz bildim”.
- Azərbaycan parlamentinin 1918-ci il dekabrın 18də keçirilən iclasında Paris Sülh konfransına Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə C.Hacıbəyli də seçilir. Nümayəndə heyətinin tərkibində C.Hacıbəyli də
1919-cu ilin yanvarında Fransaya yola düşür və uzun
və çətin yolu qət edən nümayəndə heyəti nəhayət, mayın 7-də Parisə çatır;
- C.Hacıbəylinin də daxil olduğu Azərbaycan nümayəndə heyətinin aylarla sürən uzun, üzücü, gərgin,
eyni zamanda uğurlu diplomatik fəaliyyətinin nəticəsi
kimi 1920-ci il yanvarın 11-də Versal konfransının Ali
Şurası Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi de-fakto tanınması haqda qərar qəbul etdi;
- C.Hacıbəylinin “İlk müsəlman Respublikası
Azərbaycan” kitabı 1919-cu ildə Parisdə fransız dilində nəşr edilmişdir;
- 1925-ci ildə C.Hacıbəyli Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operasını fransız dilinə tərcümə etmiş və
Parisin “Femina” teatrında səhnəyə qoymuşdur;
- 1926-cı ildə C.Hacıbəyli “Revyu de Monde Müsulman” jurnalının 3-cü nömrəsində “Azərbaycan teatrı” adlı məqaləsini dərc etdirir;
- C.Hacıbəylinin redaktorluğu ilə 1926-cı ilin oktyabrında Parisdə fransız dilində
Azərbaycan Türk Federalist Demokratik Musavat
Partiyasının orqanı “Azərbaycan” jurnalının ilk nömrəsi işıq üzü görmüşdür;
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- 1925-ci ildə “Societe Asiatique” cəmiyyətinin
“Journal Asiatique” məcmuəsində “XVIII əsrin əvvəllərinin Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu ağa Bakıxanov” məqaləsi dərc olunur;
- 1930-cu ildə Londonda “Asiatie Review” məcmuəsində “Azərbaycan mətbuatı tarixi” əsərləri çap edilir;
- Yazıçı-publisist Qafqaz mühacir mətbuatında fəal
iştirak etmiş, “La Revue dü monde musulman” (burada o digər məqalələri ilə yanaşı, “Pervaya musulmanskaya respublika - Azerbaydjan” əsərini çap etdirmişdir), “Le bulletin dü comite France-Orient”, “La Revue
contemporaine”, “La Revue Politique et Parlamentaire”, “La Revue des Jeunes”, “Le Fiqaro” və s. kimi
mətbu orqanlarla birgə işləmiş, bir neçə il məşhur “La
Revue de deux Mondes” fransız jurnalının əməkdaşı
olmuşdur;
- 1934-cü ildə “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz
Azərbaycanı)” əsərini Parisdə “Asiya” jurnalında fransız dilində nəşr etdirmişdir;
- “La Revue de deux Mondes” fransız jurnalının
1934-cü il ilk nömrəsində (yanvar) C.Hacıbəylinin çox
maraqlı “SSRİ-də ziyalılar” məqaləsi dərc edilmişdir;
- C.Hacıbəyli 1940-cı ildə fars şairi Ə.Firdovsinin
həyat və yaradıcılığı haqqında da məqalə yazmışdır;
- C.Hacıbəylinin Bakıda dünyaya gəlmiş oğlu
Ceyhun 1937-ci ildə Paris Hərbi Akademiyasını müvəffəqiyyətlə bitirəndən sonra alman faşizminə qarşı
vuruşmaq üçün cəbhəyə gedir. Düşmənlə döyüşmək
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üçün təyyarəsi ilə səmaya qalxan 23 yaşlı Ceyhun bərabər olmayan vuruşda qəhrəmanlıqla həlak olur.
- C.Hacıbəylinin kiçik oğlu Timuçin Hacıbəyli
1922-ci ildə Parisdə dünyaya göz açmış, 1993-cü ildə
vəfat etmişdir;
- C.Hacıbəyli fransız şərqşünası A.Bеnniqsеn və
Ş.L.Kеlkеjеnin Parisdə çap еtdikləri “Rusiyada 1920ci ilə qədər çıхan müsəlman mətbuatının tariхi” əsərinin Azərbaycan bölməsinin hazırlanmasında iştirak
еtmişdir;
- İkinci Dünya Müharibəsi dövrünü (1939-1945)
SSRİ-dən çıxan bütün mühacirlərin, o cümlədən Azərbaycan mühacirlərinin fəaliyyətində durğunluq illəri
kimi xarakterizə etmək olar;
- Müharibənin bitməsindən dərhal sonra C.Hacıbəyli bəy bir neçə istiqamətdə fəaliyyətini davam
etdirir: legionerləri problemləri ilə məşğul olur, SSRİ-yə qarşı soyuq müharibənin təşkilatçısı Amerikan
Komitəsi, onun 1950-ci ildə Münhendə təsis etdiyi SSRİ-ni Öyrənən İnstitutla sıx əməkdaşlıq edir, İnstitutun
“Dərgi” jurnalına, digər mühacir mətbu orqanlarına
məqalələr yazır, Azərbaycanlıların Milli Birlik Komitə
sinin (Münhen) təşkilində, eləcə də məşhur “Azadlıq”
radiosunun yaradılmasında (“Azadlıq” radiosunun
Azərbaycan xidmətinin ilk verilişi 1953-cü il martın
6-da efirə getmişdir) yaxından iştirak edir;
- 1951-1954-cü illərdə Münhendə Azərbaycan və
rus dillərində buraxılan jurnallara redaktorluq edir;
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- 1940-50-ci illərdə məşhur “Müəzzinin lənəti”, “Baş
tutmayan ziyarət”, “Neydanovun işi”, “Şamaxı məhkəməsi”, “Mindiyimiz səfinə”, “Səhər”, “Toy”, “Ağıla
gəlməz bədbəxlik” adlı hekayələrini, “Stalinin öpüşü
və ya staxanovçu Fatimə” sinopsisini, “Bir il yuxularda
və bütöv bir ömür” memuarını, ““Leyli və Məcnun”
operası necə yarandı” xatirəsini, çoxsaylı tarixi, ədəbi
və antisovet siyasi məqalələrini qələmə almışdır;
- 1959-cu ildə “İslam əleyhinə kampaniya və onun
Azərbaycanda metodları” adlı iri həcmli araşdırmasını
fransız dilində çap etdirir;
- C.Hacıbəyli 1962-ci il oktyabr ayının 2-də dünyasını dəyişmiş, Parisin Sen-Klu məzarlığında dəfn edilmişdir;
- C.Hacıbəylinin vəfatı münasibəti ilə Münhendə
rus dilində çıxan “Naşe obşeye delo” mühacir qəzeti
özünün 1962-ci il 21 oktyabr tarixli 157-ci nömrəsində
nekroloq dərc etmişdir;
- Azərbaycan mühacirlərinin Türkiyədə - Ankarada nəşr etdikləri aylıq “ictimai fikir məcmuəsi” “Mücahid” jurnalının 1963-cı il nömrəsində “Ceyhun bəyin
vəsiyyəti” adlı irihəcmli məqalə dərc olunmuşdur.
C.Hacıbəylinin ömür yolu və fəaliyyəti ilə bağlı sadalananlar nə qədər dəyərli olsa da, bu cəfakeş maarifçi, böyük salnaməçi-publisist, istedadlı yazıçının ya
radıcılığı daha geniş və dərindən öyrənilməyə, təbliğ
olunmağa layiqdir.
Heç şübhəsiz, C.Hacıbəylinin mənən Vətənə qayıtmasında, xaricdəki ədəbi-mədəni irsimizin topCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lanmasında Ramiz Abutalıbovun misilsiz xidmətləri olmuşdur. Təmənnasız, şəxsi təşəbbüsü һesabına
müһacirətdəki mədəni-mənəvi sərvətlərimizi top
layan R.Abutalıbov C.Hacıbəyliyə məxsus yüzlərlə
sənədi Parisdən gətirməklə böyük qələm sahibinin,
alovlu vətənpərvərin həyat və fəaliyyətini dərindən
öyrənməyə imkan yaratmış oldu. “C.Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri” (tərtibçilər: M.Teymurov, A.Aslanov) adı
ilə buraxılmış kitab (128) bu mənada çox faydalıdır.
Buraya C.Hacıbəylinin mühacirətdə yazdığı əsərlərin
bir qismi daxil edilmişdir.
C.Hacıbəylinin 1919-cu ilədək yaradıcılığını araşdırmaq, bu barədə qəti söz demək üçün һər şeydən
əvvəl ədibin həmin dövrdəki imzalarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Məhz bundan sonra C.Hacıbəylinin
Parisə getməsinədək olan dövrdə mətbuat və əbəbiyyatımızdakı yeri və rolu barədə danışmaq olar. Məsələ
burasındadır ki, illər uzunu, mətbuat tariximiz birtərəfli, bəzən qərəzli araşdırıldığından C.Hacıbəyli yaradı
cılığından bəhs edilməmişdir. Onun ən böyük günahı
isə “bolşevik mətbuatı” ilə əməkdaşlıq etməməsində
olmuşdur.
C.Hacıbəyli irsinə bu cür münasibət bəzi dolaşıqlıqlara gətirib çıxarmışdır. İmzaları öyrənilməyibsə,
təbii ki, yaradıcılığının araşdırılmasından da söhbət
gedə bilməzdi və əksinə. “Әdəbiyyat qəzeti” 1993-cü
il 5 mart tarixli 9-cu sayında C.Hacıbəylinin Әһməd
Cavadla bağlı “Azərbaycan” (Münһen) dərgisinin
1952-ci il 4-cü nömrəsində dərc edilmiş iki məqaləsini
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vermişdir. Məqalələrin təqdim olunması münasibətilə
yazılmış ön sözdə oxuyuruq: “Ceyһun Hacıbəyli yeddiyə qədər imza ilə məqalələr yazıb, “C.Hacıbəyli” də
həmin imzaların biridir”. Yazılanlar böyük maraq do
ğursa da, C.Hacıbəylinin imzaları barədə ətraflı təsəvvür yaratmır.
Professor Ş.Qurbanov C.Hacıbəylinin imzası
һaqqında aşağıdakıları deməklə kifayətlənmişdir:
“Ceyhun Hacıbəyov bütün məqalələrini “Dağıstani”
ləqəbi ilə imzalamışdır. Bu da təsadüfi deyildir: o, əslən Dərbənddən idi” (107, s. 44-45). Әlbəttə, deyilənlər
etiraz doğurmur. Lakin fikrimizcə, C.Hacıbəylinin
imzası haqqındakı bu qeydləri qənaətbəxş saymaq olmaz. Yeri gəlmişkən, onu da əlavə edək ki, C.Hacıbəyli daha çox yaradıcılığının ilk dövründə, daha dəqiq
desək, mühacirətə qədərki illərdəki yazılarına “Dağıstani” imzasını qoyardı.
Tanınmış tədqiqatçı Qulam Məmmədli 1977-ci ildə
“İmzalar” adı ilə nəşr etdirdiyi kitabda yazırdı: “...
göstərilən çətinliklər üzündən bunların (imzalar nəzərdə tutulur – T. A.) bəziləri tam dəqiqləşdirilməmiş, bir
çox gizli imzalar kitaba daxil edilməmişdir” (119, s. 5).
Adıçəkilən kitabda göstərilir: “Dağıstani” - Cəmaləd
din Məmmədzadə, “Kaspi”, “Səda”; (32) “C.Dağıstani” - Cəmaləddin Məmmədzadə, “Kaspi”, 1910-1911;
(s. 37) “C.Dağıstani” - Cəmaləddin Məmmədov, jurnalist” (119, s. 105).
Bir çox tutarlı, təkzibolunmaz faktlar imkan verir
ki, göstərildiyi kimi, “Kaspi” qəzetində “Dağıstani”,
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“Dj.Dağıstani”, “C.Dağıstani” imzalarının Cəmaləddin Məmmədzadəyə aid olmadığını söyləyək. Bunun
üçün C.Məmmədzadə barədə bir qədər ətraflı bəhs etmək lazımdır. C.Məmmədzadə 1864-cü ildə Dərbənddə anadan olmuş, ilk təһsilini aldıqdan sonra İstanbula
getmiş, bir müddət orada qalıb sonra Tiflisə dönmüş,
Şahtaxtinskinin buraxdığı “Şərqi-Rus” (1904) qəzetində çalışmışdır. Bolşevik ideyalarının alovlu təbliğatçısı Cəmaləddin əl-Dağıstani də cəlb edilmişdir”. “O,
“Qoç-Dəvət”in Azərbaycan mətnlərinin redaktəsində
iştirak edirdi” (129, s. 32). “Yeni İrşad” qəzeti C.Məmmədzadənin ölümü münasibəti ilə 1911-ci il 23 oktyabr
tarixli 45-ci nömrəsində onu “mətbutımızın xəstə və
ac fəhləsi” adlandırır, C.Məmmədzadənin ölümünü
“Mətbuata və millətə ağır zərbə” kimi qiymətləndirir.
C.Məmmədzadə “Səda” ilə də əməkdaşlıq etmiş, ən
çətin, ağır yükü öz çiyninə götürmüşdür. O, ömrünün
sonunadək bolşevik ideyalarına sadiq olmuş, bu əqidə
uğrunda hər cür məhrumiyyətlərə, əzablara dözərək
gecə-gündüz çalışmışdır. Təsadüfü deyil ki, mollalar
onu “bidin” adlandırırdılar.
“Yeni İrşad”ın xatırladığımız sayından məlum olur
ki, C.Məmmədzadənin gizli imzası “Dani” olmuşdur.
Beləliklə, C.Məmmədzadə bolşevik əqidəli jurnalist
olmuş, əsasən “Şərqi-Rus”, “Qoç-Dəvət”, “Səda” qəzetlərində çalışmış, məqalələrini daha çox “Dani” gizli imzası ilə dərc etdirmişdir. Bütün bunlardan fərqli
olaraq, C.Hacıbəyli əsasən adları çəkilən qəzetlərdən
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məqsədinə, məzmununa görə tamamilə seçilən “Kas
pi” qəzeti ilə əməkdaşlıq etmişdir. C.Hacıbəylinin
dəst-xətti, toxunduğu mövzular, məsələlərə munasibəti
də özünəməxsusluğu ilə seçilir. C.Hacıbəyli “Kaspi”də
demək olar ki, bütün yazılarını “Müsəlmanın qeydləri”
rubrikası ilə çap etdirmişdir. Bu rubrika isə qəzetin səhifəsindən 1918-ci ilədək (C.Məmmədzadə 1911-ci ildə
vəfat etmişdir) düşməmişdir. C.Hacıbəyli bu müddət
ərzində “Kaspi”də “D..”, “Dj”, “Dj. D.- ni”, “Dj.Dağıstani”, “C.Dağıstani”, “Cey Dağıstani” imzaları ilə yazılar
vermişdir.
Dil, üslub, mövzu, xüsusilə başqa digər təkzibolunmaz faktlar da sübut edir ki, həmin imzalar məhz
C.Hacıbəyliyə məxsusdur. 1911-ci ildə “Baku” qəzeti
özünün 7 sentyabr tarixli 201-ci nömrəsində xəbər verirdi ki, “Les mille noufelles” jurnalında gənc müsəlman yazıçısı Dağıstaninin “Hacı Kərimin bir günü”
һekayəsi çap olunmuşdur. Xəbərdə deyilir ki, məlum
olduğu kimi Qafqaz mətbuatında “Dağıstani” təxəl
lüsü ilə 1891-ci ildə Şuşada anadan olmuş Ceyhun
bəy Hacıbəyov kimi tanınır. O hekayəni fransız dilinə
Vaһab Atamalıyev tərcümə etmişdir.
“Kaspi” qəzetinin 1915-ci il 13 fevral tarixli, 34-cü
nömrəsindəki “Biz nə etməliyik” adlı məqaləsinin sonunda “D.Dağıstani” imzası yazılmışdır. Məqalənin
P.S.- i isə “D.D.- ni” ilə imzalanmışdır. Deməli, bütün
əvvəlki və sonrakı “D.D.- ni” lər də D.Dağıstaniyə,
yəni C.Hacıbəyliyə məxsusdur.
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Qəzetin 1917-ci il 8 sentyabr tarixli 201-ci nömrəsində C.Hacıbəylinin “Kaspi”nin redaktoruna məktubu
dərc edilmişdir. Orada o, qəzet vasitəsilə oxucularına
Bakı müsəlman cəmiyyətləri komitəsinin “Xəbərləri”ndə fəaliyyətini dayandırdığını çatdırır və bu barədə Komitə rəһbərlərinə də məlumat verdiyini bildirir.
Məktubun sonunda imza belə göstərilir: “Ceyhun Hacıbəyov (D.Dağıstani)” Gətirdiyimiz sonuncu fakt da
sübut edir ki, yuxarıda sadalanan imzalar məhz C.Hacıbəyliyə məxsusdur.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası S.Mümtaz adına Dövlət Әdəbiyyat və İncəsənət
Arxivinin C.Hacıbəyliyə aid 643 nömrəli fondunda
saxlanılan, Ceyһun bəyin 1950-ci illərdə qələmə aldığı
“İlk Azərbaycan operası necə yarandı” adlı xatirəsində
“Kaspi” qəzetində “Cey Dağıstani” ləqəbi ilə məqalələr
yazdığını göstərmişdir. C.Hacıbəyli “Kaspi”dən əlavə,
“İrşad”, “Həqiqət”, “Baku”, “Proqress”, “İttihad”, sonralar azərbaycanca və rusca “Azərbaycan” qəzetlərində də yazılarını yuxarıda göstərilən imzalarla dərc etdirmişdir.
C.Hacıbəylinin imzalarının üzə çıxarılması, yüzlərlə məqaləsi, onlarca bədii əsəri, xeyli tərcüməsi olan
böyük qələm sahibinin mətbuat və ədəbiyyat tariximizdə layiq olduğu qiyməti vermək baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
C.Hacıbəyli ilə bağlı təqdirəlayiq araşdırmalarla
yanaşı, bəzən bu mövzuda ən azı təəccüb və təəssüflə
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qarşıladığımız mülahizələrlə, yazılarla da rastlaşdığımızı qeyd etməliyik. Az-çox tanınmış tədqiqatçılardan biri C.Hacıbəyli həyatından və yaradıcılığından
uzun-uzadı bəhs etdikdən, bir az da dəqiqləşdirsək,
artıq elmi dövriyyədə olan faktları təkrarladıqdan
sonra təəccüblə sual edir ki, görəsən niyə Ceyhun bəy
bəzi yazılarını “Dağıstani” imzası ilə yazmışdır, onu
Dağıstanla nə birləşdirirdi? Nəinki Ceyhun bəyi, eləcə də bütün Dağıstanı Azərbaycana birləşdirən ortaq
tarixi yaddan çıxarmaq, unutmaq olarmı? Bugünkü
ədalətsiz sərhədlər bizi ayırır, bu o deməkdirmi ki,
biz Dərbəndə yad nəzərlə baxaq?! Digər tərəfdən, əgər
sən yazıçının imzasının haradan qaynaqlandığını öyrənməmisənsə, hansı təxəllüslə yazdığını bilmirsənsə,
onun həyatından, əsərlərindən necə bəhs edə bilərsən!? Başqa birisi hansısa bir mənbəyə istinad edib,
min bir mötəbər mənbəni qulaqardına vuraraq C.Hacıbəylinin təvəllüd tarixi ilə bağlı polemikaya girişir,
bir başqası “Leyli və Məcnun” operası ilə bağlı bir xatirədəki məqama və operanın nümayişi ilə bağlı afişaya işarə vuraraq C.Hacıbəylinin müəllif hüququnun
pozulduğunu kor-koranə iddia edir və əlaqədar təşki
lat və insanları ədalətin bərpasına dəvət edir. Unudur
ki, bununla o, böyük Üzeyir bəyin şəxsiyyətinə kölgə
salmağa cəhd etmiş olur, düşünmür ki, bu məsələnin
“ədalətli həlli ilə”nə Ceyhun bəy bir şey qazanır, nə də
Üzeyir bəy bir şey itirir. Üzeyir bəyin ev muzeyində
C.Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olunmuş yubiley təd
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birində bir tədqiqatçı çıxışı ilə özünü gülünc vəziyyə
tə saldı. O, çox ciddi görkəmlə C.Hacıbəylinin İslamdan uzaq olduğunu, bu mövzu ilə maraqlanmadığını
əminliklə söylədi. Bu zaman tam qənaətə gəldim ki,
onun C.Hacıbəyli yaradıcılığından ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Axı C.Hacıbəylinin ilk yaradıcılığından son
dövr fəaliyyətinədək - mühacirətəqədər və mühacirət
zamanı bu mövzu aparıcı olmuşdur. Onun istər bədii,
istərsə də publisistik irsini dini mövzudan ayrı təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Bütün bu və buna bənzər qeyri- ciddi mülahizələrin əsaslı, tutarlı, tarixi və
təkzibolunmaz dəlillərləelmi dövriyyədən çıxarılması
günün tələbidir.
C.Hacıbəyli ilə bağlı ara-sıra rast gəldiyimiz bu
qəbildən qüsurlara diqqəti yönəltməyimiz bu mövzuda geniş diskussiya açmaq niyyətindən yox, yüzlərlə
məqaləsi, onlarca bədii əsəri, xeyli tərcüməsi olan böyük qələm sahibinin mətbuat və ədəbiyyat tariximizdə
layiq olduğu qiyməti vermək, onun irsinə obyektiv
münasibət bəsləmək istəyindən irəli gəlir.
3. Ədibin mühacirətəqədərki publisistikası: mövzu, ideya, sənətkarlıq məsələləri
Maarif və mədəniyyət
Xalqımızın ictimai fikir tarixində müstəsna iz buraxmış XX əsrin əvvəlləri ziddiyyətli, mürəkkəb, həm
də çox zəngin ədəbi proseslər dövrüdür. Әsrin əvCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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vəllərində fəaliyyət göstərən “Şərqi-Rus”, “Həyat”,
“Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin”, “Zənbur”, “Məzəli”,
“Şəlalə”, “Kaspi”, “Dirilik”, “Qurtuluş”, “Dəbistan”,
“Rəhbər”, “Məktəb”, “İrşad”, “Yeni İrşad”, “Açıq söz”,
“Azərbaycan”, “İşıq”, “İstiqlal” və s. kimi qəzet, jurnallar müxtəlif qüvvə və təbəqələrin cəmiyyətindəki yerini, rolunu, ziyalılar arasında ictimai-siyasi-ədəbi fikrin
istiqamətini, məslək, əqidə mübarizəsini, amal və mə
ramını parlaq əks etdirməklə yanaşı, həm də tərəqqi,
təkamül amili idi.
Mətbuat cəmiyyətdə gedən proseslərin güzgüsü,
eyni zamanda, təkanverici qüvvəsidir. Mətbuatla yanaşı, maarif müəssisələrinin sayı artır, bir-birinin ar
dınca məktəblər açılır, dünyəvi elmlər tədris edilirdi.
Böyüməkdə olan nəslin təlim-tərbiyəsi, onların maariflənməsi, tərəqqiyə meyil etməsi hər bir ziyalını düşündürürdü. Belə bir dövrdə, mühitdə yaradıcılığa
başlayan C.Hacıbəyli xalqın maarifə, mədəniyyətə,
tərəqqiyə yiyələnməsi üçün böyük həvəs və coşğunluqla mübarizəyə atılır. O, cəhaləti, nadanlığı amansız
tənqid atəşinə tutur, xilas yolunu maariflənməkdə gö
rürdü. “İncəsənət və müsəlmanlar” adlı məqaləsində
gənc qələm sahibi yazırdı: “Avropada yalnız güc və qılınc meydan sulayanda, Şərqdə poeziya və incəsənət
hakim idi” (124). Sonra müəllif indiki acınacaqlı vəziyyətə son qoymağın vaxtı çatdığını və bunun müm
künlüyünü qeyd edir. C.Hacıbəyliyə görə, mövcud
cəһalətdən bir çıxış yolu var: maariflənmək. O yazır:
“Qələm - qələbənin və təntənənin simvoludur”. MüəlCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lif təəssüf və kədərlə qeyd edir ki, həkim, hüquqşünas,
mühəndis, aqronomlarımız olsa da, bir nəfər belə rəssamımız, heykəltəraşımız, artistimiz yoxdur. O sual
edirdi: Yazıçı və şairlərimiz çoxdurmu?” .
C.Hacıbəyli məqalənin sonunda bu qənaətə gəlir ki,
maarifsiz, incəsənətsiz xalq məhvə məhkumdur. Odur
ki, bu vəziyyətə son qoymaq lazımdır. C.Hacıbəyli böyük yanğı və kədər hissi ilə xalqın müəyyən təbəqələrində hiss etdiyi, gördüyü passivliyi, durğunluğu,
naqis cəhətləri qamçılayır, onları əsrin tələbi ilə ayaqlaşmağa dəvət edir, maarifə, mədəniyyətə, xeyriyyəçiliyə səsləyirdi. Bu zaman müəllif publisistikanın bü
tün imkanlarından məharətlə və maksimum istifadə
edir, oxucunu inandırır, onu silkələyir, ayıldır. “Bizim
sentimentalizmimiz” adlı məqaləsində müəllif yazır:
“Bizim yalançı xeyirxahlığımıza lazımsız sentimentalizmimizi də əlavə etmək olar. Mən müsəlmanların
(Azərbaycan türkləri nəzərdə tutulur – T.A) sentimentalizmi һaqqında düşünəndə yadıma çox yayılmış bir
lətifə düşür. Bir varlı dərddən ağlayan kasıba yardım
etmək, onun əlindən tutmaq əvəzinə, bu bədbəxtin
halına ağlayır. Məsələ burasındadır ki, ağlayanın hər
ikisi - kasıb da, varlı da bizim xalqın nümayəndəsidir.
Hər ikisi kasıbdır. Ağlamaq əvəzinə, hər ikisinin mübtəla olduqları kasıblıqdan xilas yolu var. Ağlamağa
nə var ki... Çıxış yolu isə “mənəvi gümrahlıq, cəsarət,
enerji tələb edir” (68). Müəllif varlının mənəvi, lütün
maddi kasıblığını üz-üzə qoyur, hər ikisinin xalqa,
onun tərəqqisinə zərbə olduğunu açıqlayır.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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C.Hacıbəyli bir tərəfdən, lüt-üryanlara yardım etməyə səsləyirsə, digər tərəfdən, cəmiyyətin yarasına çevrilmiş bu cəhətin səbəblərini araşdırmağa səy
göstərir, onu sağaltmaq yollarından bəhs edir. Adıçəkilən məqalədə müəllif cəsarətli bir misal çəkir. Göstərir ki, ilk operamız “Leyli və Məcnun”un çox böyük
uğur qazanması qələm dostum, c-b Avaranın hesab etdiyi kimi heç də əsərin təkmil musiqisində deyil. Mə
lumdur ki, bu opera gənc bəstəkarın ilk təcrübəsidir
və musiqi də çox sadədir. Şübhəsiz, bəstəkarın sonrakı əsərləri daha təsirlidir. Bəlkə, qələm dostum c-b
Qubalının dediyi kimi, Füzulinin operadakı şeirləri
tamaşaçıları riqqətə gətirmişdir? Xeyr! Məlum ope
rada Füzulinin poemasından cüzi istifadə edilmişdir. C.Hacıbəyli maraqlı nəticəyə gəlir: qəlbin əbədi
matəmi bizim tərbiyəmizdədir. O da bizə farslardan
keçmişdir. Digər müsəlman xalqlarında ərəb, türk və
başqalarında bu, yoxdur. Farslarda isə bu cəhət ədəbiyyat və ruhanilik vasitəsilə formalaşmışdır. Әlbəttə,
müəllifin bu qənaəti ilk baxışda inandırıcı görünsə də,
xeyli mübahisəlidir.
C.Hacıbəyli fikrini sübuta yetirmək üçün faktlara müraciət edir. İl ərzində 10 ay ağlamağa məhkum
olan müsəlman sentimentalist olmaya bilərmi? Üç ay
- Məhərrəm, Səfər və Ramazanda ağlayırıq. Üç ay hissə-hissə digər müqəddəs günlərə təsadüf edir, yenə
ağlayırıq. Dörd ay öz ölülərimizə ağlayırıq. Normal
vəziyyətdə iki ay oluruq, onda da öz günümüzə ağCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lamalıyıq. Müəllif yazır: “Biz matəm içində doğulur,
matəm içində ölürük. Anamız bizə süd əvəzinə göz
yaşı əmizdirir” (yenə orada). Әlbəttə, müəllifin qəzəbini, һiddətini başa düşmək olar. “Anlamaq dərdi”
onu C.Məmmədquluzadə, M.Ә.Sabir kimi sarkastik
gülüş və ironiyaya əl atmağa sövq edirdi.
Müəllifin toxunduğu mövcud problemlər niyə
yaranmışdır? Niyə cəhalət, nadanlıq, ağlamaq əhvali-ruһiyyəsi maarifi, tərəqqini, mədəniyyəti üstələmişdir? C.Hacıbəylinin fikrincə, məktəblərin yoxluğu,
mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil edilmədiyi bir mühit
bu vəziyyətə məhkumdur.
C.Hacıbəyli yazılarında qonşu xalqlarda maarifin
geniş yayıldığını, nəticədə onların xeyli tərəqqi etdiyini həsədlə göstərmişdir. Maarifin məqsədyönlü, sistemli, daimi olmadığı bir cəmiyyətdə mənəvi şikəstlik
üçün zəmin yaranır. Müəllifin gəldiyi qənaət budur.
C.Hacıbəyli müşahidə etdiyi naqis cəhətləri ört-basdır
etmir, gizlətmir, əksinə, onu cəsarətlə mətbuat səhifəsinə çıxarır və tənqid edir. “Paxıllıq” adlı məqaləsində
(74) bu xüsusiyyəti “tərəqqiyə mane olan səciyyəvi
cəhətlərimizdən biri” hesab edir, ondan əl çəkməyin
vacibliyini vurğulayır.
“Bizim degeneratlarımız” adlı məqalədə müəllif
göstərir ki, bir nəfər 13 yaşlı qızı qaçırmaq istəyəndə
xoşbəxtlikdən һay-küyə polis gəlir və zorakılıq baş
tutmur. Müəllif bu xuliqanlığın arxasında böyük ictimai bəlanın durduğunu məһarətlə açıqlayır. Məlum
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olur ki, qızı qaçırmağa cəhd göstərən elə qızın nişanlısıymış. Kəbin pulunda valideynlər razılaşmırlar və
oğlan qızı qaçırmağı qərara alır.
- “Qızınızı mənə verin.
- Çox gözəl. Kəbinə nə qədər verəcəksiniz?
- 300.
- Razı deyiləm. 1000 ver” (69). Bu dialoqu verməklə
C.Hacıbəyli acınacaqlı bir səhnə təsvir edir.
Burada sanki insan taleyindən yox, mal alverindən
danışırlar. Әrə gedənin özünün razı olub-olmaması barədə düşünən yoxdur. Buna heç ehtiyac da yoxdur. Qız ata-anasının iradəsini sözsüz qəbul etməlidir.
Müəllif həyatda təsadüf olunan bu cür hadisəni təsvir
etməklə kifayətlənmir. O, cəmiyyətin və ruhanilərin
belə hallara münasibətini araşdırır. Dolğun faktlarla sübut edir ki, İslamda qadına qarşı bu cür alçaldıcı
münasibət yoxdur, bunlar sonradan formalaşmışdır.
Cəmiyyət, mövcud mühit belə halların baş verməsinə
səbəb olur. Nə qədər ki, təhsil, maarif, tərəqqiyə bi
ganəlik var, bizim cismani və ruһi pozğunluğu olan
adamlarımız - degeneratlarımız da olacaq.
C.Hacıbəyli ilk publisistika yaradıcılığında maarif, tərbiyə, mənəviyyat, mədəniyyət məsələlərinə
geniş yer verirdi. Bu təsadüfi deyildir. Peterburqda,
daha sonra Parisdə təһsil alan gənc qələm saһibi doğma Vətənindəki cəһalətlə barışmaq istəmir, ona qar
şı mübarizə aparırdı. “Etinasızlığımız” adlı məqalə
bu cəhətdən çox ibrətamizdir. Müəllif təəssüf hissi ilə
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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qeyd edir ki, etinasızlığımız, laqeydliyimiz daha çox
mənəvi sahədə üzə çıxır.
Müsəlman cəmiyyətində elmə, mədəniyyətə etinasızlıq əhvali-ruhiyyəsini o, belə açıqlayır: “Әdəbiyyatımız varsa, oxuyarıq, yoxdursa, oxumarıq. Rəsmimiz
varsa, baxarıq, yoxdursa, baxmarıq. Musiqimiz varsa,
qulaq asarıq, yoxdursa, asmarıq. Təhsilli adamlarımız varsa, lazımdır, yoxdursa, lazım deyil” (70). Bu
düşüncə tərzi ilə barışmayan müəllif kədərlə yazır ki,
nəyəsə nail olmağa çalışmaq hissi bizdə yoxdur. Biz
ancaq hay-küy salmağı bacarırıq. C.Hacıbəyli toxunduğu mövzunu “Kaspi”nin 1912-ci il 2 may tarixli 99cu nömrəsində dərc etdirdiyi “Ev tərbiyəsi haqqında
bəzi qeydlər” məqaləsində bir qədər də inkişaf etdirir, etinasızlığın, biganəliyin ailə tərbiyəsi ilə sıx bağlı
olduğunu göstərir. “Tərbiyə -insan həyatında başlıca
amildir” - yazan müəllif qeyd edir ki, mədəni xalqlar uşaqların tərbiyəsinə çox erkən başlayırlar, һələ
körpə ikən onların gələcək həyatlarının proqramları
müəyyənləşdirilir. Biz isə uşağın tərbiyəsi ilə o, 7-10
yaşına çatanda - məktəbə gedəndə başlayırıq. Həmin
vaxta kimi ailədə uşağa “pərəstiş edilən zərif predmet” kimi baxırıq. Uşaq 7 yaşa qədər hər şey edə
bilər. Məktəb yaşından isə onun һəyatında kəskin dəyişiklik baş verir.
Ata uşağı mədrəsəyə verəndə deyir:
- “Molla, bu uşağı al, özünü pis aparsa, döy, öldür”. Bəzi hallarda isə valideyn mövqeyini lap kəskinləşdirir:
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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- “Al, bu sənin şagirdindir. Әti sənin, sümüyü mənim” (yenə orada).
Şübhəsiz, falaqqaya hər uşaq dözmür və onun tərbiyəsi ilə “küçələr məşğul olur”. Bu uşaqdan nə olacaq?
C.Hacıbəyli cəmiyyətdə baş verən cinayət hadisələrini bu cür tərbiyənin nəticəsi hesab edir.
Məqalənin sonunda müəllif yazır ki, səhv tərbiyənin
sonunu daim artan cinayət statistikası daһa parlaq
əks etdirir.
C.Hacıbəyli uşaqların milli ruhda tərbiyə olunmasının, öz dilinə mükəmməl yiyələnməsinin, ədəbiyyata, mədəniyyətə sahib olmasının vacibliyi məsələsini məqaləsində dəfələrlə qaldırmışdır. Bu mənada
onun “Özümüzünkülər” adlı məqaləsi diqqəti cəlb
edir. “Kaspi”nin 1912-ci il 24 aprel tarixli 92-ci nömrəsində dərc olunan məqalədən məlum olur ki, müəllif
Zaqafqaziya şəhərlərinin birində maarifçi-müəllim ai
ləsində qonaq olur. Ev sahibinin körpə qızına tatarca
müraciət edən müəllif qızın ona təəccüblə baxdığını
yazır. Qızcığazın “köməyinə” atası gəlir: “Mənim Nellim tatarca bilmir”. Müəllif qonaq qıza rusca müraciət
edir. O, bülbül kimi ötür. C.Hacıbəyli yazır ki, mən ondan nə üçün ana dilini bilmədiyini soruşanda qız sifətini turşutdu:
- “Fu, tatarca istəmirəm, bu ayıbdır. Düzdürmü,
ata?”
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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C.Hacıbəyli maarifçi-müəllimin ailəsində rast gəldiyi bu hadisəni bədii təxəyyül yox, fakt adlandırır.
Qeyd edir ki, bu cür tərbiyənin nəticəsidir ki, Nigar
Nelli olmuşdur. Belələri müsəlman teatrına gedərmi?
Bu cür ailə tərbiyəsi alan uşaq böyüdükcə milli teatra getməyi özlərinə təhqir sayırlar: Beləliklə, təsirlər
altına düşür, öz mədəniyyətindən, maarifindən xəbərsiz olur. C.Hacıbəyli toxunduğu mövzuları, problemi
taleyin ixtiyarına buraxmır, ona dönür, ondan bir də
bəhs edir. Elə bu mövzunun davamı kimi, “Ordan-burdan” adlı məqaləsində də müəllif dil və mədəniyyətimizə ögey münasibətin acı, ağır nəticələrini göz yaşı
ilə qələmə alır (24). Peterburqda İmperator kütləvi kitabxanasının dövri mətbuat şöbəsində bir qafqazlının
erməni qəzeti oxuduğunu görür. “İqbal” sözü yazılmış
vərəqi şöbə müdirinə uzadanda, o, xeyli təəccüb edir:
- “Bu ki, müsəlman qəzetidir! Bizdə müsəlman qəzeti olmur deyə, o, vərəqi qaytardı.
- Niyə? Erməni, gürcü, yəһudi, latış, polyak qəzeti
olur. Lakin...
- Çünki müsəlman qəzetini heç kim soruşmur. Siz
birinci adamsınız ki müsəlman qəzeti ilə maraqlanırsınız. Nahaq yerə qəzeti saxlamağın mənası nədir?”
C.Hacıbəyli yazır ki, kitabxananı acı һisslərlə tərk
etdim: “İki sual məni rahat buraxmırdı: nə üçün Peterburqda belə mötəbər kitabxanaya müsəlman tələbələr
gəlmir? Nə üçün onlar doğma dildə oxumurlar?
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

72

Abid Tahirli

Ümumiyyətlə, tələbələrin təһsilə, doğma adətənənəyə, milli mədəniyyətə münasibəti mövzusu
C.Hacıbəylinin tez-tez üz tutduğu məsələlərdəndir.
“Tələbələrimiz barədə” (24), “Bir etirazla bağlı” (25)
məqalələrində peterburqlu müsəlman tələbələrin һəyatından bəhs edilir. Birinci məqalədə müəllif göstərir
ki, Novruzda tələbələr üçün kiçik məclis düzəltmək
niyyəti ilə onlara müraciət etdim. Təklifimi hamı ürək
dən bəyənsə də, һərə bir bəһanə gətirirdi. C.Hacıbəylinin fikirincə, bu cür mədəni-kütləvi tədbirlərin birgə keçirilməməsi də tələbələrin təlim-tərbiyəsinə təsir
edən amillərdəndir.
C.Hacıbəyli daһa bir acı faktı qələmə alır. Gimnaziya tələbəsindən hansı millətə mənsub olduğunu soruşsan, o, nə isə oğurlayıbmış kimi qızaracaq, sonra cavab verəcək: “müsəlman”. O, heç vaxt “tatar” deməyəcək. Belə bir ictimai mühit, tərbiyə üsulu cəmiyyətin
tərəqqisinə nə dərəcədə təkan verər?
Müəllif sanki bütün bunların nəticəsi kimi sual
verir ki, belə bir şəraitdə bir ziyalımız ad-san çıxarsa,
cəmiyyət onu necə qarşılayar? Daş-qalaqla. Cəmiyyətin ziyalıya cinayətkar münasibəti nəticəsində heç bir
istedad, o hətta dahi olmağa layiqdirsə belə, inkişaf
edə bilməz. O, dönə-dönə qeyd edirdi ki, ziyalı, maarif, mədəniyyət, sivilizasiya bizə yad olduqca, başqa
xalqlarla ayaqlaşa bilməyəcəyik. Müəllifin fikrincə, biz
geyimimizi yox, həyatımızı avropalaşdırmalıyıq.
Dil və məktəb mövzusu C.Hacıbəyli yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Sonrakı illərdə də müəllif bu
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məsələyə dönə-dönə qayıtmışdır. “Dil və məktəb”
məqaləsində müəllif yazırdı ki, son illər yerli xalqların ruslaşdırılması sürətlə, maneəsiz həyata keçirilirdi
(29). Lakin xalqların özünüdərk hissi, milli şüuru inkişaf etdikcə, bu ziyanlı, zərərli proses ləngiyir. C.Hacıbəyli haqlı olaraq sual verir: Nə üçün biz öz doğma
dilimizdə danışmamalıyıq? Nə üçün doğma dilimizin
öyrənilməsinə sədd çəkilməlidir? İnanmıram ki, yerli
xalq öz dilini bilərsə, o, pis vətəndaş kimi yetişəcək.
Tutaq ki, yerli xalq süni yolla öz dilini öyrənməkdən
məhrum edildi, bu o deməkdirmi ki, o, cəmiyyətin
bütün qüsurlarına, problemlərinə göz yumacaq, kor
kimi hər şeyə boyun əyəcək, özününkülərdən imtina
edəcək? Bu cür ənənə bir dəfə uğur gətirsə də, gec-tez
məhvə məhkumdur. “Ruslaşdırma” siyasətini müəllif
kinayə ilə “müdrik siyasət” deyə damğalayır.
Məqalədə müəllif məktəbin qarşısında duran vəzifələrdən bəhs edir. Məktəb həyatla ayaqlaşmalı, onun
tələbatını ödəmək vasitəsi tapmalıdır. Әgər əvvəllər
məktəb öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən gəlmirdisə, buna göz yumulurdu. İndi isə bu, tənqid edilir və etirazla qarşılanır. C.Hacıbəyli yazırdı ki, Qafqaz
xalqlarından erməni və gürcülərdə öz dillərini öyrənməyə meyil daha güclüdür. Son vaxtların müşahidəsi
göstərir ki, müsəlmanlarda da öz dillərini öyrənməyə
maraq artmışdır. Lakin mövcud təlim-tərbiyə üsulu ilə
bu sahədə tezliklə uğur qazanılacağına da ümid etmək
olmaz. Ana dilinin tədrisində əsaslı islahatlar etməklə
indiki vəziyyəti düzəltmək olar.
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C.Hacıbəyli yalnız şagirdlərin ev-məktəb tərbiyəsi haqqında yox, həm də müəllimlərin təlim-tərbiyə
metodundan yazır, onların istək-arzularından, maddi çətinliklərindən, dərs vəsaitlərinin olmamasından,
həmçinin müasir tələblərlə ayaqlaşmamasından da
yazırdı. Müəllif “Müəllimlərin təqdimatı” (20), “Şəhər
ibtidai məktəblərinin müəllimləri haqqında” (23), “Vacib məsələ” (22) məqalələrində maarifin aktual prob
lemlərinə toxunur, cəmiyyətin və dövlətin diqqətini
bu sahəyə yönəltməyə səy göstərir.
C.Hacıbəyli mənəvi şikəstliyin ayrı-ayrı fərdlərə
yox, bütövlükdə cəmiyyətə bir zərbə olduğunu deməkdən, yazmaqdan usanmır, maariflənmək yolu ilə bu
bəladan xilas olmağı yeganə düzgün vasitə hesab edir.
“Sərlövhəsiz” adlı məqaləsində qeyd edir ki, Bakı
kəndlərinin birində toyda cahillik ucbatından mübahisə düşmüş, atışma olmuş, nəticədə isə 9 nəfər ölmüşdür (73). Nadanlığın, cəһalətin nəticəsində bir evdəki
şadlıq, 9 ailəyə yas gətirmişdir.
Mətbuatın cəmiyyətdəki rolunu yüksək qiymətləndirən C.Hacıbəyli qəzet möv-zusunda tez-tez yazır,
maarifin yayılmasında onun xüsusi rolunu qeyd edirdi. “Qəzet
işi haqqında” adı məqaləsində yazırdı: “Әgər xal
qın mədəni səviyyəsi onun mətbuat orqanının sayı ilə
ölçülsəydi, o zaman biz yalnız amerikalı hindularla
bəhsə girə bilərdik” (79). O, acı təəssüf hissi ilə yazırdı ki, Rusiyada yaşayan 20 milyon müsəlmanın cəmi
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8 qəzeti, 3 jurnalı var. 2,5 milyon nəfərə 1 qəzet və 7
milyon nəfərə 1 jurnal!
Bu mövzuya һəsr etdiyi ikinci məqalədə müsəlman mətbuatının ağır vəziyyətə düşməsinin səbəblərini araşdıran C.Hacıbəyli bu qənaətə gəlir ki, qəzetlərin
dilini xalq anlamır (79). Fikrimizcə, dildə dəyişikliyi
qəzet yox, məktəb etməlidir: “Elə məktəblər yaradın ki,
orada ali müsəlman ədəbiyyatı tədris edilsin, sonra da
qəzetlər həmin dildə danışsın. Nə qədər ki, belə məktəblər yoxdur, qəzetlər kütlə başa düşən dildə yazmalıdır”. C.Hacıbəyli kinayə ilə qeyd edir ki, bəzi qələm
saһibləri beynəlxalq terminləri bəyənmir, söz qondarmaqla məşğul olur. “Sosialist”, “teleqraf”, “telefon”
sözlərini tərcümə etməyə cəhd göstərmək çox gülüncdür. O, israr edir ki, jurnalist qəzet etikasına riayət etməlidir, naşir redaksiyanın daxili işinə qarışmamalıdır.
Məqalədə müəllif “Həyat”, “İrşad”, “Tərəqqi” və s.
nəşrlər haqqında, onların qüsurları barədə ətraflı bəhs
edir. Maarifçiliyin, maarifin yayılmasına, tərəqqiyə
əngəl olan amillərdən biri də C.Hacıbəylinin fikrincə,
ərəb əlifbasının mövcud vəziyyətidir. “Elmi və texniki tərəfdən ərəb əlifbası indiki vəziyyətində bir çox
çətinliklər törədir. “Mətbəə işinin təkmilləşdirilməsi”
məqaləsində müəllif göstərir ki, ərəb əlifb asında is
laһat aparmaq vaxtı çatmışdır və təklif olunan bir neçə
variantdan biri həyata keçirilməlidir (84).
C.Hacıbəyli Azərbaycan mətbuatı tarixində yeganə
jurnalistdir ki, 1913-cü ildən başlayaraq 1917-ci ilədək
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һər ilin başlanğıcında Rusiya müsəlmanlarının icti
mai-siyasi, mədəni-maarif, ədəbi və s. sahələrdəki nailiyyətlərini sadalayır, təhlil edir, növbəti ilin vəzifələri
haqqında geniş bəhs edir. Bu mənada onun “1912-ci
il müsəlmanlar һəyatı (“Kaspi” qəzeti, № 2, 3 yanvar;
№3, 4 yanvar 1913-cü il) və “Yeni ildə vəzifələrimiz”
(“Kaspi” qəzeti, №6, 8 yanvar; №9,11 yanvar, 1914-cü
il) adlı silsilə məqalələri həmin dövrün maarif, təhsil
sahəsindəki mənzərəsinin təsəvvür edilməsi üçün əvəzolunmaz mənbədir.
Bu məqalələrdə müəllif digər saһələrdəki nailiyyətləri qeyd etməklə yanaşı xalq təhsilinin, o cümlədən
qadınların təhsilinin kəmiyyət və keyfiyyət etibarilə
yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu, “Səadət” məktəbinin, “Səfa” Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəallaşdığını, “Nicat” və “Səfa” Xeyriyyə cəmiyyətləri tərəfindən bir çox
əsərlərin səhnələşdirildiyini, Ü.Hacıbəyovun iki yeni
operasının - “Şah Abbas” və “Әsli və Kərəm”in yarandığını qələmə alır.
Maarif saһəsində qarşıda duran vəzifələrdən bəhs
edən müəllif göstərir ki, ümumiyyətlə, maarif, xüsusilə
məktəb işi saһəsində iki vəzifə yerinə yetirilməlidir: birinci - məktəblərin sayını artırmaq, ikinci - müsəlman
şagirdlərinin öz dillərində təhsilə yiyələnmələrinə nail
olmaq.
C.Hacıbəyli yazır: “Təhsil müəssisələrinin artırılmasına səy göstərilməsi ilə yanaşı, müsəlman şagirdlərin öz dillərini öyrənməsinə diqqəti artırmalıyıq... Ana
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dilinin tədrisi sistemini təkmilləşdirməliyik”. (“Kaspi”
qəzeti, 1913-cü il, 11 yanvar, №9). Müəllif hər vasitə
ilə köћnəlmiş təlim-tərbiyə üsullarından əl çəkməyə,
xalq müəllimi buraxan öz seminariyalarımızı açmağa
səsləyir.
Maarif işini diqqətlə izləyən, bu sahədəki hər yeniliyi alqışlayan C.Hacıbəyli böyük xeyriyyəçi H.Z.Tağıyevin Aleksandrinsk qadın gimnaziyasının açılışını
maarifçilik tariximizdə “yeni dövr” kimi dəyərləndirir.
(“Yeni dövr” məqaləsi, “Kaspi” qəzeti, 28 fevral 1913cü il, №47). Təkcə Bakıda yox, digər şəhər və kəndlərimizdə məktəb, gimnaziya açmağın vacibliyini təşviq,
təbliğ edən C.Hacıbəyli Nuxada gimnaziya açılması
məsələsində ortaya çıxan problemlərin həlli yollarını göstərir. (“Nuxada gimnaziya haqqında”, “Kaspi”
qəzeti, 3 mart 1913-cü il, №50). Müəllif maarif sahə
sindəki uğurları alqışlamaqla yanaşı, təhsilin, o cümlədən qadınların təhsilinin ehtiyacları haqqında ətraflı
yazır: Artıq müsəlman qadınlarının təhsil sahəsindəki
böyük uğurlarını inkar etmək ağlabatan deyil. (“Qadın təhsilinin ehtiyacları”, “Kaspi” qəzeti, 5 iyun, 1913cü il, №123). Aleksandrinsk qadın uçilişindən sonra 4
rus-tatar qadın məktəbinin açıldığını da fərəhlə oxuculara çatdıran publisist öz sevincini onlarla bölüşür.
C.Hacıbəyli mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki
qüsurları xüsusi ixtisas verən maarif ocaqlarının olmaması ilə əlaqələndirir. “Səhnəmiz haqqında” məqaləsində o mədəniyyətimizin mühüm bir sahəsi haqqında
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geniş bəhs edir və bu nəticəyə gəlir: “Xüsusi məktəbimiz olmazsa, diplomlu artistlərimiz olmayacaq”.
(“Kaspi” qəzeti, 13 avqust 1913-cü il, №181, 23 avqust
№189). Yaxud başqa bir misal. “Mətbuat haqqında
qanun layihəsi və müsəlman redaktorlar haqqında”
məqaləsində C.Hacıbəyli çox cəsarətlə onu düşündü
rən məsələni qəzet səhifəsinə çıxarır: (“Kaspi” qəzeti,
4 aprel 1914-cü il, №77). “Bir sual ortaya çıxa bilər. Elə
bir müsəlman orta təhsil müəssisəsi varmı ki, oranı bitirdikdən sonra məzunun redaktor olmaq hüququ ol
sun?” Məlum olur ki, yoxdur. Publisist məqalənin sonunda bu qənaətə gəlir: “Deməli, qanun layihəsi real
həyatdan çox uzaqdır”.
C.Hacıbəyli publisistikasının səciyyəvi cəhətlərindən biri onun faktlara, statistik rəqəmlərə daha çox,
həm də uğurla, məharətlə meyl etməsi, onlardan bacarıqla və yerli-yerində istifadəsidir. Bu faktlar o qədər
məharətlə seçilir ki, o, oxucunu yormur, əksinə, toxunulan mövzu haqqında daha dolğun təsəvvür yaradır,
təsvir edilən mənzərə daha qabarıq təqdim olunur.
“Qafqaz müsəlmanlarının maarifi” məqaləsində mü
lahizə və müddəalar faktlarla müşayiət edilir. Odur
ki, deyilənlər inandırıcı, əsaslı olur. (“Kaspi” qəzeti,
22 aprel 1914-cü il, №89). Adı çəkilən məqalədə 19081912-ci illər ərzində Qafqaz müsəlmanlarının təhsilə
yiyələnmə səviyyəsi göstərilir. Həmin dövrdə 3 milyona yaxın müsəlman əhalisindən vur-tut 17,725 nəfəri
ümumi təhsil almışdır. O zaman hər 100 rus uşağınCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dan 58 nəfəri təhsilə yiyələnmişsə, bu rəqəm müsəl
manlarda 7 nəfər olmuşdur. Digər millətlərlə müqayisədə təhsilimiz çox geri qalır – Müəllifin gəldiyi kədərli nəticə budur. Hələ 1912-ci ildə isə C.Hacıbəyli
yazırdı: “Böyüməkdə olan nəslə isə daha çox məktəb,
daha çox maarif lazımdır”. (“Yaralı yerimiz haqqında”
“Kaspi” qəzeti, 24 oktyabr 1912-ci il, №240).
Maarifin yaranmasında məktəblərin rolunu yüksək
qiymətləndirən C.Hacıbəyli hesab edirdi ki, müəllimlərin özlərinin yetişdirilməsi, hazırlanması vacib məsə
lələrdəndir. Bu mənada o, Qori və İrəvan seminariyalarının artan tələbatı ödəmədiyini dəfələrlə qeyd etmiş,
Bakıda seminariya açılmasının zəruriliyini göstərmişdir. “Müəllim seminariyası haqqında” məqaləsində
müəllif məlumat verir ki, Xalq Təhsili Na-zirliyi Bakıda
müəllim seminariyası yaratmağa icazə vermişdir (27).
Bu faktın əhəmiyyətini şərh edən müəllif göstərir ki,
son vaxtlar Bakıda məktəblərin sayı artmışdır. Lakin
hər il “rus-tatar” məktəbləri üçün 8 müəllim buraxan
Qori Müəllimlər Seminariyası və ildə 2-3 nəfər müəllim yetişdirən İrəvan Seminariyası indiki tələbatı ödə
mir. Odur ki, vaxtı əldən verməmək, Bakıda müəllim
seminariyasının açılmasını sürətləndirmək lazımdır.
Bu mövzuya bir müddət sonra yenidən qayıdan C.
Hacıbəyli yazırdı: “Maariflənmək ehtirası, yanğısı - indiki dövrdə müsəlmanların böyük əksəriyyətini əhatə
edən əhvali-ruhiyyəni dəqiq ifadə üçün bundan başqa
söz seçmək çətindir... Avropa təhsilinə qarşı çıxmaq
dövrü keçmişdir” (28).
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Görünür, kütlədəki yüksək əhvali-ruhiyyə müəllifə
də sirayət etmişdir. Bir tərəfdən, xalqın maariflənməyə
meyli, digər tərəfdən, cəhalət, nadanlıq, zülmət tərəf
darlarının geri çəkilməsi C.Hacıbəylini ruhlandırmışdı. O, coşqun ehtirasla yazırdı: “Buna qarşı (təhsilə
qarşı çıxanlar nəzərdə tutulur - T.A.) çıxan cənablar
anlamırlar ki, saman çöpü ilə güclü selin qarşısını kəsmək mümkün olmadığı kimi, həyatın tələbindən irəli
gələn bu təbii prosesin önünə də sədd çəkmək mümkün deyil” (28).
Müəllif yazır ki, 5-6 il əvvəl Bakı kəndlərində “müəllim” kəlməsini ehtiyatla işlədirdik. Bu gün isə kəndlilər məktəb açmağı təkidlə xahiş edir, bu işə maddi
yardım göstərməyə hazır olduqlarını bildirirlər. “İndi
əhali daha irəli baxır. Adamlar yalnız özləri haqqında
fikirləşmir, qardaşı, qonşusu barədə də düşünür, onların da maarifə can atmasına çalışırlar” (yenə orada).
C.Hacıbəyli məktəb maarif işi sahəsində dövlətin
həyata keçirdiyi tədbirlərlə, ziyalıların bu sahədəki səy
və təşəbbüsləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı messenatların, xey
riyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyətinə də böyük əhəmiyyət verirdi.
Xeyriyyəçilik
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin,
Maarifçilik hərəkatının həll etməyə çalışdığı ən vacib
məsələlərdən biri də xeyriyyəçilik ənənələrinin inkişaf
etdirilməsi, xeyriyyə cəmiyyətlərinin yaradılması idi.
Bu məsələ həmin dövrdə heç də indi təsəvvür edildiyi
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kimi, sadəcə sosial problemlərin həllinə yardım göstərmək üçün ictimai təşəbbüslər səviyyəsində edilən
cəhdlər xarakteri daşımırdı: bu, bütövlükdə cəmiyyətin mədəni tərəqqi və inkişafı naminə yaranan böyük
bir hərəkat idi. Xalqın elm, təhsil və mədəniyyətinin
inkişafı bir çox cəhətdən məhz bu ictimai hərə katın
intişar tapmasından asılı idi. Çünki müstəqil dövlət
halında yaşamayan bir xalqın tərəqqisi naminə yalnız
bu yolla-xeyriyyəçilik hərəkatına vüsət verməklə nail
olmaq mümkün idi.
Deməli, xeyriyyəçilik məsələləri əsrin əvvəllərində
digər ictimai işlərdən heç də az əhəmiyyət daşımayan,
əksinə, xalqın taleyi və mənəvi-mədəni inkişafı baxı
mından qlobal bir problem olaraq görünürdü. Bircə
onu xatırlamaq kifayətdir ki, həmin dövrdə məktəblərimizin, mətbuatımızın, teatr, ədəbiyyat və digər
incəsənət sahələrimizin inkişafı xeyli dərəcədə məhz
xeyriyyəçilik hərəkatının bilavasitə nəticələrindən biri
kimi ortaya çıxır.
Bir tərəfdən xalqın ağır sosial-iqtisadi durumu,
baş verən milli-tarixi faciələr, onların qurbanları (erməni terrorizmi ilə bağlı qırğınlar, qaçqınlar, kütləvi aclıqlar və s.), digər tərəfdən də, mənəvi-mədəni
tərəqqi amillərinə dəstək verilməsi zərurəti müxtəlif
istiqamətli xeyriyyəçilik cəmiyyətlərinin yaradılmasını, inkişaf etdirilməsini, necə deyərlər, Azərbaycan
cəmiyyəti üçün hava və su qədər vacib və əhəmiyyətli
bir işə çevirmişdi. Əsrin əvvəllərindəki çoxlu xeyriyyə
cəmiyyətləri məhz bu tarixi ehtiyacdan yaranmışdır.
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Xeyriyyəçilik xalqımızın yol yoldaşıdır, onun tarixi əsrlərlə ölçülür, folklorumuzda, digər ədəbi nümunələrimizdə xeyriyyəçiliklə bağlı külli miqdarda
misallar var. Lakin xeyriyyəçiliyin təşkilatlanma tarixi
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən başlayır. 1899cu ilin avqust ayında Şuşada Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” əsəri oynanılır və tamaşadan əldə olunan
vəsait şəhərin rus-müsəlman məktəbi şagirdlərinin
təhsil haqlarını ödəməyə sərf olunur. Həmin dövrdə
“Şərqi-Rus”, “Kaspi” qəzetlərində xeyriyyəçiliklə bağlı xəbərlər dərc olunur, xeyriyyə cəmiyyətlərinin təş
kilinin vacibliyi vurğulanırdı.
Azərbaycan mətbuatı tarixində silinməz iz buraxmış “Şərqi-Rus” qəzeti 1903-cü ildə yazırdı ki, Bakıda
kasıbların evbəev, dükanbadükan gəzib dilənmələrinin qarşısını almaq üçün xeyriyyə cəmiyyətlərinin təşkili vacibdir. “Kaspi”, “İrşad” və digər mətbuat orqanları Bakıda xeyriyyəçiliyin yayılması, təşkilatlanması
sahəsində əvəzedilməz rol oynamışdır. Xalqın tərəqqisini maariflənməkdə görən ziyalılar xeyriyyə cəmiyyətlərinin rolunu yüksək qiymətləndirir. “İrşad” qəzeti 1906-cı il 6 yanvar tarixli 12-ci nömrəsində yazırdı ki,
“Millətin diriliyinə səbəbi elm”də görür və xalqa xitab
edirdilər: “Düşmən qabağına düşmən əlində olan yaraqla çıxarlar. Tüfəng qabağında qılınc, elm qabağında
nadanlıq, cəmiyyət qabağında yalquzluq yaramaz”.
Göstərilən səy və təşəbbüslər nəticəsində əsrin əvvəllərində bir-birinin ardınca xeyriyyə cəmiyyətləri
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fəaliyyətə başlayırdı. “Cəmiyyəti-xeyriyyə”, “Səadət”,
“Nicat”, “Nəşri-maarif” kimi qurumlar qiraətxana və
kitabxanalar, məktəblər açır, kitablar nəşr edir, daha
istedadlı şagirdləri nüfuzlu məktəblərə göndərir, təcrübəli müəllimlər toplayır, ədəbi müsamirələr təşkil
edir, tamaşalar göstərir, əlsiz-ayaqsızlara, ehtiyacı
olanlara yardım edirdi.
Əgər H.Z.Tağıyev, İ.Hacıyev, İ.Səfərəliyev, Ə.Əhmədov, A.Aşurov, M.Muxtarov, İ.Aşurbəyov, M.Nağıyev, İ.Əsədullayev və başqaları xeyriyyə cəmiy
yətlərini maliyyələşdirirdilərsə, Ə.Ağayev, H.Zərdabi,
S.M.Qənizadə, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyli qardaşları,
Ə.Haqverdiyev, H.Vəzirov, N.Nərimanov, Ə.Topçubaşov və b. ziyalılar bu cəmiyyətlərin mənəvi dayaqları idilər.
Xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyəti C.Hacıbəylinin
də diqqət mərkəzində saxladığı mövzulardandır. O,
bir tərəfdən, xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyətində,
tədbirlərində yaxından iştirak edir, digər tərəfdən, bu
cür cəmiyyətlərin gördüyü işlərdən, qarşısında duran
vəzifələrdən yazır, geniş oxucu kütləsinin diqqətini bu
sahəyə yönəltməyə səy göstərirdi. Onun xeyriyyəçilik
mövzusunda yazdığı məqalələr, toxunduğu problemlər bu gün də aktual səslənir. XX əsrin əvvəllərində sosial- iqtisadi mənzərə acınacaqlı idi. Ağır iqtisadi şərait, I Dünya müharibəsindən Bakıya pənah gətirmiş on
minlərlə qaçqın xeyriyyəçilik hərəkatını zəruri etmişdi. Məhz belə bir vaxtda C.Hacıbəyli qələmi ilə xeyCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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riyyəçiliyin inkişafına təkan verir, imkanlıların bu işə
səfərbər olunmasına çalışırdı.
C.Hacıbəyli “1912-ci il müsəlman həyatı” adlı
məqaləsində göstərirdi ki, yenicə yaranmış “Nicat”
və “Səfa” cəmiyyətləri fəaliyyətlərini genişləndirmiş,
məktəblər açmış, səhnəyə yeni tamaşalar qoymuşlar”
(99). “Nəşri-maarifin məktəbləri” adlı məqalədə C.Hacıbəyli yazırdı ki, hazırda bu cəmiyyətin məktəblərində 600 nəfər uşaq təhsil alır (56). Fərəhləndiricidir ki,
son vaxt qızların təhsilə yiyələnmələri geniş yayılır.
“Nəşri-maarif”in məktəblərində 30 nəfər qız təhsil alır.
Müəllif mövcud vəziyyəti işıqlandırmaqla kifayətlənmir, cəmiyyətin vəzifələri haqqında bəhs edir.
C.Hacıbəyli cəmiyyətdəki tərəqqipərvər qüvvələrin birləşməsi, onlar arasındakı fikir ayrılığının ümumi
işə ziyan verməməsi naminə var qüvvə ilə çalışmışdır.
Müəllif həmişə xeyriyyə cəmiyyətlərini əməkdaşlıq etməyə, birləşməyə səsləmişdir (72). Onun “Aydın deyil”
adlı məqaləsi də bu təmiz niyyətə xidmət edir. Müəllif xeyriyyəçilik, xüsusilə maarifçilik sahəsində “Səfa”
və “Nicat” cəmiyyətlərinin xidmətini təqdir edir. Sonra qeyd edir ki, hər iki cəmiyyət eyni məqsədə qulluq
edir, eyni vəzifələri həyata keçirir. Onların birləşməsinə nə mane olur? Axı, bu iki qüvvə birləşərsə, birgə
hərəkət edərsə, daha böyük uğurlar qazanılar.
Salnaməçi-jurnalist öz ənənəsinə sadiq qalaraq,
1914-cü ildə qələmə aldığı “1913-cü ildə müsəlman həCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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yatı” (101) adlı məqaləsində ədəbiyyat, teatr, incəsənət,
mədəniyyət və s. sahələrlə yanaşı, maarif sahəsindəki
nailiyyətlərindən, o cümlədən “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin fəaliyyətindən ətraflı bəhs etmişdir.
“Kaspi”nin 1914-cü il 18 noyabr tarixli 259-cu nömrəsindəki “İşığın şüası” adlı məqaləsində müəllif mövzu dairəsini bir qədər də genişləndirmiş, “Cəmiyyəti
xeyriyyə”, “Səfa”, “Nicat”, “Nəşri-maarif” cəmiyyətləri haqqında sanballı məqalə yazmışdır.
Müəllif maarifçiliyi yaymaq, məktəblər açmaq
sahəsində bu cəmiyyətlərin rolunu yüksək qiymətləndirməklə, təqdir etməklə yanaşı, daha böyük nəticələrə
nail olmaq yollarından söhbət açır.
“1914-cü ildə müsəlman həyatı” adı ilə dərc olunmuş yazısında C.Hacıbəyli yazırdı ki, xalq arasında
maarifi və mədəniyyəti yayan maarif cəmiyyət və təş
kilatlarının sayı artmışdır (102). “Səadət”, “Səfa”, “Nicat” cəmiyyətləri xeyli iş görmüşdür. İlk qadın xeyriyyə cəmiyyəti yaradılmışdır.
C.Hacıbəyli ““Nəşri-maarif”in məktəbləri” adlı
məqaləsində cəmiyyətlə Bakı quberniyası və Dağıstan
vilayəti xalq məktəblərinin direktorluğu arasındakı
mübahisə doğuran məsələlərdən bəhs edir (56).
Müəllif “Nəşri-maarif”in Bakı və ümumiyyətlə, Qafqazın həyatında oynadığı müsbət rolu yüksək
qiymətləndirir, göstərir ki, özünün 8 illik fəaliyyəti
dövründə cəmiyyət müsəlman kütlələrinin savadlanmasında misilsiz rol oynamışdır. O, 5-6 il əvvəlin mənCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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zərəsini təsvir edir, xatırladır ki, həmin vaxt məktəb adı
çəkiləndə onun əleyhdarları necə qıcıqlanır, məktəbə,
maarifə az qala “şeytan əməli” kimi baxırdılar. “Nəşri-maarif” cəmiyyəti məhz belə bir şəraitdə fəaliyyətə
başlamışdı. Böyük səy, işə alovlu məhəbbət maarifçilər
qarşısına çəkilmiş süni, təbii maneələri məhv etdi. Onlar ötən illər ərzində parlaq nəticələr qazandılar. Fəaliyyətinin ilk dövründə “Nəşri-maarif” təkcə Bakıda iş
görürdüsə, sonradan o, kəndlərdə də maarifi yaymağa
başladı! “Rus-tatar məktəblərindən başqa şəhərdə elə
bir məktəb yox idi ki, az, ya çox dərəcədə müsəlman
uşaqları sözün müasir mənasında təhsilə yiyələnsin
lər” (yenə orada).
Cəmiyyətin rəhbərləri gözəl bilirdi ki, təhsil işinin
düzgün həyata keçirilməsi üçün təkcə məktəbin olması kifayət deyil, həm də hazırlıqlı müəllimlərin olması zəruridir. Seminariya və institut təhsilli müəllimlər
azlıq edir, onlar da xidmət şərtləri daha sərfəli olan
dövlət müəssisələrində işləməyi üstün tuturdular.
Odur ki, “Nəşri-maarif” müəllim hazırlığı üçün əməli
tədbir görürdü. “Darülmüəllim” 3 illik fəaliyyəti dövründə 28 nəfər müəllim buraxmışdı. Həmin müəllimlər “Nəşri-maarif”in, “Səadət” və başqa cəmiyyətlərin
məktəblərində dərs deyirdilər.
Kənddə fəaliyyətini genişləndirən, “Nəşri-maarif” ilk vaxtlar ciddi müqavimətə rast gəldisə də, işin
düzgün təşkili, adamlarla yaxın münasibət tezliklə öz
faydasını verdi. Qısa müddətdə 14 kənddə 16 ibtidai
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məktəb açıldı ki, bu maarif müəssisələrində 1200 nəfər
kəndli uşaq təhsil alırdı. Әlamətdar faktdır ki, təhsil
alanlar arasında qızlar da (130 nəfər) vardı. Elə təkcə,
bu faktın özü cəmiyyətin kənddə etibarına, nüfuzuna
dəlalət edir.
“Nəşri-maarif”in müəllimləri əvvəlcədən xəbərdar
edilirdilər ki, onlar təhsil məsələlərində yalnız direktorluğa, bütün digər məsələlərdə, o cümlədən maliyyətəsərrüfat işində Cəmiyyətə tabedirlər.
C.Hacıbəyli direktorluq və cəmiyyət arasındakı ixtilafa işarə vuraraq göstərirdi ki, məktəblərin açılması, fəaliyyəti ilə bağlı bütün təşəbbüs və məsuliyyət
cəmiyyətin üzərinə düşür. Direktorluğun fəaliyyəti
onunla məhdudlaşır ki, qanunlar çərçivəsində məktəblərə cüzi maddi yardım göstərir. Həmin vəsait cəmiyyətin büdcəsinə daxil edilir və ehtiyaca uyğun sərf
olunur.
Beləliklə, C.Hacıbəyli özünün güclü məntiqi, ağıllı dəlillərilə direktorluqla Cəmiyyət arasındakı münaqişənin mənasız olduğunu, Cəmiyyətin fəaliyyətini
məhdudlaşdırmağa yönəldilən cəhdlərin işə ziyan gətirdiyini üzə çıxarır.
Qafqazın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında misilsiz xidmətləri olan xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyəti C.Hacıbəyli publisistikasının aparıcı
mövzularındandır. Bu baxımdan onun “Kaspi” qəzetinin 15 noyabr 1915-ci il tarixli 256-cı nömrəsində dərc
etdirdiyi “Xeyriyyəçiliyimizin 10 illiyi” adlı məqaləsi
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böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məqalə bir tərəfdən, 10
illik tarixə malik xeyriyyəçilik hərəkatına baxışdırsa,
digər tərəfdən, xeyriyyə cəmiyyətləri qarşısında duran
vəzifələri göstərən dəyərli, proqram xarakterli mənbədir. “Bu gün ehtiyacı olan qardaşlarına təşkilatlanmış
qaydada yardım etmək istəyən Bakı müsəlmanlarının
arzusunun həyata keçməsinin 10 ili tamam olur”. Müəllif göstərir ki, müsəlmanlar xeyriyyə cəmiyyətləri ya
ratmağa dəfələrlə cəhd göstərmişlər. Amma buna nail
olmamışlar. Erməni, yəhudi, gürcü xeyriyyə cəmiyyətlərinin tarixi isə on illərlə ölçülür. İlk dəfə “Cəmiyyətixeyriyyə” fəaliyyətə başlamışdı. Onun qarşısında kasıb müsəlmanlara yardım etmək, həmçinin müsəlman
şagirdlərin orta və ali təhsil almasına kömək etmək vəzifərləri dururdu. Cəmiyyətin təsisçiləri həm varlılar,
həm də ziyalılar idi.
“Cəmiyyəti-xeyriyyə”nin 10 illik fəaliyyəti haqqında danışanda, heç şübhəsiz, onu digər xalqların bu
cür təşkilatları ilə eyniləşdirmək olmaz. Bununla belə,
“Cəmiyyəti-xeyriyyə” də xalqın həyatında müəyyən
iz qoymuşdur. 1914-cü ildən - müharibə başlayandan sonra cəmiyyətin fəaliyyət dairəsi xeyli geniş
lənmişdir. “1915-ci il müsəlman həyatı” adlı məqaləsində C.Hacıbəyli həyatın digər sahələri kimi, maa
rifçilikdə, xüsusilə qızların təhsilində görülən işləri
qiymətləndirir, qeyd edir ki, bu sahədə fəaliyyət gücləndirilmişdir (103).
C.Hacıbəyli xeyriyyə cəmiyyətlərinin mədəni-maarif sahəsindəki fəaliyyətləri ilə yanaşı, digər tədbirCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lərindən də müntəzəm yazmışdır. Təəssüflər ki, ayrı-ayrı xeyriyyəçilərin və xeyriyyə cəmiyyətlərinin
işi heç də həmişə təqdirəlayiq olmamışdır. O, belə
hallara göz yummamış, həyəcan təbili vurmuş, cəmiyyətin diqqətini müşahidə etdiyi nöqsanlara tərəf
yönəltməyə çalışmışdır. “Aktyora kömək edin” adlı
məqalədə (51) şöhrətli komik aktyor Mirzə Ağa Әliyevin böyük maddi köməyə ehtiyacı olduğunu yazır
və xeyriyyəçiləri yardıma çağırır. “Cəmiyyətin artistə
ehtiramı”nda müəllif yenidən bu mövzuya qayıdır.
Kədərlə qeyd edir ki, çağırışlarımıza baxmayaraq,
istedadlı artistə indiki vəziyyətində əl tutan yoxdur.
Müəllif qəzəblə yazır ki, M.Әliyevə yardım niyyəti ilə
səhnəyə qoyulan “Nadir şah” tamaşasına da dəvət
edilənlərdən savayı heç kim gəlməmişdir. C.Hacıbəyli məqaləsini belə bitirir: “Buna nə ad vermək olar:
diqqətsizlik, yoxsa bundan daha pis bir ad!?” (52).
Bundan təxminən bir il sonra “Kömək lazımdır”
adlı yazı ilə C.Hacıbəyli taleyin hökmü ilə yenə bu
mövzuya toxunmalı olur (54). Bu dəfə o, vərəm xəstəliyinə tutulan şöhrətli səhnə ustası H.Әrəblinskinin
təcili köməyə ehtiyacı olduğunu yazır. Üzünü xeyriyyə cəmiyyətlərinə, varlılara, gənclərə tutur, onlara
müraciət edir ki, ilk artistimizə yardım etsinlər. Sonra
gec olar. Amma bu dəfə də jurnalistin harayına cavab
verən tapılmır. Müsəlman səhnəsinin ilk istedadlı artisti ağır xəstələnib əlini cəmiyyətə uzatmışdı. O cəmiyyətə ki, ona çox əl çalmışdı”. Bəs cəmiyyət artistin
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müraciətinə necə cavab verdi? Biganəliklə, laqeydliklə. Cəmiyyət susdu. Tək-tək adamlar kömək əli uzatdı.
C.Hacıbəyli üzünü oxuculara tutub təəssüflə soruşur:
“Belə vəziyyətdə yaşadığımız mühiti “cəmiyyət” adlandırmaq olarmı?” (75). Cəmiyyətdə bir qisim adamlar var ki, onlar hay-küysüz, səssiz-səmirsiz iş görməklə, xalqa fayda verməklə məşğuldurlar. Onlar şan-şöhrət naminə yox, xalqın tərəqqisi, maariflənməsi üçün
ömür-günlərini şama döndərirlər. C.Hacıbəylinin fikrincə, bu cür şəxsiyyətlərdən biri, “xalqın xilaskarı”,
“xalq ziyalısı” İmran Qasımovdur (92). C.Hacıbəylinin
qəti qənaətinə görə “...İmran Qasımovun sayəsində ilk
müsəlman operası işıq üzü görmüşdür. İndi çox populyar olan ziyalılardan biri ilk opera haqqında söhbət
düşəndə demişdi: “- Cənablar, bir baxın, heç ermənilərin öz operası yoxdur, biz onu necə səhnəyə qoya bilərik?”. İ.Qasımov çoxları kimi “bundan heç nə olmaz”
deməmişdi. Әksinə, o, həvəsləndirir, “hər cür süni və
təbii maneələrə sinə gərirdi”. Operanın ilk məşqi də
mərhumun mənzilində keçmişdi. Məqalənin sonunda
C.Hacıbəyli xalq qarşısında böyük xidməti olan belə
bir şəxsiyyətin adının əbədiləşdirilməsinin zəruri olduğunu söyləyir.
C.Hacıbəyli xeyriyyə cəmiyyətlərinin təkcə maarifi
yaymağa, məktəblər açmağa, ziyalılara yardım etməyə
yox, həm də kasıblara, müharibə nəticəsində Bakıya
pənah gətirmiş on minlərlə qaçqına kömək etməyə
səsləyirdi.
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“1914-cü ildə müsəlman həyatı” məqaləsində C.Hacıbəyli göstərir ki, xeyriyyəçilər əvvəlki illərə baxanda
nisbətən fəallaşmış, müharibədən qaçqın düşən mü
səlmanlara yardımı artırmışlar. Bununla belə müəllif göstərir ki, yerlərdə qaçqınlarla məşğul olacaq bir
təşkilatın yoxluğu ucbatından bu iş yarıtmaz həyata
keçirilir. Qaçqınların sayı, onların ehtiyacının dərəcəsi
məlum deyil. Harada nə qədər qaçqın yerləşdirildiyi
də bilinmir. Heç kim onları qeydiyyata almır, heç kim
onlara qayğı göstərmir, heç kim onlara heç adi məsləhət belə vermir. Bütün bunları işıqlandırmamaqda
o, mətbuatı da qınayır. Müəllif müşahidə etdiyi bir
hadisəni təsvir edir. Qars vilayətindən Bakıya pənah
gətirmiş bir neçə yüz ailə şəhər rəhbərliyinə müraciət
etmişlər. Onlar yardım üçün vəd versələr də, hələlik
qaçqınlara heç bir yardım göstərilməmişdir. Müəllif
bu qənaətə gəlir ki, qaçqınlara “geniş ictimai kömək
lazımdır”. C.Hacıbəyli yazır ki, Bakıda öz millətinə
yardım məqsədilə ermənilərin, gürcü və polyakların
“Qaçqınlara Yardım Komitəsi” yaradılmışdır. Müəllif
haqlı olaraq, bəs biz müsəlmanlar nə üçün belə komitə
yaratmamalıyıq? - sualını verir və ictimaiyyəti tezliklə
belə bir təşkilat yaratmağa çağırır.
“Kaspi” qəzetinin 25 yanvar 1915-ci il tarixli 20-ci
nömrəsindəki “Bacarıqsızlıq, yoxsa cinayət” məqaləsində müəllif qaçqınlar probleminə çox kəskin toxunur.
Müəllif göstərir ki, 10 aydan çoxdur ki, Qars qaçqınları bizə pənah gətirmişdir. O, öz doğma yurd-yuvaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sından, isti ocağından didərgin düşən müsəlmanların
son dərəcə ağır vəziyyətini təsvir edib yazır: “Soruşulur: Biz öz can verən qardaş, bacı, ana və arvadlarımızın vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün nə etmişik?
Bu müddət ərzində onların heç olmazsa, acından ölməməsi üçün nə etmişik?” Müəllif sonra soruşur: Hanı
bizim xeyriyyəçilər? Hanı bizim ziyalılar? Ötən müddətdə biz ətrafda baş verən fəlakəti müşahidə etmişik,
fikirləşməmişik ki, ağır xəstənin təcili yardıma ehtiyacı
olduğu kimi, indiki vəziyyətdə zərərçəkənlərə də dərhal kömək göstərilməlidir. Xilas olmaq ümidi ilə öz
Vətənini tərk edən neçə-neçə bədbəxt burada acından
həlak olmuşdur. C.Hacıbəylinin fikrincə, bütün bunlarda biz günahkarıq. Müəllif biganəliyi, laqeydliyi,
etinasızlığı, şəxsi mənfəəti hər şeydən üstün tutmağı
tənqid edir və sonda bu sualı verir: “Bu nədir, bacarıqsızlıq, yoxsa sadəcə olaraq, cinayət?”
C.Hacıbəyli publisistikasının səciyyəvi cəhətlərindən biri də budur ki, müəllif gördüyü, müşahidə
etdiyi hadisəni, problemi qələmə almaqla kifayətlənmir, cəmiyyət üçün ləkə sayılan nöqsanların aradan
qaldırılması yollarını araşdırır. “Kaspi” qəzetinin 7
fevral 1915-ci il tarixli 29-cu nömrəsindəki “Biz nə etməliyik?” adlı məqalə də bu baxımdan xarakterikdir.
Məqalədə göstərilir ki, Bakı müsəlman xeyriyyə cə
miyyətləri Qars zərərçəkənlərinə ianə toplamaq üçün
icazə almışlar. İndi iş görmək vaxtı çatmışdır.
C.Hacıbəyli ianə toplayan komitənin tərkibinin genişləndirilməsini, buraya bütün sinif və təbəqələrin
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nümayəndələrinin cəlb olunmasının vacibliyini qeyd
edirdi. Yalnız belə bir tərkiblə faydalı iş görmək, adamlarla ümumi dil tapmaq olar. Bu, həm də ona görə
zəruridir ki, əhalinin 80-90 faizi qəzet oxumur, 60-70
faiz isə ətrafda baş verən hadisələrdən, onun mahiyyətindən xəbərsizdir. Odur ki, ianə toplayan komitənin
əməkdaşları yerlərdə güclü təbliğat işi görməli, adamlarla işləməlidirlər. C.Hacıbəyli bu işdə ziyalıların da
üzərinə böyük vəzifə düşdüyünü qeyd edir və təəssüf
lənir ki, ziyalıların böyük əksəriyyəti hadisələrə passiv
müşahidəçi mövqeyindən yanaşır, bu məsul, milli işdə
iştirak etmirlər. Sinfi birlik, barışıq naminə qarşılıqlı
güzəşt vacibdir. Ambisiyalı ziyalılar unutmamalıdır
ki, məsul ictimai-milli məsələlərdə “şəxsi münasibətlər” arxa plana çəkilməlidir. “Biz nə etməliyik?” adlı
məqaləsinin 2-ci hissəsində müəllif göstərir ki, artıq
müsəlman qaçqınlara yardım komitəsi yaradılmışdır
(130). Bundan əlavə, qadın xeyriyyə cəmiyyətləri də
Qars zərərçəkənlərinə yardım etmək üçün ianə toplamağa icazə almışlar. C.Hacıbəyli bununla kifayətlən
mək, arxayınlaşmaq “olmaz” deyir. “İanə” verən əvvəlcədən bu işə hazırlanmalıdır. O, bilməlidir ki, onun
pulu hansı məqsədlə toplanır, hara xərclənəcək? Qoy
hər kəs bu işi şüurlu görsün” (yenə orada).
C.Hacıbəyli qadın xeyriyyə cəmiyyətinin də bu işə
- zərərçəkənlərə yardım kompaniyasına qoşulmalarını
alqışlayır, lakin onun da qaçqınlarla yardım komitəsi
ilə birgə, əməkdaşlıq şəraitində çalışmasının vacibliyiCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ni qeyd edir. “Bu işdə məqsəd vacibdir, ona nail olmaq vasitəsi yox”. Qadınların müstəqil fəaliyyət, ictimai hərəkatda iştirakı təqdirəlayiq olsa da, ümummilli
mənafe birgə fəaliyyəti tələb edir. “Bizim üçün kimin
işləməsi yox, necə işləməsi vacibdir”. Bunun üçünsə,
qüvvələrin birləşdirilməsi, hərəkatın əlaqələndirilməsi, razılaşdırılması zəruridir.
C.Hacıbəyli zərərçəkənlərə yardımla bağlı daha
bir vacib məsələyə toxunur. O qeyd edir ki, qaçqınlara yardım yalnız Bakı, Nuxa, Yelizovetpolda toplanır.
Qafqazın digər iri şəhərlərində hələlik bərəkət yoxdur.
Müəllifin fikrincə, eyni məqsədə yönələn qüvvələri
bölməmək üçün müxtəlif şəhərlərdəki komitələr birləşməlidir. Qafqazın digər şəhərlərində də belə komitələr yaradılmasına nail olmaq lazımdır. “Beləliklə,
ona çalışmaq lazımdır ki, zərərçəkən qardaşlarımıza
yardım bütün Qafqazı əhatə etsin. Bu yardım planlı,
intizamlı olsun, hisslərdən yox, şüurdan yaranan ol
sun” (130).
C.Hacıbəylinin publisistik irsi həm də ona görə böyük maraq doğurur və əhəmiyyətlidir ki, o toxunduğu
problemlərə kompleks yanaşmağı, bütün tərəflərdən
ona nəzər salmağı bacarır.
Yazılarında mənəviyyat, tərbiyə məsələlərinə həmişə geniş yer verən C.Hacıbəyli bu işdə də maddi
yardımla kifayətlənməməyi tövsiyə edir. Müəllifin qə
naətinə görə, zərərçəkənlərə mənəvi cəhətdən mütləq
yardım göstərməlidir. Bundan başqa, publisist Qars
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qaçqınları ilə işin çox mühüm bir hissəsi kimi statistika
ilə məşğul olmağın vacibliyini qeyd edir. İllər keçəcək,
yaralar sağalacaq. Lakin tarixin unudulmaması, hadisələrinin izinin silinməməsi üçün statistik müşahidələr aparmaq zəruridir.
Görkəmli publisist adamlara təsir etmək, onların
hisslərinə toxunmaq, onları hərəkətə gətirmək üçün
sözün qüvvəsindən çox məharətlə istifadə edirdi: “Bizim üçün adət və ənənələrimiz nə qədər əziz olsa da,
real həyatda baş verən təzahürlərə göz yuma bilmərik
və göz yummamalıyıq”. Bu sitat onun Novruz bayramı ərəfəsində qələmə aldığı və “Kaspi” qəzetinin 4
mart 1915-ci il tarixli 50-ci nömrəsində dərc olunmuş
“Qarşıdan gələn bayram haqqında” adlı məqaləsindən götürülmüşdür. Məqalənin müəllifi yazır ki, öz
uşaqlarımıza və qonaqlara müxtəlif şirniyyat, bayram
hədiyyələri üçün xeyli pul xərcləyəndə digər övladlarımızı - şirniyyat üçün yox, bir tikə çörək üçün göz
yaşı axıdan balalarımızı unuda bilərikmi? Öz ailə üzvlərimizə təzə, təmiz, isti paltar geyindirəndə, qar və
şaxtada çılpaq bədənlərini cındırla belə örtmək iqtidarında olmayan arvadları, körpələri unuda bilərikmi?
Biz qonaqlarımızı zəngin bayram süfrəsi arxasında
əyləşdirərək rütubətli torpaqda, mağarlarda acından
ölən, zarıyan, inləyən qardaşlarımızı unuda bilərikmi?
Çoxsaylı qadın və uşaq harayına, ah-naləsinə biganə
qalıb şən musiqiyə qulaq asa bilərikmi? On minlərlə
qaçqına yeni ilə çıxmaq nəsib olmayacağı təqdirdə biz
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qapı-qapı gəzib dost-tanışlarımızı yeni il münasibətilə
təbrik etməliyikmi?
C.Hacıbəyli bu ritorik suallarla oxuculara müraciət edir və onları Qars qaçqınlarına ianə toplanması
məqsədilə martın 8-də görüləcək tədbirə çağırır. “Kaspi” qəzetinin 13 mart 1915-ci il tarixli 58-ci nömrəsindəki “Aldanılmış gözləmə” məqaləsində yenidən bu
mövzuya qayıdan müəllif Qars qaçqınlarına yardım
niyyəti ilə nəzərdə tutulan tədbirə işarə vuraraq təəssüflə yazırdı: “Bizim tədbir baş tutmadı. Bu acı həqiqəti etiraf etməliyik”. 80 minlik müsəlman əhalisi olan
şəhərdə cəmi 5 min rubl toplanmışdı. Buraya digər
xalqların nümayəndələrinin verdiyi vəsait də daxildir.
Müəllif yazır ki, istər-istəməz düşünməli olursan: ahzar edən, əzab-əziyyət çəkən, fəryad qoparan, acından
ölən bizim qardaşlarımız deyilmi? Fayton və avtomobillərin səsi, şənlik edən adamların qəhqəhəsi, xoş musiqi sədaları... bir sözlə, adi Novruz bayramlarından
biri. C.Hacıbəyli bütün bunlardan belə nəticə çıxarır:
“Bu, ümumi iş naminə bizim hazırlıqsızlığımızı, təşkilatlanmağı bacarmamağımızı bir daha üzə çıxardı”.
Tədbirdən sonra bir çoxu özünə bəraət qazandırmaq
istəyir. Bizim xəbərimiz olmayıb. Belə söyləyənlərin
dediklərində də bir həqiqət var, axı qəzetlər yazmamış, adamlar tədbirə əvvəlcədən hazırlanmamışlar.
C.Hacıbəylinin toxunduğu mövzuları, onun publisistikasını maraqlı edən cəhətlərdən biri də faktları, hadisələri müqayisələrlə təqdim etməsidir. Bu, bir
tərəfdən yazını oxunaqlı edir, digər tərəfdən, oxucunu
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inandırır. “Biz nə etməliyik?” adlı məqaləsinin dördüncü hissəsində C.Hacıbəyli hiddətlə yazır ki, Qarsın 200
minlik müsəlman əhalisinə baş verən faciə rus mətbuatında özünə yer tapmadı, halbuki onlar ermənilərin,
polyakların, yunanların, asurların əzablarına böyük
canfəşanlıqla öz səhifələrində tez-tez yer ayırırlar (130).
“Digər xalqlar həyatın bütün elementlərini ölçüb-biçir, müəyyən proqramlar əsasında hərəkət edir,
bizsə özümüzü həyatın axarına tabe etdiririk. Әtrafda
möhkəm, dözümlü dayaq tapmadan gözümüzü yumub güclü axına atılırıq. Təşkilatlanmaq mədəniyyətimiz aşağıdır”. C.Hacıbəylinin 100 il bundan əvvəl
təsvir etdiyi mənzərə bu gün nə qədər aktual səslənir. Petroqraddakı və Rusiyanın digər şəhərlərindəki
müsəlman ziyalılarını, Rusiya Dumasındakı müsəlman fraksiyasının üzvlərini fəal olmağa səsləyirdi.
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” (130).
“Qadın qaçqınların məsələsi haqqında” məqaləsi (66) müəllifin bu mövzunu nə qədər dərindən məCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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nimsədiyinə, qaçqınların problemlərinə nə qədər mə
suliyyətlə yanaşdığına parlaq misaldır. C.Hacıbəyli
qadın qaçqınlara xüsusi diqqətlə yanaşmağı, onların
yerləşdirilməsində ehtiyatlı tərpənməyin vacibliyini
qeyd edir.
“Kaspi” qəzetinin 1915-ci il 9 may tarixli 102-ci
nömrəsində verilmiş “Nəhayət, nə vaxt?” adlı publisistik məqalə isə tənqidi ruhda qələmə alınmışdır.
Bakı xeyriyyə cəmiyyətlərinin Qars zərərçəkənlərinə
yardım etmək üçün rəsmi icazə aldığı vaxtdan 2 ay
keçir. C.Hacıbəyli həmin müddət ərzində görülən işlərə nəzər salır və bu yardımın son dərəcə cüzi olduğuna işarə vuraraq yazır: “Təkcə moskvalı ermənilər
öz qaçqınları üçün 120.000 rubl toplamışlar. Başqa
sözlə, bütün Rusiya müsəlmanlarının öz zərərçəkənlərinə topladıqlarından 2 dəfə çox!” Müəllif qeyd edir ki,
15 nəfər petroqradlı yəhudi öz qaçqınları üçün nə az,
nə çox 265.000 rubl toplamışlar. C.Hacıbəyli bizdəki
acınacaqlı vəziyyəti məyus halda bildirir və nə üçün
belə olduğunu araşdırmağa çalışır. Göstərir ki, bizimkilər “Biz də toplayırıq, 60 min rubl toplamışıq” deyə
hay-küy qaldırırlar. Digər millətin nümayəndələri pul
haqqında yox, düçar olduqları fəlakətdən, bəladan elə
kədərlə danışırlar ki, bizim heç bir mərsiyəxanlarımız
bunu belə bacarmazlar. C.Hacıbəyli məqalənin sonunda qeyd edir ki, iki aydan çoxdur ki, zərərçəkənlərə yardım üçün hesab açılmışdır. Yardıma ehtiyacı
olanların gözü hələ yoldadır. Pessimistlər yardımdan
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əl üzmüşlər, optimistlər isə varlıların, xeyriyyəçilərin
böhran anında hərəkətə gələcəkləri ümidi ilə yaşayırlar. Amma nə vaxtadək?
Maraqlı və tədqirəlayiqdir ki, C.Hacıbəyli eyni
mövzuya nə qədər müraciət edir-etsin, oxucunu yormur. Təsvir, ifadə, məsələyə yanaşma tərzi rəngarəng,
müxtəlif olduğundan məqalə oxucunu cəlb edir. Bu
mənada qaçqınlara yardım mövzusuna həsr olunmuş
“Bir bayramın fitrəsi” məqaləsi istisna deyil (44). Məlum olur ki, Zaqafqaziya müftisi və şeyxülislami bu
ilki bayram fitrəsini qarslı qaçqınlara verməyi məs
ləhət bilmişlər. Müəllif bu təşəbbüsü alqışlayır və arzu
edir ki, təkcə Qafqaz yox, bütün Rusiya müsəlmanları gərək bu nəcib işə qoşulaydı. Məqalə belə qurtarır:
“Qoy Oruc bayramı günü hər bir müsəlman yalnız bir
sözü yada salsın: Qars! Sonra vicdanı necə məsləhət
bilərsə, o cür hərəkət etsin”.
C.Hacıbəylinin publisistikasında ilk baxışda çox adi
görünən, diqqətdən kənarda qalan mövzu elə təqdim
edilir ki, heyrətamiz mənzərə yaranır. “Dəri məsələsi”
belə məqalələrdəndir (58). Qurban bayramında qoyun
kəsilir, dərisi soyulur. Dərinin qiyməti 50-60 qəpikdir.
Bu dəri insan taleyini həll edə bilərmi, onu ölümdən
qurtara bilərmi? C.Hacıbəyliyə görə, bu suala məsələnin mahiyyətinə varmadan “yox” demək olar. Lakin...
Әgər qurban kəsən hər kəs desə ki, 50 qəpik dəyəri
olan dəri ehtiyacı olan bədbəxtə, qaçqına nə verəcək?
Yaxud, hər kəs düşünsə ki, qaçqınlara yardım məqsəCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dilə minlərlə dəri toplanacaqsa, mənim verəcəyim bir
dəriyə ehtiyac qalırmı!? Lakin fikirləşmək lazımdır ki,
həmin minlər sizin verəcəyiniz birlərdən əmələ gəlir.
Әgər hamı yuxarıdakı kimi fikirləşsə, onda nəinki min,
yüz, heç on da düzəlməz.
C.Hacıbəyli qurbanlıq qoyunların dərisi ilə Qars
zərərçəkənlərinə böyük miqdarda yardım etmək
mümkün olduğunu statistika vasitəsi ilə sübuta yetirir:
Rusiyada 20-25 milyon nəfər müsəlman yaşayır. Hər
ailədə orta hesabla 5 nəfər olduğunu nəzərə alsaq, bu
4-5 milyon ailə edir. Tutaq ki, 1 milyon ailənin qurban
kəsmək imkanı yoxdur. Hər ailədə kəsilən qoyunları
hesablasaq, bu ən azı 3-4 milyon dəri edər. Elə imkanlı
bəy, xan var ki, bir yox, bir neçə qoyun kəsir. Kəsilmiş
qoyunların dərisini pula çevirəndə bu 1,5-2 milyon
rubl edər. Müharibədən zərərçəkənlərə həmin vəsaitin bir hissəsi uzun müddət kifayət edər. C.Hacıbəyli
bütün bunlardan sonra oxucusuna müraciət edir ki,
Qurban bayramı günü qoyun kəsəndə bunu unut
masın.”Yetimləri unutmayın” məqaləsini də böyük
publisistin harayı adlandırmaq olar (58). “Siz bu gün
(Qurban bayramı günü nəzərdə tutulur - T.A.) şəriətin buyurduğu kimi 10-20 rubl xərcləyir, qurbanlıq
qoyun alırsınız. O zaman yetimləri yedirməyə 50-60
qəpik xərcləməyə də təəssüflənməyin. Axı, belələrinə
əl tutmağı da şəriətimiz bizə buyurur. C.Hacıbəyli bu
qəbildən olan digər çoxsaylı publisistik məqalələrində də ehtiyacı olanlara, xüsusilə müsəlman qaçqınCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lara yardım göstərilməsi sahəsindəki nöqsanlardan
bəhs edir, xeyriyyəçiləri fəallığa çağırır.
C.Hacıbəyli publisistikasında inandırmaq məharəti, dəmir məntiqə, çox böyük gücə malikdir. İstedadlı publisistin yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tu
tan xeyriyyəçilik mövzusu bu gün də çox aktualdır.
Onun bu mövzudakı əsərləri:
- tariximizi, ənənələrimizi öyrənmək, təqdiq etmək baxımından zəngin, maraqlı mənbədir;
- tariximizin müəyyən bir dövrünün mənzərəsini
əks etdirən faktlar toplusudur;
- xeyriyyəçilik mövzusunda yazan jurnalist-publisistlər üçün məktəbdir;
- indiki dövrdə xeyriyyəçilik hərəkatının güclənməsinə, ona təkan verilməsinə təsir edən amil kimi
dəyərlidir;
- iş adamlarını müəyyən bir məsələ ətrafında
səfərbər edə biləcək qüvvədir;
- böyüməkdə olan nəslin milli-mənəvi tərbiyəsində güclü vasitədir;
- nəhayət, həyatın ibrət dərsidir.
Din və ruhanilərin cəmiyyətdə rolu
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi həyatındakı dirçəlişi, oyanışı cəmiyyətin özündə baş verən proseslərin inikası adlandırmaq olar. Bütün sahələrdə həyat sanki qaynayır,
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çalxalanır, tərəqqi ilə tənəzzülün mübarizəsi daha
qabarıq forma alır, bəzən toqquşmalarla müşayiət
olunurdu.
Din sahəsində baş verən dəyişikliklər daha aydın
şəkildə özünü göstərirdi. Әlbəttə, bunun səbəbləri
çoxdur. Fikrimizcə, dində baş verən proseslərə təsir
edən amillər aşağıdakılardır:
- XX əsrin əvvəllərində, Avropada və Rusiyada
təhsil görmüş dünyəvi ziyalıların yetişməsi;
- maarifçiliyə meylin artması;
- qəzet, jurnalların kütləvi nəşri;
- iqtisadi münasibətlər, sənayenin inkişafı;
- sinfi mübarizənin güclənməsi və s.
Әsrin əvvəllərində maarifçilik hərəkatının üzləşdiyi ən mühüm problemlərdən biri də İslam dininə, onun
ehkamlarına münasibət və bu amilin xalqın maariflənməsi və tərəqqisi ilə əlaqələndirilməsi idi. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan cəmiyyətində dini amilin rolu
son dərəcə yüksək idi və ona görə də bu amillə hesablaşmadan ötüşmək mümkün deyildi. Hələ “Əkinçi”
qəzetində “Bizə hansı elmlər lazımdır?” başlığı altında müzakirələr açan maarifçi xadimlərimiz çalışırdılar
ki, xalqın təbii dini hisslərinə toxunmadan onun bəzi
ehkamlarının tərəqqi ideyasına uyğun gəlmədiyi fik
rini aşılasınlar. Doğrudan da, dini funksionerlər və cahil adamlar tərəfindən xurafat səviyyəsinə çatdırılmış
bəzi ehkamlar maarifçilik hərəkatı yolunda böyük ma
neəyə çevrilmişdi. Buna görə də ifrat dindarlıqla bağlı
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bir sıra mənfi hallar maarifçi xadimlərin daimi tənqid
hədəfinə çevrilirdi. Dini mövhumata qarşı aparılan
mübarizə barədə tədqiqatçılarımız tərəfindən çox yazılmışdır.
Lakin bu mövzunun başqa bir tərəfi də vardır. Belə
ki, əsrin əvvəllərindəki mətbuatımızda dinlə bağlı
yalnız tənqidi yazılar getmirdi; yaranan tarixi şəraitlə
bağlı olaraq, maarifçi xadimlərimiz İslam dinini müdafiə xarakterli çıxışlar da etməli olurdular. Xalqımızın
düşmənləri, xüsusən də erməni-daşnak təbliğatçıları
müsəlmançılığın ümumiyyətlə, aqressiv təbiətli, cahil,
vəhşi və nadan din olması barədə geniş bir kampaniya
aparırdılar. Buna görə də bir sıra ictimai xadimlərimiz,
yazarlarımız İslam dini ilə bağlı bu böhtançı fikirləri
təkzib etmək üçün dini dəyərlər barədə yazılar dərc etdirirdilər. Әli bəy Hüseynzadə, Әhməd bəy Ağayev,
Haşım bəy Vəzirov, Әlimərdan bəy Topçubaşov və
başqaları bu istiqamətdə çox iş görmüşlər. C.Hacıbəyli
də məhz adları çəkilən bu pleyadaya mənsub idi.
Heç şübhəsiz, xalqının tarixinə və taleyinə bütün
varlığı ilə bağlı olan C.Hacıbəyli ətrafında baş verən
proseslərə biganə qala bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, hələ
gənc yaşlarından qələmə sarılan publisistin daha teztez toxunduğu mövzulardan biri də din idi. Hələ XX
əsrin10-cu illərinin əvvəllərində o, mətbuatda, xüsusilə, daha çox əlaqə saxladığı, əməkdaşlıq etdiyi “Kaspi” qəzetində dönə-dönə bu mövzuya müraciət edir,
islamın dəyərləri, qanunları, dini ayinləri haqqında,
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habelə cəmiyyətdə dinin yeri və rolu barədə sanballı
məqalələrlə çıxış edirdi.
“Kaspi” qəzetinin 1912-ci il 12 aprel tarixli 82-ci
nömrəsindəki “Quranın tərcüməsinə dair” adlı məqaləsində C.Hacıbəyli çox mühüm bir məsələyə toxunur.
Müəllifin qəti qənaətinə görə, “nöqsanlarımızın bir
səbəbi, Quranı hərənin bir cür şərh etməsi, onun tərcüməsinin olmamasıdır”. C.Hacıbəyli haqlı olaraq sual
verir ki, əgər Quranın tərcüməsi yoxdursa, müsəlman
öz müqəddəs kitabının məzmununu necə öyrənməlidir? Müəllif kinayə ilə cavab verir ki, bəlkə ərəb dilini
bilməyən “qara mollalardan?!” Quranın uzun müddət
doğma dilə tərcümə edilməməsi cəmiyyətdə bir sıra
bəlalar yaratmışdır ki, xalq əsrlərcə ondan əzab çəkmişdir. Quranın tərcümələrinin az sayda nəşri, onun
doğru-düzgün şərh olunmaması bəzən bilərəkdən islamın özünün əleyhinə çevrilən fikirlər doğurur, digər
tərəfdən, nadanlıq, cəhalət, fırıldaqçılıq üçün münbit
zəmin yaradırdı. C.Hacıbəyli yazırdı: “Xalqa öz dilində təqdim olunan Quran, şübhəsiz tədriclə onun dünyagörüşündə dəyişiklik edəcək” (yenə orada). Çox tə
əssüflər ki, islamın böyük təəssübkeşi C.Hacıbəylinin
bu istəyi, arzusu illər uzunu həyata keçirilməmişdir.
Xalq, millət, elə islamın özü də bundan ziyan çəkmiş,
zərbələr almışdır.
İslama edilən yersiz hücumlar, bəsit şərh və təsvirlər də C.Hacıbəylini narahat edirdi. Gənc publisistə
görə, dini hay-küylə müdafiə etmək mənasızdır və
əks təsir verə bilər. Dinə, onun tarixinə, islamın qayCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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da-qanunlarına dərindən bələd olmaq, sonra opponentlə hər cür mübahisəyə girişmək olar. Məhz buna
görə C.Hacıbəyli tez-tez dini mərasimlər, onların qeyd
olunması haqqında maraqlı məqalələr yazırdı. “Mə
hərrəmlik yaxınlaşır” (45) adlı məqalədə bu dini mərasimin mahiyyəti açılır, əsl həqiqət bəzəksiz-düzəksiz
oxucuya çatdırılır. Müəllifin fikrincə, İmam Hüseyn və
onun 72 tərəfdarının xatirəsini ləyaqətlə, özünə işgəncə vermədən yad etmək lazımdır. C.Hacıbəyli məhərrəmlikdə özünə əzab, işgəncə verməyin maraqlı, bizcə
bir qədər də mübahisəli tarixini açıqlayır. O göstərir
ki, Qarabağ xanlarından biri 4 nəfəri edam hökmü ilə
cəzalandırır. Cinayətkarların qohumları yardım üçün
ağıllı və humanist vəzirə - Molla Pənah Vaqifə müraciət edir. Şairin məhbuslara yazığı gəlir və o, kömək
göstərmək niyyəti ilə onlara xəbər göndərir ki, aşura
günü kəfən geyinib xanın hüzuruna gəlsinlər. Vəzirin
köməyi ilə cinayətkarlar aşura günü ağ paltarda xanın
gözünə görünə bilirlər. Xan bu mənzərədən təsirlənir
və edam hökmünü ləğv edir. Bu əhvalat tezliklə bütün
Qarabağa yayılır və böyük əks-səda yaradır. Növbəti
aşurada ağ kəfənlə məhərrəmliyi qarşılayanlar xeyli
çoxalır. Beləliklə, müəllifin qənaətinə görə, pis bir adətin əsası qoyulur. Daha sonra bu İrana yayılır və daha
ağır forma alır.
“Kaspi” qəzetinin 6 noyabr 1915-ci il tarixli 248ci nömrəsində müəllifin dərc etdirdiyi “Aşura” adlı
məqaləsi (46) diqqəti daha çox cəlb edir. Məqalə barədə fikrimizi bildirməzdən əvvəl yazının hansı məqsədCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lə yazıldığını araşdırmağa çalışaq. Mədrəsə və mollaların kifayət qədər olduğu Azərbaycanda Aşura barədə məlumat verməyə, onun mahiyyətini açıqlamağa
C.Hacıbəylini vadar edən nə idi? Ən əvvəl qeyd edək
ki, mövhumat və cəhalət tərəfdarları bəzən islamı əldə
bayraq edir, ondan özlərinə sərfəli şəkildə yararlanmağa çalışırdılar. Digər tərəfdən, bundan “ilhamlanan”
qələm sahibləri, o cümlədən “Molla Nəsrəddin” mollalara “hücumu genişləndirirdi”. Avropadan gələn səyyahlar, tacirlər, jurnalistlər islama bu kimi münasibətə
“mat” qalır, öz məqsəd və düşüncə ölçüləri ilə islama
qiymət verirdilər. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bu vəziyyət çar məmurlarını da qane edirdi və onlar bundan
məharətlə bəhrələnirdilər.
Məhz belə bir şəraitdə C.Hacıbəylinin “Aşura” adlı
məqalə ilə çıxış etməsi bir çoxlarının ürəyincə olmasa
da, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Böyük qələm sahibi çox incəliklə Aşura mərasimi zamanı ifrata varanları
qınayır. Sonrakı yazılarında o, yas mərasimində həddi gözləməyənlərin hərəkətlərindən bəzi qələm sahib
lərinin “ustalıqla” istifadə etdiyini, kinayə ilə onları doladığını, ələ saldığını göstərir. C.Hacıbəylinin fikrincə,
İmam Hüseyn özünü, uşaqlarını, qardaşını qohum və
yaxınlarını insan ləyaqəti, hüququ və azadlığı uğrunda
qurban vermişdir. “Bütün bunlar çoxlarına məlumdurmu?” sualı ilə bitən məqalə, həm mətbuatda Aşura mə
rasimlərini “ifşa edənlərə”, həm də bu yası tam mənası
ilə başa düşməyib özünə qəsd edənlərə tutarlı cavabdır.
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“Mövlud” adlı məqalə ilə C.Hacıbəyli bir tərəfdən,
Məhəmməd Peyğəmbərin mübarək ad gününü qeyd
edir, digər tərəfdən, bu əziz gündə o dindar qardaşlarını müharibədən əziyyət çəkən, köməksiz adamlara, xüsusilə Qars qaçqınlarına yardım etməyə çağırır.
“Kaspi” qəzetinin 1915-ci il 15 yanvar tarixli 11-ci nömrəsində verilmiş bu məqalədə müəllif yazır ki, bizlərdən kim bu günü bayram kimi qeyd etmək istəsə, o
zaman bizə pənah gətirən qaçqınlara kömək etsin.
C.Hacıbəyli qələmi ilə həmişə millətin, dinin təəssübkeşi, müdafiəçisi rolunda çıxış etmişdir. Bu mənada
onun “Sərhəddə” adlı məqaləsi çox ibrətamizdir. Mə
qalədən aydın olur ki, bir sıra Qafqaz qəzetləri İranla
sərhəddə yerləşən xristian əhalisinin silahlandırılmasını, yerli müdafiənin təşkilini canfəşanlıqla təbliğ və
müdafiə edirlər. “Həm rus dilində, həm də başqa xalqların (ermənilər nəzərdə tutulur - T.A.) dilində çıxan
bir sıra qəzetlər ali hakimiyyət orqanlarını bu məsələnin müsbət həllinə çağırır, bu zaman onu əsas tuturlar
ki, İranın vəhşi tayfaları bizə hücum edən təqdirdə,
sərhəd vilayətlərindəki xristian əhali basqınçıların zərbəsinə məruz qalacaqlar”. C.Hacıbəylini təəccübləndirən, təəssüfləndirən həm də odur ki, “Arazın o tayından gözlənilən təhlükəyə daha çox məruz qala biləcək
əhalinin həyəcanı bu çalınan səslər arasında eşidilmir”.
Müəllif yazır ki, qəzetlərin xristian pərdəsi ilə təqdim
etdiyi əhali əsasən ermənilərdən ibarətdir. Onların yerləşdiyi yaşayış məntəqələri üçün heç bir real təhlükə
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yoxdur. Bu kəndlərin əksəriyyəti dağlarda yerləşir və
ora getmək üçün hökmən müsəlman kəndlərindən
keçmək lazımdır. “Bax, bütün bunlar silahlanmağa,
xristian əhalisini özünümüdafiəyə hay-küylə çağıran
qəzetlərin diqqətindən niyə yayınmışdır? Yoxsa yenə
“müsəlman həmrəyliyi” ifadəsi rəhbər tutulur? Doğ
rudanmı, belə fikirləşirlər ki, münasib məqamda sərhəddi keçən şahsevənlər öz müsəlman qardaşlarının
başlarını sığallayacaqlar?” C.Hacıbəyli çox böyük məharətlə opponentlərinin mənfur niyyətlərini faş edir.
Bu zaman o hay-küylü, pafoslu ifadələrdən yox, ağılın,
məntiqin, faktları gücündən istifadə edir: “Hər hansı
Qafqaz qəzetini götürün və sərhəd komissarlığının
məlumatlarını izləyin: şahsevənlərin hücumuna məruz qalan müsəlmandır, mal-qarası sürülüb aparılan
müsəlmandır. Әn yaxşı müdafiə işi görüldüyünə görə
bu günə kimi erməni kəndlərinə heç bir ziyan dəymə
mişdir”.
Müəllifin fikrincə, quldur üçün heç bir din, dil fərqi
yoxdur. O, yolunun üstündə hansı kəndin - xristian, ya
müsəlman kəndinin olduğunun fərqinə varmayacaq.
Onun bir şüarı var: “Talan etmək”. “Quldurda başqa
stimul, ideya axtarmaq ən azı sadəlövhlükdür. Quldurların basqınında müsəlman həmrəyliyi, dini dözümsüzlük “ axtarmaq ən azı gülüncdür. C.Hacıbəyli
böyük kədərlə yazırdı: “Erməni-tatar qırğını zamanı
qarışıqlıqdan istifadə edən şahsevənlər Arazdan bu
tərəfə keçmiş və Arazın kəndlərini talamışlar, hətta
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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onların silahlarını da almışlar. Budurmu, müsəlman
həmrəyliyi?
Müəllifin qənaətinə görə, bütün deyilənlər onu
göstərir ki, bəzi Qafqaz qəzetlərinin söylədikləri təhlükə daha çox sərhəddəki müsəlman əhalisi üçün realdır və ən əvvəl zərərçəkən onlar olacaqlar. Xristianları
əslində təhlükə gözləmir. C.Hacıbəyli məqaləni belə
yekunlaşdırır: Әgər ali hakimiyyət orqanları sərhəddəki xristian əhalisinin silahlanmasına razılıq versə,
həmin tədbir müsəlmanlara da şamil edilməlidir. Yal
nız bu şərtlə sərhəd əhalisinin silahlandırılması deyilən məqsədə xidmət etmiş olardı.Bu məqalə ilə o,
islam “fanatizmi”, “həmrəyliyi”, “dözülməzliyi” iba
rələri ilə hay-həşir salan, mətləbə dəxli oldu-olmadı islama hücum edənlərə layiqli cavab vermişdi. Maraqlı
və təqdirəlayiqdir ki, C.Hacıbəyli öz fikrində, mövqe
yində möhkəm, əməlində ardıcıldır. Toxunduğu mövzunu “taleyin ixtiyarına” buraxmır. Mətbuatda və ictimaiyyətdə onun əks-sədasını izləyir, lazım gələndə,
mövzuya yenidən müraciət edir.
“Kaspi” qəzetinin 6 mart 1915-ci il tarixli 62-ci
nömrəsindəki “Ordan-burdan” adlı məqaləsində oxuyuruq; “Әgər oxucu xatırlayırsa, sərhəd əhalisinin bir
qismini silahlandırmağa həsr olunmuş məqaləmdə
demişdim ki, şahsevənlərin panislamist ideyasından
qorxub əhalinin bir hissəsini silahlandırmaq, digər hissəsini taleyin ixtiyarına buraxmaq sadəlövhlük olardı.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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Elə bil ki, mənim o vaxt dediklərimi sübut etmək üçün
qəzet səhifələri şahsevənlərin quldurluğundan bəhs
edən materiallarla doldurulmuşdur”.
C.Hacıbəyli “müsəlman həmrəyliyi” adı ilə hayküy qaldıranlara qəzəbli suallarla müraciət edir:
“Quldurlar öz qurbanlarını seçmişlərmi? Müsəlman
həmrəyliliyi, onlarda öz dindarlarının həyatına və
əmlakına qarşı az da olsa, mərhəmət hissi oyatmış
dırmı?” O, bütün faktları sadaladıqdan sonra nəticə
çıxarmağı oxucu nun ixtiyarına buraxır: “İndi ədalət
naminə oxucu hökm çıxarsın: sərhəd quldurlarından
daha çox kimin müdafiəyə ehtiyacı var?”.
İstedadlı publisist təkcə islamın cari problemləri
ilə yox, həm də bu dinin tarixi, digər dinlərlə münasibəti, dünya mədəniyyətindəki yeri və rolu barədə
sanballı məqalələr yazmışdır. Bu yazılarında müəllif
təkcə öz mühakimələri ilə kifayətlənmir, yeri gəldikcə,
Şərqin və Qərbin tanınmış teoloqlarına müraciət edir.
İslamın böyük təəssübkeşi C.Hacıbəyli müsəlman
qayda-qanunlarını təftiş, yaxud qərəzli təhrif edənlərə
qarşı amansız mövqe tutur, özünün kəsərli dəlilləri ilə
həqiqətin meydana çıxmasına çalışırdı.
“Avropalılar islam haqqında” məqaləsində C.Hacıbəyli J.Filipatın “La Revye bleye” jurnalında “Nə
üçün fransızlar islamı öyrənməlidir” adlı yazısına mü
nasibətini bildirir (33). Müəllif məqalədəki “Avropalılar islamı kifayət qədər bilmir” fikrini təsdiqləyir və
bir sıra yanlışlıqların da yaranmasının səbəbini bunda
görür. Onun fikrincə, Qraf de - Bulanvilin “MəhəmCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mədin həyatı”, Bartaleni Sent İlerin “Məhəmməd və
Quran”, Pridonun “Məhəmmədin həyatı” əsərləri islamı dərindən öyrənmək baxımından yaxşı mənbədir.
C.Hacıbəyli oxucularını inandırır ki, yalnız islamı mə
nimsəməklə həqiqəti ortaya çıxarmaq olar.
“Әrəblərin fəthi və hökmranlığı dövründə islam”
adlı məqaləsi C.Hacıbəylinin islamı dərindən mənimsədiyinə dəlalət edir (131). Məqalədə qraf Anri de
Kastrinin 1907-ci ildə çap olunmuş (dördüncü nəşr)
“İslam” adlı tanınmış əsərinin ikinci hissəsinin Qirey
Metsxal tərəfindən fransız dilindən ixtisarla tərcüməsindən danışılır. Bəri başdan deyək ki, müəllif Q.Metsxalın bu təşəbbüsünü alqışlayır və başqalarını da belə
təcrübələrdən bəhrələnməyə dəvət edir. Q. Metsxal
tərcüməyə yazdığı ön sözdə qeyd edir ki, fransız müəllifinin toxunduğu bütün problemlər rus oxucusu və
Rusiya müsəlmanları üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Çünki islamın cəmiyyətdə yeri və rolu barədə xoşagəlməz fikirlər hakimdir, həm də onun digər dinlərlə, o
cümlədən xristian dini ilə münasibətləri haqda bəzən
qeyri-obyektiv mülahizələr yürüdülür.
İslam yaranandan Avropada belə bir ədalətsiz fikir
formalaşmışdı ki, guya bu dinin yayılması üçün hakimiyyətdən və qılıncdan istifadə olunur. C.Hacıbəyli
təəssüflə qeyd edir ki, “müsəlman dini dözümsüzlüyü “ və “müsəlman fanatizmi” ifadələri bu gün də
bəzi publisistlərin səxavətlə işlətdikləri sözlərdir. Bu
ifadələr nə üçün, harada işlədilir, müəlliflər haqlıdırCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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larmı? Bunu onların öz vicdanlarının mühakiməsinə
buraxaq. C.Hacıbəyliyə görə - çox hallarda “islam fanatizmi”, “həmrəyliyi” barədə rəy qəsdən, qərəzli yaradılır, sadəcə olaraq islam barədə məlumatın azlığı
buna şərait yaradır. Odur ki, vacib məsələyə - islam-xristian münasibətlərinə həsr olunmuş təşəbbüslər təqdir olunmalıdır. Müəllif əmin olduğunu bildirir ki, bu
mövzuda əsaslandırılmış, qərəzsiz yazılar islam barədə cəmiyyətdə cərəyan edən pis fikirləri alt-üst edə
cək. O, hesab edir ki, hər bir müsəlman ziyalısı da bu
sahədə bacardığını etməlidir, hər kəs öz ətrafındakı
rus vətəndaşını xalqının həyatı, adət-ənənəsi inancı,
mənəviyyatı, tarixi ilə tanış etməyə səy göstərməlidir.
Әgər bunu öz qüvvəmizlə edə bilmiriksə, bacarmırıqsa, o zaman əcnəbi müəlliflərin bizim üçün daha əhə
miyyətli əsərlərini yaymağa çalışmalıyıq.
“İslam”ın Q.Metsxalın tərcüməsində təqdim olunan hissəsində əsas ideya ondan ibarətdir ki, islamı və
onun nümayəndələrini fanatizmdə, dini dözümsüzlükdə günahlandırmaq üçün heç bir əsas yoxdur. İslam
barədə bu iradların müqabilində müəllif islamçıların
qeyri-müsəlmanlara qarşı xeyirxah, insani münasibətindən misallar göstərir. İslamın yayılması tarixi belə
nümunələrlə zəngindir. İslamın qısa zamanda belə sü
rətlə yayılmasının başqa bir səbəbi islam rəhbərlərinin
böyük zəkası və bacarığıdır. Məhz bunun sayəsində
islam az müddətdə Şimali Afrikaya, Qərbi Avropaya
ayaq açmışdır.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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632-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbər vəfat edəndə
islam Әrəbistanın az hissəsinə yayılmışdı. “Lakin ilk
islam rəhbərləri arasında nadir zəkaya və fitri istedada
malik olanlar çox idi” - bu, fransız alimi Abbat de Brolinin qəti qənaətidir. O yazırdı: “Məhəmmədə inam
gətirənlər səmimi, cəsarətli, ağıllı və hissiyyatlı adamlar idi. Bunlar Əbu Bəkir və Ömər idi. Bu dözümlü,
ədalətli, bacarıqlı, enerjili iki ərəb nəhəng imperiyanı
idarə etməyə qadir idi və onlarla mübarizə aparan
xristian imperatorlarından, xristian hökmdarlarından
yüksəkdə dayanırdılar” (yenə orada).
Başqa bir avropalı alim Robertson özünün “V Karlın tarixi” əsərində yazırdı ki, Məhəmmədə inam gətirənlər böyük ruh yüksəkliyi və ardıcıllıqla, dözümlülük ruhu ilə prozelitizmin (birinin digər dinlərin nümayəndələrinin öz dininə döndərmək üçün inadla səy
göstərməsi- T.A ) vəhdətini yaratmışlar. Әrəblərin Suriya və Şimali Afrikaya yürüşlə ri Roma və Vizantiya
imperiyalarının basqını ilə müqayisədə sülh məramlı
olmuşdur. Bu zaman əslində zorakılıq və qəddarlığa
yol verilməyib.
C.Hacıbəyli əsərin daha aktual səslənən, dövr üçün
zəruri hesab etdiyi hissə-lərin şərhinə daha geniş yer
verir və islamın bəşəri, humanist dəyərlərini qabarıq
göstərməklə, “müsəlman fanatizmi”ni, “ dini dözümsüzlüyü”nün ideoloq və təbliğatçılarına öldürücü zərbə vururdu. Müəllif məqalədə əsərin belə bir hissəsinə
oxucunun diqqətini yönəldir. Müsəlmanlar yürüş zaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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manı yollarına çıxan xalqlara təkliflərlə müraciət edir
dilər:
- ya Quranı qəbul etməli;
- ya öz din və adətlərini saxlamaqla vergi verməli;
- ya da silahının gücünə arxalanmalı.
Nəzərə alsaq ki, imperiyalar tarixində amansız
müharibələr, qırğınlar, qəddarlıqlar, dağıntı və min
bir cür digər fəlakətlər bir norma olmuşdur, o zaman
ərəblərin bu cür hərəkəti çox humanist görünər.
Әgər, bir tərəfdən, Şərq xalqları üçün ərəblərin yürüşü Vizantiya tərəfindən onlara verilən fiziki, maddi
və mənəvi məhrumiyyətlərdən azad edilməsidirsə, digər tərəfdən, islamın sürətlə yayılmasını şərtləndirən
amillərdəndir. Roma imperiyasının despotizmini əvəz
edən islam liberalizmi insanların qəlbində əbədi yuva
salırdı.
Məşhur fransız alimi Dozi yazırdı ki, ərəblərin
hökmranlığının dinc dövrü digər dinlərə ibadət edənlərə münasibətdə daha humanist xarakter daşımışdır.
Qeyri-müsəlmanlar zorakılıqla yox, məhz inama görə
islamı qəbul etmişlər. Bu münasibətlə II Ömərin yerli
nümayəndəsi Xəyyamın ona yazdığı məktub çox ibrətamizdir.
“Әgər Misirdə işlər bu cür davam etsə, heç şübhəsiz, bütün xristianlar bir nəfər kimi islamı qəbul edəcək, bununla da , dövlət onlardan xəzinəyə daxil olan
gəlirdən məhrum olacaq”.
II Ömərin cavabı daha maraqlıdır: “Allah Məhəmməd Peyğəmbəri öz elçisi kimi göndərib, dilənçi payı
yığan kimi yox”.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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İslamdan sonra İspaniyada xristianlar xüsusilə,
azad yaşamağa başladılar. Avropada izlənən, təqiblərə
məruz qalan yəhudilər xilafətdə təhlükəsiz sığınacaq
tapırdılar. Tarixdə belə təkzibolunmaz faktlar çoxdur. C.Hacıbəyli islamı təhrif edənlərə, onu ədalətsiz
hücumlarla gözdən salmağa çalışanlara cavab olaraq
məqaləni belə bitirir: “Müsəlman fatehlərinin inama
dözümlülüyü müqabilində “xaç yürüşlərinin” qəddarlığı nümunələrindən misal gətirsək, müsəlmanların zorakılıq və fanatizm daşıyıcıları kimi təqdim olunması ən böyük və ciddi səhv olardı”.
C.Hacıbəyli təkcə islamın tarixinə və müqəddəs
kitab Qurana əsaslanaraq müsəlmanlığı müdafiə etmir, həm də dində baş verən dəyişiklikləri, ruhanilərin problemlərini cəsarətlə mətbuat səhifəsinə çıxarır,
geniş ictimaiyyətlə öz fikir və mülahizələrini bölüşürdü. Bu mənada, “Kaspi” qəzetinin üç nömrəsində dərc
olunmuş “Ruhanilərin ehtiyacı” adlı iri həcmli məqalə
diqqəti xüsusilə cəlb edir (49).
Məqalə belə başlayır: “Bəzi istisnaları nəzərə almasaq, bizim jurnalistlər müsəlman ruhaniləri haqqında
çox amansız mövqe tuturlar. Onlar “cəhalət, qaranlıq
elçilərini, zərərli elementləri”, xalqın ziyanlı instinktlərini qızışdıranları, elm və maarifin yayılmasına qarşı
duranları “yerlə-yeksan edir”, “biçirlər”. Bir sözlə, bizdə ruhaniləri söymək dəbdədir. Mollalar barədə hər
hansı bir müsəlmanla söhbət et, o, “mollaları bütün
bəlaların mənbəyi”, “qatı düşmən” adlandıracaq.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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Məsələ burasındadır ki, mollalar haqqında C.Hacıbəylinin qeyd etdiyi bu ictimai rəy birdən-birə, əsassız yaranmamışdır. Bir tərəfdən, cəmiyyətdə Qərbin
uydurduğu müsəlman fanatizmi, “dözülməzliyi” pərdəsi ilə islamla mübarizəsi, digər tərəfdən, xalqı bütün varlığı ilə sevən qələm sahiblərinin - M.Ә.Sabirin,
C.Məmmədquluzadənin öldürücü satirası, felyetonları adamlar arasında mollalar barədə mənfi fikrin formalaşmasına xidmət etmişdir.
C.Hacıbəylinin fikrincə, ruhanilər haqqında xoşəgəlməz rəyin əmələ gəlməsinin bir səbəbi də onların
süstlüyü, soyuqluğu, fəaliyyətsizliyidir. Bunun özünün də səbəbləri var. Başlıcası isə ruhani təhsili verən
mütəşəkkil, ali müəssisələrin olmamasıdır. C.Hacıbəyli bu barədə - Bakıda ruhani seminariyasının açılmasının vacibliyi haqqında hələ 1913-cü ildə “Kaspi” də
yazmışdır. O vaxt da müəllif qeyd etmişdir ki, ruhani seminariyasının olmaması xalqın tərəqqisi və maariflənməsi yolunda ciddi maneədir. Bu zaman C.Hacıbəyli həm də ona əsaslanırdı ki, bizdə seminariyanın
olmadığından adamlar ruhani təhsili almaq arxasınca
İran və Türkiyənin müxtəlif şəhərlərinə gedirlər. Başqa
həyat tərzi, yad mühit onları məhz öz xalqından uzaq
salır. Belə tərbiyə və təhsillə geri dönən “mənəviyyat
ataları” xalqa necə fayda verə bilərlər? Amma xalqın
öz içərisində yetişən ruhani xalqın ideya və mənəvi ehtiyaclarını daha yaxşı bilər, xalqdan uzaq düşməzlər.
Məsələ burasındadır ki, Qafqazın ali ruhani nümayənCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dələri də seminariyanın açılmasına ehtiyac olduğunu etiraf etməyə başlamışdır. Belə təhsil müəssisəsinin vacibliyini Zaqafqaziya şeyxülislamı Әbdülsalam
Axundzadə qeyd etmiş, ilk addım kimi ali hakimiyyət
orqanları qarşısında məsələ qaldırmışdı. Onlar razılıq versə də, şeyxin vəfatı bu işin davam etdirilməsinə
mane olmuşdur.
Sonralar bu məsələ ilə şeyxülislam axund Pişnamazzadə məşğul olsa da, vəsait çatışmazlığı ucbatından seminariyanın açılmasına nail ola bilməmişdir.
C.Hacıbəyliyə görə, vəsait tapmaq və vəqfin, məscidlərin yardımı ilə, şübhəsiz, seminariya açmaq olardı.
Müəllif göstərir ki, ruhanilərimizin kədərli, ağır vəziyyətə düşməsinə seminariyanın olmamasından başqa
səbəblər də var.
Xalqını, onun mənəvi, maddi dəyərlərini yüksək
qiymətləndirən, tərəqqi və maarif naminə yorulmadan çalışan C.Hacıbəyli ayrı-seçkiliyin, müxtəlif təriqətlərin qərəzli mübarizəsinin qatı əleyhdarı olmuşdur. Təsadüfü deyil ki, seminariyanın açılması ilə bağlı
məsələlərdən bəhs olunarkən tez-tez “şiə” sözünün işlədilməsi onu narahat edir. Böyük qələm sahibi yazırdı
ki, seminariyaya bütün müsəlmanların - həm şiələrin,
həm də sünnilərin ehtiyacı var. Seminariyanın açılmasına münasibət bu cür olsa, ruhanilərin tərbiyəsindəki
nöqsanları aradan qaldırmaq, Avropada islam barəsində yayılan fanatizmi, dini dözümsüzlük kimi söz-söhbətlərin qarşısını almaq olar.
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Məqalənin sonuncu hissəsində müəllif ruhanilərin
vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması səbəblərini izah
etmək üçün onların gəlir mənbəyinin açıqlanması va
cibliyini göstərir. O yazır: “Ruhanilərin sabit gəlir mənbəyi yoxdur. Onlar təsadüflərin hesabına yaşayırlar”.
C.Hacıbəyli təsadüflərin nədən ibarət olduğunu da
qeyd edir ki, oxucu mollanın həyat tərzi, gəlir mənbəyi barədə tam təsəvvür əldə etsin. Molla gözləməlidir
ki, xeyir və şər məclisində kimsə ona müraciət edəcək,
yaxud yoldan ötən bir kəs uzun Ramazan gecəsində
atasının ruhunu şad etmək xəyalına düşəcək, ya da
ki, məhərrəmin sonunda mərsiyəxandan sonra növbə
mollaya çatacaq. Bunlardan başqa həm də, pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olan mollalar da var ki, onun gəli
rinə qəpik-quruş əlavə etmək olar. C.Hacıbəyli göstərir
ki, tək mollanın yox, ruhanilərin bütün təbəqəsi, hətta
şeyxülislamın belə gəliri azdır.
İqtisadi çətinliklər istər-istəməz mollaya da “yaşamaq uğrunda mübarizə” istəyi ilə mücadilə aparmaq
keyfiyyəti aşılayır. Təbii ki, belə vəziyyətdə ümumxalq
mənafeyinin şəxsi mənafeyə qurban verilməsi şansı
çoxalır. Molla təbii olaraq məktəb açan, elmə səsləyən
dünyəvi ziyalıların timsalında öz rəqibini görür. Ziyalıların əsl niyyətlərindən xəbərsiz mollalar mədəni-maarifçilik işini onlara qarşı çevrilmiş akt kimi qə
bul edirlər. Mollanın yaşadığı, işlədiyi ərazidə məktəbin açılması, “mədrəsədən” axına səbəb olur ki, bu da
onun cibinə zərbə vurur. Şübhəsiz, belə vəziyyət molCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lanı haldan çıxarır. Əgər molla iqtisadi cəhətdən tam
təmin olunsaydı, heç şübhəsiz, minlərcə məktəbin
açılması onu qıcıqlandırmaz və “rus işqolu”nun ünvanına söyməzdi. C.Hacıbəylinin fikrincə, vəziyyət bu
cür davam etsə, kütləvi, mənəvi, fiziki şikəstliklər baş
verə bilər. Bu gün ruhanilərin iqtisadi təminatı birinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir.
Bu 1914-cü ildə keçirilmiş müsəlmanların qurultayında da qeyd olunmuşdur.
Böyük publisist ruhanilərin ehtiyacından bəhs
edərkən çox vacib bir məsələni də vurğulamışdır. Onun
qənaətinə görə, şəxsi və əmlak münasibətlərində müsəlman ruhanilər də xristian ruhanilərinə verilən hüquq
və imtiyazlardan istifadə etməlidirlər. C.Hacıbəyli
məqalənin sonunda ruhani dünyasında ediləcək dəyişikliklərin rəhnini iki məsələnin təxirəsalınmadan həll
olunmasında görür: təlim-tərbiyə və təminat.
Cəmiyyətdə bəziləri mollaların iqtisadi mübarizəsinin dinlə elmin, köhnəliklə yeniliyin, cəhalətlə işığın
mübarizəsi kimi qiymətləndirir.
Göründüyü kimi, islamın mahir bilicisi və istedadlı
qələm sahibi C.Hacıbəyli ruhaniliyin mövcud problemlərini çox obyektiv şəkildə araşdırmış, çıxış yolunu gös
tərmiş, bununla da həm yalnız “ifşa etməklə” məşğul
olan qafqazlı həmkarlarını qınamış, həm də Avropada
“fanatizm”, “dözülməzlik” kimi ibarələrlə aləmə car
çəkən islam düşmənlərinə tutarlı cavab vermişdir.
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C.Hacıbəylinin gənc yaşlarında islamdan bəhs edən
yazılarını onun sonrakı illərdə - xüsusilə mühacirət
dövründəki fundamental tədqiqatlarının bünövrəsi hesab etmək olar.
4. Ceyhun Hacıbəylinin mühacirətəqədərki
bədii yaradıcılığı
“Hacı Kərim” povesti
XX əsrin əvvəllərində xalqının maariflənməsi,
tərəqqisi və azadlıq arzularının çiçəklənməsi naminə
qələmə sarılan C.Hacıbəyli erkən yaşlarından mətbuatla sıx əməkdaşlıq etmiş, qısa müddətdə qələm sahibləri arasında böyük hörmət qazanmış, geniş oxucu kütləsi tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Onun
toxunduğu mövzular rəngarəng və maraqlı idi. Mədəniyyət, maarif, ədəbiyyat, dil, din mövzularında yazdığı bir-birindən oxunaqlı məqalələri dərinliyi, əhatəliyi,
kəsərliliyi ilə seçilirdi. C.Hacıbəylinin jurnalistik fəaliyyətində bir cəhəti xüsusilə qeyd etmək vacibdir. O,
qaldırdığı problemə, toxunduğu mövzuya təkcə gündəlik, ötəri məsələ kimi yanaşmır, həm də bir salnaməçi-publisist kimi dövrünün tarixini yazırdı. Bu mənada
onun XX əsrin 10-cu illərinin hər birinə həsr etdiyi silsilə məqalələri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mübaliğəsiz demək olar ki, yalnız bu məqalələri oxumaqla hə
min illərin ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatında baş
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verən hadisələr, yeniliklər barədə kifayət qədər məlumat əldə etmək olar.
Məsələ burasındadır ki, C.Hacıbəyli öz dövrünü
bədii əsərlərdə, obrazlarda da yaşatmağa səy göstərmiş və buna nail olmuşdur. Mühacirətəqədərki dövrdə C.Hacıbəylinin məlum olan ən böyük bədii əsəri
“Hacı Kərim” povestidir. Müəllif bu əsəri 1909-1910cu illərdə qələmə almış, “Kaspi” qəzetinin səhifələrində hissə-hissə çap etdirmişdir. Monoqrafiyanın C.Hacıbəylinin imzaları ilə bağlı hissəsində qeyd edildiyi
kimi, müəllif “Hacı Kərimin bir günü” adlı hekayəsini 1911-ci ildə Parisdə çıxan “Les mille noufelles”
jurnalında dərc etdirmişdir. Rus dilində qələmə alınmış povest 1911-ci ildə kitab şəklində buraxılmışdır.
1917-ci ildə 6 hekayədən ibarət povest Azərbaycan
dilində nəşr olunmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək
ki, C.Hacıbəyli yaradıcılığının sonrakı dövründə də
bu mövzuya qayıtmış, onun bir hissəsini fransız di
linə tərcümə etmiş, bu mövzuda daha iki hekayə yazmışdır. Әsərin əvvəlində oxuyuruq: “Әziz müəllimim
Həsən bəy Məlikovun həyat yoldaşı Hənifə xanımın
xatirəsinə” (3, s. 3). Bu ithaf müəllifin xalqımızın böyük maarifpərvəri H.Zərdabiyə, onun ailəsinə və
xatirəsinə necə böyük hörmət və sayğı ilə yanaşdığını bir daha göstərir. C.Hacıbəyli istər ictimai fəaliyyətində, istər publisistikasında, istərsə də bədii ya
radıcılığında böyük ustadı H.Zərdabinin ənənələrini
davam etdirirdi. “Hacı Kərim” əsərini C.Hacıbəyli
başqa sözlə, “Zaqafqaziya müsəlmanının həyatından
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etüdlər” adlandırır və bu ifadələri əsər haqqında ən
yığcam resenziya da adlandırmaq olar. “Hacı Kərim”
həcmcə kiçikdir, lakin əsərin mövzu dairəsi çox genişdir. Buradakı bütün epizodlar, obrazlar Hacı Kərimin
“formalaşmasına” xidmət etsə də, oxucu dövrün çox
mətləblərindən agah olur.
“Hacı Kərim” əsərinin ideyası cəhalətin tənqidi,
maariflənməyin vacibliyi, qadın azadlığı, sözlə əməlin
vəhdəti, yalançı dindarlığın ifşasıdır. Hadisələr Azər
baycan bölgələrindən birində cərəyan edir və müəllif
həmin bölgəni şərti olaraq “Ş” bölgəsi adlandırır. Şübhəsiz, burada təsvir edilən hadisə və obrazlar Azərbaycan gerçəkliyinin məhsuludur və odur ki, hər bir
oxucunun təsəvvüründə “Ş” onun tanıdığı bir rayondur. Hadisələrin reallığı, dinamizmi diqqəti cəlb edir.
Әsərin süjeti sadədir və ilk baxışda o qədər maraqlı
görünməsə də, müəllifin hadisələrə, obrazlara müna
sibəti, onları təsvir etmək məharəti povesti çox məzmunlu edir.
Povestin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri də ondadır ki, müəllif yaratdığı tipi, onun arzu və istəklərini, düşüncə və psixologiyasını, geyim və hərəkətlərini
təsvir edərkən yeknəsək vasitələrdən yox, hər bir detala uyğun priyomlardan istifadə edir. Nəticədə ciddi
tənqid, incə yumor, mənalı kinayə və ironiya bir-birini əvəz edir. Bütün bunlar povestin bədii dəyərini artırmaqla bərabər, məzmunun açılmasına, əsərin ide
yasının formalaşmasına və qabarıq üzə çıxmasına xidCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mət edir. Yazıçı povesti maraqlı kompozisiya üzərində
qurmuşdur.
“Hacı Kərim”, yaxud “Zaqafqaziya müsəlmanlarının həyatından etüdlər” əsəri öz ideya-bədii xüsüsiyyətlərinə görə Azərbaycan ədəbiyyatında indiyədək
tədqiqata cəlb edilməmiş maraqlı əsərlərdən biridir.
Әn əvvəl ona görə ki, əsər rusca yazılmasına baxmayaraq, son dərəcə koloritli təsvir üsuluna malikdir;
müəllif hər vəchlə çalışır ki, haqqında söhbət açdığı
qəhrəmanların həyat və məişət şəraiti, arzu və düşün
cələri, əxlaq və davranışı, əsaslandığı adət və ənənələri
olduğu kimi - bütün rəngarəngliyi, özünəməxsusluğu
və təbiiliyi ilə əsərdə öz əksini tapsın. Yazıçının, demək
olar ki, əsas məqsədi məhz buna yönəlib: müsəlman
məişətinin real və təbii mənzərəsini olduğu kimi, “naturadan çəkmək”. O, buna çox gözəl nail ola bilir: təs
vir zamanı elə səciyyəvi detalları, ştrixləri yığcam epizodlarla ifadə edir ki, oxucu təsvir predmeti haqqında
çox geniş və dolğun təsəvvür əldə edə bilir.
Təsvirdə yığcamlıq və lakoniklik prinsipinə üstünlük verdiyinə görə yazıçı povestin kompozisiyasında
fraqmental bölgüdən istifadə etmişdir. C.Hacıbəyli
əsərin hər bir hissəsində ayrıca bir əhvalatdan bəhs
edir və bu zaman müsəlman məişətinin konkret tərəflərini işıqlandırır: “Hacı Kərimin səhəri” hissəsində
müəllif qəhrəmanın dini əqidəsi ilə onun həyat tərzi,
əməlləri arasındakı uyğunsuzluğu açıqlayır; “Zəruri
şər” hissəsində Hacı Kərimin məktəbə, təhsilə münaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sibəti təsvir olunur: “Hacı Kərim qonaqlıqda” hissəsində müsəlman əhli içərisində köhnə və yenifikirlilərin mübahisəsi önə çəkilir; “Hacı Kərimin məhəbbəti”
hissəsində müsəlman kişiləri ilə arvadları arasındakı
hüquq bərabərsizliyi və ailədə sədaqətsizlik məsələsi
qabardılır; “Hacı Kərimin səfərə hazırlığı” hissəsində
müsəlman həyatında xurafatın rolu göstərilir və s.
“Zaqafqaziya müsəlmanlarının həyatından etüdlər” öz üslubuna və janr xüsusiyyətlərinə görə XIX əsr
rus yazıçısı Qleb Uspenskinin (1843-1902) əsərlərini
xatırladır. Onun əsərlərində (xüsusən də “Rasteryayeva küçəsinin məişət və adətləri” silsilə hekayələrində)
dövründəki rus meşşanının həyatı naturalist bir tərzdə
təsvir edilir və xüsusi koloritmi ilə diqqəti cəlb edir.
C.Hacıbəylinin povestindəki kompozisiya fraqmentallığı Q.Uspenskinin qeyd etdiyimiz əsərinin quruluşu
ilə eynidir. Q.Uspenskinin qəhrəmanlarından Proxor
Porfiriç rus meşşanını, onun həyat tərzini, məişətini
təmsil etdiyi kimi, C.Hacıbəylinin qəhrəmanı tacir
Hacı Kərim də müsəlman şəhərinin adi sakinlərindən
biridir. Əsərdəki müxtəlif hissələri məhz bu əsas surət
birləşdirir və demək olar ki, bütün hadisələr onun ətrafında cərəyan edir.
Rus ədəbiyatında Q.Uspenskinin adı ilə bağlı olan
bu cür naturalist bədii oçerkhekayələr silsiləsi çox güman ki, C.Hacıbəyliyə tanış idi və o həmin bədii formadan məharətlə bəhrələnmiş, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün tamam yeni olan bu
bədii formanı milli ədəbiyyatımıza daxil etmişdir.
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Digər tərəfdən, əsərdə XX əsr tənqidi realizminin təsiri açıq-aydın hiss olunur: M.F.Axundovun,
N.Vəzirovun,Ə.Haqverdiyevin,C.Məmm ədq uluz a
dənin,Y.B.Çəmənzəminlinin əsərlərindəki tənqidi gülüş, ironiya, süjet və kompozisiya sadəliyi, lakoniklik
kimi keyfiyyətlər “Hacı Kərim” povestinin ən cəlbedici xüsusiyyətlərindəndir. Lakin C.Hacıbəylinin bu
əsərində tənqidi realistlərə xas olan ifşaedici, sarkastik
satira aparıcı deyil: müəllifin tənqidi gülüşü xəfif bir
təbəssümü xatırladır, o öz qəhrəmanını, onun eyiblərini, mənfi xüsusiyyətlərini, geriqalmışlığını ələ salmır,
onu rüsvay etmir, sosial bir tip kimi inkar etmir, sadəcə olduğu kimi göstərməyə çalışır.
“Hacı Kərim” povesti altı hissədən ibarətdir:
1. Hacı Kərimin səhəri;
2. Zəruri şər;
3. Hacı Kərim iş başında;
4. Hacı Kərim qonaqlıqda;
5. Hacı Kərimin məhəbbəti;
6. Hacı Kərimin səfərə hazırlığı.
Bu hissələrin hər biri ayrı-ayrılıqda bir hekayədir,
eyni zamanda, biri digərini tamamlayan bütöv bir
əsərdir. Bu cür kompozisiya, bir tərəfdən, hadisələrin
dinamik inkişafı üçün şərait yaradırsa, digər tərəfdən,
oxucunu yormur. Sarkazmdan daha çox yüngül ironiyaya, ezopvari yumora üstünlük verməsi müəllifi
bəzən gülməli situasiyalar yaratmağa sövq edir.
“Hacı Kərimin səfərə hazırlığı” hissəsində qəhrəman öz borclarını yığmaq üçün şəhərdən kəndə getCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mək məqsədi ilə bir neçə gün ərzində tədarük görür,
bu səfərin günü barədə molla ilə məsləhətləşir, səfər
ərəfəsində qohum-əqraba ilə vida mərasimi keçirilir
və s. Səfər hazırlığı elə ciddi səylə görülür ki, sanki
Hacı Kərim şəhər ətrafı kəndlərdən birinə deyil, uzaq
bir ölkəyə yollanacaqdır. Müəllif müsəlman əhlinin
ətalətli həyat tərzini əyani nümayiş etdirmək üçün çox
gözəl bir məqam seçmişdir. Müəllifin təsvirində Hacı
Kərimin bu səfər hazırlığı hər dəqiqə gülüş doğuran
səhnələrdən ibarətdir! “... Səhər tezdən Şərəbanı ərini “yürüş üçün hərtərəfli silahlandırdı... İsti yay günü
olmasına baxmayaraq, üst-üstə bir neçə arxalıq, daha
sonra çuxa və İran kürkü geyinən Hacı Kərimin başına
da motal papağı və başlıq elə geyindirilib ki, bir cüt gözündən başqa üzündə heç nə görünmürdü” (3, s. 33).
Bu cür gülməli görkəmini təsvir etdikdən sonra
müəllif qəhrəmanla bağlı daha gülməli səhnələr yaradır: Hacı Kərim evdən çıxmaq üçün təzəcə addım atmışdı ki, arvadı onu saxlayır: “Arxaya dön və təzədən
get, iki qadının arasından keçmisən” (3, s. 33). Formalaşmış inanca görə, iki qadının arasından keçib getmək
səfərə çıxan üçün uğursuzluq əlaməti sayıldığından,
Hacı arvadının sözünə əməl edərək geri qayıdır və
bu dəfə arvadı ilə qızının böyründən keçir. Bütün ailə
üzvlərinin müşayiəti ilə həyətə çıxan Hacı yenidən dayanmalı olur: bu dəfə uşaqların ağlamağı, vay-həşiri
onun səfərinə mane olduğundan, Şərəbanının “silahlı
müdaxiləsi” lazım gəlir.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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Nəhayət, Hacı Kərim qonşularla da xudafizləşib
“qəti addımlarlarla həyət qapısına doğru addımladı”
və bu zaman növbəti qəziyyə onu haqlayır: arvadının
aydınlıq üçün onun ardınca atdığı su Hacının üstünə
tökülür. “Hacı Kərim islanmış toyuq kimi silkələndi
ki, su üst-başından yerə tökülsün və o heç nəyə baxmayaraq, həmin addımlarla yolunu davam etdi; bu
iş onu zərrəcə də olsa, geri döndərə bilmədi”. Lakin,
görünür, Hacının bu səfəri baş tutmalı deyilmiş!
Hər şey, hər şey azca qalmışdı ki, arxada qalsın
və Hacı qətiyyətlə yola çıxdığı kimi səfərinə başlasın,
ancaq əlini həyət qapısına atar-atmaz o, birdən-birə,
gözlənilmədən tək səbir gətirir. Bu isə artıq adamların inancına görə, uğursuzluğun ən böyük əlaməti olduğundan, səfərə çıxmaq barədə heç danışıq belə ola
bilməzdi və Hacı çar-naçar geri dönməli olur. Demək,
taleyin hökmü belə imiş ki, Hacı Kərim həmin gün bu
səfərə çıxmamalı idi.
Yazıçı xurafatın müsəlmanın beyninə, psixologiyasına necə yeridiyini, onun həyatında necə böyük rol oynadığını bu səhnələrdə çox gözəl təsvir etmişdir. Hər
addımda gülüş doğuran, gülməli situasiyalara düşən
Hacı Kərimə qarşı müəllifin münasibəti aydındır: yazıçının gülüşü xeyirxah gülüşdür; o, qəhrəmanını islah
etmək, sağlam düşüncəyə dəvət etmək istəyir.
Yeri gəlmişkən deyək ki, C.Hacıbəylinin başqa nəsr
əsərlərində olduğu kimi, bu əsərində də maraqlı bir
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

128

Abid Tahirli

keyfiyyət var: povest sanki bir kino, yaxud tamaşa sse
narisidir (müasir anlamda). Yəni əsərdə “səhnə mizanı”, “nümayiş etdirmə” kimi dramaturji ünsürlər çox
geniş yer tutur. “Hacı Kərim”in sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən əsərin dili haqqında da danışmaq yerinə düşər. Son dərəcə obrazlı, oynaq, sadə,
təbii, canlı, aydın, mənalı kimi ifadələr belə, povestin
dilini tam səciyyələndirmir. Bəzən deyirlər ki, hər obrazın özünə məxsus dili var. Məsələ burasındadır ki,
Hacı Kərimin “bir neçə dili” var. O, arvadı Şərabanı
ilə bir dildə, uşaqları ilə başqa bir dildə, məktəb sahibi Səfərbəylə tamamilə başqa bir dildə danışır. Bütün
bunlar - hər dəfə obraza məxsus yeni-yeni keyfiyyətlərin üzə çıxmasına xidmət edir. Ümumiyyətlə, povestdə
nəinki artıq epizoda, dialoqa, hətta sözə təsadüf edilmir. İlk baxışda yersiz görünə bilən bir epizod, məsələn,
Hacı Kərimin geyiminin təsviri bu obrazın dünyagörüşünün, həyata baxışının səciyyələndirilməsinə xidmət
edir. Hacı xəsisliyin ucbatından hətta şalvarı üçün düymə almır, belini şunurla bağlayır.
Əsərin baş qəhrəmanı Hacı Kərim xəsislikdə, əyalına münasibətdə M.F.Axundovun Hacı Qara obrazını
xatırladır. Lakin bu qəhrəmanları yalnız yaşadıqları
dövr yox, bir sıra cəhətlər də bir-birindən ayırır. Hər
iki obraz son dərəcə xəsis, yalançı, ikiüzlü, ailələrinə,
həyat yoldaşlarına qarşı amansızdır. Pul bu hacıların
həyat amalıdır, ən böyük idealıdır. Obrazlı desək, Hacı
Kərim XIX əsrdən XX əsrə adlamış Hacı Qaradır. Yəni
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o bir qədər “inkişaf” etmişdir. Artıq o, dindən də vasitə
kimi istifadə edir. Üzdə Allahın itaətkar bəndəsidir,
batildə fırıldaqçı, yalançı və əzazil. Hacı Kərim ailəsinə xəyanət etməkdən çəkinmir, dul qadınla eşqbazlıq edir. Hacı Kərim məktəb haqqında da düşünməyə
vaxt tapır. Düzdür, onun bu düşüncələri xeyli tərəd
düdlü, təmənnalı və pis niyyətlidir. Lakin, hər halda,
Hacı Kərim məktəbə gəlir, son məqsədindən asılı olmayaraq, uşaqlarının savadlı olmasını arzulayır: “Rus
dilini bilsəydilər, indiki vaxtda mənə nə qədər fayda
verə bilərdilər?! O zaman cəsarətlə yarmarkaya gedər
və baxardım görək Hacı Əsəd mənimlə necə rəqabət
aparır?!” (3, s. 8).
Müəllif Hacı Kərimi ümumiyyətlə, hərəkətdə olan
bir tip kimi təsvir edir. Oxucu onun geyimindən tutmuş, ətrafında olanlara münasibətinədək bütün cəhətlərini götür-qoy edir və istər-istəməz bu qənaətə gəlir
ki, Hacı Kərimin mühiti, onunla birlikdə bu tipin özü
də dəyişməyə doğru gedir. Hacı Kərimin geyinməsini
təsvir edərkən yazıçı çox ustalıqla obrazın paltarlarına
diqqəti cəlb edir. Hacının üst paltarı nə Asiya çuxasıdır, nə də Avropa mündiri, onların arasında bir paltardır. Hacının elə düşüncəsi də o cür təzadlı və tərəddüdlüdür. O, gah uşaqların təhsil almasını istəyir, gah
da ona qarşı çıxır. “Hacı Kərimin məhəbbəti”ndə isə
bu tip sanki Avropa həyat tərzi-sevdası ilə yaşayır.
Hacı Kərimin xəsisliyi onun başlıca xarakterik xüsusiyyətidir. Pul hərisliyi Hacı Kərimə onun nə qədər
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şərəfsiz bir adam olduğunu öz dili ilə etiraf etdirir.
“Hacı Kərimin səhəri” adlı hekayədə göstərilir ki, Hacı
Kərimin arvadı səhər yeməyi üçün hazırlıq görür. Hacı
bir ay əvvəl aldığı az miqdarda qəndin qurtarmaq üzrə
olduğunu biləndə özündən çıxır: “Ah sən lənətə gəlmiş arvad - Hacı Kərim söydü - Ax, sizi, sizi ... düşünürsünüzmü pul nədir? Onu qazanmaq üçün nə qədər
zəhmət, nə qədər əzab çəkirəm. Pulu qazanmaq üçün
neçə dəfə vicdanı satmaq, neçə dəfə ata-babamı qəbirdən çıxarmaq, şəriəti tapdalamaq lazımdır? Hamısı sizin qarnınıza görə, görüm onu dağılsın! Neçə dəfə demişəm: çay içəndə qəndi stəkana tökməyin, dişləyin.
Siz çayı şərbətə çevirirsiniz, su əvəzinə şərbət içirsiniz”
(3, s. 5). Hacı Kərimin xəsisliyi qəndə qənaət tələbi ilə
bitmir. O, pendirin, çörəyin yeyilməsinə deyinir, şalvarına düymə almaqdansa, onu şunurla bağlamağa
üstünlük verir. Obraz yaratmağın, onu ilk baxışda adi
görünən, lakin bir qədər maraqlı, koloritli, heyrətamiz
ştrixlərlə formalaşdırmağın mahir ustası C.Hacıbəyli
Hacı Kərimin xəsisliyini təbii, inandırıcı təqdim etmək
üçün qəhrəmanının həyat, təfəkkür tərzini incəliklərinə qədər oxucuya çatdırır. Hacı Kərimin yataq otağının təsviri səhnəsi yazıçı müşahidəsinin və qələminin
gücünə dəlalət edir. Beş nəfərlik ailəyə mənsub yataq
otağında iki çarpayı salınmışdır. Biri Hacı Kərimlə arvadının, digəri 12 yaşındakı Əhməd və 10 yaşındakı
Səmədlə 6 yaşındakı Qönçənin birgə çarpayısı.
“Hacı Kərim yerə və materiala qənaət etmək üçün
üç uşağı bir döşək və bir yorğanda yatırırdı” (3, s. 18).
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“Hacı Kərim iş başında” hekayəsi qəhrəmanın hiyləgər, fırıldaqçı, mənəviyyatca kasıb, eyni zamanda,
zirək, çevik, ayıq olduğunu göstərir. O, dükana parça
almağa gələn müştəriləri əliboş yola salmamaq üçün
dəridən-qabıqdan çıxır, hər cür dona girir, hər şərəfsizliyə əl atır: ən əvvəl kənddən gələn utancaq, çəkingən müştərilərə onların imtina edəcəklərini bildiyi halda, təkidlə çay, sonra hətta kabab təklif edir; bu yolla
“tələyə düşməyən ovuna”, “atam sizə qurban”, “anam
sizə qurban” - deyə “şirin” dilini işə salır; parçanın
baha satıldığını fikirləşməsinlər deyə, and-aman etmə
yə başlayır: “Sizdən ən yaxın adamlarım kimi bir qəpik
də artıq almaram. Yalan deyirəmsə, müqəddəs məscid
məni vursun! Yalan deyirəmsə, Yezidəm”. Bunlar da
kara gəlməyəndə müştərini tərifləməyə başlayır, ona
indiki təbirlə desək, komplimentlər yağdırır: “Maşallah, maşallah, necə yaraşıqlısan, bəd nəzərdən uzaq!
Qızım olsaydı, sənə verməsəydim, it oğluyam!” Hacı
Kərim yalan söyləmək ustasıdır. Övladları hələ uşaq
olsa da, onları səriştəli tacir kimi öyməkdən utanmır,
usanmır: “O, parçanı kəndlilərə göstərdi: - Möcüzə
maldır, baxın, toxunun! Dünən oğlum Firəngistandan
gətirib. Hamısını satmışam, qalan elə budur. Dünyanın
harasına getsəniz, belə mal tapmazsınız, tapsanız, atama lənət!” (3, s. 14). C.Hacıbəylinin qəhrəmanı nəinki
kəndliləri, az qalır oxucunu da dediklərinə inandırsın.
Hacı Kərimin bazarda təsviri həm gülüş, həm nifrət,
təəccüb, həm də acı təəssüf doğurur. O, öz həmkəndlilə
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rinə parçanı sırımaq üçün and-aman edir, “ata-babasını
qəbirdən çıxarır”, özündən ixtiyarsız o qədər həvəslə,
həyəcanla, ehtirasla müştərilərə dil-ağız edir ki, axırda
təngənəfəs olur, bununla belə istəyinə də çatır.
Burada Hacı Kərimin xəsisliyi ilə bərabər daha
başqa bir naqis cəhəti də üzə çıxır. Əsərin başlanğıcında o, dua edən, namaz qılan müsəlman təsiri yaradır:
“Qadir Allah! Bizdən mərhəmətini əsirgəmə! İnsanı insana möhtac etmə. Pərvərdigara! Bizə, qara üzlü
bəndələrinə şəfqət göstər. Öz qulunu düşmənin istehzasından, rüsvay etməsindən, alçaltmasından xilas et.
Dostların dostluğunu möhkəmləndir, düşməni məhv
elə! Təhqir olunmuşların qisasını qiyamətə qoyma” (3,
s. 8). Hacı Kərimin duaları pis deyil, əməlləri isə tam
onun əksinədir. Buradan isə belə bir nəticə çıxır ki,
əgər Allah Hacının dualarını eşitsə, o zaman Hacı ən
ağır cəzaya layiq görülməlidir.
Hacı Kərim mənəviyyatca o qədər çürükdür ki, o,
pulu, var-dövləti ata-babasının ruhundan, hətta gecə-gündüz ibadət etdiyi şəriətdən üstün tutur. Bu tipin
gözünü pul kor edib, o nə keçmiş, nə də gələcək barədə düşünür, düşünürsə də yalnız pul ətrafında, pul qazanma və onu xərcləmək barədə fikirləşir.
Hacı Kərimin məktəbə münasibəti də maraqlıdır,
ziddiyyətlidir. O, övladlarının təhsil almasına xərc
çəkmək istəmir, lakin savadlıların daha çox pul qazanmaq şansına görə istəyir ki, uşaqları “oxuyub, yazmağı, bir də saymağı” bacarsınlar. Hacı Kərimi qohumu
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Cəfər təhrik etmişdir ki, uşaqları “rus işkolu”na qoysun. Cəfər Hacının arvad qohumlarından olduğuna
görə bu bəhanə ilə də tez-tez Şərabanını söyür, alçal-
dır, təhqir edir.
Hacı Kərimin məktəbə səfəri səhnəsi təkcə onun
nadanlıq, saxtakarlıq, yalançılıq kimi sifətlərini üzə
çıxarmır, həm də məktəblər haqqında təsəvvür yaradır. Məktəb taxta bir komanı xatırladır. Sinifdə 8 yaşından 18 yaşınadək uşaqlar toplanmışlar. Hacı Kərimin
məktəbin sahibi Səfərbəydən heç xoşu gəlmir. Əvvəla,
Səfərbəy Hacı Kərimə güzəştə getmir və pulun hamısını dərhal, təxirəsalınmadan ödənilməsini tələb edir.
Əks təqdirdə uşaqlar küçələrə atılacaq. Hacı Kərimin
Səfərbəylə dialoqu çox mənalıdır:
- “Pulu 3 gündən sonra versək, olar?
- Uşaqlar da üç gündən sonra məktəbə gələrlər.
- Bəs üç gün avaraçılıq etsinlər?
- Bunun mənə dəxli yoxdur” (3, s. 14).
Səfərbəyi uşaqların təlim-tərbiyəsi yox, onların
məktəbə ödəyəcəkləri pul daha çox düşündürür. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, C.Hacıbəyli Səfərbəyin dilindən məktəb mühitinin tam təsvirini verir. Səfərbəy
Hacı Kərimə pulun təxirəsalınmadan ödənilməsinin
vacibliyini belə izah edir: “Vaxtı uzatmağa hüququm
yoxdur. Təsəvvür et: birdən inspektorun yolu rayona düşdü. Şübhəsiz, o birinci mənim məktəbimə təş
rif gətirəcək. Gələcək, maraqlanacaq, birdən soruşacaq: Səfərbəy, bir göstər görüm, bütün şagirdlər təhCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sil haqqını ödəyibmi? Mən isə deməliyəm: Yox, cənab
Allahverdiyevlər, daha doğrusu, sənin uşaqların, hələ
pul verməyiblər. O vaxt inspektor, əlbəttə, əsəbləşəcək
və deyəcək: Sən pis müəllimsən, Səfərbəy. Sonra gedib bunu direktora deyəcək, direktor müdirə, müdir
nazirə, nazir də padişaha çatdıracaq. Padişah da məni
işdən azad edəcək. Bu, səncə yaxşıdır, Hacı?” (3, s. 13).
Bütün bunlar məktəbin, cəmiyyətin çürüklüyünü,
pul-para xəstəliyinə tutulduğunu göstərir.
Hacı Kərim xəsis olduğu qədər də avam, qorxaq
və sadəlövhdür. Səfərbəy onu aldadır, qorxudur və
istəyinə nail olur. Hacı Kərim də “borclu” qalmır. Ondan qisasını nəsil-nəcabətini, onların dəyərsiz bir əsildən olduqlarını qəlbində öz-özünə pıçıldamaqla alır:
“Səfərbəyin hərəkəti Hacının heç xoşuna gəlmədi. Ondan qisas almaq üçün Səfərbəyin keçmişini xatırladı:
göy-göyərti toplayıb satardı. Atası isə cücə alveri edərdi. Anası ona-buna paltar yuyardı. Dayısı eşşək otarardı. Hələ babası? Babası ... zəngin qulaqbatırıcı səsi,
sonra isə hay-küy qopmasaydı, məlum deyildi ki, Hacı
Kərim Səfərbəyin nəslindən daha kimi saf-çürük edəcəkdi”. (Дж.Гаджибеков. Гаджи Керим (3, s. 12-13).
Hacı Kərimin qonaqlıq səhnəsi ibrətamizdir. Müəllif Hacı Kərimi əhatə edən dost-tanışlarını, qohumlarını bir süfrə arxasına toplamışdır. Əslində yazıçı cəmiyyəti təmsil edən bütün təbəqələrin nümayəndələrini
bir yerə cəm etməkdə və onların toplandığı məclisdə
toxunduqları mövzularla, baş verən hadisələrə müna
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

135

sibətlərini oxucularla bölüşməkdə məqsədi zülmətin
nə qədər dərinə işlədiyini, nadanlığın, cəhalətin, savadsızlığın, boşboğazlığın fəsadlarını göstərmək və
ifşa etməkdir. Məşədi Qaraşın qonaqlığı Məşədi İbada Rüstəm bəy tərəfindən verilən ziyafət səhnəsini və
Mirzə Cəlilin təsvir etdiyi tipik “müsəlman yığıncağını” xatırladır. Hacı Kərimin də təşrif buyurduğu qonaqlığa dəvət olunanları C.Hacıbəyli özünəxas üslub
da təqdim edir. Məlum olur ki, qonaqlıqda iştirak edən
tacirləri, “don-juanları”, “arvad xasiyyətli sentimentalistləri”, “intriqabazları”, “maklerləri” bir cəhət birləş
dirir: boşboğazlıq və qeybət. Burada cəmiyyəti narahat
edən, düşündürən, elm, təhsil, tərəqqi, beynəlxalq münasibətlər, əxlaq, milli-mənəvi dəyərlər... mövzusunda
söhbət belə gedə bilməz. Qonaqlıqda əvvəldən sonadək bir mövzu hakimdir: çörəkçi Fərruxla qumarbaz
Abbasın arasında bazarda baş vermiş dava. Heç demə,
Fərrux qumar oyunu zamanı Abbasın kələk işlətdiyini
görübmüş və Abbasa son dəfə xəbərdarlıq edibmiş ki,
bir də bu cür halla rastlaşsa, o, camaatın gözü qarşısında Abbasın papağını başından çıxarıb yerə atacaq.
Abbas da bu hədə-qorxunun qarşısında sakitcə bildirir ki, kim papağı çıxarmasa, heç kişi deyil. Beləliklə,
bazarda mübahisə bitir. Qonaqlar isə mövzunu böyük
maraqla , sönməyən ehtirasla davam etdirirlər. Söh
bət qızışdıqca, məclis əhli əndazəni aşır, ölçünü itirir:
kimi Fərruxa vurulan zərbənin səsini uzaqdan eşitdiyini, kimi zərbənin güllə kimi güclü olduğunu heyrətCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lə, təəccüblə nəql edir, təəssüratlarını bacardıqca təsirli
şəkildə bölüşürdülər. Məclis bu axarla davam edir və
sanki əbədi olaraq da davam edəcəkdir. Məclis əhlinin rəvayətləri həm də bir-birinin iç üzünü açır, onların kəmsavad, eyni zamanda, lovğa və təkəbbürlü olduğunu meydana çıxarır. Qonaqlığa gələnlər təhsilin
düşməni, “köhnə əyyamların” tərəfdarıdırlar. Onların
fikrincə, zəmanənin pisliyi, kasıblıq da oxumuşların
meydana çıxması ilə bağlıdır. Bu mənada qonaqlıqda
iştirak edən Hacı Qəhrəmanın söylədikləri çox xarakterikdir: “Cənablar, təsəvvür edin ki, bizim zəmanə nə
qədər pisləşib. Çox hörmətli bir axundun, yaxud seyidin oğlu əsgər papağında, bədəninin ən vacib hissəsini
belə örtməyən dar, qısa bir formada, urus çəkməsində,
özü də donuz piyi ilə silinmiş ermənidən aldığı çəkmədə. İndi özünüz deyin, xeyir-bərəkət qalar? (3, s. 20).
Məclisin mollası cəmi bir dəfə iki-üç cümlə ilə nitq
irad edir və yadda qalır. O, hər cür mübahisələrin əleyhinədir və öz sözünü həlledici sayır. “Cənablar, çay iç
diniz, plov yediniz, əla, indi nə qalır?”
Çox maraqlıdır ki, C.Hacıbəyli Hacı Kərimi qonaqlıqda demək olar ki, susmuş vəziyyətdə təsvir edir,
bununla da onun yeni keyfiyyətlərini oxucuya çatdırır. Hacı Kərim söhbətə, mübahisələrə qoşulmur, “az
aşım, ağrımaz başım” prinsipini üstün tutur və ağrımayan başına dəsmal bağlamır. O, yalnız köhnə əyyamların, “qurdla quzunun bir yerdə otladığı əyyamların” xiffətini çəkdiyini dilinə gətirməklə “xeyir- bə
rəkət də o vaxtlar vardı” deməklə kifayətlənir.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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Hacı Kərim xaraktercə çox mürəkkəb və ziddiyyətli tipdir: xəsisdir, yalançıdır, qorxaqdır, ikiüzlüdür, cahildir, arvad-uşağına qarşı amansızdır. Bütün
bunlarla yanaşı, Hacı Kərim arvadbazdır, şorgözdür,
arvad-uşağı olmasına baxmayaraq, qonşudakı dul qadına eşq elan edir, əylənməyi sevir.
Elə təsəvvür yaranır ki, Hacı Kərim heç nəyə, hətta
islam dininə də inanmaz. Onun bir ibadətgahı, qibləgahı var, o da pul. Yox! Heç demə, Hacı Kərim qəzavüqədərə, tale yazısına inanır.
Hacı Kərimin səfərə hazırlaşması səhnəsi məhz
bunu sübut edir. O, səfərə hansı gün çıxmağın münasibliyini ölçüb-biçir, molla ilə məsləhətləşir. Çox
götür-qoydan sonra səfərə çıxmağa hazırlaşır. Bu da
xeyli çəkir və nəhayət, yola düşür, elə bu zaman ... tək
səbir gəlir və Hacı səfəri təxirə salır.
Hekayənin bu cür sona yetməsi mənalıdır. Müəllif
Hacını yaşadığı bölgədən,
mühitdən, çərçivədən çıxarmır. Çox güman ki, heç
vaxt Hacının bu səfəri baş tutmayacaq. “Səfər” burda
bir simvolikadır, sabah, gələcək mənasındadır, yəni bu
əqidə, məslək, düşüncə, həyat tərzi ilə sabaha adlamaq
olmaz!
Povestdə Hacı Kərim obrazından sonra Şərəbanı
surəti diqqəti çəkir. Şərəbanı savadsız, avam, evdar
qadındır. Şərəbanı müti, dilsiz-ağızsız Azərbaycan qadınıdır.
Obrazlara ənənəvi qiymət verilsə idi, o zaman Hacı
Kərim mənfi, Şərəbanı müsbət qəhrəman adlandırılarCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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dı. Lakin kölə, addımbaşı təhqirə dözən, öz hüququnu
tələb etməyən, başlıcası isə övladlarının tərbiyəsi ilə
layiqincə məşğul olmayan Şərəbanını “müsbət obraz”
adlandırmaq mümkündürmü? “Müsbət” sözünün
özündə bir mətinlik, mübarizlik çaları da var. Təəssüf
ki, Şərəbanı bu keyfiyyətlərdən çox uzaqdır. O, ərinin
göstərişlərinə lal-dinməz riayət edir, bir qadın, bir ana,
bir həyat yoldaşından daha çox bir qula, kənizə bənzəyir. “Hacı Kərimin məhəbbəti” adlı hekayədə əsərin
qəhrəmanı tamamilə yeni tərzdə və keyfiyyətdə təqdim olunur. O, yenə xəsisdir, yenə arvad-uşağına qarşı
amansız və kobuddur. Lakin bu dəfə həmin məziyyət
lər yeni səhnələrdə üzə çıxır. Hacı Kərim Şərəbanını
dilənçilərə çörək verməkdə, evə qonaq gələnlərə çox
diqqət göstərməkdə, hətta onlara samovar çayı verməkdə ittiham edir və arvadını evdən “iti qovan kimi
qovmaqla” hədələyir. Niyə? Heç demə, Şərəbanının
“gizli əməlləri” ilə Hacı Kərimi onun gizli kəbinlə yaşadığı arvadı Gülbahar agah etmişdir. Gülbahar ətli-əndamlı, yaraşıqlı 30 yaşında bir duldur. Hər kəs
bu cazibədar, gözəl xanımın eşqi ilə yaşayır. Gülbahar
kərbəlayılar, tacirlər, bəylər, xanlar, məmurlar, qoçular, din xadimləri, bir sözlə bütün təbəqədən və bütün yaşdan olan kişilərin ağlını başdan almışdır. Hər
kəs onun darvazasının qarşısından keçəndə bir qayda
olaraq pəncəsi üstə qalxır, Gülbaharın həyətinə, pəncərəsinə həsrətlə, iştahla, yanğı ilə boylanır, sonra ötür.
Gülbahar hiyləgər və işini bilən qadındır. Hər yoldan
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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keçənə fikir vermir. Onun məqsədi varlı-karlı biri ilə
qanuni yolla ailə qurmaqdır. Kişinin yüz arvadı olsa
belə, Gülbahar kəbinlə onunla ailə qurmağa razıdır.
Hacı Kərim qapı qonşusu Gülbahara aşiq olmuş, vurulmuşdur. Doğrudur, o, bir tərəfdən, 25 illik ömürgün yoldaşı Şərəbanının qardaşlarından qorxur, çəkinir, digər tərəfdən də üç uşaq atası olduğundan, bu
addımı atmağa həya edir və hər dəfə “şeytana lənət”
deyib bu sevdadan vaz keçməyə çalışır, lakin Gülba
harsız da dözmür, onun sevdası ilə alışıb-qovrulur.
Nəhayət, qəti qərarını verir: Gülbahara qovuşmaq! O,
Təbrizdən gələn mollaya gecə ikən xəlvəti kəbin kəsdirir və vüsala çatır. Lakin onun xoşbəxt günləri uzun
çəkmir. Kiçik bir ehtiyatsızlıqdan qonşu qızı Xurşid
bu izdivacdan xəbər tutur və xəbəri dərhal Şərəbanıya
çatdırır. Elə təəssürat yaranır ki, bu xəbərdən sarsılan
Şərəbanı Hacı Kərimi asıb-kəsəcək, qardaşlarının yardımı ilə onu ciddi cəzalandıracaq. Amma belə olmur.
Hüquqsuz və kölə həyatı yaşayan Şərəbanı - dövrün
qadınlarını təmsil edən bu yazıq ana - Şərəbanı ərini
başqa qadınla görəndə “başını aşağı salır, evə qayıdır”
(28). Şərəbanı nə qədər qısqanc olsa da, əlacsız, çarəsizdir, taleyin qədəri, cəmiyyətin amansız qaydaları ilə
yaşamağa məhkumdur. C.Hacıbəyli bu obrazın timsalında XIX əsr Azərbaycan qadınının tipik surətini çox
ustalıqla yarada bilmişdir (3, s. 26).
Povetsdə “rus işqolu”nun sahibi Səfərbəy obrazına
da geniş yer verilmişdir. Səfərbəy məktəbə təhsil ocaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ğı kimi yox, gəlir mənbəyi kimi baxır. Düzdür, əsərdə məşğələnin gedişi təsvir olunmur, lakin məktəbdə
təlim-tərbiyənin səviyyəsi barədə kifayət qədər təsəvvür yaranır. Səfərbəy pul qopartmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxır, yalan danışır. Hacı Kərimin sadəlövhlük
və avamlığından sui-istifadə edən Səfərbəy onun incə
damarını tutur, Hacını şirnikləndirir, yeri gəldikdə isə
“hücuma” keçir: “Bu, siz tacirlərsiniz, qəpikdən ötrü
Allah bəndəsinə yalan deyirsiniz. Müəllimin yalan de
məsi... Allah sən saxla” (3, s. 11).
C.Hacıbəylinin 6 hekayədən ibarət “Hacı Kərim”
povesti 1911-ci ildə kitabça şəklində çap olunduqdan
sonra müəllif toxunduğu mövzuya yenidən qayıtmış
və daha iki hekayə yazmışdır: “Hacı Kərim toyda”
(132), “Hacı Kərim hamamda” (133). Əvvəlki 6 hekayədə olduğu kimi, bu əsərlərdə də hadisələrin mərkəzində Hacı Kərim dayanır. Oxucu bu dəfə Hacının təzə
sərgüzəştlərinin şahidi olur, hadisələr bu obrazın yeni
məziyyətlərini, xüsusiyyətlərini üzə çıxarır.
“Hacı Kərim toyda” hekayəsində əsərin qəhrəmanını müəllif tipik bir Azərbaycan məclisində təsvir edir.
Burada məharətlə “Çahargah”, “Rast”, “Bayatı Şiraz”,
“Şur”, “Qatar” ifa olunur. Adamlar təsirlənir, hətta ağlayanlar da var. Məclisdəkilər “oxxay” deyə qara zurnanı, dəfi alqışlayır. Bir-birini əvəz edən təravətli rəqslər məclisi daha da şənləndirir. Toyun qızğın çağında
Hacı Kərim bəyin atasının müşayiəti ilə məclisə təşrif
buyurur.
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Görünür, bu ştrixi - Hacının bəyin atası ilə gəlməsini - oxucunun diqqətinə çatdırmaqla müəllif qəhrəmanın hörmətli qonaq olduğuna işarə vurmaq istəyir.
Hacının toya təşrif buyurmasına məclisdəkilər xeyli
təəccüblənsələr də, onu gurultulu alqışlarla qarşılayırlar.
Hacı özünü gözə soxmur, gizlənir. Masabəyi bu
passivliyə görə Hacını cəzalandırmaq qərarına gəlir:
o oynamalıdır. Hamı bu fikri bəyənir, müdafiə edir.
Hacı Kərim isə oynamaq fikrindən çox uzaqdır, o “sürüşüb” aradan çıxmaq istəyir. Masabəyi Hacını güclə
meydana sürüklədir. Hacı Kərimin müqaviməti mənasız olur: o qollarını qaldırır. Məclis Hacının rəqsini
“bərəkallah”, “maşallah” ifadələri ilə, alqışlarla qarşılayır. Hacı rəqsini bitirdikdən sonra məclisə plov gəlir.
Hekayə çox mənalı, maraqlı və ibrətamizdir. Bu
əsərdə Hacı Kərim obrazına müəllif daha bir cizgi əlavə
edir. Qonaqlıqda (“Hacı Kərim qonaqlıqda”) gördüyü
müz Hacı xeyli dəyişmiş, fəallaşmışdır. Düzdür, onu
oynamağa təhrik etmişlər, lakin hər halda, Hacı məclislə qaynayıb-qarışmış, şənlənmək, rəqs etmək qabiliyyətini büruzə vermişdir.
Hacı Kərimi iş başında, qonaqlıqda, məşuqəsi ilə
birlikdə “görən” oxucu qəhrəmanın digər macəralarını da böyük intizarla gözləyir. “Hacı Kərim hamamda”
hekayəsi ilə C.Hacıbəyli oxucunu öz qəhrəmanının
həyatının daha bir səhifəsi ilə tanış edir. Hacı növbəti
dəfə arvadı Şərəbanıya hamam tədarükü görməyi xaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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tırlatdıqdan sonra hazırlıq başlayır. Uşaqların sevinci
yerə-göyə sığmır. Onlar çimməyə gedəcəklərini bilib
atılıb-düşür, şənlənirdilər. Şərabanı Hacının və uşaqların paltarlarını hazırlayır. Hamam bəlkə də Hacı Kərimin ən yaxşı istirahət yeridir. O, dostları ilə doyunca
söhbət edir, dərd-sərini bölüşür.
Bu hekayədə müəllif Hacı Kərimin özündən daha
çox onu əhatə edən mühitin “qayğısına” qalmışdır.
O, güclü təsvirlərlə maraqlı səhnələr yaratmışdır. Hamama hazırlıq, uşaqların sevinci, yaxud soyunub-geyinmə otağının təsviri səhnələri çox maraqlı və yadda qalandır. Hacı Kərimin hamama hazırlaşmasından
tutmuş, onun geri qayıtmasınadək baş verən heç bir
epizod, hadisə müəllifin nəzərindən qaçmamışdır.
“Evdə isə Hacını və uşaqlarını qaynayan samovar və
Şərabanı gözləyirdi” ilə bitən hekayənin hər bir cümləsində dinamizm, hərəkət hiss olunur.
C.Hacıbəyli bu hekayəsi ilə sevimli qəhrəmanı Hacı
Kərimi daha bir məqamda təqdim edir və bununla
da, qəhrəmanının bütöv, tam obrazını yaratmağa səy
göstərir. Bu hekayə yazıçının mühacirətəqədərki irsində Hacı Kərim obrazı ilə bağlı bizə rast gələn axırıncı
bədii nümunə deyil. “Hacı Kərim” povesti kitab şəklində çapdan çıxdıqdan sonra bu əsərin davamı kimi
müəllifin daha iki hekayə yazması, yaradıcılığının ilk
(mühacirətəqədərki) dövründəki kimi lakonik, fikrini
özünəməxsus satira və yumorla oxucuya çatdıran hekayə janrına üstünlük veməsidir ki, C.Hacıbəyli “Hacı
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Kərim” mövzusunu mühacirətdə də davam etdirmişdir. O, bu hekayələrini, əsasən, fransız oxucusuna çatan bir üslubda tərcümə etmiş və “Baş tutmayan ziya
rət” adlı yeni bir hekayəni isə birbaşa fransız dilində
yazmışdır. Nəşr olunub-olunmadığı barədə hələlik
məlumat yoxdur. Hekayə makinada çap olunmuşdur
və yazıçının fondunda saxlanılır.
Yazılma tarixinə görə hekayə “Hacı (Əbdül) Kərim” hekayələrinin axırıncısı olsa da, məzmun etibarı ilə o, birinci sayıla bilər. Belə ki, bütün digər hekayələrdə biz Kərimi “Hacı” kimi tanıyırdıqsa, bu hekayə onun ilk həcc səfəri cəhdindən bəhs edir və təbii
ki, o hələlik Əbdül Kərim kimi tanınır. “Baş tutmayan
ziyarət” hekayəsi haqqında biz C.Hacıbəylinin mühacirət dövrü yaradıcılığından bəhs edərkən daha geniş
söz açacağıq.
“Hacı Kərim”i fransız dilinə çevirməsi və göstərdiyimiz digər faktlar C.Hacıbəylinin bu mövzuya sonsuz
marağına dəlalət edir və yazıçının Hacı Kərimin sər
güzəştləri ilə bağlı daha nə isə yazdığını söyləməyə də
əsas verir.
XX əsrin başlanğıcı mətbuatımızın, mədəniyyətimizin, ədəbiyyatmızın çiçəklənməsi, yeni mərhələyə
qədəm qoyması dövrüdür. “Hacı Kərim” belə bir
dövrün − XIX əsrdə formalaşmış maarifçi-realist ədəbi məktəbin XX əsrdəki məhsuludur. Abbasqulu ağa
Bakıxanovun, Mirzə Şəfi Vazehin, Qasım bəy Zakirin,
nəhayət, M.F.Axundovun realizmindən bəhrələnən C.
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Hacıbəyli onu yaşatdı, zənginləşdirdi. “Hacı Kərim”
ədəbiyyat tariximizdə hələlik layiq olduğu qiyməti
almasa da, heç şübhəsiz, XX əsr nəsrimizin ən gözəl
nümunələrindəndir.
Hekayə və felyetonları
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi hadisələr ədəbi-mədəni mühitə müsbət
təsir göstərirdi: maarifçilik meyilləri güclənir, məktəblər açılır, teatrlar yaradılır, bir-birinin ardınca qəzetlər
çıxır, ziyalılar xalqın tərəqqisi üçün gecə-gündüz çalışır, ömür-günlərini şam kimi əridirdilər. Məhz belə
bir dövrdə və mühitdə yaradıcılığa başlayan C.Hacıbəyli məslək, əqidəcə özünə yaxın bildiyi qəzetlərlə
əməkdaşlıq edir, müxtəlif janrlarda qələmini sınayırdı. Әhməd bəy Ağayevin naşiri və redaktoru olduğu
“Proqres” qəzetindəki felyetonları da həmin dövrün
məhsuludur. Uzun müddət C.Hacıbəyli irsinə sinfi, bir
qədər də dəqiq desək, düşmən münasibət bu istedadlı
yazıçının, jurnalistin bütün yaradıcılığını, o cümlədən
felyetonlarını diqqətdən kənarda saxlamışdır. Daha
çox təəssüf doğuran odur ki, C.Hacıbəyli yaradıcılığı
tədqiq olunmadığından, toplanmadığından əsərləri
qəzet səhifələrində “pərən-pərən” düşmüşdür.
Bununla belə, müəllifin məlum olan az miqdarda felyetonları da müəyyən fikirlər söyləməyə, bəzi
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qənaətlərə gəlməyə imkan verir. “Pristav ağa” C.Hacıbəylinin hekayələri arasında bir çox cəhətdən diqqəti cəlb edir. Әsər “Proqres” qəzetinin 1907-ci il 6 və
7-ci nömrələrində “Dağıstanski” imzası ilə çap olunmuşdur.
Әn əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, dahi bəstəkar,
opera sənətimizin banisi, istedadlı yazıçı, C.Hacıbəylinin böyük qardaşı Üzeyir Hacıbəyli də eyni adlı satirik hekayə yazmış və “İrşad” qəzetinin 1905-ci il tarixli
6-cı nömrəsində dərc etdirmişdir. Hər iki əsərin mövzusu eyni hadisədən götürülmüşdür: pristavın kəndə
səfərindən və onun sakinlərlə rəftarından. Odur ki,
əsərlərdə oxşar cəhətlər çoxdur. Bununla belə, C.Ha
cıbəylinin iki il sonra qələmə aldığı “Pristav ağa”sı
əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Hər iki əsərdə hadisələrin
gedişini paralel izləsək, oxşar və fərqli cəhətlər daha
çox qabarıq üzə çıxacaqdır.
Ü.Hacıbəyli hekayəsindəki hadisələr “M” kəndində, C.Hacıbəylinin eyni adlı felyetonundakı hadisələr
Çarıxlı kəndində cərəyan edir. Birinci əsərdə “M”...
kəndinin sakinləri “xof, vahimə və iztirabla” kəndin
gen bir küçəsinə doğru gedirlər və burada toplaşıb dururlar. Onlar pristavın səfərindən çox narahatdırlar və
müdhiş bir hadisə gözləyirmiş kimi “Allah özü sovuşdursun” deyirlər. C.Hacıbəylinin təsvir etdiyi Çarıxlı
kəndində başqa mənzərə, başqa əhvali-ruhiyyədir:
burada da qələbəlikdir, sakinlər həyəcanlıdır. Amma
bu narahatlıqda bir nəşə, sevinc də var: “Zarafat deyil,
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pristav öz səfəri ilə sakinləri xoşbəxt edəcək, kəndlilərə
axır ki, öz ağalarını yaxından görmək nəsib olacaq, onlar şikayət və ehtiyacları barədə danışa biləcəklər. Axı,
şikayətçilər kənddən xeyli uzaqda yerləşən pristavın
qərargahına həmişə gedə bilmirlər, gedəndə də strajniklər sakinləri ağanın yanına buraxmırlar. Bax, belə
bir xoşbəxtlik çarıxlıları çox həyəcanlandırırdı”. Düzdür, çarıxlılar hələ yeni pristavı yaxşı tanımırlar, əməllərindən xəbərsizdirlər. Ağanın ədalətli olduğu barədə
söz-söhbət gedir, lakin belə də deyirlər ki, ağa ona baş
əyməyən çobanı yerindəcə güllələtmiş, onun üzünə
qayıdan kiçik bir bəyi soyundurmuş, “həssas yerinə”
50 çubuq vurdurmuşdur. Amma belə “boş şeylər” çarıxlıları çox da narahat etmirdi, axı, ağa ciddi olmalıdır. Bir sözlə, çarıxlılar pristavı böyük təntənə ilə qarşılamağa hazırlaşırdılar, qoçlar kəsilir, plov bişirilirdi.
Ü.Hacıbəyovun hekayəsində strajnik kəndi çapıb-talayan, rüşvətxor bir tip kimi təsvir olunur: “Şayani-diqqət burasındadır ki, strajnik bəyin kəndə gələndə cibində beş-altı qəpik pulu var idi. Lakin gedəndə
bu beş-altı qəpik bir gecənin içində beş-altı manata “istihalə” etmişdi. Bu möcüzənin “sirri ev sahibi ilə cib
sahibinə məlum idi”.
“M” kəndinin sakinləri də “qonaqpərvərlikdə” çarıxlılardan geri qalmırdı. “O gecə “M” kəndində bir
neçə qoyun dəxi qurban edildi”. Nəhayət, “M”... kəndinin sakinləri pristav ağadan gözlədikləri “hədiyyəni” aldılar. “Birisini libasdan xali edib, lüt əndamına
qamçı vurdururdu, digərinin saqqalından tutdurub
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üzünə, başına sillələr çəkdirirdi, bir qeyrisini əli bağlı ora-bura çapdırırdı. Bəzisini yerə yıxıb, təpik altına
saldırdı və s...”. (yenə orada) Sakinlərin “Bizim taqsırımız nədir ağa, başuva dönüm?” sualının cavabı isə
söyüşlər olurdu.
Bütün bu səhnələrdən sonra “pristav ağa” kəndlilər tərəfindən “mübarək qədəmi” münasibətilə hədiyyə edilmiş quzuları (yağ, qatıq, pendir və s. məlum
işdir) yığışdırıb yola düşür.
Pristav ağanın qəddarlığı, rüşvətxorluğu kəndlilər
kimi oxucunu da təəccübləndirmir. Çünki hekayənin
əvvəlindən oxucu hadisələrin məhz bu axarla inkişafını gözləyir. C.Hacıbəylidə isə hadisələr gözlənilməz
şəkil alır, sakinlərin istəkləri, arzuları ürəklərində qalır. Pristav kəndə girər-girməz strajniklər camaatı döyüb-söyməyə, təhqir etməyə başlayır. Pristav isə onu
qarşılamaq üçün bir sıraya düzülmüş ağsaqqallarla
salamlaşmadan belə qışqırır: “Heydər hansınızın evində gecələyib?”. Sakinlər yalnız bundan sonra pristavın nə üçün kəndə gəldiyini anladılar. Ağsaqqalların
dediyindən məlum olur ki, Heydər ümumiyyətlə, bu
kəndə gəlməyib, pristav kənddə sayılıb-seçilən ağsaqqaldan təkidlə tələb edir ki, Heydərin harada gecələdiyini desin. Qoca isə and-aman edir ki, Heydər bu
kəndə gəlməyib. O zaman pristav strajniklərə qocanı
ölənə kimi döydürür. Bununla kifayətlənməyən pristav digər ağsaqqalları da döyməyi əmr edir. Pristav və
onun quldur dəstəsi kənddən uzaqlaşanda meydanda
20-dən çox hissiyyatsız cəsəd qalmışdı...
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C.Hacıbəyli pristav ağanı qəddar, zalım olduğu
qədər də kütbeyin və bacarıqsız təsvir edir. Belə ki, o
quldur Heydərin yerini öyrəndikdən sonra ora hücum
edir və çoxlu itki verərək geri dönür. Məğlubiyyətdən
daha da quduzlaşan pristav yaylağa qalxan köçəriləri
döyməyi əmr edir. Bununla ürəyi soyumur, strajniklərinə onları güllələməyi əmr edir. “Bir dəqiqədən sonra
120 tüfəngdən atəş açıldı”. Nəticədə torpağa 10 insan
meyidi, 20 heyvan cəsədi sərildi.
Beləliklə, qaçaq-quldurun öhdəsindən gəlməyən
pristav ağa silahsız, əliyalın köçərilərin üzərində “qəhrəmanlıq” nümunəsi göstərir. “Pristav ağa” hekayəsi
XX əsr Azərbaycan nəsrinin indiyəcən tədqiqatlardan
kənarda qalmış son dərəcə maraqlı nümunələrindəndir.
Әsər, müəllifin verdiyi qeydə görə, baş vermiş hadisə,
konkret faktlar əsasında yazılmışdır.
Hekayədə müəllifin məqsədi, bir tərəfdən, çar məmurlarının Azərbaycan kəndlisi ilə vəhşicəsinə rəftarını, onun qaniçən, quldur simasını göstərməkdən, digər tərəfdən, müsəlman kəndlisinin hüquqsuzluğunu,
avamlığını, zəlil vəziyyətini - hər cür zülmə dözümlülüyünü tənqid etməkdən ibarətdir. Әsər sərt realist bir qələmlə, sarkastik bir ifşa pafosu ilə yazılmışdır. Faktlara söykənməsi, həyatda olmuş bir hadisəni
nəql etməsi müəllifi ara-sıra müəyyən publisistik müdaxilələrə vadar edir.
XX əsr ədəbiyyatımızda rus hakimiyyətinə, onun
məmurlarına qarşı bu cür sərt tənqidi münasibət bəsCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ləyən ikinci bir əsər tanımırıq, desək, yəqin ki, səhv
etmərik. Biz əvvəllər də yazıçı və dramaturqlarımızn
əsərlərində rus məmurlarının, hakimlərinin surətlərinə rast gəlmişik. Lakin həmin surətlər C.Hacıbəylinin “Pristav ağa”sından xeyli dərəcədə fərqlənir.
M.F.Axundzadənin komediyalarında, məlum olduğu kimi, rus çinovnikləri, adətən, asayiş, qayda-qanun yaratmağa çalışan, adamları oğurluq və qul
durluqdan çəkindirən hökumət nümayəndələri kimi
görürük. Sonralar N.Vəzirovun, Ә.Haqverdiyevin,
C.Məmmədquluzadənin əsərlərində, digər Molla
Nəsrəddinçilərin felyetonlarında rus məmurlarını
rüşvətxor, süründürməçi və s. sifətlərdə ara-sıra da
görə bilirik. Lakin ədəbiyyatımızda birbaşa olaraq
rus hakimiyyəti nümayəndəsini əsərin əsas qəhrəmanı kimi götürərək, ifşa və tənqid hədəfinə çevirməsini biz ilk dəfə məhz C.Hacıbəylinin “Pristav ağa”
hekayəsində görürük.
Yazıçı əsərdə Pristav ağanın Çarıxlı kəndində törətdiyi ağlasığmaz vəhşilikləri bütün təfsilatı ilə təsvir
etdikdən sonra təhkiyəçinin dilindən belə bir ricət verir: “Сцена эта происходила в ХХ веке, в одном из
губерний Закавказья, составляюшие нераздельную
часть “культурнои” Русской империи, весьма “артистически ужасаюшейся при известных о турецких звесртвиях в Македонии, или от английских - в
Индии...”.
Müəllifin fikrincə, heç bir günahı olmayan fağır
kəndlilərin malına və canına istədiyi şəkildə qəsd
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edən və bunun müqabilində heç kimdən çəkinməyən
məmurların həyasızlığı, harınlığı, saymazlığı, vəhşiliyi,
bir tərəfdən, bütövlükdə rejimin öz təbiətindən irəli
gəlirdisə, digər tərəfdən, kəndlilərin hər hansı bir hakim, çinovnik qarşısında hədsiz təzim və qorxu duymaları məmurlar tərəfindən onlarla belə qeyri-insani
rəftar edilməsinə rəvac verirdi.
Kәndin ortasında ağsaqqalları bir-bir heyi gedincәyә qәdәr şallaqla döydürәn pristav ağanın onların
and-amanlarına mәhәl qoymadığını görәn kәndlilәr
daha dinmәmәyi, taleyin bu qәzasına sakitcә boyun әymәyi qәrara alırlar: “... Восточный фатализм обнаружился в них во всем своем величии. Ими овладело
полное равнодушие ко всему происходящему. Что
же в самом деле сказать? Каким образом доказать
свою провату? Ведь он не верит!.. Так пусть делает все, что ему будет угодно. Пусть пытает! Нельзя
же, ведь протестовать против предстоящей пытки,
“ага” тогда вконец истребит их, либо в Сибир сошлет, либо поставить в селение казаков, которые
посягнуть в их жизнь и честь...
Эти перспективы заставляли их терпеливо и
безропотно переносить все безобразия, творимые
господином приставом, - особым сатрапом, ханом, почти царьком в крестьянском мире закавказских народностей и преимущественно мусульман” (yenə orada).
İstәr öz realist tәsvirinә, istәrsә dә toxunduğu mövzunun aktuallığına vә tәnqidi pafosuna görә “Pristav
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ağa” әsәri XX әsr Azәrbaycan nәsrinin әn maraqlı nü
munәlәrindәn biridir.
C.Hacıbәylinin “Pristav ağa”sı ilә Ü.Hacıbәyovun
“Pristav ağa”sı arasındakı oxşar vә fәrqli cәhәtlәri aşağıdakı kimi ümumilәşdirmәk olar:
- çarıxlılar “M” kәndinin sakinlәrinә nisbәtәn sadәlövhdürlәr vә pristavın sәfәrindәn faydalanacaqlarına әmindirlәr;
- pristavların səfərinə münasibətdən asılı olmayaraq, hər iki kəndin sakinləri eyni cəzanı alırlar, döyülür, söyülür, təhqir edilir;
- hər iki əsərdəki strajniklər cəllad qədər amansız,
qəddardırlar. C.Hacıbəylinin hekayəsində onlar həm
də rüşvətxor kimi təsvir olunmuşlar;
- Ü.Hacıbəyovun “Pristav ağa”sındakı ağanın kəndə səfərindən məqsədi kəndlilər üçün qaranlıq qalır.
Oxucu isə ağanın kəndə yalnız çalıb-talamaq niyyəti
ilə gəldiyini “görür”;
- C.Hacıbəylinin “qəhrəmanı” kəndə başqa niyyətlə təşrif buyurmuşdu. O, quldur Heydərin “izinə düşüb” Çarıxlıya gəlmişdi;
- Ü.Hacıbəyovun “ağa”sından fərqli olaraq, C.Hacıbəylinin “qəhrəmanı” sakinlərdən əlavə quldurlarla
da döyüş səhnəsində təsvir edilir və bu zaman onun
yeni keyfiyyətləri - kütbeyinliyi, fərsizliyi üzə çıxır;
- əsərlər həcmcə, dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə
də bir-birindən fərqlənir,
- Ü.Hacıbəyov hekayəni Azərbaycan dilində yazmışdır. Әrəb-fars kəlmələri hekayənin dilini xeyli ağırCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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laşdırır. C.Hacıbəyli felyetonu rus dilində qələmə almışdır.
Hər iki əsər bədii irsimizin gözəl nümunələrindəndir və “XX əsrdə mədəni Rusiya imperiyasının ayrılmaz bir parçası olan Zaqafqaziya quberniyalarından birində baş verən səhnə” ilə
oxucuları təfsilatı ilə tanış edir.
Bir məsələyə də toxunmaq yerinə düşərdi. Ola
bilər ki, bu qeydlərdən sonra hansısa ədəbiyyatşünas
“kim-kimdən” mövzusunda diskusiya açmaq həvəsinə düşsün. Bu, zənnimizcə, əbəsdir. Әn əvvəl ona
görə ki, nə Ü.Hacıbəyov, nə də C.Hacıbəyli bu möv
zuda, yəni kimin-kimdən bəhrələndiyindən yazmamışlar, bunu lazım bilməmişlər. Onlar bir-birindən öyrənmiş və C.Hacıbəyli Azərbaycanı tərk edənədək iki
qardaş həmişə sıx əməkdaşlıq şəraitində yazıb-yaratmışlar. Bu barədə C.Hacıbəyli sonralar qələmə aldığı
“İlk Azərbaycan operası necə yaranmışdır” adlı xatirəsində ətraflı bəhs etmişdir. İkinci, mədəniyyət tariximizin iki böyük siması - Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyli
qardaşları təxminən eyni vaxtda, eyni mühitdə jurnalistik fəaliyyəti, bədii yaradıcılığa başlamışlar. Onların
dünyagörüşü, tərbiyə və təhsil mühiti, müşahidələri,
heç şübhəsiz, yaradıcılıqlarında da bu və ya başqa şəkildə təzahür etməliydi.
C.Hacıbəylinin bədii yaradıcılığından bəhs edərkən
istər-istəməz bu sual meydana çıxır: necə olmuşdur
ki, o yaradıcılığının ilk dövründə qələmini felyeton
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janrında sınamış, sonralar isə bu sahədə fəaliyyətini
məhdudlaşdırmışdır? Fikrimizcə, buna səbəb müxtəlif
amillər ola bilərdi.
Әn əvvəl, Hacıbəyli 1910-cu illərdən başlayaraq
son dərəcə məhsuldar şəkildə maarif, mədəniyyət,
din, xeyriyyəçilik, qaçqınlar mövzusunda məqalələr
yazır və çap etdirir, ümumiyyətlə, publisistikaya daha
güclü meyil göstərir. C.Hacıbəylinin məlum olan digər
felyetonları mövzuca müxtəlif, məzmunca çox maraqlıdır. “Proqress” qəzetinin 5-ci nömrəsində dərc olunmuş “Doğru cavab” felyetonunda da müəllif çox mə
harətlə mövcud hökumətin yararsızlığını, xalqı aldatdığını göstərir. Ac xalq hökumətdən çörək tələb edir.
Hökumət isə xalqın tələbindən yayınmaq üçün şərt
təklif edir: əgər xalq bilsə ki, onun bu tələbi üçün hansı
cavab hazırlanır, o zaman çörək veriləcək, yox bilməsə,
çörək olmayacaq! Xalq isə bu şərtə belə cavab verir:
Hökumət belə cavab gözləyir ki, biz ondan heç nə
istəməyək. Qəzetin həmin nömrəsində verilmiş “Tamamilə qənaətbəxşdir” felyetonunda hökumət nümayəndələrinin hiyləgərliyindən, xalqı aldatmaqla
baş dolandırmalarından bəhs edilir. Müxtəlif fəlakət
lərdən zərər çəkən xalq dövlət xəzinəsinə iki xahişlə
müraciət edir:
1. Müəyyən miqdarda kömək etmək;
2. Həmin məbləği ödəmək üçün bir il möhlət vermək.
Xalqın bu tələbinə xəzinənin nümayəndəsi cavab
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verir ki, sizin bir istəyinizə, ikinci xahişinizə əməl
edirəm. Birinci xahişlə başqasına müraciət edin.
Qəzetin eyni nömrəsindəki 3-cü - “Bu elə özüdür” adlı felyetonunda müəllif mövqeyini bir qədər
də sərtləşdirir, bu dəfə tənqid hədəfi daha yuxarı dairəyə - vəzirə tuşlanır. Xalq üsyanını yatırmaq üçün
vəzir cürbəcür tədbirlərə əl atır, üsyançıları asır, sürgün edir. Lakin üsyan daha da alovlanır. Vəzir bir
dəfə yuxuda uzun saqqallı bir şeytan görür, fikirləşir
ki, xalqı yoldan çıxaran elə budur. Şeytanın saqqalını
əlinə keçirib qışqırır: “Ah, sən lənətə gəlmiş şeytan!
Heç bu saqqalından utanırsan, bəlkə bu saqqal sənə
Allah adamlarını yoldan çıxarmağa, suyu bulandırmağa lazımdır?”. Vəzir qəfil yuxudan ayılır və öz
saqqalından möhkəm yapışdığını görür.
C.Hacıbəyli çox yığcam şəkildə, ustalıqla xalqın
vəziyyətini, üsyanın səbəbini göstərir və ona bais
dövlət rəhbərlərini öz dili ilə ifşa edir.
C.Hacıbəylinin satirik hekayələrindən “Zaqafqaziya kəndlisinin həyatından” adlı əsəri həm ideya-məzmun, həm də bədii xüsusiyyətləri ilə diqqəti
cəlb edir (123). Hekayənin mövzusu, əsərin adından
da göründüyü kimi, bir Zaqafqaziya kəndlisinin hə
yatından bəhs edir. Lakin bu kəndli-qaçaq Zeynal
ümumiyyətlə, Azərbaycan kəndlilərini yox, müəyyən
ictimai-siyasi, tarixi, yaxud şəxsi səbəblər üzündən qaçaqçılıqla məşğul olmağa məcbur fərdlərin timsalıdır.
Bəlkə əsərin adı “Bir Zaqafqaziya kəndinin həyatı”
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kimi səslənsəydi, məzmuna daha çox uyğun gələrdi.
Çünki “Zaqafqaziya kəndlisinin həyatından” dedikdə,
oxucunun nəzərində ilk növbədə əkin-biçinlə, maldar
lıqla, müxtəlif məişət problemləri ilə məşğul olan, qonaqpərvər, gümrah, saf, mehriban bir obraz canlanır.
Adı çəkilən hekayədə isə kəndli Zeynal öz həmkənd
lilərindən xeyli fərqlənir. O, oxucuya məlum olmayan
səbəblərə görə qaçaqçılıqla məşğuldur. Onun əməlləri hamının “kefinə soğan doğrayır”. Әhali narahatdır,
çünki qaçaq Zeynal onların var-dövlətini soyur, talayır, sakitliyini əlindən alır. Hökumət adamları nara
hatdır, çünki qaçaq Zeynal onlar üçün vəzifə, şan-şöhrət yolunda bir əngəldir, maneədir. Zeynal çoxlarının
“yuxarı qalxmaq şansını” əlindən almışdır.
Zeynalın əməllərindən zinhara gəlmiş “M” uyezdinin rəisi sahə pristavlarına ciddi tapşırıq verir ki, qaçağı tutub gətirsinlər. Zeynal hər dəfə pristav və onların
adamlarına “elə dərs verir” ki, artıq onu axtarmağa
həvəs belə qalmır.
Әli hər yerdən üzülən uyezd rəisi Zeynalın heyfini, qisasını onun həmkəndlilərindən - “D” kəndinin
sakinlərindən almaq qərarına gəlir. Yüzlərlə kazak
“D” kəndinə hücum edir, orada yerləşirlər. Sakinlərə
bildirirlər ki, Zeynalın ölüsünü, ya da dirisini təhvil
verməyincə kənddən çıxmayacaqlar. Kəndlilər kazakların “ultimatumunu” susaraq, şərhsiz qəbul edirlər.
Bu hadisəni, onların başına gətirilənləri taleyin qisməti
kimi anlayırlar. Günlər, həftələr ötür. Zeynal ələ keçCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mir, kazaklar kənddə meydan sulayır, sakinlərin isə
səbri tükənirdi. Oxucu hadisələrin necə inkişaf edəcəyini maraqla izləyir: kəndlilərlə kazaklar arasında
çaxnaşma düşəcəkmi? Kəndlilər nəyin bahasına olur
sa-olsun, Zeynalı tapıb təhvil verəcəklərmi? Kazaklar
kəndi viran qoyub gedəcəklərmi? Zeynal özünü təslim edəcəkmi? İlk baxışda elə gəlir ki, hadisələr bu
variantların biri ilə inkişaf edəcəkdir. Lakin müəllif
“düyünü” çox məharətlə, gözlənilməyən bir priyomla açır. C.Hacıbəyli kazakları aylı-işıqlı bir gecədə
meşədə təsvir edir və göstərir ki, onlar bir nəfəri ələ
keçirmişlər:
- “Siz nə etmək istəyirsiniz?
- Səni öldürmək.
- Niyə?
- Elə-belə. Səni öldürmək istədiyimiz üçün.
- Axı niyə?
- Sənin meyidin bizə lazımdır.
- Meyidim?
- Hə.
- Nəyinizə?
- O, bizi çox bədbəxtlikdən və şərəfsizlikdən xilas
edəcək. İndi isə duanı oxu, hə...” .
Bu dialoq bir tərəfdən kazakların avamlığını, acizliyini, bacarıqsızlığını, digər tərəfdən onların qəddarlığını, vəhşiliyini göstərir. Vəzifə borcunu yerinə yetirə
bilməyən, buna görə də yuxarılardan tənbeh edilən
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kazaklar heç bir günahı, təqsiri olmayan bir kəndlini güllələyib öldürürlər. Sonra onlar öz cinayətlərini
ört-basdıra başlayırlar. Kazaklar rəisə Zeynalı öldürdükləri barədə raport verirlər. Meyidə baxış təşkil olu
nur, onun “həqiqətən” də qaçaq Zeynal olduğu təsdiq
edilir...
Әlbəttə, hekayəni bu şəkildə başa vurmaq olmazdı. Çünki, oxucu istər-istəməz “Bəs Zeynal?” sualını
verəcəkdir. Odur ki, hekayədən-hekayəyə püxtələşən
C.Hacıbəyli heç bir obrazı, qəhrəmanı, xüsusilə qaçaq
Zeynalı kölgədə saxlamır. Göstərir ki, məlum hadisədən bir müddət sonra Zeynal “zühur” etmişdir. O, bu
dəfə daha böyük “qəhrəmanlıq” nümunəsi göstərir,
rəisi hədəf seçir. Rəisin qaravulçularını öldürüb, töv
lədən iki gözəl at oğurlayır. Üç gündən sonra 3 nəfər
strajniki öldürür. Hadisələr yenə düyünlənir. Adama
elə gəlir ki, rəis pristavları, kazakları yalan məlumat
verdikləri üçün cəzalandıracaq. Lakin heç də elə olmur. Rəislə köməkçisi Ovanes arasındakı dialoq çox
maraqlıdır:
- “Bilirsiniz, mən kimi görmüşəm?
- Ssss, harda?
- Çaxmaq kənd yolunda.
- Sən onu yaxşı tanıyırsan?
- Hə... mən onu...
- S.s.s. astadan danış, eşidən olar. Mən bir Zeynalı
öldürmüşəm, bunu da başqası öldürsün, - dedi və gözlərini çox mənalı süzdü”.
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Bu kiçik dialoq çox mətləbləri açır. Məlum olur
ki, rəis elə əvvəlcədən kazakların əməlindən - yalançı
hünərlərindən xəbərdar imiş.
Rəisi adamların sakitliyi, dincliyi, taleyi yox, öz
mənafeyi daha çox düşündürür. Hekayə belə bitir:
“Qaçaq Zeynal əlçatmaz olmuşdur”. Deməli, yenə narahatlıqdır. Yenə kəndlilər soyulur, talan edilir, yenə
fərsiz rəis, qorxaq, yalançı pristavlar, əfəl kazaklar iş
başındadır...
C.Hacıbəylinin bu hekayəsi bir çox cəhətdən yaddaqalandır, əhəmiyyətlidir. Oxucu burada tipik bir
kənd görür, xarakterik kəndli obrazları ilə tanış olur,
dövlət strukturunda çalışan adamların fərasətsizliyini, kəndlilərə qarşı qəddarlıq və etinasızlığının şahidi
olur.
C.Hacıbəylinin “Barışmaz ata” (126) “Müdrik hakim” ( ) və “Nümunəvi sübut” (134) hekayələri Şərq
motivləri əsasında qələmə alınmışdır.
“Barışmaz ata” kəskin süjetlidir. Hekayə həyəcansız
oxunmur. Hadisələr gah aramla, gah da ildırım sürətilə cərəyan edir. Әsərin əvvəlində C.Hacıbəyli göstərir
ki, Amrul-As Abu Nisar tayfasının çox şöhrətli kişilərindəndir. Onun zəngin var-dövləti, saysız-hesabsız
dəvələri, gen-bol həyatı dillər əzbərdir. Amma çoxu
bütün bunlara görə yox, onun xanım-xatın həyat yoldaşı Zeynəbə görə Amrul-Asa paxıllıq edir, ona həsəd
aparırdı. Ərəb gecəsi Zeynəbin üzünün nuru ilə işıqlanırdı. Zeynəb bazara çıxanda adamlar onu günəş əvəzi
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qarşılayırdılar. Onun gözləri alışıb-yanırdı. O gülən
də adamlar özlərini itirirdi. Zeynəbin zümrüd dişləri,
parlaq gözləri çoxunun qəlbini fəth etmişdi.
Bir gün Amrul-As Zeynəbi özgəsinin qucağında
görür, dəhşətə gəlir. “Bundan sonra yaşamağa dəyməz” - deyib intihar etmək istəyir. Körpə qızı Fatimənin ona uzanan əlləri və göz yaşları qəsdin qarşısını
alır. Lakin Amrul-As sakitləşmir, rahatlıq tapmır. Elə
həmin gecə hislərinin təhqir edildiyi yerdən, öz tayfasından əbədi ayrılmaq qərarına gəlir. Qızı Fatimə ilə
yola düşür. Dəvə karvanı bir çaya yaxınlaşır. Çayı keç
mək və yolu davam etmək lazımdır. Bir köşək şıltaqlıq edib, sahibinin hədə və oxşamalarına baxmayaraq
çaya düşmürdü. “Vaxt keçir, ərəb həyəcanlanırdı”. Bu
zaman Fatimə atasını səsləyir və deyir:
- “Ata, bax, o kənardakı dəvəni görürsən. Onu suya
sal, keçsə, balaca da keçəcək”. Təəccüblənmiş ərəb
qızının dediyi kimi hərəkət edir. Onun arxasınca da
köşək çaya düşür.
Ata üzünü qızına tutur:
- “Ağıllı qızım, bu sənin ağlına hardan gəldi?
- Ata, bu dəvə onun anasıdır, axı” - deyə qızcığaz
cavab verdi.
Әrəbin üzünü duman bürüdü, gözlərində şimşək
çaxdı:
- Ana, ana... Elə isə sən də məhv ol ki, ananın yolu
ilə getmə.
Fatimənin al qanı gümüşü qumun üstünə töküldü”
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(126). Elə bədii əsərlər var ki, müəllif bu və ya başqa
obraza öz məhəbbətini gizlətmir. Elə əsərlər də var ki,
müəllif qəhrəmanlara münasibətini açıq-açığına bildirməsə də, ayrı-ayrı epizod, dialoq, yaxud təsvirlərdən müəllifin obrazlara qarşı mövqeyini oxucu duyur.
Bəzən də müəllif hadisə və obrazları yalnız oxucuya
təqdim etməkdə kifayətlənir. “Barışmaz ata” belə bədii nümunələrdəndir. Oxucunu bir tərəfdən, kəskin
süjetli hekayədəki hadisələr, digər tərəfdən, müəllifin mövqeyi düşündürür: Görəsən, müəllif “Barışmaz
ata”nın hərəkətini təqdir, yaxud tənqid edir? Obrazların dialoq və hərəkətlərində “müəllifin görünməməsi”
bir tərəfdən, oxucunu daha dərindən düşünməyə vadar edirsə, digər tərəfdən, bu hekayənin bədii dəyərini azaltmır.
“Müdrik hakim” hekayəsi (135) kompozisiya, mövzu və ideya baxımından çox maraqlıdır. Burada xeyrin
şərlə, doğrunun böhtanla, həqiqətin yalanla mübarizəsi
müxtəlif obrazlar vasitəsilə əks etdirilmişdir.
Xəlifə Harun əl-Rəşid tacir paltarında, atı ilə Bağdada qayıdanda ona bir axsaq kişi rast düşür. Axsaq
xəlifəyə yalvarır ki, şikəstəm, yazığın gəlsin, məni də
atın təkində şəhərə apar. Xəlifə etiraz etmir. Atlılar
şəhərə çatanda harun əl-Rəşid axsağa müraciət edir
ki, mənzilə yetişdik, düşə bilərsən. Axsaq xəlifəyə deyir ki, mən yox, sən düşməlisən. Axı, at mənimdir.
Xəlifə təəccüblənir, axsağın hay-küyü onu çaşdırır.
Axsaq getdikcə toplaşan adamlara üz tutur: “Ay camaat, mən şikəstəm, heç piyada gəzə bilmirəm. AtımCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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la Bağdaddan gəlirdim. Bu tacir mənə yalvardı ki,
yorğunam, məni də şəhərə kimi götür. Mən də onu
atın tərkinə aldım. İndi mənə deyir ki, atdan düş,
at mənimdir”. Vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini
görən Harun əl-Rəşid təklif edir ki, hakimə müraciət
edək. Onlar hakimə üz tuturlar. Hakimin yanında
daha iki şikayətçi vardı. Alimlə çörəkçi pulun, bitki
yağı satan tacirlə kofe hazırlayanın isə atın kimə mənsub olduğunu aydınlaşdırmaq istəyir. Hakim tərəfləri
diqqətlə dinləyib şikayətçiləri buraxır. Qula göstəriş
verir ki, mürəkkəb qabını, qələmini təmizləsin. Sonra
hakim qızıl manatları bir stəkan çaya tökür. Hakim
xəlifə ilə axsağa qulaq asıb yem verməmək şərti ilə atı
tövləyə bağlamağı, mübahisə edənlərə isə sabah gəl
məyi tapşırır.
Ertəsi gün hakim qərarını elan edir. Məlum olur
ki, mürəkkəb qabı, qələmi səliqə ilə təmizləyən pul alimindir. Çayın üzünə bitki yağı çıxdığından qızıl manatların bitki yağı satana məxsus olduğu heç kimdə
şübhə oyatmır. Bəlli olur ki, at da tacirindir. Heç de
mə, hakim əvvəlcədən özünü axsaqlığa vurub tövləyə
girmiş, ac at bu gəlişə heç bir reaksiya verməmişdi.
Hakim tacir libasında tövləyə daxil olanda isə at hərə
kətə gəlmiş, kişnəmiş, yem istəmişdir. “Deməli, at tacirindir” - hakim bu qənaətə gəlmişdir. Harun əl-Rəşid
hakimin fərasətinə, müdrikliyinə, qabiliyyətinə, güclü
məntiqinə, ədalətinə heyran qalır və onu şeyxülislam
təyin edir.
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Hekayənin süjeti sadə, həcmi kiçik olsa da, müəllif oxucunu zəngin hadisələrlə tanış etməyə müvəffəq
olmuşdur. Kəskin dialoqlar, təzahür, obrazların dinamizmi, güclü məntiq hekayənin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. C.Hacıbəyli hekayədə təqdim olunan ax
sağın əslində mənəvi şikəstliyini daha çox qabartmışdır.
Onun yalançı hay-küyü, böhtanı, həyasızlığı bu surətə
qarşı bir nifrət hissi oyadır. Şərq motivlərində hakim-qazı obrazı adətən kütbeyin, ədalətsiz və rüşvətxor təsvir
edilir. C.Hacıbəyli isə bu ənənə ilə getməmiş, Şərq hakiminin müdrik obrazını yaratmışdır. O, dərhal nəticə
çıxarmır, məsələlərə ağılla, təmkinlə, ehtiyatla yanaşır,
nəticədə güclü məntiqə söykənən müdrik qərar çıxarır.
Hekayənin əhəmiyyəti böyükdür... O, oxucuda ağlın,
həqiqətin gec-tez təntənəsinə inam yaradır, adamları
yalandan, fırıldaqdan uzaqlaşmağa səsləyir.
“Nümunəvi sübut” hekayəsinin (134 ) mövzusu da
populyar Şərq motivlərindən götürülmüşdür. Müəllif
əsərin əvvəlində göstərir ki, bütün Bağdad əhlini bir
dərviş ağlı ilə heyrətə gətirmişdir, heyran etmişdir.
Heç bir alim, molla onunla mübahisəyə tab gətirmir.
Xəlifə Harun Әl-Rəşid yaxın məsləhətçisi Cəfərlə dərvişi sınamaq qərarına gəlir. Cəfər görüşə ciddi hazırlaşır. Xəlifə və məsləhətçisi libaslarını dəyişib dərvi
şin görüşünə yola düşürlər. Cəfər əvvəlcədən hazırladığı üç sualla dərvişə müraciət edir:
- Deyirlər, Allahın əli hər yerə çatır. Bu necə olur?
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- Hər şey Allahdan asılıdırsa, onun iradəsi ilə baş verirsə, insan öz pis əməli üçün günahkardırmı?
- Şeytan oddan törəyibsə, oddan niyə qorxur?
Cəfərin sualları bitər-bitməz dərviş yerdən bir ovuc
torpaq götürüb onun başına çırpır. Ara qarışır, hay-küy
düşür. Günahkarı tapmaq, cəzalandırmaq üçün hakimin yanına gedirlər.
Hakim şikayətçini dinləyəndən sonra üzünü dərvişə
tutur. Dərviş halını pozmadan deyir ki, mən hərəkətim
ilə onun suallarına cavab vermişəm. O, məndən Allahın hansı an, harada olduğunu soruşdu. Mən torpaqla
onun başına vurdum. Orada ağrı əmələ gəldi. Ayağına
vursaydım, həmin an ağrı orada olacaqdı. O soruşur ki,
hər şeyi Allah idarə etdiyi təqdirdə pis əməllərinə görə
insan günahkardırmı? İndi o, mənə desin görək, mən
günahkarammı? O soruşur ki, şeytan oddan törəyibsə,
oddan niyə qorxur? Mən onu torpaqla, onun əmələ gəldiyi əşya ilə vurdum. İndi o desin görək, o qorxdu, yoxsa yox?
Xəlifə dərviş haqqında eşitdiklərini öz gözü ilə görür və onu mükafatlandırır.
Göründüyü kimi, hekayədə toxunulan mövzu, təsvir
edilən hadisələr sadə olsa da, dərin ideya-bədii dəyəri
var: Ağlın təntənəsi! Dərviş obrazı yazıçı təxəyyülünün
məhsulu kimi yaddaqalan, ibrətamizdir. Verilən sualların ağırlığı, çətinliyi dərvişi qorxutmur, o, məntiqin gücünə söykənərək əsaslandırılmış cavab verir.Müəllif bu
hekayə ilə ağılın qüdrətinə, qələbəsinə inandığını bədii
yolla bir daha oxucusuna çatdırır, onu da inandırır.
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5. Tərcüməçilik fəaliyyəti
Üç yüz ilədək tarixi olan və hər iki xalqın mədəni
həyatında müəyyən izlər buraxmış Azərbaycan-Fransa ədəbi əlaqələrinin genişlənməsində C.Hacıbəylinin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Fikrimizcə, iki-üç
cümlə ilə bu əlaqələrin tarixinə nəzər salmaq yerinə
düşərdi. Fransızlar zəngin Azərbaycan şifahi və yazılı xalq xəzinəsinə həmişə çox böyük diqqət yetirmiş,
“Avesta”, “Kitabi Dədə-Qorqud”, “Koroğlu” kimi
sənət abidələrini, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Xətai, M.F.Axundov və başqa görkəmli şair və ədibləri
tədqiq və tərcümə etmişlər. V.Hüqo, J.Vern, A.Dü
ma, Balzak, Volter, Mopassan, Molyer, Emil Zolya,
Jorj Sand, Jül Romen, Flober və başqa dünya şöhtətli
fransız yazıçı və şairlərin əsərlərini Azərbaycan oxu
cuları həmişə heyranlıqla mütaliə etmişlər. Hələ XIX
əsr Azərbaycan maarifçiləri bu hərəkatın intişar etdiyi
Avropanın mütərəqqi ədəbi nümunələri ilə oxucuları
tanış etmək üçün ilk təşəbbüslər göstərməyə başlamışlar. Adı Azərbaycan tarixinə əbədi həkk olunmuş yazı
çı-publisist, general İsmayıl bəy Qutqaşınlının ilk bədii
nəsr nümunəmiz, Salman Mümtazın təbirincə desək,
“Avropa üsul və təsirində ilk hekayə” “Rəşid bəy və
Səad
 ət xanım” əsərini fransız dilində qələmə alması,
yaxud sonradan fransız dilinə tərcümə edərək nəşr etdirməsi (Varşava,1835) bu dilə və bu dildə olan ədəbi
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zadə Tiflisdə əvvəlcə jurnal, sonra qəzet şəklində nəşr
etdiyi “Kəşkül”də Avropa yazıçı və şairləri haqqında
məlumat və əsərlərindən parçalar dərc edirdi. Sonralar digər mətbu orqanlar - “Şərqi-rus”, “Həyat”, “Füyuzat”, “İqbal” və digərləri də bu yolla öz oxucularını
Avropa ədəbiyyatı ilə maarifləndirməyə çalışırdılar.
Fransız ədəbiyyatının parlaq nümayəndələrindən
Henri Rene Albert Gi de Mopassanın (1850-1893) yaradıcılığı Fransa həyatı və ədəbi mühiti ilə sıx təmasda
olan və artıq XX əsrin əvvəllərindən fəal yaradıcılığa,
o cümlədən tərcüməçilik fəaliyyətinə başlayan C.Hacıbəylinin də diqqətini çəkməyə bilməzdi. İvan Turgenevin “Pulsuzluq” əsərini uğurla dilimizə çevirən
(1909) C.Hacıbəyli Mopassanın “Yolçu” əsərini də ilk
dəfə orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və
“Həqiqət” qəzetində dərc etdirmişdir (149).
Mopassanın əsərlərinin dilimizə C.Hacıbəyli ilə
başlayan tərcüməçilik tarixi uğurlu olmuşdur. Sonrakı illərdə Azərbaycan oxucuları Abbas Səhhətin, Fərhad Ağazadənin, İsmayıl Əlizadənin, Cahanbaxışın,
Əziz Şərifin, Mikayıl Rzaquluzadənin, İsmayıl Şıxlının, Hamlet Qocanın, Əziz Gözəlovun, Afaq Məsudun, Nadir Əhmədin, eləcə də Yusif Hansen, Azad
Yaşar, Sənubər, Leyla Əhməd, Svetlana Quliyeva
və digərlərinin tərcüməsində Mopassanın əsərləri
ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə etmişlər.
Azərbaycan-Fransa ədəbi əlaqələrini, mətbuat və tərcümə tarixini, eləcə də C.Hacıbəylinin yaradıcılığını,
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tərcüməçilik fəaliyyətini tədqiq etmək baxımından C.
Hacıbəylinin tərcüməsində Mopassanın “Yolçu” hekayəsi müəyyən rol oynayır.
Mühacirət dövründə də Ceyhun bəyin tərcüməçiliklə fəal məşğul olduğu məlumdur. Hələ 1925-ci ildə
C.Hacıbəylinin tərcüməsində və onun rejissorluğu ilə
Parisin “Femina” teatrında Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın
mal alan” operettası tamaşaya qoyulmuşdur. Bunlardan əlavə o, öz əsərlərindən bəzilərini də fransız dilinə
çevirmişdir.
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II FƏSIL
CEYHUN HACIBƏYLININ MÜHACIRƏT
DÖVRÜ YARADICILIĞI

İ

Bədii əsərləri

stedadlı yazıçı C.Hacıbəyli mühacirət dövründə də müxtəlif mövzularda Azərbaycan, rus
və fransız dillərində bir sıra maraqlı hekayələr
qələmə almışdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, yazıçının qələmə aldığı bədii və publisistik əsərlərin, xa
tirələrin , tədqiqatların, qeydlərin, tərcümələrin bir
qisminin - Azərbaycan dilində “Mindiyimiz səfinə”,
“Zülmə qarşı çıxışın son nəticələri”, fransız dilində
“Toy”, “Baş tutmayan ziyarət”, “Səhər”, “Məmmədqulunun səyahəti”, “Müəzzinin lənəti”, “Stalinin
öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”, “Nejdanovun işi”,
“Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür”, “Firdovsinin
həyatı”, “Hafiz Şirazi”, “Azərbaycan şairləri”, “Batum təəssüratı”, “Arşın mal alan”ın, Q.Zakirin, Nəbatinin,Yusif Nəbinin şeirlərinin tərcüməsi, rus dilində “İlk Azərbaycan operası necə yarandı”, “Qanlı
ildönümü”, “Rus demokratlar bolşeviklərlə harada
birləşirlər”, “28 May”, İngilis dilində “Hacı Kərimin
səfəri” və s. əlyazmaları, makina yazıları, eləcə də jurnal və qəzetlərdə dərc olunmuş çox sayda məqalələri
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Әdəbiyyat və İnCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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cəsənət Arxivində (ARDƏİA) C.Hacıbəylinin fondunda saxlanılır (117).
İlk qələm sınaqlarına kiçik həcmli novella, hekayə
və felyetonlarla başlayan C.Hacıbəyli qısa zamanda
çox qüdrətli qələm sahibi kimi tanınmağa başlamışdı.
Onun bədii əsərləri yerli və xarici mətbu orqanlarda
dərc edilirdi. Doğrudur, yazıçının bədii irsi kəmiyyət
baxımından o qədər də çox deyil, lakin onun əsərlərinin mövzu, məzmun, ideya, sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən çox sanballı, diqqətə və təqdirəlayiq olduğu, ən
əsası isə bu gün də aktuallığını və əhəmiyyətini itirmədiyi şübhəsizdir. Nasirin bədii obraz kimi baş və
sevimli qəhrəmanı Hacı Kərimdir. Onun Hacı Kərimlə
bağlı 8 hekayəsi mühacirətə qədərki dövr yaradıcılığının məhsuludur. Biz həmin hekayələrdə Hacı Kərimi
hiyləgər, yalançı, ikiüzlü tacir, son dərəcə xəsis, qəddar ailə başçısı, savadsız, cahil, simasız, saxta, əməldə
yox, sözdə mömin, şorgöz, ailəsinə xəyanət edən, yeri
gələndə, artistlərin də həsəd apara biləcəyi dərəcədə
özünü abırlı, həyalı, sakit, dinməz-söyləməz, dürüst,
düzgün göstərə bilən obraz kimi tanıyırıq. Hacı Kərim
real tipdirmi? Bəli, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Hacı Kərimlərə təkcə C.Hacıbəylinin qəhrəmanının
yaşadığı “Ş” şəhərində yox, Azərbaycanın bütün bölgələrində bu qəbildən olan insanlara rast gəlmək olardı. Təsadüfi deyil ki, M.F.Axundzadədən üzü bu yana
yazıçıların əsərlərində Hacı Kərimin bu və ya digər
keyfiyyətlərini özündə birləşdirən çox sayda qəhrəmanlar var.
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Məsələ burasındadır ki, C.Hacıbəyli mühacirətdə
də sevimli qəhrəmanını - Hacı Kərimi unutmamış, həmin hekayələrin bir neçəsini fransız dilinə tərcümə etmiş və “Baş tutmayan ziyarət” adlı daha bir irihəcmli
hekayəni fransız dilində qələmə almışdır (117).
Hacı Kərim burada tamamilə başqa görkəmdə qarşımıza çıxır. Bundan xeyli əvvəl - hələ yazıçı Vətəndə
ikən qələmə aldığı hekayələrdən fərqli olaraq, burada
o, Əbdül Kərimdir, hələ “Hacı” titulunu qazanmamışdır və bu adı almaq üçün ilk cəhdini edəcəkdir...
Arşın mal taciri 50 yaşa yenicə qədəm qoymuşdu. Və
bu zaman Əbdul Kərim müsəlmanlığın 5-ci, ən çətin
dəyərli şərtini - Məkkə ziyarətini həyata keçirməyi
qərara alır. Yazıçı Əbdül Kərimin dini və mənəvi tələbatını şübhə altına almadan bu ziyarətin zəruriliyini
ortaya çıxara biləcək digər ehtimallarla da oxucunu
tanış edir: “Hacı” titulunun sayəsində hər hansı bir
tacir öz mövqeyini rahatca möhkəmləndirər, ən ciddi
rəqiblərə, o cümlədən hazırda cüzi səylə əldə etdikləri
“məşədi”, “kərbəlayi” titulları ilə bütün müştəriləri ələ
alan tacirlərə sinə gələ bilər” (2, s. 32-42). Əbdül Kərim hazırda “Bəlkə, sən qiymətdə aldadırsan” - sualı
ilə müraciət edən müştəriyə əzəmətli səslə “Müqəddəs
Kəbə belimi qırsın, əgər mən sizə insafsız qiymət de
yirəmsə”, yaxud “Əgər yalan deyirəmsə, ziyarət etdiyim müqəddəs Məkkə məni yerimdəcə ildırımla vursun” - deyə bilmirdi (yenə orada). İndi Əbdül Kərim
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yağı, duzsuz, təsirsiz andlardan istifadə edirdi: “Yalan
deyirəmsə, uşaqlarım ölsün”, “Meyidini görüm, səni
qəbrə qoyum, əgər…”. Bəzən belə ikibaşlı və çox mənalı ifadələr nəinki müştərinin ürəyincə olmur, onu
cəlb etmir, əksinə, Əbdül Kərimi çıxılmaz vəziyyətə
salır: “Elə öz meyidini gör. Özünü qəbirə qoy” - deyə
uzaqlaşan alıcılar yaxınlıqdakı Məşədi Qasım və ya
Kərbəlayi Əhmədin dükanına tərəf gedirlər” (yenə
orada). C.Hacıbəyli Əbdül Kərimin Məkkə ziyarətinin
bu amillərdən də ilhamlana biləcəyi ehtimalını düşünməyi sanki oxucunun yadına salır.
İslam dinini, onun mərasimlərini, rituallarını dərindən bilən C.Hacıbəyli qəhrəmanının istəklərini,
hərəkətlərini də peşəkarlıqla qələmə alır. O yazır ki,
əsl müsəlman kimi Əbdül Kərim də nə qədər cəsarətli, qətiyyətli olsa da, Məkkə səfərinə hazırlıq zamanı səbirlə, təmkinlə hərəkət etməyə üstünlük verir.
Uzaq, isti bir ölkəyə səfərə çıxan Əbdül Kərim “şər
deməsən, xeyir gəlməz” - məşhur zərb − məsəlinə riayət edərək ilk növbədə vəsiyyətini hazırlayır. Daha
sonra duaların ərəbcə kamilləşdirilməsinə səy edir:
“Məsələ vacib olduğundan, Əbdül Kərim xərclərin
qarşısından geri çəkilmədi və ərəbcə duaların elmi
tələffüzü sahəsində məşhur sənətkar, bəzi ərəb hərfl
ərini qırtlağında köz üstündə şabalıd kimi partladan
böyük ustad Axund Molla Feyzullanın şəxsində birbaşa mənbənin özünə müraciət etdi. Başlanğıc çox
çətin oldu və bizim geri qalmış şagird tələffüzdə öz
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ustadını təqlid etmək səyində az qalmışdı çənəsini
çıxarsın. Bununla belə, bir neçə həftənin tamamında
axund ona diplom verdi və əmin etdi ki, bu vaxtdan
etibarən o, hər hansı əsl Məkkəli ilə ərəbcə duaların
tələffüzü sənətində çəkişmək gücündədir. Bu əminlik
mükafata layiq idi və tacir, adətən, üç düyün vurulmuş kisəsini geniş açdı” (yenə orada).
Hazırlığın son mərhələsi - dost-tanışdan, qohum-əqrəbadan günahlarının bağışlanılması istəyi
Əbdül Kərim üçün o qədər də çətin olmur: “Əbdül
Kərim üzünə ən müti bir görkəm verərək onlara təxminən bu dildə müraciət edirdi:
- Əgər, nəzərimdən qaçan bir təsadüfdən, sizə hər
hansı bir ziyan vurmuşamsa, və ya ehtiyatsız bir sözlə
xətrinizə dəymişəmsə, məni bağışlayın…
Bunun müqabilində, vəziyyətə uyğun görkəm alan
həmsöhbətləri iltifat və hərarətlə əlini sıxaraq onu
arxayın edirdilər:
- Allah bağışlasın, Hacı, insan kimi aciz bir bəndə
özü ilə bərabər olanları mühakimə edə bilməz.
Bəzən bu həyəcanlı səhnələr bu və ya digər tərəfin
müxtəlif səbəblərdən axan bir neçə damla göz yaşı ilə
müşayiət olunurdu”.
Nəhayət, bütün hazırlıqlar başa çatır və Əbdül Kərim hazırlıq dövründə, “tamamilə sınıxmış arvadı”
Şərəbanı, doğmaları, qonşuları ilə vidalaşıb zəvvarlar dəstəsinə qoşularaq faytonlarla ən yaxın dəmiryol
stansiyasına tərəf hərəkətə başlayır: “Çavuşun gur səsi
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bu sonu görünməyən ürək boşaltma mərasiminə son
qoydu. O, yola düşmə siqnalı verdi və izdiham əks-sədası uzaq dərələrdən gələn son salavat verdi. Furqon
lar və süvarilər izdihamdan aralandılar və dördayaq
çaparaq 120 kilometrlikdə yerləşən ən yaxın dəmir
yol stansiyasına aparan yola düşdülər. İzdiham hələ
uzun müddət yerində qalmaqda idi, adamlar hərəkət
edir, min bir işarə və jestlərlə səyahətçilərlə ünsiyyətə
girirdilər. Nəhayət, kortec döngələrin birində gözdən
itdi və izdiham sakit və fikirli bir vəziyyətdə şəhərə
dönən yola düşdü”. (2, səh.37)
Həmişə obrazlarda gərginliyi, dramatizmi, həyəcanı daha da qabartmağı və bu duyğuları oxuculara
da siyarət etdirməyi sevən C.Hacıbəyli yenə ənənəsinə
sadiqdir. Oxucu intizarla hadisələrin sonrakı inkişafını
gözləyir. Zəvvarlar səfərə başladı. Yolda hansı hadisə
ola bilər ki, ziyarət baş tutmasın? Axı, hekayənin adı
bu səfərin axıra çatmayacağından xəbər verir! Oxucu
bu suallar ətrafında düşünməyə macal tapmır, müəllif
buna imkan vermir: “Uzaq məsafələrə səyahətdə səriştəsiz olan və ömründə qatar görməyən Əbdül Kərim
fit verən, fınxıran, tüstü və qığılcım püskürən iri bir
maşınla dartılıb hərəkət edən bu qəribə zəncirli evlərə
heyrətlə baxırdı. Baxışı yol yoldaşı Allahyarla toqquşanda özünü saxlaya bilmədi:
- Evin yıxılsın, ay firəng, icad etmədiyin bir şey qaldımı!
Qəssab Allahyar söhbətə qoşuldu:
- Bir gün də görəcəyik ki, quş kimi göydə uçurlar,
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- deyə, eyni təəssürat altında olan qəssab cavab verdi.
Başqaları da söhbətə qoşuldular. Özünün hazırki,
kifayət qədər hörmətli titulundan, gördüyünüz kimi,
təmin olunmayan, “hacı” titulunu da öz adına əlavə
etmək istəyən iddialı baqqal Kərbəlayi Səməd isə nəsihətli bir tonla qeyd etdi:
- Onlar deyilmi gəmiləri ilə suyun altına baş vuranlar?
Və Əbdül Kərimə xitabən soruşdu:
- Sən Allah, bir mənə de görüm ikicə dəqiqədən artıq suyun altında qala bilərsən?
- O dəqiqə boğularam -, deyə Əbdül Kərim qəti cavab verdi”.
Az sonra vaqona minən Əbdül Kərim qəribsəyir,
doğma ev-eşiyi gözünün qabağına gəlir, ürəyi sancır,
bu basabasda necə namaz qılacağını düşünür, qəm
dəryasına batır: “Elə bu vaxt onun gözünə bədən qalaqlarının üstündən adlayıb koridordan keçən mundir
geymiş, əli fənərli “urus” dəydi. Onun timsalında bu
“cəhənnəm maşınının adamını” görən Əbdül Kərim
onu çağırdı:
- Ay “urus”, zəhmət olmasa, de görüm, maşınını
bir az saxlaya bilərsənmi, düşüm namazımı qılım?
“Cəhənnəm maşınının adamı” “tatarın” xahişini
sözdə başa düşməsə də, fikrini anladı. O, qəhqəhə ilə
güldü və dodağının altında nə isə pıçıldadı” (2,s.38).
Çox çəkmir ki, lokomotivin güclü fiti eşidilir və
qatar sürətini azaldaraq dayanır. Əbdül Kərim “Məni
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bir az gözlə, çox çəkməyəcək” - deyə vaqondan özünü
bayıra atır: “ Fontana çatıb qollarını çırmaladı, ayaqqabılarını soyundu və dəstamaz almağa başladı; əllərini,
qollarını dirsəkdən aşağı və üzünü yuyaraq, yaş əlləri ilə başını və ayaqlarını sürtdü. Bunu edib cibindən
bir dəsmal - canamaz, dairəvi və yastı bişmiş torpaq
parçası - möhür və təsbeh çıxartdı. Yeri səliqəli təmizləyəndən və tozu üfürəndən sonra dəsmalı bütün içindəkilərlə yerə sərdi və qarşısında farağat vəziyyətində
durdu, namaza başladı. Gözəgörünməz və hər yerdə
olan Allahın qarşısında diz çöküb səylə ərəbcə duaları
oxumaqda ikən, bir zəng səsi, arxasınca vağzal rəisinin
fitini eşitdi. Qatar yavaş-yavaş tərpəndi və yola düşdü,
öz Tanrısı ilə səmimi ünsiyyətdə olan kişinin bunlardan xəbəri olmadı” (2, səh.41).
Yazıçı Əbdül Kərim və vur-tut iki-üç epizodik obrazla çox möhtəşəm və bənzərsiz bir hekayə yazmağa
müvəffəq olmuşdur. Dini dəyərləri yüksək qiymətləndirən, həmişə islamın böyük təəssübkeşi kimi çıxış
edən C.Hacıbəyli hekayənin əvvəlində görünür, Əbdül
Kərimin müqəddəs ziyarətə getmək istəyinin əsl mahiyyətini , “Hacı” titulundan sonrakı arzu və niyyətlərinin məğzini oxucu ilə bölüşdüyündən bu səfərin başa
çatmasına qəsdən əngəl törədir: Həcc ziyarətinə pak
niyyətlə, təmiz dual arla, halal pulla getmək lazımdır.
“Hacı” titulundan sui-istifadə edərək varlanmaq, tə
kəbbürlü davranmaq günah və yolverilməzdir. Əsərin
başlıca ideyası budur və günümüzdə də çox aktualdır.
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“Müəzzinin lənəti” (2) hekayəsində də mövzu
dinlə bağlı olsa da, əsər həm ideya, həm kompozisiya
baxımından “Baş tutmayan ziyarət”dən xeyli fərqlənir.
İslam dini, onun tarixi, dəyərləri, mərasimləri, sözdə
“İslam həmrəyliyi”, “İslam fanatizmi”, “Quran”ın tərcüməsi, din xadimlərinin təhsili, maddi təminatı, eləcə də sovet din siyasəti, onun mahiyyəti, məqsədi və
tənqidi C.Hacıbəyli yaradıcılığının aparıcı mövzula
rındandır. Təsadüfi deyil ki, C.Hacıbəylinin ilk qələm
sınaqlarından son dövr yaradıcılığınadək, bədii əsər
lərində və publisistikasında, mühacirətə qədər və mühacirət dövrü irsində din problemi mühüm yer tutur.
İslamın böyük təşəbbüskeşi kimi mətbuatda bir-birinin ardınca aktual və maraqlı məqalələr dərc etdirən
C.Hacıbəyli, eyni zamanda, mövhumatı, nadanlığı, cəhaləti, din pərdəsi altında avam və sadəlövh insanları
kor-koranə, müxtəlif rituallara, caduya, zərərli, islamla
heç bir əlaqəsi olmayan “ehkamlar”a sürükləyən qara
qüvvələri, elm, təhsil, tərəqqi düşmənlərini kəskin
tənqid edən yazılar da qələmə alırdı.
Nasirin fransız dilində yazdığı “Müəzzinin lənəti”
adlı irihəcmli hekayəsi Sovet rejiminin din siyasəti və
onun kəskin tənqidi baxımdan diqqəti çəkir. Hekayənin makinada yazılmış əsli ARDƏİA-nin C.Hacıbəyliyə aid 649 nömrəli fondunda mühafizə edilir. Əsəri
ilk dəfə Mirzəbala Əmrahov Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və C.Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” kitabını daxil etmişdir (2, s. 14-31). Hekayənin mövzusu
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Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk
dövrlərindən bəhs etsə də, əsərin XX əsrin 50-ci illərində qələmə alındığı qənaətindəyik və bunun üçün
bir sıra əsaslar var. 1920-30-cu illər Hacıbəylinin xaricdə yenicə məskunlaşaraq, bir tərəfdən, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin tanıdılması, Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə qızğın təbliğ edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərdiyi, digər tərəfdən də ailə-məişət
problemləri, maddi sıxıntılarla üz-üzə qaldığı dövrdür. Həmin dövr yaradıcılığında ədibin bu səpgili nə
bədii, nə də publisistik yazılarına təsadüf edilir. İkinci
Dünya Müharibəsi dövrü Azərbaycan mühacirlərinin
durğunluq, fəaliyyətsizlik dövrü kimi xarakterizə edilir. Deyilənlər “Müəzzinin lənəti” əsərinin 1950-ci illərin ortalarında - soyuq müharibənin alovlandığı illərdə qələmə alındığını deməyə ciddi əsas verir. Mübaliğəsiz demək olar ki, həm mövzu, həm ideya, həm də
sənətkarlıq baxımından bu hekayə nəinki C.Hacıbəyli
yaradıcılığında, eləcə də ümumən Azərbaycan, o cümlədən mühacirət nəsrində bənzərsiz bir əsərdir.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının
ilk illərindən bəhs edən çox sayda müxtəlif janrlarda
qələmə alınmış bədii nümunələr mövcuddur. Köhnəliklə yeniliyin, “ələmlə nəşənin” mübarizəsi, dindarlarla allahsızların qarşıdurması, məscidlərin bağlanması,
mollaların, din xadimlərinin əzablı günləri, gənclərin,
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ya qapılması, qadınların hüquq bərabərliyi uğrunda
mücadiləsi sovet yazıçılarının qələmə aldığı əsərlərdə
dövrün ruhuna və tələbinə uyğun bədii əksini tapmışdır. Həmin əsərlərdə bir qayda olaraq “yeni həyat”
qurucuları, dövrün qəhrəmanları tərənnüm olunur,
“köhnələrin” süqutu təsvir edilirdi. “Müəzzinin lənəti”
hekayəsi “qırmızı kafirlər”in müəzzinlə mübarizəsindən bəhs edir. Əslində problem daha dərin, mürəkkəb
və qəlizdir. Məsələ burasındadır ki, bolşevik hakimiyyəti, sovet ideologiyası ata müəzzinlə ateist övladı üzüzə qoymuşdur. Hekayənin məzmunu real həyatdan
- Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruculuğunun
ilk illərində bir kənddə baş verən hadisədən götürülmüşdür. Kərbəlayi Əhməd Molla Abdullaya oğlunun
Allahsızlar Cəmiyyətinə üzv yazıldığını xəbər verir.
Müəzzin eşitdiklərinə inanmasa da, bu dəhşətli xəbər
onun “atalıq və dini hisslərinə amansız zərbə vurur”.
Oğlunun son hərəkətlərini göz önünə gətirən müəzzin
doğrudan da, “sakit, sözə baxan” uşağının axır vaxtlar
“özündən razı”, “təkəbbürlü və lovğa” birisinə çevrildi
yi qənaətinə gəlir: “Qırmızı kafirlər məmləkətə mütləq
sahib kəsiləndən, hər şey bir-birinə qarışmış, baş-ayaq
olmuşdu: uşaqları valideynlərinə, arvadları ərlərinə,
yaradılmışları Yaradana qarşı təlim edirdilər; qadınları
ev-eşiklərini atıb zavoda işləməyə, zorla üzlərini açdırıb, kafirlərlə birgə “klub” adlanan pozğun yerlərə getməyə təhrik edirdilər...Allah, Allah! Bu şəraitdə gəncləri keçmiş qayda və ənənələrdə necə saxlamaq olar?” (2,
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s.15). Müəzzinin dərdi bununla bitmir, indi onun təkcə
övladı yox, qızı, hətta arvadı da ailə başçısının mütləq
hakimiyyətini inkar edir və “açıq-aşkar özlərinin azadlıq istəklərini bildirirdilər. Bolşeviklərin yağlı və yalançı vədlərindən vəcdə gələn, hay-küylü şüarlardan məst
olan ailə üzvləri - oğlu, qızı, arvadı getdikcə müəzzinin
səbr kasasını daşırır və “qəvazü-qədərin törətdiklərindən çaş-baş olan” müəzzin üsyan edir: “- Nə üçün hər
yerdə olan və hər şeyi bacaran Allah qoyur ki, bu əxlaqsızlıq və allahsızlıq bəlası bu qədər baş alıb getsin? Nə
üçün bu allahsızlar ordusunu özünün səmavi qəzəbi ilə
pərən-pərən salmır? Nə üçün öz mömin sürülərini bu
qaniçən qurdların ixtiyarına verib?” (2,səh.19).
Getdikcə hadisələr daha da dramatikləşir, ateistlər
din xadimlərini, mollaları, möminləri ələ salır, təhqir
edir, konfranslarda, digər tədbirlərdə “Quran”ın möv
humatçı ruhunu”, onun “antidemokratik”, “antifeminist” konsepsiyalarını və hətta qana susamasını damğalayırdılar”. İslam əleyhinə olan tədbirlərin birində
müəzzinin oğlu özünü “keçmiş molla oğlu” kimi təqdim edərək, din pərdəsi arxasında gizlənənlərin hiy
lələri, sadəlövh və avam adamları aldatdıqları barədə
hay-küylü çıxış edir və dini bəşəriyyətə qarşı ağlasığmaz cinayətlərdə suçlayır. Artıq bu zaman ata-müəzzin dözmür: “Qəfildən zaldan bir nərə səsi eşidildi
və qulaqbatırıcı səslə söylənmiş ürəkdən gələn təsirli
lənətlər oğlunun və bütün başqa ateistlərin başına yağmağa başladı.
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- Ay bala! - müəzzin püskürürdü, - səni görüm
qisası yerdə qoymayan Allahın və cəmi müqəddəslərin qəzəbinə gələsən! Dilin qurusun! Səsin həmişəlik
tutulsun! Cəhənnəm odu cəsədinizi yesin, ey insanlar, ey allahsızlar! Başınıza daş tökülsün! Evlərinizdə
bayquşlar ulasın! Anan mələsin, ay bala! Görüm it
kimi qudurub öz sümüklərinizi yeyəsiniz!..
Nəhayət, camaat özünə gəlməyə və reaksiya verməyə başladı. Lakin adamlar onun ağzını qapamağa
macal tapmamış, gözləri hədəqədən çıxmış və ağzı
köpüklənən molla Abdulla isteriyadan qıc olmuş halda qışqırdı:
- Mən Allahın sizi vuran qəzəbini görürəm, hiss
edirəm. Mən sizin evlərinizi boş qoyan qasırğanı görürəm, başınıza yağan cəhənnəm odlarını görürəm,
hər şeyi yerlə yeksan edən fəlakəti görürəm, yenidən
dirilmə gününü görürəm, mən görürəm...” (2,səh.25).
Bu hadisədən bir müddət sonra qəfil başlanan
şiddətli yağış zaman çaxan ildırımdanmı, yoxsa ateistlərin təxribatındanmı, məscidin minarəsi çatlayır.
Müəzzin xəlvətcə - sayıqlığını itirmiş kommunist
qarovulçuya rüşvət verərək son dəfə zədələnmiş mi
narəyə - əzan verməyə qalxır. Bundan xəbər tutan
NKVD agentləri hərəkətə keçir, ora-bura vurnuxur,
bağırır, lakin çatlamış minarəyə qalxmağa ehtiyat
edirlər: ikinci adamın minarəyə qalxması, buna cüzi
cəhd - faciə ilə nəticələnəcəkdi. “Ailəni rüsvay edən”,
“qoca artist”, “tərs qatır” söyüşləri ilə müəzzinin oğlu
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Fərhad həyəcanla minarəyə dırmaşmağa başlayır:
“Qəflətən dəhşətli bir gurultu göyü titrətdi, gözəl minarə kökündən qopmuş ağac kimi yıxılaraq aşağıda
olan hər şeyi, istər tikinti, istərsə də insanları, altına
salıb əzdi. Təsadüfün kaprizindən oğlunun başı atanın batmış sinəsinin üstünə düşmüşdü. Bu bir rəmzi
əlamət idimi? Mövhumatçılar və sentimental adamlar belə düşünürdülər... İzdihamın içindən bir pıçıltı
eşidildi: Doğrudan da, müəzzin qabaqcadan hər şeyi
düz görübmüş… “( 2,səh.31).
Əslində oxucu hekayənin əvvəlindən, hətta əsərin
adından hadisələrin gözlənilməz, gərgin keçəcəyini
gözləyirdi. Ata ilə oğulun timsalında dindarla ateistin münasibətlərinin faciə, fəlakət həddinə qalxması sarsıdıcıdır və sovet rejimin əsl mahiyyətindən, iç
üzündən, antihumanist bir quruluş olduğundan xəbər
verir. Müəzzin Abdulla (isti münasibətdən, iltifat hissindən ona çox vaxt “molla” deyə müraciət edirdilər)
C.Hacıbəylinin, eləcə də XIX əsrin sonu − XX əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış digər görkəmli yazıçıların
dindar qəhrəmanlarından kəskin fərqlənir. Xəsislikdə,
əyalına münasibətdə Hacı Qaradan (M.F.Axundzadənin “Sərgüzəşti-mərdi xəsis” pyesi) geri qalmayan, yalançı mömin sifətinə girən Hacı Kərim (C.Hacıbəylinin
“Hacı Kərim” povesti) fırıldaqçılıqla, zina ilə məşğul
olur, eyni zamanda, ayıq-sayıqdır, zəmanənin nəbzini tutmağa çalışır, zirəkdir, ticarətini genişləndirmək
üçün uşağını məktəbə qoyur.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

181

Molla Abdulla əvvəllər müəzzinlik etməklə, dua
yazmaqla ailəsini dolandırırdısa, sovet hakimiyyəti gələndən sonra “pulsuzluğa və əbədi bir işsizliyə
məhkum olmuşdu”. Dindar olduğuna görə onu qapılardan qovur, eyni zamanda, “avara”, “tənbəl”, “tüfeyli” kimi ifadələrlə zinhara gətirirdilər. O isə yazıq
görkəm alıb “Qoysunlar işləyim də. Mən yazıq işdən
başqa nə istəyirəm ki?” - deyə sakitcə etirazını bildi
rirdi. O, nankor və vəfasızları sevmir, “onun patriarx ləyaqətini və müqəddəs dindar hisslərini” təhqir
edənlərlə barışmır. Keçmiş xatirələrilə yaşayır, “şirin”, “qüdrətli”, “dəmir” səsi ilə dindarları günorta
namazına dəvət etdiyi günlərin həsrətini, unudulmaz
aşura mərasimlərinin xiffətini çəkirdi. Müəzzin, eyni
zamanda, möhkəm əqidə sahibidir, öz istəyindən və
iradəsindən dönməzdir.
Müəllif hekayədə müəzzinin oğlu Fərhad obrazının timsalında bolşevizmin gənc nəslə gətirdiyi faciə
və fəlakətin miqyasını göstərməyə çalışmış və buna
nail olmuşdur. Rejim Fərhadı tez dəyişir, dövranın
gərdişləri onun əxlaqını korlayır, eybəcərləşdiri r. Qısa
vaxt ərzində Allahsızlar Cəmiyyətinin fəallarından birinə çevrilən Fərhad addımbaşı atasını təhqir edir, ələ
salır. Müəzzinin, oğlu Fərhadın Allahsızlar Cəmiyyə
tinə üzv olduğunu eşitdiyi səhnə ata ilə oğul, dindarla
ateist arasındakı uçurumun nə qədər dərin, münasibətlərin amansız və ziddiyyətli olduğuna dəlalət edir:
“Cavab ver, ya hə, ya yox, Allahsızların üzvüsənmi?
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- Tutaq ki, sonra?.. - deyə oğlu hər ehtimala qarşı
təkrar etdi.
Qoca partladı:
- Deməli, bu düzdür. Sən, mənim oğlum, molla Abdullanın oğlu, Allahın varlığını belə inkar edən allahsızlar bandasına qoşulmusan? Məgər bu mümkün olan
şeydir?
- Uşağı sakit burax, - ana müdaxilə etdi, - o elə bizim
çörəyimizi qazanmaqdan ötrü onsuz da əldən düşüb.
Lakin qoca özündən çıxmışdı:
- Demək, sən dindar üçün ən təhqirli bu adı daşıyırsan? İt balası, - deyə ağzından od püskürən kişi allahsızı
vurmağa bir şey axtarırdı.
Ana dərhal onların arasına girdi, cavan oğlan da öz
növbəsində dirçəldi və hədə dolu bir tərzdə qocanın
başa düşmədiyi bol və tipik bir rus söyüşü yağdırdı.
Daha sonra çığırdı:
- Yavaş ha..., qanmaz qoca! Yoxsa sənə yenidən
özün kimi ikiüzlü qocaların saxlandığı yeri tanıtmalı
olacağıq. Bil ki, əgər səni həmişəlik ora salmayıblarsa, bu
bir Allahsızın müdaxiləsi sayəsində olub”. Fərhad atasının müqəddəs hisslərinə toxunmaqdan, dini dəyərləri
ələ salmaqdan yorulmur, müəzzini din mövzusunda
keçiriləcək diskussiyaya dəvət edir: “Başın varsa, gələrsən, dinini müdafiə edərsən” (2,səh.22). C.Hacıbəyli atasına, milli-mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə arxa çevir
miş Fərhadın faciəsini gənc nəslin, cəmiyyətin, gələcəyin fəlakəti kimi təqdim edir.
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Yazıçının epizodik obrazlar da daxil olmaqla hekayədə təqdim etdiyi bütün tiplər orijinaldır, maraq
doğurur, təsirlidir, düşündürür. Müəzzinin arvadı
Səkinəni oxucu vur-tut bir-iki dəfə “görür”, lakin bu
obraz böyük, acı təəssürat yaradır, unudulmur, oxucu
yaddaşına həkk olunur. Təmtəraqlı şüarlar, hay-küylü, pafoslu çağırışlar, nitqlər, məruzələr Səkinənin də
həyat və düşüncə tərzini dəyişmişdir. O, indi ərinin
üstünə çımxırmağı, onu hətta təhqir etməyi özünə rəva
görür, ərinə “ev işləri ilə məşğul ol, xörək bişir, oranı-buranı süpür, qab-qacağı yu” - deyə əmr edir. “Likbez” - ə (rusca savadsızlığın ləğv olunması) kursuna
yazılan Səkinə müəzzin ərinin üstünə qışqırır: “İndiyə
qədər siz kişilər bizə əmr verirdiniz, indi biz əmr verə
cəyik. Mən məktəbə gedəcəyəm, sən isə mətbəxə. Kasıbların padşahı Lenin-Stalin deyib ki, “Qadın dövləti
idarə etməlidir”“ (2, s.20).
Yığcam və epizodik obraz olan Səkinə cəmiyyətdə gedən prosesləri və insanların şüurunda baş verən
dəyişiklikləri, başgicəllənmələri əks etdirmək, işıqlandırmaq baxımından da diqqət çəkəndir. Səkinə kimi
məscidin qarovulçusu Cəfər obrazı da epizodikdir,
hekayə boyu oxucu onunla cəmi bir dəfə “rastlaşır”,
lakin o da hərəkətləri, danışığı ilə oxucuda acı təəssürat yaradır, onun qəlbinə, hisslərinə toxunur. Müəzzin
son dəfə məscidə girmək, əzan çəkmək istəyir, bunun
üçün Cəfərə ağız açır, xahiş edir, yalvarır, xeyiri olmur.
Cəfərin əməlləri və sözləri utancverici, məyusedici ol
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duğu qədər də, ibrətamizdir, düşündürücüdür. Cəfər
məscidə girməkdə israrlı, inadlı olan müəzzinin qarşısını kəsir:
- “Nə qəribə adamsan ey! Min dəfə demişəm, sən
daha ora girə bilməzsən. Bu qadağandır. Sən artıq orda
heç nəsən. Sənin daha orda heç bir işin yoxdur.
- Bilirəm, Cəfər, demisən... Ancaq qoy bu gün girim... Lap tez çıxıb gedəcəyəm. Heç kim bundan xəbər
tutmayacaq.
- Heç kim... Bəs mən? Məni saymırsan?... Zəmanə
dəyişib, molla. Cəfər indi adi qapıçı deyil, o, partiyanın
üzvüdür. O, bolşevik sayıqlığını qorumalıdır. Lap belə
yüz min manat da versən, yenə içəri buraxan deyiləm.
Bu sözləri deyib qapını örtmək istəyəndə müəzzin xüsusi bir işarə ilə onu saxladı, cibindən uzun bir
toxunma kisə çıxartdı, ipini açdı və içindəkiləri çıxarmağa başladı. Bir anlığa peyda olan qızıl pul Cəfərin
gözlərini qamaşdırdı. Mən bunu dəfnim üçün saxlayırdım, - dedi müəzzin, - saxlayırdım ki, it kimi basdırılmayım. Mən onu sənə verirəm, Cəfər, götür, amma
qoy, bircə dəqiqəliyə içəri girim.” Qızıl pul Cəfərə hər
şeyi - partiyaya sədaqəti də, visdanının səsini də unutdurur, məscidin qapısı açılır və müəzzin içəri keçir.
Eyni və daha dərin, üzücü dəyişiklik müəzzinin
qızında baş verir. Bir dövrün qəhrəmanları olmasına
baxmayaraq, Cəfər Cabbarlının çadranı atan, təhsilə,
tərəqqiyə meyilli, ailə dəyərlərinə ehtiramla yanaşan
qadın obrazlarından kəskin fərqlənən, atasına müCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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nasibətdə qardaşından və anasından heç də geri qalmayan müəzzinin qızı tez-tez “partorq yoldaş Vaynşteyn”dən, “yoldaş Şutov”dan sitatlar gətirir, təhsili
olmadığı halda musiqidən dərs demək iddiasına düşür: “Qızı lap həddini aşmışdı. O, klubdan, rəqsdən,
idmandan, musiqidən, iclaslardan danışır, şaqqanaq
çəkib gülür və atasının yanında aramsız siqaret çəkirdi. Qız evə bir sürü cavan kafir gətirir, onlar da ailənin
olan-qalan yeməyini yeyirdilər, eyni zamanda, pis iy
verən, lakin onları daha da şənləndirən və səs-küylü
edən ağır su kimi bir şey də içirdilər”. (2) C.Hacıbəyli
bu tiplərin - ana və övladlarının timsalında bütün rejimin tragik zəhərləndiyini, cəmiyyətin bataqlığa batdığını göstərir.
C.Hacıbəyli mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq,
sovet dövlətinin din siyasətinin, onun fəsadlarını dərindən, hərtərəfli öyrənmiş və əsərdə bu təəssüratı təfərrüatı ilə, mümkün qədər geniş, əhatəli və inandırıcı
şəkildə əks etdirə bilmişdir. Ədib cəmiyyətin müxtəlif
təbəqələri, eləcə də bir ailənin üzvləri arasında formalaşmaqda olan mürəkkəb münasibətləri, xüsusilə dini
dəyərlərə baxışdakı ziddiyyətləri və faciəni müəzzinin
ailəsinin timsalında məharətlə açır.
Xalq maarif komissarı Mustafa Quliyev obrazı ilə
bağlı nəql edilənlər ilk baxışda ayrıca bir mövzu təsiri, təəssüratı oyatsa da, o da hekayədə problemin daha
dərindən, daha kəskin qabardılmasına xidmət edir.
Digər tərəfdən, C.Hacıbəyli hekayəyə Mustafa QuliCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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yev obrazını daxil etməklə, müəzzinin ailəsində baş
verənləri bir ailənin yox, bütün cəmiyyətin faciəsi kimi
göstərməyə ustalıqla nail olmuşdur. Mustafa Quliye
vin məruzə edəcəyi “Mədəni inqilab və islam” konfransına ciddi hazırlıq gedir. Guya demokratik şəraitdə
keçəcəyi, hər kəsin azad şəkildə öz fikrini ifadə edəcəyi
konfransa din xadimləri də dəvət olunmuşdur. Allahsızlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransa isə “aşağı
rütbəli cəmi iki-üç molla” qatılır, digərləri təqib oluna
caqlarından ehtiyatlanırlar. Zal partiya, komsomol
üzvləri və namizədləri, ateistlər, onlara qoşulmuş fəhlə və kolxozçularla doldurulmuşdu. C.Hacıbəyli qüdrətli qələm sahibidir, usta hekayəçidir. Kiçik bir ştrixlə
böyük mətləbləri üzə çıxarır. Konfrans başlanmazdan öncə bir ateistlə molla arasındakı dialoqa fikir
verin:
“- Bəs bu konfransı aparan kim olacaq? - molla soruşdu.
- Şəxsən Xalq Maarifi Komissarı, yoldaş Quliyev.
Qoca ruhani istehza ilə dedi:
- O, nə vaxtdan Allahsız olub?
- İlk dəfə anasının südünü əmən vaxtdan, - deyə
cavan oğlan dilləndi və ardınca da soruşdu:
- Nəyə gülürsən?
- Heç nəyə, - deyə molla yenidən istehza ilə güldü.
O, öz “peşəkar sirrini” açmaq istəmirdi, cəmi üçcə
gün bundan qabaq o, övladsızlıqdan əzab çəkən xanım
Quliyevaya xüsusi dua yazmışdı” (2, s.22).
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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Konfrans isə əsl məzhəkəyə çevrilmişdi. Ateistlərin
məntiqsiz, mənasız çıxışlarına etiraz etmək istəyən dindarlar fitə basılır, susdurulur. Əvvəlcədən hazırlanmış
mətni belə düz-əməlli başlı üzündən oxuya bilməyənlər alqışlanır. Mustafa Quliyevin çıxışı aqressivliyi, islama qarşı amansız hücumu ilə fərqlənir. Onun sərsəm
fikirləri zalda olan bir neçə dindarı tədriclə özündən
çıxarırdı: “Bu, artıq dözülməz idi. Etirazlar “baqqalçaqqallar”ın (ateistlər mollaları belə adlandırırdılar
- T.A.) cərgəsinə kimi gedib çatdı. Molla Abdullaya
gəldikdə isə, o artıq özünü saxlaya bilmədi. Üzünü
məruzəçiyə tutub hiddətli bir səslə dedi:
- Allahın mövcudluğunu belə inkar edən bir
adamın Onun göndərdiyi Kitab barədə müzakirə
aparmağa haqqı yoxdur.
Müəzzinin cəsarəti burada olan digər dindarları
və mollaları ruhlandırdı; onlar da Xalq Maarifi Komissarının işlətdiyi küfr sözlərə qarşı etirazlarını bildirdilər. Flyügerlərin hay-küyünün gərginliyi ikiqat
artsa da, sədr sakitliyi bərpa etdi:
- Ya mollaların, onların ideologiyasının, geriliyin, mövhumatçılığın, irticaçı fikrin ardınca gedin,
ya da bu vaxtacan görünməmiş dünyanın ən böyük
peyğəmbərləri - Karl Marks, Vladimir Lenin və İosif
Stalinin açmış olduqları “mədəni inqilab” yolunu qəbul edin” (2, s.24).
Bu dialoq da partiya rəhbərlərinin nə qədər saxta,
ikiüzlü, əqidəsiz olduğuna bir işarədir. C.Hacıbəyli
Mustafa Quliyevin çıxışı ilə onun daxili-mənəvi kaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sadlığını, kölə və miskin mövqeyini təbii və inandırıcı
şəkildə təqdim etmişdir. “Müəzzinin lənəti” hekayəsi
ilə bağlı fikirlərimizi yekunlaşdıraraq bu qənaətə gəlirik: Hekayə:
- sovet hakimiyyətinin ilk illərinin Azərbaycan
ailəsinə, cəmiyyətinə gətirdiyi milli-mənəvi naqisliklərin parlaq bədii təcəssümüdür;
- Allahsızların, ateistlərin, bütövlükdə sovet din
siyasətinin iç üzünü açan, ifşa edən nadir sənət nümunələrindəndir;
- insanları bataqlığa, çirkaba sürüyən Moskva
nökərlərinin - yerli partiya rəhbərlərinin dar düşüncəli, saxta və yalançı, eyni zamanda, iddialı və təkəbbürlü simasını üzə çıxaran qiymətli sənət əsəridir;
- övladları valideynlərə, dini, milli-əxlaqi dəyərlərə, adət-ənənələrə hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyəyə səsləyən, təşviq edən qiymətli irsdir;
- bu hekayə C.Hacıbəylinin Sovet imperiyasının
tez-gec süqut edəcəyi ilə bağlı qəti qənaətinin, sarsılmaz əqidəsinin, inamının, iradəsinin bənzərsiz bədii
ifadəsidir. C.Hacıbəylinin”Nejdanovun işi” adlı kəskin süjetli hekayəsini (2) sovet rejimin üz qarası, dövrün aynası da adlandırmaq olar və müəllif burada insanlığın faciəsini bədii sözün gücü ilə bütün çılpaqlığı
ilə canlandıra bilmişdir.
Rus dissident ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Aleksandr Soljenitsinin bir kəlamı dilimizdə təxminən belə səslənir: “İnsanların əllərindən hər şeyi alCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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madığınız müddətdə onlara təsir etmək imkanlarınız
qalır. Elə ki, onların əlindən hər şeyi aldınız, o zaman o,
sizin təsir dairənizdən çıxır. O, artıq azad olmuşdur”.
Kimsə təhkimçiliyin ləğv olunduğu 1861-ci ilədək öz
sahiblərinin əşyası olan rus mujikinin əlindən hər şeyin alındığını, lakin onun azad olmadığı iddiası ilə bu
fikrə etiraz edə bilər. Şübhəsiz ki, A.Soljenitsin də bu
fikri ifadə edərkən iki əsr bundan əvvəlki rus mujik
lərini yox, öz dövrandaşlarını, silahdaşlarını, məsləkdaşlarını nəzərdə tuturdu…
Onlardan biri də Azərbaycan istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə aparan C.Hacıbəyli idi. Bəli, sovet rejimi
onun əlindən hər şeyi almışdı. Qurucularından biri olduğu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini, doğma “Azərbaycan” qəzetini, Vətənini, əzizlərini, həmvətənlərini…
Ceyhun bəy qürbətdə - Parisdə mühacir həyatı yaşayırdı, Sovet hökumətinin ondan alası heç nəyi qalmamışdı,
canından başqa (Hərçənd ki, sovet kəşfiyyat orqanları
səsini çıxaran mühacirlərinin canını da alır, qətlə yetirirdi). O, azad idi, ən azından azad ölkədə yaşayırdı.
İstiqlal mücahidi mühacirətdə bütün qəlbi və qələmi ilə Sovet-Şər imperiyasına qarşı döyüşürdü: qəzet,
jurnal nəşr edir, Fransa mətbuatı ilə sıx əlaqə saxlayır,
“Azadlıq” radiostansiyasının yaradılmasında və fəaliyyətində yardımçı olur, Münhendə SSRİ-ni Öyrənən
İnstitutla, eləcə də Sovet İttifaqına qarşı soyuq müharibənin mühacirlər arasında təşkilatçısı olan Amerika
Komitəsi ilə əməkdaşlıq edirdi.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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C.Hacıbəyli, eyni zamanda, bədii əsərləri ilə də
imperiyaya, onun ideol ogiyasına, Stalin rejiminə qarşı
amansız mücadilə aparırdı. Yazıçının fransız dilində
qələmə aldığı və sahənin tanınmış mütəxəssisi Mirzəbala Əmrahovun tərcümə etdiyi “Nejdanovun işi”
adlı hekayəsi (2, s. 50-65) bu qəbildəndir. C.Hacıbəyli
yaradıcılığının vurğunu şair-publisist Dilsuz bu əsəri
yeni versiyada işləmiş və “Kulis”də dərc etdirmişdir
(21.10.2014).
Bəri başdan deyək ki, əsər həm ideya, həm mövzu, həm də kompozisiya baxımından rus dissident
ədəbiyyatı nümunələrindən heç də az təsir bağışlamır.
Digər tərəfdən isə bu hekayənin təxminən ötən əsrin
50-ci illərinin ortalarında yazıldığını nəzərə alsaq, o zaman V.Aksyonov, A.Belinkov, L.Borodin, İ.Brodskiy,
V.Voynoviç, A.Qalıç, A.Sinyavski… kimi məşhur rus
dissident yazıçılarının yaratdığı ədəbi nümunələrin pioneri, qaranquşu da hesab etmək olar….
Mirzəbala Əmrahovun “Ön söz”də yazdığı kimi,
“Nejdanovun işi” hekayəsi ötən əsrin otuzuncu illərində, eləcə də İkinci Dünya Müharibəsindən sonra
Stalinin repressiya rejimindən heç kimin sığorta olunmamasından, “casusların və xalq düşmənlərinin” ən
ucqar əyalət məktəbləri, kolxoz və sovxozlarda göstərdiyi “təxribat işlərindən”, “vətənpərvər və sayıq” sovet vətəndaşlarının onları “ifşa etməsindən” bəhs olunur (2,s.8).
Hekayənin süjeti, kompozisiyası sadədir. Müəllim Nejdanov kənd məktəbində şagirdlərinə kolxoz
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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haqqında inşa yazdırır. “Yemişbaş və dəcəl” Ublyudkovdan başqa hamı tapşırığı icra edir, o isə bu mövzuda inşa yazmayacağını qətiyyətlə və həyasızcasına
bəyan edir, onu tənbeh edən müəllimin üzünə çımxırmaqdan da çəkinmir: “Biz niyə kolxozumuzun bütün
sirlərini casuslara, təxribatçılara, faşistlərə, kapitalist
lərə, trotskiçilərə, qolçomaqlara verməliyik?! Məgər
Stalin yoldaş deməyibmi ki, bolşevik sayıqlığını qorumaq lazımdır?!” (2,s.51). Bu sözlərdən qəzəblənən
Nejdanov Ublyudkova bir qapaz vurur. Məsələyə
nəzarətçi müəllim, daha sonra ilk partiya təşkilatçısı,
raykom qarışır, hər kəs “vətənpərvərlik” borcunu yerinə yetirir, şagird Ublyudovu haqlı çıxarır. İş Ali Məhkəmənin səyyar tribunalına verilir. Məhkəmə cinayət
məcəlləsinin bir neçə - terror aktı, dövlətin təhlükəsizliyinə qəsd, casusluq, təxribat maddəsi üzrə Nejdanovu ittiham edir və müəllimə…ölüm hökmü kəsir.
Yuxuda qorxudan, həyəcandan, tribunalın qərarından
çarpayıdan yerə yıxılan Nejdanov var-gücü ilə bağırır:
“Yaşasın Stalin!” (2,s.63). O, dəhşətli yuxusunu arvadına danışmaq istərkən mənzilə iki nəfər milis daxil
olur və bildirirlər ki, “vətəndaş müəllim” onlarla şöbəyə getməlidir. Bədbəxt Nejdanovun yuxusu çin olur.
Amma bu da son deyil, bu barədə bir qədər sonra bəhs
edəcəyik.
Hekayə sənətkarlıq baxımından mükəmməl işlənmişdir. Süjet, kompozisiya elə qurulmuşdur ki, oxucu
nəfəsini dərmədən, gözlərini sətirlərdən çəkmədən
olayların gedişatını izləyir, hadisələr sürətlə bir-biriCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ni əvəz edir, dialoqlar canlı, dinamikdir. Yuxu, belə
demək mümkünsə, C.Hacıbəyli yaradıcılığının mühüm elementlərindən biridir və yazıçı bütün yaradığıcılığı boyu - XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən ilk qə
ləm sınaqlarından - kiçik felyetonlarından tutmuş, ta
həyatının sonlarına doğru yazdığı “Bir il xəyallarda...
və bütöv bir ömür” memuarınadək bu ədəbi priyomdan məharətlə istifadə etmişdir. Hekayə qəhrəmanlarının adları xarakterlərinə, xasiyyətlərinə uyğun seçilmişdir. Müəllim Nejdanovun başına gözlənilməz işlər
gəlir, şagird Ublyudkov bicin-gicin birisidir, ilk partiya təşkilat katibi Rotozeyev, ağzıyarıq, lalay və boşboğazdır, vəkil Robkik qorxaq, qətiyyətsiz və iradəsizdir.
Nejdanovun məhkəməsi səhnəsi nə qədər dəhşətli, tükürpərdicidirsə, o qədər də məzhəkədir, gülüncdür. Nəzarətçi müəllimin, ilk partiya təşkilatçısının
iradlarındanmı, müstəntiqlərin ittihamlarındanmı,
sorğu-sualındanmı, ya da əzab-işgəncələrindənmi
bezmiş, yorulmuş Nejdanov bütün “cinayətləri” etiraf
edir. Heç demə, o, “sakit pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olurmuş”, xarici dövlətlərin agentlərinin missiya
sını daşıyırmış, şagirdlərin yazdığı inşa yazılarındakı
məlumatları xarici kəşfiyyat orqanlarına ötürürmüş,
şübhə doğurmadan əhalinin mal-qarasının, toyuq-cücəsinin, dovşanlarının sayını öyrənir və bu zamandan
da tapşırıqları Trotskidən alırmış. Nejdanovun partiya
sıralarına soxulmağının məqsədi də məlumdur. “Prokurorun nə vaxt və harada kəşfiyyat xidmətinin agenti
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ilə rastlaşmısınız?” - sualına cavab verməkdə Nejdanov
çətinlik çəkir, susur. Prokuror “Deyəsən, yaddaşınız
sizə xəyanət edir” - deyə ona öz xətti ilə yazdığı izahatı xatırladır, sonra isə oxuyur: “….Mən ərz edirəm ki,
1949-cu ilin mart ayında Moskva şəhərində xarici dövlətin agenti ilə görüşmüşəm”. Prokuror sonra təhdid
edir: “Təsadüfən, yazdıqlarınızı inkar etmək fikriniz
yoxdur?” Nejdanovun yadına düşür ki, “yalan ifadəyə
görə” cəza daha da sərtləşdirilə bilər, odur ki, agentlə görüşdüyünü də boynuna alır, hətta agentin tapşırığına əsasən sabotaya rəhbərlik etdiyini, “mal-qara
arasında dabbaq, bruselyoz, qarayara, taun, ev quşları arasında ishal, psittaloz kimi epidemik xəstəlikləri
yaydığını, kolxozçuları narazı salmaq məqsədilə silosa
taxıl biti, gənə, kolorada böcəyi qatdığını da etiraf edir.
Məqsəd isə aydındır, Sovet hakimiyyətini devirmək…
Nejdanov obrazını məziyyətlərinə görə, “ziddiyyətli
surət” kimi xarakterizə etmək olar: o, bir tərəfdən, tə
miz, vicdanlı kənd müəllimidir, digər tərəfdən, iradəsiz, qorxaqdır, mübariz və prinsipial deyil, qarşısına
çıxan maneələr onu müti qula çevirir. Əslində, obrazı
bu cür yaratmaqda müəllifin məqsədi insanları bu hala
salan rejimin, onun nökərlərinin ifşasıdır. Stalin rejimi
aşağıdan-yuxarıya hamını - şagirdi, müəllimi, partiya
təşkilatçısını, prokuroru,

vəkili… simasızlaşdırmış,
köləyə, robota çevirmişdir. Tribunalda Nejdanovun
müdafiəçisi kimi çıxış etməli olan vəkil Pobkik bir neçə
cümləlik nitqi və çıxışına uyğun hərəkətləri ilə sovet
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məhkəmə sisteminin bütün eybəcərliklərini üzə çıxarır.
Ahəstə ayağa qalxan, hakimlərə və zaldakılara yoxlayıcı nəzər salan vəkil bir qədər tərəddüddən sonra nitqinə
başlayır. Çıxışının əvvəlində sovet prokurorunun bö
yük ustalıqla Nejdanovun əməllərini ifşa etdiyini söyləyir, sonra belə davam edir: “Ölkəsinin vətənpərvər,
şanlı partiyamızın sadiq üzvü olan vəkilin (o, özünü
nəzərdə tutur - T.A.) düşdüyü müstəsna ağır vəziyyəti
gizlətməyəcəyəm… yoldaş prokurorun ittiham nitqində qüdrətlə ifadə etdiyi hiss eyni dərəcədə vəkilə də yad
deyil”(2,səh.62).
Vəkil cinayət faktlarını təkzib etmək fikrindən çox
uzaq olduğunu, prokurorun ölüm hökmü tələbinə qarşı
çıxmadığını, bununla belə, “şərəfli sovet gülləsinə belə
layiq olmayan bir adamı” müdafiə etməyə məcbur olduğunu ehtiyatla, hiyləgərcəsinə dilə gətirir. “…Sovet
qanunlarına əsasən, bizim hamımızı ona itaət etməyə
borclu edən Stalin Konstitusiyasına - bu unikal tarixi
sənədə, yaradıcılıq şedevrinə əsasən mən məcburam ki,
bu rəzil fərdin müdafiəsini öz üzərimə götürmək kimi
xoşagəlməz bir vəzifəni yerinə yetirim. Sizə bu işi sevinclə yerinə yetirmədiyimi demək əbəsdir, müttəhimə
qarşı nifrətiminsə dərinliyinin və həcminin ucu-bucağı
yoxdur”(2, səh.62). C.Hacıbəyli bu hekayədə kiçik, epizodik bir obrazın timsalında ucu-bucağı görünməyən
Sovet imperiyasındakı rejimin karikaturaya çevirdiyi
vəkil surətini ustalıqla yaratmışdır. Bu vəkil mərkəzdə
də, əyalətlərdə də eyni funksiyanı yerinə yetirirdi: partiyanın göstərişlərini qeyd-şərtsiz icra etmək.
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Oxucunu intizarda qoymamaq üçün qeyd edək ki,
vəkil özündə güc, təpər tapıb Nejdanova kəsilən ölüm
hökmünün yüngülləşdirilməsini - cinayətkarı əmək
haqqı verməməklə Sibir və ya Solovkidəki tikintilərin
birinə sürgün etməyi dilinə gətirir.
Biz yuxarıda Nejdanovun milis şöbəsinə aparılması ilə hekayənin bitmədiyini qeyd etmişdik. Doğrudan
da, novella içərisində novella da adlandıra biləcəyimiz bu əsərin sonuna doğru oxucu nəql edilənlərin
Nejdanovun yuxusu olduğunu bilir, lakin həmin anda
da məlum olur ki, müəllimin yuxusu çin olmuşdur,
onu milis şöbəsinə aparırlar. Lakin qeyd etdiyimiz
kimi, bu da son deyil. Müəllif oxucunu “P.S” - lə sar
sıntıdan, sıxıntılardan, pessimizdən xilas etməyə çalışır, onu ümidləndirir: “P.S. Hiss edirəm ki, mən də
hekayənin sonluğunu sabotaj edirəm. Nə istəyirsiniz,
pis nümunə yoluxucudur. Digər tərəfdən, oxucularımın həssaslığını hifz etmək qayğısına qalıram. Həm
də bu yazıq Nejdanova bu yolla kömək əli uzadıram,
kim bilir, bəlkə canını qurtara biləcək”(2,səh.64). Hekayədə peşəsinə vurğun, ailəsini, uşaqlarını, öz şagirdlərini sevən, eyni zamanda iradəsiz, cəsarətsiz və
sadəlövh bir müəllimin, hiyləgər, tənbəl, dəcəl, yaxud
yaltaq, qorxaq bir vəkilin yox, bütün cəmiyyətin faciəsi əksini tapmışdır. Əlbəttə, C.Hacıbəyli eyni zamanda, Neydanovun və digər qəhrəmanlarının timsalında
bütün cəmiyyətin xilas olacağını, rejimdən canlarını
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qurtaracaqlarını nəzərdə tutur, digər mücahidlər kimi
bolşeviklərin hakimiyyəti qəsb etdikləri ilk gündən o
rejimin çökəcəyinə dərindən inanır və bu inamı da hər
fürsətdə - istər bədii, istərsə publisistik yazılarında
dilə gətirir və bu sevda ilə də mücadilə aparırdı.
Bu yerdə türk dünyasının böyük ideoloqu Əli bəy
Hüseynzadənin bənzərsiz, möhtəşəm misraları yada
düşür:
Zülmətü-şər bulsa da bir dəm zəfər,
Pərtövə hökm etsə də zülmət əgər,
Sönsə də ənvari-kəmalü hünər,
Qəm yemə, səbr et, bu da yahu keçər!
Həqqü ədalətdən əsər yoxsa da,
Harisi-qanun bir ər yoxsa da,
Zülm edənə qarşı sipər yoxsa da,
Qəm yemə, səbr et, bu da yahu keçər!
Millətə, milliyyətə, hürriyyətə,
Aşiq olan uğrasa da möhnətə,
Yari-vətən düşsə də gər qürbətə,
Qəm yemə, səbr et, bu da yahu keçər.
“Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə” əsəri
bir tərəfdən həm mövzu, həm ideya baxımından ma
raq doğurursa, digər tərəfdən, C.Hacıbəylinin yaradıcılıq sferasının genişliyinə və dərinliyinə dəlalət edir.
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rindən mühacirətdə ömrünün sonunadək sovet rejimi
və kommunist ideologiyasına qarşı mücadilə aparan,
eyni zamanda milli, mədəni irsimizin xarici ölkələrdə
layiqincə təbliğinə, tanıdılmasına çalışan C.Hacıbəyli
yaradıcılıq imkanlarından, istedadından gen-bol bəhrələnmiş, istifadə etmişdir: Azərbaycan, fransız, rus
dillərində publisistik və bədii əsərlər yazmış, tərcüməçiliklə məşğul olmuş, qəzet, jurnal redaktoru kimi
səmərəli çalışmışdır.
Yanılmıramsa, Azərbaycan mühacirət irsində ilk və
yeganə, həm də sənədli sinopsisin müəllifi də C.Hacıbəylidir. Sinopsis yunan sözüdür, “bir baxışla oxuna
bilən” mənasını verir, Avropada, o cümlədən Fransada filmin ssenarisinin ilkin mərhələsi, yaxud xülasəsi anlamında işlədilir. Sinopsis oxucuda gələcək film
haqqında, onun mövzusu, məzmunu, ideyası barədə
müəyyən təəssürat yaradır, ssenarist üçünsə sinopsis,
müasir dillə desək, bir növ “yol xəritəsi”dir, filmin süjet xəttini cızan, göstərən mətndir, onun əsasında filmin ssenarisi ərsəyə gəlir. Burada bədii təsvir və ifadə
vasitələrindən, dialoqlardan, monoloqlardan istifadə
edilmir, qısası ssenarinin, belə demək mümkünsə, eskizidir, “quru” mətndir.
C.Hacıbəylinin sinopsisi “Stalinin öpüşü və ya
staxanovçu Fatimə” adlanır. 1950-ci illərdə qələmə
alındığını ehtimal etdiyimiz əsər fransız dilindədir.
Onu fran- sız dili üzrə tanınmış mütəxəssis Mirzəbala Əmrahov dilimizə tərcümə etmiş və C.Hacıbəylinin
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bir neçə əsərinin toplandığı kitaba daxil etmişdir (2.).
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yazı sırf texniki
mətn olsa da, burada heç bir bədii ifadə və təsvir vasitələrindən istifadə edilməsə də, onun qısa məzmunu,
gələcək filmin xülasəsində bir-birini sürətlə əvəz edən
hadisələrin dramatizmi, insanlararası münasibətlərin
gərginliyi, rejimin nökərləri və eyni zamanda, qurbanlarının acı, ağır taleyi, sadə, zəhmətkeş insanların kölə
həyatı, ülvi, təmiz məhəbbətin ayaqlar altına atılması
və s. oxucu qəlbini riqqətə gətirir, onu sarsıdır, düşündürür...
Sinopsisin əvvəlində təqdim edilən personajların
siyahısından bəlli olur ki, gələcək filmin obrazlar qalereyası rəngarəngdir və demək olar ki, cəmiyyətin bütün təbəqələri burada təmsil olunmuşdur: kolxoz sədrindən, respublika partiya təşkilatının Birinci katibindən tutmuş Stalinədək inzibati-idarəetmə aparatının
bütün strukturlarının rəhbərləri, sıravi kolxozçular,
pambıqçılar, eşq-məhəbbət odu-alovu ilə yanan gənc
lər gələcək əsərin-kinonun qəhrəmanlarıdır.
C.Hacıbəylinin qeydindən məlum olur ki, hadisələr
1934-1938-ci illərdə Özbəkistanda baş verir. Bəri başdan qeyd etmək yerinə düşər ki, təsvir olunan hadisələr
yazıçı təxəyyülünün, fantaziyasının məhsulu deyil və
müəllif əsərin faktlar əsasında qələmə alındığına özü
də dəfələrlə işarə vurur. Təbii sual yaranır: Parisdə,
yaxud Münhendə yaşayan mühacir yazıçı “dəmir pərdə”nin içərisində cərəyan edən hadisələri, rejimin milCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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li, dini, iqtisadi siyasətini, onun antibəşər mahiyyətini,
fəsad və faciələrini necə görə bilərdi? Mühacirlər öz
xatirə və qeydlərində göstərirlər ki, sovet rejiminin çürüklüyünü, antihumanist simasını tənqid edərkən tutarlı və təkzibolunmaz faktlara, müxtəlif yollarla Sovet
İttifaqından əldə etdikləri qəzet, jurnal materiallarına,
sənədlərə istinad edir, əsaslanırlar. Sovet mətbuatının
yazdıqlarından, məhkəmə materiallarından, “əksinqilabçıları ifşa edən” məqalələrdən, “sosializm yarışını”,
“staxanovçuluq hərəkatını” mədh edən reportajlardan
mühacirlər güclü əks-təbliğat vasitəsi kimi istifadə
edir, rejimin və kommunist ideologiyasının perspektivsizliyini açıb göstərirdilər.
Sinopsislə tanışlıqdan hiss olunur ki, C.Hacıbəyli
mövzunu dərindən mənimsəmiş, “sosializm yarışı”nı,
“staxanovçuluq hərəkatı”nı, rejimin əksinqilabçılarla
mübarizə metodlarını diqqətlə və dərindən öyrənmişdir. C.Hacıbəyli gələcək kinonun qısa məzmununu elə
inandırıcı, əminliklə qələmə almışdır ki, o sanki Parisdə, Münhendə yox, elə Daşkənddə yaşayır, hadisələri
öz gözü ilə görür, onlara şahidlik edir.
Əsərin əsas obrazlarından biri Zahid basmaçıların Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizəsi zamanı öz
komandiri İbrahim bəyə xəyanət edir və onu bolşeviklərə təslim edir. Əvəzində bolşeviklər onu mükafatlandırır, partiya sıralarına qəbul edir və o, “Lenin
yolu” kolxozuna sədr təyin olunur. “Pambıq uğrunda
mübarizə SSRİ-nin imperialistlərə qarşı mübarizəsinin
tərkib hissəsidir” şüarı altında Özbəkistanda pambıq
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çılığın sürətlə inkişafına çalışan rejimin nökərləri heç
nəyi nəzərə almadan, hətta cücərmiş taxıl sahələrini
şumlayaraq pambıq toxumlarını əkdirir, etiraz edən
kəndliləri traktorların tırtılları altında əzdirir, yaxud
“QPU” - ya təslim edirlər. Bu işdə xüsusi canfəşanlıq
edən kolxoz sədri Zahidə qarşı kəndlilər sui-qəsd hazırlayıblar, son anda Zahidin qızını saf məhəbbətlə
sevən Şarip onu ölümün pəncəsindən xilas edir.
Özbəkistanda pambıqçılığın inkişafına əngəl törədən üsyançıları zərərsizləşdirmək üçün SSRİ Ali Soveti
İcraiyyə Komitəsinin sədri, Dövlət Plan Komitəsinin və
Nəzarət Komitəsinin sədri, Siyasi Büronun üzvü Kuybışev bu respublikaya ezam olunur. Görülən tədbirlər
nəticəsiz qalır: pambıq istehsalı artmır. Mərkəz başqa
vasitəyə əl atır. Kremldə Stalinin yanında “zərbəçilərin”, “staxanovçuların”, “sosializm yarışının qaliblərinin” toplantısı keçirilir. Zərbəçilərin sırasında Zahidin
qızı Məsləhət də var. Atası öz mövqeyindən istifadə
edib, Məsləhəti də “staxanovçu”lar siyahısına sal
mışdır. Toplantıda Stalin Məsləhəti öpür və ona qızıl
qolbaqlı saat hədiyyə edir. Rəhbərin bu iltifatı Zahid
yoldaşın ailəsinin başını tamamilə gicəlləndirir, onlar
xudpəsəndlik və özündən müştəbehlik xəstəliyinə düçar olurlar.
Zahidi yuxarı çəkir, ona yeni vəzifə verirlər, o, Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri olur. Artıq hamı Zahidlə qohum olmağa can atır. Zahidin həyat yoldaşı
Əminə də ərinin bu “uğurlarından” başını itirmişdir.
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İş o həddə çatır ki, qızı Məsləhəti dul qadın Səltənətin
oğlu Şaripə verməyəcəyini, eyni zamanda, oğlu Yusupa da Səltənətin qızı Fatiməni almayacağını həyasızcasına bəyan edir, halbuki uşaqlar hələ körpə ikən
valideynlər bu izdivac üçün xeyir-dua vermişlər. Məsləhətdən fərqli olaraq, Fatimə çox məyusdu. O, bütün
varlığı ilə Yusupu sevir. Yusup qəlbinin dərinliklərində Fatiməni sevsə də, ata-anası kimi o da yolunu azmış, harınlamışdır. Meylini içkiyə salan Yusup bir dəfə
sərxoş vəziyyətdə Fatiməni zorlayır.
Hadisələrin axarı tədriclə dəyişir. Stalin rejimində
“əksinqilabçı”, “sabotajçı”, “qiyamçı”, “xalq düşməni”
ovu başlayır. Zahid heç demə, basmaçılarla xarici döv
lətlərlə əlbir olub Özbəkistanın SSRİ tərkibindən çıxmasına çalışır. Tələm-tələsik yaradılan xüsusi məhkəmə
Zahidi mühakimə edir, o, ölüm cəzasına məhkum olunur və Zahid dərhal da güllələnir. Heç kim Zahidi və
“xalq düşməninin” ailəsini müdafiə etmir, hamı onlardan qaçır. Fatimə ümidsizliyə qapılır. Bu arada ölkəni növbəti “sosializm yarışı” dalğası bürüyür. Fatimə
də bu yarışa qoşulmağı, bununla da Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adını qazanıb, hansısa məmurun, yaxud
partiya rəhbərinin əlində oyuncaq olmaqdan sığortalanmağı, eyni zamanda, imtiyazlı şəxs kimi köhnə
sevgilisi Yusupun əfv edilməsinə nail olmağı qərara
alır. Rəfiqələrinin, anasının dediklərinə baxmayaraq,
ac-susuz, gecə-gündüz tarladan çıxmır, pambıq toplayır. Qəzetlər yarışın gedişini gen-bol işıqlandırır, qaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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baqcılların ünvanına təriflər yağdırılır. Fatimə daha da
həvəslə çalışır. Günlər keçdikcə bir tərəfdən, gərgin iş
rejimi, digər tərəfdən, hamiləlik Fatiməni taqətdən salır, o pambıq cərgələri arasında həbsxanadan qaçmış
Yusupun qolları arasında canını tapşırır. Əsərdə sadə
və zəhmətkeş xalq kütləsinin başına oyun açılmasında
rejimin alətləri və nökərləri - erməni Apresyan - Özbəkistan Daxili İşlər və Dövlət Təhlükəsizliyi komissarı,
onun müavini Leonov, Özbəkistan Kommunist Partiyasının Birinci katibi Akmal İkramov, Xalq Komissarları Sovetinin sədri Fayzulla Xocayev və s. kimi personajların da canlandırılması nəzərdə tutulur.
Sinopsisdə gələcək kinodakı səhnələr də qeyd
olunmuşdur: Kremldə Stalinin iştirakı ilə kolxozçuların mükafatlandırılması, Kuybışevin Özbəkistandan
qayıdandan sonra müəmmalı ölümü, sosializm yarışında geri qalan kolxozçulara qarşı amansız tədbirlər,
pambıq yığımı mövsümündə zorakılıqla əhalinin
səfərbərliyə alınması, südəmər körpəli anaların, uşaqların, yaşlıların məcburən pambıq yığımına cəlb olunması, basmaçıların reydləri, döyüşlər və s.
Sinopsisdəki maraqlı məqamlardan biri Fatimənin
sosializm yarışı zamanı digər rəqiblərinin nəticələri ilə maraqlanmasıdır. O, nəinki öz ölkəsində, eləcə
də Azərbaycanda pambıq yığımının gedişi, oradakı
rekordla maraqlanır. O, nəyin bahasına olursa-olsun,
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bəsti Bağırovanın göstəricisini yeniləməlidir. C.Hacıbəyli bununla rejimin “sosializm yarışı” adı altında yalnız Özbəkistanda deyil,
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ölkə miqyasında tüğyan edən özbaşınalıqlara, antibəşəri siyasətə işarə vurur və onu ifşa edirdi.
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, C.Hacıbəyli müxtəlif janrlarda bu problemə toxunmuş və sovet rejiminin
bütün eybəcərliklərini açmağa çalışmışdır. Onun “Nej
danovun işi” hekayəsi, “Şamaxı məhkəməsi, yaxud
“bir xainin aqibəti” sənədli oçerki, çoxsaylı publisistik
yazıları bu qəbildəndir və 1930-cu illərdə nəinki Azərbaycanda, eləcə də bütünlüklə SSRİ-də cərəyan edən
təlatümlü prosesləri öyrənmək və dəyərləndirmək
baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
…Haqqında bəhs etdiyimiz sinopsisi, yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, C.Hacıbəyli 1950-ci illərin ikinci yarısında - ömrünün son illərində qələmə almışdır.
Onun əsasında ssenari yazmaq və əsəri kinoda canlandırmaq müəllifə nəsib olmamışdır. İndi söz onun sələflərinindir. Mücahidin yarımçıq işini başa çatdırmaqla
onun əziz xatirəsini bir daha yad etmiş olardıq.
C.Hacıbəylinin müxtəlif dillərdə (Azərbaycan, rus,
fransız) yaratdığı obrazlar qalereyası müxtəlif dövrləri,
ayrı-ayrı coğrafi məkanları, fərqli millət və sosial təbə
qələri təmsil edirlər. Azərbaycanda dərəbəyilik edən,
kəndlilərlə vəhşicəsinə davranan çar məmuru Pristav
ağa (“Pristav ağa”, xəsislikdə və əyalına münasibətdə
Hacı Qaradan heç də geri qalmayan, möminliyi də şübhə doğuran Hacı Kərim, eləcə də öz həmkəndlilərini
döyüb-söyüb talayan qaçaq Zeynal (“Zaqafqaziya
kəndlisinin həyatından” hekayəsi) XIX əsrin II yarıCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sı − XX əsrin əvvəllərinin tipik qəhrəmanlarıdır. “Ba
rışmaz ata”da (126) Amrul-As, həmçinin “Nümunəvi
sübut” (133) və “Müdrik hakim”də (135) Harun Əl-Rəşid Qədim Şərq həyatının qəhrəmanlarıdır. Müəllim
Nejdanov (2, s. 50-65) Sovet rejimi dövrünü təmsil
edir. Göründüyü kimi, C.Hacıbəylinin qəhrəmanları
eyni cəmiyyəti təmsil etmədikləri kimi, həyat və təfəkkür tərzlərinə görə də bir-birindən kəskin fərqlənirlər.
Mövzu, obrazlar, mühit, eləcə də yazıçının dili, əsərlərin janrı dəyişsə də, yazıçının təlqin və təqdim etdiyi
ideya isə qalır: fərdin, cəmiyyətin, millətin, dövlətin ən
böyük sərvəti azadlıqdır, ədalətdir, insan haqlarıdır.
Ədib xırda ailə, məişət problemlərindən, qadın hüquqları və azadlıqlarından yazanda da, rejim və ideologiya mövzusunda bəhs edəndə də öz ideyasına sadiqdir.
Bu baxımdan, C.Hacıbəylinin “Şamaxı məhkəməsi,
yaxud bir xainin mükafatı”
adlı irihəcmli hekayəsi (136) də istisna təşkil etmir.
Əsər Azərbaycan və rus dillərində Münhendə nəşr olunan “Azərbaycan” jurnalında dərc edilmişdir. Hekayənin ilk hissəsinin verildiyi 3-cü nömrədəki redaksiya
yazısı diqqəti çəkir. Orada deyilir: “C.Hacıbəylinin bu
yaxınlarda fransızca mühüm bir əsəri çıxacaqdır: “Proces dont on na pas parle”. Azərbaycan türkcəsində
əsərin adı belə səslənir: “Səssiz-küysüz məhkəmələr”.
Doğrudan da, dünya ictimai fikrini cəlb etmiş “gurultulu” Moskva məhkəmələrinə nisbətən milli cümhuriyyətlərdə qurulan məhkəmələr “səssiz-küysüz” keç
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di. Lakin burada da məqsəd eyni idi. Rusiya daxilində
olduğu kimi, bu ölkələrdə də Stalin öz mütləqiyyətini
möhkəmləndirmək üçün bir neçə nəfər istisna olmaqla, bütün köhnə kommunistləri öldürtməli idi. NKVDyə mənsub “klassik” bir metodla öldürtdürməkdən
əvvəl isə onları əhalinin nəzərində müttəhim etmək,
ləkələmək, ictimai rəyi formalaşdırmaq lazım idi. Lakin
“milli” kommunistlərin əksəri ruslar kimi “könüllü” və
“topdan” etiraf sistemini çox da mənimsəmədiklərindən məhkəməsiz öldürüldü, öldürülənlərin xatirəsini
ləkələmək rolu isə nadirən məhkəməyə saxlanmış “sa
diq” və “fanatik” kommunistlərin öhdəsinə düşmüşdü
ki, bunlar da axıradək prokurorun sorğusuna “ləbbeylik” deyib, hər bir alçaqlığa gedəcəkdirlər. Azərbaycanda 30-35 nəfərə qədər Moskva lakeyləri vardı. Bunlardan yalnız Mir Cəfər Bağırov başda olmaqla üç-dörd
nəfəri başlarını cəllad əlindən qurtara bildi” (136, s. 11).
Jurnal bu təqdimatdan sonra “Səssiz-küysüz məhkəmələr” əsərindən “bir faciəni təfsilatı ilə dərc etməyə” başlayır. Bəri başdan qeyd etməyi lazım bilirik
ki, C.Hacıbəylinin sovet rejiminin, xüsusən məhkəmə
sisteminin ifşasına həsr etdiyi bir sıra bədii, publisistik
yazılar məlum olsa da, “Səssiz-küysüz məhkəmələr”
adlı əsərin nə özü, nə də onun haqqında yuxarıda qeyd
olunandan əlavə məlumat bizə təsadüf etməmişdir.
Həmin əsərin tam mətninin tapılması, tərcüməsi, nəşri gənc tədqiqatçıların öhdəsinə düşür. “Azərbaycan”
jurnalının “bir faciə” adı ilə təqdim və dərc etdiyi “Şa
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maxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı” hekayəsi çoxşaxəli, çoxplanlıdır. Hekayədə müəllif Stalin siyasətinin, məhkəmə sisteminin, bütövlükdə, sovet reji
minin antibəşər mahiyyətini, insanlara qarşı törədilən
ağlasığmaz cinayətlərin icraçılarının bir müddət sonra
rejimin köləsinə çevrilmiş növbəti nəsil tərəfindən eyni
münasibətə məruz qaldıqlarını, eyni taleyi yaşadıqlarını göstərməklə ifşa edir. Tarixdən məlumdur ki, bolşevikləri gül-çiçəklə qarşılayan, onların hakimiyyətində təmsil olunan Həmid Sultanov, Əliheydər Qarayev,
Dadaş Bünyatzadə kimi kommunistlər bir müddət
sonra “əksinqilabçı”, “trotskiçi”, hətta “pantürkist”,
“millətçi”, “müsavatçı” damğası ilə güllələnmiş, yaxud
sürgün edilmişdir. Başqa sözlə desək, Gəncə üsyanını
qanda boğan, Firidun bəy Köçərli kimi Azərbaycan
xalqının böyük övladının qətlinə fərman verən cəlladı
tarix özü cəzalandırmışdır. Vaxtı ilə Azərbaycan xalqı
nın qanına susayan S.Şaumyanla Bakı Kommunasında
əməkdaşlıq edən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutu üçün dəridən qabıqdan çıxan, sonralar isə
Azərbaycan SSR Daxili İşlər komissarı olmuş Həmid
Sultanova elə qurduğu sovet hökuməti qənim kəsilir:
18 il sonra - 1938-ci ildə məşhur “troyka”nın qərarı ilə
güllələnir. Haqqında bəhs etdiyimiz hekayənin baş
qəhrəmanı həmin Həmid Sultanov Azərbaycanda So
vet hakimiyyətinin qurulmasında Moskvaya nökərçilik etmiş, sonralar da elə Moskvanın fitvası ilə qətlə
yetirilmiş milli kommunistlərin ümumiləşdirilmiş ob
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razıd
 ır. Elə “Şamaxı məhkəməsi” də ona dəlalət edir ki,
bu qəbildən olan “məhkəmələr” Azərbaycanın istənilən
bölgəsi üçün xarakterik idi.
Tarixi sənədlər, təkzibolunmaz məxəzlər dediklərimizə şahidlik edir. Bu baxımdan, Elxan Süleymanov,
Məhərrəm Zülfüqarlı və Dəyanət Musayevin müəllifliyi ilə Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunan ”Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində (XX əsrin 30-40-cı illər
repressiyaları)” kitabı da (137) böyük maraq doğurur.
Əsərdə 1930-40-cı illərdə sovet hökumətinin Şamaxıda
həyata keçirdiyi repressiyalardan, xüsusilə Təklə faciəsi
və Həmid Sultanovun da ittiham edildiyi “Şamaxı prosesi”ndən ətraflı bəhs olunur. Kitabla bağlı resenziya yazan dosent M.Əsədli göstərir ki, müəlliflər əsər üzərində
işlərkən yazılı mənbələrlə yanaşı, Qərbdə geniş yayılmış
şifahi tarixdən, hadisələrin canlı şahidi olmuş şamaxılıların da xatirələrindən istifadə etmişlər. M.Əsədli “Şamaxı qırmızı terrorun hədəfində (XX əsrin 30-40-cı illər
repressiyaları)” kitabı haqqında” adlı resenziyasında
bu barədə ətraflı yazmışdır (yenə orada). “Təklə faciəsi”
kimi tarixə düşmüş hadisə zamanı 70 nəfər kəndlinin
heç bir günahı olmadan cəzalandırılması repressiyanın
miqyasını artırmaq və Moskvaya hesabat vermək məq
sədi daşıyırdı. Kitabda tarixi sənədlərə istinadən belə
hadisələrin Azərbaycanın digər bölgələrində də həyata
keçirildiyi qeyd olunur. Bu məhkəmə prosesləri Stalin
siyasətinin antihumanist mahiyyətinin göstəricisidir.
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Şamaxıda keçirilən açıq məhkəmədə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlərdən biri Həmid Sultanovun
uzun müddət o dövrün iqtidarına xidmət etməsinə
baxmayaraq, ona olan münasibət, verilən işgəncələr
kommunist rejiminin iç üzünü bir daha üzə çıxarır.
Şamaxı prosesi məhz H.Sultanovu sıradan çıxarmaq
üçün təşkil olunduğundan, digərlərinin onun güdazına getdiyi ehtimal olunur. M.Əsədli yazır ki, burada
müəlliflər çox düzgün bir nəticəyə gəlir: “Bu dövrdə
əgər Bakı - Şamaxı şose yolu deyil, digər rayon ərazisində yol tikintisi həyata keçirilsə idi, onda Şamaxı
prosesinin əvəzinə başqa proses, H.Sultanovdan başqa
Şamaxıda ittiham olunanların əvəzinə isə başqa şəxs
lər müttəhim kürsüsündə əyləşərdilər”.
H.Sultanov əsas hədəf olduğundan, prosesin harada cərəyan etməsindən asılı olmayaraq, o, məhv edilməli idi. Mühakimə olunanların şəxsi ifadələrinin olduğu kimi verilməsi əsəri daha maraqlı, oxunaqlı edir.
Bu hadisələrlə bağlı mətbuatda çıxan yazılar sübut edir
ki, o dövrdə həm qorxu, həm də məddahlıqla yazılan
məqalə və şeirlər çoxluq təşkil edib. Bu baxımdan,
Məmməd Rahimin H.Sultanova həsr etdiyi şeir o döv
rün bir növ ədəbi simasını əks etdirir. Haqqında bəhs
etdiyimiz kitaba, qısaca da olsa, nəzər salmağımız təsadüfi deyil. Bu gün həmin əsərdə toxunulan problemi
təxminən 65-70 il əvvəl C.Hacıbəyli adı çəkilən əsərində məharətlə işıqlandırmışdır.
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C.Hacıbəyli də əsəri tarixi faktlara, sənədlərə istinad edərək qələmə almışdır. “Şamaxı məhkəməsi”
daha çox tragikomediyanı xatırladır. İttiham olunanlar
- Sovet hökumətinin sadiq kölələri, kommunistlər, o
cümlədən, Həmid Sultanov bir andaca, özlərinin etiraf
etdikləri kimi Azərbaycanı Sovet İttifaqından ayırmağa, Sovet İttifaqını dağıtmağa çalışan “əksinqilabçıya”,
“trotskiçiyə”, “sabotajçıya” çevrilirlər. Həmid Sul
tanov etiraf edir ki, SSRİ-ni yıxmaq məqsədi ilə yaradılan mərkəzlə, xarici kəşfiyyatla əməkdaşlıq edir, həm
də “mərkəzin” digər büro üzvlərinin də adını çəkir:
Ruhulla Axundov, Sultan Məcid Əfəndiyev, Qəzənfər Musabəyov, Heydər Vəzirov, Dadaş Bünyadzadə,
Həsən Səfərov, Əyyub Xanbudaqov. C.Hacıbəyli bu
arada oxucusuna xatırlatmağı lazım bilir ki, “adları
çəkilənlərin hamısı öz doğma yurdlarını bolşeviklərə
təslim etmək üçün böyük “qeyrətlər” göstərmişlər.
C.Hacıbəylinin təsvirində Həmid Sultanov nəinki
xain və satqındır, eyni zamanda, qorxaq və böhtançıdır. O, məhkəməyə bəyan
edir ki, bəli, biz sosialist Vətənimizi satmaq kimi pis
yola qədəm qoymuşuq. Müttəhim Ruhulla Axundovun “Azərbaycanın ən böyük siması M.C.Bağırovu öldürmək” istədiyini, hətta bunun üçün qrup da təşkil
etdiyini bildirir. Həmid Sultanov millətçilik təbliği ilə
məşğul olduqlarını, “əksinqilabçı mərkəzə” yeni üzvlər
cəlb etdiklərini, Bakı-Şamaxı yolunun təmirinə ziyan
vurduqlarını, iqtisadi sabotajları həyata keçirdiklərini,
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Sovet hökumətini devirmək üçün üsyançı qruplar hazırladıqlarını da boynuna alır. Məhkəmə iclasında rahatlıqla ürəyini boşaldan baş müttəhim Həmid Sultanov Bakı-Şamaxı yolunun inşasında ciddi pozuntulara
yol verdiyini, işçilər üçün heç bir şərait yaratmadığını,
hətta onlara içməli su vermədiyini və bununla da onları hökumətə qarşı ayağa qaldırmaq istədiyini boynu
na almışdı. Heç demə, Həmid Sultanov dünənə qədər
hökumət başında mühüm vəzifələr tutan silahdaşları ilə birlikdə əksinqilabçı təşkilatda birgə fəaliyyət
göstərmiş, Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılması
üçün üsyanlar, sui-qəsdlər, terrorlar planlaşdırmışdır.
C.Hacıbəyli bu əsəri fransız oxucuları üçün qələmə
aldığından ara-sıra hekayəyə müdaxilə edir və müəyyən izahlar, şərhlər də verir. Xatırladır ki, Azərbaycanda - Şamaxıda qurulan məhkəmə ilə Gürcüstan,
Acarıstan, Abxaziya və Türküstandakı məhkəmələr də
eyni ssenari, eyni müddəalarla həyata keçirilir. Müttəhimlər bir qayda olaraq sovet hökumətini devirmək
planlarını etiraf edir, bunun üçün sabotajlar həyata
keçirdiklərini, əhali arasında millətçilik toxumlarını
səpdiklərini, kolxoz təsərrüfatına ziyan vurduqlarını, bitki və heyvanlar arasında xəstəliklər yaydıqlarını və s. “könüllü” olaraq bəyan edirlər. Bu baxımdan,
baytar Kələndərovun məhkəmədəki ifadəsi diqqəti
çəkir. O, hətta dəqiq tarix göstərməklə bildirir ki, Şamaxı əksinqilabçı təşkilatının əmrinə əsasən təsərrüfatda xəstəlikləri süni surətdə artırmaq üçün atların
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yalnız bir qismini müayinədən keçirmişdir. Eyni zamanda, Mərəzə kəndində kiçik və iri buynuzlu mallar
arasında yoluxucu xəstəlik yaymış, nəticədə yüzlərlə
baş heyvan tələf olmuşdur. Bundan əlavə, əksinqilabçı təşkilatın səyi ilə 21 baş xəstə atın sərbəst dolaş
masına şərait yaradılmış, nəticədə xəstəlik daha 14 baş
ata sirayət etmişdir. Yüzlərlə ton ot, silos, saman çürüdülmüşdür. Kələndərovun dedikləri ağlasığmaz olsa
da, müttəhim Tanrıverdiyev etirafları ilə onu kölgədə
qoyur, C.Hacıbəylinin təbirincə desək, bu gülünc komediyanı ən yüksək dərəcəyə qaldırır. Müəllimlərinə
özünü yaxşı göstərmək istəyən məktəbli kimi uzun-uzadı sabotaj və əksinqilabçı fəaliyyətindən danışır, da
yanmaq bilmir… Müttəhimlərdən İbrahimov da boynuna almışdır ki, sabotaj məqsədi ilə buğda parazitləri
ilə mübarizə aparılmamışdır. Müttəhimlər Əmirov,
Məmmədov, Cəbiyev də sabotajla məşğul olduqlarını
etiraf etmişlər. Müttəhim Bəkirov sorğu zamanı bildirmişdir ki, həqiqətən də 6 məktəb binasının divarlarını
samanla tikdirmişdir.
Əsərdəki erməni Avalov obrazı digərlərindən xeyli fərqlidir. Onun ibtidai təhsili olsa da, ölkə Kommunist Partiyasının ikinci katibi vəzifəsinədək yuxarı çə
kilmişdir. Hiyləgərdir, məhkəmədə özünü məharətlə
müdafiə etməyə səy edir, “sədaqətli etiraflar” oyununa çox da girişmir. O da əksinqilabçı təşkilatda iştirakına və sabotajlara görə ittiham olunur. Bolşevik mətbuatının yazdığına görə, “hiyləgər, mahir və ikiüzlü
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

212

Abid Tahirli

düşmən istintaqda bütün cinayətlərini boynuna alsa
da, məhkəmədə əməllərini inkar edir, yalnız bolşevik
sayıqlığını itirdiyini etiraf edir”. Məhkəmə və prokuror müttəhimin inadından dilxor olurlar, çünki Avalov ssenarini - “sədaqətli etiraf” dilini pozur. Odur ki,
onlar bu “sürüdən azan qoyunu düz yola gətirmək”
istəyirlər. Çətinə düşən prokuror digər müttəhimlərin köməyindən istifadə edir. Onlar isə “bülbül” kimi
ötür, heyvanların zəhərlənməsini, epidemiyanın yayılmasını, malların bilərəkdən məhv edilməsini, üsyan
hazırlanmasını nəfəs dərmədən boyunlarına alırlar:
“Nəhayət, sel kimi axan bu təfərrüatı, prokuror dayandırmaq məcburiyyətində qalır”. Məhkəmənin qərarı
isə iclas başlamazdan əvvəl məlum idi: Sovet hökumətinin düşməni olan müttəhimlər güllələnməlidir”.
C.Hacıbəyli Şamaxı məhkəməsinin gedişini işıqlandıran mətbuatın da rejimin alətinə çevrildiyini məharətlə təsvir edir. Mətbuat ölkənin hər tərəfindən av
tomobillərlə, arabalarla, piyada, atlı… Şamaxıya axışan
insanların üzündə və ürəyindəki hiddət və qəzəbdən
yazır. Onlar ittiham olunan faşistlərin ən yüksək cəzaya məhkum edilməsini istəyirlər. Qəzet sərlövhələri
məhkəmə rolunu oynayır: “Səadətli yaşayışımıza ləkə
vurmaq istəyənləri məhv edəcəyik”, “Vətən xainlərinə
ölüm”, “Zəhərli ilanların başını əzək!”, “Qudurmuş itlər üçün aman yoxdur”. Dünənki “Moskva uşağı”nın
- Həmid Sultanovun ünvanına isə bu gün daha sərt ifadələr işlədilir: “Alçaq faşist nökəri!” (136)
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C.Hacıbəyli ittihamın, eləcə də etirafların nə qədər
saxta, qondarma və gülünc olduğunu suallarla dilə gətirir: “Bu sui-qəsd və terrorun icrasına bir səbəb varmı? Kimi öldürmüşlər, kimə bomba atmışlar. Bu “əksinqilabçı təşkilat”ın fəaliyyəti nədən ibarətmiş?” Yazıçı suallara özü cavab verir: Heç kim sui-qəsd və terrora
məruz qalmamışdır. İttiham olunanlar və NKVD tərəfindən məhv edilənlər Moskva uşaqlarıdır.
Əksinqilabçı sabotaj metodunun təfərrüatını dilə
gətirən Həmid Sultanovun və digərlərinin bu qədər
günahları öhdəsinə almaqda, özünü tövbə edən kimi
göstərməkdə, səmimi etiraflarda məqsədləri nədir?
Heç demə, onlar məhkəmənin lütfünü qazanmaq
istəyirmiş: “Qeyri-mümkündür” - yazan C.Hacıbəyli
göstərir ki, bu üsul özünü doğrultmayacaq, artıq onların cəzası yetişmişdir.
Məhkəmədə Həmid Sultanova Nəriman Nərimanovla, onun burjua milliyyətçiliyi ilə bağlı verilən sual
C.Hacıbəylini Nəriman Nərimanovun fəaliyyətindən,
Moskvaya xidmətindən, ölümündən ətraflı söz açmağa sövq edir, sonra nərimançılığın milliyyətçiliklə
əlaqələndirilməsinə də təəccübünü gizlətmir: “Nə üçün
belə təzadlı ölçü? Onu bir Tanrı, bir də Kreml bilər.
Hər halda “nərimançılıq” bu gün “burjua milliyyətçi
liyi” kimi təqdim edilir. Milliyyətçiliyə yazıq!” Məsələ
burasındadır ki, məhkəmə-tamaşada hətta “Hümmət”
partiyasına da millətçi təşkilat deyilir. C.Hacıbəyli vaxtı ilə “Hümmət”də fəaliyyət göstərən, sonralar AzərCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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baycan sovet hökumətində rəhbər vəzifə tutanların, o
cümlədən Əliheydər Qarayevin də məhkəməsiz çekist
gülləsinə hədəf olduğunu yazır. O, əsəri bu cümlə ilə
bitirir: “Təbii ki, Həmid Sultanov da müstəsna edilmir,
artıq öz millətinin qanını axıdan xain mükafatını alır”
(yenə orada).
“Şamaxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı”
əsəri sənətkarlıq problemləri baxımından mübahisə
predmeti ola bilər. Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin
azlığı, məhkəmə iclaslarının və müttəhimlərin dindirilməsi səhnələrinin pərakəndəliyi mətni bir qədər
ağırlaşdırır. Əslində bu məziyyətlərinə görə müəllifi
qınamaq da olmur. Mövzu ağırdır, sovet məhkəmə sisteminin eybəcər, əcaib simasını canlandırmağa bəzən
ürəyin və qələmin də gücü çatmır. Lakin fikrimizcə, C.
Hacıbəyli oxuculara, ələxsus fransızlara sovet rejiminin, kommunist ideologiyasının onların həyat, təfəkkür tərzinə vurduğu zərbəni, “dəmir pərdə” arxasında
baş verən dəhşətli və ağlagəlməz işgəncələri, edamları,
sürgünləri, insanlıq dramını təqdim edə bilmişdir. Bu
əsər Stalin vəhşətinin ağırlığını və miqyasını göstərmək baxımından çox ibrətamizdir.
Publisistikası
Ədəbi termin kimi istifadə etdiyimiz “memuar”
sözü fransız dilindən alınmışdır, mənası “yaddaş”
deməkdir. Bu janrda ilk nümunələr də XIII əsrdə Fransada qələmə alınmışdır. Yazıçının əsasən yaddaşına
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istinad edərək yazdığı memuar onun yaşadığı mühiti,
tarixi hadisələri, insanlararası münasibətləri, cəmiyyətdə baş verən prosesləri işıqlandırır, keçmişi göz
önündə canlandırır, olayların gerçək mənzərəsini əks
etdirir və bu zaman oxucu hadisələrin iştirakçısına
çevrilir, o da hiss-həyəcan keçirir, təsirlənir, duyğulanır. Bu janrın imkanları ilə yazıçı milyonların qəlbinə,
beyninə yol tapır, onları fəth edir. Təsadüfi deyil ki,
Qərb və rus ədəbiyyatının ən məşhur simalarının ək
səriyyəti memuar janrına müraciət etmiş və əbədiyaşar
əsərlər yaratmışlar. Bu janr Azərbaycan ədəbiyyatında
da geniş yayılmışdır. Azərbaycan memuar ədəbiyyatının rüşeymlərinə, köklərinə Nəsirəddin Tusi, Əbül Üla
Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi kimi klassiklərin irsində, eləcə də digər müəlliflərin qələmə aldığı
təzkirə, salnamə, kitab, xatirə və yol qeydlərində təsadüf edilsə də, sonrakı dövrlərdə, xüsusi ilə XIX əsrdə
bu janrda ilk əsərlər - Abbasqulu ağa Bakıxanovun,
İsmayıl bəy Qutqaşınlının, Mirzə Fətəli Axundzadənin… xatirə, səyahət oçerkləri, gündəlikləri, avtobi
oqrafik əsərləri ərsəyə gəlsə də, XX əsrdə Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq Nemanzadə, Məmməd Səid
Ordubadi, Abdulla Şaiq, Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
bir qədər sonralar Əziz Şərif, Məmməd Cəfər Cəfərov,
Abbas Zamanov, Mehdi Hüseyn, Elçin, Anar, Qasım
Qasımzadə… gündəlik və səyahətnamələrin - memuar ədəbiyyatının kamil, parlaq və zəngin örnəklərini
qələmə alsalar da, bu qəbildən olan əsərlərin elmi-nə
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zəri və təcrübi məsələlərinin ardıcıl, sistemli araşdırılması, dəyərləndirilməsi, memuar ədəbiyyatının yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələlərinin tədqiqi çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızın payına düşmüşdür.
Uzun illər bizdə memuar ədəbiyyatı ayrıca tədqiqat obyekti kimi fundamental öyrənilməsə də, bir
sıra araşdırmaçılar ara-sıra bu problemə toxunmuş, ayrı-ayrı yazıçıların memuarlarından az-çox bəhs etmişlər. Filologiya üzrə elmlər doktoru Nailə Səmədovanın
sanballı araşdırmaları, xüsusilə “Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi” (138), “İnsan, zaman və həyat
həqiqəti” (139) kitabları diqqəti çəkir, təqdirəlayiqdir
və memuar ədəbiyyatının tədqiqinə layiqli töhfədir.
Müəllif həmin elmi-tədqiqat işlərində memuar janrı,
onun yaranması, təşəkkülü, özəllikləri, digər janrlarla
oxşar və fərqli cəhətləri ilə bağlı Qərb və rus ədəbiyyatşünaslarının elmi-nəzəri materiallarını gözdən keçirir, onları müqayisə və təhlil edir, müəyyən qənaət
lərə gəlir, Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixindən,
nümayəndələrindən və nümunələrindən bəhs edir.
Nailə Səmədova konkret əsərlərə istinad edərək memuar ədəbiyyatını mövzu, ideya, aktuallıq və əhəmiyyət baxımından dərin və dolğun təhlil edir, dəyərlən
dirir, mühüm elmi nəticələrə gəlir.
Mühacirət ədəbi irsində memuarlar mühüm yer
tutur ki, bu da təsadüfi deyil. İstiqlal mücahidlərinin
keçdiyi mənalı, eyni zamanda, məşəqqətlərlə dolu
şəxsi və ictimai həyatı, fəaliyyəti maraqlı, unudulmaz,
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örnək fakt və hadisələrlə zəngindir. Ömrünü milli mücadiləyə həsr etmiş qələm sahibləri, heç şübhəsiz ki,
yaşadıqlarını, gördüklərini, yaddaşlarına əbədi həkk
olunanları bölüşmək, paylaşmaq istəyir. Nəticədə növ
bəti gündəlik, memuar ərsəyə gəlir. Elə bilirəm ki, istiqlal aşiqi Hüseyn Baykaranın (1904, Şuşa-1984, İstanbul) Sovet İmperiyasının dünyaya meydan oxuduğu bir
dövrdə - 1975-ci ildə qələmə aldığı “Azərbaycan istiqlal
mücadiləsi tarixi” (140) kitabına yazdığı “Ön söz”dəki
aşağıdakı cümlələr fikrimizi təsdiq edir: “Azərbaycan
xalqının keçmişini bilənləri, mücadiləsini həyata keçirənləri zaman əritməkdədir. O halda gələcək nəsil bu
mübarizəni necə və haradan öyrənəcəkdir? Bax, bu kitabları mənə yazdıran bunlardır” (140, s. 11). H.Baykara
daha sonra fikrini davam etdirərək yazır: “Öz nəsli ilə
mücadilənin içində olan bir istiqlalçı üçün öz xalqının
əsrlik tarixini yazmaq nə qədər acı isə, xalqının əsarətdən qurtarmaq üçün fəaliyyətini və qurtuluşa inan
masını görmək də o qədər qürurvericidir. Sağlıq durumumun, yaşımın və çevrəmin əlverişli olmadığı bir
zamanda bu işi görmək dözümlü sinir gücü istəyirdi…
(140, s. 13).
Əlbəttə, mühacirət memuar ədəbiyyatı bir tərəfdən
mücahidlərin həyat və fəaliyyətlərinin, onların yaşam
və düşüncə tərzinin, daha dəqiq, dürüst öyrənilməsində
ilkin, maraqlı və mötəbər mənbədirsə, digər tərəfdən,
bütövlükdə sovet rejiminə və bolşevik ideologiyasına
qarşı mübarizə yolu və vasitələrinin geniş öyrənilməsində mühüm məxəzdir.
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Filologiya üzrə elmlər doktoru Almaz Həsənqızı
“Mühacir yazıçı Məmməd Altunbayın yaradıcılığında
soyqırım məsələsi” adlı məqaləsində (141) 1918-ci il
mart soyqırımından bəhs edərkən göstərir ki, həmin
illərin hadisələri ilə bağlı ən doğru məlumat yalnız
hər cür senzura basqısından uzaq ölkələrdə yaşayan
ziyalıların siyasi və bədii əsərlərində əks olunmuşdur.
Həmin əsərlər XX əsrin dəqiq mənzərəsini təsəvvür
etməyə imkan verən qiymətli mənbələrdir. Müəllif
yazır: “Mühacirətdə yaşamaq zorunda qalan ziyalılar
son nəfəslərinə qədər Vətənin əsarəti ilə barışmadan
mübarizə aparmış, xalqının çəkdiyi bütün acıları gələcək nəsillərə daha dolğun, doğru çatdırmaq üçün əllərindən gələni etmişlər. Onların həm tarixi-kulturoloji, həm siyasi-tədqiqatlarında, həm də xatirələrində o
dövrün əsl mənzərəsi əks olunmuşdur” (yenə orada).
Biz yuxarıda Azərbaycan memuar ədəbiyyatının
tədqiqi vəziyyəti, tarixi ilə bağlı müəyyən fikirlər söyləmişdik. Mühacirət memuar ədəbiyyatına gəldikdə
isə, ayrı-ayrı tədqiqatçıların ara-sıra bu qəbildən olan
irsə müraciətinə baxmayaraq, küll halında mühacirət
memuar ədəbiyyatının araşdırıldığını da iddia etmək
olmaz.
Görkəmli tədqiqatçı prof. Elçin Əfəndiyev, eləcə
də mühacirət irsinin tanınmış araşdırmaçıları prof.
Xaləddin İbrahimli, Vilayət Quliyev, Vaqif Sultanlı
mühacirət mövzusunda yazarkən yeri gəldikdə, bəzi
memuaristlərin yaradıcılığına da toxunmuş, əsərlərə
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peşəkar münasibət bildirmişlər. Filologiya üzrə elmlər
doktoru, dosent Nikpur Cabbarlı “Azərbaycan mühacirət nəsri” kitabında (142) tədqiqat probleminə uyğun
olaraq mövzuya daha dərindən toxunmuş və Azərbaycan mühacirlərinin qələmə aldığı - memuar ədəbiyyatından ətraflı bəhs etmişdir. KİV və elmi nəşrlərdə bir
sıra digər müəlliflərin də mühacirət memuar ədəbiyyatı nümunələri ilə bağlı maraqlı məqalələri dərc olunmuşdur.
Mühacir yazarlardan B.E.Ağaoğlunun “Solovkidə
gördüklərim”, Mehmet Altunbayın “Azadlığa uçan
türk”, Nağı Şeyxzamanlının “Azərbaycan istiqlal mü
cadiləsi xatirələri (1905-1920)”, Əhməd Ağaoğlunun
“Sərbəst Firqə xatirələri”, “Mütarekə və sürgün xatirələri”, Abay Dağlının “Onlar türklərdi”, M.Ə.Rəsulzadənin “Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal
xatirələri”, Əbdül Vahab Yurdsevərin “Azərbaycan is
tiqlal savaşından səhnələr” adlı əsərləri mühacirət memuar ədəbiyyatının parlaq nümunələrindəndir.
Əlbəttə, mühacirətin memuar ədəbiyyatı bir tərəfdən, mücahidlərin həyat və fəaliyyətlərinin, onların
yaşam və düşüncə tərzinin, daha dəqiq, dürüst öyrənilməsində ilkin, maraqlı və mötəbər mənbədirsə, digər
tərəfdən, bütövlükdə sovet rejiminə və bolşevik ideologiyasına qarşı mübarizə yolu və vasitələrinin geniş
öyrənilməsində mühüm məxəzdir.
Azərbaycan mühacirət ədəbi-elmi fikrinin görkəmli nümayəndəsi Ceyhun Hacıbəylinin haqqında bəhs
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

220

Abid Tahirli

edəcəyimiz “Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür”
(143) memuarı da bir istiqlal aşiqinin gündəliyidir, həyat dastanıdır. Əsərin ruhu, xəmiri, belə demək mümkünsə, “Azərbaycan davası”ndan yoğrulmuşdur. Bu,
çoxşaxəli, çoxplanlı, ilk baxışda yüzlərlə mövzunun
pərakəndə toplusu, lakin dərindən nüfuz etdikcə vahid süjeti, ideya istiqaməti, məramı olan bitkin əsərdir.
Memuarı oxuduqca, sanki onun qəmə, qüssəyə bürünmüş sətirləri arxasından istedadlı və müdrik, zəngin
həyat və qələm təcrübəsinə malik, fəqət dalğın və kədərli C.Hacıbəyli boylanır…
Memuar fransız dilində qələmə alınmışdır. Makina
ilə əlyazması Azərbaycan Respublikası S.Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində (ARDƏİA)
saxlanılır (117). Biz burada memuarın Azərbaycan dilinə Şamil Zaman və Mirzəbala Əmrahov tərəfindən
edilmiş iki müxtəlif tərcüməsinin əlyazmasını müqayisəli şəkildə araşdıraraq, əsər barədə ümumiləşdirilmiş
qənaətlərimizi nəzərə çatdırmaq niyyətindəyik. Bu yazıda C.Hacıbəylinin sözügedən memuarından sitatlar
M.Əmrahovun tərcüməsində verilir (143).
Əsərin yazılma tarixi haqqında danışarkən qeyd
olunmalıdır ki, memuarda bu barədə müəyyən işarələr
var. Müəllif öz yaradıcılığından bəhs edərkən vurğulayır ki, “bir yığın mövzulara toxunur, amma heç birinin
üzərində dayana, fikrimi də tamam qurtara bilmirəm.
Kimsə mənə yeni bir mövzu danışır, mən onu təzəcə
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çəkib qurtardığım balaca bir rəsm əsərinin (C.Hacıbəylinin həvəskar rəssam olduğu bəllidir - T.A.) “indicə
tamamladığım balaca bir şəklin içində qeyd edirəm.
İndi on üçüncü mövzun da oldu” (143, s. 124).
C.Hacıbəyli memuarla eyni vaxtda 8 müxtəlif mövzu üzərində işlədiyini göstərir və yazır: “… memuarı
qurtara bilməyim isə lap möcüzə olardı. Mövzu müxtəlifliyi fikrimi yayındırır, üzür, dağıdır, diqqətimi toplamağa mane olur. Elə ki, başlayıram bir mövzunun
üzərində işləyim, beynimin bir küncündə pusquda
duran o biri mövzular özlərini yadıma salmaq üçün
məni qıcıqlandırmağa başlayırlar. Qurtarsam, möcü
zə olar. Fikrimi mövzuların müxtəlifliyi dağıdır, onu
zəiflədir, müxtəlif tərəflərə dartır, ümumiləşdirməyə,
bir yerdə qərar tutmağa qoymur. Bu dəqiqə gərək bir
mövzu üzərində işləyəm, digərləri beynimin kün
cündə özlərinə arxayın bir yer taparlar” (143, s.28). Memuarist daha sonra başqa bir mövzunun həsrəti ilə də
yaşadığını yazır və bu qənaətə gəlir ki, ancaq nə etmək
olar, insan həmişə istədiyinə nail ola bilmir… Deyilən
lərdən bu nəticəyə gəlinir ki, həm işinin çoxluğu, həm
də kədərlə keçən həyatı memuarın da qısa müddətdə
ərsəyə gəlməsinə əngəl olmuşdur.
Memuarın bir bölməsi bu cümlə ilə başlayır: “Bəli,
etiraf etməliyəm ki, özümünkülərdən ayrıldığım bu
qırx il müddətində bacılarımdan ötrü çox nadir vaxtlarda darıxardım: Anam və ortancıl qardaşımın xatirəsi
bacılarımı kölgədə qoyurdu. Halbuki, onlar vidalaşma
zamanı acı göz yaşları tökmüşdülər! Mən onları sakitCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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ləşdirirdim: ağlamaq nəyə lazımdır? Mən cəmi iki aylıq
gedirəm. Qeyri-ixtiyari yalançı oldum! Ayrılığın qırx
birinci ilini yaşayırsan. Sən onları bir daha görmədin
və heç vaxt da görməyəcəksən: səninkilər - istər kişi,
istər qadın - bir-bir yoxa çıxırlar... Və sən özün də...”
(143, s. 83). Bu kədərli sətirlərdən, eləcə də memuarın
ayrı-ayrı hissələrindəki qeydlərdən bəlli olur ki, mü
əllif əsəri XX əsrin 40-cı illərinin sonundan qələmə al
mağa başlamış, 50-ci illərin sonunda bitirmişdir.
Memuar müəllifin gördüyü yuxunun təsiri, təəssüratı ilə yazdığı bu cümlələrlə finala doğru gedir “... buradakı kababın dadı, oradakından çox fərqlidir. Bəlkə
də bu, sort fərqindən irəli gəlirdi: buradakı qoyunların
bir neçə kilo gələn sanballı, yağlı quyruqları yox idi.
Orada ətin tamı xeyli dərəcədə daha üstün idi” (143,
s. 234). Əlbəttə, əsərin belə sonluğu memuarın bit
mədiyi, yarımçıq qaldığı fikrini də yarada bilər. Bu ehtimalı müəllifin axırıncı cümlədən sonra yazdığı “son”
sözü inkar edir. Deməli, bu oxucunu düşündürmək,
onu intizarda qoymaq niyyəti ilə seçilmiş bir üsuldur.
Bəlkə də yuxuların, xəyalların sərhədlərinin olmadığına müəllifin bir işarəsidir. Bütün hallarda ayrı-ayrı
epizodlardan, yuxulardan, hekayələrdən ibarət memuar bitkin bir əsər təəssüratı yaradır.
Bir sıra nəzəriyyəçilər memuarları, gündəlikləri
hadisələri dəqiq, dürüst, obyektiv çatdırdığına görə
onları bədii nümunələrlə fərqləndirir və elə buna görə
də yuxuları, xəyalları, təxəyyül məhsullarını bu janCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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rın tələblərinə uyğun görmürlər. Lakin əsərin “janr
resepti” ilə ərsəyə gəlmədiyi də məlumdur, hansısa
ədəbi qaydalarla müəllifin əl-qolunu bağlamaq, onu
çərçivəyə salıb, yaradıcılıq laboratoriyasına müdaxilə
etmək düzgün deyil və əgər müəllif hadisələri təhrif
etmədən, saxtalaşdırmadan yuxularla, xəyallarla öz
əsərinə, belə demək mümkünsə, bəzək vurur, onu
daha oxunaqlı, təsirli edirsə, fikrimizcə, bu qəbahət
deyil, janrın tələblərinə də kölgə salmır.
C.Hacıbəyli bədii əsərlərində də tez-tez istifadə
etdiyi özünəxas və doğma vasitədən - yuxulardan
memuarında məharətlə istifadə etmişdir. Bu priyom
müəllifə reallıqları, tarixi hadisələri obyektiv təqdim
etməyə nəinki mane olur, əksinə, olayların daha koloritli, daha canlı və təsirli çatdırılmasına yardım edir.
Başqa sözlə desək, bu memuar C.Hacıbəylinin yaddaşı
ilə xəyallarının birgə məhsuludur, onlar bir-birini in
kar etmir, bir-birini tamamlayır.
Fikrimizcə, C.Hacıbəylinin peşəkar mühərrir, mahir redaktor və nasir kimi təqdimata ehtiyacı yoxdur.
Onun bu keyfiyyətləri haqqında artıq xeyli yazı qələmə
alınmışdır. Maarifçi-publisistin mühacirətəqədərki yaradıcılığında başlıca mövzular elm, təhsil, mədəniyyət,
incəsənət, xeyriyyəçilik problemləri, dini dəyərlər, erməni məkri və hiyləsinin ifşası, mühacirət dövrü yaradıcılığında bolşevizmə qarşı mücadilə, istiqlal uğrunda ideoloji mübarizə, milli mədəniyyətimizin xarici
ölkələrdə təbliği olmuşdur. Elə haqqında söz açacağıCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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mız memuarda da müəllif çox məsələlərə, mətləblərə
toxunsa da, əsərin mövzusu, yuxarıda qeyd etdiyimiz
kimi, Azərbaycanla, onun istiqlalı ilə bağlıdır.
Memuarın qəm, qüssə, kədər və göz yaşları ilə yazılmasının tək səbəbi qürbət həyatının əziyyətləri,
məşəqqətləri və məhrumiyyətləri deyil. Bu əsər qələmə
alınanda C.Hacıbəyli demək olar ki, qürbət həyatına
alışmış, uyğunlaşmışdı: fransız dilini mükəmməl bilirdi, məşğuliyyəti, legioner, mühacir və digər həmvətənlər arasında dostları var idi, kifayət qədər nüfuz sahibi
idi. Memuarın göz yaşları ilə yazılmasının əsas səbəbi
əsərin bu cümləsindən də bəlli olur: Sonuncu dünya
müharibəsində taleyin vurduğu amansız zərbə beynimdə reallığı dumanlandırdığı səbəbdən, mən yuxuların
ağuşunda daha sakit bir sığınacaq tapmağa çalışırdım.
Yuxularla gerçəkliyin rollarını tam əksinə dəyişməyə
istiqamətlənən bu fəlsəfi konsepsiyaya uyğunlaşmaq is
təyirdim. Özüm-özümü inandırmağa çalışırdım ki, bu
qəddar gerçəklik sadəcə bir xülyadır və mənim əsl həyatım yuxularda keçən həyatdır (143, s. 43).
Burada - C.Hacıbəyli “taleyin sarsıdıcı zərbəsi” de
yəndə, heç şübhəsiz ki, 23 yaşlı oğlu, hərbi təyyarə pilotu Ceyhunun (Ceyçik) almanların Parisə hava hücu
mu zamanı tarana gedərək, həlak olmasına işarə edir.
Əlbəttə, övlad itkisi C.Hacıbəylini sarsıtmış, belini
bükmüşdü. Memuarın qələmlə yox, göz yaşı ilə yazılmasının da əsas səbəbi bu idi. Müəllif əsərdə dəfələrlə
bu itkiyə işarə vurur.
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Bu baxımdan, “Xalamgildə yemək yeyirəm” (143,
s.30) - cümləsi ilə nəql olunan yuxu daha təsirli, kədərlidir. “Oğlumu axtarıram və onu özü kimi yerdə
uzanmış iki uniformada olan kişinin yanında döşəyin üstündə tapıram. Oyadıram və biz yola düşürük.
Körpünü keçəndə ona deyirəm: “Özgə evində özümüzünkündən daha yaxşı yeyirəm”. Müştəri gözləyən
masaların düzüldüyü meydana gəlib çıxırıq. Birinin
arxasında əyləşirik. Çörək var, tort var, yağ isə yoxdur.
Dostlarımızın dayəsinə çevrilən xidmətçi oğlan bizə
söyləyir ki, artıq yağ tapılmır. Yemək yediyimiz vaxt
bir it gəlib başını masamızın üstünə qoyur...”.
C.Hacıbəyli yuxularında oğlunu müxtəlif vəziyyətlərdə - qatarda bombalandığı, qorxunc buynuzlu
öküzlə üz-üzə qaldığı, küçədə adamların içində güclə
yeridiyi, dərd-qəm içində boğulduğu, qatardan düşən
səyahətçilər arasında oğlunu tapmadığı hallarda görür
və həmin yuxularla bağlı kədərli, bəzən də qarmaqarışıq, anlaşılması çətin əhvalatlar danışır… Oğlunun
nisgili ilə bağlı memuarda nəql olunan yuxular canlı,
obrazlı nəql edilir, bədii təsvir üsulları, ricətlər müəllifin şəxsi duyğu və düşüncələrini oxucuya daha təsirli
çatdırmağa xidmət edir.
***
Memuar üslubuna, quruluşuna görə də xeyli fərqlidir. Bu əsər bir-biri ilə qətiyyən əlaqəsi olmayan
yüzlərlə parçadan ibarətdir. Bir parçada nəql olunan
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hadisə bir andaca, xəyal, yuxu surəti ilə digəri ilə
dəyişir, o da az sonra bir göz qırpımında başqası ilə
əvəzlənir. Üslub isə C.Hacıbəyli yaradıcılığına bələd
olanlar üçün doğma və tanışdır. O, hələ ilk qələm təcrübələrində - kiçik həcmli felyeton və hekayələrində
yuxudan bədii priyom kimi istifadə edir, bu vasitə
ilə maraqlı əsərlər yazırdı. Adından da göründüyü
kimi, bu memuar xəyalların, yuxuların məhsuludur.
Ceyhun bəy “xəyallara sitayişini” onların nəsillərində qədim zamanlardan qalma adətlə izah edərək,
yazır ki, ailəmizdə yuxuların oynadığı rol çox önəmli idi. Hətta belə də demək olar ki, həyatımızın özü
yuxulardan köçürülmüşdü. Günün proqramı qa
baqcadan sirli, qaranlıq gecənin təklif və göstərişləri
əsasında tərtib olunurdu. Yuxudan duran kimi, biz
vicdanla bütün gördüklərimizi anamıza danışardıq, o
da, ailənin başçısına çatdırmazdan əvvəl öz əhvalını
tənzimləmək üçün onları ələkdən keçirərdi: “Yuxularımızın ən qorxulu əlamətləri bunlar idi: od, toy, diş
düşməsi, ölünün səsləməsi, göyə uçuş və s., əksinə,
su, at, yoxsulluq, paltar geyinmək düşərli əlamətlər
hesab olunurdu” (143, s. 46).
C.Hacıbəyli fikirlərini əsaslandırmaq üçün kiçik
yaşlarında ikən gördüyü yuxunu, onun yozumunu və
yuxulara inamının səbəbini belə nəql edir: “...4 yaşım
olardı; bir gecə yuxuda gördüm ki, bizim bağla qonşunun bağını ayıran hasardan alov qalxır. Ertəsi gün
səhər düz yuxumda gördüyüm yerdə ailəmizin dostu,
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ruhani Mirzə Süleymanın başı göründü, o bizə dayımızın dueldə faciəvi surətdə öldüyünü xəbər verdi”
(143, s. 32). Müəllif “kədərli və xətərli” bir hadisədən
xəbər verən yuxunun İkinci Dünya Müharibəsi zamanı gerçəyə çevrildiyinə inanır və üstüörtülü olsa da,
həmin yuxunu oğlunun ölüm xəbəri ilə əlaqələndirir.
Yeri gəlmişkən, memuar boyu yəqin ki, C.Hacıbəyli oğlunun həlak olması ilə bağlı yuxularını bir neçə
dəfə yazır, yozur: “Üzü aşağı bir küçə ilə düşürəm, birdən eşidirəm ki, balaca bir uşaq qışqırıb məni çağırır:
“Papa”. Mən geri çevrilir və uşağını gəzdirən cavan
ana görürəm. Uşaq qaçıb mənə yetişir; onu qucağıma
alıb havaya qaldırıram, belə qənaətə gəlirəm ki, o ağırdır. Sonra çəliyimi ona verirəm, uşaq dərhal çəliyi at
kimi minir. Mən qışqırıram:.. “Çap atım”. Uşaq əylənir, lakin həvəssiz görsənir. Anası bizə yanaşır və oğ
luna görə üzr istəyir. Küçənin tinində qadın sağa dönür, mənsə sola dönməliyəm. Soruşuram ki, o oğlunu
gəzməyə hara aparır. O deyir: “Qəbiristanlığa”. Öz-özümə deyirəm: “Uşaq gəzdirmək üçün qəribə yerdir”.
Uşaq məndən təəssüflə ayrılır. Xeyli uzaqlaşandan
sonra səsini eşidirəm: “Xudahafiz, papa” (143, s.33).
Təbii ki, müəllifin bu və buna bənzər yuxuları oxucuları da üzür, onlar da sarsılır və kədərlənirlər.
Memuar müəllifi yazır ki, bütün gecələr yuxu görür
və onların arasından özünə qarmaqarışıq olanları yox,
aydın olanları oxucularla bölüşür: “Mən onları oldu
ğu kimi, cüzi də olsa dəyişmədən, stenoqrafiya edirəm
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(143, s. 46). Əsərdə avtobioqrafik məlumatlar, Hacıbəylilər ailəsi ilə əlaqəli çoxsaylı əhvalatlar da əksini
tapmışdır. Müəllif atası, anası, qardaşları, ögey anası,
dayısı, əmisi, onların xarakteri, ailə bağları, ilk məhəbbəti barədə də, yeri gəldikcə, bəhs edir, ətrafının ədəbiyyata, məktəbə, təhsilə, musiqiyə, adət-ənənələrə,
dinə münasibətini əks etdirən olaylardan söz açır.
“Xaç anası” deyə xatırladığı qadının onun tərbiyəsində, dünyagörüşündə rolunu, əməyini yüksək
dəyərləndirən C.Hacıbəyli onu aşağıdakı cümlələrlə
xatırlayır: “Mənim iki anam var idi: biri məni dünyaya gətirən, o biri isə, lap balaca çağımdan uşaqlığa götürən. İkincisi həm də atamın qanuni arvadı idi, onu
“kənd ehtiyacları” üçün almışdı: kənd təsərrüfatı və
heyvandarlıq və s. işləri atamla birgə o, idarə edirdi,
şəhərli qadın olan əsl anam isə, bu işlərlə məşğul olmurdu” (143, s. 74).
Memuarist ailə ilə bağlı yazanda, düşünəndə daim
həyəcanlanır, doğmalarla keçirdiyi günləri, ayrılıq anını göz önünə gətirir, duyğulanır və oxucunu da duy
ğulandırır: Pulla bağlı gördüyü bir yuxu növbəti dəfə
onu uzaq illərə - uşaqlıq çağına aparır. Memuaristin fikrincə, yuxuda pul görmək, zaman, vaxt əlamətidir və o,
ötənləri xatırlayır: “Qeyd etməliyəm ki, məktəb yaşıma
qədər - bizim şəhərə köçməyimizlə üst-üstə düşür - mənim pulla heç vaxt təmasım olmayıb, hər şey malla ölçülürdü. Qəsəbəmizdə hər hansı bir dükan olduğunu belə
təsdiq edə bilmərəm” (143, s. 42).
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Başqa bir yuxusunda C.Hacıbəyli zirvədən qardaşını vəhşi təbiəti, gözəl coğrafi mövqeyi, vadiləri, uçurumları, dağ çayları olan bir yerdə görür, sonra onu
gözdən itirir. Müəllif bu yuxunu gördükdən sonra “mineral suyu, adamı valeh edən təbiəti, möcüzələrlə dolu
olan Şuşanı xatırladır, dərhal da təəssüflə yazır ki, lakin
hələ burada bütün rahatlıq və əyləncə infrastrukturu ilə
istisu kurortu yaradılması fikrindən çox uzaqda idilər.
Təkcə yayda buralar canlanmağa başlayırdı: dispepsik, hepatik və artrit xəstələr gəlib bir müddət burada
düşərgə salırdılar. Digər tərəfdən, bulaq bölgənin iki
iri şəhərini birləşdirən böyük yolun kənarında yerləşdiyinə görə, səyahətçilər qısa müddət ərzində dayanıb
pulsuz kef çəkirdilər.
Şuşada keçirdiyi günləri, həzin, unudulmaz xa
tirələri kövrək dillə yada salan, samovar çayı məclislərini, düşərgədə səhnələr göstərən qaraçıları, onların
nümayiş etdirdikləri məzəli əhvalatları, macəraları
həvəskarların musiqi və rəqslərini yada salan Ceyhun
bəy yazır ki, gəzinti və musiqi arasındakı fasilələrdə
isə hamı məzəli lətifələri bir-birinə danışır, kəsilmək
bilməyən gülüşlər ətrafa yayılırdı… Lakin xatirələrin
hamısı belə ürəkaçan deyil: qaçaqların düşərgələrə
həmlələri sakinləri və qonaqları əməlli-başlı qayğılandırırdı.
Yuxuda özünü ata-baba bağında görən C.Hacıbəyli çoxlu quru ağacların əhatəsindədir və onları kəsmək
üçün mişarın olmadığına təəssüflənir. Bununla belə, bir
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budağı kəsir, onun üstündə uzanan anasını xəbərdar etmək isə artıq gecdir. Anası budaqdan sallanmış vəziyyətdə havada qalır. Bu yuxu C.Hacıbəyliyə 1939-cu ildə
vəfat edən anası ilə bağlı həzin hekayəni nəql etdirir.
“Məni 30 il gözləyəndən sonra, bu bədbəxt müharibə
başlamazdan az əvvəl, 1939-cu ildə anam söndü. Bu kədərli xəbəri Polşada olan dostlarımdan öyrəndim (143,
s.116). C.Hacıbəyli anasını xatırlayaraq yazır ki, o, əlliyə
qədər saymağı da bacarmırdı. Ancaq xəstəyə yaxşı qulluq edə bilirdi, körpəyə baxmaq məharəti də ona yad
deyildi. O, azad fikirli qadın deyildi, savadsız idi, ancaq
özünü əsl xanım kimi apara bilirdi, nəzakət və nəcabət
qaydalarını da gözəl bilirdi. Heç vaxt ondan atamızın
və ya əmimizin ünvanına, cüzi də olsa, tənqid eşitmə
mişdim, halbuki, atamızın yenidən evlənməsi, onu sevindirən hərəkət deyildi...O, qüsursuz həyat yoldaşı,
qüsursuz ana idi. Bugünkü “azad” qadınlar öz “Avro
pa” təhsilləri ilə, bu sadə təbiətli qadından xeyli ibrətamiz dərs ala bilərdilər... (143, s. 117).
Memuarist anasının övladlarına bağlı, ailəcanlı olduğunu bu cümlələrlə ifadə edir: “Soruşanda ki, uşaqlarından hansını daha çox istəyir, barmaqlarının beşini
də göstərib deyərdi: “Hansını kəssələr, eyni dərəcədə
ağrıyacam” (143, s. 117). C.Hacıbəylinin yuxularını
məzmun baxımından iki qrupa bölmək olar. Bir qisim
yuxuda o, Vətəndədir, yuxuda ata-anasını, bacı-qardaşını, Bakını, Şuşanı, oradakı insanları, doğma diyarın
əsrarəngiz təbiətini görür, digər qisim “yuxu”lardakı
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hadisələr qürbətdə - daha çox Parisdə, onun küçə və
xiyabanlarında, bar və kafelərində cərəyan edir. Hər
iki halda o, gördüyü yuxuları şəxsi həyatı, fəaliyyəti,
taleyi ilə məharətlə əlaqələndirir, yozur.
Memuar boyu onlarca yuxunu oxuculara nəql edir,
bəzilərini yozur, bəziləri barədə susur, şərh etmir, nəticə çıxarmağı oxucunun ixtiyarına buraxır.
Müəllif memuarda tez-tez Bakını və Şuşanı “doğma şəhərim” - deyə, məhəbbətlə vəsf edir. Şuşanın insanlarından, füsunkar təbiətindən, tarixindən, burada
dini mərasimlərin, xüsusən Aşuranın necə keçirildiyindən söz açır. Bakıda məktəb, maarif, mədəniyyət,
xeyriyyə sahəsindəki irəliləyişdən yazır, şəhərin özəl
həyatını, onun özünəməxsus mənzərəsini təsvir edir.
“Qoçu” mövzusuna toxunan C.Hacıbəyli onların daha
çox 1905-ci ildən sonra daha böyük nüfuz qazandığını
qeyd edir: “... əsl qoçular bütün şəhəri təlaşda saxlayır,
möhkəm dəstəkləri, ətraflarında onlardan ötrü canını
verməyə hazır olan sadiq tərəfdaşları olanlar idi” (143,
s. 176). C.Hacıbəyli qoçulardan Aga Kərimi, Teymur
bəyi, Kərbəlayi Abdullanı yaxşı xatırladığını yazır, qo
çular arasındakı münasibətlərdən və onların əməllərindən geniş bəhs edir.
***
Gənclik illərindən ədəbiyyata, folklora, musiqiyə
böyük maraq göstərən C.Hacıbəylinin bu mövzulara memuarda da toxunması təbiidir. Atası və əmisi
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haqqında xatirələrini yada salan C.Hacıbəyli yazır:
“Məndə də, qardaşlarımda da, bilmirəm kimdən və
necəsə irsən keçmiş heykəltəraşlıq (əvvəl-əvvəl model
yapma), rəssamlıq, nəğmə və musiqi istedadı var idi”
(143, s. 53). Memuarist yazır ki, Şuşanın təbiəti, iqlimi,
gözəlliyi burada yaşayanların poetik, şairanə qəlbinə
nüfuz etməyə çox imkan yaradırdı. O, mərasimlərdə
qadınların bədahətən söylədikləri ağıları, bayatıları,
laylaları heyranlıqla yada salır, onlardan yerli-yerində
sitatlar gətirir.
C.Hacıbəyli doğma Vətənində adamların tez-tez
“yağlı” sözlərlə, işarələrlə, eyhamlarla, məcazlarla,
qondarma ibarələrlə danışdığını və həmin ifadələrin
yerində, səciyyəvi və gözəl olduğunu qeyd edir. Bir
tamaşa salonunda anlaşılmazlıqdan inciyib, teatrı tərk
edən hərbçilərdən bəhs edərkən müəllif mövcud mənzərəni oxucuya çatdırmaq üçün yenə məsəllərimizə
üz tutur: “Bax, burada bizim xalq zərbi-məsəli yerinə
düşərdi: ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yoxdur...”
(143, s. 122).
Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, C.Hacıbəyli
əsərdə bədii ifadə vasitələrindən gen-bol, yerli yerində
və məharətlə istifadə edir. Bu qəbildən olan cümlələr
bir tərəfdən müəllifin fikrini tam və düzgün çatdırmağa xidmət edirsə, digər tərəfdən də əsəri oxunaqlı, canlı edir.
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***
C.Hacıbəyli yaradıcılığında diqqəti çəkən mövzulardan biri də erməni məsələsi, erməni vəhşiliyi, erməni xəyanəti, erməni fahişəliyi, erməni hiyləsi və məkridir. Onun 1918-ci il mart qırğını haqqında 28 noyabr
1920-ci ildə qələmə aldığı “Mart faciəsinin ildönümü”
adlı məqalə (6) dövrün mənzərəsini işıqlandırmaq
baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Haqqında bəhs etdiyimiz memuarda da C.Hacıbəyli nə az, nə çox 59 dəfə
murdar ermənilərin adlarını çəkərək onların insana
yaraşmayan xislət və əməllərindən bəhs edir. Uşaqlıq
illərindən xatırladığı tanınmış həcv ustası, dükan sa
hibi Mirzə Cəfərin bir əsərinin məzmunundan bəhs
edərkən, göstərir ki, müəllif burada siyasi hadisələrə
toxunur, yunan-türk müharibəsi zamanı ermənilərin
osmanlılara hürdüyü dönəmin mənzərəsini verir.
Parisin hündür yerlərinin birində salınmış xiyabanda tamaşa göstərən, milli musiqini dinləyərək gəzişən, istirahət edən, oxuyan-yazan müsəlman gənclərinin hərəkəti paxıllıqdan qoca erməniləri haldan
çıxarır: “Onların bu tərzdə davranışı yaşlı erməniləri
aşkar hövsələdən çıxarır, onlar öz gəncliyinin şərəfinə
toxunulmuş hesab edirdilər və bəzən bütün bunlar çəkişmələrlə nəticələnirdi” (143, s. 59). Müəllif yazır ki,
ermənilər zahirən özlərini Qərbçi kimi göstərir və arvadlarının sayəsində malik olduqları mülk, malikanə
və torpaq sahələrini əllərində saxlayırdılar. Əmlak
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münaqişələrində ermənilər münsiflər məhkəməsi hakimlərini “irqi münaqişələr”ə cəlb edəndə hakimlər
adətən, öz dindaşlarına susmağı, lazım gələrsə, hətta g… verməyi tövsiyə edir, eyni zamanda, dostyana
məzəmmət etməyi də unutmurlar. C.Hacıbəyli qeyd
edir ki, hakimlər ermənilərə iki yoldan birini seçməyi məsləhət bilirdilər: “bura baxın, ikisindən birini seçin, əgər siz tamamilə avropalaşmısınızsa, onda bir-iki
avaranın arvadlarınıza baxmağına hirslənmək lazım
deyil, yox, əgər siz elə bizim həmin ermənilərsinizsə
(yaxın keçmişdə ermənilərin Azərbaycan bəylərinin
təhkimli kəndliləri olduqları və müsəlmanlar kimi qapalı həyat tərzi sürdüklərinə eyham vurulurdu), onda
arvadlarınızı çölə çıxarmayın, çarşab geyindirin” (5,
s. 60). Memuaristin bir yuxusunda təsvir etdiyi hadisə
ilgincdir. O, ermənilərlə bir yığıncaqdadır. İclası patriarx aparır. Ermənilər bizə xoş sözlər deyir, lakin səhər
yeməyi təklif etmirlər. “Ton (çəkibalığı - T.A.) balığı
konservindən hazırlanmış yemək verirlər. Qonşularıma
təklif edirəm, çəkinmədən hamısını götürürlər, mənə
yeməyə heç nə qalmır. Bir az kolbasa qalır, müsəlman
olduğuma görə onun da dadına baxmıram” (143, s. 61).
Bu yuxu ilə müəllif patriarxın erməni cəmiyyətindəki
rolunu göstərməklə yanaşı, onların xəbisliyinə, qonağa
qarşı qeyri-etik münasibətlərinə işarə vurur.
Erməni terrorçuların öz məqsədlərinə çatmaq üçün
hər cür şərəfsizliyə, alçaqlığa əl atdığını yazan C.Hacıbəyli göstərir ki, doğrudur, erməni burjuaziyası terCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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rorçu təşkilatların tələblərini ödəyir, onları yedirir,
onlara maliyyə dəstəyi göstərir. Xidmətdən boyun qaçıran isə dərhal amansızcasına qətlə yetirilir: “Onların
arasında Dəmirov adlı nadir gözəlliyi olan bir bankiri
xatırlayıram. Tələb olunan məbləği ödəmədiyi üçün
dərhal qətlə yetirildi, arvadını sakitləşdirmək olmurdu: deyilənə görə, qadın heç bir vəchlə sevimli ərinin
cəsədindən ayrılmaq istəmirdi, mumiyalayıb saxla
maq istəyirdi” (143, s. 65).
Rus-yapon müharibəsinin qızğın vaxtında fürsətdən istifadə edən erməni terrorçular xüsusilə fəallaşmışdılar. İş o həddə çatmışdı ki, onlar rusları da hədəfə alırdı. C.Hacıbəyli yazır ki, başlarını itirmiş nüfuzlu ruslar çıxış yolu axtarırdı. Beləliklə, onlar “dahi”
ideyalarını - “parçala və hökm sür” prinsipini işə saldılar və müsəlmanlarla erməniləri üz-üzə qoydular.
Əsərdə, ümumiyyətlə Qafqazda rus siyasətini faş və
ifşa edən məqamlar çoxdur. Bu barədə bir qədər sonra
bəhs edəcəyik.
1905-ci ildə ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri xatırlayan müəllif yazır ki, Bakının, digər şəhərlərin,
kəndlərin yüzlərlə evləri ağına-bozuna baxmadan altüst olundu, xeyli sayda əhalisi yandırıldı, vəhşicəsinə
qətlə yetirildi. Qırğın bir müddət sonra başa çatsa da,
kiçik bir hadisədən hər an yenidən od tutub alışmağa
hazır idi. Belə də oldu. 1918-ci ildə ermənilər Bakıda,
Azərbaycanın digər bölgələrində xalqımıza qarşı tarixdə görünməmiş vəhşilik törətdilər. Bu qırğın Qafqazın
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yenidən bolşeviklər tərəfindən ələ keçirilməsinə yardım etdi. Hər iki cəbhənin şovinistləri etiraf edirdi ki,
sovetləşmədən sonra bu regionda qırğının olmaması
onu deməyə əsas verir ki, bu xalqların böyük kütləsi
münaqişədən kənardır və qırğın siyasət adamları tərəfindən törədilmişdir.
“Rus idarəçiliyi tərəfindən qızışdırılan” 1905-ci il
erməni-müsəlman davasından bəhs edərkən C.Hacıbəyli yazır ki, bu qanlı qarşıdurmaların məsuliyyəti şübhəsiz ki, erməni rəhbərlərinin üzərinə düşürdü;
1918-ci ildə də bolşeviklər və onların tərəfdarları Bakıda hakimiyyəti ələ keçirəndə erməni silahlı dəstələri
müsəlman əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla fərqlənmişdilər. Memuarist 5 gün davam edən döyüşləri bütün təfsilati ilə qələmə alır. Şəhərin bir küçəsində azərbaycanlılar aman istəyən ermənilərə toxunmur, onlara
sığınacaq verir, digər küçədə bundan istifadə edən erməni dəstəsi müsəlman bazarına soxulur, oranın ərzaq
məmulatlarını talan edirdilər. Müəllif şahidi olduğu
mənzərəni belə təsvir edir: …hətta barışıq günü er
məni məhəlləsindən qaçaraq keçmək istəyən 17 nəfər
şikəst edilmiş adamın bədənlərini yerdə, yan-yana dü
züldüyünü özüm öz gözlərimlə gördüm: bunlar yeni
kollecin tikintisində işləyən, İran vətəndaşları - yazıq,
bədbəxt həmşəri hamballar idi.
Bu münaqişənin bütün tərəfləri və təfərrüatı ilə
işıqlandıran müəllif özünə ünvanladığı “Siz məndən
soruşa bilərsiniz ki, bəs bu dava zamanı rus hakim daCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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irələri necə oldular?” sualına (143, s. 127) belə cavab verir: “Bəli, onları nə yaxında, nə də uzaqda görən oldu,
halbuki, şəhərdə olan bir neçə onluq əsgər dəstəsi münaqişənin qarşısını almaq üçün tam kifayət edərdi... Yalnız münaqişədən bir həftə sonra bir kazak “sotnyası”
şəhərə daxil oldu. Onların kazarması şəhərin cəmi yeddi... kilometrliyində yerləşirdi” (143, s. 128).
Yuxarıda - 1915-ci il və 1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilən vəhşiliklərdən bəhs edərkən də, qeyd
etdiyimiz kimi, memuarda Qafqazda rus siyasətinin bü
tün eybəcərlikləri təkzibolunmaz və tutarlı tarixi faktlarla açılır, ifşa olunur. “Parçala və hökm sür”, ruslaşdırma siyasəti cəmiyyət həyatının bütün problemləri,
rəngarəngliyi, özünəməxsusluqları nəzərə alınmaqla,
ustalıqla, hiyləgərliklə həyata keçirilirdi. C.Hacıbəyli
yazırdı ki, rus hökuməti Qafqazda nə bir universitet,
nə də ümumi ali təhsil məktəbi açırdı, Sibirə qədər hər
yerdə olsa da; belə olan halda Qafqazlılar təhsillərini
başa vurmaq üçün ya “Rusyetə”, ya da xaricə getməyə
məcbur idilər (143, s. 88). Qafqaz və Türküstan müsəlmanları icbarı hərbi xidmətdən azad idilər...
Bir halda ki, hərbçilərdən söz düşdü, yeri gəlmişkən, niyə bu müharibə (II Dünya müharibəsi) ərzində
bir müsəlman general görünmədi. Halbuki, artıq xeyli
vaxtdır “çar rejimi altında əzilən” və “Sovetlərin azad
etdiyi” bu xalqlar artıq bütün başqa xalqlar kimi hərbi
xidmətə məcburdurlar və eyni hüquq və vəzifələri vardır. Özü də ki, onların döyüş qabiliyyəti və verdikləri
sözə münasibətləri hamıya məlumdur...” (143, s. 199).
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Müəllif çarın “sən” - deyə müraciət etdiyi general
Şıxlınskinin, general Naxçıvanskinin hərbi şücaətindən qürurla bəhs edir. İstər “vahid və bölünməz Rusiya”, yaxud, “Vahid Rusiya” ideoloqlarının, onların
tərəfdarlarının, istərsə də bolşevik rejiminin milli siyasəti, onun yerli xalqlara gətirdiyi bəlalar C.Hacıbəyli
qələminin kəskin tənqidinə məruz qalmışdır.
Sovetlərin milli siyasətinin iç üzünü ifşa edən C.
Hacıbəyli yazır ki, hətta müsəlmanların sıxışdırıldığı
çar hökumətində generallarımızın olduğuna baxmayaraq, “bərabərhüquqlu”, xalqların inkişafı üçün “əlverişli şəraitin” yaradıldığı Sovet ordusunda bir nəfər
də generalımız yoxdur. Müəllif gürcülərin, ermənilərin, yəhudilərin və ukraynalıların mərkəzi hökumətdə
yer aldıqlarını, lakin bizim bir nəfər belə nümayəndə
mizin mərkəzi idarəetmə aparatında olmadığını göstərir və yazır ki, Sovetlərin bütün vətəndaşlara hüquq
bərabərliyi verdiyinə baxmayaraq, heç vaxt mərkəzi
hökumətdə nazir (əvvəllər komissar) postunda müsəlman görən olmadı, halbuki onların arasında bütün
başqa millətlərin, gürcü, erməni, yəhudi, ukraynalı
və başqalarının nümayəndələri var idi. “Azad xalqların” bu İttifaqında on iki müttəfiq və ya muxtar res
publikada 25 milyon müsəlman var idi. Üstəlik, Sovet
Dövlətinin rəsmi orqanlarının dediklərinə görə, mədəni həyat səviyyəsi baxımından milli azlıqlar dominant
xalqdan heç bir cəhətdən aşağı deyildi...” (143, s. 188).
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

239

***
Memuarla bağlı deyilənləri yekunlaşdırsaq, bu qənaətə gəlmək olar ki, istedadlı yazıçı, publisist, naşir,
redaktor, tərcüməçi, diplomat, ictimai xadim Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mücahid C.Hacıbəyli bu əsərində yaşadığı və mübarizə apardığı dövrün obyektiv
mənzərəsini yaratdığından, geniş bir coğrafi məkanda
cərəyan edən hadisələrin ictimai-siyasi mahiyyətini,
insanlararası münasibətləri, mühacir həyatının ya
şantılarını, Vətən, ata-ana, bacı-qardaş, qohum həsrətini, övlad nisgilini, yad məmləkətdə və mühitdə milli
kökə, adət-ənənələrə bağlılığı özünəməxsus ustalıqla
qələmə aldığından, nəsillərə nümunə ola biləcək fədakar ömrünü təcəssüm etdirdiyindən əsər
həm bədii-estetik, həm də ideya-siyasi baxımdan
əhəmiyyət kəsb edir.
***
Səriştəli tərcüməçi Oktaedr Qəbələli Ceyhun Hacıbəylinin ötən əsrin 50-ci illərində qələmə aldığı “İlk
Azərbaycan operası necə yarandı” adlı xatirəsini rus
dilindən dilimizə çevirmişdir (144). C.Hacıbəylinin bu
xatirəsi yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz memuardan
xeyli fərqlənir. Əgər memuarda istər yuxuların, istərsə
də xatirələrin təsvirləri bir qədər mürəkkəb, mücərrəd,
qarışıqdırsa, burada müəllif gördüklərini olduğu kimi
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qələmə almağa çalışır və bəzi tarixlərdə, adlarda dolaşıqlar istisna edilməklə, demək olar ki, istəyinə əsasən
nail olur. Xatirə mədəniyyət və sənət mərkəzi olan Qarabağın, Şuşanın təsviri ilə başlayır: “Mən və qardaşım
Üzeyir (o məndən üç yaş böyükdür) ilk gənclik illərimizdən musiqiyə meyl edirdik. Qarabağın təbiəti, xü
susilə onun mənzərəli paytaxtı Şuşa, lirika və poeziya
sahəsində romantizm və yaradıcılıq ilhamı mənbəyi
idi. Ən istedadlı müğənnilər və sazandalar (çalğıçılar)
qarabağlıdır. Qarabağlı müğənnilərdən Hacı Hüsü
və Qaryağdı oğlunu, tarzən Sadıqcanı, hətta dahilər
adlandırmaq olardı. Peşəkar olmayan çox müğənni
və tarzənlər vardı ki, onlar da öz səslərinə və ifasına
görə istənilən müğənnidən və ya musiqiçidən heç də
geri qalmırdı”( yenə orada ). Ceyhun bəy qohumları
arasında çox nüfuzlu şəxslərin xahişi ilə çıxış edən 4
müğənni və 3 tarzənin olduğunu qeyd etdikdən sonra
özünün və qardaşı Üzeyirin də məlahətli səsi olduğunu və tezliklə yalnız təcrübə yolu ilə klassik musiqinin
(muğamların və ya “dəstgahların”) bütün incəliklərini
öyrəndiklərini yazır və xüsusi vurğulayır ki, səsin qorunması üçün lazım olan vokal məşqləri bizə o qədər
də asanlıqla başa gəlmirdi, çünki atamızın və xüsusilə
dayımızın yanında oxumağa utanırdıq: əmim təbiətən
zabitəli insan idi və üstəlik, ailə həyatı uğursuz olduğuna görə onun şənlənməsinə səbəb az idi...
C.Hacıbəyli teatrla ilk tanışlığını, “Dağılan tifaq”ın
tamaşasında iştirakını belə xatırlayır. “Teatrla ilk dəfə
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məktəb illərində, o vaxt bizim təhsil almağa başladığımız Şuşa rus-tatar (rus-Azərbaycan) məktəbinin
nəzarətçisi Hasım bəy Vəzirovun tükənməz enerjisi
və təşəbbüskarlığı sayəsində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin məşhur “Dağılan tifaq” pyesinin həvəskar
qüvvələr (əsasən müəllimlər) tərəfindən hazırlanmış
ilk tamaşasında (vokal hissəsində) iştirak edərək tanış
olduq. Bizim rolumuz o qədər də mürəkkəb deyildi:
biz meşədə gəzə-gəzə bir mahnı oxumalı idik, həmin
mahnının sözləri belə başlanırdı:
“Əsmə, badi-səba, əsmə,
Dəymə tellər o tellərə,
Şanə vurma o tellərə,
Dad əlindən...”.
Biz bu mahnını səhnənin arxasında oxuyurduq,
səhnəyə çıxanda isə “qəflətən” Nəcəf bəyin oğlunun
meyitinə “ilişməli” və “Vay, burda bir ölü var!” deyə
qışqırıb qaçmalı idik! Bütün bunlar o qədər də çətin deyildi və biz öz rolumuzu kifayət qədər müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirdik (öz ünvanımıza çoxlu komplimentlər
eşitdik), amma bu epizod bizi teatra yaxınlaşdırdı”.
Müəllif “yorulmaz təşəbbüskar Haşım bəy Vəzirovun sayəsində həm məktəbin özünün binasında (Xan
sarayı cinahında), həm də Xandəmirovun yeganə
teatr zalında “Dağılan tifaq” pyesindən əlavə Mirzə Fətəli Axundzadənin, Tolstoyun, Madatovun və
başqalarının əsərlərinin” tamaşaya qoyulduğunu və
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həmin tədbirlərin tamaşaçılara çox dərin təsir bağışladığını göstərir.
C.Hacıbəyli Şuşanın qaynar mədəni həyatının,
xüsusi ilə tamaşaların Üzeyir
bəydə və onun özündə yeni ideyaların yaratdığını qeyd edir, “lakin əyalətdə həmin dövrdə beyinlərində dolaşıq şəkildə yaranmış ideyanı ifadə edə
bilmədik”lərini yazır. Hacıbəyli qardaşlarının təssəvvüründə bu ideyalar yalnız “Bakıya gələndən, rus və
italyan truppalarının opera tamaşaları ilə əyani tanış
olandan sonra daha real formada canlanır. Qardaşlara “Romeo və Cülyetta”, “Tristan və İzolda”, “Traviata”, “Toska” - Leyli və Məcnun mövzusuna oxşar
olan bu mövzular xüsusilə güclü təsir bağışlamışdı.
Üzeyir Hacıbəyliyə musiqi sahəsində baş verən
yeniliklər barədə məlumatlar verdiyini yazan C.Hacıbəyli opera tamaşası yaratmaq təşəbbüsünün qardaşına məxsus olduğunu bildirir və eyni zamanda
qeyd edir ki, o, öz ideyalarını mənimlə bölüşür, sonra
isə yaradıcı işin əvvəlcə ümumi şəkildə, daha sonra
təfsilatı ilə rəsmiləşdirilməsi üçün mənim fikrimi soruşurdu. Üzeyir bəyin musiqiyə meyli - marağı barə
də bəhs edən C.Hacıbəyli yazır: “Deməliyəm ki, qardaşım Üzeyir skripka çalmağı və not sistemini hələ
biz Şuşadan Bakıya köçəndən əvvəl, Qori Müəllimlər
Seminariyasında oxuyan vaxt öyrənmişdi. Tətil vaxtı,
Üzeyir Şuşaya gələndə, ifasını təkmill əşdirmək
üçün səylə məşq edir, bu isə mənə Avropa musiqiCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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sinin elementləri ilə tanış olmaq, operalardan ayrı-ayrı
motivləri və ya romansları öyrənmək imkanı verirdi”.
C.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” operası üzərində
işi necə başladıqlarını böyük məhəbbətlə qələmə alır.
Yazır ki, 1907-ci ilin baharında biz işə başladıq. Şərait
münasib idi: Üzeyirlə mən “İslamiyyə” mehmanxanasında yaşayırdıq, ailəmiz isə əyalətdə, böyük qardaşım
Zülfüqarın yanında idi. Biz mətn üzərində işləyir, lirik
nömrələri əsasən Füzulidən götürür və onları özümüzün hazırladığımız tam mətnə “qoşurduq”. Ayrı-ayrı vokal nömrələr üçün biz muğam janrları (məsələn,
Məcnunun atası üçün Rast və Çahargah, Məcnunun
özü üçün Şikəsteyi-fars, Bayatı-Şiraz, Segah və s.) və
təsniflər seçir, onları xalq musiqisindən və ya orijinal
motivlərdən götürürdük. Qardaşım bu təsnifləri nota
köçürürdü. Tədricən o, xorun çıxışları üçün polifonik tendensiyaları tətbiq edirdi. Məlumdur ki, bizim
musiqidə və ümumiyyətlə, bütün Şərq musiqisində
polifoniyalar yox idi, yalnız unisonlar və oktava vardı. Polifoniyanın tətbiqi sonralar qardaşım tərəfindən
təkmilləşdirilib. Beləliklə, bu mühüm islahatın pion
 eri
mənim qardaşım olub.
Operanın yazılmasından tamaşaya qoyulmasınadək bütün prosesləri təfsilatı ilə təsvir edən C.Hacıbəyli məşhur dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
tövsiyələrini qədirbilənliklə xatırlayaraq yazır ki, o,
Avropa musiqisi və not sistemi ilə tanış olduğu üçün
bizə qiymətli məsləhətlər verirdi. Hətta sonralar bir
dəfə pupitr arxasında Üzeyiri əvəz etmişdi.
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İşin birinci mərhələsi yekunlaşdıqdan sonra tamaşa barədə fikirləşmək, orkestr seçmək, münasib artistlər tapmaq lazım idi. Bunları, tamaşaya hazırlıq dövründə qarşıya çıxan çətinlikləri müəllif belə xatırlayır:
“Üzeyir seminariya dövründən tanıdığı keçmiş həmkarlarından ibarət simli orkestr təşkil etdi. Bu həvəskar
skripkaçılar gərgin məşqlər sayəsində öz alətlərindən
əvvəlki “danqıltı”dan fərqlənən əsl səslər çıxarmağa
nail oldular. Şərq orkestri əvvəlcə bir tar (“uzun” Zeynal), bir kamança (Oqanezaşvili) və bir qavaldan ibarət
idi. Sonradan Üzeyir not sistemi tətbiq edərək Şərq
musiqi alətlərindən ibarət böyük simli orkestr təşkil
etdi. Artistlər məsələsi isə çox mürəkkəb oldu. Opera üçün yaxşı səsə malik olan artistlər axtarıb tapmaq
lazım idi. Hələlik bizim belə artistimiz yox idi. Dram
və komediya tamaşalarında çıxış edən artistlər vardı,
amma onların ümumiyyətlə, səsi yox idi. Həqiqi müğənnilər axtarmaq da yaxşı düşmürdü, çünki heç bir
xanəndə bizim səhnədə çıxış etməmişdi, Məcnun rolu
isə sadə rol deyildi: burada həm səs, həm də kifayət
qədər mürəkkəb artistlik bacarığı lazım idi.
Münasib Leyli tapmaq məsələsi də çətin idi - o dövrdə müsəlman qadınlar səhnədə çıxış etmirdilər. Nəhayət, uzun axtarışlardan və dostlarımızla məsləhətləşəndən sonra Məmmədhüseyn Sarablının şəxsində
Məcnun tapdıq. Şəhər upravasında xidmət edən bu
şəxsin kifayət qədər yaxşı səsi vardı və həvəskar artist kimi bir neçə dəfə dram tamaşalarında çıxış etmişCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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di. Bir sözlə, səhnədə dayana bilirdi. Leyli rolunu bi
zim əmioğlu Əhməd Bədəlbəyliyə tapşırdıq. İncəbel və
bəstəboy olması, üstəlik incə gur səsi müəyyən qədər
onu qadına oxşada bilərdi (əlbəttə, o, qadın paltarı ge
yinmişdi). Leylinin adaxlısı İbn-Salam rolunu Üzeyirin
təkidli xahişi ilə mən ifa etməli idim, hərçənd səhnədə
oynamaq üçün əldən getmirdim. Məcnunun atası rolu
üçün isə əksinə, çox “şairanə” şəxs tapdıq. Bu, əslən
Qarabağdan olan qocaman müəllim Mirzə Muxtar idi.
Muğamın bilicisi olan Mirzə Muxtarın cavanlıqda yaxşı
səsi olmuşdu və bu səsdən müəyyən qədər qalmışdı”.
C.Hacıbəyli hər bir rolun ifaçısı, onların özünəxas
məziyyətləri barədə də düşüncələrini sevgi ilə oxucularla bölüşür. Təbiət etibarı ilə “baməzə adam” olan və
“hər kəsin üzündə təbəssüm yaradan”, öz rolunun öhdəsindən bacarıqla gələn Mirzə Muxtar haqqında söz
açanda yazır ki, muğamlarla tanış olması onda özün
dənrazılıq kompleksi yaradırdı. Zavallı qoca əslində
bu xüsusiyyəti ilə öz acizliyini ört-basdır etmək istəyirdi. O, bir qədər şıltaqlıq, vasvasılıq edirdi. Məşqlərdə öz nömrəsini ifa edərkən hərdən özündən çıxır,
mübahisə etməyi çox xoşlayır, amma az sonra im
provizasiyalara qoşulurdu. Qarabağın ən sərrast atıcılarından biri hesab edilən tarzən “uzun Zeynal”ı C.
Hacıbəyli “tündməcaz adam” kimi xatırlayır: “Mirzə
Muxtar öz partiyasının ifasını başa çatdırmalı olanda
təzədən bitib-tükənməz improvizələrə başlayırdi. Bu
halda tarzən “uzun Zeynal” təzədən sim seçməli olur,
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bu isə onu əsəbiləşdirirdi. O, Mirzə Muxtara müraciətlə hirsli-hirsli deyirdi: “A Mirzə, qurtar daaa...!”. Mir
zə Muxtar da acıqlı tərzdə etiraz edirdi: “Rəhmətliyin
oğlu, qoymarsan musiqimi tamam eliyəm!”.
Leylinin atası obrazının ifaçısını isə C.Hacıbəyli belə
təqdim edir: “Leylinin atası rolu o vaxt hələ həvəskar
gənc olan İmran Qasımova tapşırıldı. Peşəsi podratçılıq olan bu adam bizim təşəbbüsümüzdə çox fəal iştirak edirdi. Onun çox cingiltili səsi vardı (elə buna görə
bizim dəvətimizi ürəkdən qəbul edirdi), lakin Şərq
musiqisinin qanunlarına yaxşı bələd idi. Bəzən muğama aludə olur və yüksək notlarda detonasiya edirdi”.
Xoreoqrafiya (balet) məsələsi C.Hacıbəylinin məktəb yoldaşlarından birinə - beş qardaş olan Vəzirovların ortancılı Bəhram Vəzirova tapşırıldı. Müəllifin fik
rincə, Bəhramın improvizasiyası çox uğurlu oldu. Və o
vaxta qədər ərəb rəqslərini öz gözləri ilə görmək imkanı olmayan tamaşaçılar vəcdə gəlmişdi. Bunu deməyə
ehtiyac varmı ki, baletmeyster özü də heç vaxt ərəb
rəqsi görməmişdi.
Artistlər haqqında kifayət qədər geniş və maraqlı məlumat verdikdən sonra operaya hazırlığın digər
problemlərindən söz açan C.Hacıbəyli yazır: “Personajların sayı artdıqca məşqlər üçün münasib yer barədə fikirləşmək lazım idi, çünki mehmanxanada bizim
qaldığımız otağa bu qədər adam yerləşmirdi. “Leylinin atası” İmran Qasımov böyük zalı olan öz evini təklif etdi və biz bəzi məşqləri orada təşkil etdik... Məşq
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lərimiz gah burada, gah başqa bir yerdə, harada imkan
düşsə davam edirdi”.
C.Hacıbəyli məşq proseslərini də çox məharətlə, az
qala canlı şəkildə oxuculara çatdırır: “Əvvəlcə, ifaçılar
arasında böyük uyğunsuzluq vardı. Hər kəs səhnə in
tizamının və ifanın dəqiqliyinin ziyanına fərqlənməyə
çalışırdı. Xüsusən Mirzə Muxtar özünü lap “Enfant
terriblr” (şıltaq uşaq) kimi aparırdı. O, partituradakı
tapşırıqlardan daha çox, özünün böyük sənət bilicisi
kimi nüfuzunun qayğısına qalırdı. Leylinin atası rolunu ifa edən İmran Qasımova gəldikdə isə, o, Şərq musiqisinin mürəkkəb əsaslarını yetərincə bilmirdi və bu
boşluğu qeyri-məhdud səs diapazonu hesabına (o, üç
oktava oxuya bilirdi) doldurmağa çalışırdı. Nəticədə o,
çox tez-tez detonasiya edirdi. Üzeyir və mən onu belindəki adamın onu dəhmərləməsini gözləmədən yerindən ox kimi qopub, cilovu gəmirə-gəmirə irəli cuman və hər dəqiqə uçuruma yuvarlan-mağa risk edən
harın ata bənzədirdik. Onu öyrətmək üçün çox əziyyət
çəkməli olduq.
Xorda oxuyanlara öz nömrələrini ifa edərkən qayda gözləməyi, döyüşçülərə isə (belələri də vardı) dava
zamanı ifrata varmamağı və öz zərbələrini musiqi tempi ilə uyğunlaşdırmağı öyrətmək də çətin idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu gərgin işin çox böyük hissəsini qardaşım Üzeyir yerinə yetirirdi. Bəzən o, gecə
saat ikiyə-üçə qədər masa arxasında əyləşir, heyrətamiz səbr və inadkarlıqla musiqili-vokal ifa üçün har
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

248

Abid Tahirli

monik səhnə ansamblı yaratmağa çalışırdı. Mən də imkanım daxilində ona kömək edirdim”.
C.Hacıbəyli tərəqqipərvər xadimlər, eləcə də
“Nicat” maarifçilik cəmiyyəti ətrafında birləşmiş
mütərəqqi ziyalılar tərəfindən “Leyli və Məcnun”
operasını yaratmaq ideyasının maraq və rəğbətlə qarşılandığını, niyyətimizin ciddi olmasını yəqin edəndən
sonra ilk milli operanın taleyində daha yaxından iştirak etməyə başladığını, “Nicat” cəmiyyətin rəhbərlərindən, redaktoru məşhur Azərbaycan-türk publisisti və siyasi xadim Əhməd bəy Ağaoğlu olan “İrşad”
qəzetini maliyyələşdirən İsabəy Aşurbəyovun xüsusilə fəallıq göstərdiyini vurğulayır və İsa Aşurbəyov
haqqında belə davam edir: “İsabəylə “İrşad” qəzetindən dost idik. Mənim qardaşım Üzeyir həmin qəzetin əsas əməkdaşlarından biri (mən özüm də jurnalist
fəaliyyətimə bu qəzetdə başlamışam), İsabəy isə naşir
idi. Dostumuz İsabəy hər vasitə ilə bizə kömək etməyə
çalışırdı”.
Lakin bəzilərinin, elə İmranın böyük qardaşı, köhnə düşüncəli Hacı Qasımovun opera məsələsinə şübhə
ilə yanaşdığını qeyd edən C.Hacıbəyli yazır: “.. bütün
bunlar ona yabançı, qəribə görünürdü. O, başını yelləyərək deyirdi: “Bundan heç nə çıxmayacaq!” Ona
(təkcə ona yox, çoxlarına) elə gəlirdi ki, biz əlçatmaz,
fantastik, qeyri-təbii, üstəlik adi müsəlman gerçəkliyi ilə bir araya sığmayan, qəbahətli bir fenomen üçün
çalışırıq”. Amma bütün çətinliklərə rəğmən tamaşaya
hazırlıq, məşqlər fasiləsiz davam edirdi.
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C.Hacıbəyli qələmi ilə oxucunu düşündürməyi,
həyəcanlandırmağın mahir ustasıdır. Bütün bu təsvirlərdən sonra o, oxucunu intizardan qurtarır: “Nəhayət, əlamətdar gün, daha doğrusu əlamətdar axşam
gəlib yetişdi... Bu hadisənin hansı gündə və hətta hansı
mövsümdə olması yadımda deyil, təkcə onu xatırlayıram ki, 1908-ci il idi... Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı
və Tağıyev teatrının tamaşaçılarla dolu zalı gərgin ma
raqla tamaşanı izləməyə başladı.
Adətən teatrda hay-küy salan tamaşaçılar bu dəfə
bütün tamaşa boyu susmuşdular, onlar hətta aktyorları alqışlamağa da cəsarət etmirdilər. Yalnız xüsusilə
sentimental tamaşaçıların gözlərindən axan yaş və
Leylinin atası öz qızını Məcnuna verməkdən qəti imtina edərkən onların həyəcanlanması görünürdü. Alqış
sədaları yalnız tamaşanın sonunda eşidildi və bütün
bu müddətdə özünü təmkinli aparan tamaşaçılar nə
hayət, indiyə qədər görünməmiş tamaşadan duyduqları məmnunluq və ləzzət hissi-ni ifadə etdilər.
Müəyyən mənada həvəskarların hazırladığı ilk
Azərbaycan operasının tamaşası belə başlandı və başa
çatdı”.
Əsərdə bəzi mübahisəli məqamlar olsa da (nəzərə
almaq lazımdır ki, xatirə məlum hadisədən 40-50 il
sonra qürbətdə, heç bir mənbəyə, tarixi sənədə yox,
yalnız yaddaşın gücünə istinad edilərək qələmə alınmışdır), bir sıra ədəbi, tarixi və mədəni hadisələrin
tədqiqi və dəyərləndirilməsi baxımından mühüm əhə
miyyət kəsb edir.
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Ç

CEYHUN HACIBƏYLININ
ARAŞDIRMALARI

oxşaxəli, çoxsahəli fəaliyyəti ilə xalqımızın
istiqlal mücadiləsi tarixində olduğu kimi,
ədəbi-mədəni, mətbu həyatında da xidmətlər göstərən C.Hacıbəylinin folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, sənətşünaslıq, tarix və politologiya istiqamətlərində araşdırmaları bu gün də aktuallığını və
əhəmiyyətini itirməmişdir. Fikrimizcə, C.Hacıbəylinin
araşdırmaları barədə dolğun, sistemli elmi-nəzəri nəticələr əldə etmək üçün ayrı-ayrı tədqiqat sahələrinə
müvafiq olaraq onun qələmə aldığı əsərlərin təsnifa
tını verməklə təhlil etmək və dəyərləndirmək məqsədəuyğundur.
1. Ədəbiyyarşünaslığa, tariximizə, mətbuat, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin həyat və yaradıcılığına dair əsərləri
Hələ ilk yaradıcılığı dövründə ədəbiyyat tarixi və
ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinə maraq göstərən C.Hacıbəyli sahə ilə bağlı bir sıra dəyərli məqalələr yazmış
və dövrün mətbu orqanlarında dərc etdirmişdir. Mühacirətəqədərki dövrdə C.Hacıb
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biyyatşünas, maarifpərvər din xadimi, M.F.Axundza
dənin məsləhəti ilə tərtib etdiyi “Azərbaycanda məşhur olan şüəaranın əşarına məcmuədir” adlı dördcild
lik əsəri ilə milli ədəbiyyat tariximizin öyrənilməsinə
qiymətli töhfə verən (həmin əsərdə XVIII - XIX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Azərbaycan şairlərinin əsər
lərindən nümunələr toplanılmışdır) Mirzə Hüseyn
Əfəndi Qayıbov haqqında (1830-1917) yazdığı məqa
ləni bu gün də ədəbiyyatşünaslığımızın dəyərli qay
naqlarından hesab etmək olar. Şair, yazıçı, alim, tərcüməçi Abbasqulu Ağa Bakıxanov haqqında C.Hacı
bəylinin Fransa mətbuatında dərc etdirdiyi məqalə
həm Vətənimizin, onun şöhrətli övladlarının tanıdılması, həm də A.Bakıxanovun irsinin tədqiqi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Mühacirətdə ikən də Azərbaycanın ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənətini təbliğ
etməyə çalışan C.Hacıbəylinin fransız mətbuatında qəzet və jurnallarında dərc etdirdiyi məqalələr daha
çox diqqətəlayiqdir.
Abbasqulu Ağa Bakıxanov haqqında 1934-cü ildə
“İki dünyanın jurnalı”nda dərc etdirdiyi məqalənin
əvvəlində C.Hacıbəyli göstərir ki, Qafqaz xalqlarının
tarixinə həsr edilmiş əsərlər çox azdır. Qədim tarixçilər, xüsusilə ərəb, yunan və farslar bu barədə təsadüf
dən-təsadüfə, daha çox müdaxilə və basqınları təsvir
edərkən bəhs etmişlər. O, təəssüflə yazırdı ki, biz öz tariximizi, xüsusilə monqol müdaxiləsindən başlamış rus
işğalınadək olan dövr haqqında çox az bilirik.
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Azərbaycan XX əsrin sonunda ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdə C.Hacıbəylinin 30-cu illərin ortalarında xarici mətbuatda qaldırdığı problem bütün çılpaqlığı ilə özünü göstərdi. “Tarix” ideologiyaya xidmət
etdiyi üçün yaşamadı. Sovet tarixçiləri həm son 70 ilin
saxta tarixini yazmışlar, həm də əvvəlki dövrləri təhrif etmiş, bir çox tarixi faktlara qəsdən, bilərəkdən göz
yummuşlar. SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycan xalqı
qarşısında bütün çətinliyi ilə duran suallardan biri də
tariximiz oldu. İş o yerə çatmışdı ki, xalqımızın, dilimizin adı, Konstitusiyada onların necə adlandırılması
referenduma çıxarıldı. Bütün bu problemlər şübhəsiz
ki, tariximizdəki, daha dəqiq desək, tarix haqqında yazılan əsərlərimizdəki boşluqların, çatışmazlıqların nəticəsi idi. C.Hacıbəyli 1934-cü ildə yazırdı ki, “bu boşluğu, qismən də olsa, Abbasqulu Ağa Bakıxanov adlı
bir azərbaycanlı alimin “Gülüstani-İrəm” əsəri doldura bilər.
O, əsərin əhəmiyyətini qeyd etdikdən sonra “Gülüstani-İrəm”in nəşr olunub-olunmaması barədə fikir
və mülahizələrini bölüşür. Qeyd edir ki, onun bəhs et
diyi variant rus dilindədir və 320 səhifədən ibarətdir.
Müəllifin fikrincə, “Şirvanın və Dağıstanın tarixi” adlanan rus variantı stilistik və qrammatik cəhətdən zəifdir, bununla belə əhəmiyyətini itirmir. Məlum olur ki,
rus variantında müqəddimədən sonra 21 səhifə ölkənin coğrafi təyinini və təsvirini verir. Əsər beş dövrə
həsr olunmuş beş hissəyə bölünüb: “Qədim dövrdən
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ərəblərin Qafqazda peyda olmasına kimi” adlanan I
hissə 30 səhifədən ibarətdir və burada həmin dövrün
tarixi mənzərəsi ətraflı işıqlandırılır. 40 səhifəlik II hissə ərəblərin fəthindən (VII əsrin ortaları) monqol işğalı
(VIII əsrin ortaları) arasındakı dövrə həsr olunub. 27
səhifəlik III hissə monqol-tatar müdaxiləsindən İranda
Səfəvilər sülaləsinin taxta çıxmasınadək (XV əsr) tarixi
əhatə edir və bu sülalənin bütün hökmdarlarının siyahısını nəzərə çatdırır. Ən böyük, 96 səhifəlik IV hissə
XV əsrdən Nadir şahın ölümünə qədərki dövrdən bəhs
edir (XVIII əsrin ortaları). Nəhayət, 75 səhifədən ibarət
olan V hissə ölkənin Nadir şahın ölümündən Rusiya və
İran arasındakı Gülüstan müqaviləsinədək (XIX əsrin
əvvəli) olan dövrü təsvir edir. 17 səhifəlik əlavə Şirvan
və qonşu ərazilərin “diqqətəlayiq adamların, ziyalı və
alimlərin həyatına aid kiçik qeydlərə həsr olunub. Bu
əlavə bütün müsəlman aləmində məşhur olan Xaqani,
Fələki, Çələbi, Nizami, Əbül-üla və s. kimi 20-yə yaxın
şəxsin tərcümeyi-halından ibarətdir.
C.Hacıbəyli göstərir ki, A.Bakıxanov bunlardan
başqa daha 30 nəfərə yaxın Şirvan mənşəli yazıçının
adını çəkir. Müəllif yazır: “O, əsəri öz şəxsi həyatına aid bəzi detalları verməklə bitirir və deyir ki, “bu,
onun qürur hissindən deyil, adətə hörmətdən və onun
məhz bu ölkədən çıxmasından doğan məğrurluqdan
irəli gəlir”. “Başqaları qızılgül və jasmin, mən isə yalnız itburnu gülü olsam da, bu bizə eyni gül bağından
olmağımıza mane olmur”.
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Daha sonra C.Hacıbəyli A.Bakıxanovun tərcümeyi-halından bəhs edir. Ədəbi təxəllüsü “Qüdsi” olan
Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1794-cü ildə Bakı xanlığının Əmiracan kəndində anadan olmuşdur. Özünün
dediyinə görə, 7 yaşında təhsilə başlamasına baxmayaraq, gənclik çağına qədər fars dilindən başqa heç
bir şey öyrənə bilməmişdi, aramsız müharibələr və
təhlükəsizliyin təmin olunmaması müntəzəm təhsil al
masına mane olub. 17 yaşında o, ərəb dilini və elmləri
öyrənməyə başlayıb və on il tamamında ziyalı adına
müəyyən dərəcədə nail olub. Bu vaxt rus ordusunun
baş komandiri Yermolov onu Tiflisə, öz yanına çağırıb
apardı. Məhz bu vaxtdan etibarən Abbasqulu Ağa rus
dilini və onun vasitəsilə, qərb elmlərini və ədəbiyyatını öyrənməyə başlayır. O, özünün ilk səyahətinə başlayır və Şirvanı, Ermənistanı, Dağıstanı, Çerkeziyanı,
Gürcüstanı, Anadolunu dolanaraq adamları və digər
gördüyü hadisələri müşahidə edir. Rus-türk, rus-İran
müharibələri və sülh bağlanması vaxtı o, rus şahzadə
generalı Paskeviçin yanında idi. 1833-cü ildə Abbasqulu Ağa özünün son tədqiqat səyahətinə çıxır. Şimali
Qafqaz, Don hövzəsi, Ukrayna, Rusiya, Latviya, Litva
və Polşanı gəzərək, hər yerdə ədəbiyyat və elm adamları ilə münasibətə girir.
C.Hacıbəyli mühacirətdə qələmə aldığı yazıları
əcnəbi oxucuları daha çox Azərbaycan təfəkkür və həyat tərzi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə tanış etməyə
çalışırdı. Bu mənada “yalnız elm və ziya bizə yer
üzündə xoşbəxtlik gətirə bilər və ölümdən sonra bizim
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mövcudluğumuzu təmin edər” - deyən A.Bakıxanovla
C.Hacıbəylini bir-birinə bağlayan mənəvi tellər parlaq təzahür edir. Adı çəkilən məqaləsində C.Hacıbəyli
A.Bakıxanovun qələmə aldığı daha on bir əsərini qeyd
edir və hər birinin mövzusu haqqında bir-iki cümlə ilə
məlumat verir.
C.Hacıbəyli məsləkinə, məramına sadiq olan, qələminə hörmət edən tədqiqatçılardandır. Nəyinsə xatirinə olanı şişirtmək, yaxud azaltmaq onun təbiətinə
yaddır. Təsadüfi deyil ki, böyük qələm sahibi A.Bakıxanovun əsərinin müsbət keyfiyyətlərini qeyd etməklə
yanaşı, onun nöqsanlarını da deməkdən çəkinmir. O,
bəzən faktların azlığını, bəzən də hadisələr arasında
əlaqələrin olmadığını xüsusilə vurğulayır. Həm də böyük mədəniyyət, mərifət sahibi olan C.Hacıbəyli bunu
A.Bakıxanovla yox, dövrün, dövranın obyektiv, subyektiv amilləri ilə bağlayır. Müəllif A.Bakıxanovun
bir etirafını təqdim etməklə onu oxucunun nəzərində
daha da yüksəldir. C.Hacıbəyli yazır: “Bununla belə,
müəllif etiraf edir ki, “onun sadə gücü və mümkünatı müqabilində girişdiyi iş çox ağırdır; məhz buna
görə o, öz oxucusundan, başqasının səhvini müdafiə
etməyin tərifəlayiq keyfiyyət olduğunu xatırladaraq
öz şəxsi çatışmazlıqlarına görə iltifat istəyir”. Kitabın
müqəddiməsində o, haqlı olaraq deyir: “Nə salnamə,
nə xronika, nə adət, nə də abidələr bizə Qafqazda baş
verən tarixi hadisələri bütün dolğunluğu ilə tanıda
bilər. Çoxsaylı basqınlar, arasıkəsilməyən mühariCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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bələr, viranlar tarixçilərin istifadə edə bildiyi sənədlərdən daha çoxunu yoxa çıxarıb. Qonşu xalqların
salnamələri və ənənələri bu mövzuda bizi məmnun
edən heç bir şey özündən təsvir etmir. Bununla belə,
“işin çətinliyi onu görməyə cəhd etməkdən boyun qa
çırmağa bəhanə vermir” ərəb atalar sözünü yadıma
salaraq bütün məkan daxilində material toplamağa,
pərakəndə faktları müqayisə və analiz etməyə, abidə
və mətnlərin vasitəsi ilə ənənələri yoxlamağa çalışdım.
Beləliklə, salnamələr, sənədlər, pul sikkələri, əlyazmalar və sələflərin və müasirlərin cürbəcür şəhadətlərini
ələ keçirərək, tarixçinin başlıca vəzifəsinə uyğun gəlməyə səy edərək bu əsəri yaratmağa nail oldum: fakt
ları elə ardıcıllıq və metodla göstərmək ki, dindaşlarıma və əcnəbilərə qarşı qərəzsizliyi tam saxlayım və
unutmayım ki, bəşər övladı bütövlükdə vahid bir ailə
təşkil edir və Yer kürəsi ümumi vətəndir”.
C.Hacıbəylinin görkəmli yazıçı-publisist İsmayıl
Qaspiralı, milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi, ədəbiyyat və mətbuat xadimlərindən Qasım bəy
Zakir, Mirzə Ələkbər Sabir, Abdulla bəy Divanbəyoğlu, Haşım bəy Vəzirov ,istedadlı aktyor Hüseyn Ərəblinski, tanınmış tatar şairi Abdulla Tukay, görkəmli
macar türkoloqu Yuli Remet, gürcü şairi, yazıçı, ictimai
xadim Akaki Sereteli klassik Şərq poeziyasını parlaq
simaları Hafiz Şirazi, Əbülqasım Firdovsi kimi ədəbiy
yat, mədəniyyət xadimlərinə həsr etdiyi yazılar onun
maraq dairəsinin zənginliyinə, eyni zamanda, peşəkar,
səriştəli tədqiqatçı olduğuna dəlalət edir.
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Ceyhun Hacıbəylinin sevə-sevə haqqında bəhs etdiyi İsmayıl Qaspiralı türk dünyasının mədəni, mətbu-ictimai-mənəvi tarixində misilsiz rol oynamışdır.
Təsadüfi deyil ki, xalqımızın tarixində və taleyində mühüm rol oynamış Firidun bəy Köçərli, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Nəriman Nərimanov, Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə, Haşım bəy Vəzirov, Əhməd bəy Ağaoğlu,
Əli bəy Hüseynzadə, Əliabbas Müznib, Məhəmməd
Hadi, Sultan Məcid Qənizadə, Xəlil Xasməmmədov,
Cəlil Məmmədquluzadə, Əhməd Cavad… kimi parlaq
simalar, eləcə də digər türk xalqlarının Ziya Göyalp,
Mehmet Əmin Yurdaqul, Yusif Akçuraoğlu, Çələbi
Cahan, Cəfər Seydəhməd Krımər, Fuad Körpülüzadə,
Məhəmməd Fatih Kərimi, Ayaz bəy İshaqi, Abdullah
Battal kimi görkəmli xadimlər ideyalarının, əməllərinin təsir gücü, əhatə dairəsi və yaşarlılığına görə türk
xalqlarının çar Rusiyası sərhədləri daxilində yetişdirdiyi ən qüdrətli nümayəndələrindən biri İsmayıl Qaspiralı, onun xidmətləri, həyat və fəaliyyəti, irsi haqqında
şükranlıqla bəhs etmişlər. Onun həmişəyaşar ideyaları taleyin hökmü ilə dünyaya səpələnmiş böyük bir
millətin illər uzunu arzu və istəklərini əks etdirməklə
bərabər, tərəqqi, dirçəliş, xilas yoluna işıq saçmışdır.
Əbədiyaşarlılıq statusu almış bu ideya çox yığcam şəkildə belə ifadə olunmuşdur: “Dil, fikir və iş birliyi”.
Bu ideyanın formalaşmasına, sonralar isə alovlu təbliğinə İ.Qaspiralı bütün həyatını həsr etmişdir.
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İ.Qaspiralı 1851-ci ildə Krımın Bağçasaray şəhəri
yaxınlığındakı Avcı kəndində dünyaya göz açmışdır.
Atası Mustafa ağa Qaspiralı kəndindən olduğu üçün
İsmayıl bəy özünə Qaspiralı soyadını götürmüşdür.
İlk təhsilini Ağmeçiddə alan İsmayıl bəy Moskva şəhərində hərbi liseydə oxumuş, 1868-ci ildən isə müəllimliyə başlamışdır. Moskva, sonralar Paris (1871-74-cü
illərdə İsmayıl bəy Fransada yaşamışdır) mühiti gələ
cəyin böyük ziyalısında bu qənaəti formalaşdırmışdır
ki, xalqın cəhalətdən xilası, tərəqqisi üçün onun maariflənməsi yeganə yoldur. İsmayıl bəy bu yolda yorulmadan çalışır, məktəblər açır, qəzet buraxmağa səy
göstərir. Araşdırmalarının, müşahidələrinin və səfərlərinin nəticəsi kimi bu illər iki kitab yazır: “Avropa
mədəniyyətinə bir nəzəri-müvazinə”, “Rusiya müsəlmanları”. İnadkarlığı, gərgin zəhməti bahasına İsmayıl
bəy əvvəlcə “Tonğuc” (1881), “Mirati-cədid” (1882) qəzetlərini, sonra isə Rusiya müsəlmanlarının mətbuat,
mədəniyyət tarixində parlaq rol oynamış “Tərcüman”ı
(1883-cü il, 10 aprel) buraxmağa nail olur.
Heç şübhəsiz, Bağçasaraydan parlayan - bütün türk
dünyasına işıq salan bir ulduz - İsmayıl bəy Qaspiralı şəxsiyyətinə Azərbaycan ziyalıları da böyük maraq
göstərir, onunla əməkdaşlıq edirdilər. Xalqımızın Əli
bəy Hüseynzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd
bəy Ağayev kimi simaları İsmayıl bəylə, onun qəzeti
“Tərcüman”la müntəzəm əlaqə saxlamışlar. Dövrünün
fəal, məhsuldar və mütərəqqi ziyalılarından sayılan C.
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Hacıbəyli üçün də İsmayıl bəy Qaspiralı örnək, öndər
idi. Bunu C.Hacıbəylinin İsmayıl bəy Qaspiralının vəfatı münasibətilə “Kaspi” qəzetində dərc etdirdiyi “İsmayıl bəy Qaspiralının xatirəsinə” adlı yazısında (93)
aydın görmək olur. Ceyhun bəy 1914-cü ilin əvvəllərində Petroqradda İsmayıl bəylə görüşmüş və bu gö
rüş onda böyük təəssürat oyatmışdır: “Onun işləmək
ehtirası ilə nəfəs alan simasına, canlı, ağıllı gözlərinə
baxdıqca qocalıqdan uzaq, qüdrətli, güclü səsinə qu
laq asdıqca, mən öz-özümə demişdim: bax, bu insan
öz zəhmətinin bəhrəsini görəcəkdir. Və mən o zaman
yanılmamışdım”.
İsmayıl bəyin xəstələnməsi xəbəri bütün müsəlman dünyasını həyəcanlandırmışdı, qəzetlər “nəhəng
publisistin” səhhəti barədə xəbərlər dərc edir, adamlar ibadət zamanı “əziz xəstənin” sağalmasını dua
edirdilər. Müsəlman mətbuatının və ictimaiyyətinin
bu həyəcanı İsmayıl bəyə olan məhəbbətin təzahürü
idi. “Və həqiqətən də İ.Qaspiralı kimi xadimi qiymətləndirməmək mümkün deyildi. Özünü müsəlman sa
yan kəs bütün həyatını xalqa həsr etmiş, 35 il ərzində
xalqın maddi, mənəvi keşiyində durmuş insanın taleyinə laqeyd qala bilməzdi. Özünü müsəlman sayan kəs
bəzən həyata keçməyən, lakin nəcibliyini, faydalılığını
az da olsa, itirməyən böyük fikir və ideyalar sahibinin
ölümünə bütün qəlbi ilə yas saxlamaya bilməzdi”.
C.Hacıbəyli “Tərcüman”ın redaktorunun xatirəsinə həsr etdiyi məqalədə oxucunun diqqətini İ.Qaspiralı kəlamının, nüfuzunun təkcə öz xalqı arasınCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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da yox, bütün Rusiya, dünya müsəlmanları, Avropa
mətbuatı və şərqşünasları arasında hakim, həlledici
olduğuna yönəldir: “…Onun sahib olduğu erudisiyaya nəinki bütün dünyanın tək-tək müsəlmanları,
hətta hər hansı bir avropalı həsəd apara bilərdi”. “…
Şərq dünyası ilə məşğul olan Avropa mətbuatı etiraf
etmişdir ki, İ.Qaspiralının hər bir sözü və fikri onların arasında böyük çəkiyə sahibdir”. “Onun səsini
demək olar ki, bütün dünya müsəlmanları eşidirdi”.
“…Onun Hindistanda, Misirdə, Türkiyədəki mühazi
rələrinin bəhrəsini görürük”.
C.Hacıbəylinin fikrincə, İ.Qaspiralı siyasətçi deyildi,
siyasət məsələləri, beynəlxalq münasibətlər, bu və ya
başqa qrupun hüquqi vəziyyəti onu yalnız bir jurnalistə
lazım olan səviyyədə maraqlandırırdı. C.Hacıbəyliyə
İ.Qaspiralının fikir və ideyaları çox yaxın, doğma idi.
Məhaz bu səbəbdən o, İsmayıl bəyi düşündürən, narahat edən problemləri, onun məqsəd və məramlarını çox
məharətlə açıqlayırdı: “Uşaq doğulduğu mühitdə öz
mənsubiyyətini ən əvvəl dili ilə izhar edir. Onu əhatə
edən mühiti digərlərindən fərqləndirən dini və sair münasibətlər hələlik uşağa məlum olmasa da, körpə başqalarından fərqini özünəməxsus vasitə ilə - dillə bildirir”.
C.Hacıbəyliyə görə, sadə və ilk baxışdan diqqəti
cəlb etməyən bu amil - dil bəşəriyyət üçün böyük və
birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. İnsanları bir-birinə bağlayan, onlar arasında əlaqə, ünsiyyət vasitəsi
rolunu oynayan dildir. Məhz bu amil eyni dildə danışanların qohumluğuna, birliyinə dəlalət etmirmi?
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C.Hacıbəyli göstərir ki, İ.Qaspiralı bu fikri rəhbər tutaraq, Rusiya türklərinin dilində “Tərcüman” qəzetinin nəşrinə başlamışdır. Qəzet bütün türklərin dilinin
cilalanmasına, ortaq varianta gətirilməsinə və birləşməsinə xidmət etməli idi. Məqalə müəllifi yazırdı:
“O (İ.Qaspiralı nəzərdə tutulur - T.A.) deyirdi: Rusiya tatarları adlandırılanlar hamısı bir ailədəndir: uyğur türk ailəsindən. Onların bir ümumi dili var - türk
dili. Ayrı-ayrı ailələrdə bu dildə baş verən dəyişikliklər, türk dilinin dialektlərə bölünməsi tarixi-siyasi
hadisələrin nəticəsində baş vermişdir”. İ.Qaspiralının
fikrincə, bütün türklər onlar üçün nə vaxtsa, ümumi
və doğma dil olmuş türkcədə birləşməyə çalışmalıdırlar. Böyük idealistin bu mütərəqqi, bəşəri ideyasının
həm müsəlmanlar, həm də rus şərqşünasları arasında əleyhdarları vardı. Lakin İsmayıl bəy öz fikrindən
dönmür və bu yolda fədakarlıqla çalışırdı. C.Hacıbəyliyə görə, İ.Qaspiralı bu sahədə çox şeyə nail olmuşdu:
“Onun “Tərcüman”ını – Rusiya müsəlmanlarını dillə
birləşdirən orqanını Volqaboyunda və Sibirdə, Türkmənistanda və Krımda, bizim Qafqazda oxuyurlar. Və
başa düşürlər. Mərhum idealist də bunu arzulayırdı”.
C.Hacıbəyli məqaləsinin sonunda göstərir ki, 32 il
ərzində Rusiyanın türk müəlmanlarını birliyə çağıran
İ.Qaspiralı ölümü ilə də onları birləşdirdi. İsmayıl bəyin vəfatı onların ümumi kədərinə çevrildi.
İllər uzunu Sovet təbliğat maşını ilə “panislamist”,
“pantürkist”, “millətçi” kimi ibarələrlə gözdən salıCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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nan, ideya və istəkləri xalqdan gizlədilən İ.Qaspiralı
haqqında C.Hacıbəylinin yazdıqları iki cəhətdən qiymətlidir. Bu məqalə bir tərəfdən İ.Qaspiralının türk
dünyasındakı yeri, xidməti və nüfuzu haqqında məlumatları zənginləşdirirsə, digər tərəfdən, C.Hacıbəylinin özünün mövqeyi, idealları, məram və istəkləri
barədə təsəvvürü genişləndirir.
C.Hacıbəyli sevə-sevə “mədəniyyətimizin pioneri”
adlandırdığı milli mətbuatımızın yaradıcısı Həsən bəy
Zərdabinin həyat və fəaliyyətinə də dəfələrlə məqalələr
həsr etmişdir. Bu baxımdan, onun “Kaspi” qəzetində
dərc olunan və “Həsən bəy Məlikovun xatirəsi” (90)
və “Müsəlmanın qeydləri” rubrikası ilə “Yeddi il” adlı
məqalələri (95) diqqəti xüsusilə cəlb edir. C.Hacıbəyli
Həsən bəy Zərdabi ideya və əməllərinin daim aktual və
əhəmiyyətli olduğunu diqqətə çatdırır və bu məsələnin
həmişə gündəlikdə saxlanılmasında qələm əhlinin üzərinə böyük vəzifə düşdüyünü vurğulayır.
Daha sonra C.Hacıbəyli cəmiyyətin ictimai həyata
və fəaliyyətə biganəlyindən, laqeydliyindən təəssüf və
ürək ağrısı ilə bəhs edir. O, məqaləsində ətalət və cə
halət içində boğulan, eyni zamanda, hər cür yeniliyə
qarşı amansız müqavimət göstərən mövcud cəmiyyətlə H.Zərdabi ideyalarının mücadiləsini, çarpışmasını
canlı və obrazlı təqdim edir: “Qaranlıqlar üzərinə əsl
ziyalı kimi gedirdi. Onun məramı, məqsədi o qədər
möhtəşəm, əzəmətli idi ki, hər cür şəxsi inciklik başlanan missiyanı yarımçıq qoya bilməzdi. Həsən bəy
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çörək qədər həyati məsələlərdə belə öz şəxsi mənafe
yini ictimai maraqlara qurban verməyə özündə güc,
qüdrət tapdı. Qəzada ona qəti təklif edildi: ya xidməti
Yekaterinoqradda - yəni Qafqazdan kənarda davam
etdirməli, ya istefa verməli! Həsən bəy ikincini seçdi. Çünki mənsub olduğu xalqdan kənarda ona həyat yox idi”. C.Hacıbəylini düşündürən, narahat edən
suallar çoxdur: nə üçün Həsən bəyin proqramlarının,
islahatlarının, ideya və əməllərinin icraçıları, davam
çıları yetişmir? 30-40 il bundan əvvəl xeyriyyəçilik,
maarifçilik cəmiyyətlərinə, teatra, mətbuata tələbat
olduğu bir halda, niyə indi yeni tələbatlar yaranmır?
Görkəmli publisist adamlara təsir etmək, onların hisslərinə toxunmaq, onları hərəkətə gətirmək üçün sözün
qüvvəsindən, qüdrətindən çox məharətlə istifadə edir:
“Mərhum Həsən bəyin şəxsiyyəti və tərcümeyi-halına
aid keyfiyyətlərdən danışmayacağam; bütün həyatını
doğma Vətənə və ölkəyə həsr edən adamın hansı və
ziyyətdə bizi tərk etdiyindən, dünyasını dəyişdiyindən
danışmayacağam; müsəlman cəmiyyətinin bu insanın
xatirəsinə və ondan sonra qalan ailəsinə təəccüb doğuran münasibətindən danışmayacağam. Həsən bəyin
xatirəsini heç olmasa, adi qəbir daşı ilə əbədiləşdirmək
fikrini dəfələrlə təkrarlayan ziyalıların nümayəndələrindən soruşmayacağam ki, bəs fikirlərinizə, ideyalarınıza nə oldu, niyə onlar söndü? Şəxsi məmnunluğun
rəhnini ictimai səadətdə görən mərhumun baxışlarında qalmamaq arzusu ilə bütün bu suallardan mən
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

264

Abid Tahirli

sükutla yan keçirəm. Həsən bəyin unudulmuş xatirəsində mən əksinə ucalığı, yüksəkliyi, təmiz Bibliya təzahürü görürəm ki, ondan bütün həyatını xalqına həsr
edən, əvəzində nə sağlığında, nə də vəfatından sonra
mükafat almayan insan haqqında gözəl əfsanə yaratmaq olar. Elə bil ki, Həsən bəyin həyatı da, ölümü də
cəmiyyət üçün qurbanlıq idi. Bu vəziyyətdə hansısa
bir sirr, müəmma var. Biz o xalqıq ki, xan və müstəbidlərin zorakılığından bizi xilas edən cəngavər igidlə
rin şərəfinə şeir qoşur, onları minnətdarlıq hissi ilə yad
edirik”. C.Hacıbəyli axtarışlarının məğzi, mahiyyəti,
ideyası, amalı maarifçilik missiyasına xidmət etməsidir ki, onun da qida mənbəyi müəllifin təhsilə, məktəbə tükənməz sevgisidir. O, məqalələrində mətbuatı
cəmiyyətin dirçəlişi üçün mühüm vasitə, millətin nicat
yolu hesab etdiyindən mətbuat xadimlərinin əməyini,
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirir, onların xatirəsinin
ehtiramla yad edilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırırdı. Ceyhun bəy ona müxtəlif sahələrdə ilk addımı
atmağı öyrədən, ona zəngin miras, irs qoyan, onu mə
dəni həyata alışdıran xadimi unutmamağa səsləyir.
Digər xalqlar ona xidmət göstərən övladlarının xatirəsini əziz tutur, ona abidə qoyur, adını əbədiləşdirir, ai
ləsinə qayğı göstərir. Bizdə isə tamamilə əksinədir.
C.Hacıbəylinin tənqid hədəfində cəmiyyətin bütün üzvləridir, dövlət qurumlarıdır, ictimai və xeyriyyə təşkilatlarıdır O yazır ki, biz nəinki Həsən bəyə
abidə ucaltmadıq, heç adi qəbirüstü daş qoymaq
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üçün onun həyat yoldaşına kömək etməyə gəlmədik,
biz nəinki Həsən bəyin adını və xatirəsini əbədiləşdirmədik, hətta onun tamamilə unudulması üçün
çalışdıq, nəinki onun ailəsinə qayğı göstərmədik, əksinə elə bil ona əlavə dərd, kədər gətirmək prinsipi ilə
bəhsə girdik. Bu mənada Həsən bəyin neçə illər boyu
üzvü olduğu müəssisənin münasibəti daha qəribə təsir bağışlayır. Mən bizim şəhər özünüidarəsini, onun
Uçiliş Komissiyasını nəzərdə tuturam. Elə bil ki, Məlikovlar familiyasına etinasızlıq göstərmək bu idarənin iş sisteminə daxil olmuşdur. C.Hacıbəyli H.Məlikovu “nəhəng” adlandırır və yazırdı: “O, bizim cə
miyyəti belə xarakterizə edirdi: “Çağırıram-gəlmir,
göstərirəm-görmür, deyirəm-eşitmir”. Müəllif öz
ustadının dedikləri ilə razılaşır və bu qənaətə gəlirdi
ki, istəyə nail olunanadək çalışmaq lazımdır. Verdiyi
sözə sadiq olan C.Hacıbəyli böyük alim və maarifçi mühərrir Həsən bəy Zərdabinin vəfatının 7 illiyi
münasibəti ilə yazırdı: “Bu gün müsəlman-maarif
işinin pioneri sayılan H.Məlikovun ölümündən 7 il
keçir. Gurultulu nitq və təntənəli mərasimlə dəfn
olunan Məlikovun vəfatından 7 il keçir” (95). Məqalə
müəllifi mərasimdən sonra H.Məlikova münasibətlə
bağlı hansı işlər görüldüyünü araşdırmaq istəyir. Bu
qənaətə gəlir ki, “deyəsən, o çıxışları elə həmin gün
külək aparmışdı...
Böyük xalq xadimi təntənə ilə dəfn olundu, qəzetlər iki-üç gün yazdı, şəkil və tərcümeyi-halı dərc
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edildi. Vəssalam. Müsəlman cəmiyyəti bu nəhəng
şəxsiyyəti unutdu. Həsən bəyə abidə qoymadı. Mərhuma baş daşı qoymaq üçün onun xanımına yardım
belə etmədi”. C.Hacıbəyli bu münasibətin təsirindən
hiddətlə yazırdı ki, vəhşilər belə öz rəhbərlərinin qəbrini abadlaşdırır, bəzəyirlər.
Xalqın öz böyük oğluna ögey, laqeyd, biganə münasibətdən hiddətlənən C.Hacıbəyli məqaləni daha
sərt cümlələrlə bitirir: “Bütün hallarda, iş yerinə zəmanət verməkdə də, yerə təqdim etməkdə də, vəzifədə yüksəlməkdə də Məlikovlar ailəsindən yan
keçilir. Bunu izah etmək çox çətindir. Hər halda xalq
xadiminin ailəsinə nəinki yardım göstərilmir, əksinə,
bu ailənin üzvləri sıxışdırılır, öz zəhməti hesabına
belə yaşamağa maneçilik törədilir. Bunlar nəyə lazımdır? Nə məqsədlə edilir? Bəzilərinin bildiyi, lakin susduğu, bəzilərinin isə bilmədiyi bu vəziyyət
xüsusi öyrənilməli, araşdırılmalıdır. Yoxsa, öz canyandıranımızın, himayədarımızın xatirəsinə bu cür
münasibət az-çox mədəni cəmiyyətdə hələ təsadüf
olunmayan xüsusiyyətlərimizi üzə çıxara bilər. Hətta
vəhşilər belə öz başçılarının məzarlarını bəzəyirlər.
Bizdə vəhşilik dövrü keçmişdirsə də, mədəni dövr
hələ başlamamışdır…”.
Mətbuat və mədəniyyət tariximizdə silinməz iz
buraxmış “Әkinçi” qəzetinin redaktoru H.Məlikovun
vəfatının beş illiyi münasibətilə C.Hacıbəyli yazırdı
ki, hər bir jurnalistin borcudur ki, bu əlamətdar taCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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rixi günü qeyd etsin. Bu ictimai və mənəvi şüura təsir
edir, onu dirçəldir (90).
Görünür, C.Hacıbəyli bir qədər əvvəl “Müsəlmanın
qeydləri”ndə cəmiyyətin diqqətini bu məsələyə yönəldəndə ümid edirdi ki, xeyriyyə cəmiyyətləri onun
dediklərindən nəticə çıxaracaq (105). Bütün həyatını
xalqa həsr etmiş, xalq naminə şəxsi səadətindən keçmiş, bir çox sahələrdə pioner olan bu şəxsə müsəlman
cəmiyyətində adi baş daşı qoymağa pul tapılmadı.
C.Hacıbəyli böyük satira ustası M.Ә.Sabir və xalqın
tərəqqisi, maariflənməsi yolunda ömrünü şama döndərən H.Vəzirovun da irsinin toplanması, gələcək nəslə çatdırılması, adlarının əbədiləşdirilməsini çox zəruri vəzifə kimi irəli sürürdü. H.Vəzirovun fəaliyyətini
ehtiramla yad edən C.Hacıbəyli təlaşla soruşur: “Haşım bəyin adı Qafqaz müsəlmanlarının ictimai-milli
dirçəliş tarixinə düşəcəkmi?” Cəmiyyətdə hökm sürən
etinasızlıq müəllifi kədərləndirir. Müəllif H.Vəzirovun
əsərlərinin çapını, tərcümeyi-halının tərtib edilməsini,
xidmətlərinin qələmə alınmasını günün təxirəsalınmaz
vəzifəsi hesab edir.
“Bir ölüm ətrafında” adlı məqaləsində Volqaboyu
müsəlmanlarının adlı-sanlı söz ustası Abdulla Tukayın
vəfatının adamları nə qədər sarsıtdığından bəhs edən
C.Hacıbəyli göstərir ki, biz istedadlı şair Sabiri ləyaqətlə dəfn edə bilmədik. Onun əsərlərinin çapı üçün isə
qəpik-qəpik vəsait toplamaq məcburiyyətində qaldıq.
Abdulla bəy Divanbəyoğlunun “Can yanğısı” povesCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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tini mövzu və ideya baxımından təhlil edən Ceyhun
bəy əsəri yüksək dəyərləndirir.
C.Hacıbəyli tərəfindən mətbuat tariximizlə bağlı
müəyyən araşdırmalar aparılmış, xatirələr, icmallar
yazılmışdır. O, ilk dəfə Azərbaycan mətbuatının elmi,
sistemli və əhatəli tarixini qələmə almışdır. Firidun
bəy Köçərli ədəbiyyat tariximizin, C.Hacıbəyli mətbuat tariximizin bünövrəsini, təməlini qoymuşlar.
Onun 1909-cu ildə mətbuat tarixi ilə bağlı araşdırmasını (MDƏİA, fond 649, iş 104) ilk dəfə AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, f.e.n. Mənzər İbrahimova
üzə çıxarmış və “Molodyoj Azerbaydjana” qəzetinin
iki nömrəsində ““Əkinçi”dən “Həqiqət”ədək” adı
ilə dərc etdirmişdir (145). C.Hacıbəyli əsərin əvvəlində mətbuat tarixinin yazılmasının vacib olduğunu
göstərir, sonra milli mətbuatımızın ilki “Əkinçi”dən,
onun naşiri və redaktoru H.Zərdabidən geniş bəhs
edir. O yazır: “Bu insan Qafqaz müsəlmanları arasında mətbuatın meydana gəlməsinin pioneridir. Əfsus
ki, o, geridə qalmış milləti, xalqı üçün səmimi, təmənnasız işləyən, yalnız xeyirxahlıq duyğuları ilə zəhmət
çəkən bəlkə də yeganə xadim idi”. Sonra tədqiqatçı
qəzetin bağlanma səbəblərini araşdırır və qəzetin
nəşrinin dayandırılmasını milli itki hesab edir. C.Hacıbəyli “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”, “Rəhbər”, “Dəbistan”, “Təkamül”, “Yoldaş”, “Molla Nəsrəddin”,
“Füyuzat”, “Tazə həyat”, “Tərəqqi”, “Proqres”, “İttifaq”, “Zənbur”… kimi mətbu orqanların da məramı,
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ideya-istiqaməti, toxunduğu problemlər, redaktor və
mühərrirləri haqqında geniş bəhs edir, onların cəmiy
yət həyatında yeri və rolunu dəyərləndirir.
C.Hacıbəyli “Әkinçi” haqqında yazırdı: “Tatar dilində ilk qəzet 1877-ci il rus-türk müharibəsi zamanı nəşrə başlamışdı. Qəzet “Әkinçi” adlanırdı. Onun
naşiri və redaktoru 2 il əvvəl vəfat etmiş tanınmış
müsəlman xadimi H.Məlikov idi”.
C.Hacıbəyli görünür, diqqətsizlik etmiş, “Әkinçi”nin nəşr tarixini “1877-ci il” kimi göstərmişdir. Məlum
olduğu kimi, “Әkinçi” 1875-ci ildə nəşrə başlamışdır.
C.Hacıbəyli H.Zərdabini “müsəlman mətbuatının pioneri” adlandırır və ürək yanğısı ilə göstərir ki, geridə qalmış xalqına təmənnasız, bütün qəlbi ilə xidmət
edən belə adamlar çox azdır.
“Әkinçi”nin nəşrə başlamasından hökumət orqanları təşvişə düşmüş və qəzeti bağlamağa tələsmişlər.
Müəllifin fikrincə, rus hökuməti, onun timsalında bürokratlar ondan qorxmuşlar ki, qəzet müsəlmanlar
arasında “panislamizmi”, türk qardaşlara məhəbbət
hissini coşdurar. Hərçənd ki, o vaxtlar Qafqaz müsəlmanlarında millətçilik hərəkatı ağlagəlməz idi. Panislamizmdən, yaxud seperatçılıqdan isə söhbət belə
gedə bilməzdi. Minlərlə müsəlman könüllü cəbhəyə
yollanır və türklərə qarşı döyüşə atılırdılar. C.Hacıbəyli kinayə ilə yazırdı ki, onlar bu zaman hansısa
oyuncağı, yaxud qızıl lenti alıb sinəsinə taxmaq ümidi ilə yaşayırdılar. O, kədər və təəssüflə yazırdı: “Hər
necə olsa, “Әkinçi” bağlandı. Və müsəlmanlar uzun
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müddət milli qəzet nəşr etmək haqqında düşünmədilər” (yenə orada).
Nəhayət, 1904-cü ildə rus-yapon müharibəsi zamanı Tiflisdə tatar dilində M.Şahtaxtinskinin naşir və
redaktoru olduğu “Şərqi-Rus” qəzeti çıxmağa başladı. XX əsrin əvvəlində ana dilində ilk və yeganə qəzet olan “Şərqi-Rus” xalqın ictimai həyatında, milli şüurunun inkişafında, maariflənməsində misilsiz
rol oynamışdır. Avropa təhsilli M.Şahtaxtinski geniş
dünyagörüşə malik maarifpərvər jurnalist idi, qəzetin
mövzu dairəsi geniş, toxunduğu problemlər aktual idi.
C.Hacıbəyliyə görə, M.Şahtaxtinski müsəlman əlifbasında islahat keçirmək istəmiş və bu, ictimaiyyət tərə
findən rəğbətlə qarşılanmamışdır.. C.Hacıbəyli yazır
ki, “Şərqi-Rus” cəmi 4 ay fəaliyyət göstərdi və vəsait
çatışmazlığı, abunəçilərin azlığı ucbatından bağlandı.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, müəllif “Şərqi-Rus”un
da tarixində qeyri-dəqiqliyə yol vermişdir. Məlumdur
ki, “Şərqi-Rus” qəzeti 1903-1905-ci illər arasında nəşr
olunmuşdur.
C.Hacıbəyli “Şərqi-Rus”un öz nəşrini dayandırması səbəblərindən bəhs edərək göstərir ki, “aristokratlar” tatar qəzetlərini əllərinə almağı özlərinə sığışdırmır, utanırdılar. O, qəzəblə yazırdı: “Az qala indiyədək
bizimkilər (millətimiz nəzərdə tutulur - T.A.) arasında
bir qəribəlik hökm sürür! Doğma dili bilmək, bu dildə
yazmaq, danışmaq böyük eyib sayılırdı. ...Doğma dili
bilməmək bizim qəhrəmanlığımız hesab olunurdu”
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(yenə orada). Məqalə müəllifi qeyd edir ki, mədəniyyətin bu cür başa düşülməsinin nəticəsidir ki, az-çox
təhsil alanların 90 faizindən çoxu ana dilində yazıb,
oxuya bilmirlər. Әgər nəzərə alsaq ki, əhalinin 90 faizi
savadsızdır, onda Qafqazda ana dilində oxuya bilənlərin sayının çox məhdud olduğu anlaşılar.
C.Hacıbəyli məqalədə yazır ki, “Şərqi-Rus” bağlandıqdan sonra onun redaktoru M.Şahtaxtinski ilə tanınmış publisist Ә.Ağayev ümumi səylə bir qəzet buraxmağa cəhd göstərirlər. Lakin onların arasında şəxsi
zəmində baş verən ixtilaf bu məsələnin müsbət həllinə
mane olur. Lakin sosial-siyasi durum, mövcud ictimai
şərait yeni nəşrin vaxtı çatdığını diqtə edirdi. Bu tələbat zamanın tələbatı idi. 1905-ci ildə erməni-müsəlman
qırğını başlayanda belə bir qəzetin nəşri həyati zərurətə
çevrildi. Çoxsaylı erməni mətbuatı bir tərəfdən, digər
tərəfdən də, onun təsiri ilə və ondan qidalanan rus
mətbuatı və digər ölkələrin mətbuatı müsəlmanların
üzərinə haqsız və aramsız hücumlar edirdi. Onlara isə
cavab verilmirdi. Belə bir vaxtda - 1905-ci ilin mayında
“Həyat” qəzeti (1905-1906) nəşrə başladı. Onun redaktorları Әhməd bəy Ağayev və Әli bəy Hüseynzadə idi.
Belə bir orqanın nəşri böyük sevinc və məhəbbətlə
qarşılandı. Qafqazın bütün guşələrindən redaksiyanın
ünvanına təbrik teleqramları daxil olurdu. Ә.Hüseynzadə və Ә.Ağayev o zaman bütün Qafqaz müsəlmanlarının rəhbərlərindən sayılırdı. Qəzet ermənimüsəlman qırğınında böyük cəsarətlə xalqın təəssüCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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bünü çəkir, milli ruhun dirçəldilməsində əvəzsiz rol
oynayırdı.
C.Hacıbəyliyə görə, Ә.Hüseynzadə kimi bir qələm
sahibinin qəzetə rəhbərlik etməsi “Həyat”ın daha böyük nüfuz qazanmasına səbəb olurdu. “Həyat”ın nəş
rə başladığı ilk 3-4 ay ərzində abunəçilərin sayı 2.500
nəfərə çatmışdı. Bu həmin dövr üçün böyük rəqəm
idi. O, erməni-müsəlman qırğınından sonrakı dövrü
Qafqaz müsəlmanlarının həyatında “ən parlaq dövr”
adlandırır.
Әhalinin bütün təbəqə və sinifləri arasında qarşılıqlı anlaşma, baxışlarda yaxınlıq hökm sürürdü.
Milyonçudan fəhləyədək hamı ümumi təhlükə qarşısında birləşməyin zəruriliyini, doğma ocağın və öz
hüququnun müdafiəsinin vacibliyini anlamışdı. Heç
şübhəsiz, bu irəliləyişdə, dirçəlişdə “Həyat”ın böyük
xidmətləri olmuşdur.
Sovet rejimi dövrü “Həyat” qəzeti “azadlıq ideyalarına, proletar hərəkatına” qarşı çıxan bir qəzet kimi
tənqid atəşinə tutulurdu, halbuki, xalqımızın N.Vəzirov, M.Ә.Sabir, N.Nərimanov, H.Zərdabi, Ә.Haqverdiyev, F.Köçərli, A.Səhhət, M.Hadi kimi böyük simalarının da əməkdaşlıq etdiyi “Həyat” qəzeti mətbuat
tariximizdə şərəfli rol oynamışdır.
Bir müddət sonra Ә.Ağayev “Həyat”dan uzaqlaşır
və “İrşad” adlı qəzetin nəşrinə başlayır. Bu liberal qəzet çox çəkmir ki, nüfuz qazanır. “İrşad”ın ətrafında
rus azadlıq hərəkatının təsiri altında olan yeni ideya və
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axınların nümayəndələri toplanır. “İrşad” müsəlman
kütləsini ilk dəfə sosialist təlimi ilə, partiyalarla, onların məqsəd və vəzifələri ilə tanış etdi. İlk dəfə istismara
qarşı etirazı öyrətdi. Müsəlman fəhlə sinfi məhz “İrşad”dan tətil etməyi öyrəndi. “İrşad”da fəhlə mövzusu
başlıca yerlərdən birini tuturdu.
C.Hacıbəyli göstərir ki, rus qanunlarının təzələnməsi
hesabına Bakıda uşaqlar üçün “Rəhbər” və “Dəbistan”
kimi jurnallar nəşrə başladı. Lakin vəsait çatışmazlığı,
oxucuların az olması ucbatından tezliklə öz fəaliyyətlərini dayandırdılar. Sırf sosialist mövqeli “Təkamül”
və “Yoldaş” qəzetləri nəşr olunmağa başladı, lakin hökumət tərəfindən onların nəşri qadağan olundu.
Nəhayət, Tiflisdə populyar satirik jurnal “Molla
Nəsrəddin” işıq üzü gördü. Bu jurnal əvvəlkilərindən
daha uzunömürlü oldu. C.Hacıbəyli “Molla Nəsrəddin”i Qafqaz müsəlmanları üçün “əvəzolunmaz orqan”
adlandırır və bu jurnalın fəaliyyətindən daha geniş bəhs
edir. O yazır: “Məncə, gülüş mübarizə silahıdır. ... Sağlam və xeyrixah gülüşü ilə “Molla Nəsrəddin” müsəlmanların vaxtı keçmiş və qaranlıq cəhətlərini: mövhumatı, fanatizmi, nəsil zəminində qan qisaslığını, xurafatı alt-üst edir. O, gücünə və hakimiyyətə arxalanaraq
zəifləri soyanları, bəy, ağa, xanları, fəhlənin qanını sovuran kapitalistləri öldürücü gülüşün hədəfinə çevirir”
(yenə orada).
C.Hacıbəyli göstərir ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı
şəxsi mənafeyini üstün tutan, mövhumat və cəhalət
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yayan, öz dindarları arasında ədavət toxumu səpən
mollaları daha çox tənqid atəşinə tuturdu. O, jurnalın
cəmiyyətdəki nöqsanları amansız və sərt tərzdə tənqid
etdiyini, xalqın düşmənlərinə qarşı barışmaz mövqe
tutduğunu qeyd edərək yazırdı: “Bir sözlə, “Molla Nəsrəddin” müsəlmanlar arasındakı bütün qeyri-normal
təzahürləri ifşa edir, xalqın mənafeyi keşiyində durur”
(yenə orada). Bütün bu məziyyətlərinə görə “Molla
Nəsrəddin” xalq arasında geniş yayılır və 4000 nüsxə
tirajla çap olunur. Bu tirajla həmin dövrdə Qafqazda
heç bir müsəlman mətbu orqanı çap edilmirdi.
“Həyat” bağlandıqdan sonra Ә.Hüseynzadənin
redaktorluğu ilə “Füyuzat” jurnalı nəşrə başlayır.
Həftəlik, illüstrasiyalı “Füyuzat” da tezliklə ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir. C.Hacıbəyli yazır ki, jurnal
həm formasına, həm də məzmununa görə son dərəcə
maraqlı idi. Әli bəy Hüsyenzadə kimi qüdrətli qələm
sahibi Qafqazın tanınmış publisist və şairlərini jurnala
cəlb etmişdi. Məşhur türk yazarları - şair Abdulla Cöv
dət, publisist Әhməd Kamal da jurnalla əməkdaşlıq
edirdilər.
Qısa ömür sürən (1906-1907) və cəmi 32 nömrəsi
işıq üzü görən “Füyuzat”ın bağlanma səbəbini sovet
dövrü tənqidçiləri onun “Azərbaycan xalqının mə
nəviyyatına, dilinə, ədəbiyyatına, arzu və istəklərinə
yabançı olmasında”, “mürtəcə burjua ideoloqlarının
dəyirmanına su tökməsində”, “inqilabi ideyalara qarşı
çıxmasında, inqilab qarşısında vahiməyə düşməsində”
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görürdülər. C.Hacıbəyli isə “Füyuzat”ın bağlanma sə
bəbini türk sultanı Әbdül Həmidin ünvanına jurnalda
gedən kəskin tənqidi məqalə ilə izah edir və qeyd edir
ki, təzəliklə Sultan Әbdül Həmid ordeninə layiq görülmüş naşir H.Z.Tağıyevin “Füyuzat”ı bağlamaqdan
başqa çarəsi qalmırdı.
Әvəzində “Həyat” qəzeti “Tazə həyat” (1907-1908)
adı ilə öz nəşrini davam etdirməyə başladı. “Tazə həyat”ın redaktoru “İrşad”ın keçmiş əməkdaşı Haşım
bəy Vəzirov idi. Bu qəzet C.Hacıbəylinin fikrincə,
ümidləri doğrultmadı. Müsəlmanlar arasında təfriqə
salan istiqamət götürdü və faydadan daha çox zərər
vurdu. Qəzetin redaktoru H.Vəzirov geniş dünyagörüşə malik ziyalı olsa da, xalqını bütün varlığı ilə sevsə də, başçılıq etdiyi qəzet tezliklə iflasa uğradı.
Bu zaman Ә.Ağayev “Tərəqqi” adlı qəzetin nəşrinə nail olur (1908-1909). Əhməd bəy həm də, “Proqress” qəzetinə redaktorluq edirdi. “Tərəqqi”ni əsasən
cavan xeyriyyəçi Bəşir bəy Aşurbəyov, “Proqress”i isə
tanınmış Qafqaz xeyriyyəçisi Murtuza Muxtarov maliyyələşdirirdi. C.Hacıbəyli göstərir ki, qəzetlərin teztez öz fəaliyyətlərini dayandırması, yaxud fasilələrlə
çıxması oxucular arasında onlara inamı sarsıtmışdı.
Həmin dövrdə Azərbaycan dilində çıxan iki qəzetin
tirajı bunu sübut edir. “Tərəqqi”nin 2000, “Tazə həyat”ın isə cəmi 1500 nəfər oxucusu vardı.
“Tərəqqi” redaktor-naşir münasibətinin kəskinləşməsi nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırmaq həddinə çatır. B.Aşurbəyov qəzetin maliyyələşdirilməsi
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üçün ayırdığı vəsaiti kəsir. Bu zaman M.Muxtarov
gözlənilmədən “Tərəqqi”nin bütün xərcini öz öh
dəsinə götürür.
Az sonra “Tərəqqi” yenidən oxucuların diqqətini cəlb etməyə başlayır, abunəçilərin sayı artır. Artıq
“Tərəqqi”ni yalnız azərbaycanlılar yox, rus, gürcü və
b. millətlərin nümayəndələri oxumağa başlayır.
Lakin bir ictimai yerdə Ә.Ağayevə qarşı törədilən
ağlasığmaz təhqir çoxlarını məyus etdi. Ә.Ağayev
bundan sonra Bakını tərk edib İstanbula yola düşür.
C.Hacıbəyli bu hadisəyə işarə vuraraq təəssüflə bildirirdi: “Beləliklə, Qafqaz müsəlmanları özlərinin onsuz
da azsaylı xadimlərindən ən istedadlısını, ən ener
jilisini itirdilər” (yenə orada).
Ә.Ağayevin “Tərəqqi”dən uzaqlaşması qəzeti iflasa uğratmadı. Güclü qələmi və xeyli təcrübəsi olan
gənc Ü.Hacıbəyovun qəzetə rəhbərlik etməsi sayəsində “Tərəqqi” öz nüfuzunu saxladı. Bu qəzet getdikcə
daha da populyarlaşır və coğrafiyasını genişləndirirdi.
C.Hacıbəyli yazırdı ki, artıq “Tərəqqi” nəinki Qafqazda, digər müsəlman ölkələrində, xüsusilə İranda
oxunmağa başlamışdı.
Bakıda hökm sürən ictimai-siyasi, mədəni mühit
qəzetlərin açılmasını və fəaliyyətini zəruri etmişdi.
Odur ki, bir qəzet bağlanırdısa, yaxud vəsait çatışmazlığı ucbatından fəaliyyətini dayandırırdısa, başqa
bir mətbu orqanı işə başlayırdı.
“Tazə həyat” bağlandıqdan sonra H.Vəzirov “İttifaq” adlı yeni qəzetin nəşrinə nail olur. C.Hacıbəylinin
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fikrincə, Ә.Ağayevin, Ә.Topçubaşovun, H.Məlikovun,
N.Nərimanovun uğurları bir çox darduşüncəli, eqoist
ziyalıların kürkünə birə salır və onlar təxribata əl atırlar. Müəllifə görə, belələrindən biri, Әbdül Xalıq adlı
bir həkim idi. Onun və onunla həmfikir olanların səyi
ilə “romantik” “Zənbur” jurnalı meydana çıxır, öz səhifələrində Ә.Ağayevə və başqalarına qarşı amansız
materiallar dərc etdirir. Buna etiraz əlaməti olaraq,
oxucular “Tərəqqi”yə teleqram, zəng vururlar. Azərbaycan dilində buraxılan qəzetlərin bağlanması üçün
təhlükə günü-gündən artır.
Elə bu zaman “İttifaq”da dərc olunan bir yazı qəzetlərə öldürücü zərbə vurur. “İttifaq”da verilən həmin felyeton bütün dindarların müqəddəs hisslərini
təhqir edir, alçaldır. Bundan hiddətlənən şəhər sakinləri şəhər rəisindən bütün müsəlman qəzetlərinin
dərhal bağlanmasını tələb edirlər. Təbii ki, hakimiyyət
dairələri bu tələbi yerinə yetirirlər: “İttifaq”ı bağlayır,
redaktoru isə sürgün edirlər.
Bundan sonra “Tərəqqi”nin fəaliyyəti də xeyli çətinləşir. Bir tərəfdən, “zənburçuların” təzyiqi, təxribatı, digər tərəfdən də qəzetlərə qarşı kütlənin nadan
münasibəti “Tərəqqi”ni çıxılmaz vəziyyətə salmışdı.
Nəhayət, 1910-cu ilin payızında naşir Muxtarov qaraguruhçu kütlənin təzyiqi ilə “Tərəqqi”ni bağlamalı
oldu.
C.Hacıbəylinin mətbuat tarixinə aid araşdırması bəzi nöqsanlardan da xali deyil. Hər şeydən əvvəl,
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

278

Abid Tahirli

mətbuat tarixindən bəhs edən son dərəcə ciddi bir
yazıda bəzən müəllifin əgər belə desək mümkünsə,
uzun-uzadı təsviri baş alıb gedir. Mətbuatın fəaliyyəti üçün movcud ictimai-siyasi şəraitin ətraflı təhlilindənsə, müəllif daha çox ayrı-ayrı redaktor və naşirlərin şəxsi zəmində baş verən inciklərindən, intriqalarından, şəxsi münasibət və ədavətlərindən bəhs edir ki,
bu da oxucunu çaş-baş salır, onu əsl mətləbdən uzaqlaşdırır. C.Hacıbəyli bəzən haqqında bəhs etdiyi mətbu orqana münasi-bətdə qeyri-obyektivliyə yol verir.
Daha dəqiq desək, bu zaman həmin orqanın ictimai
həyatda tutduğu yeri, oynadığı rolu dəyərləndirməkdənsə, əsas ölçü kimi özünün həmin redaktor, yaxud
naşirə şəxsi münasibətini götürür. Təbii ki, bu da son
nəticədə subyektiv, birtərəfli qənaətlərə gətirib çıxarır. Məsələn, onun “Zənbur”u görməyə gözü yoxdur;
dəfələrlə jurnalın pis niyyətlə yarandığını söyləyir, onu
gah “romantik” jurnal, gah da “satıcı və çəkməçilərin
orqanı” adlandırır. Halbuki, “Bakıda nəşr olunan satirik mətbuatın yaxşı nümunələrindən biri “Zənbur”
idi. 1909-cu ilin martından 1910-cu ilin oktyabrınadək
fəaliyyətdə olan bu güzgülü jurnalı öz ideya-bədii xəttinə, mühərriklik sənəti və satirik gülüşün xarakterinə
görə “Molla Nəsrəddin”ə daha yaxın idi. Ondan ilham
alır, fikirlərini, ənənələrini, üslubu davam etdirirdi”
(147, s. 44). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, M.Ə.Sabir,
Әli Nəzmi, A.Səhhət, Ə.Müznib kimi qələm sahibləri də “Zənbur”da öz əsərlərini çap etdirmişlər. Qeyd
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etdiyimiz nöqsanlarına baxmayaraq, C.Hacıbəylinin
mətbuatımızın tarixinə həsr etdiyi məqalə təqdirəla
yiqdir və fikrimizcə, onun kitabça şəklində nəşri mətbuat tariximizi öyrənənlər üçün sanballı töhfə olardı.
Məsələ burasındadır ki, bütün həyatını mətbuata
həsr edən C.Hacıbəyli bu tədqiqat əsərindən əvvəl
də, sonra da mətbuat, mətbəə-nəşriyyat problemlərinə dair xeyli məqalə yazmış və dərc etdirmişdir.
“İncəsənət və müsəlmanlar” adlı məqaləsində (124)
“Qələm qələbənin və təntənənin simvoludur” yazan
publisist təəssüflə göstərirdi ki, bir nəfər də olsun rəssamımız, heykəltəraşımız, artistimiz yoxdur və əgər
xalqın mədəni səviyyəsi onun mətbuat orqanlarının
miqdarı ilə müəyyən edilir fikri ilə razılaşsaq, o zaman bizim müsəlmanlar yalnız amerikalı hindilərlə
rəqabət apara bilərlər. “Qəzet işi haqqında” məqaləsində (79) C.Hacıbəyli kədərlə qeyd edir ki, Rusiya
imperiyasında yaşayan 20 milyon müsəlmanın 4 adda
gündəlik qəzeti olmaqla cəmi 8 qəzeti və 3 jurnalı var:
hər 2 milyon yarım adama 1 qəzet, hər 7 milyona 1
jurnal.
Mətbuatın problemlərinə həsr etdiyi çoxsaylı
məqalələrində C.Hacıbəyli qəzet və jurnalların mövzuları, onun aktuallığı, əhəmiyyəti, ideya-istiqaməti,
oxucu, dil-üslub, sənətkarlıq, eləcə də maliyyə-texniki məsələləri ilə bağlı peşəkar münasibət bildirir, mü
lahizələrini bölüşür.
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

280

Abid Tahirli

C.Hacıbəyli İranın mətbuat tarixi ilə də bağlı
irihəcmli məqalə qələmə almışdır (12). Məqalənin əvvəlində müəllif göstərir ki, İngiltərənin Rəşt şəhərindəki vitse-konsulu İran mətbuatı tarixinə dair maraqlı
araşdırma aparmış, ilk qəzetin nəşrindən bugünədək
çıxan bütün orqanlar haqqında məlumat toplamış və
bununla bağlı Fransa mətbuatında məqalə dərc etdirmişdir. Ceyhun bəy həmin məqalənin məzmunu ilə
oxucuları tanış etməklə kifayətlənmir, materialı yeni
faktlarla zənginləşdirir.
C.Hacıbəylinin 1911-ci ildə “Kaspi” qəzetində
“Azərbaycanın gülləri” adlı iri həcmli məqaləsi dərc
olunmuşdur. Həmin məqalədə Azərbaycan 7 qadın
şairinin- Ağabəyim Ağa, Aşıq Pəri, Gövhər Ağa, Fatma xanım Kəminə, Xurşid Banu Natəvan, Fatma Bikə,
Qubalı Bikə xanımın həyat və yaradıcılığından bəhs
olunur: Məqalədə məsələnin qoyuluşu maraq doğurur. C.Hacıbəyli fəxrlə yazırdı ki, dini qadağalara,
təqiblərə baxmayaraq, hüquqsuz Azərbaycan qadınları azadlıq uğrunda mübarizə aparmaqla kifayətlənmir, həm də yaradıcılıqla məşğul olur, ürək sözlərini
sənətdə yaşadırdılar. C.Hacıbəylinin təbirincə desək,
“bu qadın şairlər öz kişi həmkarlarından geri qalmır,
insan qəlbinin incə hisslərini, tellərini vəsf edəndə isə
onları üstələyirlər”.
Ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə olaraq bu qadın şairlərin bədii irsini C.Hacıbəyli rus və fransız dillərinə
tərcümə etmiş və onların yaradıcılığı haqqında elmi
mülahizələr söyləmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, C.HaCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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cıbəyli mühacirət dövründə də bu mövzuya müraciət
etmişdir. Onun fransız dilində yazdığı “Azərbaycan
şairələri” məqaləsi, həm də ona görə maraq doğurur
ki, müəllif burada şairlərin yaradıcılığını yüksəltməklə
yanaşı, sovet ədəbiyyatşünaslığını tənqid hədəfi seçir.
Tədqiqatçı yazır ki, bolşevik təbliğatçıları XX əsrin feodal Azərbaycanından, xüsusilə, qadınların həyatından
bəhs edərkən, heç bir işıqlı cəhət görmürlər. Halbuki,
Azərbaycan tarixində lirik və hətta fəlsəfi xarakterli
poeziya nümunələri yaradan şairələr az olmamışdır.
C.Hacıbəyli ehtimal edir ki, qadın şairlərin, xüsusilə Natəvanın irsində “sinfi çalar” olmadığı üçün
bolşevik poeziya həvəskarlarının diqqətini cəlb etmişdir. Lakin, həm də ola bilər ki, bu qadın şairləri təbliğ etməklə “müasir qadın poeziyasındakı boşluğu”
doldurmaq istəyirlər. “Bax, beləcə 40 ildir ki, onlar öz
Natəvanlarını gözləyirlər. O gələcəkmi - hələ məlum
deyil” - deyə C.Hacıbəyli məqaləni qəmli notla bitirir.
2. Folklorşünaslığa dair araşdırmalar və folklor
nümunələrindən istifadə
“C.Hacıbəyli və folklor” mövzusundan bəhs edər
kən, fikrimizcə, problemə bir neçə aspektdən (C.Hacıbəyli - folklor toplayıcısı, folklor tədqiqatçısı, folklor
nümunələrindən yaradıcı şəkildə, yerli-yerində istifadə edən yazıçı kimi) yanaşmaqla daha sanballı, daha
dolğun və doğru elmi-nəzəri nəticələr əldə etmək olar.
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C.Hacıbəyli Qarabağı oymaq-oymaq gəzmiş, ağsaqqallar və ağbirçəklərlə görüşmüş, şifahi söz bilicilərini dinləmiş, yüzlərlə bayatı, alqış, qarğış, yalvarış,
and, məzhəkə, oyun, müraciət formaları, hərbə-zorba,
oxşama, layla, yanıltmac, ağı, zarafat, məzəli deyimlər
və sair kimi şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini top
lamış, mühacirətdə ikən onları fransız dilinə çevirmiş
və 1934-cü ildə Parisdə nəşr olunan “Asiya” jurnalında
“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)”
adı ilə nəşr etdirmişdir. O, folklor nümunələrini toplamağa görkəmli türkoloq Radlovun tədqiqatlarının
davamçısı olan M.Samoyloviçin məsləhəti və köməyi
ilə başladığını yazır. Sonralar baş verən ictimai-siyasi
proseslər bu işi yarımçıq qoyur…
C.Hacıbəyli folklor nümunələrini toplamaqla kifayətlənməmiş, Qarabağ dialekti və folklorunun
özünəməxsus məziyyətləri, ölkəmizin digər bölgələrinin şifahi ədəbi nümunələri ilə onların oxşar və fərqli
cəhətləri barədə maraqlı mülahizələr irəli sürmüş, yeri
gəldikcə, xalq deyimlərinin yaranma səbəbləri, məna,
məzmun və mahiyyəti, işlənmə məqamı barədə dolğun məlumat vermişdir. Onun fikrincə, Qafqaz Azər
baycanında işlənən müxtəlif dialektlər içərisində Qarabağ dialekti səslənməsinə görə çox zəngin, formasına görə çox cazibədardır. Bir sözlə, bu əsəri ilə o, mahir
folklorşünas kimi də diqqəti çəkir.
C.Hacıbəylinin XX əvvəllərində topladığı, 30-cu illlərində əvvəl Parisdə fransız dilində nəşr etdirdiyi “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” kitabı
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

Abid Tahirli

283

ilə Azərbaycan oxucusu, elmi ictimaiyyəti yalnız 1999cu ildə tanış olmuşdur: AMEA N.Gəncəvi adına Ədə
biyyat İnstitutunun əməkdaşı, f.e.n. Bayram Ağayev
həmin əsəri “Asiya” jurnalındakı variantına əsasən tərcümə və kiril əlifbası ilə nəşr etdirmişdir (148). Əsər bu
gün də aktuallığını saxlamaqdadır və Qarabağın dialekt
və folklorunu öyrənmək üçün mötəbər məxəzdir.
Bir məsələni də vurğulamaq vacibdir. Azərbaycan,
rus və fransız dillərində yazan C.Hacıbəyli hər üç
dildə qələmə aldığı yazılarda Azərbaycan folklor xəzinəsindən gen-bol istifadə etmişdir. Əcnəbi dildəki
əsərlərində müəllif folklor nümunələrindən ya hərfi,
ya bədii tərcümə yolu, ya da olduğu kimi verməklə
bəhrələnmişdir. C.Hacıbəylinin yaradıcılığında və
fəaliyyətində folklor nümunələri, izləri və elementləri
bu bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, yazıçı-publisist:
- həm mühacirətəqədərki dövrdə maarifçilik missiyası ilə qələmə sarılanda, həm də mühacirət dövründə
istiqlal mücahidi kimi sovet rejimi və kommunist ideo
logiyasına qarşı mübarizə aparanda bədii və publisistik əsərlərində şifahi ədəbi nümunələrdən məharətlə
bəhrələnmiş, bunun sayəsində ideya və istəklərini,
milli duyğu və düşüncələrini daha canlı, daha obrazlı,
daha təsirli çatdırmağa müvəffəq olmuşdur;
- tükənməyən sevgi və qayğı ilə folklor nümunələrini toplamaqla, tədqiq və təbliğ etməklə Azərbaycan
mədəni irsinin qorunmasına və tanıdılmasına böyük
töhfə vermişdir;
Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu

284

Abid Tahirli

- bu gün də aktuallığını itirməyən irsi ilə, eyni zamanda, folklor toplayıcısı və folklorşünas kimi də tariximizdə qalmaq haqqını qazanmışdır.
3. Sovetologiya, politologiya və tarix sahəsində
araşdırmalar
Mühacirət illərində Münhendəki SSRİ-ni Öyrənən
İnstitututla sıx əlaqə saxlayan və əməkdaşlıq edən C.
Hacıbəyli nüfuzlu sovetoloq kimi də tanınmışdır. O,
bir tərəfdən, sovet rejimi və kommunist ideologiyası ilə bağlı araşdırmalar aparır, digər tərəfdənsə, bu
problemlərlə bağlı yazılara rəy verirdi. “Bərpa quruculuq işinin ümumi problemində Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət”, “İslam əleyhinə təbliğat və onun Azər
baycanda yeni metodları”, “Rus demokratları bolşeviklərlə harada birləşir”, “Söz və əməl”,”SSRİ-də ziyalılar” (2) və digər irihəcmli məqalələri C.Hacıbəylinin
səriştəli, sanballı sovetoloq və politoloq olduğunu təsdiqləyir. Bu yazılarında o, sovet rejiminin antibəşəri
mahiyyətini açmağa və onun gec-tez məhvə məhkum
olacağını inandırıcı arqumentlərlə əsaslandırmağa
nail olmuşdur.
C.Hacıbəylinin arxivindəki sənədlər onun tarixlə
bağlı araşdırmalar apardığını da söyləməyə əsas verir. Onun fondunda tarixi şəxslərə, qədim Arran dövlətinin, Bakı, Bərdə və Dərbənd şəhərlərinin, Osmanlı
dövlətinin, İranın, Gürcüstanın, Dağıstanın tarixinə,
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Rusiyanın Qafqaz siyasətinə, eləcə də Türkmənçay və
Gülüstan müqavilələrinə dair əlyazmaları, qeydləri,
makina yazıları C.Hacıbəyli tarixi mövzularda tədqi
qatlarından xəbər verir. Fransız dilində olan həmin
materiallar öz araşdırmaçılarını gözləyir.
C.Hacıbəylinin müxtəlif sahələrdəki araşdırmaları
bu gün də aktuallığını saxlamışdır və onların dərindən
öyrənilməsinə, dəyərləndirilməsinə ehtiyac vardır.
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NƏTİCƏ

XIX

əsrin ortalarından başlayan Azərbaycan maarifçilik hərəkatı XX əsrin əvvəl
lərində yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Yeni
üsullu məktəblərin çoxalması, ziyalıların sayının əvvəlki dövrlərə nisbətən xeyli artması, xüsusən də milli
mətbuatın çiçəklənməsi, ən başlıcası isə yeni ictimai-siyasi ab-havanın meydana gəlməsi maarifçilik hərəkatına böyük bir təkan verdi.
Milli-ictimai fikrimizdə, mədəniyyətimizdə əsl bir
intibah yaradan XX əsr maarifçilik hərəkatına Həsən
bəy Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev,
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədquluzadə,
Üzeyir bəy Hacıbəyov kimi ideoloq və mütəfəkkir şəxsiyyətlər rəhbərlik edirdilər. Bu nəhəng simaların pleyadasında dahi Üzeyir bəyin qardaşı C.Hacıbəyli də
var idi.
Əsrin əvvəllərində intişar tapan maarifçilik hərəkatının görkəmli xadimlərindən olan C.Hacıbəyli nadir istedada malik şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur. O,
istedadlı yazıçı-publisist, görkəmli dövlət xadimi, tanınmış naşir, redaktor, tərcüməçi, tədqiqatçı, təşkilatçı, istiqlal mücahidi kimi çoxşaxəli, çoxsahəli fədakar
fəaliyyəti ilə bütün həyatı boyu Vətəninə, millətinə
xidmət göstərmişdir. Azərbaycan, rus və fransız diCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lində yazan C.Hacıbəyli XX əsrin əvvələrində daha
çox rusdilli mətbuatda (“Kaspi”, “Proqres”, “Baku”,
“Azerbaydjan” vəs. kimi qəzetlərdə) çıxış etmişdir.
Onun yaradıcılığı ilə yaxından tanışlıq əyani surətdə
göstərir ki, rusdilli mətbuat və ədəbiyyatımızın indiyə
qədər fundamental araşdırmalardan bir növ kənarda
qalması ədəbiyyat və mətbuat tariximizin böyük və
zəngin bir dövrünün mənzərəsini son dərəcə yarımçıq
və birtərəfli əks etdirməyə gətirib çıxartmışdır. Halbuki, rusdilli mətbuatımız və əbədiyyatımız əsrin əvvəllərində son dərəcə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. C.
Hacıbəylinin və digər rusca yazan müəlliflərin əvəzsiz
ədəbi irsi buna parlaq sübutdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, öz dünyagörüşünə və izlədiyi ictimai qayəsinə görə maarifçi olan C.Hacıbəyli
bədii yaradıcılığında daha çox tənqidi realizm məktəbinin ədəbi-estetik ənənələrindən çıxış edir. Məlumdur ki, istər keçən əsrin ikinci yarısında, istərsə də
əsrimizin əvvəllərində maarifçilik ümummilli ictimai
hərəkata çevrilmiş və ədəbi həyatda ən müxtəlif sənət
cərəyanlarını (maarifçi realizm, tənqidi realizm, ro
mantizm, sentimentalizm və s.) əhatə etmişdir. Daha
doğrusu, bu dövrdə yaşayan demək olar ki, bütün
Azərbaycan sənətkarları maarifçilik dünyagörüşünü
və ictimai platformasını qəbul etsələr də, bədii yaradıcılıqlarında heç də hamısı maarifçilik estetikasını qəbul etməmişlər.
C.Hacıbəylinin mühacirətəqədərki bədii əsərləri
(“Hacı Kərim”, “Pristav ağa”, “Zaqafqaziya kəndlisiCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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nin həyatından” və s.) tənqidi realizm metodu prinsipləri ilə yazıldığı üçün öz bədii-estetik təmayülünə
görə daha çox “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinə
yaxındır. Buna görə də belə bir nəticə çıxarmaq olar
ki, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında aparıcı cərəyanlardan biri kimi “mollanəsrəddinçilik” ədəbi cərəya
nının nümayəndələrindən bəhs edərkən, C.Hacıbəylini məhz bu sıraya aid etmək lazım gələcəkdir. Onun
rusdilli mətubatda çıxış etməsi və bilavasitə “Molla
Nəsrəddin” jurnalında çap olunmaması, zənnimizcə,
bu məsələdə heç də prinsipial rol oynamır.
Digər tərəfdən, C.Hacıbəylinin publisistik fəaliyyətindən bəhs edərkən XX əsr Azərbaycan mətbuatının
böyük və güclü bir qolunu təşkil edən rusdilli mətbuatımızı, onu yaradanları, burada çıxış edən müəlliflərin
yaradıcılığını yenicə öyrənməyə başlasaq da, aydınca
görürük ki, bu, öz ruhuna və istiqamətinə görə tamamilə milli və demokratik bir fikir mənbəyi olmuşdur.
Deməli, milli-demokratik mətbuatımızın böyük bir
qolunun araşdırılması, öyrənilməsi işi hələ öz gələcək
tədqiqatçılarını gözləyir.
C.Hacıbəylinin mühacirət dövrü həyatı, fəaliyyəti
zəngin, şərəfli, yaradıcılığı da maraqlı və məhsuldar
olmuşdur. Onun həyatının bu hissəsini bir cümlə ilə
ifadə etmək, belə söyləmək mümkündür: Azərbaycanın istiqlalı uğrunda ideoloji mücadilə. Bu mübarizə
1919-cu ildən başlamış 1962-ci ilədək - vəfatına qədər
fasiləsiz davam etmişdir. C.Hacıbəylinin 1951-ci ildə
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Münhendə Azərbaycan və rus dillərində nəşrə başlayan “Azərbaycan” jurnalı üçün yazdığı “Azərbaycan
davam edir” adlı proqram-baş məqaləsi mücahidin
əqidə və amalını, istək və arzularını dəyərləndirmək
baxımından xarakterikdir: “Bundan 32 il əvvəl idarə
etdiyim milli “Azərbaycan” qəzetimizi istəkli qardaşım Üzeyirə həvalə edərək, yeni bir vəzifə ilə Avropaya gəldik. Yeni təşkil etdiyimiz Azərbaycan dövlətini,
başqa mədəni millətlər və Sülh Konfransına toplanmış
dövlətlər rəsmi surətdə tanımaqla misyonumuzun üç
ay sonunda bitəcəyini zənn edirdik. Parisə gələr-gəlməz yenə “Azərbaycan” adında fransızca olaraq aylıq
bir bülleten nəşr edərək, Avropa ictimaiyyətini məmləkət və millətimizə dair türlü məlumat verərək aydınlaşdırdıq. Bu bülleteni 11 nüsxə çıxara bildik.Gərək
biz və gərəkcə vətəndə qalanlarımız üç ay müddətin
uzanması sonucunda günləri çox uzun görürdük. Bilmirdik ki, bir çoxumuz gözəl vətənimizi bir daha gör
məyəcəyik. Şimaldan gələn qara dalğa torpağımızı silib süpürdü. Nəcib Azərbaycan - türk milləti yabançı
bir düşmən əlinə keçdi. 27 nisan faciəsinin təfərrüatı
gələcək Azərbaycan tarixində qara bir səhifə tutacaq”.
C.Hacıbəyli Azərbaycan tarixindən bu qara ləkəni silmək üçün qələmi və qəlbi ilə ömrünün sonunadək
ədalətin təntənəsinə, ölkəmizin müstəqilliyinin yenidən bərpa ediləcəyinə inanaraq mücadilə apardı. Onun
istər bədii, istərsə publisistik irsində bu mübarizə və
bu inam parlaq təcəssümünü tapmış, qabarıq ifadə
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olunmuşdur. Yazıçı-publisistin mühacirətdə Azərbay
can, rus və fransız dillərində qələmə aldığı “Toy”, “Baş
tutmayan ziyarət”, “Ağlagəlməz bədbəxtlik”, “Səhər”,
“Hacı Kərimin səhəri”, “Azərbaycan nağılları”, “Məm
mədqulunun səyahəti”, “Müəzzinin lənəti”, “Mindiyimiz səfinə”, “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”, “Nejdanovun işi”, “Şamaxı məhkəməsi”, “Bir
il xəyyallarda ..və bütöv bir ömür”, “Leyli və Məcnun operası necə yarandı”, “SSRİ-də ziyalılar”, “XIX
əsr Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov”,
“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)”,
“Babək və Arran dövləti”, “Bakı və Bərdə şəhərlərinin
tarixi haqqında”, “Dərbənd və Dağıstan tarixi”, “Şərq
ölkələri tarixi, onların Fransa ilə əlaqələri”, “Hafiz Şirazi”, “Firdovsinin həyatı”, “İslam əleyhinə təbliğat və
onun Azərbaycanda yeni metodları”, “Rus demokratları bolşeviklərlə harada birləşir”, “Söz və əməl” və s.
kimi əsərlər həm ideya, həm də dil, üslub, sənətkarlıq
nöqteyi-nəzərində günümüzdə də aktualdır, əhəmiyyətlidir.
Monoqrafiyada irəli sürülən elmi-nəzəri qənaətləri, müddəaları yekunlaşdıraraq bu nəticəyə gəlirik ki,
C.Hacıbəylinin;
- mühacirətəqədər qələmə aldığı bədii əsərlər XX
əsrin əvvəlləri üçün xarakterik olan maarifçi-realist
nəsrin qiymətli nümunələrindəndir;
- bədii əsərlərinin başlıca ideyası milli-mənəvi, dini,
bəşəri dəyərlərin təbliği,
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ətalətin, cəhalətin, köləliyin, zülmün, zülmkarın,
haqsızlığın tənqididir;
- həmin dövr publisistikası xalqın taleyüklü problemlərinə, maarifin, mədəniyyətin, mətbuat-nəşriyyat
işinin, elmin inkişafına həsr olunmuşdur;
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü yaradıcılığı
qısa bir zamanı əhatə etsə də, müstəqilliyin, milli istiqlalın qorunmasına, dövlət quruculuğunun möhkəm
ləndirilməsinə xidmət etmişdir;
- mühacirət dövrü irsinin əsas mövzusu ədəbi-mədəni sərvətimiz, onun təbliği və tanıdılması, Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mücadilə, yaramaz və perspektivsiz sovet rejimi və kommunist ideologiyasının, Stalin üsul-idarəsinin antihumanist mahiyyətinin, Sovet
hökumətinin milli və dini siyasətinin tənqididir;
- mətbuat tarixinə, Qarabağ folkloruna, eləcə ədəbiyyatşünaslığa dair tədqiqatları həm sahənin problemlərinə daha dərindən bələd olmaq, həm Azərbaycanı xaricdə tanıtmaq baxımından əhəmiyyətlidir;
- istər mühacirətəqədərki və istərsə də, mühacirət
dövrü yaradıcılığı ümumazərbaycan mədəniyyətinin,
söz sərvətinin dərindən öyrənilmək, geniş təbliğ edilmək haqqını qazanmış bir parçasıdır, yazıldığı zamandakı kimi bu gün də aktualdır;
- irsi jurnalistlər üçün bir məktəb, ədəbiyyat, tarix,
istiqlal mücadiləsi yolunun tədqiqatçılar üçün zəngin
mənbə, müstəqil Azərbaycanın qurucuları üçün bir ör
nəkdir.
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95. Hacıbəyli C. Ruhani idarəsində islahatlar haqqında. “Kaspi” qəzeti. 15 noyabr 1913, №258.
96. Hacıbəyli C. Tələbələrin vəziyyətinə dair. “Kaspi”
qəzeti. 16 noyabr 1913, №259.
97. Hacıbəyli C. Müsəlman fraksiyasında. “Kaspi” qəzeti. 26 noyabr 1913, №266.
98. Hacıbəyli C. Nuxalıların maarif məsələləri. “Kaspi”
qəzeti. 15 dekabr 1913, №282.
99. Hacıbəyli C. Müsəlman fraksiyasında. “Kaspi” qəzeti. 15 dekabr 1913, №282.
100. Hacıbəyli C. Müsəlmanın qeydləri. “Kaspi” qəzeti. 24 dekabr 1913, №269.
101. Hacıbəyli C. “Nicat” Cəmiyyətinin yeni heyəti seçilmişdir. “Kaspi” qəzeti. 29 dekabr 1913, №291.
102. Hacıbəyli C. Müsəlman həyatı. 1 yanvar1914, №
1; 3 yanvar № 2; 4 yanvar № 3; 5 yanvar, № 4; 10
yanvar, № 7; 14 yanvar, № 10.
103. Hacıbəyli C. Müsəlmanın qeydləri. “Kaspi” qəzeti. 29 yanvar 1914, №23.
104. Hacıbəyli C. Ruhani idarəsinin islahatı. “Kaspi”
qəzeti. 8 fevral 1914,
№32.
105. Hacıbəyli C. Xalq xadiminin xatirəsi. “Kaspi” qəzeti. 11 fevral 1914, №34.
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106. Hacıbəyli C . İslanmış biliciləri. “Kaspi” qəzeti. 28
fevral1914, № 48; 1 mart № 49.
107. Hacıbəyli C. Kitab sərgisində. “Kaspi” qəzeti. 5
mart 1914, №52.
108. Hacıbəyli C. Gözəl ölüm. “Kaspi” qəzeti. 7 mart
1914, №34.
109. Hacıbəyli C. Heyvandarlıq haqqında qanun layihəsi. “Kaspi” qəzeti. 16 mart 1914, №63.
110. Hacıbəyli C. Müsəlman qurultayının çağırılmasına dair. “Kaspi” qəzeti. 18 mart 1914, №63.
111. Hacıbəyli C. Mətbəə işinin təkmilləşdirilməsi.
“Kaspi” qəzeti. 21 mart 1914, №66.
112. Hacıbəyli C. Dumanın işi. “Kaspi” qəzeti. 25 mart
1914, №69.
113. Hacıbəyli C. Fraksiya ətrafında. “Kaspi” qəzeti. 2
aprel 1914, №75.
114. Hacıbəyli C. Torpaq işi. “Kaspi” qəzeti. 3 aprel
1914, №76.
115. Hacıbəyli C. Mətbuat haqqında qanun layihəsi və
müsəlman redaktorlar haqqında. “Kaspi” qəzeti. 4
aprel 1914, №77.
116. Hacıbəyli C. Müsəlman seminariyasında ştatların
dəyişdirilməsi məsələsi haqqında. “Kaspi” qəzeti.
11 aprel 1914, №80.
117. Hacıbəyli C. Xaricdəki müsəlmanların həyatı və
problemləri barədə. “Kaspi” qəzeti. 17 aprel 1914,
№85.
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118. Hacıbəyli C. Fraksiya ətrafında. “Kaspi” qəzeti. 18
aprel 1914, №86.
119. Hacıbəyli C. Qafqaz müsəlmanlarının maarifi.
“Kaspi” qəzeti. 22 aprel 1914, №89.
120. Hacıbəyli C. Müfti haqqında məsələ ətrafında.
“Kaspi” qəzeti. 17 may 1914, №96.
121. Hacıbəyli C. Müsəlman qurultayına dair. “Kaspi”
qəzeti. 7 may 1914, №106.
122. Hacıbəyli C. Aydın deyil. “Kaspi” qəzeti. 14 may
1914, №106.
123. Hacıbəyli C. İctimai biganəliyin qurbanı. “Kaspi”
qəzeti. 17 may 1914, №108.
124. Hacıbəyli C. Napaleon və İran. “Kaspi” qəzeti. 23
may 1914, №113.
125. Hacıbəyli C. Prussiyada türk. “Kaspi” qəzeti. 24
may 1914, №114.
126. Hacıbəyli C. Türkiyə arxeoloqları Peterburqda.
“Kaspi” qəzeti. 25 may 1914, №115.
127. Hacıbəyli C. Fraksiyada. “Kaspi” qəzeti. 30 may
1914, №117.
128. Hacıbəyli C. Alban hadisələri və Avropa. “Kaspi”
qəzeti. 6 iyun 1914, №124.
129. Hacıbəyli C. Səhv sistem. “Kaspi” qəzeti. 8 iyun
1914, №126.
130. Hacıbəyli C. Müsəlmanların qurultayından. “Kaspi” qəzeti. 24 iyun1914, № 139; 25 iyun, № 140; 26
iyun, № 141; 27 iyun, № 142; 1 iyul, № 145.
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131. Hacıbəyli C. Müsəlman qurultayının nəticələri.
“Kaspi” qəzeti. 23 iyul 1914, №163.
132. Hacıbəyli C. Gül Remet. “Kaspi” qəzeti. 31 iyul
1914, №170.
133. Hacıbəyli C. Vacib an. “Kaspi” qəzeti. 1 avqust
1914, №171.
134. Hacıbəyli C. Vaterloo?. “Kaspi” qəzeti. 2 avqust
1914, №172.
135. Hacıbəyli C. Məşədi Məhərrəm. “Kaspi” qəzeti. 17
avqust 1914, №183.
136. Hacıbəyli C. Türkiyə hadisələrinə dair. “Kaspi”
qəzeti. 20 avqust 1914, №185.
137. Hacıbəyli C. Müsəlman səhra xəstəxanası. “Kaspi” qəzeti. 21 avqust 1914, №186.
138. Hacıbəyli C. Ovçular. “Kaspi” qəzeti. 7 sentyabr
1914, №200.
139. Hacıbəyli C. Biz nə etməliyik. “Kaspi” qəzeti. 11
sentyabr1914, №202; 17 sentyabr, № 207.
140. Hacıbəyli C. İsmayıl bəy Qaspirinski. “Kaspi” qəzeti. 13 sentyabr 1914, №204.
141. Hacıbəyli C. Yaralılara kömək edin. “Kaspi” qəzeti. 20 sentyabr 1914, №210.
142. Hacıbəyli C. İnanmaq olmur. “Kaspi” qəzeti. 21
sentyabr 1914, № 211;
24 sentyabr, №213.
143. Hacıbəyli C. Müharibə və qadınlar. “Kaspi” qəzeti. 4 oktyabr 1914, №221.
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144. Hacıbəyli C. Tələsmək lazımdır. “Kaspi” qəzeti. 8
oktyabr 1914, №224.
145. Hacıbəyli C. Ən yaxşı xatirə. “Kaspi” qəzeti. 11
oktyabr 1914, №227.
146. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlman cəmiyyətinə müraciət. “Kaspi” qəzeti. 15 oktyabr 1914, №230.
147. Hacıbəyli Ceyhun. Qurban bayramı. “Kaspi” qəzeti. 16 oktyabr 1914, №231.
148. Hacıbəyli Ceyhun. Bu ana qədər. “Kaspi” qəzeti.
19 oktyabr 1914, №234; №235.
149. Hacıbəyli Ceyhun. Bu günkü təntənəyə. “Kaspi”
qəzeti. 26 oktyabr 1914, №240.
150. Hacıbəyli Ceyhun.Təəssürat. “Kaspi” qəzeti. 28
oktyabr 1914, №241.
151. Hacıbəyli Ceyhun. Belfordan Bakıya. “Kaspi” qəzeti. 31 oktyabr 1914, №244.
152. Hacıbəyli Ceyhun. Müharibə və türk xalqı. “Kaspi” qəzeti. 9 noyabr 1914, №252.
153. Hacıbəyli Ceyhun. Səttarxan. “Kaspi” qəzeti. 9 noyabr 1914, №252.
154. Hacıbəyli Ceyhun. İşığın şüası. “Kaspi” qəzeti. 18
noyabr 1914, №259.
155. Hacıbəyli Ceyhun. Bu günkü seçkilərə dair. “Kaspi” qəzeti. 21 noyabr 1914, №262.
156. Hacıbəyli Ceyhun. Bu anadək. “Kaspi” qəzeti. 26
noyabr 1914, №262.
157. Hacıbəyli Ceyhun. Yeddi il. “Kaspi” qəzeti. 28 noyabr 1914, №267.
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158. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlman qurultayından.
“Kaspi” qəzeti. 13 dekabr 1914, № 279; 14 dekabr,
№ 281; 17 dekabr, № 282; 18 dekabr, № 283.
159. Hacıbəyli Ceyhun. 1914-cü il müsəlman həyatı.
“Kaspi” qəzeti. 1 yanvar1915, № 1; 3 yanvar, № 2; 6
yanvar; № 4; 9 yanvar, № 6.
160. Hacıbəyli Ceyhun. Soyuqqanlılıq. “Kaspi” qəzeti.
11 yanvar 1915, №8.
161. Hacıbəyli Ceyhun. Söz və iş. “Kaspi” qəzeti. 20
yanvar 1915, №15.
162. Hacıbəyli Ceyhun. İki yetim qız. “Kaspi” qəzeti.
22 yanvar 1915, №17.
163. Hacıbəyli Ceyhun. Sərhəddə. “Kaspi” qəzeti. 23
yanvar 1915, №18.
164. Hacıbəyli Ceyhun. Bacarıqsızlıq, yoxsa cinayət?
“Kaspi” qəzeti. 25 yanvar 1915, №20.
165. Hacıbəyli Ceyhun. Biz nə etməliyik? “Kaspi” qəzeti. 7 fevral 1915, № 291; 13 fevral, № 34; 14 fevral,
№ 35; 28 mart, № 67; 29 mart, № 68.
166. Hacıbəyli Ceyhun. Rusiya və Qafqaz. “Kaspi” qəzeti. 19 fevral 1915, №39.
167. Hacıbəyli Ceyhun. Akakinin qəbri üstündə. “Kaspi” qəzeti. 8 fevral 1915, №30.
168. Hacıbəyli Ceyhun. Bir dəqiqəlik şübhə. “Kaspi”
qəzeti. 20 fevral 1915, №40.
169. Hacıbəyli C. Unutmayın. “Kaspi” qəzeti. 20 fevral
1915, №40.
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170. Hacıbəyli C. Qarşıdakı bayram haqqında. “Kaspi”
qəzeti. 4 mart 1915, №50.
171. Hacıbəyli C. Bayram haqqında. “Kaspi” qəzeti. 8
mart 1915, №54.
172. Hacıbəyli Ceyhun. Aldanılmış gözləmə. “Kaspi”
qəzeti. 18 mart 1915, №58.
173. Hacıbəyli Ceyhun. Milyukovun səhvi. “Kaspi”
qəzeti. 15 mart 1915, №60.
174. Hacıbəyli Ceyhun. Ordan-burdan. “Kaspi” qəzeti.
18 mart 1915, №62.
175. Hacıbəyli Ceyhun. Biz nə etməliyik. “Kaspi” qəzeti.. 28 mart 1915, № 67; 29 mart, № 68.
176. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlman seminariyası
haqqında. “Kaspi” qəzeti. 4 aprel 1915, №73.
177. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlmanlara müraciət. “Kaspi” qəzeti. 8 aprel 1915, №76.
178. Hacıbəyli Ceyhun. Böyük ehtiyac. “Kaspi” qəzeti.
10 aprel 1915, №78.
179. Hacıbəyli Ceyhun. Cəmiyyətlərin birləşməsinə
dair. “Kaspi” qəzeti. 16 aprel 1915, №83.
180. Hacıbəyli Ceyhun. Qadın qaçqınların məsələsi
haqqında. “Kaspi” qəzeti. 18 aprel 1915, №85.
181. Hacıbəyli Ceyhun. Qardaş köməyi. “Kaspi” qəzeti. 6 may 1915, № 99; 9 may, №102.
182. Hacıbəyli Ceyhun. Nəhayət, nə vaxt? “Kaspi” qəzeti. 9 may 1915, №112.
183. Hacıbəyli Ceyhun. Yeri gəlmişkən, “Kaspi” qəzeti.
21 may, №110.
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184. Hacıbəyli Ceyhun.Nəşri-maarifin məktəbləri.
“Kaspi” qəzeti. 26 may1915, № 114; 2 iyun, № 120.
185. Hacıbəyli Ceyhun. Vladiqafqaz məscidi haqqında.
“Kaspi” qəzeti. 5 iyul 1915, №148.
186. Hacıbəyli Ceyhun. Bir bayramın fitrəsi. “Kaspi”
qəzeti. 31 iyul 1915, №170.
187. Hacıbəyli Ceyhun. Kimdir günahkar? “Kaspi” qəzeti. 22 avqust 1915, №187.
188. Hacıbəyli Ceyhun. Müvəqqəti müsəlman komitəsində. “Kaspi” qəzeti. 19 sentyabr 1915, №208.
189. Hacıbəyli Ceyhun. Dəri məsələsi. “Kaspi” qəzeti.
4 oktyabr 1915, №220.
190. Hacıbəyli Ceyhun. Yetimləri yada salın. “Kaspi”
qəzeti. 5 oktyabr 1915, №222.
191. Hacıbəyli Ceyhun. Uşaq evləri haqqında. “Kaspi”
qəzeti. 8 oktyabr 1915, №223.
192. Hacıbəyli Ceyhun. Məhərrəmlik yaxınlaşır. “Kaspi” qəzeti. 20 oktyabr 1915, №223.
193. Hacıbəyli Ceyhun. Sabunçu seminariyası haqqında. “Kaspi” qəzeti. 25 oktyabr 1915, №238.
194. Hacıbəyli Ceyhun. Ufa quberniyasının məktəbləri. “Kaspi” qəzeti. 28 oktyabr 1915, №240.
195. Hacıbəyli Ceyhun. Hərəkətdən pis üzrxahlıq. Kaspi” qəzeti. 29 oktyabr 1915, №241.
196. Hacıbəyli Ceyhun. Aşura. “Kaspi” qəzeti. 5 noyabr 1915, №247.
197. Hacıbəyli Ceyhun. İslam və xristianlıq. “Kaspi”
qəzeti. 6 noyabr 1915, №248.
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198. Hacıbəyli Ceyhun. Məhərrəmlik günlərində.
“Kaspi” qəzeti. 12 noyabr 1915, №252.
199. Hacıbəyli Ceyhun. Dumadakı fraksiya və biz.
“Kaspi” qəzeti. 14 noyabr 1915, №255.
200. Hacıbəyli Ceyhun. Xeyriyyəçiliyimizin on illiyi.
“Kaspi” qəzeti. 15 noyabr 1915, №256.
201. Hacıbəyli Ceyhun. Cəmiyyətimizin borcu. “Kaspi” qəzeti. 20 noyabr 1915, №260.
202. Hacıbəyli Ceyhun. Vacib məsələ. “Kaspi” qəzeti.
25 noyabr 1915, №263.
203. Hacıbəyli Ceyhun. Ruhaniləri ehtiyacı haqqında.
“Kaspi” qəzeti. 29 noyabr № 267; 3 dekabr, № 270;
8 dekabr 1915, № 274.
204. Hacıbəyli Ceyhun. 1915-ci ildə müsəlman həyatı.
“Kaspi” qəzeti. 1 yanvar 1916, № 1; 3 yanvar, № 2; 5
yanvar № 3; 6 yanvar, № 4; 8 yanvar, № 5; 9 yanvar,
№ 6; 18 yanvar, № 9; 15 yanvar, №11.
205. Hacıbəyli Ceyhun. Xalq xadiminin xatirəsi. “Kaspi” qəzeti. 7 fevral 1916, №30.
206. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlman zabitlər. “Kaspi”
qəzeti. 1916, 16 fevral, № 37; 26 fevral, № 45; 27 fevral, № 46; 4 mart, № 51; 6 mart, № 53; 15 mart, №
60; 30 mart, № 72; 1 aprel, № 74; 19 aprel, № 86; 22
aprel, № 89; 29 aprel, № 95; 30 aprel, № 96; 18 may,
№ 96; 16 iyun, № 133.
207. Hacıbəyli Ceyhun. Bayram naminə. “Kaspi” qəzeti. 8 mart 1916, №54.
208. Hacıbəyli Ceyhun. Büro məsələsi haqqında. “KasCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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pi” qəzeti. 24 mart1916, № 68; 8 aprel, № 80; 21 aprel, № 89; 28 may, № 118.
209. Hacıbəyli Ceyhun. Tətilin ləğv olunmasına dair.
“Kaspi” qəzeti. 1 yanvar 1917, №1.
210. Hacıbəyli Ceyhun. Müsəlman həyatı və mətbuatından. “Kaspi” qəzeti. 10 yanvar 1917, №7.
211. Hacıbəyli Ceyhun. Dil və məktəb. “Kaspi” qəzeti.
14 yanvar 1917, №11.
212. Hacıbəyli Ceyhun. Yersiz hay-küy. “Kaspi” qəzeti. 21 yanvar 1917, №17.
213. Hacıbəyli Ceyhun. 1916-cı ildə müsəlman həyatı.
“Kaspi” qəzeti 22
yanvar 1917, № 18; 29 yanvar, № 24; 4 fevral, № 28.
214. Hacıbəyli Ceyhun. Kədərli ildönümü. “Kaspi” qəzeti. 5 fevral 1917, №9.
215. Hacıbəyli Ceyhun. Hüseyn Əfəndi Qayıbov. “Kaspi” qəzeti. 22 fevral 1917, №42.
216. Hacıbəyli Ceyhun. İndiki ana dair. “Kaspi” qəzeti.
23 fevral 1917, №43.
217. Hacıbəyli Ceyhun. Kəndə kömək. “Kaspi” qəzeti.
5 mart 1917, №51.
218. Hacıbəyli Ceyhun. Yeni gün. “Kaspi” qəzeti. 9
mart 1917, №55.
219. Hacıbəyli Ceyhun. Təəssürat. “Kaspi” qəzeti. 12
mart 1917, №58.
220. Hacıbəyli Ceyhun. Cari vəzifələrimiz. “Kaspi” qəzeti. 17 mart 1917, № 62; 23 mart, № 67.
221. Hacıbəyli Ceyhun. Saxta dəlil. “Kaspi” qəzeti. 28
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mart 1917, №70.
222. Hacıbəyli Ceyhun. İfrata varmaq. “Kaspi” qəzet.
31 mart 1917.
223. Hacıbəyli Ceyhun. Qurultay ətrafında. “Kaspi”
qəzeti. 16 aprel 1917, № 84; 18 aprel. № 85; 21 aprel,
№ 87; 22 aprel, № 88; 23 aprel, № 89.
224. Hacıbəyli Ceyhun. Eybəcər təzahür. “Kaspi” qəzeti. 27 aprel, №92.
225. Hacıbəyli Ceyhun. Bir daha imperalizm haqqında.
Kaspi” qəzeti. 31 may 1917, №118.
226. Hacıbəyli Ceyhun. C-b Vermişevə sual. “Kaspi”
qəzeti. 6 iyun. №123.
227. Hacıbəyli Ceyhun. Qafqaz xalqlarının dostluğuna
dair. “Kaspi” qəzeti.
6 iyul 1917, №148.
228. Hacıbəyli Ceyhun. Ənənəvilik haqqında. “Kaspi”
qəzeti. 22 iyul 1917, №162.
229. Hacıbəyli Ceyhun. Təxirəsalınmaz məsələ. “Kaspi” qəzeti. 23 iyul 1917, №163.
230. Hacıbəyli Ceyhun. Bir daha ənənəvilik haqqında.
“Kaspi” qəzeti. 25 iyul 1917, №164.
231. Hacıbəyli Ceyhun. Quldur və quldurluq haqqında. “Kaspi” qəzeti. 25 iyul 1917, №164.
232. Hacıbəyli Ceyhun. Məcburi cavab. “Kaspi” qəzeti.
27 iyul 1917, №66.
233. Hacıbəyli Ceyhun. Vacib məsələ. “Kaspi” qəzeti.
11 oktyabr 1917, №227.
234. Hacıbəyli Ceyhun. Böyük dövlətlər və biz. “AzerCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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baidjan” qəzeti. 27 noyabr, 1918, № 46; 28 noyabr,
№ 47; 2 dekabr, № 50, 15 dekabr, № 51.
235. Hacıbəyli Ceyhun. Yeri gəlmişkən. “Azerbaidjan”
qəzeti. 7 dekabr 1918, №54.
236. Hacıbəyli Ceyhun. Öz gözündə tiri görməz. “Azerbaidjan” qəzeti. 25 noyabr 1918, №49.
237. Hacıbəyli Ceyhun. Yol təəssüratım. “Azərbaycan”
qəzeti. 27 yanvar.
238. Hacıbəyli Ceyhun. Böyük dövlətlər və biz. “Azərbaycan” qəzeti.
239. Hacıbəyli Ceyhun. Möhtərəm qarelərimizə. “Azərbaycan” qəzeti 9 yanvar 1919.
Mühacirət dövrü
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76. “Sovqat” və Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığının 10
illiyi (Mehdi Gəncəli ilə birlikdə). modern.az, 17
may 2018.
77. C.Dağistaninin «Yövmi-təqdir»i (Mehdi Gəncəli ilə
birlikdə). “Ədəbiyyat” qəzeti 19 may 2018.
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78. Ceyhun Hacıbəyli irsində folklor motivləri. modern.az, 8 dekabr 2018.
79.Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr
olunmuş məqalələr toplusu. Tərtib edəni filologiya
elmləri doktoru, prof. Vaqif Sultanlı. Bakı, 2018.
80.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar
İnstitutunda “Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda III beynəlxalq elmi
konfransında “Abay Dağlının «Atatürk-cəbhələrdə
və Çankayada» pyesi” adlı məruzə. 13 iyun 2018-ci
il.
81. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Bilik Fondu, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik konteksində” Beynəlxaq elmi konfransda “Ceyhun Hacıbəyli və folklor” mövzusunda məruzə. İsmayıllı rayonu, Lahıc qəsəbəsi, İcma evi. 30 iyun- 1
iyul 2018-ci il.
82.Az. TV “Mədəniyyət” kanalı, Buta. “Ceyhun Hacıbəylinin seçilmiş əsərləri” kitabı haqqında, 19
yanvar 2018.
83. Az. TV “Mədəniyyət” kanalı, Buta. “Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü” kitabı haqqında, 25
yanvar 2018.
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84. Azərbaycan radiosu. Ceyhun Hacıbəylinin bədii-publisistik irsi. “Şəbəkə” 11 fevral 2018, saat
7.30.
85.Parisdən bir məktub, iki tarixi sənəd. “Ədəbiyyat”
qəzeti 6 aprel 2019; modern.az, 6 aprel 2019; “Kaspi” qəzeti, 9 aprel 2019.
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1955-ci il noyabrın 30-da Qəbələ rayonunun Nohur
qışlaq kəndində anadan olmuşdur.
1975-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində ali təhsilə yiyələnmişdir.
1980-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının,
1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
“Qızıl qələm”, “Həsən bəy Zərdabi”, “Cəlil Məmmədquluzadə” və “Qızıl kəlmə” mükafatları laureatıdır.
1982-1987-ci illərdə Xarici Ölkələrlə Dostluq və
Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin xaricdəki həmvətənlər
üçün nəşr etdiyi «Vətənin səsi» adlı qəzetdə müxbir işləmişdir.
1988-ci ildən Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti – «Vətən» Cəmiyyəti yaranandan onun orqanı «Odlar yurdu» qəzetində əvvəlcə
müxbir, sonra böyük müxbir, məsul katib, redaktor
müavini vəzifələrində çalışmışdır.
1992-1993-cü illərdə «Vətən» Cəmiyyəti Avropa və
Amerika ölkələri şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1993-cü ildən Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetində çalışır, humanitar və sosial problemlər şöbəsinin baş məsləhətçisi, Dövlət qulluğunun baş müşaviridir. 2015-ci ildə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.
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1997-ci ildə MEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda «Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı»
(mühacirətəqədərki dövr)» mövzusunda namizədlik,
2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan
mühacirət mətbuatında publisistika (1921-1991-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
Abid Tahirlinin 17 kitabı-biri Türkiyədə olmaqla, 8
monoqrafiyası işıq üzü görmüş, çox sayda elmi, publisistik məqaləsi nüfuzlu jurnal və qəzetlərdə, o cümlədən «Ədəbiyyat qəzeti», «525-ci qəzet», «Kaspi»,
«Azərbaycan», «Xalq qəzeti», «Azadlıq», «Azərbaycan
müəllimi», «Ədalət», «Mədəniyyət», «Yeni Azərbaycan», «Bakı», «Səhər», «Maarifçi», «Hakimiyyət», «Respublika», «Mars», «Kredo», «Azərbaycan məktəbi»,
«Elm və həyat», «Dədə Qorqud», «İbtidai məktəb və
məktəbəqədər tərbiyə», «Azərbaycan məktəbi», «Qobustan» və s. kimi qəzet, toplu və jurnallarda, elektron
qəzetlərdə, eləcə də AMEA, BDU, ADPU, Təhsil Nazirliyinin «Odlar yurdu» Universitetinin “Elmi xəbərlər”i kimi nəşrlərdə dərc edilmişdir. Əsərləri respublikamızın, bir sıra xarici ölkələrin kitabxana fondlarına
daxil edilmişdir.
Abid Tahirli çoxcildlik «Milli Azərbaycan Ensiklopediyası”nın məsləhətçilərindən, 2 cildlik «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası»nın müəlliflərindəndir.
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Abid Tahirli eyni zamanda pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında mühazirələr
oxumuş, Bakı Dövlət Universitetinin, «Xəzər» Universitetinin jurnalistika fakültələrində dərs demişdir.
Fəaliyyəti və tədqiqatları haqqında respublika və
xarici ölkə mətbuatında 150-dən çox məqalə dərc olunmuşdur.
I. Kitabları
1. Azərbaycan mühacirəti (Bakı, «Tural-Ə» nəşriyyatı,
2001, 344 səh).
2. Sözlə yarananlar, sözü yaşadanlar (Bakı, «Əbilov
Zeynalov və qardaşları» nəşriyyatı, 2001, 308 səh.).
3. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, I hissə (Bakı,
«QAPP Poliqraf» nəşriyyatı, 2002, 158 səh).
4. Deyilən söz yadigardır (Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 2003, 78 səh).
5. Azərbaycan mühacirət mətbuatı, II hissə (Bakı,
«Ozan» nəşriyyatı, 2003, 258 səh).
6. İlyas Əfəndiyevin publisistikası (Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2005, 68 səh).
7. «Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika
(1921-1991) (Bakı, «CBS» nəşriyyatı, 2005, 528 səh.).
8. Fırtınalar qoynunda (Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2006,
156 səh).
9. Azərbaycan mühacirət mətbuatı (1921-1991) (məCeyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu
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lumat-soraq kitabı. (Bakı, «Çinar-çap» nəşriyyatı,
2007, 181 səh).
10. İdrak işığında (Bakı, «Ozan» nəşriyyatı, 2010, 375
səh).
11. Bütün türklərin tərcümanı (Bakı, “Ozan” nəşriyyatı, 2011, 240 səh).
12. Bütün türklərin tərcümanı (təkrar və təkmilləşdirilmiş nəşr. (Bakı, “Ozan” nəşriyyatı, 2012, 312 səh).
13. Məktəb: tariximiz, taleyimiz.(Bakı, "Nağıl evi" nəşriyyatı, 2013, 451 səh).
14. İsmail Gaspıralı Dünyası, İsmail Gaspıralı Dehası.(
İstanbul, İleri yayın evi, 2014, 224 səh).
15. Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü. ( Bakı.
“Elm və Təhsil”, 2017, 696 səh).
16. Generalın qayıdışı. (Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı,
2019, 116 səh).
17. Ceyhun Hacıbəylinin həayat və yaradıcılıq yolu.
(Bakı, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 2019, 344 səh).
II. Tərtib etdiyi kitablar
16. C.Hacıbəyli. Hacı Kərim (povest, rus dilində, Bakı,
Azərnəşr, 1995).
17. Sən həmişə mənimləsən (Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyev haqqında xatirələr, Bakı, «Gənclik» nəşriyyatı,
1999, şair-publisist Dilsuzla birlikdə).
18. «Dədə Qorqud aliliyi» məqalələr toplusu (Bakı,
«Sultan-qrafiks» nəşriyyatı, 1999).
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19. «Dədə Qorqud» rəsmlərdə (illüstrasiyalı nəşr, Bakı,
1999).
20. Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Elm”,
2017, 368 səh.
III. Redaktorluğu ilə buraxılan kitablar
21. Elçin. Şəxsiyyət və istedad (C.Cabbarlı haqqında,
Bakı).
22. Professor Əmir Həbibzadə – 85 (Bakı, 2001, BDU
nəşriyyatı).
23. «Dədə Qorqud» bülleteni (Bakı, 1999).
24. Aygün Məcidova. Dəryadan damlalar (Bakı, 2009,
“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 360 səh.).
25.Nikpur Cabbarlı. Elçin və Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemləri (Bakı, 2014,” Təhsil”, 96
səh.)
26. Səyyaf İsmayılov. Zəhmətlə yaşanan illər (fəlsəfə
doktoru S. İsmayılov özünün həyat və fəaliyyətindən
bəhs edir). Bakı, 2017, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 280
səh.
27. Ceyhun Hacıbəyli. Bir il xəyallarda... və bütöv bir
ömür. Bakı, “Təhsil”, 2017,256 səh.
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