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           Kitabda XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi fikrində qərbçilik meyilləri 

dövrün mətbuat orqanlarında çap olunmuş, orijinal ədəbi-publisistik əsərlər 

əsasında tədqiq olunur. Bu meyillərin ictimai-siyasi və tarixi-mədəni köklərinə, 

ədəbi-estetik prinsiplərinə aydınlıq gətirilir. XX əsrin əvvəllərində Rusiya və Qərb 

mədəniyyətinə üz tutan ədəbi cərəyanların, mətbu orqanların, ayrı-ayrı şair, 

yazıçı və publisistlərin çevrəsi müəyyənləşdirilir, Əlibəy Hüseynzadə,  Əhmədbəy 

Ağaoğlu və Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin qərbçilik görüşlərinə və islami dəyərlərə 

münasibətinə daha ətraflı toxunulur.  

 XX əsrin əvvəllərində tənqidi realizm və romantizm ədəbi cərəyanları, 

maarifçilik ideyaları Qərblə müqayisədə təhlil edilir, Qərb mədəniyyətinin 

mənimsənilməsində tərcümə əsas vasitələrdən biri kimi nəzərdən keçirilir. Müasir 

Azərbaycan mədəniyyətinin Avropa və dünya mədəniyyətinə inteqrasiya  olunma-

sında XX əsrin əvvəllərindəki qərbçilik meyillərinin obyektiv elmi qiyməti verilir.    
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QƏRBƏ MEYLİN SƏBƏBLƏRİ 

(ZAMAN ƏSGƏRLİ) 

 

XIX əsrin 40-50-ci illərində Rusiyada xüsusi məfkurə 

tipi, fikir cərəyanı kimi tanınan və sıralarında zadəgan-

mülkədar, varlı tacir təbəqələrindən çıxan çoxlu ziyalıları: 

yazıçı, şair, alim və publisistləri birləşdirən qərbçilik – 

özünəməxsus tipoloji özəllikləri ilə seçilən bir mədəni və 

siyasi cərəyan olmuşdur. Bu cərəyanın tərəfdarlari Rusiyada 

təhkimçiliyin ləğvini tələb edir, ölkənin Qərbi Avropa ictimai 

inkişaf yolu ilə kapitalistcəsinə getməsini zəruri sayırdılar. 

1861-ci il kəndli islahatlarından və ölkədə burjua-kapitalist 

münasibətlərinin inkişafa başlamasından sonra mərkəzi Rusi-

yada qərbçilik bir cərəyan kimi aradan çıxsa da ucqarlarda, o 

sıradan Azərbaycanda maarifçilik ideologiyasının tərkib 

hissəsi olaraq hələ aktual idi. M.F.Axundzadə və H.Zərdabi 

kimi onların ideyalrını davam etdirən və XX əsrin əvvəllərində 

həyata keçirmək uğrunda fəaliyyət göstərən mütəfəkkir 

ziyalılar da Qərbi azadlıq, işıq, mədəniyyət mərkəzi, ideal 

həyat kimi görür, buna görə bütövlükdə Şərqi, eləcə də doğma 

vətəni maddi və mənəvi əsarətdən, ictimai ətalətin pəncəsindən 

xilas etmək üçün Qərbə üz tutmağı, Avropa mədəniyyətinə 

yiyələnməyi vacib sayırdılar. Lakin XIX əsrdən fərqli olaraq 

XX əsrin əvvəllərində Avropada kapitalizmin inkişaf edərək 

imperializm mərhələsinə yüksəlməsi və imperialist dövlətlərin, 

Şərqə qarşı təcavüzkar-müstəmləkəçi siyasəti Azərbaycan 

ziyalılarının, fikir adamlarının Qərbə münasibətində tamam 

yeni çalarlar, ikili baxış əmələ gətirmişdi. Onlar bir tərəfdən 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

4 

Qərbə maarif, elm, sənaye, ictimai-siyasi azadlıq məkanı, digər 

tərəfdən “mədəni yırtıcılar” diyarı kimi baxır, əsasən, Qərbin 

maarif və mədəniyyətinə meyil edirdilər. Əli bəy Hüseynzadə 

“Füyuzat” jurnalında dərc etdiyi “Kasablanka faciəsi və 

Osmanlı-İran komediyası” məqaləsində yazırdı: “Biz avropa-

lıların ədəbiyyatlrına, sənayelərinə, ülum və maariflərinə, 

kəşfiyyat və ixtiralarına müraciət etmək istiyoruz, özlərinə de-

gil. Biz istiyoruz ki, islam ölkəsinə onların beyinləri, dimağları 

girsin, boğazları, mədələri girməsin. Biz istəriz ki, ölkəmiz 

onların beyinlərini həzm etsin, yoxsa mədələrində həzm 

olunmasın. Bu gün onların mədələrində həzm olunmamaq 

üçün bir çarə var isə, o da onların məhsulati-dimağiyyələrini 

(beyin məhsullarını – Z.Ə.) alıb həzm etməkdən başqa bir şey 

degildir”. 

Qərb cəmiyyətinin Şərqlə müqayisədə üstünlüyünü izah 

edərkən Ə.Ağaoğlu oradakı altruizmi nümunə gətirirdi: 

“Qərbdə altruizm elə hallar almışdır ki, bu, Şərqin təsəvvürünə 

belə gəlməz. Şərqdə xəstələri, acları, evsizləri düşünmür, yox-

sul və işsizlərin qayğısına qalmırlar. Qərbdə isə hər kəsin 

haqqında düşünülür, hər kəs hər kəsin haqqının, izzəti-nəfsinin 

qoruyucusu, zamini olur. Buna görə zəifin köməyinə getmək, 

güclünün və təcavüzkarın qarşısını kəsmək vətəndaşlıq vəzi-

fəsi sayılır”. Məşhur romantik şair M.Hadi isə Qərbdəki maarif 

və hürriyyəti Şərqdəki əsarət və cəhalətə qarşı qoyaraq 

şeirlərinin birində yazırdı: 

 

Məğribdə var məarif, Məşriqdə var cəhalət, 

Məğribdə hürrdür xəlq, Məşriqdə var əsarət. 
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Qərbin üzündə xəndə, bizim çeşmimizdə ab, 

Qərbin həyatı şəndi, bizimki, yazıq, xərab. 

 

XX əsrdə bu məsələlər barədə Aəzrbaycan ədəbiyyat-

şünasları müəyyən fikirlər söyləsə də, mövzunun əhatəli təhlili 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Abdullayevanın “Azər-

baycan ədəbi fikrində qərbçilik meyilləri” kitabında verilir. 

Gənc tədqiqatçı ilk dəfə olaraq XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan 

mətbuatında, xüsusilə “Füyuzat” jurnalının və “Həyat”, 

“İrşad”, “Kaspi” qəzetlərinin səhifələrində çap olunmuş pub-

lisistika nümunələrini geniş tədqiqata cəlb edərək, milli ədəbi-

ictimai fikirdə Qərbə meyillərin təşəkkül tarixini izləyir. 

Doğru olaraq bu tarixin XIX əsrin ortalarından başlandığını və 

getdikcə çoxaldığını, XX əsrin əvvəllərində isə xeyli mürək-

kəbləşdiyini üzə çıxardır. Bunun səbəblərini həmin dövrdə 

Azərbaycan maarifçiliyinin yeni səciyyə alması, ziyalıların 

Qərblə daha yaxından tanış olması ilə bağlanır. 

Kitabda həm XIX əsr, həm də XX əsr ziyalılarının qərb-

çilik görüşlərinin ideya müasirliyi, bu ideyaların ədəbi-ictimai 

mühitdə yayılmasında M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, N.Vəzirov, 

xüsusilə “Füyuzat”çı şair, mütəfəkkir və jurnalistlərin rolu 

yeni elmi təfəkkür işığında qiymətləndirilir. Müəllif Azərbay-

canda qərbçilik meyillərinin və Qərb ölkələrinə rəğbətin mey-

dana gəlməsi səbəblərini aydınlaşdırarkən Rusiyanın mütə-

rəqqi rolunu, Azərbaycan ziyalılarının bu ölkə ilə təmasını və 

oradakı ictimai azadlıq hərəkatından xəbərdar olduğunu xüsusi 

nəzərə çatdırır. Doğrudan da Azərbaycan ziyalılarının Qərblə 

tanışlığı XIX əsrdə, əsasən Rusiya vasitəsilə olurdu. M.Kazım 
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bəy, Mirzə Cəfər Topçubaşov ömürlərinin bir hissəsini Peter-

burqda, M.F.Axundzadə Tiflisdə – Rusiya canişinliyinin yer-

ləşdiyi bir şəhərdə yaşamış, H.Zərdabi, N.Vəzirov, Ə.Gorani 

Moskvada, Ə.Haqverdiyev Peterburqda, Y.V.Çəmənzəminli 

Kiyevdə təhsil almış, bu yolla avropalıların da fikir və düşün-

cələri ilə yaxından tanış olmuşdular. Bu ziyalılar Rusiya 

imperiyasının tərkibində yaşayırdılar və Rusiya imperiyasının 

vətəndaşı idilər. Ölkəyə sürətlə axan Qərb düşüncəsindən, 

eləcə də çarın verdiyi fərman və manifestlərdən öz doğma 

vətənlərinin və xalqlarının mədəni-siyasi tərəqqisi üçün 

istifadə edirdilər. Onların Qərbə maraq və rəğbəti birinci növ-

bədə milli azadlıq arzusundan, Rusiyanın əsarətindən qurtul-

maq, onun şovinist və imperialist əməllərinə qarşı etiraz 

duyğularından, müstəmləkəçilik siyasətinə nifrət hisslərindən 

qaynaqlanırdı.Azərbaycanın mütəfəkkir ədibləri belə güman 

edirdilər ki, Qərbin – Avropanın düşüncə və yaşayış tərzinə, 

elm və mədəniyyətinə yiyələnməklə feodal-burjua əxlaq 

prinsiplərindən, müstəmləkə asılılığından xilas olub, xoşbəxt 

həyat, yeni cəmiyyət qurmaq mümkündür.  

Nəhayət, Azərbaycan maarifçilərinin Qərbə meyilli 

olması onların türkçülüyə və islamçılığa sevgisindən irəli 

gəlirdi. Osmanlı nə qədər Şərq idisə, ondan artıq dərəcədə 

Qərb idi. Orada Asiya ilə Avropa vahid məkandır. Hətta İstan-

bulun da bir hissəsi Avropada yerləşir və bir çox ziyalıların 

Qərbə rəğbəti İstanbula məhəbbətin nəticəsi idi. Onların 

qərbçilik baxışlarının əsasında milli birlik, mənəvi-əxlaqi 

dəyərlərə möhkəm sədaqət prinsipi dururdu. Ziyalılar Qərblə 

tanış olduqca milli-mənəvi köklərə – türklüyə və islama daha 
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möhkəm tellərlə bağlanır, onların hər cür şovinizmdən uzaq 

olan bəşəri mahiyyətini yüksək qiymətləndirirdilər.Bu baxım-

dan kitabın “Qərbçilik meyillərində islam dini məsələləri” 

bölməsində söylənən fikir və mülahizələr də əsaslı görünür. 

Məlumdur ki, XIX əsrdə M.F.Axundzadə Şərq xalqlarının 

mədəni geriliyinin başlıca səbəbini islam dinində görərək 

yazırdı: “Müsəlmanların geri qalmasının səbəbi islam dini, 

fanatizmdir”. XX əsrin əvvəllərində isə Azərbaycan ziyalıları 

islamlaşmağı mədəni tərəqqi üçün vacib sayırdılar. Ə.Hü-

seynzadə “Həyat” qəzetində yazırdı: “Bizim üçün islam 

xaricində nicat yoxdur”. Ə.Ağaoğlu isə “İslam və tərəqqi” 

məqaləsində mənsub olduğu dinlə elm, sənaye, maarif, təhsil – 

ümumiyyətlə avropalaşma arasında heç bir ziddiyyət ol-

madığını bildirərək, müsəlman xalqlarını “Quran vasitəsilə” 

tərəqqi edib yüksəlməyə çağırırdı: “İslamın maariflə düşmən-

çiliyi, uyğunsuzluğu haqqında vulqar düşüncə mənasız və 

əsassız olmaqla bərabər, həm də ən kiçik tənqidə belə dözmür. 

Həqiqi islam, əsl müsəlman təhsilsiz, maarifsiz təsəvvür 

olunmazdır”. 

Göründüyü kimi, Mirzə Fətəli islamı mədəni tərəqqi 

üçün əngəl, XX əsr ziyalıları isə vacib sayır. Bunun səbəbini 

T.Abdullayeva yeni faktlar əsasında izah edir. Aydın olur ki, 

islam bir sıra Qərb və rus mütəfəkkirlərinin söylədiklərinə 

rəğmən elmi, mədəniyyəti qiymətləndirən, olduqca humanist, 

eyni zamanda müsəlman xalqlarının birliyinə və inkişafına 

təminat verən amillərdəndir. Quranda zülm, əsarət pislənir, 

insanların azadlığı, bərabərliyi təbliğ edilir. Elə buna görə XX 

əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən ziyalıların çoxu dindən 
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uzaqlaşmağı deyil, əksinə, islamla silahlanmağı lazım bilirdilər. 

Kitabda Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Y.V.Çəmənzəminli 

kimi ziyalıların “qərbçilik fəaliyyəti”, Avropa mədəniyyətinin 

Azərbaycana gətirilməsində onların məqsədi, rolu və xidmət-

ləri obyektiv dəyərləndirilir, Qərb mədəniyyətinin öyrənilib 

mənimsənilməsində və Qafqaz müsəlmanları arasında yayıl-

masında bədii tərcümənin əhəmiyyəti qeyd olunur. Avropa və 

rus klassik ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan oxucusuna 

çatdırılmasında Ə.Hüseynzadə, A.Cövdət, A.Səhhət, M.Ə.Rə-

sulzadə, M.Hacınski və b. ziyalıların fəaliyyəti qədirşünaslıqda 

dəyərləndirilir. 

Tədqiqatçının söhbət açdığı müəlliflərin bədii tərcümə 

əsərlərini onların nəzəri mülahizələri ilə vəhdətdə öyrənməsi 

mühüm keyfiyyətdir. Belə araşdırma üsulu müəllifə milli 

ədəbiyyatların inkişafında bədii tərcümənin əhəmiyyəti, habelə 

XX əsrin əvvəllərindəki tərcümə nəzəriyyəsinə dair də 

müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir. T.Abdullayeva 

Ə.Hüseynzadənin Hötedən, A.Cövdətin Bayrondan, N.Nəri-

manovun Qoqoldan etdiyi tərcümələrin bədii məziyyətləri 

haqqında söhbət açmaqla Azərbaycan dilinə tərcümə tarixi və 

nəzəriyyəsinə aid fikirləri daha da zənginləşdirir. 

“Azərbaycan ədəbi fikrində qərbçilik meyilləri” kitabının 

bütün fəsil və bölmələrində söylənən fikirlər, istinad olunan 

faktlar, elmi təhlil və şərhlər sübut  edir ki, XX əsrin əvvəl-

lərində Azərbaycan maarifçi ziyalılarının Qərbə – Avropaya 

meyli onların vətən sevgisindən, vətənpərvərlik duyğularından, 

Azərbaycanı, bütün türk-müsəlman aləmini Şərq ətalətindən, 

maddi və mənəvi əsarətdən xilas etmək, Qərbin təcavüzkar-
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imperialist siyasətindən qorumaq türk-müsəlman xalqlarının 

dünya sivilizasiyasına inteqrasiyasını sürətləndirmək, onları 

dünya mədəniyyətinə yiyələnmiş azad, müstəqil, suveren 

ölkənin vətəndaşı etmək məqsədi daşımış, bu məqsədə çatmaq 

üçün əllərində olan bütün imkanlardan istifadə etmişlər. 

Onların yorulmadan, ehtirasla apardıqları mübarizə Yaxın 

Şərqdə ilk demokratik dövlətin – Azərbaycan Xalq Cumhu-

riyyətinin yaranması ilə nəticələnmişdir. 

Əlbəttə, kitabın bölmələrindəki şərh, izah və təhlillərin 

hamısının eyni dərəcədə yüksək səviyyədə olduğunu söyləmək 

mübaliğə olar. Çox güman ki, mütəxəssislər orada az diqqət 

yetirilən, yaxud daha əhatəli təhlil və şərhə möhtac fikirlərə də 

təsadüf edəcək və kitabı təkmilləşdirmək üçün öz xeyirxah 

məsləhətlərini əsirgəməyəcəklər. 
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G İ R İ Ş 

Azərbaycan tarixinin ən mürəkkəb və ziddiyyətli dövr-

lərindən biri XX əsrin əvvəlləridir. Bu dövrün həm ictimai-

siyasi, həm də ədəbi-mədəni mənzərəsi son illərə qədər lazı-

mınca obyektiv şəkildə tədqiq olunmamışdı. Ədəbiyyatşünas-

larımız “Molla Nəsrəddin” jurnalının ətrafında formalaşan 

ədəbi-mədəni hərəkatı ətraflı öyrəndikləri halda,son dövrlərə 

qədər  “Füyuzat” jurnalının və onun adı ilə bağlı olan ədəbi 

məktəbin Azərbaycan mədəniyyətində tutduğu mövqeyi, oyna-

dığı rolu elmi obyektivliklə tədqiqata cəlb etməmişlər.  

 Əslində “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”, “Kaspi”, “Tə-

rəqqi”  və b. ədəbi orqanları da şərti olaraq “Füyuzatçı”lar 

adlandırmaq olar, çünki onların ədəbi-estetik platforması və 

mədəniyyət anlayışına münasibəti bir sıra hallarda “Füyuzat” 

məktəbinin prinsiplərini ehtiva edirdi. Lakin çox vaxt ideoloji 

stereotipləri və vulqar-sosioloji prinsipləri rəhbər tutan sovet 

elmi-nəzəri fikri XX əsrin əvvəllərindəki mürəkkəb ədəbi-

mədəni prosesləri birtərəfli öyrənmişdi. 

XX əsrin əvvəllərində milyonçu-xeyriyyəçi Hacı 

Zeynalabdin Tağıyevin maliyyəsi (sahib-imtiyaz) və Əli bəy 

Hüseynzadənin naşirliyi - baş redaktorluğu (müdir və baş 

mühərrir) ilə çap olunan “Füyuzat” jurnalı (1906-1907) 

romantizmlə yanaşı, hələ M.F.Axundzadənin yaradıcılığında 

yüksək səviyyədə təcəssümünü tapmış maarifçi realizmi də 

yeni tarixi şəraitdə davam etdirirdi. “Füyuzat”çılar da öz 

sələfləri kimi Rusiyadakı demokratik fikirdən, Qərbi Avropa 

maarifçilik ideyalarından, romantizm və realizm ədəbi 

məktəblərindən bəhrələnərək, Azərbaycan xalqının zəruri 
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sosial və mədəni ehtiyaclarını ödəmək istiqamətində fəaliyyət 

göstərirdilər. “Molla Nəsrəddin” kimi “Füyuzat”ı da “zaman 

və həyat” doğurmuşdu. O da tarixi bir zərurəti ifadə edir, öz ta-

rixi-ədəbi missiyasını vicdanla yerinə yetirirdi. Vaxtilə 

ədəbiyyatşünaslıqda və estetik fikirdə “burjua mətbuatı”, 

“burjua mühərrirləri”, “xəstə estetlər”, “mürtəce romantiklər”, 

“nihilist (inkarçı) pantürküsitlər”, “qatı panislamistlər” və s. 

belə süni ittihamlarla damğalanan “Füyuzat” və “Füyuzat”çı 

ziyalı qrupu əslində xalqın ictimai şüurunun oyanmasında, 

onun Qərb maarifçiliyinə qovuşmasında və mədəni 

səviyyəsinin yüksəlməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Bu 

mənada “Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnalları xalqın 

oyanması, mədəni dəyərləri əxz etməsi, dünya sivilizasiyasına 

qovuşması istiqamətində eyni ideallara xidmət edirdilər. 

Onların, yalnız bu ideallara aparan yol və vasitələrə, ədəbi dil 

məsələsinə münasibətlərində müəyyən fikir ayrılıqları var idi. 

Həqiqətən, “Füyuzat” və “Molla Nəsrəddin” özləri həyatda, 

tarixin konkret gerçəkliyində cəmi iki il mübarizə aparmışlar. 

Vulqar sosiologistlər isə, onları ədəbiyyatşünaslıqda yetmiş 

ildir ki, vuruşdururlar” (36, 96). 

XX əsrin əvvəllərinin çox mürəkkəb ədəbi-mədəni 

proseslərinin hər hansı istiqamətinə birtərəfli, birmənalı 

yanaşmaq, onu mürəkkəb ziddiyyətlər kontekstindən qoparıb 

dərk etməyə, qiymətləndirməyə çalışmağın uğursuzluqları son 

illər elmi fikirdə dəfələrlə təsdiqləndiyindən, paralel şəkildə 

başqa humanitar elm sahələrində olduğu kimi, ədəbiyyatşünas-

lıqda da həmin dövrün ədəbi-mədəni həyatının obyektiv elmi 

mənzərəsini yaratmaq yönündə bir sıra uğurlu addımlar 
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atılmışdır. Bu elmi araşdırmaların müəllifləri arasında əvvəlki 

onilliklərdə ideoloji diktata tabe olmaq məcburiyyətində 

qaldıqlarından XX əsrin əvvəllərindəki ədəbi-bədii fikri ob-

yektivliklə işıqlandıra bilməyərək, ona yenidən qayıdan nüfuz-

lu tədqiqatçılar ilə yanaşı, çox təbii ki, ədəbiyyatşünaslığa son 

vaxtlar gəlmiş, vulqar sosiologizmdən azad yeni nəslin 

nümayəndələri də vardır.  

Şübhəsiz ki, XX əsrin əvvəllərinin elmi-mədəni-ədəbi 

mənzərəsi özündə ictimai-tarixi şəraitin mürəkkəbliyini əks 

etdirirdi, çünki o, həyatın özündən, həmin dövrün  gerçək-

liyindən doğurdu, onu ifadə edirdi. 

“1900-cü illərin Bakısı, Tiflisi necə idi?” sualının doğru-

düzgün cavabı XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-milli 

mühitində baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri, yeni ədəbi-estetik 

istiqamətin və bədii təfəkkür tipinin təşəkkül məqamları ilə sıx 

bağlıdır. Bu məqamlar istər tarixi gedişatın ümumi inkişaf 

istiqaməti baxımından, istərsə də ədəbi təcrübədə sürəkli ola-

raq davam edən ideya-bədii axtarışların tendensiyasına görə 

obyektiv zərurəti ifadə edirdi. Azərbaycan özünün zəngin neft 

ehtiyatına görə mövcud beynəlxalq maraq və ehtiyacın tələbi 

ilə Şərqdə birinci olaraq kapitalizm mərhələsinə girir və 

xüsusilə Bakının timsalında feodalizmdən (təbii ki, həm də 

onun mənəviyyatından, dünyagörüşündən və ideya təsisatların-

dan) sürətlə uzaqlaşırdı. Neftin istehsalı, emalı, dünya bazarına 

daşınması ilə bağlı olaraq təbii-zəruri sənayeləşmə, Qərb 

kapitalının Azərbaycana axını, fəhlə sinfinin formalaşması, 

Bakıya şimaldan – Rusiyadan və cənubdan –  İrandan kütləvi 

miqrasiya, böyük tikinti-quruculuq işləri – bütün bunlar 
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ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi həyatında, mədəni-mənəvi mühi-

tində, sözün əsl mənasında, inqilabi yeniləşmənin də 

müqəddəm şərtlərinə çevrilirdi. XX əsrin əvvəllərində maarif-

çilik məcrasında cərəyan edən ədəbi-bədii fikir, qabaqcıl 

yaradıcı ziyalı hərəkatı da bu proseslərdən kənarda qalmırdı. 

Bu dövrdə artıq maarifçilik hərəkatında xalqı Qərb və 

dünya mədəniyyətinə qovuşdurmaq, onun ictimai-siyasi və el-

mi-mədəni şüur səviyyəsini yüksəltmək təşəbbüs və ideyaları 

ilə çıxış edən yaradıcı ziyalıların yeni nəsli yetişmişdi. 

Ensiklopedik bilik sahibləri, universal yaradıcılıq qabiliyyətli 

yazıçı, şair və publisistlər: Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy 

Vəzirov, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Əli bəy Hüseynzadə, 

Əhməd bəy Ağaoğlu, Mirzə Cəlil, Ömər Faiq Nemanzadə, 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məhəmməd Hadi, Haşım bəy 

Vəzirov, M.Ə.Sabir, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Səid 

Səlmasi, Nigar xanım, Nəriman Nərimanov, Abdulla Şaiq, 

Üzeyir Hacıbəyov, Abdulla Cövdət, Axund Yusif Talıbzadə, 

Abdulla Sur, Firudinbəy Köçərli, Süleyman Sani Axundov, 

Seyid Hüseyn, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid, 

İbrahim Tahir Musayev, Abbas Səhhət, Əhməd Cavad, Həsən 

Səbri Ayvazov və başqa yaradıcı, maarifpərvər ziyalılar xalqın 

milli və ictimai şüurunu yüksəltmək, mənəvi birliyini möh-

kəmləndirmək, dünyagörüşünü genişləndirmək uğrunda qələm 

çalır. Qərbin və demokratik Rusiyanın Şekspir, Volter, Höte, 

Şiller, Hayne, Şopenhauer, Fixte, Meçnikov, İbsen, Bayron, 

Darvin, Puşkin, Qoqol, Tolstoy, Hüqo, Mendeleyev və digər 

böyük elm və sənət adamlarının həyat və yaradıcılığını təbliğ 

edir, onların əsərlərini bir nümunə kimi Azərbaycan dilinə 
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tərcümədə çap edir, təlim-tərbiyə məsələlərini Qərbi Avropa 

sistemi üzrə qurmaq təklifini verirdilər. Məsələn, Əhməd bəy 

Ağaoğlu Bakıda rus dilində çıxan “Kaspi” qəzetində yazırdı: 

“Tərbiyənin əsasına daxil edilməli olan ümumbəşəri ideya və 

hissləri almaq üçün biz hara müraciət etməliyik? Aydındır ki, 

Qərbə” (107). 

Azərbaycan siyasi müstəqilliyini bərpa edənə qədər 

ədəbiyyatşünaslıq və nəzəri-estetik fikir XX əsrin əvvəllərin-

dən başlayaraq 19-20-ci illərə cən mövcud olmuş zəngin 

ədəbiyyatımızı, mədəni prosesləri çox vaxt birtərəfli öyrənmiş, 

yalnız ideoloji prinsipləri, partiyalı münasibəti əldə rəhbər 

tutaraq “Füyuzat” jurnalının və onun ətrafında birləşən mütə-

rəqqi ziyalıların fəaliyyətini obyektiv qiymətləndirə bilmə-

mişdir. XX əsrin əvvəllərində və Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyəti vaxtında cərəyan edən ədəbi-mədəni hərəkat məzmun 

və tərkibcə çox mürəkkəb olduğundan bu dövrün Əli bəy 

Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Y.V.Çəmənzəminli, 

M.Ə.Rəsulzadə. M.B.Məhəmmədzadə, Əhməd Cəfəroğlu, Əli 

abbas Müznib, Səməd Mənsur  və bu kimi görkəmli şəxsiyyət-

lərin yaradıcılığı ya siyasi direktivlər və sosializm realizmi 

“metodu” nöqteyi-nəzərindən tənqid və inkar edilmiş və ya 

lazımi elmi obyektivliklə araşdırılmamışdır.  

“Füyuzat” ədəbi məktəbinin və “Füyuzat”çıların mə-

dəniyyət konsepsiyalarındakı qərbçilik meyllərinin tədqiq 

edilib öyrənilməsi bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, azərbaycan xalqının müasir 

dünya mədəniyyətinə inteqrasiya olunmasında həmin ədəbi 

məktəb tarixən böyük rol oynamışdır. Digər tərəfdən mədəniy-
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yət tariximizin bu öyrənilməmiş səhifələrinə yenidən müraciıt 

etməklə biz Azərbaycanşünaslığın kulturoloji baxımdan daha 

dolğun  elmi-nəzəri müddəalarla zənginləşməsinə imkan yara-

dırıq. 
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I FƏSİL 

 

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ AZƏRBAYCAN 

ƏDƏBİ MÜHİTİNDƏ MAARİFÇİLİK HƏRƏKATININ 

QƏRBƏ MEYLLƏRİ VƏ DİNƏ MÜNASİBƏTİ 

 

1. İctimai fikirdə və ədəbi-mədəni düşüncədə  

Qərbə meyllərin təşəkkül tarixi 

 

Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərindəki qərbçilik meyil-

ləri XIX əsrin maarifçilik ideyaları əsasında yaranmış hərə-

katın bətnində və o cümlədən maarifçi realizm ədəbi məktə-

binin məcrasında təşəkkül tapmışdır. 

Bu gün də tarixçi-alim və tədqiqatçıların təsdiq etdiyi 

kimi, çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinə baxmayaraq, Azər-

baycanın Rusiyaya birləşdirilməsində heç kimin iradəsindən 

asılı olmayan bir sıra obyektiv-mütərəqqi cəhətlər də var idi. 

Ölkədə yerli – ara müharibələri dayandırılmış, sülh şəraiti və 

dinclik hökm sürməyə başlamış, feodal münasibətlərinin dağıl-

ması prosesi sürətlənmişdi. Azərbaycan Rusiyadakı və bura-

dan da dünyadakı kapitalist münasibətlərinin inkişafı prosesinə 

cəlb olunurdu. İqtisadiyyatın inkişafı ilə xalqın maariflənməsi 

və mədəni tərəqqisi də artırdı. “1861-ci ildə çar Rusiyasında 

təhkimçilik hüququ ləğv ediləndən sonra, bu proses imperiya-

nın müstəmləkəsi altında olan əyalətlərdə də davamını tapdı. 

Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 1870-ci ildə kəndli isla-

hatı keçirildi və burada kapitalizmin sürəkli inkişaf yolu baş-

ladı. Ölkə öz tarixinin yeni mərhələsinə keçmiş oldu” (7, 4). 
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Tədqiqatçı-alim, prof. V.Quliyev haqlı olaraq yazır: 

“Tarixçilərin müxtəlif dövrlərin ruhuna münasib şəkildə 

işlətdikləri terminoloji anlayışlardan (“könüllü daxil olma”, 

“birləşmə”, “birləşdirilmə”, “ilhaq edilmə” və s.) asılı 

olmayaraq, Rusiya imperiyasının XIX əsrin başlanğıcında 

Azərbaycana ekspansiv münasibəti və torpaqlarımızı işğal 

etməsi fakt idi. Lakin o da faktdır ki, regionun hətta silah 

gücünə də olsa, Rusiya imperiyasına daxil edilməsi istər 

məhsuldar qüvvələrin, istərsə də mədəni həyatın, maarifin və 

ictimai fikrin inkişafına ilkin mərhələdə müəyyən müsbət təsir 

göstərmişdir” (40, 5). 

Humanist ideyalarla zəngin olan XIX əsr rus klassik 

ədəbiyyatı Azərbaycan ziyalılarının mədəni inkişafında, bədii 

yaradıcılıq təfəkkürünün dövrün müasirlik elementləri ilə 

zənginləşməsində mühüm rol oynayırdı. Bizim yaradıcı 

ziyalılar, yazıçı və sənətkarlar ilk növbədə rus dili, daha 

sonralar isə Qərb dilləri vasitəsilə Avropa elm və mədəniy-

yətinin ayrı-ayrı nümunələrinə, o dövrün müasir nailiyyətləri-

nə dərindən bələd olur və yeni inkişaf səviyyəsinə qovuşurdu-

lar. Tədricən ümumdünya sivilizasiyasına inteqrasiya olmaq 

üçün imkan və şərait yaranırdı. Özü Qərb azadfikirliliyi və 

maarifçiliyindən bəhrələnən və getdikcə zənginləşən rus mədə-

niyyəti, elm və incəsənəti müstəmləkə boyunduruğu altında 

olan xalqlara, o cümlədən Azərbaycan xalqına mütərəqqi təsir 

göstərirdi. Rusiya və Avropaya açılan elm, maarif və mədəniy-

yət pəncərələri Azərbaycanın Şərq ədəbi-bədii ənənələrini yeni 

istiqamətdə daha da zənginləşdirir, onu dünya standartlarına 

cavab verən bir səviyyəyə qovuşmağa yönəldirdi. 
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Görkəmli Danimarka estetiki, tənqidçisi və  ədəbiyyat-

şünası Georq Moris Brandes (1842-1900) “XIX əsr ədəbiyyatı 

və onun başlıca cərəyanlar kitabında” yazırdı: “Ən istedadlı 

xalqın dahisi də ilhamını ümumdünya –bəşəri təcrübədən 

almalıdır. Bu dahi öz ixtiyarına buraxılanda solur, öləziyir. 

Yalnız başqa millətlərin dahiləri ilə ünsiyyət və yaxınlıq ona 

həmişə təravətli qalmaq üçün qüvvə verir” (8, 1). 

Böyük alman mütəffəkiri və sənətkarı V.İ.Höte hələ 

XVIII əsrin sonlarında dünyada gedən mədəni inteqrasiya 

proseslərinə qiymət verərək göstərirdi ki, “indi biz ümum-

dünya ədəbiyyatı epoxasına daxil oluruq və hər kəs bu 

epoxanın gəlişinin sürətlənməsinə yardım etməlidir” (19, 348). 

Belə bir fikir doğrudur ki, “XIX əsrin ilk onilliklərindən 

başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının ümumdünya ədəbi pro-

sesi ilə əlaqələri yeni məzmun və xarakter almağa başlamışdı. 

Bu isə təkcə milli ədəbiyyatın dünya miqyasına çıxması ilə 

şərtlənmirdi, eyni zamanda həm də onun forma-məzmun, janr-

üslub, ideoloji-dünyagörüşü baxımından əhəmiyyətli dərəcədə 

yeniləşməsinə təkan verirdi” (40, 15). 

Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, akademik M.A.Dadaş-

zadə göstərirdi ki, “özünü ədəbiyyat və incəsənətin sonrakı 

inkişafına həsr etmiş mütəfəkkir, ictimai xadim və şairlərin 

yeni nəsilləri yetişirdi. Bu yeni nəslin ilk nümayəndələri 

Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Şəfi Vazeh və İsmayıl bəy 

Qutqaşınlı idi” (18, 97). XIX əsrin birinci yarısında maarifçi-

realist ədəbiyyatın ilk təməl daşları qoyulurdu. Puşkin, Qoqol, 

Gertsen, Belinski kimi rus ədiblərinin yaradıcılığı ilə tanışlıq 

Azərbaycan ədəbiyyatında realizmi bilavasitə gücləndirirdi. 
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XIX əsrin 30-40-cı illərində Zaqafqaziyanın mərkəzi 

şəhərlərində - İrəvanda, Tiflisdə teatr həyatında bir canlanma 

yarandı. “Bu şəhərlərdə rus dilində rus və Qərbi Avropa 

dramaturqlarının əsərlərindən teatr tamaşaları verilməyə 

başlandı” (38, 118). Qriboyedovun, Qoqolun, başqa rus dra-

maturqlarının, məşhur fransız komediyanəvisi Molyerin, dahi 

ingilis dramaturqu Şekspirin əsərləri teatr səhnəsində göstəri-

lirdi. Həmin tamaşalar rus və Qərbi Avropa mədəniyyətinin 

yayılması, milli mədəniyyətlərin yeni realist bir istiqamət kəsb 

etməsi üçün münbit şərait yaradırdı. “Bu dövrdə Azərbaycanda 

elm, incəsənət və ədəbiyyat sahəsində yenilik və inkişaf baş-

landı. Alimlər, ədiblər, incəsənət ustaları tədriclə köhnə 

sxolastik üsuldan yeni müasir üsula keçməyə, milli ruhda 

əsərlər yaratmağa başladılar” (38, 118-119). 

Azərbaycanın bir sıra alimləri Rusiyanın mərkəzi 

şəhərlərinə köçərək elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərirdilər. 

Dərbənddən olan Mirzə Kazım bəy (1802-1870) Kazan univer-

sitetində şərqşünaslıq üzrə mühazirələr oxuyurdu. Sonralar o, 

Sankt-Peterburq universitetinin professoru oldu və Rusiya 

Akademiyasının müxbir üzvü seçildi. Başqa bir görkəmli azər-

baycanlı şərqşünas Mirzə Cəfər Topçubaşov (1790-1869) 

Peterburq universitetində fars ədəbiyyatı kafedrasının müdiri 

idi və A.S.Qriboyedov ondan Şərq dillərini öyrənirdi. 

M.F.Axundzadə (1812-1878) Qərb fəlsəfəsini, elmi-

nəzəri fikrini, ədəbi-tənqidi yaradıcılıq nümunələrini və 

dramaturgiyasını öyrənib Şərqdə və Azərbaycanda bir sıra 

Avropa tipli ədəbi növ və janrların banisi oldu. 

Yuxarıda adı çəkilən ədəbi şəxsiyyətlər, alimlər Azərbay-
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can mədəniyyətinin Rusiya və Avropadan gələn ideyalarla 

zənginləşməsi üçün ilkin imkanlar yaradırdılar. Qərb tipli 

mədəni təsisatlar qurulur, yeni ədəbi-bədii forma və janrlara 

geniş meydan verilirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq M.F.Axundzadə, 

S.Ə.Şirvani, H.Zərdabi, N.Vəzirov, Ünsizadə qardaşları maa-

rifçilik hərəkatının yüksələn xətlə inkişafına təkan verdilər. 

Rusiya və Avropadan nümunə götürülərək mətbuat və teatrın 

yaradılması üçün ədəbi-mədəni işlər görülürdü. 10 mart 1873-

cü ildə Azərbaycan milli teatrının əsası qoyuldu. H.Zərdabi, 

N.Vəzirov, Əsgərağa Adıgözəlov (Gorani) və başqaları M.F. 

Axundzadənin “Hacı Qara” komediyasını səhnədə göstərdilər. 

XX əsrin əvvəllərindəki Qərbə meyilliliyin təşəkkül 

tarixini, onun ideya-mədəni köklərini, məna və məzmununu 

aydın təsəvvür etmək üçün mütləq M.F.Axundzadənin və 

H.Zərdabinin şəxsiyyətləri barədə qısaca da olsa söhbət açmaq 

lazımdır. 

Böyük mütəfəkkir yazıçı və müsəlman Şərqində 

dramaturgiyanın banisi M.F.Axundzadə (1812-1878) XIX 

əsrdə maarifçilik hərəkatının ən görkəmli siması idi (38, 253). 

O, 1834-cü ildə Nuxadan, Tiflisə köçüb burada dövlət 

xidmətinə girəndən və pedaqoji fəaliyyətə başlayandan sonra 

rus və Avropa mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuşdu. Şərq 

dilləri üzrə tərcüməçi kimi Qafqaz canişinliyində göstərdiyi 

fəaliyyətilə yanaşı, Axundzadə rus və Qərb ədəbiyyatını, 

tarixini və fəlsəfəsini dərindən öyrənmiş, Tiflisdə Şekspirin rus 

dilində göstərilən əsərlərinə tamaşa edəndən sonra dalbadal altı 

pyes yazmışdı. O, ilk dəfə olaraq sırf Qərb ədəbi və fəlsəfi 
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janrlarında komediya, dram, povest, tənqidi məqalə və s. 

əsərlər yaratmış, böyük rus şairi A.S.Puşkinin ölümünə yazdığı 

qəsidə ilə bu faciəli hadisəyə dərin təəssüf və kədərini ifadə 

etmişdi.  

Realist-maarifçi ədəbiyyatın əsas vəzifəsini sosial 

problemlər qaldırmaqla xalqa xidmət etməkdə görən Axund-

zadəni “Azərbaycan Molyeri” adlandırırdılar. Onun əsərlərin-

də Azərbaycan ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq Avropadan gələn 

obrazlar da iştirak edir və hətta “Müsyö Jordan və Dərviş 

Məstəli Şah” adlı komediyasında mərkəzi yer tuturdu. Axund-

zadənin “Aldanmış Kəvakib” povesti də janr - forma xüsusiy-

yətlərinə görə Qərb tipli bir əsər idi. Lakin bütün bunlardan 

öncə Axundzadə özünün dünyagörüşünə və ictimai-siyasi 

fikirlərinə görə rus və Qərbi Avropa maarifçiliyindən bəhrə-

lənməklə yeni Azərbaycan mədəniyyətinin özül daşlarını 

qoymuşdur. O, “Kəmallüddövlə məktubları”nda ənənəvi mo-

narxiya hakimiyyətinə qarşı çıxaraq, Monteskyö, Volter və 

başqa Avropa mütəfəkkirlərinin görüşlərini bölüşürdü. 

Maarifçi və demokrat olaraq Axundzadə xalqın ictimai şüuru-

nun yüksəlməsi, dünya mədəniyyətinə qovuşması istiqamə-

tində həyata keçirilməli mühüm tədbirlərdən birini də əski ərəb 

əlifbasından imtina etməkdə və yeni tipli latın qrafikasına 

keçiddə görürdü. Axundzadənin maarifçi-realist yaradıcılığı və 

ədəbi-ictimai fəaliyyəti Azərbaycan xalqını rus və Qərb 

mədəniyyətinə inteqrasiya etmək məqsədi daşıyırdı. “Gerçək-

liyin inikasındakı realist metod Azərbaycan ədəbiyyatını 

dərhal ümumavropa ədəbiyyatı səviyyəsi ilə yanaşı qoydu” 

(34, 114). Mütəfəkkir ədibin Şərq despotizminə qarşı çağırış-
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ları, zəhmətkeş insanların zülmə boyun əyməməsi barədə 

düşüncələri bizim ictimai fikrimizi xeyli zənginləşdirmişdir. 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan teatrının və 

mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi (1842-1907) özünün 

hərtərəfli fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqının ictimai şüurunun 

yüksəlməsində, rus və Qərbi Avropa mədəni sərvətlərindən 

bəhrələnməklə yeni tipli düşüncə və həyat tərzinə yiyələn-

məsində mühüm xidmətlər göstərmişdir. H.Zərdabi ali təhsil 

almaq üçün Moskva universitetinin fizika-riyaziyyat fakültə-

sinin təbiətşünaslıq şöbəsinə qəbul olunur. O, burada K.A. 

Timiryazev, İ.İ.Meçnikov, D.İ.Pisarev kimi rus alimlərinin və 

inqilabçı-demokratların əsərlərini öyrənməklə müasir elmi və 

ictimai-siyasi dünyagörüşə yiyələnir. Ç.Darvinin təkamül 

nəzəriyyəsini də o, tələbəlik illərində mənimsəmiş və sonra da 

onun təbliğatçısına çevrilmişdir. 1873-cü ildə H. Zərdabinin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycan teatrı yaranmışdı. Lakin onun bu 

hadisədən az əhəmiyyətli olmayan böyük bir xidməti də 

“Əkinçi” (1875-1877) qəzetinin naşiri və redaktoru olması idi. 

“Dünyagörüşünün əsas xüsusiyyətləri ilə Qərb və rus 

maarifçilərinə yaxın olan Zərdabi feodalizm və onun iqtisadi-

ictimai və mədəni sahələrdəki təzahürləri əleyhinə mübarizə 

aparırdı” (21, 6). Zərdabi Axundzadənin ləyaqətli və mübariz 

bir ardıcılı idi. Öz yüksək amalını həyata keçirmək yolundakı 

mübarizədə Zərdabi Axundzadəyə, habelə dövrünün görkəmli 

ziyalıları olan şair və yazıçılara, o cümlədən Seyid Əzim 

Şirvani, Nəcəfbəy Vəzirov, Əsgər ağa Adıgözəlov (Gorani) və 

başqa qabaqcıl dünyagörüşlü həmvətənlərinin qüvvəsinə, 

köməyinə arxalanırdı. “Əkinçi” qəzeti iqtisadiyyatda, ictimai 
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münasibətlərdə, maarif, mədəniyyət, ədəbiyyat, məişət, əxlaq 

və geyimdə – hər sahədə, hər işdə yenilik, tərəqqi, gözəlləşmə, 

təzələnmə tərəfdarı idi (21, 9). Elə ona görə də Rusiya və 

Qərbin tərəqqisi, inkişaf səviyyəsi bir nümunə kimi “Əkinçi” 

tərəfindən təbliğ edilirdi. Tarixi inkişafda xalqın ideya tərbiyə-

sini həlledici amil sayan “Əkinçi” öz fəaliyyətində realizmi, 

humanizmi, demokratizmi əsas prinsiplər kimi rəhbər tutaraq, 

bədii ədəbiyyatı, incəsənəti, məktəb və maarifi, mətbuat və 

kitab nəşrini, jurnalistikanı həyatın və dövrün xidmətinə 

verirdi. Qəzet feodalizm əsarəti, Şərq despotizmi, zülm və 

istismar dünyası əleyhinə mübarizə aparırdı. H.Zərdabi 

yazırdı: “Dünya bir şeydir ki, həmişə dövran edir və insan bu 

tövr dünyanın gərdişinə görə gərək habelə öz rəftarını da 

dəyişdirsin, necə ki, məsəldir deyəllər, zəmanə dəyişilməyi, 

əlbəttə, hər anlayan kəsə məlumdur və bu tövr zəmanənin 

dəyişilməyi bizim ilə deyil, həmçinin biz qadir deyilik ki, 

zəmanəni dəyişilməkdən saxlayaq” (21, 18). 

H.Zərdabinin naşirliyi və redaktorluğu ilə çıxan “Əkinçi” 

qəzeti və onun ətrafında toplaşan müəlliflər məhz həyatın, 

zəmanənin dəyişməsinə müvafiq şəkildə xalqın Avropa və 

dünya meyarları ilə tərəqqi və intibah yoluna düşməsinə səy və 

qeyrət edirdilər. Bu isə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

maarifçiliyindəki qərbçilik meyillərinin təşəkkülünə, güclən-

məsinə səbəb və şərait yaradırdı. 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi fikrində qərbçilik 

meyillərinin öyrənilmsi yalnız öz-özlüyündə deyil, eyni 

zamanda, ümumiyyətlə həmin dövrün ədəbi-mədəni, ictimai-

siyasi xarakterini açmaq, onun tam obyektiv elmi panoramını 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

24 

yaratmaq üçün də çox əhəmiyyətli və aktual bir problemdir. 

Bu dövrün ədəbi-mədəni mənzərənin hərtərəfli öyrənil-

məsi, ona qarşı ədəbiyyatşünaslıqda uzun illər mövcud olmuş 

qeyri-obyektiv münasibəti aradan qaldırmaqla öyrənməyin Əli 

bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmin Rəsul-

zadə, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Haşım bəy Vəzirov, habelə 

realist və romantik sənətkarların, digər əbədiyyatçı və publi-

sistlərin maarifçilik ideyalarındakı və mədəniyyət konsepsiya-

larındakı bir çox aspektlər: ümumtürk mədəniyyətində bizim 

yerimiz və rolumuz, mənəviyyatımızın islam dini ilə bağlılığı, 

rus və Qərb elminə, mədəniyyətinə rasional mövqedən müsbət 

münasibət,Avropa və dünya sivilizasiyasına inteqrasiya meyil-

ləri, bədii tərcümə məsələləri və s. bu gün də öz aktuallığını 

saxlayan problemlərin elmi şərhinə, nəhayət, uzun illər bu irsə 

bəslənilmiş “ittihamçı” münasibətlərin yenidən təhlili, qiymət-

ləndirilməsi və elmi dəlil-sübutlarla təkzibinə imkan verir. 

 

1.2. Maarifçilik hərəkatında Qərbə meyilli yaradıcı 

ziyalıların və “Füyuzat” ədəbi məktəbinin rolu 

 

XX əsrin əvvəllərində və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə davamını tapan və ya başlanğıcını götürən bütün 

sosial-mədəni proseslərin, o cümlədən Avropaya və Qərbə 

doğru meyillərin təşkilatçısı və ilhamvericisi, şübhəsiz ki, yeni 

ruhlu, yeni düşüncəli yaradıcı ziyalılar idi. Orta əsrlər Şərqinin 

həyat tərzinin tükənmiş adət və ənənələrindən, sxolastika və 

ehkamlarından sürətlə uzaqlaşma, sosial ətalətin, təkamül 

fəlsəfəsinin, milli qapalılığın qətiyyətli dəfi məhz bu yeni 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

25 

ruhlu ziyalı zümrəsinin şəxsində və nümunəsində baş verirdi. 

İlk milli mətbuatı, ilk nəşr-çap qurumlarını, ilk “dərsi - üsuli-

cədid”i (M.Ə.Sabir) də bu ziyalılar yaradır, onu geniş xalq 

kütlələrinin istifadəsinə verirdilər. Bu ziyalılar bir tərəfdən, 

Azərbaycan mədəniyyətinin milli müstəqilliyi uğrunda, yeni 

tarixi mərhələdəki adət-ənənələrilə davam və inkişafı naminə 

mübarizə aparır, bu mədəniyyəti mənəvi aşınmadan qoruyur, 

ona qarşı düşmən hücumlarını dəf edir, digər tərəfdən isə 

həmin mədəniyyətin dünya, xüsusilə Qərb və rus mədəniyyəti 

ilə fəal təmasının yaranmasına böyük səy göstərirdilər. 

M.F.Axundzadə ilə təşəkkül etmiş yeni ruhlu milli 

dünyagörüşə yiyələnmək, xalqı aparıcı elmi, sosial-fəlsəfi, mə-

dəni-mənəvi, ədəbi-bədii dəyərlərlə silahlandırmaq və maarif-

ləndirmək təşəbbüsləri, bu istiqamətdə Avropanı – Qərbi, rus 

demokratik fikrini oriyentir seçmək arzusu və səyləri XIX 

əsrin ikinci yarısında öz çoxşaxəli və kütləvi həllini məhz bu 

yaradıcı ziyalıların fəaliyyətində tapırdı. Xüsusilə əsrin 50-60-

cı illərindən başlayaraq tam bir ədəbi-mədəni cərəyan kimi 

boy göstərən maarifçilik hərəkatı həmin ziyalıların yaradıcılığı 

ilə üzvi şəkildə çulğaşaraq inqilabi-demokratik məzmun kəsb 

etməyə başlayırdı. Bu da hər şeydən əvvəl, özünü maarifçi rea-

lizmin və bu realizmə xas olan ədəbi janrların, məsələn, dram, 

hekayə, povest, habelə başqa şeir və nəsr şəkillərinin kütlə-

viləşməsi, yeni mətbuat orqanlarının və publisistikanın yaran-

ması və maarifçiliyin artıq ictimai hərəkat xarakteri almasında 

göstərirdi. Maarifçilik və maarifçi realizm də elə bu məqamda 

artıq bir nəfərin – Mirzə Fətəli Axundzadənin yox, geniş dairə-

də şair və yazıçıların, yaradıcı ziyalı təbəqəsinin metodu ola 
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bilir. M.F.Axundzadə kimi nadir bir ədəbi şəxsiyyətin sənət 

təcrübəsinə istinadən artıq yetkin, hazırlıqlı ədəbiyyat nüma-

yəndələri, estetik sistemlər təşəkkül tapmağa başlayır. Drama-

turgiya, nəsr, tənqid, fəlsəfi, publisistika – vaxtilə yalnız 

Axundzadə ilə təmsil və ifadə olunan sosial-mədəni quruculuq 

təşəbbüsləri XIX əsrin sonlarında və XX əsrin əvvəllərində öz 

peşəkar ardıcıllarını yaradır. Bu dövrdə “bütünlükdə milli 

mütərəqqi mətbuat və teatr, məktəb və pedaqoji fikir, tərcümə, 

tənqid və estetika hamısı birlikdə maarif, intibah və realizm 

uğrunda mübarizənin ideoloji və ideya – təşkilati işin fəal 

cəbbəxanasına çevrilir” (35, 126). 

İctimai-tarixi şəraitin və yeni dünya nizamının hökmü ilə 

irəli sürülən yeniləşmə və müasirləşmə tələbinin təsiri altında 

orta əsrlərdən miras qalmış ortodoksal ədəbi təsisatlar da bir-

bir sıradan çıxmağa başlayır; epiqonçu, Füzuliyə təqlidən 

yaradılan qəzəl ənənəsi, mərsiyə-mədhiyyə, məsnəvi-qəsidə 

ədəbiyyatı da öz hegemonluğundan əl çəkməli olur. “Ədəbi 

hərəkata və bədii inkişafa məxsus təzadlı, dialektik mürəkkəb-

liyin tipoloji spektrini də onun yeni, artıq maarifçi-realist 

təmayüllə dini mürtəce anti-ədəbiyyat yox, maarifçi-demokra-

tik ədəbiyyatın öz daxili yolları və zidd istiqamətləri təşkil 

edir” (35, 126). 

XX əsrin əvvəllərindəki ədəbi hərəkatın əsas nümayən-

dələri Y.Qarayevin qeyd etdiyi həmin “daxili yollar” və “zidd 

istiqamətlər” M.F.Axundzadəyə münasibətdə həmişə ortaq 

olublar: “molla nəsrəddinçilər” də, “füyuzatçılar” da bu böyük 

adı həmişə hörmət və ehtiramla yad etmiş, ondan məktəb və 

mənbə kimi bəhrələnmişlər. XX əsrin əvvəllərindəki ədəbi-
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mədəni gerçəklik, sözün ən geniş anlamında, milli müəyyən-

liyin etirafı, təsdiqi və təsbiti uğrunda şüur döyüşləri gerçəkliyi 

idi. 

Çar Rusiyasında məlum siyasi-kütləvi, sosial-milli etiraz-

ların nəticəsi kimi “17 oktyabr” (1905-ci il) manifesti adı ilə 

tanınan fərmanın elan edilməsindən sonra azlıqda qalan müs-

təmləkə xalqlarına müəyyən azadlıqların verilməsi bu prosesə, 

xüsusilə, dönməz xarakter verdi. Doğrudur, “17 oktyabr” 

manifestindən – böyük ruh yüksəkliyi doğurmuş, milli azadlıq 

hərəkatına, milli ədəbi-mədəni yüksəlişə mühüm zəmin 

yaratmış bu manifestdən sonra törədilən qanlı erməni-müsəl-

man qarşıdurması bədnam Stolıpin irticasının meydana çıx-

ması, imperiyanın öz mövqeyini möhkəmlətmək yolunda atdı-

ğı mürtəce addımlar müvəqqəti bir ruh düşkünlüyü yaratsa da, 

artıq başlanmış bu möhtəşəm tarixi, milli-mədəni intibah 

prosesinə nəinki mane ola bilmədi, əksinə, milli azadlıq hərə-

katını,  milli istiqlal ideyalarını daha da gücləndirdi. Bu ba-

xımdan Əhməd bəy Ağaoğlunun Əli bəy Hüseynzadəyə ün-

vanladığı müraciət həmin dövrün ab-havasını çox səciyyəvi 

şəkildə ifadə edir: “Bəradərim Hüseynzadə, sehr və əfsunun 

olmadığını nədən bildiniz? Bu qədər naümidlik nədən hasil 

oldu? Məgər haman məcmuənizdə əşari-həyat bəhsini tərcümə 

etdiginiz alman şairi-məşhuri Höte və yainki haman məcmuə-

nizdə tərcümeyi-halını bəyan buyurduğunuz Midhət Paşa 

əfsunkar sehr degilmidilər?! Məgər bunlar bir qüvveyi-cazi-

beyi-ruhaniyyə, bir səfayi-qəlb, sədaqəti-ruh, ülviyyəti-fikir və 

hissiyat sahəsində, haləti-məmatda nümayiş edən öz millət-

lərinə, öz taifələrinə tazə bir həyat, tazə bir ruh vermədilər?! 
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İştə əsl əfsungirlik, sahirlik bundan ibarətdir!” (78) 

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, dünya tarix 

səhnəsinə çıxmış burjuaziyanın təbiətindəki qeyri-məhdud 

maraq dairəsi XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda yenicə 

təşəkkül tapmış milli burjuaziyaya da məxsus olduğundan, 

milli-mədəni tərəqqi ideyası onun maraqlarına, tələblərinə 

cavab verirdi və bu da ictimai-siyasi mühitdə mütərəqqi 

ziyalıların fəaliyyəti üçün müəyyən bir münbit zəmin 

yaradırdı. Xüsusilə məzmunca ədəbi-bədii yaradıcılıq və 

publisistikadan ibarət olan milli mətbuatın sürətlə inkişafı 

bunun bariz örnəklərindən idi. Mətbuat həmin dövrdə milli 

ziyalılığın ağırlıq mərkəzinə, onun ən çevik və döyüşkən 

fəaliyyət meydanına çevrilmişdi. Bu dövrün H.Zərdabi, 

N.Vəzirov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Cavad, S.Səlmasi, A.Şaiq, 

Nigar xanım, İ.Tahir Musayev, Sabir, A.Səhhət, Ə.Hüseyn-

zadə, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyli qardaşları, Ə.Ağayev, 

M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, M.Hadi, Y.V.Çəmənzəminli, 

Ə.Haqverdiyev, H.Vəzirov, F.Köçərli, Ö.F.Nemanzadə, 

M.S.Ordubadi, S.Hüseyn kimi ictimai xadimləri və ədəbi 

simaları öz vətəndaşlıq mövqelərini məhz mətbuat səhifələrin-

də ortaya qoyurdular. Doğrudur, bu mövqelər heç də həmişə 

üst-üstə düşmürdü, bəzən kəskin, barışmaz ideya ixtilaflarına 

da gətirib çıxarırdı. Lakin bununla belə, həmin mövqeləri, heç 

şübhəsiz, qovuşduran konkret ortaq bir məxrəc vardı ki, bu da, 

qeyd-şərtsiz, milli tərəqqiyə, rifah və inkişafa xidmət amili idi. 

Sabirin: 

Dindirir əsr bizi dinməyiriz, 

Atılan toplara diksinməyiriz. 
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Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, 

Biz hələ avtomobil minməyiriz. 

(57, 261) 

–  misralarında ifadə edilən vətəndaşlıq təlaşı və həyəcanının 

bu və ya digər cəhətdən, həmin şəxsiyyətlərin həyat fəlsəfəsinə 

dərindən nüfuz etmiş olduğu şübhəsiz idi. XX əsrin 

əvvəllərində ictimai-milli düşüncənin təşkiledici, istiqamət-

verici və cazibə mərkəzini iki mətbuat-nəşr qurumu təmsil 

edirdi: “Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” jurnalları. Bu mətbu 

orqanların bizim günlər üçün mühüm mənəvi-ədəbi əhəmiy-

yəti – onların dövrün ictimai-tarixi səciyyəsini mövcud məfku-

rəvi mübarizələrin, həyat fəlsəfəsi və sənət idealları arasındakı 

ziddiyyətlərin tipik cizgilərini çox dəqiq və sərrast əks 

etdirmələrindədir. Aralarındakı fikir ixtilaflarına baxmayaraq, 

hər iki jurnalın ətrafında məfkurə tariximizin və ədəbiyyatımı-

zın parlaq simaları olan yaradıcı ziyalılar toplaşmışdılar. On-

lardan bir çoxu Avropanın, Rusiyanın, Türkiyənin məşhur 

universitetlərində, ali məktəblərində təhsil almış, dünya ictimai 

və bədii fikrinin, Qərb mədəniyyətinin ən son nailiyyətləri ilə 

silahlanmış, məhz xalqa, Vətənə xidmət arzusu və amalı ilə 

yaşayıb mübarizə aparan ensiklopedik bilik və böyük istedad 

sahibləri idilər. 

Həyata “Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman 

qardaşlarım!” xitabı ilə atılan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi 

haqda bizim ədəbiyyatşünaslıqda kifayət qədər yazılmışdır. 

Onun milli-tarixi xidmətlərinə onlarca monoqrafik tədqiqatlar 

həsr olunmuşdur. Burada, biz yalnız, mövzumuzla bağlı belə 

bir cəhəti qeyd etməyi vacib bilirik ki, öz satirik səpgisinə, 
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folklorvari üslubuna, daha çox “həyatın dibi”ylə maraqlan-

masına baxmayaraq, “Molla Nəsrəddin” özünün aşağı-yuxarı 

bir qərinəlik ömrü ərzində həmişə ümumbəşəri dəyərlərə 

istiqamətlənmiş, avamlığa, əsarətə, səfalətə, nadanlığa, fanatiz-

mə, mənəvi korluğa qarşı güzəştsiz mübarizə aparmış və 

bununla əslində mənsub olduğu və təmsil etdiyi xalqı dün-

yanın inkişaf etmiş mədəni xalqı kimi görmək arzusuna tərcü-

manlıq etmişdir. Jurnalın dünyəvi təhsil, azad vicdan, sivil 

məişət, qadın azadlığı uğrunda inadlı mübarizəsi insanda indi 

də dərin minnətdarlıq hissləri doğurur. Təsadüfi deyildir ki, 

XX əsr inqilabi-demokratik və ədəbi fikrimizin Cəlil 

Məmmədquluzadə, Sabir kimi iki korifeyi məhz “Molla 

Nəsrəddin” ətrafında böyük canlanma yarada bilmiş, onun 

səhifələrində öz mənəvi kamilliyinə, vətəndaş bütövlüyünə 

qovuşmuşlar. Bu jurnal XX əsrin əvvəllərində “molla nəsrəd-

dinçilər” (Ö.F.Nemanzadə, Əli Nəzmi, Ə.Qəmküsar, Ə. 

Haqverdiyev, M.S.Ordubadi və b.) deyilən cəsur və işıqlı bir 

ədəbi məktəbin təməlini qoymuşdur. Bu məktəbin başlıca 

ideya-estetik platforması onun realist dəst-xəttə sədaqətində, 

həyat hadisələrinə, ictimai proseslərə tənqidi baxışlarında üzə 

çıxırdı. Hər cür idilliya və illüziyalardan, romantika və dəbdə-

bədən təmizlənmiş acı həyat dərsləri “molla nəsrəddinçilərin” 

bədii dünyagörüşünü daha çox məşğul edir, daha çox həyəcan-

landırırdı. Sabirin “şairəm, əsrimin ayinəsiyəm!” – poetik 

kredosunu müəyyən mənada, onların hamısını səciyyələndirən 

bir ədəbi deviz kimi qəbul etmək olardı. Yeri gəlmişkən, 

deyək ki, bu məktəbin “füyuzat”çılarla (“Füyuzat” jurnalı ətra-

fında birləşən ədəbi qüvvələr) əsas fikir ixtilafları da məhz bu 
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məqamda meydana çıxırdı. Beləcə zamanın hökmü və diqtəsi 

ilə qarşıya qoyulan tələblər, sosial sifarişlər, günün ədəbi-bədii 

ehtiyac və zərurətləri sənətin “Füyuzat”çıların şəxsində və 

nümunəsində ali, əbədi və əzəli prinsipləri, onun fövqəladə 

dəyərləri ilə qarşı-qarşıya gəlirdi. 

“Füyuzatçılıq” bəşəri və milli dəyərlərə söykənən ideya-

estetik platforma və mədəniyyət konsepsiyasıdır. Əli bəy 

Hüseynzadə başda olmaqla böyük bir yaradıcı ziyalı qrupu XX 

əsrin ilk  illərindən etibarən “Füyuzat” jurnalı və onun ideya-

estetik platformasında duran mətbuat orqanları ətrafında 

birləşməklə bu konsepsiyanı yaradıb ictimai şüura, islami-

türkçü təfəkkürə, milli ədəbi-bədii düşüncəyə daxil etməyə 

nail olmuşlar. 

Hələ xeyli əvvəl ümumxalq təfəkküründə formalaşmış 

milli istiqlal, dini və elmi dəyərlərin eyni dərəcədə mənim-

sənilməsinin vacibliyi, milli birlik və tərəqqi, vətən və vətən-

daşlıq, turançılıq, azərbaycançılıq, qərbçilik və s. “Füyuzat” 

çıların ictimai-siyasi görüşlərində və mədəniyyət konsep-

siyasında əsas məsələlər idi. “Füyuzat”çılar ictimai inkişaf və 

tərəqqiyə təkan verəcək bu ideyaların milli düşüncənin malına 

çevrilməsi üçün çox ciddi iş görürdülər. Görülən işlər geniş 

miqyaslı və müxtəlif istiqamətli idi. “Füyuzat”çı jurnallarda 

çap olunan ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi, ictimai-siyasi məzmunlu 

yazılarda bu ideyaların tarixi və müasir anlamdakı mahiyyəti 

haqqında hərtərəfli məlumat verilirdi (148, 267). 

Vaxtilə böyük Mirzə Fətəlinin “əgər xalq tərbiyə edil-

məzsə, bütün camaat savadlı olmazsa, çəkdiyimiz bütün zəh-

mət heçə-puça çıxacaqdır” (4, 353)- xəbərdarlığı və ali vətən-
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daş narahatlığı “Füyuzat” jurnalının doğuluşu üçün də mühüm 

milli-mənəvi stimul rolunu oynayırdı. Ziddiyyət və fərq yalnız 

bu tərbiyəyə yönəltmənin yol, üsul və vasitələrinə münasibətdə 

üzə çıxırdı. Sənətin varlığa estetik münasibəti kimi kardinal bir 

ədəbi problemin qoyuluşunda, dil məsələlərində müəyyən ifrat 

meyllərinə, yaradıcılıqda nəzəri şəkildə yalnız romantizm cərə-

yanını qeyd-şərtsiz müdafiə etməsinə baxmayaraq, “Füyuzat” 

dövrün başqa qəzet və məcmuələri ilə müqayisədə daha geniş, 

daha zəngin fikir orbitinə, ideya istinadları və mənbələrinə 

malik idi. Təsadüfi deyildi ki, türkçülüyün (marksist 

mənbələrdə “pantürkizm”) bir ideoloji, bir etnopsixoloji sistem 

kimi doğuluşu məhz bu jurnalın adı ilə bağlıdır. Bu gün 

“Füyuzat”ın naşiri və baş redaktoru, ensiklopedik bilik sahibi 

Əli bəy Hüseynzadə, çox haqlı olaraq, ümumtürk tarixində 

“türkçülüyün” mənəvi atası kimi xatırlanır və qiymətləndirilir. 

Bizim mövzumuzla bağlı deməliyik ki, “Füyuzat”ın və 

“Füyuzat”çı mətbu orqanların ən böyük tarixi xidmətlərindən 

biri də odur ki, Qərbə – Avropaya mədəni inteqrasiya, dünya 

elmi və texnikası ilə silahlanmaya ən davamlı çağırış –  

M.F.Axundzadənin və onun ardıcılı Həsən bəy Zərdabidən 

sonra məhz onların səhifələrində ifadə olunurdu. Qərbin və 

Rusiyanın Şekspir, Volter, Bayron, Höte, Darvin, Şiller, Fixte, 

Şopenhauer, Meçnikov, Tolstoy, Hüqo, Mendeleyev və gör-

kəmli elm, sənət adamları barədə ilkin geniş informasiya, onla-

rın əsərlərindən nümunələr, fikirlərindən sitatlar bu jurnalın 

səhifələrində verilirdi. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Bakıda rus dilində çıxan “Kaspi” 

qəzetinin bir sayında yazırdı: “Tərbiyənin əsasına daxil edil-
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məli olan ümumbəşəri ideya və hissləri almaq üçün biz hara 

müraciət etməliyik? Aydındır ki, Qərbə”. (Bax: 92) Sonradan 

“Həyat” qəzetinə redaktorluq edən Ə.Ağaoğlu bu qənaətini 

həmin qəzetin səhifələrində dərc etdirdiyi silsilə məqalələrində 

daha da dərinləşdirir və müasirləşməyə, mədəniləşməyə gedən 

yolun məhz Avropadan keçdiyini dönə-dönə xatırladırdı. 

Amma avropalaşmaq adı altında milli və dini dəyərlərdən 

imtina etmək yox, əksinə, təməl olaraq onların üzərində Avro-

pa dəyərlərinə – Avropanın elminə, maarifinə, sənayesinə 

yiyələnmək ön plana çıxarılırdı. "İslamsız türkə nicat yoxdur" 

şüarı füyuzatçıların başlıca amallarından biridir. Həm "Həyat" 

qəzeti, həm də "Füyuzat" jurnalının başlıca amalı, milli-

mənəvi dəyərlərin Avropanın mütərəqqi dəyərləri ilə daha da 

təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi idi. 

Təsadüfi deyildir ki, sonradan sovet ədəbiyyatşünaslığı, 

marksist estetika öz ideolojisinə uyğun olaraq, ümumən həmin 

dövrün mətbuatını uzun müddət, (əsasən XX əsrin 90-cı 

illərinə kimi), “bolşevik mətbuatı”, “tənqidi realist mətbuat” 

və “burjua mətbuatı” adı altında təsnif, daha doğrusu, təftiş 

edirdi. Hətta bu mətbuatda süni, zorakı qarşıdurmalar yarat-

maqdan da çəkinmirdi. Və həmin ideologiyaya uyğun olaraq 

ədəbiyyatda da “burjua ədəbiyyatı” deyilən bir termin icad 

edildi. Ədəbiyyatın bu şəkildə “sinifləşdirilməsi”, həmin 

ədəbiyyatşünaslığa, ilk növbədə əsrin əvvəllərində olmayan bir 

ədəbiyyata – bolşevik ədəbiyyatına viza vermək üçün lazım 

idi: burjua ədəbiyyatı varsa, deməli, partiyalı bolşevik – 

inqilabi ədəbiyyat da vardır. Belə vulqar-sosioloji baxışlar 

sisteminin nəticəsi idi ki, həmin “burjua ədəbiyyatı” ifadə-
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sindən antielmi və habelə antimilli anlayışlar icad etmək müm-

kün olurdu; “pantürkist”, “panislamist ədəbiyyat” belə anlayış-

lardan idi. Məlum olduğu kimi, keçən əsrdə 37-ci illərin rep-

ressiyalarında bu anlayışlar irəli sürülən ittihamların əsasında 

dururdu. 

Müşahidə və tədqiqat göstərir ki, XX əsr ədəbiyyatımızda 

iki əsas ədəbi cərəyan – romantizm və realizm yanaşı, qoşa 

mövcud olmuşdur. Aydın məsələdir ki, gerçəkliyə münasibət-

də həmin cərəyanlar arasında ideya-bədii fərqlər mövcud idi. 

Romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrində bəzən Qərbə 

ifrat meyli, qibtə hissi də özünü göstərirdi. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas, akademik M.C.Cəfərov özü-

nün “Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm” monoqrafiyasının 

II fəslinin (“Romantizmin ideya xüsusiyyətləri”) 3-cü bölmə-

sində (“Şərq və Qərb məsələsi”) XX əsrin əvvəllərində 

qərbçilik meyillərinin təzahürünə xüsusi yer ayırmışdır (11, 

103-111). O yazırdı: “Romantiklər Şərqdən, Şərq xalqlarının 

ictimai-siyasi inkişaf və mədəni səviyyəcə geridə qaldığından 

çox yazır, bu xalqlara acıyır, onları intibaha, tərəqqiyə çağırır-

dılar. Onların nəzərində... Şərqdə azadlıq yoxdur, cismani və 

ruhani despotizmin amansızlığı nəticəsi olaraq, Şərq xalqları 

hər tərəfdən əsarətdə və qolu bağlıdırlar. Azadlıq olmadığın-

dan, Şərq mədəniyyət sahəsində də çox geridədir. Yüksək 

mədəniyyətə nail olmaq üçün hürriyyətin qanadları lazımdır 

ki, mədəniyyətin zirvələrinə doğru uça biləsən. Belə bir hürriy-

yət isə Şərqdə yoxdur. Ruhanilər tərəfindən mövhumat, 

xurafat və cəhalətin təbliğ edilməsi Şərqin mədəniləşməsinə, 

maariflənməsinə mane olan səbəblərdəndir. Qərbdə həyatın 
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hər sahəsində “hərarət, fəaliyyət, çalışqanlıq” göründüyü hal-

da, Şərq fəaliyyətsizdir, ətalət içərisindədir”. Məmməd Cəfər 

müəllim romantiklərin Qərbə münasibətində ifratçılığı, 

yanlışlığı da qeyd edirdi: “Onların nəzərində çox zaman Qərb 

artıq azadlığa, yüksək demokratik mədəniyyətə, həqiqi demo-

kratiyaya, rifah həyata, ağılauyğun dövlət qurumuna malik 

olan cazibədar bir ölkə kimi görünürdü”(11, 104). Məsələn, 

M.Hadi Qərbdə feodal əlaqələrinin ləğv edilməsini, texnika və 

sənayenin inkişafını əsas götürüb, elə güman edirdi ki, bu 

ölkələrdə xalqlar artıq azadlığa, demokratiyaya nail olmaq 

üzrədirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən də şair: 

 

Məğribdə var məarif, Məşriqdə var cəhalət, 

Məğribdə hürrdür xalq, Məşriqdə var əsarət. 

Yaxud: 

Qərbin üzündə xəndə, bizim çeşmimizdə ab, 

Qərbin həyatı şəndi, bizimki, yazıq, xərab!  

(26, 87)  

 

    –  deyə Qərb ilə Şərqi hər cəhətdən bir-birinə qarşı qoyurdu. 

A.Şaiq müsbət qəhrəmanlarının dililə: “bizim xalqımızın 

içinə Qərb mədəniyyəti girərsə, gələcəkdə böyük adamlar 

yetişəcəyinə inamım var” – deyirdi. “Bu, XX əsrin Qərb həya-

tına, çox birtərəfli baxış idi” (11, 104-105). 

Ancaq o da məlum idi ki, Şərq haqqında düşündükcə, bu 

şair, yazıçı və publisistlər Qərbin tərəqqisini, maarifini, Qərb-

də feodalizm, orta əsr zehniyyatinə və mənəviyyatına qarşı baş 

verən ictimai-tarixi hərəkatı və sairəni, bir sözlə, Qərbin 
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inqilabi cəhətlərini nəzərdə tuturdular. Məsələn, M.Hadi Paris-

Berlin ilə Buxara-Tehranı müqayisə edib, göstərirdi ki, Paris 

və Berlin sənət məktəblərini qurtaranlar dünyəvi elmləri öyrə-

nir, sənayenin, texnikanın inkişafına xidmət edirlər, Buxara və 

Tehranda təhsil alanlar isə mədrəsə və təkyələrdə dini elmləri 

əzbərləməklə məşğul olur, dünyəvi təhsil almadıqlarından 

seyidlik, dərvişlik edir, nəhayət,  dilənçiliyə məcbur olurlar. 

Qərbə münasibətdə romantiklər realistlərdən kəskin 

surətdə fərqlənirdilər. Realistlər də Qərbin mədəni yüksəlişinə 

qibtə edirdilər. Lakin onlar heç yerdə Qərb həyatını cənnət 

saymırdılar. Hətta onların bəziləri, Qərbə, Avropaya tənqidi 

yanaşır, Avropa burjuaziyasının təcavüzkar hərəkətlərini və 

cinayətkar niyyətlərini görüb “xəbərdarlıq” etməklə, roman-

tiklərə nisbətən həyat həqiqətinə az-çox açıq gözlə baxa 

bilirdilər. Məsələn, Avropa tipli milli operamızın banisi 

Ü.Hacıbəyov yazırdı: “Yevropa sərvətdarları sairələrinin, 

məsələn: mədəniyyət və mərifətcə Yevropadan dala qalmış 

Asiyanın torpaqlar altında pünhan qalmış sərvət xəzainindən 

istifadə etmək üçün məxluqu yer üzündən məhv və nabud 

etməyə hazırdır” (109). 

Beləliklə, romantiklərdə Qərb həyatına, Qərb mədəniy-

yətinə, maarifinə, ədəbiyyatına, fəlsəfəsinə bir romantik müna-

sibət, hədsiz heyranlıq vardı. Onların bəslədikləri ən şirin, 

romantik arzulardan biri də məhz Şərqdə Qərb mədəni həya-

tına bənzər bir həyat görmək, müasir mədəniyyətə qovuşmaq 

idi. Heç şübhəsiz ki, Şərq və Qərb həyatına bu baxış zamanına 

görə mütərəqqi görüş idi. 

Realistlər də üzlərini Qərbə tuturdular. Lakin onlar Qərbi 
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idealizə etmirdilər (11, 110-111). Eyni zamanda, romantiklərin 

ədəbi siyasətdə hər cürə köhnəpərəstliyə, o cümlədən epiqon-

çuluğa qarşı mübarizəsi çox yerdə realistlərin mübarizəsi ilə 

yaxınlaşır, səsləşirdi. Romantiklər realistlərdən fərqli olaraq, 

sənəti, ədəbiyyatı, bədii təfəkkürü birinci növbədə canlı real 

həyatla deyil, ideyalar, işıqlı fikirlərlə əlaqələndirirdilər. Onlar 

ədəbiyyatın mənbəyini də, predmetini də birinci növbədə 

bəşəriyyətin xeyirxahları saydıqları əməlpərvər filosofların, 

dahilərin, kəskin qələmi olan mütəfəkkir yazıçıların düşünüb 

irəli sürdükləri parlaq fikirlərdən, ümumbəşəri ideyalardan 

ibarət hesab edirdilər. Bütün insanlar, eləcə də qələm sahibləri 

romantiklərin nəzərində iki cəbhəyə bölünürdülər: köhnə fikir-

lilər – mövhumat, xurafat tərəfdarları və yeni fikirlilər – elmi, 

mədəniyyəti dost tutan ağıl, idrak sahibləri! M.Hadi iddia edir-

di ki, Fransa inqilabının yaranmasının və ümumiyyətlə, Avro-

pa siyasi-ictimai həyatında inqilabların əmələ gəlməsinin əsas 

səbəbi hər şeydən əvvəl, “Volter, Russo, Mirabo və 

Robespiyer kimi kəskin qələmə malik olan fədakar, əməlpər-

vər, mütəfəkkir yazıçıların qələmi olmuşdur” (11, 63). 

Yeni dövrün əməlpərvər şairləri də Hadiyə görə, “Şekspir 

kimi dünyanı işıqlandıran şimşəkli fikirlər, Şiller kimi həyatı 

lərzəyə salan bir qələm sahibi, böyük ideyalar müğənnisi” 

olmalı idilər. “Romantiklərin şeirdə epiqonçulara qarşı müda-

fiə etdiyi yeni şeir hər şeydən əvvəl, azadlığa yol açan “inqilab 

sədası”, “inqilab bıçağı” olmalı idi. Yeni şeirin hər bir misrası 

xalqı intibaha, müasirləşməyə çağırmalı, ruhani, cismani des-

potizmə, köhnə adət-ənənələrə, köhnə fəlsəfələrə, bədbinliyə, 

düşgünlüyə qarşı kəskin silaha çevrilməli idi. Yeni tipli, həqi-
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qi, əməlpərvər şair “inqilab şimşəyi”, böyük məslək sahibi, 

“ictimai yazıçı” olub yeni nəsillərə atalıq etməlidir” (11, 47). 

Mirzə Cəlil, Sabir, Hadi, Əli Nəzmi, Hüseyn Cavid, Ə. 

Haqverdiyev, A.Səhhət, Y.V.Çəmənzəminli, A.Şaiq, Ə. 

Cavad, A.Səhhət, M.S.Ordubadi, Süleyman Sani, Ə. 

Qəmküsar, A,Divanbəyoğlu heç şübhəsiz varlığa estetik müna-

sibət və müdaxilədə müxtəlif metod və yollarla hərəkət edir, 

yazıb yaradırdılar. Lakin belə bir hal heç də onların mənsub 

olduqları həmin məktəb və cərəyanların barışmaz və düşmən 

olduğunu göstərmir. Realizm məktəbinin görkəmli 

nümayəndəsi Sabir əgər “əcnəbi”lərin göyləri “balonlarla” 

dolaşdığı bir vaxtda xalqının “hələ avtomobil minmədiyinə” 

acı-acı təəssüflənirdisə, romantizmi təmsil edən M.Hadi 

maariflənməkdə Qərbdən, xristianlardan (“qövmi-nəsranı”) 

nümunə götürməyə çağırırdı: “Məariflə təməddün eyləmişdir 

aləmi-fani, ...Marriflə tərəqqi eyləmişdir qövmi-nəsrani (26, 

11). 

Başqa bir yerdə isə qəti olaraq yazırdı: 

 

Mən Şərqə cəhənnəm deyirəm, Qərbə də cənnət, 

Parlar, duruyor Qərbdə əlvahi-lətafət  

(26, 265). 

 

Şərq ətaləti, əsarəti, köləliyi, xurafatı, mövhumatı fonun-

da şairin bu hökmündəki səmimiyyəti, bütün ifratları ilə bəra-

bər, başa düşmək çətin deyildir; burada Hadi romantizminin 

özünəməxsus sadəlövhlüyü göz qabağındadır. Amma bizim 

XX əsr ədəbiyyatında bu iki ədəbi cərəyan özlərinin fərqli 
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cəhətləri ilə yanaşı oxşar, tamamlayıcı və qovuşdurucu ideya-

estetik keyfiyyətləri ilə də diqqəti çəkir; romantiklər də 

(M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, A.Şaiq və b.), realistlər də 

(Mirzə Cəlil, M.Sabir, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar və b.) ardıcıl 

olaraq, yeniləşmə, müasirləşmə, təhsilə, savada yiyələnmə, 

tərəqqi və təkamül tərəfdarı idilər. Onlar hər cür buxovu, 

mühafizəkarlığı, xurafat və kor etiqadı qətiyyətlə rədd 

edirdilər. “Lakin, məlumdur ki, Hadi, Səhhət, Şaiq, Süleyman 

Sani kimi maarifpərvər yazıçılardan fərqli olaraq, Məmməd-

quluzadə, Sabir, Nərimanov ən yaxşı əsərlərində elm və maarif 

məsələlərini siyasi azadlıq məsələləri ilə üzvi surətdə əlaqələn-

dirirdilər; bunlarda artıq maarifpərvərliklə dünya ədəbiyyatın-

dan yaxşı tanıdığımız maarifçilik dünyagörüşünün üzvi sintezi 

yaranırdı” (36, 8). 

Ümumiyyətlə, XX əsr ədəbi hərəkatından danışarkən bu 

hərəkatın təşkiledici qüvvələrinə xas olan universallığı və 

əməlpərvərliyi xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. İşindən, dünya-

görüşündən, ictimai idealından və sinfi mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq “həpimiz bir günəşin zərrəsiyiz, həpimiz bir ana 

pərvərdəsiyiz!” (Abdulla Şaiq) şüarı həmin qüvvələri hərəkətə 

gətirən ictimai amalın məhvərini təşkil edirdi. Sosial tələbat, 

milli ehtiyac əsrin yaradıcı ziyalılarını bir neçə işdən eyni za-

manda yapışmağa məcbur edirdi. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyov 

bir tərəfdən, milli professional musiqini – operanı yaradır, 

digər tərəfdən, mühərrirliklə, başqa bir tərəfdən, dramaturgiya 

və publisistika ilə məşğul olur, habelə müəllimlik fəaliyyəti 

göstərirdi. Eyni sözləri bu və ya digər şəkildə Abbas Səhhət, 

N.Nərimanov, Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və b. haqqında da 
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demək olardı. Dövr – XX əsrin əvvəlləri nəzəri təfəkkürün 

oyanışı, tariximizin, fəlsəfi fikrimizin, folklorumuzun və dili-

mizin öyrənilməsi baxımından da əlamətdar bir dövr idi. 

Məsələn, ilk dəfə olaraq Firudin bəy Köçərli ədəbiyyat tarixi-

mizin xronologiyasını cızır və onun sistemli tədqiqinə girişirdi. 

Nizami, Füzuli, Vaqif, M.F.Axundzadə kimi klassiklərimiz 

haqda Ə.Hüseynzadə, A.Sur, Ə.Ağaoğlu, C.Məmmədqulu-

zadə, A.Səhhət, S.Hüseyn kimi tənqidçi-alim və ədiblər 

tərəfindən qiymətli fikirlər söylənilir, onların tarixi-mədəni 

xidmətləri araşdırılıb öyrənilirdi. 

XX əsrin əvvəllərində qərbçilik meyillərinin güclənərək 

inkişafı – eyni zamanda, yeni təhsil və məktəb proqramlarının 

meydana gəlməsi, habelə Rusiyada və Avropada universitet-

lərə daxil olmaq imkanlarının genişlənməsi ilə də sıx bağlı idi. 

Qərb mədəniyyəti, elmi və təhsili ilə bilavasitə təmasda olmuş, 

Avropadan mütərəqqi ideyaları, azadfikirliliyi əxz etmiş 

ziyalılarımız milli vətənpərvərlik ruhu və müasirləşmə əqidəsi 

ilə xalqa xidmət göstərməyə can atırdılar. 

Mollaxana təlimi, “Çərəkə”, “Cameyi-Abbas”, “Gülüs-

tan” tədrisi hələ hökmfərma olsa da, “Oxutmuram, əl çəkin!” 

(Sabir) - harayı hələ güclü eşidilsə də, dünyəvi təhsilə, əməli 

həyat elmlərinə, təcrübi fənlərə maraq günü-gündən dərinləşir, 

xüsusilə Qori müəllimlər seminariyasını bitirmiş məzunların 

(C.Məmmədquluzadə, S.S.Axundov, Ü.Hacıbəyov, 

M.Maqomayev və b.) səyi, zəhməti nəticəsində nəinki Bakıda 

– mərkəzdə, habelə Gəncədə, Şamaxıda, Lənkəranda və b. 

əyalətlərdə yeni tipli məktəblər sürətlə təşəkkül tapmağa 

başlayırdı. 
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Mənsub olduğu ədəbi məktəbdən, yaradıcılıq metodun-

dan asılı olmayaraq, XX əsrin əvvəllərində bir çox sənətkarlar 

– həm maarifçi, həm tənqidi realistlər, həm də romantiklər 

Qərb mədəniyyətini öyrənməyə, əxz etməyə can atırdılar. 

Avropa ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, ictimai fikri həmişə diqqət 

mərkəzində olmaqla bir nümunə, etalon səviyyəsində qəbul 

edilib, qavranılır, eyni zamanda, ayrı-ayrı yazıçı və şairlərin 

dünyagörüşünün, yaradıcılıq metodunun təşəkkülündə mühüm 

rol oynayırdı. Qərbə, Avropaya belə bir meylin təşəkkülündə 

azərbaycanlıların Qori seminariyasında, habelə Moskvada, 

Kiyevdə, Peterburqda oxumaqları ilə yanaşı, xaricdə – İstan-

bulda, Parisdə və b. Avropa şəhərlərində təhsil almaları da öz 

sözünü deyirdi. Məsələn, romantiklərdən Hüseyn Cavidin 

nəzəri-estetik görüşlərinin, sənət idealının formalaşmasında 

milli-ədəbi sərvətlərlə bərabər, Qərbi Avropa ədəbi-fəlsəfi fikri 

də müəyyən rol oynamışdır. XX əsrin əvvəllərində H.Cavid 

İstanbul Universitetində təhsil alarkən professor Rza Tofiqin 

(1868-1949) Qərb fəlsəfəsinə dair mühazirələrini dinləmiş, 

Şopenhauer, Spenser və Nitşenin yaradıcılığı ilə tanış olmuş-

dur. Rza Tofiqin özü spenserçiliyin güclü təsiri altında idi. 

(161, 43).  

O, dünya fəlsəfi fikrini öyrənərək M.F.Axundzadədən 

sonra Qərb və Şərq fəlsəfəsini yaxınlaşdırmağa cəhd göstərən 

ilk müsəlman-türk filosofu idi. H.Cavid görkəmli maarifpərvər 

Qurbanəli Şərifzadəyə 4 yanvar 1909-cu il tarixli məktubunda 

yazırdı: “Əfəndim! Bəndəniz ta Ramazana qədər 5-6 ay 

(edadi) proqramını ikmala çalışırdım və hər həftə məşhur 

filosof Rza Tofiq bəydən həqaqiyə dair bir-iki dərs proqram 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

42 

xaricində oxuyurdum” (10, 262). Bundan ilyarım sonra 

H.Cavid “Həqiqət” qəzetində çap etdirdiyi “Həsb-hal” adlı 

silsilə məqalələrində “filosof-şəhir” Herbert Spenserin də adını 

çəkir və ondan sitatlar gətirirdi (10; 194, 197, 205). Görkəmli 

ədəbiyyatşünas Əziz Şərifin mötəbər tarixi sənəd olan 

“Gündəliklər”inin 1917-ci il 7 aprel qeydində oxuyuruq: 

“Hüseyn bir yerdə oxumaq üçün Nitşenin “Zərdüşt belə 

deyirdi” əsərini tapmağı məndən xahiş elədi. Mən söz verdim” 

(150, 97). Sonra Əziz Şərif öz gündəlik qeydlərini şərh edərək 

göstərirdi ki, “O zaman Hüseyn Cavid tez-tez mənə Rza 

Tofiqin fəlsəfi görüşlərindən, alman filosofu Artur 

Şopenhauerin və ingilis filosofu, sosioloqu Herbert Spenserin 

nəzəriyyəsindən söhbət edərdi” (150, 97). Gündəliyin elə 

həmin 21 avqust tarixli qeydində deyilirdi: “...Biz Nitşenin 

təsadüfən mənim ələ keçirdiyim “Zərdüşt belə deyirdi” kitabı-

nı oxumağa başladıq, ancaq bu mütaliə uzun çəkmədi” (128, 

102). İki gün sonra Əziz Şərif yazırdı ki, “saat ikidə Hüseyn 

məni dümsükləyib durğuzdu. Yamanca yuxum gəlirdi. Naharı 

gətirincə bir az Nitşedən danışdıq” (161, 106-107). H.Cavidin 

“Müharibə və ədəbiyyat” adlı məqaləsində Şərq klassik 

poeziyasının dahi nümayəndələri (Firdovsi, Sədi, Nizami, 

Ə.Hamid...) ilə yanaşı, rus və Qərb ədəbiyyatının, fəlsəfəsinin 

– Şekspir, Russo, L.Tolstoy, Dostoyevski, H.Spenser, F.Nitşe 

kimi görkəmli simalarından da bəhs edilirdi (10, 152). 

H.Cavidin Qərb mədəniyyətindən, Avropa fəlsəfəsindən 

təsirlənməsi və bəhrələnməsini xüsusi vurğulayan R.Nəbioğlu 

yazır ki, “H.Cavid Şopenhauerin volyuntarizmi, Spenserin 

sosial darvinizmi və Nitşenin individualizmi ilə yaxından tanış 
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olaraq... buradan özünə doğma görünən, daxilən yaxın olan 

fikirləri, rasional toxumları əxz etməklə, onları öz romantik 

təbiətindən, mənəvi aləmindən, bədii idrakından süzüb keçirt-

mişdir. Onun estetik idealı kimi təzahür edən gözəllik və 

məhəbbət səltənəti güclü insanların, böyük şəxsiyyətlərin 

qəhrəmanlıq fəaliyyəti ilə mümkün olur. Böyük sənətkarın 

qəhrəman insan obrazları özlərinin polad iradəsi, aydın 

məqsədi, zəngin mənəviyyatı, sönməz ehtirası ilə seçilirlər 

(Şeyx Sənan, Peyğəmbər, Topal Teymur, Səyavuş, Xəyyam). 

Onlar “dünyanın qəhrəmanlıq əhvalını” (Hegel) təcəssüm et-

dirirlər” (160, 64-65). 

XX əsrin əvvəlləri professional teatrımızın da sürətli 

inkişafı mərhələsi kimi ayrıca maraq doğurur. M.F.Axund-

zadənin səhnənin milli şüurun oyanışında, inkişafında oyna-

dığı müstəsna rolu barədə fikir və mülahizələri 1873-cü ildə 

onun “Hacı Qara”  komediyasının tamaşaya qoyulması ilə 

reallaşdı. Axundzadənin ideyaları  öz gerçək kütləvi həllini isə 

XX əsrin əvvəllərində  tapmış oldu. Səciyyəvidir ki, o dövrün 

yaradıcı şəxsiyyətlərinin çox böyük əksəriyyəti bu və ya digər 

dərəcədə səhnə əsəri yazmaqla, dramaturgiya ilə məşğul idilər. 

C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıbəyov, N. 

Vəzirov, N.Nərimanov və H.Cavidin qələmindən çıxmış 

pyeslər – dram, məzhəkə və faciə əsərləri milli teatrın çiçək-

lənməsində, professional rejissor və aktyor nəslinin 

(C.Zeynalov, H.Ərəblinski, H.Abbasov, Sidqi Ruhulla, 

M.Əliyev, H.Sarabski, Ə.Ağdamski və b.) yetişməsində misil-

siz rol oynayırdı. Maraqlıdır ki, Qərb və rus dramaturgiyasının 

Şekspir, Höte, Şiller, Qoqol, Puşkin, Ostrovski, İbsen, Tolstoy, 
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Qorki  kimi korifeylərindən tərcümələr və teatr tamaşaları da 

məhz bu dövrə təsadüf edir. Məsələn, Şekspirin “Otello” 

faciəsinin H.Vəzirov tərəfindən tərcümə edilib səhnədə 

göstərilməsi böyük bir mədəni hadisəyə çevrilmişdi. 

Şekspir yaradıcılığından nümunənin Azərbaycan dilinə 

ilk tərcüməçisi Haşım bəy Vəzirov (1868-1916) Qarabağ əsil-

zadələrindən idi və dövrünün mükəmməl təhsilini almışdı. O, 

İrəvan seminariyasını bitirdikdən sonra 19 il Azərbaycanın 

müxtəlif şəhər və kəndlərində müəllimlik etmiş, eyni zamanda, 

ədəbi-publisistik fəaliyyət göstərmişdi. Ədəbiyyatşünas 

Ağarəfi Zeynalov ədib haqqında apardığı xüsusi tədqiqatda 

(157, 3-8) göstərir ki, “imperator ikinci Nikolayın tacgüzarlığı 

münasibətilə azəri türkləri tərəfindən Şuşa şəhərində “Müsəl-

mani-rus” məktəbi açılır. Haşım bəyi bu məktəbə müəllim və 

məktəb naziri (müdiri) dəvət edirlər. ...Haşım bəy şəhərin 

mədəni hərəkatında yaxından iştirak edirdi. 1904-cü ildə onun 

tərcüməsində V.Şekspirin məşhur “Otello” faciəsi ilk dəfə 

Şuşada tamaşaya qoyulur. Otello rolunda Haşım bəy, Yaqo 

rolunda isə Məhəmməd Həsənbəy çıxış edir. Bu, şəhərin 

ictimai həyatında görkəmli hadisəyə çevrilir” (157, 3). 

H.Vəzirov kimi ziyalıların timsalında qərbçilik meyilləri 

getdikcə güclənir və davamlı bir tendensiyaya çevrilirdi. Bu 

ziyalılar Avropa ədəbiyyatına, teatrına, fəlsəfəsinə, ictimai 

fikrinə can atmaqla Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin qovuşa-

ğında Azərbaycanı dünya tərəqqisinə inteqrasiya etməyi qarşı-

larına məqsəd qoyur və müəyyən mənada istədiklərinə nail 

olurdular. Teatrın tərəqqisi öz növbəsində teatr tənqidinin də 

inkişafına geniş imkanlar açmış olurdu. Dövrün ədəbi 
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tənqidində teatr məsələri mühüm bir qat təşkil edirdi. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan teatrında hansı əsər-

lərin tamaşaya qoyulması və bu tamaşaların bədii dəyərlərinin 

öyrənilməsi baxımından onlar barədə yazılmış resenziya və 

məqalələr olduqca etibarlı və dəyərli qaynaqdır. Bu resenziya 

və məqalələrdən öyrənmək olur ki, “Yağışdan çıxdıq, yağmura 

düşdük”, “Müsibəti-Fəxrəddin”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, 

“Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Ədirnənin fəthi”, “Ağa Kə-

rim xan Ərdəbili” kimi dram əsərləri, “Leyli və Məcnun”, 

“Fərhad və Şirin”, “Əsli və Kərəm” kimi operalar, “Arşın mal 

alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Əlli yaşında cavan”, “Evliykən 

subay” kimi operettalar o zaman tamaşaya qoyulmuşdur. 

Həmin dövrdə, eləcə də Avropa, rus və Türkiyə dramaturq-

larının “Otello”, “Qaçaqlar”, “Müfəttiş”, “Vətən”, “Zavallı co-

cuq”, “Dəmirçi Gavə” kimi əsərlərinin də tamaşaya qoyul-

duğunu yenə həmin tənqidi məqalə və resenziyalardan öyrən-

miş oluruq. N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov, M.S.Axundov, 

H.İ.Qasımov, İ.X.İbrahimov və başqaları teatr tənqidi ilə mün-

təzəm məşğul olur, bu mühitdə gedən prosesləri, baş verən 

yenilikləri və təbii ki, qüsurlu halları operativcəsinə qeydə alır 

və realistcəsinə qiymətləndirirdilər. 

Çoxsaylı tədqiqatlar XX əsr ədəbiyyatının, mətbuatın və 

teatrın ictimai-milli şüurun oyanışında, xalqın özünüdərkində, 

yüksəliş və tərəqqisində müstəsna rolunu çoxdan sübut 

etmişdir. Böyük siyasi fırtınalara, Birinci Cahan Müharibəsinə, 

çarizmin süqutu, monarxizmin  iflası və Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranması  mərhələsinə təsadüf edən həmin 

dövrün ədəbi-mədəni həyatı coşqun inkişaf tapmış və bu gün 
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tam inamla demək olar ki, XIX əsrin sonlarında və XX əsrin 

əvvəllərində yetişmiş ziyalılar nəsli öz tarixi missiyasını 

şərəflə yerinə yetirmiş, mənsub olduqları xalqa vicdanla xid-

mət göstərmiş, epoxanın sosial-mənəvi gerçəkliklərini doğru 

və dürüst əks etdirmişlər. 

Ə.Hüseynzadə dövləti idarəetmə və siyasət haqqında 

“Siyasəti-fürusət” əsərini yazıb, məsələyə dövrünün təfəkkürü 

zirvəsindən baxırdı (31). Əsərdə qaldırılan bütün problemlər, 

yəni ədibin milli əsarətin, istibdadın ifşası ilə əlaqədar irəli 

sürdüyü siyasi-ictimai məqamın müvafiq nəticələri son dərəcə 

bədii vasitələrlə, rəmzi işarələrlə, incə eyhamlarla ifadə 

edilmişdir. Əsər sərlövhədən tutmuş son sözə qədər simvolika 

ilə yazılmışdır. Əsərin hətta sərlövhəsi də rəmzi mənada 

“Siyasəti-fürusət” – “at minmək siyasəti” adlandırılmışdır 

(31,30).  

Ədəbiyyatşünas Ofelya Bayramlı kitaba yazdığı müqəd-

dimədə göstərir ki, “Oxucuların “canım, məmləkətlərin idarə 

üsulu ilə atların nə münasibəti var?” sualına Əlibəy Hüseyn-

zadənin cavab olaraq Conatan Sviftin “Qulliverin səyahəti” 

əsərində atlar ölkəsinin azadlıq və demokratik dövlət quruluşu 

ideyasını yada salmasından belə bir fikir hasil olur ki, 

“fürusət”in rəmzi mənası atların azadlıq və demokratiyası 

deməkdir” (31, 31). 

Əsər belə başlayır: “Hər bir sənənin xitamında qəzetlərin 

geriyə ətfi-nəzərlə bir sənəlik vüquata bir icmal yazmaq 

adətləri vardır. Mən də keçən səneyi-qəməriyyə zərfində 

gördüklərimizi, eşitdiklərimizi xülasə etmək istərdim. Bu isə 

uzun bir şey olub, qarelərimizi nafilə yerə yoracağından 
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sənənin son ayları ilə, bilxassə “Füyuzat” məcmuəsi müvəq-

qətən qapandığı andan bəri keçən müddətlə iqtifa edəcəyəm. 

Məqaləmin sərlövhəsinə gəlincə orada sadə “İcmal” ya 

“Xulasə” yazacağıma, doğrudan-doğruya bu icmalın nədən 

ibarət bulunacağını iki kəlmə ilə göstərməyi təfhim etməyi 

tərcih etdim. Ancaq “Siyasəti-fərasət” yazmaqdan qorxdum: 

Çünki mürəttiblərimiz ehmal göstərirlərsə, kim anlaya bilir ki, 

“fərasət”dən muradım fa-nın kəsrəsi ilə deyil, fəthəsi ilə olan 

“fərasət”dir. Hal belə olduqca “fürusət”, ya “fürusiyyət” yaz-

maq daha münasib olmazmı? 

Bunun isə “at” yetişdirmək, və “ata minmək” elm və 

sənəti olduğunu və çox kərrə də ümuri-siyasətdə lazım gələn 

“zehn açıqlığı” ilə “fərti-idrak” ilə bir münasibəti bulunma-

dığını hər kəs bilir. Qaldı ki, “siyasət” kəlməsi, burada nə 

fəthə, nə kəsrə və nə mütəradif bir lüğət yardım edəmi-

yəcəyindən kəlmeyi olduğu kimi mühafizə ilə haqqında bir az 

izahat verməyə məcburam. Siyasətin bir mənası cəza, cəza 

xüsusunda ibrazi, şiddət və hətta edam cəzası deməkdir. 

“Russkoye znamya” isə həmavazı olan sair irtica qəzet-

ləri ilə siyasətə bundan başqa zatən bir məna da vermiyorlar. 

Bunlarca “siyasət” demək təziyanə, ya təziyanə ilə döyüb 

öldürmək və “siyasəti-fürusət” demək atı ölüncəyə qədər 

qamçılamaq, qırbaclamaq deməkdir. Lakin ərəblər cildləri əs-

mər, ya siyah olmaqla bərabər Rusiya “qaraüz”lərinə bu xüsus-

da iştirak edəmiyorlar. Onlar diyorlar ki, “siyasət” ləfzinin 

idareyi-məmləkət və münasibəti-düvəl (dövlətlərin münasibəti 

- Red) elmi kimi digər mənaları daha vardır. 

İştə mənim də murad etdiyim bu mənalardır. Ehtimal, 
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burada qarelərim təəccüb edib deyəcəklər ki, canım, idareyi-

məmləkət ilə, hikməti-hökumət ilə atların nə münasibəti var?! 

Qarelər ingilis olsa idi, buna heç təəccüb etməzlər idi” (31, 

35). 

Əli bəy sözünə davam edərək yazırdı: “İngilislərə ədibi-

məzhəkənəvis məşhur Svift “Siyahətnameyi-Qulliver”də 

İngilis hökumətindən daha adil, daha məqul (ağıllı - Red) bir 

natiq və mədəni əfras hökumətinin mövcud bulunduğunu 

anlatmış idi. Ancaq gedib bunların ölkəsini istimlak etməmə-

lərini və əsla işlərinə müdaxilə eləməmələrini şədidən tövsiyə-

də dəxi bulunmuş idi. Çünki ingilislər öylə bir xəyalda bulun-

duqları təqdirlə ingilis səltənətinin, ingilis sərvətinin məhv və 

münqəriz (tükənmiş – Red.) olacağı mühəqqəqdir diyordi. 

Şimdi rus mühərrirlərindən Doroşeviç iddia ediyor ki, 

hökumət üçün qeyri-natiq və qeyri-mədəni atların dəxi 

ümuruna müdaxilə az təhlükəli deyildir. Əxirən rus qəzetə-

lərinin birində bu zat il başı münasibətilə keçən 1907 səneyi-

miladiyyəsi zərfindəki vüquata bir nəzər yolu “Oktyabrist”lə-

rin vücuda gətirdikləri üçüncü dövlət dumasının, iki-üç aylıq 

məsai və xədəmatını xülasə ediyordu, diyordu ki, bütün bu 

məsai ancaq kazak atları quyruqlarının uzadılmasına, ya qısal-

dılmasına dair olan uzun-uzun mübahisat və münaqişatdan 

ibarətdir!.. 

Hər nədənsə quyruq mübahisatı bu günlərdə moda 

hökmünə keçmişdir. Bir dərəcədə ki, bizim “Doğru söz”lü 

Əhməd Kamal bəy əfəndi həzrətləri belə modaya tabe olmaq-

dan bir türlü kəndini alamıyor. “Məktəb” kəlməsinin yerli 

naqis şivəmizdə dəmbali-təbiisi olan “xanə” ləfzinə dair açdığı 
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mübahisələr mətbuatımızın sütunlarını doldurmaqla hala 

bitmiyor. 

Böylə əhəmiyyətsiz bir zənblə (iştə yenə fəthə bəhsinə 

ehtiyac göstərən bir kəlmə) zehinlərimizi məşğul edib onu və 

mübahisəsini nəcmi-kisudar quyruğunun belə yetişməyəcəyi 

“cəhənnəmə”, ya cənnəti-əlayə qədər uzatmaqdansa, üçüncü 

dumada kazak atlarının quyruqlarına dair cərəyan edən 

münaqişata qulaq verməmiz daha nafedir, zənn edərəm! 

Ələlxüsus öylə bir zamanda ki, “Novoe vremə” badnümasının 

hərəkət və istiqamətinə müvafiqətlə əllərində Peterburq və 

Moskva, daha doğrusu, üçüncü dum kazak atlarının quyruq-

larını oynadan Menşikovlar Qafqaz müsəlmanlarını əzim bir 

xəyanətlə ittiham edərək, az qalıyor ki, bizi ayaqları altında 

əzdirib çöküntmək üçün bütün məzkur atları təhəvvürə gətirib 

üzərimizə hücum etdirsinlər” (31, 35-36). 

Başqa bir yerdə oxuyuruq: “Mən əxirən Xoy tərəflərində 

şu həriflərin (Sənani-səhmian istiqamətilə Şeyx Fəzlüllah ilə 

Kölgəni göstərərək) iltizam etdiyi istibdadın əleyhinə vaqe 

cahadda məhbubeyi-vətən yolunda fədayi-can edənlərdənəm. 

Mənə yoldaşlarım Səid Səlmasi deyərlər idi. 

Kəyumərs: – Pək əla! Sən, görünür ki, safdərun və xəyal-

pərəst, təzə bir qəlbsən. Ancaq hər eşq və məhəbbətin bir 

hədəfi olur. Sənin hədəfin, hədəfi-məqsudun nə idi? 

Qəlb: –  Mənim hədəfi-eşqim vətən idi. O məşuqə isə 

məni tiri-cəfasına hədəf etdi. 

Kəyumərs: - Vətən nəyə deyirsən? 

Qəlb: – İrana. 

Kəyumərs: - Mənim anladığıma görə, eşq və möhnətin 
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hədəfi ancaq hüsn ola bilir. 

 

“Eşq behosn əst behəm dilnişin, 

Mum dəramixte ba əngəbin”. 

(Eşq hüsn ilə birlikdə ürəyə yatan olur, 

Bala mum qatılmış kimi) 

 

Əcəba, sənin vətən dediyin bugünkü İranda məğlub olan 

hüsn varmı?.. Mən vaxtı ilə bir çox gözəllər sevmiş idim. 

Onun üçün bu xüsusda bir xeyli təcrübə və məlumatım vardır. 

Hüsnun nə olduğuna vaqifəm. Şərtlərini bir-bir tedad edə 

bilərəm. Hüsn deyilən sirri-ilahinin altı-yeddi şərti var. 

Bunların birincisi səhhət və təndüristidir. Yəni bütün əzayi-

bədənin iləldən, (naxoşluqdan – Red.) əmrazdan, (xəstəlik-

lərdən – Red.) əsqamdan (bədbəxtlikdən – Red.) külliyyən bəri 

(qurtulmuş – Red.) və salim olmasıdır. 

Əcəba, İranda sağ və salim bir üzv qalmışmı? İran 

başdan-başa ən şiddətli bir mərəzin hammələri (zərərvericiləri 

– Red), ixtilalçıları (üsyançıları – Red.) içində çapalayıb 

durmuyormu? 

Hüsnün ikinci şərti qüvvətdir. İranda isə bu gün iki 

qüvvət, yəni hökumət ilə millət, hökumət əsgərləri ilə millət 

mücahidləri yekdigərlərinin zorbazorlarını müqabilən məhv və 

nabud etməkdə olduğundan məmləkətin canında qüvvət 

qalmıyor. Bir dərəcədə ki, İran xaricdən gələn hər bir qüvvətin 

təhti-hökmündə xar və zəbun qalır. 

Hüsnün üçüncü şərti gənclik, cavanlıq, təzəlikdir, təzəlik 

rəngidir. İran əlan üç-dörd min yaşına vasil olmuş bir pirəzən, 
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bir əcuzədir. Mən nə qədər duxtər sevdimsə, cümləsi təndürist, 

qəviül-əza və cavan idi. Zamanımdakı İran dəxi öylə idi. Mən 

ömrümdə əsla mərizlərə, acizlərə, natəvanlara, qoca qarılara 

aşiq olamadım və olamaz idim! 

Hüsnun dördüncü şərti qəddü qamətin, əndamın mövzun-

luğu, əzayi-bədənin, məlamehi-vəchiyyənin (üz əlamətlərinin 

– Red.) tənasübüdür” (31, 126-127). Ə.Hüseynzadə daha sonra 

yazırdı: “Əcəba bu gün bədəni-İranı təşkil edən sünufi-əhali 

arasında bir tənasüb, bir mizan varmıdır? Əzanın bəzisi həddən 

ziyadə kiçilib, bəzisi də həddən ziyadə böyüməmişmi? İfrat və 

təfrit vaqe olmamışmı? Bəy, xan, mülkədar, bürokratiya 

(məmurini-əqalim), molla, seyid, sinfi – fərti nəmüvəd, 

zəxaməyə, tüccar, sənətkar, zare, əmələ və rəncbər sinfi də 

zəmurə uğramamışmı?
*
 Bədəni-İranın ən mühüm üzvü olan 

ikinci sinfi nə haldadır, türuq və məabirdən sərfi-nəzərlə 

vəsaiti-əsqanın məfqud olmasından, qədim su cədvəllərinin 

quruyub korlanmasından ziraətə əlverişli olan əksər yerlər 

çöllərə, biyabanlara, qeyri-münbit səhralara dönməmişmi? 

Ötədə, bəridə cüzi cürətlə yaşayanlar varsa, bunların hasilati-

məsaisi (səylərinin hasili, burada: qazancları, əldə etdikləri – 

Red.) öz əllərində qalıyormu? Bunlar özləri buğda ətməyinin 

üzünü görüyorlarmı? Ağa və rəiyyət namilə qüruni-vüsətanın 

(orta əsrlərin – Red.) dərəbəyliğinin üsuli-kəmali-zülm və 

etisaf ilə hala davam etməyirmi? Bu üzdən zəxaməyə uğramış 

xan, mülkədar və məmurini-hökumət bütün ziraə əməklərinin 

                                                           
*
 Mənası: Bəy, xan, mülkədar, bürokratiya  



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

52 

məhsulatını iştihayi-tam ilə bəl etməyirlərmi?
†
 

Əkinçi böylə, əmələ, sənətkar, əsnaf da eyni gündə 

deyilmi?” (31, 127). 

Bir sıra ziyalılar Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında 

düşünür və danışırdılar. Qərb musiqi janrları olan opera 

(“Leyli və Məcnun”, 1908)  və operattamızın (“Ər və arvad”, 

1911) banisi, dramaturq Ü.Hacıbəyov yazırdı: “Biz Azər-

baycanı Yevropaya tanıtdırmalıyıq. Özümüzə məxsus tarixə, 

gözəl və xüsusi bir ədəbiyyata, sənayei-nəfisəyə malik oldu-

ğumuzu onlara bildirməliyik. Dilimizin firəng dili Yevropada 

olan kimi, bütün Qafqazda ümumi bir dil olduğunu... 

musiqimizin ümumi Qafqaz millətlərinə zövq və ləzzəti-ruhani 

verən bir musiqi olduğunu bildirməliyik. Yevropa şairlərindən 

geri qalmayacaq şairlərimizi, müsənniflərimizi, yazıçılarımızı, 

alimlərimizi birbəbir nişan verməklə xüsusi bir mədəniyyətə 

malik olduğumuzu əyan və aşkar etməliyik. Cəsur və rəhimli, 

safdil və həqqu bir millət olub da, fitnə-fəsad, hiylə və təzvir 

kimi zəmimədən ari olduğumuzu gizlətməməliyik... Əlqissə, 

bütün xüsusiyyətimizi, bütün məziyyətimizi təfsilatı ilə 

Yevropaya bildirib, müstəqil yaşamağa və müstəqil bir 

hökumət təşkilinə kamalınca müstəhəqq olduğumuzu layiqincə 

isbat etməliyik...” (125) 

Tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, “Maarifçilik 

dünyagörüşünə malik olmaq və maarifçilik hərəkatına mənsub 

olmaq, zənnimizcə, fərqli və çox hallarda üst-üstə düşməyən 

anlayışlardır. Belə ki, maarifçi dünyagörüşü bizdə Nizamidən 

                                                           
†
 Bəl etmək – udmaq. Burada: yemək. 
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başlayaraq əksər hallarda klassiklərimizdə və müasir dövrün 

bir sıra ən güclü sənətkarlarında müşahidə edildiyi halda, maa-

rifçilik bir ictimai hərəkat və ədəbi cərəyan olaraq yalnız XX 

əsrin ilk onilliklərini əhatə edən bir hadisə olmuşdur” (37, 82). 

XX əsrin əvvəllərinin maarifçiliyi eyni zamanda ən 

müxtəlif baxışlı ziyalıları birləşdirən ümummilli mənəvi-

mədəni bir platforma idi. Əsrin lap əvvəllərindən dövrün 

aparıcı ziyalıları millətin tərəqqisi naminə görülə biləcək ən 

təxirəsalınmaz, ən önəmli işin məhz xalqı maarifləndirməkdən 

ibarət olduğunu dönə-dönə qeyd edir, bu istiqamətdə fədakar-

casına çalışırdılar. 

Milli ziyalıların ən müxtəlif təbəqələrini əhatə edən bu 

hərəkatda şübhəsiz ki, sənət xadimləri, yazıçılar, elm adamları 

ön cərgədə gedirdilər. Tutaq ki, öz ideya-bədii platformasına 

görə bir-birindən fərqlənən yazıçılar, publisistlər və şairlər: 

H.Zərdabi, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, Ə.Hüseynzadə, 

Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, N.Nərimanov, M.Hadi, H.Cavid, 

C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, S.S.Axundov, A.Divanbəy-

oğlu və b. mahiyyətcə qlobal bir istiqamətin, yönümün müx-

təlif yolları ilə getsələr də, nəticə etibarilə eyni işi görürdülər. 

Əsrin əvvəllərinin ən böyük ictimai, ədəbi-mədəni simaların-

dan olan, “Maarif, ittihad, hüriyyət! Nə qədər gözəl nemətlər! 

Bunları unutmayalım ki, nicat bu üç qüvvədədir” kimi məşhur 

deyimin (136) müəllifi Əli bəy Hüseynzadə elmsizliyin, savad-

sızlığın, maarifsizliyin millətə vurduğu dəhşətli zərbəni çox 

sərrast ifadə edərək yazırdı: “Qaranlıq bir şeydir ki, bulun-

duğu, hökmfərma olduğu məkanlarda və zamanlarda insanlar 

nə özünü, nə ayinədki surətini, nə də bulunduğu yerin daxil və 
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xaricini görəmməz. Bunları görmək və gördükcə bir istifadə 

edə bilmək ancaq işıq sayəsində ola bilər. Zülməti-mənəviyyə 

ilə ziyayi-mənəviyyə də bunlar kibidir. Maddətən heç bir 

kitab, hətta Qurani-Kərim də qaranlıqda oxunammayacaq kibi, 

mənən də o cür dərin mənalı kitablardan heç bir elmsiz adam 

layiqi vəchilə bir məna çıxarammaz. Allah və Quranı çoban – 

çoban kibi, Musa da Musa kibi anlar” (32, 98). 

Bu sözlərdə maarifçilik hərəkatının həyati mahiyyəti, 

mədəni inkişafımızın ən vacib özülü sərrast ifadə olunmuşdur. 

Məsələnin bu tərəfini Əhməd bəy Ağaoğlu da təxminən eyni 

mövqedən açıqlayaraq yazırdı: “Təsəvvür edin ki, kütlənin 

əhatə etdiyi din xadimi moizə oxuyur. Savadsız və qaşqabaqlı 

kütlə onu itaətkar bir sükutla dinləyir. O, dini təhrif edir, ona 

xələl gətirir, Peyğəmbərin böyük şəxsiyyəti və ölməz hədisləri 

onun dilində tanınmaz şəkil alır. Din, daxili zəka və nəhayətsiz 

ruhi inkişaf əvəzinə, fərziyyələr, ikiüzlülük, nadanlıq, ağıla və 

qəlbə heç nə deməyən məşqlər mənbəyinə çevrilir. O, dinc-

liyin bütün mahiyyətini bu məşqlərdə görür, kütlə isə qardaş 

qırğını, yalan, məkr girdabına sürüklənərkən belə özünü 

günahkar sayır” (101). 

Müəllifə görə, bütün bunlar kütlədə bir nadanlıq doğurur. 

Nadanlıq isə daha eybəcər, daha məkrli bir haldır. Onun 

formasız dəhşətli kütləsi hər yerə yayılır. Nadanlıq hopmuş 

kütlə öz insani sifətini güc-bəla ilə saxlaya bilir. Onun bütün 

fikirləri, hissləri şikəstləşmişdir. Bu nadanlıq kütləni nəinki 

bəşər mədəniyyətinin zənginliklərindən, həmçinin öz doğma 

keçmişinin mənəvi nailiyyətlərindən bəhrələnməkdən məhrum 

edir. Müəllifin düşüncəsinə görə, maarifçilik çox geniş bir hə-
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rəkat olduğu üçün o, təkcə sadə, savadsız kütlə içərisində de-

yil, eyni zamanda xalqın savadlı, ziyalı sayılan təbəqəsi ara-

sında aparılmalı idi. Bu, onunla əlaqədar idi ki, yerli ziyalıların 

bir çoxunda milli şüur zəif idi, bu bir tərəfdən imperiya 

siyasətinə xidmət edən təhsil sisteminin "xidməti" idisə, digər 

tərəfdən fərdi şəkildə bəzi ziyalıların assimilyasiyaya uğrama 

qabiliyyətinin yüksək olması ilə bağlı idi. Öz kökündən müəy-

yən dərəcədə ayrılmış bu cür ziyalılarda milli şüur oyatmaq 

heç də savadsız kütləni maarifləndirməkdən az zəhmət tələb 

etmirdi. Mirzə Cəlilin “Anamın kitabı” pyesindəki iranpərəst, 

rusofil və osmanlılaşmış üç qardaşın obrazını xatırlamaq kifa-

yətdir. 

Əsrin “əcnəbilərin seyrə balonlarla çıxdığı” bir çağında 

“bizim hələ avtomobil minməməyimiz”i bir tarix, həyat faktı 

kimi təsdiq etməkdə müxtəlif ədəbi-estetik qütblərin ziyalıları 

yekdil olmaqla yanaşı, onun səbəblərini başa düşüb göstər-

məkdə də eyni həmrəylik nümayiş etdirirdilər. “İştə elmsizlik, 

sənətsizlikdəndir ki, bütün balalarımız kömürçü, çayçı və 

nəçi” (124). 

Böyük milli-tarixi mədəni proseslərin həyata keçiril-

məsində bütün ictimai-siyasi xadimlər, elm və sənət adamları 

ədəbiyyatın müstəsna, aparıcı rolunu istisnasız olaraq qeyd 

edirdilər. Əslində bu – dövrün öz xarakterindən irəli gəlirdi. 

Geniş xalq kütlələrinin demək olar ki, əksərən savadsız olduğu 

bir mühitdə xalqın öz milli-tarixi yaddaşını əsasən folklor, 

bədii ədəbiyyat vasitəsilə yaşatdığı bir dövrdə yeni, müasir 

maarifçi ideyaları da şüurlara məhz bu yolla çatdırmaq müm-

kün idi. Bu isə ədəbiyyatın, söz adamlarının qarşısına xüsusi 
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tələblər qoyurdu. Məsələnin bu tərəfini nəzərdə tutaraq 

M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Mətbuat və ədəbiyyatı mühitin, baş-

qa bir təbirlə millətin həyat və hissiyatını inikas etdirən bir 

ayinə təsəvvür edirsək (şübhəsiz ki, böylədir), onda nöqsan-

larını islah üçün əsaslı bir vasitəyə müraciət olunmalıdır. 

Məlumdur ki, mağazaların camkanlarını dolduran yazılar 

əksəriyyətlə cavanlarımızın qələmlərindən çıxıyor. Cavanlar – 

içlərində bəzi xudpəsəndləri olmaqla bərabər – çox kərədə 

səmimiyyət və hüsniyyətlə qələmə sarılıyorlar. Arzu olunan 

nəticəni verə bilmiyorlarsa, qüsur özlərində deyil, mühitimizin 

əməli-nöqteyi nəzərindəki boşluğundadır. Böyük əməllərə 

malik olmayan yazıçıdan, əmin olunuz ki, fövqəladə və müasir 

bir əsər gözləmək xətadır. Binai-aliyə böyük əməllər nəşrinə 

xidmət edəlim ki, bütün nöqsanlarımızı ancaq bu islah edə 

biləcək, diriliyimizə milli bir dirilik bəxş edəcəkdir. Digər bir 

nəzərə görə, həqiqi ədəbiyyat ancaq o ədəbiyyatdır ki, mühitin 

ehtiyacına cavab versin və millətin həyatını və həyati yara-

larını necə ki, lazımdır, təsvir eləsin” (147, 67). 

O daha sonra fikrinə davam edərək aşağıdakı nəticəyə 

gəlirdi: “Şübhəsiz ki, bu nöqteyi-nəzər səhihdir. Binai-aliyə 

istədiyimiz bir ədəbiyyatı vücuda gətirmək, hüsulunu arzu 

etdiyimiz fikir və məsləkin cərəyanını doğura bilmək üçün hər 

şeydən əvvəl, milli ehtiyacı öyrənib də ögrətməliyiz. Ehtiyac-

larımız lüzumi dərəcədə anlaşıldımı, sonra çarəsini düşünmək 

və düşüncə əsnasında da diriliyimizin münəccisi ola biləcək 

böyük əməli tapmaq müşgül bir iş degildir” (147, 67). 

XX əsr Azərbaycanın ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni tarixi-

nin ən böyük simalarından birinin ədəbiyyatımızın böyük milli 
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amallara xidmətdə müstəsna rolu barədə fikirləri bu cür 

sərrastlıqla ifadə olunurdu. “Ehtiyaclarımızı lüzumi dərəcədə” 

anladan, “sonra çarəsini düşünməyə” sövq edən əsərlər meyda-

na çıxanda bu, əsrin əvvəllərinin həyatında böyük hadisəyə 

çevrilirdi. 

Və yaxud Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyesinin 

tamaşaya qoyulması münasibətilə Seyid Hüseyn yazırdı: 

“...həm də bu cür pyesalar bu cahil, bu avam, bu bədbəxt mil-

ləti ayıldar, huşyar edər, həm də bəzi şarlatanların nə olduğunu 

meydana qoyar” (126). 

Məsələ burasında idi ki, ənənəvi ədəbiyyat, xüsusilə, şeir 

bolluğu olması da bir fakt idi, lakin bu bolluq zəmanəylə 

ayaqlaşan, milli tərəqqiyə xidmət edən bir bolluq olmayıb, epi-

qon ədəbiyyatın yerində sayması idi və o artıq öz ömrünü 

yaşamış bir mərhələ kimi yenilik tələb edirdi: “...Gah gülün 

bülbülə məhəbbətini, gah da “ay üzlü”, “sərv boylu”, “tuti 

kimi şirin sözlü” gözəlləri dəbdəbəli bir dildə tərənnüm edən 

əldəqayırma şairlərin erotik şeirləri süni və yeknəsəq forma və 

məzmunu ilə hamının zəhləsini tökmüşdür, müasir oxucuların 

tələblərini ödəmir” (34, 58). 

Ədəbi-tənqidi görüşləri ictimai-siyasi dünyagörüşü və 

elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə sıx bağlı olan, dövrünün çox 

görkəmli mədəni simalarından biri Firudin bəy Köçərlinin bu 

qənaəti həqiqi vəziyyəti çox sərrast ifadə edirdi. Həmin 

qəbildən olan ədəbiyyata hələ XIX əsrin 70-ci illərində 

maarifçi realizmin görkəmli nümayəndəsi N.Vəzirov ilk milli 

qəzetimiz “Əkinçi”də oxşar münasibət bildirirdi: “...Siz çəkən 

zəhmət nahaq zəhmətdir. Ondan nə bizə, nə bizim övladımıza 
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bir nəf yoxdur. Belə zəhməti öz millətimizin yolunda çəkin ki, 

malı yoxdur, elmi yoxdur, elm tapmaq ona müşküldür” (20, 

290). 

Yenə də “Əkinçi”də N.Vəzirov qəzəl və həcv aludəçilə-

rinə müraciət edərək yazırdı: “Pəs hər zəmanənin bir qanacağı 

var ki, bu qanacağı ol zəmanənin kitablarından, xalqının adət-

lərindən, işlətdiyi əsbab və qeyrədən bilmək olur. Gələcəkdə 

bizim tərəqqi etmək tarixini yazan indiki zəmanəyə baxanda 

məəttəl qalacaqdır ki, nə yazsın. Həqiqət, bizim əsbablar və 

qeyrə yüz, bəlkə min il bundan əqdəm olandan tərəqqi etmə-

yib. 

Kitablarımız... Bu halda bizlərdə kitab inşa edən yoxdur. 

Kitab əvəzinə həcv inşa edirik... Lakin indi yazılan həcvlər 

məst çəkməçi danışığına oxşadığına... adam olan kəs onu 

oxuyanda əti ürpərir... Şüəra qardaşlarımızdan ki, onlar əlhəqq 

xalqın gözçüsüdürlər, iltimas edirik, təqazayi-zəmanəyə 

müvafiq xalqın gözünü açmağa səy eləsinlər, yoxsa hədyan 

danışmaq bir çətin zad deyil və ondan heç kimsəyə bir nəf 

yoxdur” (21, 371). 

“Əkinçi”nin bu çağırışından sonra poeziyada kəskin bir 

dönüş əmələ gəlmiş, şairlər bülbülü və gülü tərif,  bir-birlərini 

həcv etməkdən əl çəkib, elm təhsil etməyin nəflərindən bəhs 

edən şeirlər yazmağa başlamışdılar. Lakin o illərdə bir çox 

şairlərin maarifçi şeirlər yazmağa aludə olması kütləvi hal 

aldığından həm belə şeirlərin özünə, həm də çox ciddi və 

həyati bir məsələ olan elm, maarif təbliği məsələsinə bir 

sünilik, qeyri-ciddilik gətirirdi və bu da dövrün bir sıra 

mütərəqqi ziyalılarını narahat edirdi. Bu narahatçılığı Firudin 
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bəy Köçərli “Şərqi-rus” qəzetindəki məqaləsində ümumiləş-

dirərək yazırdı: “...indiki şairlərimizə gəldikdə onların təbiət 

şeirləri barəsində bir sözümüz yoxdur... Ancaq şeirə lətafət və 

məlahət gətirən hissiyati-həqiqi və zövqi-təbii yoxdur. Və 

buna səbəb anladığımıza görə odur ki, bu ərbabi-bəlağətləri-

miz bir şeyin yaxasını tutub yüz cürə əlfaz və ibarələr ilə onu 

tərif və tovsif etməyə sərfi-hümmət qılırlar. Məsələn, elm: bu 

halda bir kəs tapılmaz ki, elmin fəzilət və mənfəətini və onun 

cümləyə zəruri olmasını inkar edə... Belə olan surətdə uzun-

uzadı şeirlərdə elmi və kamalı tərif etməyə nə hacət var?” 

(118). Bütün bu daxili ziddiyyətlərə baxmayaraq, maarifçilik 

hərəkatı təbii-tarixi bir proses kimi yetişdiyi üçün getdikcə 

daha geniş vüsət tapır, cəmiyyətin yeni-yeni təbəqələrini əhatə 

edirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlanan maarifçilik, daha 

dəqiq desək, Rusiyanın ucqarlarında təşəkkül tapmağa başla-

mış maarifçi fikir, məktəb, təhsil və elmə diqqətin, qayğının 

artması bir tərəfdən, milli-tarixi inkişafın bəhrəsi idisə, digər 

tərəfdən, çar imperiyasının özünün bu istiqamətdə müəyyən 

fəaliyyəti ilə bağlı idi. 

Əyalətlərdə, xüsusilə, inkişaf etmiş sənaye mərkəzlərində 

hökumətə xidmət etmək üçün savadlı məmurlar lazım idi. 

Onların mühüm bir hissəsi elə əyalətlərdə yaşayan əhalinin 

içərisindən çıxmalı, yetişməli idi, çünki mərkəzi şəhərlərdən 

əyalətlərə işləməyə getmək arzusunda olanların sayı, adətən, o 

qədər də çox olmur. Bundan başqa, hökumət həm də öz müs-

təmləkə siyasətində yerlərdə rusca savadlı ziyalı təbəqəsinin 

yetişməsinə rus dilinin, rus mədəniyyətinin yayılması və bu-
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nun nəticəsi olaraq imperiyanın möhkəmlənməsi kimi baxırdı. 

Lakin bütün bunlarla bərabər, yerli xalqın savadlanması 

üçün çar hökumətinin məktəblər açması, təhsili maliyyələş-

dirməsi, həm də istər-istəməz bu xalqın maariflənməsinə 

göstərilən bir xidmət idi və mütərəqqi ziyalılar bu məqamdan 

səmərəli istifadə edərək ciddi işlər görməyə çalışırdılar. 

A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundzadə kimi ədiblərin  

fəaliyyəti buna misal ola bilər. XIX əsrin klassik ənənələr 

üzərində təkamül yolu ilə inkişaf edən, əsasən də poeziyada və 

publisistikada, daha sonralar isə dramaturgiya və nəsrdə 

pərvəriş tapan bu yeni istiqamət gələcəyə yollar açırdı. XX 

əsrin əvvəllərindəki böyük, möhtəşəm maarifçilik hərəkatı və 

qərbçilik meyilləri məhz XIX əsrdə yaşayıb yaratmış bu 

görkəmli  şəxsiyyətlərin, habelə H.Zərdabi, S.Ə.Şirvani, 

N.Vəzirov, Ünsizadə qardaşları, M.M.Nəvvab, M.Ə.Talıbov 

və başqa qabaqcıl dünyagörüşlü insanların adı ilə bağlı olan 

özül üzərində yetişdiyindən belə vüsət tapa bilmişdi. 

XX əsrin əvvəllərində maarifçilik həqiqətən də 

“...ümummilli hərəkat səviyyəsinə qalxır və bu hərəkat öz 

sıralarında pedaqoji xadimlərdən yazıçılara və mətbuat xadim-

lərinə, milli burjuaziya və rəsmi din və hökumət dairələrinin 

ən mütərəqqi nümayəndələrinə, siyasi xadimlərəcən – hamını 

birləşdirir. Millətin geriliyini aradan qaldırmaq və bunun əsas 

(bəlkə də yeganə!) vasitəsi kimi maarifçi fikri yaymaq – milli 

mənafe barədə az-çox düşünə bilən hər kəsin əqidəsinə və 

fəaliyyətinin əsas istiqamətinə çevrilir. Bədii ədəbiyyatın da 

qarşısında, demək olar ki, bütünlüklə bu məsələyə xidmət 

etmək vəzifəsi qoyulur. Ən müxtəlif üslublu yazıçı və şairlər: 
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realistlər də (N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov), 

romantiklər də (M.Hadi, Ə.Hüseynzadə, H.Cavid, A.Şaiq, 

A.Səhhət), satiriklər də (C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, 

Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar), sentimentalistlər (Ə.Divanbəyoğlu, 

S.S.Axundov) əqidə etibarilə maarifçi olmuşlar” (45, 120). 

Əsrin əvvəllərinin ədəbi-mədəni proseslərini izləyən tədqiqat-

çıların, demək olar ki, hamısı bu və ya digər şəkildə ədəbi 

prosesin maarifçiliklə bağlı olduğunu, bir çox hallarda isə bu 

ideyaların ruporu olduğunu qeyd edirlər. 

Əsrin əvvəllərində xalqımızı əhatə edən və onları 

məktəbə, təhsilə, maariflənməyə sövq edən güclü oyanma dal-

ğası, əsasən aşağı təbəqələrdə və bəylərin dairələrində hiss 

olunurdu. Şübhəsiz ki, hələlik bu dalğa cəmiyyətin bütün 

təbəqələrini əhatə etmirdi, çünki “varlı tacir sinfi və iri mülkə-

darlar hələlik kənarda dayanır, daha doğrusu, öz var-dövlət-

lərinə güvənərək və öz əqli zənginlikləri haqqında qətiyyən 

düşünməyərək – guya ki, ciblərinin əbədi dolu olmaları məhz 

başlarının boş olması ilə bağlıdır – məktəb də adi həyata vəsi-

qə kimi, rus dilində söhbət etmək, tost demək və “saratovlu 

xanımlara” eşq elan etmək bacarığı kimi baxırdılar” (93). 

Yüksək ədəbi dairələrdə yaradıcılıq proseslərinə bu və ya 

digər dərəcədə hopan maarifçilik ideyaları praktik həyatda 

Əhməd bəy Ağaoğlunun yuxarıda sitat gətirdiyimiz “Ağrılıdır” 

adlı məqaləsində göstərildiyi kimi, müxtəlif təbəqələrdə 

müxtəlif səviyyələrdə qəbul olunurdu. Şübhəsiz ki, maarifçili-

yin ən konkret şəkildə geniş xalq kütlələrinə çatması məktəb 

vasitəsilə baş verməliydi və verirdi. Hansı məktəb tipinin, 

təhsil sisteminin xalqın maariflənməsi prosesində nə dərəcədə 
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səmərəli olduğu mübahisə doğururdu. Belə bir fikirdə dövrün 

görkəmli ziyalıları ümumi razılığa gəlirdilər ki, vaxtilə köhnə 

müsəlman təhsil sisteminin, məktəb və mədrəsələrinin çox 

böyük, nəhəng xidmətləri olmuşdur, bu cür məktəblərin 

Axund İrəvani, Fazil Dərbəndi, Mirzə Əbülqasım Qarabağlı, 

Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani və b. yetişdirdiyi qeyd olu-

nurdu. 

Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanın şimalının Rusiya 

tərəfindən işğal olunaraq rus imperiyasının tərkib hissəsinə 

çevrilməsindən sonra varlı siniflər, əvvəlcə bəylər, sonra isə 

tacirlər tədricən, daha həyatın tələblərinə cavab vermədikləri 

üçün bu cür müsəlman tipli məktəbləri tərk etməyə başladılar 

və nəticədə bu məktəblər ən yoxsul təbəqələrin sığınacağına 

çevrildi. Köhnə məktəblərdə təhsilin əvvəlki qaydada, ənənəvi 

tədris metodikası əsasında aparılmasının lüzumsuzluğu aydın 

göründüyündən, onlarda dövrün tələblərinə cavab verən isla-

hatların keçirilməsi zəruriliyi, artıq heç kəsdə şübhə doğur-

murdu. Ən azı iki istiqamətdə, iki tip məktəblərdə təhsil alın-

ması arzu olunurdu. Bunların birində “rus və türk təhsili, oxu-

maq və yazmaq bacarığı, geniş yayılmış kitabları dərk etmək 

zərurəti” qeyd olunurdu. Bu arzu gerçəkləşə bilərdisə, türk 

dilində oxuyub yazmağı elə köhnə molla məktəbləri də öyrədə 

bilərdilər, lakin bu şərtlə ki, “çubuq” və “falaqqa” aradan götü-

rülsün, fiziki cəza ləğv edilsin,  köhnə təhsil üsul və vasitələri-

nin  əvəzinə, daha müasir və məqsədəuyğun metodlardan isti-

fadə olunsun. Əhməd bəy Ağaoğluna görə, Quranın zorla, 

mexaniki şəkildə beyinə yeridilməsi, Hafizin və Sədinin zorla 

əzbərlədilməsi əvəzinə xalq eposlarından didaktik mövzuların 
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mütaliəsini öyrətmək lazım idi. 

Ənənədən ayrılmadan təhsilin müasirləşdirilməsi qayğısı 

maarifpərvər ziyalıların daim diqqət mərkəzində dururdu. 

Lakin millətin bu qədər təhsilə, məktəblərə ehtiyac duyduğu 

bir zamanda məktəb yerlərinin olmaması, bu qədər savadsız-

lığın müqabilində Qori və İrəvan seminariyalarını qurtarmış 

bir çox diplomlu müəllimlərin “özlərini sevdikləri peşəyə həsr 

etmək əvəzinə, müəllim yerləri olmaması üzündən məmur və 

ya başqa kargüzar işlərinə getmələri” (93) geniş xalq kütlə-

lərinin maariflənməsinə ağır zərbə vururdu. Ənənəvi mədrəsə 

tipli məktəblərin yaşaması və inkişafı üçün elmi islahatlarla 

yanaşı, çox ciddi təşkilati islahatların da keçirilməsinin zəru-

riliyi qeyd edilirdi: “...xəzinə əhalinin yalnız bir hissəsini əhatə 

edən məktəblər üçün pul buraxa bilir; lakin bu zahiri çətinlik-

dir; diqqətlə yanaşdıqda asanca görünür ki, bu çətinliyi dəf 

etmək olar. Məsələ burasındadır ki, bizim vilayət islahatları 

həyata keçirməyə başladıqda bunu xəzinənin vəsaiti hesabına 

deyil, cəmiyyətin vəsaiti hesabına etməlidir. Yuxarıda deyil-

diyi kimi, indi mövcud olan məktəblər havayı deyil, pulludur; 

bu sistemi saxlamaq olar, yalnız haqqı natura ilə ödəməyi pulla 

ödəməklə əvəz etmək lazımdır. Bu, birinci mənbədir. İkincisi, 

şəhər idarəsi müsəlmanların daşınmaz mülkiyyətinə bu məq-

sədlə xüsusi təhsil vergisi qoya bilər. Əlbəttə, bu verginin 

həcmi çox az olacaq və bizə elə gəlir ki, bu qədər vacib mə-

sələdə heç bir müsəlman yaxasını kənara çəkə bilməz. Və 

nəhayət, üçüncüsü, hər bir məhəllədə varlı şəhərlilərdən ibarət 

hami şuralar yaratmaq olar” (91).  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin əvvəllərindəki 
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yaradıcı ziyalıların əksəriyyəti maarifçiliyi nəinki bədii ədə-

biyyatdan ayırmır, əksinə, bədii ədəbiyyatın ən əsas vəzifə-

lərindən birini maarifçiliyin təbliğində, xalqı elmə, biliyə, 

təhsilə qovuşdurmaqla onu Qərb və dünya mədəniyyətinə 

inteqrasiya etməkdə görürdü. Həmin ziyalıların fikricə, bu ədə-

biyyat tərbiyəvi, bədii-estetik funksiya daşımaqla yanaşı, eyni 

zamanda, tarixi həqiqətləri, tarixi keçmişi xalqa çatdırmağın 

və cəhalətə, nadanlığa qarşı mübarizə aparmağın da ən təsirli 

vasitəsi idi. Maarifçilik onlar üçün həyati bir qayğı idi, ziya-

lının əsas vəzifəsi idi. Əhməd bəy Ağaoğlu “Bizim ziyalıların 

vəzifələri” adlı məqaləsində yazırdı: “Bəli, bu kədərli, ağrılı 

faktdır: Qafqazda diplomlu adamların sayı artır və paralel 

olaraq ziyalı, ideyalı-inamlı adamların sayı azalır. Bizdə 

həkimlərin, vəkillərin, müəllimlərin, mühəndislərin sayı nisbə-

tən çoxdur, lakin eyni zamanda, biz onları yedirdən və 

yetişdirən mühitin yüksəlməsi haqqında fikirləşən, bu qayğı ilə 

yaşayan adamların son dərəcə az olduğunu hiss edirik” (92). 

Bu böyük şəxsiyyətlərin ən ümdə arzularından biri – 

xalqı maarifləndirməklə ictimai həyatı, sosial mühiti yüksəl-

dən, Qərbin elmi-mədəni tərəqqisindən nümunə götürən, 

dünya xalqları ilə ayaqlaşmağa can atan yeni ziyalı nəslinin 

yetişməsi idi. 

 

1.3. Qərbçilik meyillərində İslam dini məsələləri 

 

XX əsrin əvvəllərində maarifçiliyin uğurunu dinə istinad 

etmədən təmin etmək mümkün deyildi. Bu – həyatın, reallığın 

özündən irəli gəlirdi. Maarifçiliyə ehtiyacı olan xalq kütlə-
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lərinin özündə hələ millət anlayışı dəqiq deyildi, qeyri-

müəyyən idi. “Hansı millətdənsən?” – sualına – “müsəlman 

millətindənəm” – cavabı verilirdi. 

Belə bir şəraitdə təbii olaraq milli-mədəni dəyərlərimizin 

mühafizəsində müstəsna rol oynamış və oynayan islam dininin 

tükənməz potensialından həm də milli tərəqqi naminə istifadə 

etmək dövrün bütün mütərəqqi ziyalılarını düşündürürdü və 

onlar da bu istiqamətdə böyük işlər görürdülər. 

Əslində cəmiyyətdə dinə qarşı  iki tendensiya – meyil və 

münasibət meydana çıxmışdı: 1) köhnə dini sxolastikanın 

bütün qayda-qanunlarını, ənənələrini qoruyub saxlamağı tələb 

edən, islam fanatizmi mövqeyindən olan (Mirzə Cəlilin, 

Sabirin və digər “Molla nəsrəddin”çilərin böyük ürək yanğısı 

ilə təsvir və tənqid etdikləri) mühafizəkar-mürtəce münasibət; 

2) İslamın müasirləşdirilməsini, tərəqqiyə xidmət edən mənəvi 

istinadgah olmasını arzulayan, yeni platformada birləşən 

mütərəqqi-modernist bir tendensiya ki, onun da başında 

Əhməd bəy Ağaoğlu dururdu. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun həyatı və şəxsiyyəti ilə əlaqədar 

görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, akademik Kamal Talıbzadənin 

qeydləri maraqlıdır. O yazır: “Əhməd bəy Həsən oğlu Ağayev 

(sonralar Əhməd Ağaoğlu) 1868-ci ildə Şuşa şəhərində bəy 

ailəsində anadan olmuşdur. Atası Mirzə Həsən bəy Qarabağın 

Qurdlar elindən idi, xalis bəy həyatı keçirən, yeyib-içən, tez-

tez ova çıxan bu əhli-kef insan yazıb-oxumağı da bacarır, 

Füzuli şeirlərinə həvəs göstərir, yeri düşəndə Abdallar kəndin-

dən aşıq dəstəsi çağırtdırıb “Koroğlu” və “Əsli-Kərəm”dən 

şərqilərə də qulaq asardı. Ailə-məişət işlərinə həvəs göstər-
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mədiyi üçün Mirzə Həsən bəyin ailəsinin bütün qayğıları ilə 

balaca Əhmədin anası Nailə xanım və böyük əmisi Hacı Mirzə 

Məhəmməd məşğul olurdu” (151, 134). 

Yaşadığı mühitə, din xadimlərinə tənqidi münasibət 

bəsləyən anasından fərqli olaraq, əmisi ərəb və fars dillərini, 

şəriəti yaxşı bilən dindar və mütəəssüb bir müsəlman idi. Gün-

ləri axund və mollalarla keçər, evinə toplanan din nümayən-

dələri ilə saatlarla mübahisələr edərdi. Balaca Əhməd belə bir 

mühitdə göz açıb böyümüşdü. Beləliklə, iki şəxsin – anası ilə 

əmisinin müxtəlif mövqeləri Əhmədin təlim-tərbiyəsinin iki 

ayrı-ayrı istiqamətdə davam etməsinə səbəb olur. Bir tərəfdən, 

anası onun atası və əmisindən gizli olaraq evdə rusca təhsil 

almasını təşkil edir, riyaziyyat, tarix, coğrafiya fənlərindən 

ilkin məlumata yiyələnməsinə nail olur. Digər tərəfdən, əmisi 

xüsusi müəllim tutaraq altı yaşından ona ərəb və fars dillərini 

öyrətməyə çalışır, molla məktəbində təhsilini davam etdirən 

Əhməd Qurandan başqa “Leyli və Məcnun”u, “Gülüstan” və 

“Bustan”ı oxuyur. Bu iki təlim-tərbiyə və bilik sistemi bütün 

həyatı boyu Ə.Ağaoğlunun ictimai-siyasi və ədəbi fəaliyyəti-

nin ümumi ideya məzmununu, səciyyəsini müəyyənləşdirmiş, 

ondakı bu iki dünyagörüş çarpışa-çarpışa, bir-birinə kömək 

edə-edə, bir-birinə mane ola-ola davam etmiş və gələcəkdə 67 

yaşlı mütəfəkkir ədibin daxili böhranlarının səbəblərini etiraf 

etmək məqamına gətirib çıxartmışdı. 

Bu arada Şuşada onsinifli litsey-gimnaziya açılır, Əhməd 

Ağaoğlu müvəffəqiyyətlə 4-cü sinfə imtahan verir, beləliklə, 

Hacı Mirzə Məhəmmədin qardaşı oğlunu müctəhid etmək 

arzusu baş tutmur, balaca Əhmədin və anasının sevinci isə 
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hüdudsuz idi. 

Əhmədin fikri, mənəvi inkişafına Şuşa gimnaziyasının 

güclü təsiri olur. “Beşinci və altıncı siniflərdə artıq məndən 

saklı və gizli bir şey yoxdur. Arkadaşlar ilə, müəllimlərdən 

bəziləri ilə açıqdan görüşürdük.Yasaq edilmiş olan 

Çernışevskinin məşhur inqilabçı romanı “Çto delatğ?” – “Nə 

yapmalıdır?” əsərini həpimiz onlar vasitəsilə əldə edirdik. 

Tarixi materializm nəzəriyyəsinə aid propoqandanın 

broşüraları bizlərə qədər gəlir, yastıqlarımızın altında yer 

buluyor və siyasətdən memnu yazıları oxumaq zövqünü bizə 

çatdırırdı” (85, 142). 

Təbiətən çılğın və bilik, məlumat ehtirası ilə yanıb-

yaxılan Əhmədi artıq Şuşadakı təhsili də təmin etmir, yeni 

tədris ili başlananda valideynlərindən gizli Tiflisə “qaçır” və 

müvəffəqiyyətlə şəhər gimnaziyasının yeddinci sinfinə imta-

han verir. Yeni mühit gəncin fikri-mənəvi inkişafı üçün daha 

geniş imkanlar yaradır. Zaqafqaziyada yaşayan xalqların, eləcə 

də müsəlman xalqlarının tarixi, siyasi, ictimai və mədəni 

həyatı ilə ilk əyani tanışlıq bu dövrdən – Tiflislə ilk tanışlıqdan 

sonra başlayır, Əhməd gizli təşkilatlara maraq göstərir, 

buradakı çıxışlar, mübahisələr, Rusiya xalqlarının ağır, dözül-

məz vəziyyəti, istibdada qarşı mübarizə mövzularında dinlə-

diyi məruzələr ona güclü təsir göstərir. 

Əhməd bəy Ağaoğlu Tiflis gimnaziyasını müvəffəqiy-

yətlə başa vurur, əla cavablarına görə 300 manatla mükafat-

landırılması isə onun Peterburqa getmək arzusunu xeyli real-

laşdırır. 1887-ci ilin avqustunda Şuşadan Peterburqa gəlir, 

lakin Əhmədin Rusiyanın paytaxtında oxumaq arzusu baş 
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tutmur. Mərkəzi Mühəndis-Texniki İnstitutunun imtahan ko-

missiyası üzvlərinin qərəzli münasibəti nəticəsində özünə 

güvənən gənc məqsədinə nail olmur. Halbuki, o buraya böyük 

inam, həm də sevinclə gəlmişdi. Akademik K.Talıbzadə 

göstərir ki, Ə.Ağaoğlu “ilk tərcümeyi-hallarından birində bir il 

həmin institutda oxuduğunu yazır” (151, 134). 

Peterburqda Əhməd bəy hüquq fakültəsini yenicə bitirmiş 

Əlimərdan bəy Topçubaşov ilə tanış olur, Qafqaz şeyxül-

islamının nəvəsi Əli bəy Hüseynzadənin təhsilini bitirib 

İstambula getməsindən xəbər tutur. 

Peterburqda imtahanlarda göstərilən ədalətsizlikdən bərk 

həyəcanlanan on doqquz yaşlı gənc Parisə getmək qərarına 

gəlir və az bir məbləğlə yola düşür. 1888-ci ilin 8 yanvarında 

artıq o, Parisdə idi. Qatarda rus dilini bilən bir fransız qızı ilə 

tanışlığı Əhmədin Avropanın bu əsrarəngiz şəhərində ilk 

günlərinin nizama salınmasını xeyli yüngülləşdirir. Üç ay 

içində Alfred de Müsssenin kitabından fransız dilini öyrənir. 

Parisdə Ə.Ağaoğlu hüquq məktəbinə daxil olub üç il 

sonra diplom alır. 1891-1892-ci illərdə Sorbonna Universite-

tinin tarix, şərq dilləri və məzhəbləri şöbələrində oxuyur, din-

lər tarixini öyrənir. “Jurnal de Debat”, “Revyü Veen”, “Nouve 

Revyü” kimi fransız mətbuat orqanlarında ilk yazılarını nəşr 

etdirir. 1892-ci ildə şərqşünasların Londonda keçirilən 

konqresində “Şiə məzhəbinin mənbələri” mövzusunda müvəf-

fəqiyyətlə məruzə edir, həmin məruzə Kembric Universitetinin 

xərci ilə bir neçə dildə çap olunur. Əhməd bəy Ağayev sonra 

Şuşaya qayıdıb müəllimlik edir, həyatının Bakı dövrünü, daha 

sonra isə Türkiyə dövrünü yaşayır. 
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Ə.Ağaoğlunun bioqrafiyasından göründüyü kimi, onun 

təlim-tərbiyəsində, aldığı təhsildə Şərq və Qərb başlanğıcı 

daim paralel şəkildə getmiş və bu özünü onun mənəviyyatının, 

dünyagörüşünün təşəkkülündə də bariz şəkildə göstərmişdir. 

Böyük mütəfəkkir ədibin öz etirafına görə, belə bir qoşa, 

yanaşı gedən mənəvi və zehni inkişaf prosesi onda daxili zid-

diyyətlərin yaranmasına səbəb olmuşdu (151, 135). 

Şərq mədəniyyəti məsələlərini araşdırarkən Əhməd bəy 

Ağaoğlu mənəvi həyatımızın ən mühüm, aparıcı qüvvələrin-

dən olan İslam dini amilinə çox böyük əhəmiyyət verir və onu 

mədəniyyət və mənəviyyatımızın bütövlüyünü mühafizə edən 

bir qüvvə kimi təhlil edirdi. Bu baxımdan onun öz müəllimi 

Ernest Renanla polemikası əslində Şərq-Qərb mədəni müna-

sibətlərinin inkişafı, təması yollarını müəyyənləşdirmək cəhd-

lərindən biri idi. Bu mənada görkəmli ədibin islam dininə ən 

müxtəlif məqamlarda müraciəti bir tərəfdən milli mənəviy-

yatımızın müəyyənləşdirici, aparıcı bir amilinin həyatımızın 

necə bir mövcudluq üsulu olduğunu göstərmək idisə, digər 

tərəfdən milli varlığımızın, gerçəkliyimizin dünya, o cümlədən 

rus və Avropa sivilizasiyası ilə təmas prosesində tarixi və 

müasir missiyasını araşdırmaq idi. Bu baxımdan ədibin rus 

ədəbiyyatına dair yazılarındakı sabit məqam - onun Avropa 

ədəbiyyatı ilə təmaslarında öz şərqli təbiətini qoruyub saxla-

masından irəli gəlmişdir.  

Ə.Ağaoğlu rus yazıçılarının əsərlərində Avropa üçün 

qəribə, qeyri-adi görünən mistikanı, romantizmi bu 

ədəbiyyatın Şərqlə yaxınlığında, Şərq mədəniyyəti ilə bağlı-

lığında görürdü. Azərbaycanlı mütəfəkkirin fikricə, rus ədəbiy-
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yatında iki başlanğıc həmişə güclü olmuşdur: biri şərqli-

mistik, digəri qərbli-pozitiv. O, islam dininin yüksək bəşəri 

dəyərlərin daşıyıcısı ola bilməməsini iddia edən rus tənqidçisi 

Mixaylovskinin fikirlərini təkzib etmişdi. Bu təkzibdən sonra 

Mixaylovski mətbuatda təkrar çıxış edərək İslam dinini 

bilmədiyini etiraf etməyə məcbur olmuşdu. Həmin polemika-

larda söhbət Maksim Qorkinin “Həyatın dibində” əsərindəki 

Tatar Həsən surətindən, daha doğrusu, bu epizodik, lakin, çox 

əhəmiyyətli obrazın daşıdığı mənəvi dəyərlərdən gedir. 

Məlumdur ki, Qorki əsərində Tatar Həsəndəki daxili təmkini, 

inamı, ən çətin anlarda belə iradə göstərə bilməsini, dözümü 

məhz İslam dininin formalaşdırdığı keyfiyyətlər hesab edirdi. 

Çünki dözüm, qarşılıqlı anlaşma – İslam dininin bəşəriliyin-

dən, islam qanunlarının universallığından, İslam əxlaqının 

möhkəmliyindən qaynaqlanır. Tənqidçi Mixaylovskiyə görə 

isə, bu keyfiyyətləri Qorki Tatar Həsəndə süni yaratmışdı, 

çünki, İslam dini kəskin və barışmaz bir din, Tatar Həsən də 

müsəlman olduğundan, onda bu keyfiyyətlər ola bilməzdi (90). 

F.D.Batyuşkova 3 dekabr 1903-cü il tarixli məktubunda 

Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı: “Sizin İslama və Qurana müna-

sibətiniz həm nəzəri, həm də həyati-təcrübi mənada özünü 

doğruldur. Lakin min təəssüflər ki, Rusiyada 25 milyonluq 

müsəlman əhalisinin yaşamasına baxmayaraq, rusların böyük 

əksəriyyəti İslam dini haqqında tamamilə yanlış fikrə 

malikdirlər və onu nifrət doğuran “Od və Qılınc” təlimindən 

başqa bir şey saymırlar. Avropa xalqları arasında tarixi 

mənşəyə malik olan bu yanlış fikir yalnız avam rus kütlələri 

arasında deyil, bütövlükdə rus cəmiyyəti içərisində də vətən-
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daşlıq hüququ qazanmışdır. Hətta cənab Mixaylovski kimi 

şəxslər də həmin qüsurlardan xali deyillər. Solovyov və 

Petrovlar (müəllif islama obyektiv yanaşan rus tarixçilərini 

nəzərdə tutur – T.A.) isə tək-tükdürlər. Bizim şərqşünaslığa 

gəldikdə o, həmin məsələni tamamilə unudub... Ona görə də 

Rusiya müsəlmanlarının həyatı ilə, onların maddi və mənəvi 

tələbatı ilə demək olar ki, heç kəs maraqlanmır. Rus mətbua-

tında nadir hallarda müsəlmanlar haqqında məqalələr çap 

olunur. Həmin məqalələr isə əksər hallarda tendensiyalı xarak-

ter daşıyır, həqiqəti təhrif edir, müsəlmanları tamam başqa cür 

göstərir” (39, 72). 

Əhməd bəy Ağaoğlunun Renanla mübahisəsində də 

məlumdur ki, məhz bu məqam – Qərbin, Avropanın İslam 

dinini dərindən bilməməsi məsələsi ön plana çəkilirdi. 

Müasirləri içərisində Əhməd bəy Ağaoğlu qədər, Əhməd 

bəy Ağaoğlu səviyyəsində İslam dini, onun mahiyyəti, tarixi, 

müasir dövrdə müsəlman xalqlarının mənəviyyatında onun 

yeri və s. haqqında konseptual, sistemli şəkildə mətbuatda çı-

xış edən ikinci bir ziyalı tapmaq çətindir. Azərbaycanın Qərb-

lə, Rusiya ilə münasibətlərində onun İslam dinini mühüm 

tənzimləyici rol oynayan bir amil kimi təqdim etməsi ilə 

əlaqədar olaraq biz bu məsələnin üzərində xüsusi dayanmağı 

zəruri hesab edirik. Onun “İslamın meydana gəlməsi”, 

“İslamda qadın”, “Panislamizm”, “Müsəlmanın arzuları”, 

“Qorki və müsəlmanlıq”, “İran müsəlmanları” və s. bu kimi 

dərin araşdırmaları öz elmi-tarixi əhəmiyyəti, müasir 

problemləri əhatə dairəsi, dünya mətbuat orbitinə çıxışı 

baxımından son dərəcə qiymətli əsərlər idi. 
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Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı ki, “bizim üçün İslam xari-

cində nicat yoxdur. Bunu mazidə bütpərəst, ya atəşpərəst olan 

əcdadımız idrak etdikləri üçün dini-islamı qəbul və nəşrinə 

müşərrəf olmuşlar idi. Ancaq hikməti-islamiyyəyə vaqif olma-

lıyız və bu hikmətdən feyzyab olmamıza, nuri ilə tənəvvül 

etməyimizə hail olan maneələri ortadan rəf etməyə qeyrət 

etməliyiz, digər tərəfdən aləmi-islamın hər nə səbəbdənsə bir 

neçə əsrdən bəri haləti-təvəqqüfdə qaldığı, hətta gerilədiyi bir 

müddəti-mədidə zərfində Qərb aləminin durmayıb, tənəzzüli-

mədəniyyətdən nə cür tərəqqiyi-mədəniyyətə nail olduğunu 

nəzəri-etibar və ibrətə almamız lazımdır. Fəqət bu cəhətdən 

dəxi zəvahirə aldanmayıb bu mədəniyyətin dini qövmiyyətlərə 

deyil, bəlkə ümumi bəşəriyyətə aid əsaslarını mütaliə ilə 

əsbabi – tərəqqi və rifahiyyətlərini dini – islama tovfiqən 

millətimizin tərəqqiyatına tabe etməliyiz. Avropa ülumuna, 

maarifinə, ədəbiyyatına, sənaət və sənayeinə kəsbi-vüquf et-

məyə və millətimiz beynində nəşrə çalışmalıyız. Biz belə yap-

mağa qeyrət edəcəyiz. Məsləkimiz bunu iqtiza etdirir” (79). 

Əhməd bəy Ağaoğlunun və onun bir çox məsləkdaş-

larının XX əsrin əvvəllərində din, İslam mövzusuna qayıt-

maları təsadüfi deyildi. Məsələ burasında idi ki, XIX əsr Azər-

baycanın mədəni həyatında baş vermiş spesifik xüsusiyyətlər-

dən biri bu idi ki, Azərbaycanın şimal hissəsini Rusiyanın işğal 

edərək öz tərkibinə qatdıqdan sonra əsrlərlə birmənalı şəkildə 

həll olunmuş bəzi məsələlərə, xüsusilə milli dəyərlərə yenidən 

baxılmış, ziyalıların bir qütbünün milli-mənəvi ənənələrdən 

kəskin ayrılığı yaranmışdı. Bu cür kəskin dönüş təkcə Qərb 

mədəniyyəti ilə tanışlıq nəticəsində, onun təsirilə deyil, həm də 
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ictimai-siyasi-mədəni inkişafın yeni mərhələsində müəyyən 

keyfiyyət dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq baş vermişdi. Bu 

mənada ən kəskin dönüş dinə olan münasibətdə idi. 

M.F.Axundzadənin traktatlı əslində ilk dəfə olaraq dinə qarşı 

çıxır, onu milli tərəqqiyə maneə törədən, milli şüuru ətalətdə 

saxlayan bir qüvvə kimi təqdim edirdi. Kəmallüdövlənin 

“Külli-ədyanı puç və əfsanə hesab edirəm” sözləri (“Kəmalüd-

dövlə məktubları”) əslində Axundzadənin öz əqidəsini ifadə 

edirdi. Bu zaman o, ifrata vararaq dinin milli mənəviyyatımı-

zın, mədəniyyətimizin tərkib hissəsi olduğunu inkar edirdi. Bu 

mənada XX əsrin əvvəllərində yetişmiş ziyalılarımızın bir 

qismi: Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli 

bəy Hüseyenzadə və b. həmin məsələdə bir növ Axundzadənin 

səhvini düzəltməyə çalışırdılar. Lakin bu məsələdə ən ardıcıl, 

konseptual bir platformadan çıxış edən Əhməd bəy Ağaoğlu 

idi. Qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin aparıcı ziyalılarının ən 

yaxın sələflərinin – A.A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.Ş.Vazeh, 

M.F.Axundzadə, S.Ə.Şirvani, H.Zərdabi və başqalarının bö-

yük xidmətləri nəticəsində yaranmış bir ideya rəngarəngliyi  

mövcud olsa da, əslində bu rəngarənglik  eyni reallığın müx-

təlif qütbləri və tərəfləri idi. Və belə bir  geniş spektrin mərkə-

zində milli-tarixi dəyərlərə münasibət bildirmədən, onlara 

söykənmədən nə irəli getmək, nə də xalqın hansı yolla gələ-

cəyə gedəcəyini müəyyənləşdirmək mümkün deyildi. Təsadüfi 

deyildi ki, Əhməd bəy Ağaoğlu M.F.Axundzadənin haqlı oldu-

ğu məqamları etiraf edir, lakin bunun mahiyyətcə İslam dininə 

şamil edilməyinin qəti əleyhinə çıxırdı. O, bunu ümumiyyətlə 

dinlərə aid edərək belə düşünürdü ki, tarixin müəyyən 
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mərhələlərində din özünün ən böyük missiyasından süni olaraq 

uzaqlaşdırılmış və nadanlıq nəticəsində doqmatik – rəhbər 

davranış norması kimi təqdim edilmişdir. Bu mənada mütəfək-

kir ədib qaragüruhların mənəviyyata, şüurlara vurduğu güclü 

zərbələri ifşa edirdi. Əhməd bəy Ağaoğlu “Müsəlmanın arzu-

ları” adlı ədəbi-fəlsəfi traktatında yazırdı: “Mən müsəlman 

qardaşlarım haqqında çoxlu xəyallara daldım. Və düşün-

cələrim qəlbi ilhamlandıran, ürəyə təsəlli gətirən işıqlı, sevinc 

gətirən obrazlar yaratmadı, yox, qətiyyən! Onlar nə əvvəli, nə 

də axırı olan, formasız, qaranlıq, qarma-qatışıqlarla dolu 

uçuruma bənzəyir. Təxəyyülü qorxudan, ümidsizlik və dəhşət 

aşılayan bu uçurum eyni zamanda məni cəlb etdi, necə ki, 

əsəbi adamları uçurum cəlb edir. Məni ora nə isə anlaşılmaz, 

kortəbii bir şey cəzb etmişdi və mən tam ümidsizlik, qorxu 

içərisində əsə-əsə ondan aralanmağa özümdə güc tapmırdım. 

Mən şadlıq və kədər, ümidsizlik və ümid, qorxu və 

cəsurluq kimi tam ziddiyyətli hisslərin təsiri altında durub seyr 

edirdim. Mən bu qaranlıq uçurumun dərinliklərinə nüfuz 

etməyə çalışır və gözlərim qaranlığa öyrəndikcə onların gör-

məyi güclənir və mən qaranlığın formasında, kütləsində onda 

güclə görünən formaları fərqləndirməyi bacarırdım. Hər 

şeydən əvvəl, sxolastikanın nəhəng, əcaib forması göründü. O, 

necə dəhşətli və iyrəncdir! Nəhəng, iyrənc sxolastika ağzını 

açıb məni udmaq üçün yaxınlaşırdı. Mən instinktiv olaraq geri 

çəkildim. 

– Budur, o əcaib! 

O deyir: 

 - Rədd ol, sağlam düşüncə! Rədd ol, elm və maarif! 
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Rədd ol, hər cür yenilik, irəliyə doğru hərəkət! Rədd ol, ağıl və 

ürək! 

Onun ardınca başqa tanış sifət, nadanlıq görünür” (101). 

Görkəmli publisist, mütəfəkkir ədib öz fikirlərinə belə 

davam edirdi: 

“O daha zülmətlidir, daha əcaibdir. Onun formasız, 

dəhşətli kütləsi nəhayətsiz məkanlara yayılır. O kütlələri elə 

kütləşdirir ki, nəticəsi güclə görünür. İnsan surəti onda güclə 

sezilir. Onların bütün fikirləri, hissləri və oyanışları şikəstləş-

mişdir, kökündən ayrılmışdır. 

Ayrı fiqurlar da görünür. Lakin mən dəhşətə gəldim və 

qaçmağa başladım. Məni bir səs qəflətən saxladı: 

- Hara qaçırsan? Ətrafına nəzər sal, sən tək deyilsən! 

Mən ətrafıma nəzər saldım və ürəkaçan bir mənzərə 

gördüm. Qabaqda İslamın ilk dövrlərini özündə təcəssüm 

etdirən ruhanilərin işıqlı çöhrəsi görünürdü. Onun ətrafında 

Elm və Maarif durmuşdular” (101). 

O daha sonra yazırdı ki, biz çox ümidsiz bir işin dalınca 

gedirik. Düşmən güclü və qüdrətlidir. Sxolastika ilə nadanlıq 

ittifaqda çətin məğlub edilən düşmənlərdir. Onlar bizim bütün 

qəlbimizi, ağlımızı işğal ediblər. Bizə qarşı hamı, hətta bizim 

öz övladlarımız, qardaşlarımız, qohumlarımız, dostlarımız 

birləşəcəklər. lakin ümidsizliyə qapılmayaq, dostlar! Avropa 

bizə nümunədir. Orada da əvvəllər maarifin, işığın, inkişafın 

tərəfdarları hətta bizdən də az idi. Sxolastika və nadanlıq isə 

daha güclü idi və daha sıx ittifaqda idilər. Nəticəsi necə oldu? 

Müqəddəs iş uğrunda cəsurlar bir-birinin ardınca həlak 

oldular. Onları yandırdılar, qovdular, təqib etdilər, əzab, işgən-
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cə verdilər. Lakin onlar tərəddüd etmədən daima irəlilədilər, 

bəşəriyyəti öz qanları, işgəncələri hesabına xilas etdilər. Bu isə 

sizin Avropada heyran qaldığınız, Qərbdə bəşəriyyətin fəxr 

etdiyi şeylər – elmlər, incəsənət, heyrətamiz hüquq mühafizəsi, 

misli görünməmiş maddi və mənəvi zənginlik – bütün bunlar 

bəşəriyyətin ölməz apostollarının qanı bahasına başa gəlib... 

Siz bu yola düşərkən onlara oxşayırsınız; bunun qədrini bilin, 

dostlar, bizim zəmanəmizdə bu hamıya qismət olmur! Bir çox 

xoşbəxt dairələrdə insana daha heç nə etmək lazım olmur, 

çünki artıq hər şey edilmişdir, və insan bütün kədəri ilə öz 

faydasızlığını, öz mövcudluğunda boşluğunu hiss edir. Bizdə 

isə, müsəlmanlar içərisində ziyalı müsəlmanın təkcə istəməsi 

kifayətdir ki, onun həyatı və mövcudluğu onun həyatında ən 

yüksək, ən xeyirxah bir məna kəsb etsin. ... sxolastika və 

nadanlıq kimi əcaiblərlə mübarizədəyik. Onlar bizim vəzifə-

mizi artıq onunla asanlaşdırırlar ki, biz onların hansı mərhələ-

lərdən keçdiklərini, onların nələrdən istifadə etdiklərini bilirik” 

(101). 

Ağaoğlu sxolastikaya qarşı sərt və ifşaedici tarixi idrakla 

işıqlanmış dini və ikiüzlülüyü yerlə-yeksan edən kəskin 

satiranı qoyurdu. Onun dini-fəlsəfi konsepsiyasına belə bir 

fikir hakim idi ki, bəşəriyyətin dönüş nöqtələrində, böhranlı 

anlarında “Allah insanlara öz tələblərini xatırladır” və bu 

“xatırlama” onun göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəsilə həyata 

keçirilir.Hər yeni dinin göndərilməsi ərəfəsində bu böhran son 

həddə çatır, insanların əksəriyyəti bütün əxlaqi-mənəvi dəyər-

ləri inkar edir və əcaib “mütləq azadlıq” pərdəsi altında əxlaq-

sızlığa, vəhşiliyə məhkum olurlar. Onun fikricə, xristian dini-



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

77 

nin meydana gəlməsi ərəfəsində Roma belə idi: “Roma – 

məğrur və amansız Roma, ətrafındakı bütün mənəvi və dün-

yəvi hakimiyyət prinsipcə hər cür zorakılığın, dəhşətin, sui-

istifadənin, pozğunluğun mənbəyi idi... O zamankı Roma 

ağılsızlığın və şarlatanlığın nəhəng yuvası idi” (101). 

Tarixdən məlum olduğu kimi, islam dininin başlanğı-

cında da vəziyyət təxminən eyni idi. İslam tarixinin və 

Məhəmməd peyğəmbərin həyatının tədqiqatçısı Mahmud 

Buzuzunun yazdığı kimi: “...Onun dünyaya gəldiyi zaman 

Ərəbistan heç bir ölkədə təsadüf edilməyən ən düşgün və pəra-

kəndə bir vəziyyətdə idi. Bütün təbəqələr arasında böyük-kiçik 

saymamaq geniş yayılmışdı. Varlı adamlar öz dövlətləri ilə 

lovğalanırdılar. Heç bir əxlaq kodeksi fəaliyyət göstərmirdi. 

Ehtiraslar cilovlanmırdı, hərəkətlər başlı-başına buraxılmışdı. 

İctimai yerlərdə ədəbsiz şeir və mahnılar oxuyurdular. 

Uşaqbazlıq nə cəzalanır, nə də pislənirdi. Fahişəlik ayıb sayıl-

mırdı. Qadınlar Hindistanda mani qanunları ilə yaşayanlardan 

daha pis vəziyyətdə idilər. Qadın yaxşı bir ev əşyasından 

fərqlənmirdi. Onun vərəsəlik hüquqi yox idi, varis isə onunla 

istədiyi kimi rəftar edə bilərdi. Özü necə istərsə, ona elə də 

malik ola bilərdi. Nikah və ailə qurmaq o qədər də vacib sayıl-

mırdı” (9, 3). 

Ümumiyyəilə, Şərqin də, Qərbin də tarixi onların özünə-

məxsus spesifik cəhətlərini inkar etməmək şərti ilə vahid 

bəşər, ümumdünya tarixinin tərkib hissəsi olduğundan müəy-

yən mərhələ fərqləri ilə oxşar yollar keçdiyi şəksizdir. Tarixin 

müəyyən mərhələlərində dünya sivilizasiyasının qabaqcıl 

mövqeyinə gah Şərq, gah da Qərb çıxmışdır. Bu mənada XX 
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əsrin mütərəqqi ziyalılarının Qərbə münasibətlərində bəsit bir 

“aludəçilik” axtarmaq qətiyyən yolverilməzdir. Bu, dünya 

sivilizasiya tarixini bilməkdən, bir çox səbəblərə görə milli 

tərəqqinin çox ləng inkişafını dərk etməkdən irəli gəlirdi və 

çıxış yollarından biri kimi, ümumdünya tarixi inkişafının son 

mərhələsini daha əvvəl keçmiş bir nümunədən, mövcud 

təcrübədən bərhələnməyə əsaslanırdı. 

XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni 

gerçəklik elə bir səviyyədə idi ki, hər hansı bir maarifçi 

hərəkat, tərəqqiyə canatma meyilləri dinə münasibət bildir-

mədən ondan yan keçə bilməzdi, çünki din amili  həmin vaxt 

fəaliyyət göstərən  aparıcı ziyalıların başında durrduqları 

hərəkatın ən mühüm tərkib hissələrindən idi. Bu mənada İslam 

dini və cəmiyyət, İslam dini və tərəqqi, İslam dini və müa-

sirlik, İslam dini və elm və s. bu kimi problemləri işıqlandır-

madan, onları şərh etmədən öz ideyalarını yaymaq, təbliğ 

etmək çox mürəkkəb məsələ idi. Xüsusilə, Şərq-Qərb prob-

lemlərinin izahında bu məsələdə son dərəcə diqqətli olmaq 

tələb olunurdu. Ona görə də mütərəqqi ziyalılar əsrin əvvəl-

lərinin problemlərində sxolastikanın da mövcudluğunu görür, 

onun tərəqqiyə maneçiliyini dərk edirdilər. Onlar tərəqqinin 

xalqa çatdırılma üsullarına görə isə bir-birlərindən fərqlənir-

dilər. Məsələn, Əhməd bəy Ağaoğlu din tarixini, bəşəriyyətin 

həyatında dinin rolunu şərh edərək bu cəhətə xüsusilə diqqət 

yetirirdi ki, əsas bəla – dinlərdən, onların təhrif olunmuş 

formasından bir vasitə kimi istifadə edib, bu dinləri insanların 

böyük əksəriyyətini əzmək alətinə çevirməkdədir. Bu halı o, 

bütün dinlərə xas olan bir əlamət kimi qiymətləndirirdi. 
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Məsələn, xristianlığın tarixi təcrübəsinə müraciət edərək, 

Əhməd bəy papalığın xristian tarixindəki mənfi, əzici rolunu 

göstərirdi: “Papalıq – əslində insan ağılsızlığının təcəssümü-

dür, onun bizim yalnız mücərrəd şəkildə təsəvvür edə biləcəyi-

miz şeyləri konkret həyata keçirmək arzusudur, – yer üzündə 

qeyri-mümkün bir mütləqlik yaratmaq cəhdidir. Həqiqətən də, 

əgər papalıq – yerdə mütləq hakimiyyət kimi mücərrəd ideyanı 

həyata keçirmək cəhdi, hər şeyi əhatə edərək nəhayətsiz 

dərəcədə müxtəlif olan insan fikirləri, hissləri, hərəkətlərini 

qabaqcadan görmək, müəyyənləşdirmək cəhdi deyildisə, bəs 

nədir? Nəhəng, ağılsız cəhd, o dərəcədə ağılsız ki, elə bil, 

kimsə gözəllik, xeyirxahlıq, şər və s. haqqındakı ideyanı sim-

volik şəkildə həyata keçirmək istəyirdi. Elə gözəllik, elə xeyir, 

elə şər yoxdur ki, ondan o taya insan təxəyyülü təsəvvür edə 

bilməsin. Bu axırıncının sərhədləri ilahi sahələrdədir. Ən 

böyük ağıllar, şairlər, sənətkarlar onu dərk etmək, əhatə etmək 

istədikcə çaşıb qalmışlar, sayıqlamışlar; Papalıq isə nəinki onu 

əhatə etmək istəyir, hətta ondan o tərəfə keçmək istəyir, – bu 

isə onu mütləq antropomorfizmə gətirməliydi və bu IX Piyin 

vaxtında baş verdi” (95). 

Bu vəziyyətin xristianlığın daxilindən deyil, onun təhrif 

olunmuş təqdimatından irəli gəldiyini yazan Əhməd bəy 

Ağaoğlu onu da göstərirdi ki, bu ikibaşlı proses möminlərin 

dünyagörüşündə o qədər ciddi iz salmışdı ki, onlar özləri də 

artıq itaətsiz keçinə bilmirdilər. 

İslam və xristianlıq paralelləri Əhməd bəy Ağaoğlunun 

Şərq-Qərb münasibətləri konsepsiyasında mühüm yer tuturdu. 

Bu konsepsiya həmin münasibətlərin keçmişini araşdırmaqla 
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onun gələcəyini proqnozlaşdırmaqdan tutmuş, əsrin əvvəllərin-

dəki sxolastikadan xilas yollarını aramaqda Qərb təcrübəsinə 

istinada qədər geniş imkanlar spektrini ehtiva etməklə, həm də 

Qərbi Şərq naminə, onun gələcəyi, tərəqqisi naminə öyrən-

məyin ən parlaq nümunəsini verirdi. O göstərirdi ki, xristian-

lıqdakı kimi islamda da ifratçılıq, təzyiq dinin özündən yox, 

onun təhrifindən, hakim ideologiyaların əslində dinin özünü 

əsarətə alaraq, ondan kütlələrə təzyiq vasitəsi kimi istifadə 

etmək cəhdindən irəli gəlirdi. 

Əhməd bəy Ağaoğlu İslam dini ilə, İslam mədəniyyəti ilə 

bağlı köklü məsələlərin izahında qəsdən bir dolaşıqlıq 

yaradıldığını da aydın dərk etdiyindən, öz ədəbi-fəlsəfi yaradı-

cılığında bu məsələləri elmi-tarixi istiqamətdə, konseptual 

şəkildə araşdırır və bu araşdırmaların ilk növbədə xristian 

dünyasının özündə yayılmasına çalışırdı. O, dövrünün dünya, 

Avropa dini-fəlsəfi fikrini, mədəniyyətini dərindən öyrəndiyi 

üçün xristian aləmində İslama qarşı çox vaxt haqsız olaraq, 

tarixi həqiqətlərlə hesablaşmadan mübarizə aparıldığını yaxşı 

bilirdi və bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün bir insan 

qüvvəsi xaricində olan işlər görürdü. 

Orta əsrlərdən başlamış XX əsrin əvvəllərinə qədər 

xristianlıq dünyasının bir çox alim, yazıçı və filosofları islam 

dininə mənfi münasibət bildirirdilər. Əhməd bəy Ağaoğlu 

vaxtilə Parisdə müəllimi olmuş fransız filosofu Ernest Renanın 

bu sözlərini misal gətirirdi ki, orta əsrlər öz qəzəbini heç vaxt 

yarımçıq bildirmirdi. Karvan bələdçisi Məhəmməd papa 

olmağa müyəssər olmayan kardinal idi, – öz yoldaşlarından 

intiqam almaq üçün yeni din fikirləşmişdi və s. Əsrlər keçir, 
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lakin kütlə dedi-qoduları əvvəlki kimi ən yaxşı ağıllara təzyiq 

göstərməkdə davam edir. Bibliander, Qottinger, Marat və baş-

qaları bəri başdan inkarçılıq mövqeyi tutaraq Quranla məşğul 

olmağa başlayırlar. Leybniç və Şekspir kütlələri məzələndir-

mək üçün müsəlman peyğəmbərini ələ salırlar. Volter öz 

məşhur “Məhəmməd” pamfletində Papanın əfvini diləyir. 

Pamfletdə o, Məhəmmədin dininin xarakterinə tam yad olan 

aşağıdakı şeiri onun dili ilə söyləyir: 

 

Mən dünya üzərində Allah kimi hökmranlıq etməliyəm, 

Əgər insanı saysam, imperiyam dağılar. 

    (95) 

 

Heç bir bəşər övladının yanından onun dərdini bölüşmə-

miş keçməyən, şəxsiyyəti, həyat yolu ilə qayğıkeşlik, əzab-

keşlik mücəssəməsi olan islam peyğəmbəri haqqında belə 

demək – orta əsrlər Avropa şüuruna hakim kəsilmiş fikirlərin 

ifadəsi idi. Lakin çox təəssüf ki, İslama qarşı aparılan bu 

mübarizələr orta əsrlərlə bitmirdi və daha incə, riyakar üsul-

larla ən müasir dövrdə də davam etdirilirdi. Əhməd bəy 

Ağaoğlu buna səciyyəvi misal olaraq fransız yazıçısı 

Şatelyenin “İslam XX əsrdə” kitabının xanım Kalmıkova 

tərəfindən tərcüməsi üzərində dayanırdı. Hər iki dili: fransız və 

rus dillərini mükəmməl bilməsi Əhməd bəyə tərcüməni 

orijinalla müqayisə etməyə imkan verdiyi üçün o, tərcümədən, 

tərcümə etmək imkanından istifadə etməklə islama qarşı öz 

ləyaqətsiz münasibətini bildirən xanım barədə yazırdı: 

“Kalmıkovanın tərcüməsi uğurlu sayıla bilməz. Biz onu 
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orijinalla müqayisə etmək imkanına malik olduq və təəssüf ki, 

xalis statistik çatışmazlıqlardan, son dərəcə ağır dilindən başqa 

tərcüməçi bəzi məqamlarda müəllifin fikrinə kölgə salır, 

ifadələrdə məna təhriflərinə və s. yol verir. Eyni zamanda o, 

müəllifin fikirlərini bəzən qeyri-dəqiq, yersiz qeydlərlə müşa-

yiət edir. Məsələn, 95-ci səhifədə Misir əhalisi arasında savad-

lanma dərəcəsindən danışarkən müəllif bu faktı qeyd edir ki, 

“bütün dini ordenlərin rəsmi başçısı Avropa tərbiyəsi görmüş-

dür və yeni ideyaların qəti tərəfdarıdır”. Xanım Kalmıkova 

skeptik bir kədər çaları ilə haşiyəyə çıxaraq qeyd edir ki, “Biz 

təəssüflə Misir saray həyatının son kədərli faktını göstərməli-

yik: Hədivin əmoğlusu Seyfəddin öz dayısı Fuada atəş açmış 

və onun üç gülləsi kürəyinə girmişdir. Seyfəddin həbs olun-

muşdur”. Maraqlıdır, Seyfəddinin öz dayısının həyatına qəsd 

etməsinin Misir ruhanilərinin başçısının savadına nə dəxli var? 

Bu cür hadisələr Avropa həyatında adi hadisələr deyilmiş və 

onlar avropalıların savadına bu və ya digər dərəcədə təsir 

göstərə bilirmi?” (89). 

Əhməd bəy Ağaoğlu avropalılar tərəfindən islama qarşı 

bir çox hallarda qeyri-obyektiv olan münasibətin formalaşma 

tarixini izləyərək, bu münasibətin normallaşmasının əhəmiy-

yətini dərk edən, bunun üçün böyük fədakarlıqlar göstərən bir 

mütəfəkkir idi. Əhməd bəy Ağaoğluna görə, avropalılar Şərqi 

fəth etdikləri dövrdə onun dilini və mənəvi dəyərlərini, sosial 

və ailə-məişətini, tarixini və ənənələrini bilmirdilər. Ona görə 

ola bilsin ki, hətta xeyirxahlıq arzu etdikləri halda belə, hər 

yerdə bütün şəraiti, anlayışları, dünyagörüşlərini, müəssisələri-

ni, bir sözlə, məğlub edilmişlərin bütün əxlaqi-mənəvi dünya-
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sını dağıdırdılar; bu da fəth olunmuş xalqların əzab-əziyyət-

lərini sonsuz dərəcədə artırır və itirilmiş müstəqillikdən irəli 

gələn narazılığa qəzəb hissini də əlavə edirdi. 

Sonralar avropalıların Şərqlə tanışlığı artdıqca onlar bu 

vəziyyəti aradan qaldırmaq məcburiyyətində qalır, şərqlilərin 

adət-ənənələri, məişətləri ilə yanaşı, onların dinlərini də öyrə-

nir, istifadə edirdilər. Yaxından, qərəzsiz tanışlıq isə onun 

mahiyyətinə enməyə imkan verir və istər-istəməz ona olan 

münasibəti dəyişməyə vadar edirdi. 

Nəhayət, Avropada, xristian aləmində dərk etməyə 

başlamışdılar ki, bütün bəşəriyyətin yalnız indiki deyil, gələ-

cək taleyində də çox böyük əhəmiyyət kəsb edən İslamdan yan 

keçmək mümkün deyil. Bu məsələni də yaddan çıxarmaq ol-

maz ki, İslam çox tez bir zamanda iman gətirənlərin ruh və 

hisslərinə hakim kəsilir, onların ictimai quruluşuna, ev məişə-

tinə, ideya və dünyagörüşlərinə xüsusi, silinməz iz buraxır 

(89). 

Əhməd bəy Ağaoğluna görə, təkcə müsəlman ölkələrini 

fəth etmiş apropalılarda deyil, hətta “heç bir müsəlman 

torpağına malik olmayan İsveçrədə” belə son dövrlər İslama 

böyük marağın əmələ gəlməsini, əvvəllər daha çox qərəz-

çilikdən edilən çıxışların getdikcə daha obyektiv, elmi, araş-

dırıcı xarakter almasını tarixi şəraitin özü yetişdirirdi. Lakin 

“heç bir müsəlman torpağına malik olmayan İsveçrədən fərqli 

olaraq, ərazisinin çox yerlərində, xüsusilə Qafqazda, Krımda, 

Kazanda və s. bölgələrində kifayət sayda müsəlmanların yaşa-

dığı Rusiyada İslamın, daha geniş mənada İslam mədəniy-

yətinin öyrənilməsi çox pis vəziyyətdə idi və daha pisi bu idi 
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ki, İslam burada çox təhrif edilmiş vəziyyətdə təqdim olunur-

du. Ona görə də müəllif islam dini ilə, müsəlmançılıqla bağlı 

rus ədəbiyyatında və mətbuatında az-çox obyektiv nə meydana 

çıxırdısa, onları böyük rəğbətlə qarşılayırdı. Bu baxımdan 

onun yuxarıda haqqında qısaca bəhs etdiyimiz “Qorki və 

müsəlmanlıq” adlı yazısı çox səciyyəvidir. Qorkinin “Həyatın 

dibində” pyesindəki Tatar Həsən surəti ilə bağlı mülahizələrin-

də İslamın mahiyyətini dərk etdiyi və əsərlərində onu obyek-

tiv, qərəzsiz işıqlandırdığı üçün Qorkiyə minnətdarlıq hissləri 

ifadə etməkdən əlavə, Ə.Ağaoğlu Tatar Həsəndəki bir sıra 

xüsusiyyətlərin məhz İslamdan gəldiyini yazırdı: “Bütün bun-

lardan sonra “Həyatın dibində” yaşayan Tatar Həsənin daha 

yaxşı gələcəyə, “daha yaxşı qanunların” gələcəyinə inanmasında 

qəribə və qeyri-təbii nə var? Madam ki, Tatar Həsən müsəl-

mandır, bütün yuxarıda deyilənlərdən aydındır ki, onun belə 

inam və ümid ifadə etməsi təbiidir, hətta qaçılmazdır. Bunları 

onun (Tatar Həsənin – T.A) şüuruna Qorki hopdurmayıb, o, on-

ları anasının südü ilə birgə içmişdir” (104). 

Bütün elmi müşahidələr və araşdırmalar göstəriri ki, XX 

əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi fikrində Qərbə – Avropaya 

meyillilik – milli kökdən uzaqlaşmaq hesabına yox, əksinə, milli 

adət-ənənələrə, mənəvi-əxlaqi və dini dəyərlərə daha möhkəm 

tellərlə bağlanmaq, bu dəyərləri qorumaq, inkişaf etdirmək, 

zənginləşdirmək hesabına olmuşdur. Azərbaycan maarifçi 

ziyalıları Qərbə üz tutarkən, oradakı mədəni tərəqqini nümunə 

göstərrəkən Şərqin də minillərlə ölçülən mədəniyyət tarixini göz 

önündə saxlamış və böyük təəssübkeşliklə qiymətləndirmişlər.   
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II FƏSİL 

 

ƏDƏBİ TƏNQİD, PUBLİSİSTİKA VƏ TƏRCÜMƏ 

YARADICILIĞINDA QƏRBÇİLİYİN NƏZƏRİ  

VƏ PRAKTİK MƏSƏLƏLƏRİ 

 

       2.1. Əli bəy Hüseynzadənin və Əhməd bəy Ağaoğlunun 

ədəbi-publisistik fəaliyyətində qərbçiliyin mədəniyyət 

konsepsiyası 

 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanın ictimai-siyasi və ədəbi-

mədəni həyatında mühüm rol oynayan, demək olar ki, əksər 

avtoritetlər, o cümlədən Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy 

Ağaoğlu, Yusif Vəzir Çamənzəminli, Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə və başqaları milli tərəqqinin məhdud bir çərçivədə 

mümkün olmayacağını bütün dərinliyi ilə dərk edir və bu isti-

qamətdə fədakarcasına mübarizə aparırdılar. Milli-mədəni 

özünəməxsusluğun, milli-tarixi xarakterin və milli-mənəvi 

dəyərlərin qorunub saxlanması şərtilə dünya mədəniyyətinə 

qovuşmağın həyati əhəmiyyəti dönə-dönə qeyd olunurdu. 

M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: “Hər bir millətin yaşadığı mövqe, 

keçirdiyi tarix, mənsub olduğu irq nəticəsi olaraq bəzi xasiy-

yətləri vardır ki, o xasiyyətlər onlara məxsusdur. Ondakı bu 

xasiyyətlər aləmi-mədəniyyətdə xüsusi bir taqım əbdani-

ixtiralar vücudə gətiriyor ki, onların əslilikləri (oriqinalğnostğ) 

müdəqqiqlər nəzərində fövqəladə qiymətlərə dəyər şeylərdir. 

Diqqət olunmuşsa, hər millətin bir şeydə mahir olduğu qəbul 

olunmuşdur. Almanlar sənaətdə, fransızlar zərafətdə, ingilislər 
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gəmiçilikdə, belçikalılar ictimai təşkilatda, italyanlar musiqidə, 

başqaları da sair xususlarda şöhrət tapmışlar. Hər millətin 

özünəməxsus bir sahəyi-mədəniyyəti vardır ki, orada onun 

ibraz eylədiyi məharəti digər bir millət göstərə bilmiyor. 

Bunların bu xüsusiyyətlərindən isə mədəniyyəti-bəşəriyyət bir 

çox əsli şeylə və günə-gün əsari-zinət və dühayə malik oluyor 

(147,18). O daha sonra fikrinə davam edərək göstərirdi ki, 

alman milləti, german irqi özünün istiqlalını təmin eyləməsə 

və öz mədəniyyəti-xassəsini mühafizə etməsə idi, bəşəriyyət 

Şopenhauer, Fixte, Göte, Faust, Qottenberq və Lüter kimi 

dühaları da görməyəcək idi. “Fransa digər bir irq və qövmiyyət 

içində münhəll olub öz mənliyini itirsə idi, bəşəriyyət XIX 

əsrin fikirləri üzərinə hökumət edən o fikir qəhrəmanlarını –  

Jan Jak Russo, Didro, Monteskye, Viktor Hüqo və Volterləri 

də qayib edəcəkdi. İtaliya mədəniyyətini anlamasa, özündəki 

xudadayi-qüvvələrdən xəbərsiz qalsa, yəni başqa bir millət 

tərəfindən yürülüb həzm-rabedən keçirilsə idi, indi nə 

dünyanın birər allei-zərafətini təşkil edən heykəllər var idi, nə 

də Mikelanjelo kibi heykəltaraşlar.  

Nə uzaqlara gediyoruz. Bir kərə təsəvvür ediniz ki, 

Rusiyanın istiqlalı olmasa, rusca da məhkum, məğlub bir lisan 

olsa, başqa bir millət tərəfindən, məsələn, Rusiyanı maddi və 

mənəvi bu qədər təsir və nüfuz altına almış alman milləti 

tərəfindən kamilən təmsil (assimile) edilsə idi, əcəba, biz 

Puşkin, Lermontov, Dostoyevski, Tolstoy, Şalyapin, Meçnikov 

və sairəyə malik olacaqmı idik? Məlum ki, yox” (147, 18). Və 

eyni zamanda, hər cür süni məhdudiyyətlərin milli-mədəni 

tərəqqiyə nəinki xidmət etmədiyini, hətta onun inkişafı üçün 
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zərərli olduğunu göstərirdilər: “Fərabiyi, Əbu Əli Sinayı ərəb, 

Mollayi Rumiyi, Əlişir Nəvaiyi fars zənn ediyoruz. Türk oğlu 

türk olduqlarından xəbərimiz yoxdur. Vaqeən bunlar əsərlərini 

ərəb və farsca yazmışlardı. Lakin böylə dahilər yetişdirmək 

yenə türklərə racedir (yəni: aiddir – Red.). Zamanımızda Əli-

mərdan bəy ancaq rusca, Əhməd Rza ancaq fransızca yazıyor, 

Əhməd bəy Ağayev, İsmayıl bəy Qasprinski ruscanı türkcədən 

daha yaxşı yazıyorlar... Abdullah Cövdətin fransızca əşarı 

daha məşhurdur. Böylə olduğu halda, bunların vucudilə yenə 

türklər fəxr edə bilərlər” (147, 18). 

XX əsrin əvvəllərində ədəbi-bədii tənqid xüsusilə inkişaf 

etməyə başladı. Əsrin romantik tənqidinin əsasını qoyan, 

nəzəri fikrinin dərinliyi və hərtərəfliliyi ilə seçilən Əli bəy 

Hüseynzadə göstərirdi ki, xalqı qəflətdən oyatmaq üçün tənqid 

vacib vasitələrdən biridir, yalnız “intiqadla hər şeyin mahiyyəti 

meydana çıxıyor” (129). 

Müəllif “Molla Nəsrəddin” jurnalını “ətrafındakı çirkab-

ları” təmizləyən orqan adlandırır və bu qərara gəlir ki, çirkab-

ları qurutmaq üçün mütləq onu daşa tutan, o çirkablara qayalar 

yuvartlamağa qadir olan tənqidçilər, fədailər lazımdır: “Fədai 

lazımdır, fədai! Yuxarı sıçrayan murdarlıqlardan qorxmayan 

fədai!.. Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa 

qiyafətli fədai! İngilis, amerikan kimi tizrəftar, yeni yaponlar 

kimi kutahdamən fədai!” (Bax: 62, 395). 

Çox mürəkkəb, çətin şəxsi həyat yaşamış, eyni zamanda, 

milli inkişaf yolunda, milli azadlıq uğrunda, çox nəhəng, 

şərəfli işlər görmüş, XX əsrin əvvəllərindəki Azərbaycanın 

ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni, elmi-publisistik mühitində çox 
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tanınmış, universal zəkaya malik bir şəxsiyyət olan Əhməd 

bəy Ağaoğlu ənənəvi olaraq müasirləri içərisində daha çox 

Qərb meyilli bir xadim kimi tanınır və qəbul edilirdi. 

Şübhəsiz ki, ilk gəncliyindən öyrənmək həvəsi, böyük 

dünyaya qovuşmaq ehtirası Əhməd bəy Ağaoğlunu əvvəlcə 

Rusiyaya, daha sonra Avropaya – Fransaya aparıb çıxardığın-

dan və onun  dünyagörüşünün formalaşmasında bu mühitin 

çox böyük rol oynamış olduğundan görkəmli ədibin bütün 

sonrakı yaradıcılığında şərqçilik, türkçülük, islamçılıq ruhunun 

mütləq hakimliyinə baxmayaraq, qərbçilik də çox mühüm yer 

tutmuşdu. Bu iki amil “Şərqçilik” (“Şərqçilik şərti adı altında 

əsasən türkçülük və islamçılığı nəzərdə tuturuq – T.A.) və 

“Qərbçilik” Ə.Ağaoğlunun dünyagörüşündə, yaradıcılığında 

həmişə yanaşı olmuş, bəzən eyni ideala doğru irəliləyişində 

üst-üstə düşmüş, bəzən ziddiyyət təşkil etmiş, mürəkkəb 

təmaslar məcrasında həm onun öz yaradıcılıq istiqamətini 

müəyyənləşdirmiş, həm də dövrün ictimai-mədəni həyatına 

müəyyən iz buraxan bir ab-hava gətirmişdir. Qərb cəmiyyəti-

nin azadlıq ruhu, burada insanın mənəvi-zehni inkişaf imkan-

ları onu daha çox cəlb edirdi. 

Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı: “Çölümün bayaqdan bəri 

sadaladığım xüsusiyyətlərini ümumən nəzərdən keçirək. 

Yarınmaq, yalan, riyakarlıq, sərvət və vəzifə ehtirası, zülmkar-

lıq, qısqanclıq, hökmranlıq və... 

Görürsünüz, mənim çölüm başdan-başa antisosial bir 

varlıqdır. O, mühiti içəridən gəmirir, ictimai həyatın təşəkkülü 

və inkişafı üçün lazım gələn bağları məhv edir. İçində belə bir 

mikrob daşıyan cəmiyyətdə qarşılıqlı yardım, sevgi, inam, 
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doğruluq, sədaqət, ciddi çalışma, haqqa, həqiqətə münasibət, 

xülasə, modern cəmiyyətlərin inkişafını təmin edən amillərin 

bir araya gəlməsi çox çətin olur. Əslinə baxsan, mənim çölüm-

lə cəmiyyət arasında ziddiyyət var –  biri o birisini inkar edir... 

Mənim içim, əslinə baxsan, ictimai həyatın inkişafına uyğun 

və müsaid olan amillərlə doludur. Həqiqətən, bu baxımdan 

mənim içimlə ən mükəmməl və mütərəqqi cəmiyyətlərə 

mənsub fərdlərin içi arasında fərq yox dərəcəsindədir. Qiymət-

lərin dəqiqliyi, yaxşılıq və pislik, gözəllik və çirkinlik haqqın-

dakı ölçülər hər iki tərəfdə, demək olar ki, eynidir” (94). 

Mütəfəkkir publisist fikrinə belə davam edirdi: “Məsələn, 

yarınmağı mənim də içim sevmir, bir ingilisin də içi sevmir. 

Yalan onun üçün də, mənim üçün də mənfurdur. Haqqı müda-

fiə, şərəf və izzəti-nəfsi qorumaq da hər iki tərəfdə eyni dərə-

cədə məqbuldur və s. 

Yalnız bir fərq vardır ki, onda qiymətlərin, dəyərlərin 

hərəkətverici qüvvəsi var, məndə yox. Başqa sözlə desək, 

ingilisdə içi dərhal hərəkətə gətirib fəaliyyətə keçməyə sövq 

edən qüvvə var, məndə isə yoxdur. Bu qüvvə ingilisin iradə-

sindən ibarətdir. Mənim iradəm onunkuna nisbətən çox zəifdir. 

Elə çıxmasın ki, bir ingilisin çölü onu mənim çölümün sövq 

etdiyi yollara sövq etməkdən xalidir. Xeyr. Zahir hər yerdə bu 

mənfi rolu oynayır. Lakin mənim əksimə olaraq, iç ingilisdə 

çöldən daha güclü, daha üstündür. 

Niyə ingilisdə elə olmuşdur, məndə belə? Bunun bir çox 

səbəbləri var. Mən bunların hamısının üzərində dayanmaq 

istəmirəm. Yalnız birini və ən mühümünü qeyd edəcəyəm. 

Çünki ingilis cəmiyyəti öz inkişafını fərdin içinin güclən-
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məsinə tabe tutmuş və bunun icrası üçün hər an bütün səy və 

qeyrətini əsirgəməmişdir” (94). 

Qərbçilik –  Ə.Ağaoğlunun anlayış və təqdimatına görə 

milli mədəniyyətimizin inkişafında Şərq ənənələrindən ayrıl-

madan, Qərb mədəniyyəti təcrübəsinin də hopmuş olduğu yeni 

keyfiyyət mərhələsinə çatmaq və bu istiqamətdə fəaliyyət 

göstərmək arzusudur. Qərb mədəniyyətinə münasibətdə bəzən 

ifrat meyillər də onun bu mədəni zənginləşməni sürətləndir-

mək arzusundan irəli gəlirdi. 

Ağaoğlunun ədəbiyyatımızda Tolstoy, Hüqo, Şiller, 

Şekspir, Qorki və b. ədəbi simaların yaradıcılıq təcrübəsindən 

istifadə edilməsi niyyəti və istəyi bəzən o qədər güclü olurdu 

ki, o, yazıçılarımızı orijinal yaradıcılıqdan əl çəkməyə, yalnız 

tərcümə ilə məşğul olmağa çağırırdı (98). 

Lakin ruhən büsbütün şərqli olan Ə.Ağaoğluda bu meyil 

kosmopolitizm həddinə çatmır, ədəbiyyatımızın daxili imkan-

larının xarici ədəbi təmaslara ehtiyacının idrakı səviyyəsində 

tənzimlənirdi. Ə.Ağaoğlunun Şərq və Qərb mədəniyyətləri 

təmaslarının öyrənilməsinə həsr etdiyi əsərlərinin tədqiqi XX 

əsrin başlanğıcındakı ədəbi-mədəni həyatımızın bir sıra 

xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Həmin dövrdə əsrin mütərəqqi ictimai-siyasi, habelə 

ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin əksəriyyəti Qərb ilə 

təması vacib hesab edir, onu inkişaf komponentlərinin ən 

ümdələrindən sayırdı. Ə.Ağaoğlunun məsləkdaşı, dövrünün ən 

görkəmli ictimai və mədəni xadimlərindən olan Əli bəy 

Hüseynzadə bu xüsusda yazırdı: “Şimdi bizə deyirlər ki, 

madam ki, ingilislər, firənglər, filanlar böylə imişlər, nə üçün 
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siz də ... “Füyuzat”ınızda ingilislərə, firənglərə müraciət edirsi-

niz? Ortaya gah Hötenin “Faust”unu, gah Şekspirin “Yuli 

Sezar”ını, gah da nə bilim, hankı əsərini çıxarıyorsunuz? 

“Avropalaşın”, “firəngləşin” diyorsunuz? Lakin, ay qare, 

müraciətdən müraciətə fərq vardır: biz avropalıların ədəbiyyat-

larına, sənayelərinə, ülum və maariflərinə, kəşfiyyat və ixtira-

larına müraciət etmək istiyoruz, özlərinə deyil!.. Bu gün on-

ların mədələrində həzm olunmamaq üçün bir çarə varsa da, o 

da onların məhsulati – dimağlarını alıb həzm etməkdən başqa 

bir şey deyildir!” (137). 

Avropaya meyilliliyin opponentlərinə ətraflı, tutarlı cavab 

verən Əli bəy Hüseynzadə bu məsələ ətrafında başqa bir 

yazısında rus mədəniyyətinin milli inkişafımıza güclü təkan 

verdiyini söyləyirdi: “Hindistan bizdən əvvəl, Əlcəzair isə 

demək olar ki, bizimlə eyni vaxtda fəth olunmuşdur. 

Baxmayaraq ki, İngiltərə, Fransa və Rusiyada mədəniyyətlər 

arasında müəyyən fərqlər var, baxmayaraq ki, hindlilər və 

əlcəzairlilər bizə nisbətən dünyanın yüksək mədəniyyətlərini 

daha yüksək yollarla əxz edirlər, biz, qafqazlılar Əlcəzairi və 

Hindistanı çox geridə qoymuşuq və bu ölkələrin heç biri 

mədəniyyətcə bizimlə müqayisə oluna bilməz. Hətta bir çox 

sahələrdə biz daxili Rusiyanın özünün bir çox əyalətlərini, 

onun şərqini, şimalını, cənubunu qabaqlamamışıqmı? Əlbəttə, 

bizim bu cür fərqlənməyimiz bu axırıncının (Rusiyanın –  

T.A.) xidmətidir və bunlar üçün Qafqaz ona həmişəlik 

minnətdardır. Lakin digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, 

qafqazlılar özləri də mədəni həyata qeyri-adi maraq göstər-

mişlər və onun intensiv inkişafına öz istedad və əlaqələri ilə 
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kömək etmişlər” (Bax: 160, 47). 

Rus mədəniyyətinin əsrin əvvəllərində təkanverici təsirini 

müasir tədqiqatçılar da qeyd edirlər: “Paradoksal olan budur 

ki, siyasi cəhətdən əsarətə düçar olmuş xalq, mədəni təsir və 

mübadilə baxımından son dərəcə əlverişli şəraitə düşmüşdü; 

çünki Rusiya mədəniyyəti XIX əsrdə gerçəkdən öz qızıl 

dövrünü keçirirdi” (160, 95). 

Əhməd bəy Ağaoğlunun əksər tədqiqatçıları onun mədə-

niyyət konsepsiyasındakı rusçu və qərbçi meyillərin üstün-

lüyünü istisnasız olaraq qeyd etmişlər. 

Akademik K.Talıbzadə yazır ki, “Əhməd bəy Ağaoğlu və 

Əlimərdan bəy Topçubaşovun əsərlərində ədəbi... yüksəlişə 

nail olmaq üçün dünya klassiklərinin, eləcə də rus yazıçılarının 

əsərlərinin təbliğinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi” (62, 240). 

Ədibin “Üç mədəniyyət” traktatından bəhs edən tədqi-

qatçı T.Hüseynova görə, “müəllif kitabda ailə, hökumət, şəxsi, 

dövlət, məhkəmə, təlim-tərbiyə, din və s. mövzularla bərabər 

mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənətin rolunun açıqlanmasına 

da böyük yer vermişdir. Bütün bu məsələlərdə Ə.Ağaoğlu 

işlək bir qərbçidir. Onun əsər boyu ən çox istinad etdiyi 

filosof, mütəfəkkir, iqtisadçı və yazıçılar da Qərb maarifçiləri-

dir. Müəllifin bu mövqeyi Atatürkün Qərb mədəniyyəti zümrə-

sinə daxil olmaq istəyi ilə uyğundur. O, traktatın, müəyyən 

mənada əsas metodologiyasını və məqsədini “gələcək tədqi-

qatçılar üçün yeni bir müqayisə zəmini hazırlamaqda görür” 

(127, 106). 

Avropa və dünya klassiklərinin əsərlərinin Azərbaycan 

dilinə tərcüməsini yüksək qiymətləndirən Ağaoğlu bu cür 
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əsərlərin, xüsusilə, Şillerin “Qaçaqlar” pyesinin, Şekspirin 

“Otello” faciəsinin səhnəmizdə qoyulmasını alqışlayır və bu 

tamaşalara həsr etdiyi rəylərdə yüksək təhlil mədəniyyəti 

nümayiş etdirirdi. Lakin Ağaoğlunun Avropa və rus ədəbiyyatı 

nümunələrinin təbliğində bəzən ifrata varmaq da özünü 

göstərirdi. Bədbinləşmə məqamlarında müəllif yazırdı: “Oriji-

nal əsərlərə gəlincə, mənim fikrimə görə, onların böyük hissəsi 

Avropa klassiklərindən edilən tərcümələrin bir səhifəsinə belə 

dəyməz. Hər dəfə tatar (Azərbaycan – T.A.) dilində orijinal bir 

əsər oxuyanda, yaxud rəy üçün hər hansı orijinal bir kitab 

alanda, mən onlara sərf olunan vaxta da məyus olub hayıfsıla-

nıram” (98). 

Və yaxud: “Bizim müəlliflər, yazdıqları komediya, faciə, 

dram və qrammatikaların və bunlara bənzər zir-zibil ədəbiy-

yatın yerinə, öz boş vaxtlarını təbiətşünaslığa dair kütləvi 

əsərləri rus dilindən ana dilinə çevirməyə həsr etməlidirlər” 

(98). 

Ə.Ağaoğluna görə, Azərbaycan yazıçıları qüdrətli əsərlər 

yaratmağa qadir olmadıqları üçün, bədii ədəbiyyatla məşğul 

olmasalar, millətə daha çox xeyir vermiş olardılar. Nəcəf bəy 

Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” əsəri haqqında 

mülahizələrində o bildirirdi ki, müəllifin məqsədi başlıca ola-

raq kütləni teatr ətrafına toplamaq olmuşdur. Buna görə də hər 

şey: əsərin quruluşu, bütövlüyü, məzmunu, bir sözlə, bədiiliyi 

və ideyalılığı xarici effektə qurban verilir (98). 

M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” komediyasının, ümu-

miyyətlə, Axundzadə komediyalarının müvəffəqiyyətini 

Ə.Ağaoğlu müəllifin özünün bəzi xüsusiyyətləri ilə izah 
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edirdi. Dramaturgiyanın başqa əsərləri kimi, “Hacı Qara”nı da 

Ə.Ağaoğlu ciddi mənada komediya adlandırmırdı. Onun 

fikricə, bu əsərlərdə nə tip vardı, nə də ictimai və psixoloji 

təhlil. Müəllifin bu yanlış mülahizələri bəzən hətta onu səhv 

qənaətlərə gətirirb çıxarırdı: “...Müəllimlərimizin sinifdən-

kənar bütün fəaliyyəti heç nəyə yaramayan komediyalar, gü-

lünc dramlar və son dərəcə pis qrammatikalar yazmağa həsr 

olunmuşdur. Və bütün bu ədəbi cəfəngiyatı bazara çıxaran 

bizim pedaqoqlar yarışlardan çıxmış qaliblər kimi asudə nəfəs 

alır və özlərinin bu fəaliyyətləri ilə doğma ədəbiyyatı 

zənginləşdirdiklərinə, dili inkişaf etdirdiklərinə, bəşəriyyətə 

böyük xidmət göstərdiklərinə ciddi inanırlar. Heç bir mübahisə 

və dəlil ilə siz bu yazıçılıq xəstəliyinə tutulmuşları inandıra 

bilməzsiniz ki, onlar heç kəsə xidmət etməmişlər...” (98). 

Şübhəsiz ki, müəllifin bu yanlış mülahizələri onun səmi-

mi inamından doğurdu. Ədəbi təmasın həlledici roluna inanan 

müəllif ədəbi təsir mexanizminin əsas prinsiplərindən birini 

unudurdu ki, təsirə məruz qalan ədəbiyyatın özünün bu təsir 

idxalını qəbul etmək üçün müəyyən səviyyə və tələbatının 

olması zəruridir. 

Əsrin əvvəllərində yazıb yaradan ədəbiyyat xadimlərin-

dən N.Vəzirov, N.Nərimanov, S.S.Axundov, Ə.Haqverdiyev 

və b. qələm sahiblərini “Molyerə tay olmadıqları” üçün mə-

zəmmət etməkdə müəllif, şübhəsiz ki, haqlı deyildi. Məqalə-

lərində rus və Avropa ədəbi fikrindən, nəzəriyyəsindən çıxış 

edən Əhməd bəy Ağaoğlu bu nəzəriyyəni milli ədəbiyyatımıza 

tətbiq edərkən mürəkkəb, ziddiyyətli nəticələrə gəlirdi: 

“...Bizim xarakterlər yoxdur. Buna görə də heç bir Şərq 
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ədəbiyyatında siz məhz belə xarakterlər əsasında yaranan 

roman, faciə, komediya kimi ədəbi formalara rast gəlməzsiniz. 

Əksinə, ədəbiyyatın bütün formaları, təfəkkürün və hissin 

növləri ya yuxu gətirən nəhayətsiz lirizmə, yaxud duman və 

mistisizim kabusuna qərq olmuşdur”. Ə.Ağaoğlunun bu 

fikirlərini akademik K.Talıbzadə onun ifrata varması kimi 

qiymətləndirərək qeyd edir ki, “milli ədəbiyyatımıza bu cür 

baxmaq –  N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov kimi 

qüdrətli realistlərin yaradıcılığını layiqincə qiymətləndirmək 

imkanından Ə.Ağaoğlunu əvvəlcədən məhrum edirdi” (62, 

341). 

Əhməd bəy Ağaoğlunun milli ədəbiyyat məsələlərinə 

münasibətində ciddi bir narahatlıq duyulurdu. O, cəmiyyətdə 

baş verən hadisələri ədəbiyyatın əks etdirmyə qadir olmaması 

barədə mülahizəsini hər dəfə irəli sürdükdə çıxış yolu kimi 

Qərb, rus ədəbiyyatından öyrənmək məsələsini qoyurdu: “Bu 

yenidən tərbiyənin əsasına mütləq daxil edilməli olan 

ümumbəşəri ideya və hissləri almaq üçün biz hara müraciət 

etməliyik? Aydındır ki, Qərbə” (107) –  cavabında Qərb 

yazıçılarından Viktor Hüqo, Volter, Selli, rus yazıçılarından 

isə Dostoyevski, Puşkin, Tolstoy, Qorkinin yaradıcılıqları 

onun üçün dəyişməz dəyərlər kimi qalırdılar. Onun fikricə, 

Viktor Hüqonun həyatı XIX əsr Fransasının həyatı idi. 

“Fransada romantizmin atası” sayılan Viktor Hüqonun 

yaradıcılığına münasibəti ilə əslində Ə.Ağaoğlu fransız roman-

tizminin özünü təhlilə cəlb edirdi. O belə düşünürdü ki, fransız 

romantizmi XVIII əsrin rasionalizminə etiraz əlaməti olaraq 

meydana gəlmişdi. Şəhər əhalisinin həyatını tərənnüm edən 
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klassizimlə yarışa-yarışa təbiəti tərənnüm edən romantizm 

dünya ədəbiyyatının inkişafında yeni bir mərhələ olduğu üçün 

Ə.Ağaoğlunun bu məsələyə müraciəti təbii idi. 

Mütəfəkkir ədib bu polemikalarında İslam dininin rus və 

Qərb mədəniyyətinə təsirini sübut etməyə çalışır, ədəbi-

mədəni məsələlərin qiymətləndirilməsində onun mühüm 

rolunu qeyd edirdi. Onun fikricə, “rus ədəbiyyatı özünün həqi-

qətpərəstliyi və bədiiliyi ilə böyük bir ədəbiyyatdırsa, buna 

görə o, artıq Şərqə minnətdardır... Rus ədəbiyyatının bu iki 

ümumi cəhəti (mistisizm və lirizm –  Ə.A.) Qorkinin yeni əsəri 

“Həyatın dibində”nin əsas xüsusiyyətini təşkil edir” (104). 

Rus ədəbiyyatı ilə bağlı mülahizələrində Ə.Ağaoğlu rus-

Avropa, rus-Şərq ədəbi-mədəni münasibətləri məcrasında 

ədəbi təsir məsələsinin özünün elmi-nəzəri işıqlanmasına xid-

mət edən mülahizələr söyləyirdi. Ümumiyyətlə, təsadüfi deyil-

di ki, bir sıra məqamlarda Əhməd bəyin ədəbi-tənqidi plat-

formasının mahiyyəti məhz onun rus ədəbiyyatına müna-

sibətində, rus ədəbiyyatı ilə bağlı mülahizələrində meydana 

çıxırdı. Xüsusilə, o, ədəbiyyatın xalqın mənəviyyatının, onun 

ideyalarının formalaşmasındakı rolundan bəhs edərkən rus 

ədəbiyyatından nümunələr gətirirdi: “...Qadınlığı idealizə 

edərkən rus mühərrirliyi, bəlkə, qadın qəhrəmanlarına süni, 

həqiqətdə mövcud olmayan bəzi əxlaqi, ruhi sifətlər əlavə 

etmişlər. Fəqət bu, təkrar oluna-oluna rus məfkurəsində bir 

qadın idealı təşkil etmiş, bütün tərbiyə, təlim və arzular bu 

ideala doğru yürüdülmüş və beləliklə, ideal vüsala gətirmişdir” 

(85, 148). 

O, fikrinə davam edərək yazırdı: “Puşkinin Tatyanası, 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

97 

Qriboyedovun Sofiyası, Turgenevin Sonyası, Tolstoyun Anna 

Kareninası... hər rus dimağında yer tutmuşdur. Bu tiplər cılız, 

isterik xülyanın mavərasında, xəstə bir eşq arzusunda mübtəla 

olmuş, ingilis və fransız salon həyatı hissi ilə həyatı 

zəhərlənmiş, bayılğan, həyatdan qorxan, cansız həyulalar 

deyildir. Xayır, bunlar canlı şən-şatır həyatın bütün təzahür-

lərindən zövq alan, mübarizənin bütün təzahürlərinə köks 

gərən, əhdinə vəfalı, sözünə sadiq, nəfsini vəzifəsinə qurban 

edən, sırası gəlincə bir qürəyi-təsadüfi icbari olaraq bombanı 

tərəddüdsüz ələ alan və müstəbidliyin həyatına qəsd edən, 

sevgili zövqündən ayrılmamaq üçün dünyanın hər cür nemət 

və nazını tərk edərək Sibiriyanın ta ötə guşəsinə qədər getməyə 

mühəyya bulunan, hisslərində, duyğularında səmimi və ciddi 

insanlardır - iştə bu qadınlardır ki, bu gün erkəkliyin yanı ba-

şında Rusiyanın müqəddiyyatını təyin edirlər. Və rus qadınlığı 

bu mövqeyini tamamilə rus ədəbiyyatına borcludur” (85, 148). 

Əhməd bəyə görə, rus ədəbiyyatı rus milli vicdanını 

təşkil edən amillər arasında ən birinci yerdədir. Rus ədəbiyyatı 

tarixini mütaliə edərkən, rus milli vicdanının tədricən təşkilini 

görmək imkanı hasil olur. 

Çox maraqlıdır ki, məhz rus ədəbiyyatı ilə bağlı fikir-

lərində Əhməd bəy Ağaoğlu rus ədəbiyyatı və Qərb, Avropa 

ədəbiyyatları arasında münasibətlərdən bəhs edərkən ədəbi 

təsirin mümkünlüyünü, onun təqlidçilik səviyyəsində olduqda 

özünə ədəbiyyatda yer tapa bilməyəcəyini dəqiqliklə izah 

edirdi: “Bayronizm Rusiyada həyati bir hadisə deyil, təqlid-

çiliyin gətirmiş olduğu dimağ, süni, yapma bir göstərişdir. Rus 

ədəbiyyatında uzun müddət yaşaması qeyri-qabildir. 
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İngiltərə və Avropanın başqa yerlərində bayronizm təbii 

və üzvi bir hadisə kimi tərəqqi edə bilir, zira İngiltərə və 

Avropanın mədəni həyatını yaşamış, mədəniyyətin bütün 

zövqlərini dadmış, onlardan bıqmış Rusiya isə hənuz həyata 

atılmış, hənuz yaşamağa başlamışdı. Mədəniyyət rus həyatına 

daha qanadlarının ucu ilə təmas etməkdə idi” (85, 148).  

Əhməd bəy Ağaoğlunun dünyagörüşünün artıq formalaş-

mış, kamilləşmiş dövrünün məhsulu olan fəlsəfi-ədəbi yazıla-

rındakı “şərqçilik” və “qərbçilik” kontekstində bir sıra bəşəri 

kateqoriyaların təhlilini apararkən onun sənət görüşlərini 

formalaşdıran ilkin təsir mənbələrini bir daha duymuş oluruq. 

Mütəfəkkir ədibin dünyagörüşündən sənət görüşlərinə keçib 

gedən  yolları, duyumları bütün mürəkkəbliyi, incəliyi ilə açan 

bu yazılar dövrün ictimai-mədəni ab-havasını, ədəbi mühitini 

məhz zamanın kontekstində dərk etmək baxımından çox 

qiymətlidir. Bu yazılarda həm də “Şərq ölkələrində avropa-

çılığın ən səmimi ideoloqu” (M.Ə.Rəsulzadə) olan mütəfək-

kirin dünyagörüşü, sənət baxışları sistemi ilə yanaşı, özünü-

idrakını, özünütəhlilini və onun şəxsiyyətinin hər cür zahiri 

elementlərdən, formalizmdən uzaqlığını, bu “qərbçiliyin” 

məhz “şərqçiliyə” xidmət etdiyini, onu zənginləşdirmək, müa-

sirləşdirmək naminə yerinə yetirildiyini, təbliğ etdiyini başa 

düşürük. 

Əhməd bəy Ağaoğlu yazırdı: “Qərb cəmiyyətinin Şərq 

cəmiyyətindən qüvvətli olduğu aydındır. İndi bunları bir də 

altruizm baxımından yan-yana gətirək. Qərbdə altruizm elə 

hallar almışdır ki, bu, Şərqin təsəvvürünə belə gəlməz. Şərqdə 

bəzən bir şəxs milyonlar içində yaşadığı halda, Afrikanın 
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çöllərində kimsəsiz kimi buraxılır. Xəstələri, acları, evsizləri 

düşünmür, vecinə almır. Hələ yoxsul və işsizlərin qayğısına 

qalmaq, əlillərin fikrini çəkmək kimsənin ağlına belə gəlmir. 

Qərbdə isə belə deyil. Hər kəsin haqqında düşünülür və 

nəticədə unudulan bir kimsə qalmır. Qərbdə hər kəs hər kəsin 

haqqının, izzəti-nəfsinin qoruyucusu, zamini olur. Bunun nəti-

cəsində zəifin yardımına getmək, güclünün və təcavüzkarın 

qarşısını kəsmək vətəndaşlıq vəzifəsi sayılır, Şərqdə isə “mənə 

nə?, “nə işim gedib başımı bəlaya salım?” –  deyə hər kəs öz 

qınına çəkilir” (94). 

Müəllifin özünün dediyi kimi, bu müqayisəni istənilən 

qədər uzatmaq mümkündür. Lakin onun məqsədi “Şərq 

tarixində eqoizmlə altruizm arasındakı müvazinətin - Qərbdə 

altruizmin, Şərqdə isə eqoizmin lehinə bu qədər pozulmasının 

səbəblərini” göstərməkdir. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun dövründəki ədəbi-mədəni 

proseslərin tədqiqatçıları, şübhəsiz ki, bu böyük şəxsiyyətin 

fəaliyyətindən yan keçə bilməmişlər. Məsələ burasındadır ki, 

bu dövrün ictimai-siaysi, ədəbi-mədəni prosesləri haqqında 

tam təsəvvür oyatmaq onsuz mümkün deyil və bu təkcə onunla 

bağlı deyil ki, Əhməd bəy Ağaoğlu mətbuatda, xüsusilə 

“Kaspi” qəzetində özünə müasir olan əksər ictimai-siyasi, 

ədəbi-mədəni hadisələrə mütləq münasibətini bildirmişdir. Bu, 

daha çox onunla bağlıdır ki, onun münasibəti öz konsep-

tuallığı, orijinallığı, problemlərə baxışın özünəməxsus bir 

səviyyəsilə şərtlənmişdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, istər 

ədibin müasirləri, istərsə də son dövrlərdə bu və ya digər 

münasibətlə onun yaradıcılığına müraciət etmiş bizim 
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müasirlərimiz Əhməd bəyin “qərbçiliyini” vurğulamış və hə-

min məsələdə bu və ya digər dərəcədə şişirtməyə yol vermiş-

lər. Bizcə, bu həm də onunla izah olunmalıdır ki, Ə.Ağaoğlu-

nun Avropanın mədəni mərkəzi olan Parisdə təhsil alması, 

Avropadan qayıtdıqdan sonra bir müddət Şuşada yaşadığı 

dövrdə fransız dilindən dərs deməsi, öz “qərbçi” baxışlarına 

görə camaat arasında “firəng Əhməd” adlandırılması və s. 

bioqrafik faktlar mühüm psixoloji məqamlar kimi tədqiqat-

çıları “müşayiət” etmiş və onun yaradıcılığında onsuz da güclü 

olan “qərbçilik” meyli haqqında həqiqətdə olduğundan daha 

tünd təsəvvür yaratmışdır. Əslində isə Əhməd bəy Ağaoğlu 

bütün “qərbçiliyinə” baxmayraq, Axundzadədən sonrakı döv-

rün ən böyük “şərqçilərindən” olmuşdur. Bu həm də bir çox 

tədqiqatçıların nədənsə o qədər də diqqət yetirmədiyi incə bir 

məqamla bağlıdır ki, dövrünün Avropada təhsil alan bir sıra 

ziyalıları kimi, Əhməd bəy Ağaoğlu da Avropada fəaliyyətinin 

başlıca hissəsini məhz Şərqi öyrənməyə həsr etmişdir. Əslində 

nəinki Avropa mühitində, Avropanın elmi-nəzəri fikrində 

Şərqə münasibətin, baxışın Şərqin özündəki “Şərqə baxış”dan 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinin özü Apropaya təhsil 

almağa gələn istedadlı ziyalıları cəlb edirdi. Çünki bu baxış 

onlar üçün yeni bir baxış idi, artıq tam tanıdıqları, bildikləri, 

zənn etdikləri problemlərdə indiyə qədər görə bilmədikləri 

yeni cəhətləri görürdülər ki, bu da onları həmin problemləri 

daha dərindən öyrənməyə sövq edirdi. İkincisi, Avropada 

Şərqə olan marağın səviyyəsi, Şərqi öyrənməyin yüksək elmi 

səviyyədə, sistemli şəkildə təşkil olunması, bir çox hallarda 

Şərqlə bağlı biliklərin yüksək səviyyəli vahid sistem kimi 
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toplanması onlar üçün eyni zamanda, səthi maraqdan çox-çox 

uzaq olan yeni biliklər əldə etmək imkanı yaradırdı. Avropa 

ölkələrində şərqşünaslığın elmi-nəzəri istiqaməti ilə siyasi-

praktik istiqaməti bir-birini tamamlayırdı və bu da şərqşünas-

lıqla bağlı araşdırmaların, biliklərin cəmiyyətin sifarişinə ca-

vab verə biləcək bir səviyyədə olmasını tələb edirdi. 

Şərq ölkələrinə səyahətə çıxmış alimlər, səfirlər, yazı-

çılar, coğrafiyaşünaslar öz ölkələrinə qayıtdıqda səfər xatirə-

lərini çap etdirirdilər. Əlbəttə, bu səyyahların çox zaman öz 

xüsusi məqsədləri olurdu: dünyanı gəzmək arzusundan tutmuş, 

gələcəkdə müstəmləkəyə çevirəcəkləri bir çox şərq ölkələrinin 

həyat və məişətini öyrənməyə qədər. 

Bəzən səyyahlar özləri ilə Avropaya səfər qeydləri ilə 

yanaşı, gələcəkdə Avropa muzeylərinin qiymətli incilərinə 

çevriləcək müxtəlif elm və sənət sahələrinə aid şərq dillərində 

yazılmış əlyazmaları da aparırdılar. Nəticədə Avropa ölkə-

lərində, o cümlədən Fransada Şərqə dair zəngin məlumatlar 

toplanmışdı və onların ensiklopedik sistemləşdirilməsinə ehti-

yac var idi. Xüsusilə 1882-ci ildə Parisdə “Asiya” cəmiyyəti 

yarandıqdan sonra Şərqə dair bütün informasiya və tədqiqatlar 

bir mərkəzdə cəmləşdi. 1883-cü ildə cəmiyyətin orqanı olan 

“Asiya” jurnalı nəşr olunmağa başladıqdan sonra cəmiyyətin 

işi daha da dinamikləşdi. Əhməd bəy Ağaoğlunun Avropaya 

səfər edib orada olduğu illər Parisdə şərqşünaslığın qızğın 

inkişaf dövrünə təsadüf edir. Parisə şərqli kimi gəlmiş Əhməd 

bəy Ağaoğlunu şərqşünaslığın bu yüksək inkişaf səviyyəsi 

heyrətə gətirmişdi. O da məlumdur ki, məşhur fransız tarixçisi, 

filosof və şərqşünası Ernest Renan Əhməd bəy Ağaoğlunun 
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yüksək istedad və qabiliyyətini görərək ona Parisdə qalmağı və 

şərqşünaslıqla məşğul olmağı məsləhət görmüşdü. Yalnız yük-

sək vətən sevgisi, vətənin ağrılarını çəkmək, onun ağrılarını 

çiynində daşımaq mənasında “şərqçiliyi” onu vətənə qaytardı 

və öz xalqına ictimai- mədəni xidmətlər göstərməyə sövq etdi. 

Ə.Ağaoğlunun sonralar ən müxtəlif sahələrdə bəzən bir insan 

qüvvəsi xaricindəki fəaliyyəti buna sübutdur. 

Vətənə qayıtdıqdan sonra onun ilk işlərindən biri məhz 

şərqşünaslığımızın, milli tariximizin, mədəniyyətimizin, dinimi-

zin öyrənilməsinə çalışması və tək özünün fədakarlığının 

kifayət etmədiyini gözəl başa düşməsi ilə onun mexanizmini 

yaratmağa çalışması da bununla bağlıdır: “Biz dəfələrlə Şərqin, 

onun dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin, məişətinin, dinlərinin və 

ənənələrinin hərtərəfli öyrənilməsi mənasında şərqşünaslığın 

əhəmiyyətini, zəruriliyini qeyd etmişik. Bu, Şərqlə Qərb arasın-

dakı qarşılıqlı anlaşılmazlığı, bir-birinə biganəlik pərdəsini 

aradan qaldırmağa aparan yeganə yoldur” (90). Və ya: 

“Rusiyada şərqşünaslıq cəmiyyətləri azdır və tendensiyalıdır. 

Avropada şərqşünaslıq tam bir təkamül dövrü keçərək Şərq 

həyatının bütün sahələrini öyrənmişdir” (90). 

Sitatlardan göründüyü kimi, Ağaoğlunun Avropadan 

vətənə gətirdiyi ən böyük arzularından biri məhz şərqşünaslığı 

yeni şəkildə, Avropa ölkələrində olduğu səviyyədə inkişaf 

etdirmək idi. Görkəmli alim və ədibin tariximizə, maarifimizə, 

dinimizə, mədəniyyətimizə dair dövrünün ən yaxşı silsilə məqa-

lələrini yazması, müasir həyatın az-çox əhəmiyyətli hadisələrini 

milli inkişaf istiqaməti kontekstində işıqlandırması ona ən 

böyük “şərqçilərdən” biri kimi qiymət verilməsini zəruri edir. 
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Əhməd bəy Ağaoğlunun ədəbi-tənqidi, ictimai-siyasi, 

elmi-fəlsəfi yaradıcılığına daha dərindən nüfuz etdikcə, əsər-

lərini daha dərindən araşdırdıqca, bu böyük mütəfəkkirin şəx-

siyyətinin, çoxşaxəli, universal fəaliyyətinin yalnız mürəkkəb 

zaman-məkan koordinatları müstəvisində obyektiv dərk oluna-

cağı qənaətinə gəlirik; zamanın özünün stixiyası və tələbinə 

görə hələ hər bir fəaliyyət sahəsində mütəxəssis kadrların 

yetişmədiyi bir vaxtda o dövrün böyük elm və mədəniyyət 

xadimlərinin hər birinin fəaliyyət sahəsi çox geniş idi. Bu, 

təkcə özünüifadə, özünü reallaşdırma tərzi olmayıb, daha çox 

zamanın tələbi ilə diqtə olunan bir proses idi. Məsələn, təkcə 

Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığında neçə fəaliyyət sahəsinin 

birləşdiyini göstərmək kifayətdir. O cümlədən, Əhməd bəy 

Ağaoğluna istisnasız olaraq hər cür bəsit, birmənalı münasibət, 

bizcə, nəinki onun bir mütəfəkkir, ictimai-siyasi xadim kimi 

tam dərkinə imkan vermir, əksinə, onun XX əsrin 

əvvəllərindəki Azərbaycanın çox mürəkkəb, qaynar, ziddiyyət-

li gerçəkliyində tutduğu yeri təhrif edir. Əhməd bəyin həyatın-

dakı ziddiyyət, narahatlıq içərisində yaşadığı gerçəkliyin, mə-

kan və zaman gerçəkliyinin qütbləri arasındakı əzablı məsafə-

nin mərkəzində duran vətən, millət yanğısının doğurduğu bir 

hal idi. Ondakı bu daxili ziddiyyət, narahatlıq əslində onu ilk 

gəncliyindən başlayaraq ömrü boyu izləmişdi. 

Ə.Ağaoğlunun tərcümeyi-halından göründüyü kimi, lap 

kiçik yaşlarında ikən o, öz təhsil və tərbiyəsində ziddiyyətlə 

qarşılaşmalı olmuşdu. Bir tərəfdən, anası Nailə xanım onun 

dünyəvi elmləri, rus dilini öyrənməsini arzulayır və müəllim 

tutaraq bu arzusunu həyata keçirir, digər tərəfdən isə Şuşada 
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məşhur din xadimi olan əmisi Hacı Mirzə Məhəmməd həm öz 

şəxsi nümunəsi ilə, həm də xüsusi səylərlə Əhmədi uşaqlıqdan 

ruhani elmlərə yönəltməyə çalışır, ona şərq dillərini öyrədirdi. 

Nəticədə bu iki dünyagörüş çarpışa-çarpışa, bir-birinə kömək 

edə-edə, bir-birinə mane ola-ola davam etmiş və gələcəkdə, 67 

yaşlı ədibi daxili böhranlarının səbəblərini etiraf etməyə 

gətirib çıxarmışdı” (151, 134).  

Yeri gəlmişkən, Əhməd bəy Ağaoğlunun həyatının qısa 

da olsa, Peterburq dövrü ilə bağlı bir sıra yanlışlıqlar vardır. 

Əhmədbəy Ağaoğlunun həyatına və yaradıcılığına bu və ya 

digər münasibətlə müraciət edən bir sıra müəlliflər istər 

bioqrafik, istərsə də yaradıcılığı ilə bağlı əldə etdikləri məlu-

matlardan çıxış edərək, irəli sürdükləri mülahizələrində bir 

qeyri-dəqiqlik mövcuddur. Bu, bir tərəfdən, onun həyat yolu-

nun mürəkkəb və ziddiyyətli olması, Azərbaycan, rus və fran-

sız mətbuatında dərc olunmuş yüzlərlə yazının pərakəndəliyi 

(141) ilə bağlı idisə, digər tərəfdən, ona müraciət edən 

müəlliflərin özlərinin məsələyə səthi münasibətləri, ya da ki, 

yazılarının kampaniya xarakterli olmaları ilə bağlı idi. Tədqi-

qatçı Aygün Həşimova “Azərbaycan mühacirəti” adlı mono-

qrafiyasında Əhməd bəy Ağaoğlu ilə bağlı fraqmentdə, onun 

“daha yüksək təhsil üçün Peterburqa getməsini, texnologiya 

institutuna daxil olmasını” (29,17) göstərir. Halbuki, Əhməd -

bəy Ağaoğlu Peterburqa gəldikdən sonra xəyallarında 

yaratdığı Peterburqda özünə qarşı qərəzli, şovnist münasibətin 

nəticəsində texnologiya institutuna daxil olmur. Həm də 

məsələ təkcə onunla bağlı bir bioqrafik faktın təhrif olunma-

sında deyil. Məhz bu cür faktlar və bu məqamda, həmin qeyd 
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olunan faktın onun gələcək dünyagörüşünün formalaşmasında 

mühüm rol oynadığından, müəlliflər yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, səhv məlumatlara söykəndiklərinə görə, onun dünya-

görüşündəki müxtəlif məqamları açmaqda çətinlik çəkirlər. 

Prof. Şamil Qurbanovun Əhməd bəy Ağaoğlunun 

Nəriman Nərimanova məktub yazıb Azərbaycanda işləmək 

istədiyini bildirməsi haqqında yazısı da elmi mübahisə 

doğurur. Əksinə, Əhməd bəy Ağaoğlu Malta sürgünündən 

İstanbula gəldikdən sonra N.Nərimanov ona rəsmi məktub 

yazır və görkəmli ədibi Azərbaycana dəvət edərək ona yüksək 

vəzifə təklif edir. Ağaoğlu Nərimanova cavabında bildirir ki, 

Əziz və möhtərəm Nəriman Bəyəfəndi, əski bir dost haqqında 

göstərdiyiniz böyük diqqətə qarşı çox minnətdar və 

mütəşəkkirəm. Fəqət üç türlü düşüncə mənə bu diqqətdən 

faydalanmağa mane olur: 

1. Təmsil etdiyiniz fikir sistemi ilə razı deyiləm. 

2. Türklər üçün pək qurtuluş imkanının Osmanlı Türkiyə-

sində bulunduğu haqqında Sizə də bəlli olan əski fikir və 

qənaətim. 

3. Məni əsarətdən qurtararaq mənə yenidən can və varlıq 

vermiş olan Ankaraya qovuşmağım mənim üçün bir namus 

borcu olduğu fikrim” (30, 99). 

Yeri gəlmişkən, Əhməd bəy Ağaoğlunun Malta sür-

günündən qızı Sürəyya xanıma yazdığı məktublarında həyatı-

nın bu çox çətin, keşməkeşli vaxtında da onun öz prinsiplərinə 

sadiq qaldığını, sınmadığını, qızını da mübarizliyə, eyni za-

manda, müasir dünya mədəniyyəti və elmi səviyyəsində 

biliklərə yiyəlnməyə səslədiyini görürük. Bu məktubların son 
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dərəcə qiymətli olduğunu nəzərə alaraq onlardan bir neçə kiçik 

hissələri təqdim edirik: 

“Türk qadının cocuqlarına söyləyəcəyi ninnilər vardır. 

Sən də bu ninnilərlə millətinin və babanın məruz qaldığı həqi-

qətləri anlayacaqsan. Cocuqlarına intiqamı alınacaq günləri 

öyrədəcəksən. Unutma”. 

“Nuri – didem, Süreyya! 

Son ingiliscə məktubunu aldım. Pək məzkur və məmnun 

oldum. Rica edəyim, insanlara mümkün olduğu qədər, diqqət 

et. Onlarda yazılmış əsəri-ədəbiyə ilə əsəri – Tarixiyeyi müta-

liə etməyə çalış. İngiliscə və fransızca müəllimlərinə mənim 

tərəfimdən rica et, sənə ingilis və fransız klassiklərini, bilxassə 

18-ci və 19-cu əsrin ilk nisayi mühərrirlərini oxutdursunlar” 

(59, 14). 

“...Cəza hüququnu xoşlarsanmış. Sənin bu halın xatirimə 

otuz iki il əvvəl mənim kəndi təmayülümü gətirdi. Mən də o 

zaman Paris Hüquq fakültəsində hər şeydən ziyadə hüquqi-

cəzaya meyl göstərirdim. Bunun səbəbi bilmirsən, nədir? Cəza 

hüququ fəlsəfə ilə, maddiyyatdan daha çox mənəviyyatla 

əlaqədardır, fəqət cəza nəzəriyyələrini iyi anlaya bilmək üçün 

fəlsəfə ilə, ruhiyyat ilə məşğul olmaq lazımdır. Binaəleyh, 

məktəbi-hüquqa davam etməklə bərabər, ədəbiyyat fakultə-

sində bu dərslərə sami sifətiylə davam et. Ah! Bu zamanlarda 

yanında olmağı nə qədər istərdim” (59, 15). 

Lakin Əhməd bəy Ağaoğlu “şərqçilərin” içərisində Qərb 

elmini, mədəniyyətini, şərqşünaslığını ən yaxşı bilən, Qərb 

tipli düşüncə tərzini mənimsəmiş şəxsiyyətlərdən biri idi, 

nəhayət, Şərqin problemlərinə ümumdünya ictimai-siyasi, 
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ədəbi-mədəni mənzərəsi prizmasından baxmağı bacaran bir 

mütəfəkkir idi. Ona görə də çox təbii idi ki, onun yazılarında 

bir “Qərb”, bir “Avropa” ruhu sezilirdi. Tədqiqatçılar, adətən, 

məsələnin bu tərəfini işıqlandırır, onun yazdığı əsərlərdə 

həmin tipli məqamlardan çıxış edərək onun “Qərbə aludə-

çiliyini” (Kamal Talıbzadə), “təqlidçiliyini” (Rasim Mirzə) 

xüsusi vurğulayırlar. 

Filologiya elmləri doktoru Şamil Vəliyevin “Füyuzat” 

ədəbi məktəbindən (64) və elmlər namizədi Rasim Mirzənin 

Əli bəy Hüseynzadənin yaradıcılığından (160) bəhs edən 

dissertasiyaları son illər XX əsrin əvvəllərinin ədəbi-nəzəri, 

tarixi-publisistik araşdırmalarına həsr olunmuş tədqiqatlar 

içərisində öz yüksək elmi səviyyəsi və obyektivliyi ilə seçilir. 

R.Mirzənin dissertasiyasında dövrün ziyalıları şərti olaraq iki 

qrupa bölünür: Əli bəy Hüseynzadə başda olmaqla 

“M.F.Axundov tərəfindən bütünlüklə Avropaya səmtləndiril-

miş, Azərbaycan mədəniyyəti (ədəbiyyatı) heç zaman öz 

rişələrindən Şərq (islam) ənənələrindən uzaqlaşmamalıdır, ək-

sinə, ona yenidən, daha yüksək səviyyədə qayıtmalıdır” - 

qənaətində olan qrupa; bir də ikinci qrupa ki, onların nəzərində  

“Şərq qəflət yuxusuna qalmış, müasir mədəniyyətdən uzaq 

düşmüş, azadlıqdan məhrum olan mövhumat Şərqi idi. Şərqə 

ekzotik baxış, şərq təbiətini idealizə etmək bunlara yabançı 

idi” (160, 17). Buraya Əhməd bəy Ağayev də daxil idi. “Şərq-

Qərb qarşıdurmasında konseptual şəkildə üstünlüyü bütövlüklə 

ikincisinə verən ideoloqlar içərisində Əhməd bəy Ağayev də 

seçilirdi. O, Şərq mədəniyyətini və ədəbiyyatını xarakterizə 

edərkən yazırdı: “...Все формы литературы, все виды фор-
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мы мышления и чуствований воплащались или бесконеч-

ный усыпляющий лиризм, или же в туман и сумерки 

мистицизма”. (Tərcüməsi: “Ədəbiyyatın bütün formaları, 

təfəkkür və hissiyyatların bütün növləri ya sonsuz dərəcədə 

uydurucu lirizmdə və yaxud da mistikanın duman və ala-

qaranlığında təcəssüm tapırdı”).  

Şərqin bütün mədəniyyətində yalnız mistik bir ruhun 

hakim olduğu qənaətinə gəldiyi üçün müəllif onun xilası na-

minə Qərb mədəniyyətinə təqlidi yanaşmağa çağırırdı: 

“Теперь же европейская цивилизация вновь призывает нас 

к этой жизни... Являсь представителями совершенно иной 

цивилизации, основным девизом который служит: “жизнь, 

жизнь во всех ее формах”, их произведения является 

наилучшим противодействием растлевающему нас без-

жизненному квиетизму. Одни они могут призвать нас к 

пробуждению от сна добровольного затуманиване мысли-

какими то призраками” (“İndi isə Avropa sivilizasiyası bizi 

yenidən bu həyata çağırır. Tamamilə başqa bir sivilizasiyanın 

nümayəndələri olaraq onların əsasən “həyat, bütün forma-

larında həyatdır” devizinə xidmət göstərən əsərləri bizi əhatə 

edən şaxələnmiş cansız kvietizmə qarşı ən yaxşı əlacdır. 

Yalnız onlar bizi yuxudan oyanmağa, hansısa kabusla duman-

lanan fikirdən ayrılmağa çağıra bilərlər”). Şərqin “qərbçi” 

ideoloqunun inadla arzuladığı sivilizasiya epoxasının –   

həyatı, bütün formalarında həyat – devizinə xidmət edən 

mədəniyyəti, doğrudanmı, bu qədər üstünlüyə malikdir və 

Şərq doğrudanmı bu dərəcədə ona möhtacdır? “(160, 21). 

Məsələnin belə qoyuluşu şübhəsiz ki, müəllifin həm Əli 
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bəy Hüseynzadəyə olan böyük məhəbbəti zamanı,  həm də 

Əhməd bəy Ağaoğlunun məhz şərqçilik istiqamətində göstər-

diyi çox geniş miqyaslı fəaliyyəti ilə onun Avropa mədəniy-

yətinə münasibətində tarazlığı nisbətən pozması ilə bağlıdır. 

Əslində, Əli bəy Hüseynzadə ilə Əhməd bəy Ağaoğlunun 

Qərbə və bir çox başqa məsələlərə münasibətlərini şərtləndirən 

köklü, həlledici, konseptual fikirləri çox oxşardır və Şamil 

Vəliyevin yazdığı kimi: “Əsrin əvvəllərində Ə.Ağaoğlu tənqi-

di məqalələrində şərqlilərin, o sıradan Qafqaz türklərinin 

romantik-mistik illüziyalara aludə olduğunu iddia edir, buna 

görə də möhkəm xarakterlər və ideyalı əsərlər yaratmağın 

çətin olduğunu söyləyirdi. Həmin vaxt “Asiyanın oyanması”nı 

ilk olaraq nümayiş etdirən “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1-ci 

sayının üz qabığındakı şəkil bu fikri bir daha təsdiq edir.  

Azərbaycan xalqının ictimai həyatında orta əsrlərdən 

qalma dini-sxolastik adət və ənənələri tənqid edib İslam 

yenilikçisi kimi çıxış edərkən bir sıra dəyərli mülahizələr irəli 

sürən Ə.Ağaoğlu, sosial və mədəni tərəqqi yollarını şərh 

etməyə çalışır, habelə gerçək həyatda güclü xarakterlərin 

olmamasından və ideyasızlıqdan şikayətlənirdi. Ə.Hüseynzadə 

isə həmvətənlərinin “qırmızı qaranlıqlar içində başsız”, şaşqın 

halda qaçışını ideyasızlıqda görürdü. Ə.Hüseynzadə xarak-

tersizlikdən başqa şəkildə şikayət edirdi: əsasən, romantik 

ədəbiyyatın estetik prinsiplərini şərhə çalışan Ə.Hüseynzadə 

inqilabi fikrin sürətlə yayıldığı vaxtda “Məra ba momeno-

kafər çekər əst” – “Bizim mömin və kafirlə nə işimiz var” 

fikrinə haqq qazandırır, inqilab dalğasından yaradıcı şəxsiyyəti 

uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Bir çox hallarda L.Tolstoyun əxlaqi-
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mənəvi təkamül ideyasına istinadla Ə.Hüseynzadə, “qırmızı 

qaranlıqlar içində” inqilab və irticanın görüşünü, mübarizəsini 

təsvir edərək milli inqilab və ictimai fikir tərəqqisinə bəzən 

ümidsizliklə baxaraq deyirdi: “İki qüvvənin müsaliməsindən 

ara-sıra hasil olan dəhşətli gurultular şirin və ləzzətli bir uyğu 

içində yatan biz müsəlmanlara rahat vermiyor. İstər-istəməz 

iqaz ediyor. Biz də oyanmağa, qalxmağa məcbur oluyoruz. 

İbtida sərsəm bir halda bulunuyoruz. Sərsəmliğimiz ilə nə 

tərəfə gedəcəyimizi şaşırıb müsalimənin içinə düşüyoruz. 

Ötəmiz, bərəmiz əzilib yaralanıyoruz; bir zülmətin içində biz 

də al qanlara boyanıyoruz”.  

Ə.Hüseynzadənin Azərbaycan tarixinə və milli qəhrə-

manlıq ənənələrinə münasibəti və baxışı, “kvietizm-xarakter-

sizlik” tənqidini irəli sürən həmkarı Ə.Ağaoğlu İslam dinini 

müasirləşdirmək iddiaları ilə sıx bağlı idi. Onun türk hissiy-

yatlı, firəng qiyafəli, İslam etiqadlı fədai yetişdirmək ideya-

sının sonralar təkmilləşdirilərək “islamlaşmaq, türkləşmək və 

avropalılaşmaq” şəklində geniş təbliğ edilməsi də müəyyən 

mənada Ə.Ağayevin modernist axtarışları ilə əlaqədar idi” (64, 

75). 

Şübhəsiz ki, bu iki milli ideoloqun, əsrin əvəllərinin iki 

çox görkəmli ictimai-siyasi xadiminin, ədəbiyyat və 

mədəniyyətimizin parlaq nümayəndələrinin bir sıra məsələlərə 

baxışlarında bəzən ciddi fərqlər də olurdu. Lakin bunlar eyni 

bir istiqamətdə axtarışlar aparan iki xadimin baxışları 

arasındakı fərqlər idi və prinsipial ziddiyyət təşkil etmirdi. 

XX əsrin əvvəllərində milli mədəniyyətimizin inkişafı, 

onun mütərəqqi dünya mədəniyyətindən bəhrələnməsi naminə 
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Qərb mədəniyyəti ilə təmasların inkişafı istiqamətində fəaliy-

yət göstərdiyi çox qısa bir zaman ərzində ağılasığmaz dərəcədə 

nəhəng işlər görmüş “Füyuzat” jurnalı bu coşqun, qaynar mə-

dəni-mənəvi mühitin geniş spektrində öz orijinallığı, əsl milli 

ruhlu ziyalılar arasındakı nüfuzu ilə seçilirdi. Ə.Hüseynzadə-

nin özü də “intellektual və elmi-mədəni səviyyəsinə, dünya-

görüşü və erudisiyasına görə əksər müasirlərindən qibtə 

ediləcək dərəcədə yüksəkdə  dayanırdı. Təhsil və dünyagörüşü 

cəhətdən ona yaxın olanlardan isə başqa bir üstünlüyünə görə 

fərqlənirdi: “Qərbçilərdən” o, Şərqi daha dərindən bildiyinə 

görə, “şərqçilərdən” isə Qərbi, onun mədəniyyətini daha də-

rindən bildiyinə görə seçilirdi. (160, 120). 

“Füyuzat”ın XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan həyatının 

bütün sahələrində yeri o qədər böyük, əvəzolunmaz idi ki, 

jurnalın nəşri dayandıqdan sonra, hətta yeni rejimi o qədər də 

düşməncəsinə qarşılamayan ziyalılar belə, onun nəşrinin 

dayanmasının nə qədər böyük bir itki olduğunu dərk edirdilər: 

“Yoldaş! Əli bəy dövründə “Füyuzat” jurnalında iştirak edən 

müqtədir mühərrir və şairlərimizin heç biri hazırda yoxdur; 

onların kafəsi həvadisati-aləmin namüsaid təsiratı ilə ya ölmüş, 

ya mənfalara sürülmüş, yainki baş götürüb bir tərəfə getmişdir. 

Biz mütəəssifanə bir surətdə elan ediyoruz ki, bir də o kibi 

dahilər meydana gətirə bilməriz” (146, 8). 

Məhz bu “müstədir mühərrir və şairlərimizin” hesabına 

idi ki, “Füyuzat”ın səhifələrində həm ictimai-siyasi fikir 

tariximizi zənginləşdirən, mədəni və bədii  inkişaf istiqamət-

lərimizi dərinləşdirən, həm də ədəbi əlaqələrimizi genişlən-

dirən  ciddi materiallar çap edilirdi. Jurnalda dünya klassik-
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lərinin, o sıradan, N.Gəncəvi, Ə.Firdovsi, C.Rumi, İ.Höte, 

L.Tolstoy, Nafi, Nədim, Ö.Xəyyam, Hafiz, Sədi, Füzuli, 

V.Şekspir, F.Şiller, A.Bakıxanov, Bayron, A.Dante, H.Hayne, 

Lamartin, Molyer, J.Rasin, J.J.Russo, V.Hüqo, Karamzin və 

başqa görkəmli şəxsiyyətlərin həyatı və ədəbi-bədii irsi təbliğ 

olunur, milli-mədəni intibah baxımından onların tədqiqi hədəf 

seçilirdi. Eyni zamanda, jurnal müasir ədəbi cərəyanların – 

romantizm, sentimentalizm, dekadentizmin, habelə milli sati-

ranın və maarifçi realizmin yayılmasında müsbət rol oynayırdı 

(64, 10-11). 

Jurnalın yaradıcısı, ilhamvericisi, əsas müəllifi və baş 

redaktoru Əli bəy Hüseynzadənin böyük, şərəfli işini müasir-

lərindən demək olar ki, istisnasız olaraq hamı qeyd edirdi: 

“...Əli bəy öz qarşısına qoyduğu məqsədlərdə ən yüksək 

maarifpərvərlik göstərir. Bu surətdə Əli bəy Hüseynzadədə də 

Avropanın XVI-XVII əsrlərdəki humanistlərinin xətti-hərəkəti 

görünməkdədir... Feodalizmin tör-töküntülərini yalnız Azər-

baycan və Türkiyədən deyil, islam məmləkətlərinin hamısın-

dan qazıyıb çıxartmaq istəyir və bunun yerində Avropanın 

tərəqqi və yüksəlişini arzu edir” (156, 18). 

Əlində olan bütün vasitələrdən millətin tərəqqisi uğrunda 

fədakarcasına istifadə edən Əli bəy milli məhdudiyyətin, ifrat 

mühafizəkarlığın, süni millətçiliyin əsl tərəqqi yolunda böyük 

əngəllərdən biri olduğunu bütün ağrı-acısı ilə dərk edir, dünya 

mədəniyyətindən tədric olunmuş halda inkişafın qeyri-

mümkünlüyünü hamıya çatdırmaq istəyirdi. Əli bəy Hüseyn-

zadə Qərb mədəniyyətinin inkişafının əsas səbəblərindən birini 

məhz onun dünya mədəniyyətinin, bu halda isə Şərq mədəniy-
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yətinin bütün ümumbəşəri nailiyyətlərini mənimsəyərək özü-

nünkü etməsində, öz milli inkişaflarında hər cür idraki məhdu-

diyyətlərdən uzaq olmalarında görürdü. Əli bəy millətin 

ziyalılarına üz tutaraq deyirdi: bir ingilis, bir fransız, bir 

alman, bir italyan İbn Rüşdün, Əbu Əli Sinanın, Farabinin, 

Firdovsinin, Sədinin, Mollayi-Ruminin, İmam Qəzalinin asa-

rından feyziyab olmağa, bu kibi üləmayı tərcümə, şərh və 

təfsirlər vasitəsilə millətlərinə mal etməyə çalışdıqları halda, 

bizə də lazımdır ki, onların Laplasları, Lavuziyeləri, Russoları, 

Hüqoları, Pastorları, Şekspirləri, Nyütonları, Spenserləri, 

Edissonları, Qalviniləri, Marqoniləri, Rentgenləri, Marksları, 

Höteləri vasitəsilə öz maarifimizi, öz ana dilimizdə olan 

kitabxanamızı təzyidə çalışalım. Cəhalətin, təəssübün, 

təəssübi-cahiliyyətin kökünü ancaq bu vasitə ilə qurtarmaq, 

söküb atmaq olur, başqa yol yoxdur” (135, 88). 

Əli bəy bütün bunları sözdə, şüarlarda, ritorik çağırışlarda 

deyil, öz gündəlik həyatında, elmi-publisistik, ədəbi-bədii 

yaradıcılığında həyata keçirməyə çalışırdı. 

 

2.2. Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Avropa 

mədəniyyətinə münasibəti və qərbçilik meyilləri 

 

“Füyuzat”çıların konsepsiyasında müasir milli ədəbiy-

yatın formalaşması üçün İslam və türk tarixinin,  mədəniyyə-

tinin öyrənilməsi nə qədər vacibdirsə, Qərb və Şərq xalqlarının 

klassik ədəbi nümunələri ilə tanışlıq məsələləri də bir o qədər 

mühümdür.Bunun üçün onlar birinci növbədə dünya 

klassiklərinin əsərlərini milli dilə çevirib dövri mətbuatda çap 
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etdirir, digər tərəfdən isə bu əsərlərin təhlilini verərək diqqəti 

onlardakı dəyərli fikirlərə və bu fikirlərin yüksək sənətkarlıqla 

ifadəsinə cəlb edirdilər (137). 

XX əsrin əvvəlləri – Azərbaycanın ədəbi-mədəni hə-

yatında nəhəng  söz sahiblərinin yaşayıb-yaratdığı, milli-

mədəni intibahın parlaq gələcək vəd etdiyi bir dövrdə, yaradıcı 

ziyalıların böyük əksəriyyəti milli tərəqqini milli-tarixi 

ənənələrin, milli-mənəvi özünəməxsusluğun, milli-mədəni 

keyfiyyətlərin özülü əsasında, onların dünya mədəniyyəti ilə 

daha yaxın təmasda, ona qovuşmaqda, inteqrasiya edilməkdə 

görürdülər. Bu prosesi onlar həm də xurafatdan, avamlıq və 

mövhumatdan, ətalətdən xilas yolu hesab edirdilər. Möhtəşəm, 

əzəmətli bir keçmişə malik Azərbaycan xalqının tarixinə xor 

baxan qaba və məkrli düşüncə sahiblərinə cavab olaraq Yusif 

Vəzir Çəmənzəminli yazırdı:  “Azərbaycan üç min sənəlik az-

çox səhih bir tarixə malikdir. Bu məlumatımız yalnız siyasi 

cərəyan və yaxud əsgəri bir hərəkatdan ibarət deyil, belə ki, 

siyasət və hərb daima Azərbaycanın xaricində qalmış 

hadisələrdir... Ölkəmizi aləmşümul edən, onu mədəniyyətin 

təməl daşı kimi tərəqqi etdirən yalnız onun mənəvi tarixi, 

fəlsəfəsi və bu yolda mücadilə və yaxud sülhpərvər təlqin-

lərdir... bu torpaq  dünyaya Zərdüştü bəxş edir. Qədim aləmin 

ən böyük kitabı “Avesta” burada vücuda gəlir. Zərdüşt 

mədəniyyətin başlıca əsaslarını qurur və onun mütasibə mən-

sub olduğu muğlar əsrlərcə bütün Şərqin mənəviyyat rəhbər-

ləri olurlar” (117, 17). 

 XX əsrin görkəmli simalarından biri olmuş Y.V. 

Çəmənzəminlinin bu fikri onun Qərb mədəniyyətinə münasi-



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

115 

bətində hansı meyarları əsas götürdüyü haqda tam təsəvvür 

yaradır. O da müasirləri M.Ə.Rəsulzadə, Əli bəy Hüseynzadə, 

Əhməd bəy Ağaoğlu və b. kimi mədəniyyətimizin tərəqqisi 

naminə Qərb mədəniyyətinin öyrənilməsi ideyasının aparıcı 

simalarından idi. O, hər cür qərbpərəst heyrançılıqdan uzaq 

olmuş, dünya mədəniyyətinə, o cümlədən Qərb mədəniyyətinə 

qovuşmağın ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin zənginləş-

məsi, inkişafı yollarından biri olduğunu dərk edərək bu isti-

qamətdə, bu yöndə böyük işlər görmüşdür. Dərin ensiklopedik 

biliyə və universal zəkaya malik olan Yusif Vəzir gözəl 

hekayələr və romanlar müəllifi kimi tanınmaqla yanaşı, həm 

də tariximizin, folklorumuzun, etnogenezisimizin öz vaxtına 

görə azsaylı mötəbər araşdırıcılarından biri kimi də Qərb 

mədəniyyətinə münasibətində özünəməxsusluqları var idi. 

Din, dil və irqi fərqlərdən asılı olmayaraq, bəşəri sərvətlərin 

ortaqlığı ideyasını dəstəkləyən Yusif Vəzir Azərbaycanın 

ümumdünya mədəniyyətində şərəfli yeri olduğunu öz araşdır-

maları ilə sübut edirdi. Görkəmli yazıçı və alim olan Y.V. 

Çəmənzəminlinin  həyat yolu, yaradıcılığının inkişafı üzərində 

aparılan araşdırmalar göstərir ki, onun vətənpərvərliyi, millət 

sevgisi elə yeniyetməlik çağlarından bəşəri meyarlar və 

dünyəvi prinsiplər əsasında təşəkkül tapmış, sonradan dünya-

görüşünün formalaşmasında həlledici rol oynamışdır. Ədibin 

yaradıcılığında, əməli fəaliyyətində qərbçilik meyillərindən 

bəhs edərkən, şübhəsiz, bu cəhətə ciddi diqqət verilməlidir. 

Əgər nəzərə alsaq ki, onun Qərb, o cümlədən rus mənəvi 

mühitinə, sivilizasiyasına meyli yaşadığı sosial mühitin dərin 

mənəvi böhranları, sıxıntı və sarsıntıları zəminində baş 
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vermişdir, o zaman mənzərə bir daha tamamlanmış olar. XX 

əsrin əvvəllərində bir sıra görkəmli yazıçıların, ədəbiyyat və 

incəsənət xadimlərinin yetişdiyi, Azərbaycanın ən mühüm 

mədəniyyət mərkəzlərindən olan Şuşa şəhəri bir tərəfdən, 

“Azərbaycan şəhərləri içərisində yenə də ən mədənilərindən 

idi. Şuşada ticarət köhnə dəbdəbəsini saxlayır, Təbriz, Tehran, 

İsfahan, İstanbul, Leyspiq, London, Paris, Marsel, Mançestr, 

Varşava, Moskva, Peterburq kimi dünyanın məşhur şəhərlərinə 

mal-qara, ipək, yun, xalça, at və s. ixrac edilir, əvəzində 

əhalinin ehtiyacını ödəyən müxtəlif mallar gətirilirdi” (44, 10). 

Lakin bununla belə, Şuşa həm də dərin təzadlar, mövhumatın, 

mənəvi əsarətin, idrak korluğunun meydan suladığı ziddiy-

yətlər şəhəri idi. “İştə cocuqluğumun bu dövrünü əhatə edən 

insan həyatı! Əksərən səfil, ac, avam, sənətsiz-savadsız”  – 

ədib həyatının bu dövrünü sonradan “Həyatımın iyirmi ili” 

əsərində (14) təsvir edirdi. Yusif Vəzirdə ilk şüur intibah-

larının, dünyəvi duyğuların təşəkkülündə ailənin də müsbət 

rolu olmuşdur. Anasından eşitdiyi çoxlu nağıllar, atasının 

dünyəvi təhsilə rəğbəti, övladlarına bu istiqamətdə təhsil 

vermək səyi, təbii ki, yeniyetmə Yusifin açıqgözlüyündə, 

özünün bir çox həmyaşıdlarından fərqli olaraq dünyagörü-

şünün real aləm əsasında təşəkkül tapmasında az rol oynama-

mışdır. Kitab onların evində əziz sərvət hesab olunurdu. 1887-

ci ildə gənc Yusifin Şuşanın realını məktəbinə daxil olması ilə 

onun həyatında yeni bir mərhələ başlanır. O, dövrünün 

qabaqcıl ziyalı və maarifpərvərləri: Haşım bəy Vəzirov və 

Əhməd bəy Ağayevlə tanış olur. Əziz qardaşının ölümündən 

sonra onun zəngin kitabxanasının Yusif Vəzirə verilməsi, 
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yeniyetmənin ədəbi-ictimai şüurunun formalaşması üçün geniş 

üfüqlər açır: “Qardaşımın kitabxanasının açarı mənə verildi. 

Rus və əcnəbi klassikləri ilə tanış olmağa başladım. Bayron və 

Lermontovu yaxın dost kimi qəbul etdim. Sanki həyat yeni 

yoluna girdi” (16, 295). 

Ədibin xatirələri – “Bir gəncin dəftəri, “Həyatımın 20 

ili”, “Həyatım” adlı memuar səpgili yazıları göstərir ki, o, 

Qərb və rus ədəbiyyatı ilə bağlı mükəmməl və sistemli 

tanışlığa da elə realını məktəbdə təhsil aldığı illərdən və ailə 

kitabxanasındakı kitabları mütaliədən başlamışdır. Burada bir 

daha qeyd etməyə ehtiyac var ki, Yusif Vəzirin Qərbə və Qərb 

mədəniyyətinə münasibəti hər cür heyranlıqdan uzaq bir 

münasibətdir. Qərbin bir sıra hallarda bəşər mədəniyyətinə 

pozucu, diqqətedici münasibətini də kifayət qədər hiss edən, 

xüsusilə sonradan bunu canlı müşahidələri ilə yaxından duyan 

Çəmənzəminli Qərbə üz tutarkən həmişə, hər yerdə milli 

başlanğıca, mənsub olduğu xalqın mənafeyinə istinad edirdi. 

Qərbin bugünkü inkişafında məhz Şərqin, o cümlədən Azər-

baycanın və Ümumtürk dünyasının, onun mədəniyyətinin 

mühüm oriyentir olduğu mövqeyində duran ədibi narahat edən 

əsas məsələ budur ki, öz keçmişi ilə yerli-yersiz öyünən Şərq 

müasir mərhələdə tam bir ətalətə uğramışdır; ona görə də belə 

yalançı qürur sahiblərinə, boşboğazlara üz tutaraq kinayə ilə 

yazırdı: “Müsəlman yazıçıları o qədər yazacaqlar ki, “biz 

mədəni olanda Avropa vəhşi idi”, bir gün Avropa üzünü 

bunlara çevirib deyəcək: “Dədəmlə-dədəni deyincə, özünlə-

özümü de” (15, 240). 

1910-cu ildə 22 yaşlı Yusif Vəzirin Kiyev İmperator 
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universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olması bir tərəfdən, 

onun yaradıcılıq üfüqlərinin, həyat müşahidələrinin dairəsini 

genişləndirirdisə, digər tərəfdən, Qərb mütəfəkkirlərinin əsər-

ləri ilə əsaslı tanışlığının da bünövrəsini qoyurdu. Xatirə-

lərində yazırdı: “Beş illik tələbəlik həyatım ədəbi və elmi 

sahədə çox əlverişli oldu. O zaman dini məsələ, qadın məsələsi 

və cocuq tərbiyəsi ilə son dərəcə maraqlanırdım. Bu məsələləri 

qavramaq üçün “müqəddəs” deyilən bütün kitabları, şərhlərini, 

lehinə və əleyhinə yazılan bir çox əsərləri oxudum. Qadın 

məsələsinə dair Rusiyada, Şərq və Qərbdə yazılmış kitabların 

ələ keçə bilənini gözdən keçirdim. Tərbiyə sahəsində yürü-

dülən nəzəriyyələri öyrənməyə çalışdım. Nəticədə “Arvad-

larımızın halı”, “Qanlı göz yaşları”, “Ana və analıq” meydana 

çıxdı. Mütəfəkkirlərdən Renosın, Nitşe, Spinoza, Volter, 

Şopenhauer və Tolstoy ilə aşina oldum” (16, 317-318). 

Bu xatirələrdə diqqəti daha çox cəlb edən odur ki, burada 

da Çəmənzəminlinin Qərbə üz tutması, Qərb mütəfəkkirlərini 

oxuması Qərbi başa düşməklə yanaşı və ondan daha çox, öz 

xalqının dərdlərinə, xüsusilə milli qadınlığın faciələrinə əlac 

tapmaqdan, çarə bulmaqdan irəli gəlirdi. 

Ümumiyyətlə, milli qadınlığın problemləri Yusif Vəziri 

həyatı boyu həmişə düşündürən problemlərdən olmuşdur. O, 

qadınlarımızın ailədə, məişətdə, ictimai həyatda yeri və möv-

qeyi məsələsinə mütəmadi toxunmuş, bu istiqamətdə vaxtaşırı 

publisistik və bədii yazılarla çıxış etmişdir. Ailədə bərabər 

hüquqluluğu, təhsil və maarifi qadın azadlığının başlıca şərti 

hesab edən ədib bu problemi bilavasitə milli problem kimi 

qavrayır və hələ 1911-ci ildə Kiyev universitetində oxuyarkən 
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yazırdı: “Arvad məsələsi həll olunmamış bir millət tərəqqi edə 

bilməz... Millətimizin səadət günəşi ailə üfüqlərindən doğacaq, 

ailəni də düzəldən, nizama salıb qaydaya qoyan, milli təhsil 

görmüş hüquqlu və asudə arvadlar olacaqlar” (117). 

Bu məsələyə 1916-cı ildə qələmə aldığı geniş həcmli 

publisistik yazılarından birində yenidən qadın məsələsindən 

bəhs edən müəllif qız məktəblərinin açılması yolunda müəy-

yən səy və qeyrət sərf edildiyini rəğbətlə xatırlasa da, bu yolda 

iş görməkdən çox sözbazlığa meydan verildiyini təəssüflə 

qeyd edir və Avropanın təcrübəsindən öyrənməyin vacibliyini 

xüsusi vurğulayırdı: “Arvadların elmsiz olmalarının nəticələri 

ortalığa tullandı. Qız məktəbləri açıldı... Ancaq məsələnin 

vacib tərəfi qaldı kənarda. Tərbiyənin mahiyyət və keyfiyyəti 

haqqında dinən olmadı... bircə mühərrir isə də tərbiyə 

barəsində oxuculara məlumat vermədi, oxucular da tərbiyənin 

nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Bu barədə gərək yazıla idi, 

həm də çox yazıla idi. Bu məsələyə dair Avropada cərəyan 

edən fikirlər camaatımıza bildirilməlidir. 

Məsələlərimiz çoxdur, dərdlərimiz başdan aşıb, deyib-

danışan yoxdur. Müəyyən fikirlər var ki, Avropada hüsula 

gəlib, bizim camaata məlum deyil. Mətbuatımız bu hala qalsa, 

o fikirlər yenə də bizim üçün gizli qalacaq. Yazılmalıdır, kamil 

yazılmalıdır” (16, 183-184). 

Araşdırmalar göstərir ki, Y.V. Çəmənzəçminlinin Kiyev 

və daha sonra Saratovda ali hüquq təhsili aldığı illərdə Qərb 

ədəbiyyatı, elmi və mədəniyyəti ilə ünsiyyəti əsasən üç 

istiqamətdə getmişdir. Gənc Yusif Vəzir bir tərəfdən, öz 

ixtisasına uyğun olaraq mövcud ədəbiyyatı oxumuş və ondan 
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bəhrələnmiş; məsələn, Siseron, Plutarx, Demokrit, Aristotel, 

Sokrat, Horatsi, Platon, Herodot və b. Antik, Renessans və 

Maarifçilik dövrünün şəxsiyyətlərini mütaliə etmiş, digər 

tərəfdən, “Avesta”, “Riqveda”, “Əhdi-ətiq”, “Əhdi-cədid”, 

“İncil”, “Tövrat”, “Quran” kimi kitabları oxumaqla dünya 

dinlərini dərindən öyrənmiş; üçüncü tərəfdən isə Bayron, 

Volter, Molyer, Russo, Şekspir, Nitşe, Marko Polo və b. Qərb; 

Puşkin, Lermontov, Tolstoy, Turgenev, Çexov, Qoqol kimi rus 

filosof və ədiblərini oxuyub öyrənməklə mükəmməl fəlsəfi  və 

ədəbi hazırlıq məktəbi keçmişdir. 

Belə bir geniş mütaliə dairəsi, ədəbi, elmi, nəzəri hazırlıq 

Yusif Vəzirin etnoqrafik mövzu ilə  ibtidai-ilkin inanc və anla-

yışlarla,  təsəvvür və əsatirlərlə, xalqımızın mənşəyi, keçmişi 

və tarixi taleyi ilə bağlı yazılarında hər məqamda hiss olun-

maqdadır. 

Əyanilik naminə onun qadınlığın bu və ya digər 

problemlərinə həsr olunmuş yazıları üçün 1912-1914-cü 

illərdə istifadə etdiyi ədəbiyyatın müxtəsər siyahısını burada 

vermək yerinə düşərdi: F.Nitşe. “Çeloveçeskoe, slişkom 

çeloveçeskoe”; A.L.İvanov. “Человеческое, слишком чело-

веческое”; А.Л.Иванов. Замечательная женщина с древ-

нейших времен до наших дней”* Семейное воспитание 

ребенка и его значение”, “Воспитание и обучение” 

журналлары; Друмен. “Дитя, его природа и воспитание”, 

С.Самойлов. “Ум и энергия”, М.Блок. “Материя великих 

людей” вя с. 

Ədibin öz doğma dili ilə yanaşı, Şərqin ərəb və fars, 

Qərbin fransız və rus dillərini mükəmməl bilməsi belə mütaliə 
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və bələdçilik üçün ona geniş imkanlar açır və xoşbəxtlikdən bu 

imkanlar Yusif Vəzirin mənəvi tələbat və ruhi ehtiyacları ilə 

üst-üstə düşürdü. XX əsrin əvvəlləri milli intibahımızda, 

xalqımızın özünüdərkində, onun maarif, elm, təhsil, mətbuat 

yolunda etdiyi mücadilələrdə xüsusi bir mərhələ təşkil edirdi. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin əvvəlləri həm 

də xalqımızın elmi-tarixi yaddaşının intibahı dövrü idi və bu 

prosesdə Yusif Vəzirin xidməti ən önəmli yerlərdən birindədir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatımızın, adət-ənənələrimizin və o 

cümlədən peşəkar ədəbiyyatımızın elmi əsaslarla izah və 

şərhində Yusif Vəzirin özünəməxsus yeri vardır. Görkəmli 

ədibə xas olan elmi-nəzəri hazırlıq, mühakimə itiliyi, fikir 

dərinliyi onun bu məsələlərdə öz dəst-xəttini, üslubunu 

müəyyənləşdirirdi. Yusif Vəzir milli nağıllarımızı “həcvə 

qoyan” “bekar müəllifləri” qətiyyətlə rədd edərək, nağılın xal-

qın “həyat, əqliyyə və xəyaliyyəsinin məhsulu” olduğunu tə-

kidlə yada salır, “qədim işdir” – deyə nağılı hörmətsiz edənlərə 

nümunə kimi hələ 1916-cı ildə xatırladırdı: “Əcnəbilər isə 

nağıla bu nəzərlə baxmırlar. Onu hər yerdə toplayıb təb 

etdirirlər ki, məhv olmasın. Avropada az-az ədiblər tapılar ki, 

nağıl yazmasın. Avropalılar nağılları bihörmət etmirlər, amma 

biz nağılı həcv edirik... Bunu düşünmürlər ki, nəsihət yazmaq 

qaydası mədəni millətlər arasında çoxdan dəbdən düşmüşdür. 

Çünki uşağa quru nəsihət heç vaxt kar eləməz, uşaq gördüyünü 

götürər. Sən uşağın yanında yalan danış, uşağa tapşır ki, yalan 

danışmasın. Bunu uşaq heç vədə qəbul eləməz. Uşağın 

yanında doğru danışılmalıdır ki, o da doğruçuluğu öyrənsin. 

Yaxşı deyilmi ki, Avropanın əsrlərcə qazandığını biz də əxz 
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eləyək? Dəxi zəmanəyə müvafiq olmayan fikirlərə niyə 

meydan veririk?” (16, 80). Az keçmir ki, Yusif Vəzir 

folklorumuz və ədəbiyyatımız barəsində nağılla başlanan və 

daha çox tərbiyəvilik baxımından əsaslandırılan mülahizələrini 

daha da inkişaf etdirərək bütövlükdə xalq ədəbiyyatının 

təşəkkülü, məna və mahiyyəti məsələlərinə keçir və 20-ci 

illərin ikinci yarısından başlayaraq bu istiqamətdə silsilə 

yazılarla dövri mətbuatda çıxış edir (118; 119; 120; 121; 122; 

123). 

Həmin çıxışlar üçün səciyyəvi və ümumiləşdirici cəhət 

budur ki, onlar ilk dəfə olaraq təhlilə elmi metodların 

səviyyəsində - təhlil, tərkib, müqayisə və paralellər aparmaq 

yolu ilə gətirilir. Milli folklorumuz: atalar sözlərimiz, nağıl və 

dastanlarımız, habelə mifoloji görüşlərimiz və əsatirlərimiz 

dünya folkloru müstəvisində araşdırmaya cəlb olunur. Ən 

başlıcası, milli və ümumtürk mifologiyası və folklor barəsində 

subyektiv - qərəzçi fikir və mülahizələr məhz elmi metodun 

üstünlükləri ilə dəf və təkzib olunur. İnamla demək olar ki, 

ədəbiyyatşünaslığımızda folklorumuzun ilk elmi təhlil və 

təsnifini Y.V.Çəmənzəminli vermişdir. Digər tərəfdən, “o, 

eləcə də gənc folklorşünasları nəzəri cəhətdən silahlandırmaq 

məqsədilə folkloşünaslıq elminin əldə etdiyi nailiyyətlərlə 

onları tanış edir. XX əsrdə folklorşünaslığın Avropada 

təşəkkül tapmış və inkişaf edən “əsatirçilər”, “iqtibas” və 

“tarixi” nəzəriyyələr barədə mülahizələrini söyləyir. Folklorşü-

naslıq elmimizdə Y.V.Çəmənzəminli ilk dəfə idi ki, Avropa 

folklorşünaslıq alimlərinin fikirlərini şərh edirdi” (44, 234). 

Yusif Vəzirin folklora münasibəti onun aşağıdakı fikrində 
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çox konseptual olaraq ifadə edilmişdir: “Bütün mühərrirləri-

miz yazmağa başlamazdan əvvəl xalq ədəbiyyatını toplayıb 

öyrənməlidirlər” (19, 36). Görkəmli ədib və tədqiqatçı bədii 

yaradıcılığa başladığı illərdə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunə-

lərinin toplanmasına və nəşr edilməsinə xüsusi əhəmiyyət 

vermişdir. Onun 1911-ci ildə birinci dəfə çap etdirdiyi “Məlik 

Məhəmməd” nağılı bu sahədə folklorşünaslığımızın atdığı ilk 

addımlardandır. “Yusif Vəzir Çəmənzəminli və folklor” kita-

bının müəllifi, filologiya elmləri doktoru Bəhlul Abdullayev 

arxiv materiallarına əsaslanaraq yazır: “Toplanılmış folklor 

nümunələri əsasında tərtib olunmuş “El güzgüsü” istər mövzu 

müxtəlifliyi, istərsə də quruluş və məzmun baxımından maraq 

doğurur, diqqəti cəlb edir. Burada atalar sözü və məsəllər, 

mərasimlərlə bağlı nəğmələr, bayatı, vəsfi-hal, ağı, oxşama, 

layla, tapmaca və sair nümunələr vardır. Göründüyü kimi, elə 

təkcə bu əsər bizə imkan verir ki, Yusif Vəziri folklor 

nümunələrinin fəal toplayıcısı kimi tanıyaq” (1, 6-7). 

Yusif Vəzir şifahi ədəbiyyatda təkcə milli-etnoqrafik 

xüsusiyyətləri deyil, həm də ümumbəşəri keyfiyyətləri görüb 

fərqləndirirdi. Xalq ədəbiyyatının dildən-dilə, eldən-elə, 

ağızdan-ağıza keçərək nəsilbənəsil yayılması, onun ilk mənbə 

kimi hansı xalqa mənsub olub, necə dəyişməsini müəyyən-

ləşdirmək işini çox vaxt çətinləşdirmişdir. Çünki bir xalqda 

təsadüf olunan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri bəzən həm 

mövzu, şəkil, həm də məzmun baxımından başqalarında özünü 

göstərir. Bununla əlaqədar Yusif Vəzir yazır: “Nağıl, atalar 

sözü, tapmaca kimi xalq ədəbiyyatının növləri bir çox xalq-

ların ədəbiyyatlarında da mövcuddur. Şəkil kənarda dursun, 
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müəyyən bir mövzu belə bir-birindən zaman və məkanca ayrı 

olan bir çox millətlərin arasında dolaşıb durmaqdadır” (121, 

28). 

B.Abdullayev Yusif Vəzirə həsr etdiyi tədqiqatının ayrıca 

bir bölməsini – “Avropa folklorşünaslığı haqqında” adlandır-

mışdır. Müəllif Yusif Vəzirin rus və Qərb folklorşünaslarına, 

tədqiqatçı və alimlərinə, onların ideya və nəzəriyyələrinə 

yaradıcı-tənqidi münasibətini təhlil edərək göstərir ki, görkəm-

li ədib-alimə görə, “xalq ədəbiyyatını bilmək istəyən şəxs, hər 

şeydən əvvəl, bir çox tarixi məlumatlar əldə etməli, xalq adət, 

ayinlərini bilməli, əsatir qismini öyrənməli və onu başqa 

xalqlara mənsub əsatirlərlə müqayisə etməyi bacarmalıdır. O, 

Avropa alimlərinin bu baxımdan yaratdıqları nəzəriyyələrlə 

tanış olmağı zəruri hesab etmiş və Azərbaycan mətbuatında bu 

haqda ilk dəfə məqalə ilə çıxış etmişdir” (1, 31). 

Həqiqətən, Y.V.Çəmənzəminli Qrimm qardaşlarının 

yaratdığı “mifoloji məktəb”ə, Adalbeot Kun və Vilhelm Şvarts 

kimi tədqiqatçılara, Maks Müllerin “Günəş nəzəriyyəsi”nə, 

H.Spenser, E.Teylor, Lebbak kimi filosof və antropoloqlara, 

Avropada geniş yayılmış iqtibas, yaxud Benfey nəzəriyyəsinə, 

V.Stasov, A.Şifner, A.Veselovski, V.Potebnya, V.Müller kimi 

rus alimlərinə göstərdliyi rəğbətli münasibətdə eyni zamanda, 

dərin və hərtərəfli biliyi, habelə geniş erudisiyası ilə tənqidi 

mövqedə durmağı bacarmışdır. Yusif Vəzir özünəməxsus 

tədqiqatçı-alim səriştəsi ilə heç bir Qərb və rus avtoritetinin 

qarşısında çəkinməmiş, yeri gəldikcə elmi polemikaya 

girmişdir (1, 32-40). 

Yusif Vəzir göstərirdi ki, Qrimm qardaşları, Şvarts, Kun, 
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Potebnya, Afanesyev kimi tədqiqatçılar tərəfindən işlənib 

hazırlanmış “əsatirçilər” - “mifoloji məktəb” nəzəriyyəsinə gö-

rə folklorun nağıl, dastan, əfsanə kimi epik janrları məhz əsa-

tirlərdən törəyərək yayılmışdır. Avropa və Asiya xalqlarının 

nağıl və əfsanələrindəki bənzəyiş və səsləşmələr də buradan 

irəli gəlir. 

Ədib bu doğru mülahizəni müdafiə etsə də belə bir fikir 

ilə qəti razılaşmır ki, guya əsatirləri dünyaya ali irqə mənsub 

edilən xalqlar yaymışlar. O, tutarlı bir əks məntiq irəli sürərək 

“Xalq ədəbiyyatının təhlili” adlı məqaləsində yazırdı: “İbtidai 

əsatir əsrlərdən bəri inkişaf edərək mürəkkəb mövzular şəklinə 

düşməli idi. Bir-birindən məkanca ayrı, başqa-başqa coğrafi-

iqtisadi və ictimai mühitdə yaşayan xalqların “əcdadı” 

əsatirləri hərə öz mühitinə görə təkamül etdirməli idilər. 

Həqiqəti-hal isə, bunun əksini göstərir, bir çox xalqların şifahi 

ədəbiyyatı bir-birinə müsahibdir” (122, 34). “Əsatirçilərin” 

irqçilik qoxuyan “adi xalqlar” anlayışına qarşı çıxan müəllif 

daha sonra həmin müddəanı birbaşa tənqidə cəlb edirdi: 

“Tarixdən əvvəl bir-birindən ayrılmış xalqlar bu mövzuları 

bütün təfsilatı ilə saxlaya bilməzdi. Sonra müəyyən və bir-

birinə bənzər mövzuları yalnız ari irqinə mənsub qövmlərdə 

deyil, başqa irqlərə məxsus olanlarda da görmək olar” (16, 67). 

Əsası T.Benfey tərəfindən qoyulmuş və V.Müller, 

Veselovski, Stasov tərəfindən inkişaf etdirilmiş “iqtibas” 

nəzəriyyəsi barədə də ədib maraqlı mülahizələr yürüdür. 

Dünya folklorundakı süjet, mövzu və kompozisiya bənzəyiş-

lərinin səbəblərini xalqların tarixi-mədəni əlaqələrində görən 

həmin nəzəriyyə tərəfdarlarının fikricə, Avropa folklor 
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süjetləri Şərqdən alınmış, əsasən və əksərən Hindistandan 

iqtibas olunmuşdur. Ədib həmin nəzəriyyələrin əhəmiyyətini 

onun xalq ədəbiyyatının tədqiqinə böyük yardım etməsində 

görür. Məsələn, müəllif əfsanəvi Süleyman şah motivi 

üzərində dayanır. Qeyd edir ki, bir əfsanə başqa bir əfsanənin 

də yaranmasına təkan verir. Əfsanə öz doğulduğu məkanın 

hüdudlarını aşaraq başqa ölkələr və xalqlar arasına yayılır. Bu 

gün Süleyman adına bağlanan əfsanə sabah Cəmşid adıyla, 

başqa vaxt isə İlyas adıyla təzahür edir. Həmin məqalədə 

müəllif T.Benfey ilə polemikaya girərək, onun Şərqin Qərbə 

təsirini eramızdan əvvəl X əsrlə hüdudlandıran mülahizəsi ilə 

razılaşmır. O yazır: “Şərqin Qərbə təsiri Benfeyin qeyd etdiyi 

zamandan daha əvvəl olmalıdır. Təsirdə şübhəsiz Zərdüşt-

lüyün rolu böyük olmuşdur. Mədəniyyət yayan, həyatın və 

yaradılışın əsasını mübarizədə görən bu din xristianlıqdan on-

on beş əsr əvvəl yaxın Şərqdə böyük bir mövqe qazanmışdır... 

Bunların təsiri o qədər böyük idi ki, Pompey ordusu  (xristian-

lığa bir əsr qalmış) Zərdüştlüyə qapılmış və Mitra (Mehr) 

allahını mənimsəmişdi” (118, 72). 

Göründüyü kimi, Yusif Vəzir folklorun ümumdünya 

təşəkkülü və yayılması ilə bağlı nəzəriyyələrdən danışanda 

belə qədim mədəniyyətin banilərindən olan vətəni ilə fəxr edir, 

onun insanlığın tarixinə bəxş etdiyi töhfələrin nəzəri 

mülahizələrdə nəzərə alınmasını təkidlə vurğulayırdı. 

Rus və fransız dillərini mükəmməl bilməsi sayəsində 

Yusif Vəzir hələ gənc yaşlarından geniş mütaliə imkanı 

qazanmış, Qərb və dünya ədəbiyyatı klassiklərinin yaradıcı-

lığına dərindən bələd olmuşdu. O, bu klassikləri mütaliə 
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etməklə bərabər onlar barəsində müxtəlif yazılarla çıxışlar da 

edirdi. Onun Şiller, Russo, Anatol Frans, Flober, Bayron, 

Höte, Stendal, Knut Hamsun haqqında fikirləri xüsusilə maraq 

doğurur. 

Y.V.Çəmənzəminli Bayron qəhrəmanlarında “iradəli, 

məğrur, cəmiyyətə qarşı nifrət bəsləyən bir divi” görür. Şiller 

sənətindəki azadlıq duyğuları və yüksək humanizm ona daha 

xoş gəlir: “O, dar millətçi deyil, alman müstəbidi Karla qarşı 

nifrət bəslədiyi halda, fransız mütəfəkkiri Russonun qarşısında 

diz çökür. Şiller təkcə Almaniyanın deyil, bütün insanity-

yətindir” (122, 46). Anatol Fransın özünəməxsusluğunu isə 

ədib belə ümumiləşdirir: “Tarix və sənəti ədəbiyyata qoşmaq 

fransız ədəbiyyatında Floberdən bəri gözəl bir irs olmuşdur. 

Hüqo, Balzak və Zolya da bu yolla yaratmışlar. Frans Anatol 

bu yolun ən incə sənətkarıdır. Fransın olduqca zərif və aydın 

bir üslubu var, oxucuya həzz verir” (122, 49). 

Floberin yaradıcılığını diqqətlə izləyən ədib onun 

“Salambo” əsəri ilə “Müqəddəs Antuanın aldanması” əsərini 

müqayisə edərək üstünlüyü “Salambo”ya verir. Y.V. 

Çəmənzəminlinin roman janrı ilə bağlı Stendalla polemikası 

da məntiqi cəhətdən diqqəti çəkməkdədir: “Stendalın fikricə, 

roman nağıl etməklə məşğul olmalıdır. Fəlsəfə və düşüncələr 

yürütmək yersizdir... Stendal dram üsülunu romana tətbiq 

edir... Stendalın roman texnikası, məncə, mümkün deyil. 

Qəhrəmanların danışığı ilə bərabər bir də düşüncələrini 

göstərmək təbiidir” (122, 59). 

Qeyd edək ki, Y.V.Çəmənzəminlinin Qərb mühiti və 

mədəniyyəti ilə bağlı düşüncələri onun bədii əsərlərinə də 
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sirayət etmiş, xüsusilə “Studentlər” və “17-ci il” romanlarında 

Rüstəm, Əli və s. obrazların fikir və mülahizələrində bu və ya 

digər şəkildə əks olunmuşdur. 

 

2.3. Bədii tərcümə – Qərb mədəniyyətini öyrənib 

mənimsəməkdə əsas vasitə kimi 

 

XX əsrin əvvəllərinin yaradıcı ziyalıları, xüsusilə yazıçı, 

şair və tənqidçiləri Qərb ədəbiyyatının öyrənilməsində, Azər-

baycan xalqının dünya mədəniyyətinə inteqrasiya edilməsində 

bədii tərcümənin mühüm vasitə olduğunu bildiklərindən, 

onunla ciddi məşğul olurdular. Onların özləri rus və Qərb 

dillərini öyrənib bilməklə yanaşı, bu dillərdən tərcümələr 

edərək xalqın istifadəsinə də verirdilər. 

Abbas Səhhət göstərirdi ki, müasir ədəbiyyatı inkişaf 

etdirmək üçün rus və Qərb ədəbiyyatından mümkün qədər çox 

tərcümə etmək lazımdır. Şair fikirlərini təsdiq etmək üçün 

Qərbi Avropa ədəbiyyatı tarixinə müraciət edərək yazırdı: 

“Qərbin tarixi, ədəbiyyatı bizə göstərir ki, onların ədəbiyyatda 

bu dərəceyi-kamala yetişməsinin səbəbi qədim Roma və 

Yunan ədəbiyyatını öz dillərinə tərcumə etmələri olmuşdur. 

Və lakin bizlər isə, hər şeydə olduğu kimi, ədəbiyyatımızda da 

haman qanuni-vüstaya yazıq bir halda qalmışıq. Bunun yeganə 

səbəbi odur ki, Avropa lisanlarına aşina olanlarımız türkcə 

bilməyə tənəzzül etməmişlər və həmçinin türkcə kamil bilən 

şairlərimiz əcnəbi lisanlarını öyrənməyə etina etməmişlər. 

Odur ki, həmin məhdud bir dairədən biz kənara çıxa bilməmi-

şik”  (58, 314). 
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XX əsrin əvvəllərində bu və ya digər platformada 

durmalarından asılı olmayaraq, demək olar ki, bütün yaradıcı 

ziyalılar bədii tərcümənin ədəbiyyat və mədəniyyətimizin 

dünya, xüsusilə Qərb mədəniyyəti ilə təmaslarının inkişafında 

aparıcı rolunu göstərirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, tərcümə 

üçün müraciət olunan əsərlərin seçilməsi müəllif və mütərcim-

lərin mənsub olduqları yaradıcılıq metodları və cərəyanları ilə 

müəyyənləşirdi. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

ədəbiyyatında romantizm meyilli şairlərin Qərb ədəbiyyatında 

ən çox müraciət etdikləri ədiblər də elə romantiklər idilər. 

A.Şaiq Əlibəy Hüseynzadə haqqında yazırdı ki, o, “... çox 

yenilik gətirmək, ədəbiyyatı məhdud bir çərçivədən kənara 

çıxarmaq istəyirdi. Bizi, gənc yazıçı və ziyalıları Qərb klassik-

lərinin sənət və yaradıcılıqları ilə tanış etməyə çalışırdı. Onun 

ədəbi, ictimai-siyasi fəaliyyəti gəncliyə müəyyən təsir 

göstərirdi... Əskidən bəri könlünün yeganə munisi olan alman 

şairi Hötenin “Faust”undan tərcümələr edərək “İblis” mövzusu 

ilə gəncliyi maraqlandırırdı. Xüsusən, o vaxta qədər bir  beyt 

belə yazmamış olan Hadini dilləndirirdi” (60, 201-202). 

Əslində “XX əsr Azərbaycan romantiklərinin ədəbi-

estetik görüşlərinin formalaşmasında Avropa romantiklərinin 

də payı vardır. Onların məqalələrində Şekspir, Hüqo, Volter, 

Russo, Kant, Spenser, habelə Şatobrian, Şopenhauerin, eyni 

zamanda, digər Qərb mütəfəkkirlərinin adlarına rast gəlmək 

olar. Bu onu sübut edir ki, Azərbaycan romantikləri öz fəlsəfi 

görüşləri ilə müəyyən mənada Qərbi Avropaya bağlı olmuşlar” 

(24, 79). 

“Qərbi Avropaya bağlı olmaq” isə əsasən “ötürücü” 
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ədəbiyyatlarsız mümkün olmadığı kimi, “ötürücü” ədəbiy-

yatlar da təkcə ötürücü rol oynamaqla kifayələnməmişlər. Bu 

prosesdə “M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, və A.Şaiq həm də rus 

və türk romantizminin nümunələrini, ənənələrini dərindən 

mənimsəmiş, estetik mülahizələrində tətbiq etmişlər. Bir az 

fərqləndirici mahiyyət güdsək, bu, inkar olunmaz faktdır ki, 

rus romantizmi Hadiyə və Cavidə nisbətən Səhhət və Şaiqin 

yaradıcılıq fəaliyyətində öz təzahürünü daha geniş tapmışdır” 

(24, 84). 

Lakin Qərbə heyranlıq hissi romantiklərdə şəksiz 

üstünlük təşkil edirdi. Tərcümə əsərlərinin seçilməsindən 

tutmuş, ədəbi-tənqidi mülahizələrə qədər romantiklər bu və ya 

digər münasibətlə tez-tez Qərb ədəbiyyatına müraciət edir, 

onlardan nümunələr göstərir, müqayisələr aparırdılar. 

Qərb ədəbiyyatından tərcümələr, Qərbin elm və mədəniy-

yət xadimləri haqqında müxtəlif səpkili məlumatlar daha çox 

“Füyuzat” jurnalında çap olunurdu. Jurnalın tərcümə əsər-

lərinin keyfiyyətinə xüsusi tələbkarlıqla yanaşması, tərcümə 

zamanı orijinalın ideya-mövzu, forma və məzmun bütöv-

lüyünün, üslub xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanmasını tələb 

etməsi bu mətbuat orqanında yüksək səviyyəli bədii tərcümə-

lərin yer almasını təmin edirdi. 

N.Gəncəvi, Firdovsi, A.Şiller, H.Hayne, Milton, Şekspir, 

Lev Tolstoy, Lermontov, Puşkin, Ö.Xəyyam və başqa 

sənətkarlardan edilən tərcümələr bu tələblər ödənildiyinə görə 

bəyənilirdi. Klassik Avropa və rus ədəbiyyatından edilən 

tərcümələr sırasında A.Cövdətin, Ə.Hüseynzadənin, 

A.Səhhətin, M.Ə.Rəsulzadənin, M.Hacınskinin tərcümələri 
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ayrıca hallanırdı (64, 210). 

Bədii sənətkarlıq ənənələrinin zənginliyi və ideya-estetik 

dəyərlərinin orijinallığı ilə maraq doğuran Avropa ədəbiyyatı, 

“Füyuzat”çılara görə, həm də sənətkarın şəxsiyyətinə və onun 

yaşadığı ictimai-tarixi mühitə qiymət vermək vasitəsi idi. 

Tərcümə zamanı həmin məsələlərin diqqət mərkəzinə 

çəkilməsi orijinal əsərlə onun tərcümə variantını, habelə 

müəllif ilə tərcüməçinin qarşılıqlı müqayisəsini, mənəvi-ədəbi 

ünsiyyətini araşdırmağa imkan verirdi. Bu baxımdan 

Ə.Hüseynzadə A.Cövdətin tərcümələrini yüksək qiymət-

ləndirir. Məsələn, Ə.Hüseynzadə Bayron haqqında danışarkən 

onu “asari-hürriyyətpərvəranə” sahibi olan “müəzzəm bir 

ingilis şairi” sayır, “asari-nəfisayi-ülviyyə!” deyə qiymətlən-

dirdiyi bədii irsinin türkcəyə tərcümə edilməsini mühüm bir 

ədəbi-mədəni təşəbbüs kimi nəzərə çatdırırdı. A.Cövdətin 

tərcümə etdiyi “Şilyon məhbusu”ndan danışarkən Ə.Hüseyn-

zadə bildirirdi ki, “Bayronun əşarını əvvəlcə rus və Avropa 

dillərində mütaliə etmiş idim. Lakin heç bir vaxt o asari-

bülənşamil məzkur dillərdə mənə öz dilimizdə olduğu qədər 

zövq və ləzzət verməyəcək idi. Mən o andakı zövq və 

məmnuniyyətimi tərif edəməm!.. Bayronun əşarını türkcə 

oxumaq nə böyük nemət, nə böyük səadət! Abdulla Cövdət 

Avropa şairlərini bəzən nəzmən, bəzən də nəsrən tərcümə edir. 

Fəqət hər hansı surətlə olur-olsun, bu tərcümələr fövqəladə gö-

zəl düşür. Adətən, əslindən heç vəchlə geri qalmayır...” (134). 

Qərb ədəbiyyatını, mədəniyyətini öyrənməkdə tərcü-

mənin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən bu sənət 

korifeylərinin tərcüməyə tələbləri də çox yüksək olurdu. 
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Diqqət yetirsək, Əli bəy Hüseynzadə “Avropa şairlərini bəzən 

nəzmən, bəzən nəsrən tərcümə edən” Abdulla Cövdətin  

Bayrondan tərcümələrini təhlil edərkən özünəməxsus romantik 

bir tərzdə həmin tərcümələrə olan çox yüksək tələblərini də 

ifadə etmiş olur və məhz bu tələblərə cavab verdiyi üçün onları 

tərif və  təqdir edirdi. Hansılardır bu tələblər? “Şilyon məh-

busu”nu əvvəlcə rus və Avropa dillərində oxumuş olmasına 

baxmayaraq, Əli bəy Hüseynzadə “o asari-bülənşamildən 

məzkur (rus və Avropa – T.A.) dillərdə” "öz dilimizdə olduğu 

qədər ləzzət” ala bilməmişdi. Bu romantik, bir qədər də emo-

sional təhlilin daxilində əslində tərcüməyə olan çox sərt bir 

tələb irəli sürülür: “Əslindən heç vəchlə geri qalmaması” 

tələbi! Nə az, nə çox! Yəni “Bayronun əşarını türkcə oxumaq” 

o zaman “nə böyük nemət, nə böyük səadət” olur ki, nəinki 

əslindən geri qalmasın, hətta heç vəchlə geri qalmasın! Mə-

lumdur ki, Əli bəy özü də tərcümələrinə bu tələblərlə yanaşır-

dı. Onun Hötenin “Faust”unun tərcüməsi adi bir bədii tərcümə 

olmaqdan çox yüksəkdə duraraq, bu əsərin bütün bədiiyatının, 

mifolojisinin, fəlsəfəsinin, hətta müəyyən mənada üslubiyyatı-

nın ədəbiyyatımıza gətirilməsi idi. Bu, təkcə Əli bəy Hüseyn-

zadənin  sənət qüdrətinin hesabına olmayıb, həm də tərcümə 

olunan əsərin düzgün seçilməsi hesabına idi. Çünki “Faust” 

onun “əskidən bəri ruhunun yeganə munisi olan alman şairi 

Hötenin” (A.Şaiq) əsəri idi, bu, birincisi; həmin əsər Əli bəyin 

özünün ən sevimli əsəri idi - bu da ikincisi. Əslində, bu 

deyimlər Əli bəyin tərcümə sənətinə münasibətini, ona olan 

tələblərini açıqlayan məqamlardır. Tərcüməçi tərcümə üçün 

seçdiyi əsərin ruhunu duymalıdır, yalnız dil elementləri 
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hesabına uğurlu tərcümə mümkün deyildir. “Füyuzat” məktə-

binin tərcümə prinsipləri gördüyümüz kimi, ən yüksək tələb-

lərlə müəyyənləşirdi. 

Bədii tərcümənin ədəbiyyatımızın inkişafının bu yeni 

mərhələsində son dərəcə zəruri olduğu bir məqamda çox diq-

qətəlayiq bir hal idi ki, bədii tərcümə praktikası ilə yanaşı, çap 

olunmuş tərcümələrə ədəbi-tənqidi münasibət ifadə olunur,  

deməli, milli tərcümə nəzəriyyəsi də yaranır və inkişaf edirdi. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun da bədii tərcüməyə, ümu-

miyyətlə, tərcüməyə xüsusi əhəmiyyət verməsi, şübhəsiz ki, 

çox təqdirəlayiq idi. Yuxarıda qeyd etmişdik ki, o bəzən hətta 

bir sıra yazıçılara bədii ədəbiyyatdan əl çəkib tərcümə ilə 

məşğul olmağı məsləhət görürdü. “N.Nərimanovun Qoqolun 

“Müfəttiş”indən etdiyi tərcümə” adlı məqaləsində Ə.Ağaoğlu 

həm məqaləsini həsr etdiyi konkret tərcümə haqqında, həm də 

ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda çox ciddi şəkildə mövcud olan, 

müasir səviyyədə elmi təhlillərə, qiymətləndirmələrə kəskin 

ehtiyacı olan tərcümə problemi haqqında maraqlı, dəyərli 

mülahizələr söyləyirdi. 

Ə.Ağaoğlunun bütövlükdə “kifayət qədər uğurlu” saydığı 

tərcümə haqqında məqaləsi əslində əsrin əvvəllərində tərcü-

mənin tənqidi və nəzəriyyəsi sahəsində mövcud olan boşluğu 

doldurmaq yolunda atılan ilk ciddi addımlardan biri idi. İstər 

Qərb dillərindən, istərsə də müxtəlif Şərq dillərindən edilən 

tərcümələrin çox böyük əksəriyyəti, ümumiyyətlə, təhlilə cəlb 

olunmurdu, ədəbi-tənqidin diqqətindən kənarda qalırdı və bu 

da çox zaman ədəbi-tənqidin onlara maraq göstərməməsi ilə 

deyil, əsasən tərcümənin təhlil meyarlarının olmaması ilə bağlı 
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olduğunu nəzərə alsaq, onda Əhməd bəy Ağaoğlunun bu 

sahədəki fəaliyyətinin əhəmiyyəti daha da aydın olar. 

Əgər Əhməd bəy Ağaoğluna qədər tərcümənin qiymət-

ləndirlməsində əsas meyar orijinalın mətninə ciddi riayət 

etmək idisə və bu zaman çox məqamlarda başqa qiymətlən-

dirmə, təhlil meyarları əsassız olaraq diqqətdən kənarda qalır-

dısa, artıq onun özü N.Nərimanovun “Müfəttiş”i tərcümə et-

məsi ilə bağlı yazırdı: “Tərcümə çox uğurlu edilmişdir, hər-

çənd bizim fikrimizcə, cənab Nərimanov hər iki dilin, Qoqolun 

hekayələrində xüsusən, rus dilinin xüsusiyyətlərini nəzərdən 

qaçırdığından, mətnə həddən artıq tabe olmuşdur və bunun 

nəticəsində orijinalda komizmin-kulminasiya nöqtəsinə çatdığı 

yerlər tərcümədə güclə gülüş doğurur: tatar (Azərbaycan – 

T.A.) və rus dillərinin komizmi, gülməli vəziyyətləri ifadə 

etmələri həmişə uyğun gəlmir. Buna baxmayaraq, cənab 

Nərimanovun əməyi diqqətəlayiqdir və arzu edərdik ki, 

müəllif onu yeni tərcümələrlə zənginləşdirsin və bunun üçün 

klassik pyesləri deyil, ümumbəşəri və müasir pyesləri seçsin” 

(39, 67). 

Göründüyü kimi, Ağaoğlu tərcümə ilə bağlı məqaləsində 

bir neçə mühüm məsələyə toxunur: 

– tərcüməçinin mətnə həddindən artıq tabe olmaması; 

– tərcümə dillərinin, xüsusilə tərcümə edilən dilin 

xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması; 

– tərcümə əsərlərinin düzgün seçilməsi; 

Ə.Ağaoğlunun tərcümə olunan əsərlərin klassik ədə-

biyyatdan deyil, müasir, ümumbəşəri ədəbiyyatdan seçilməsini 

tövsiyə etməsi, görünür, onun oxucuların müasirləri olduğu 



               

 

                   
T.M.ABDULLAYEVA                   AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ  FİKRİNDƏ QƏRBÇİLİK MEYLLƏRİ 

 

          
 

135 

dünya ilə tanış olmaq imkanı əldə etmək arzusu ilə bağlı idi. 

Lakin başqa bir məqaləsində Əhməd bəy Ağaoğlu özünün irəli 

sürdüyü bu prinsipə zidd çıxır, “müasir romançılar”ın, xüsusilə 

“realist” adlandırılanların çox darıxdırıcı, yeknəsəq olduqlarını 

söyləyir və “onların əsərlərini axıra kimi oxumaq üçün öz 

üzərində çox səy etmək, özünü məcbur etmək” lazım olduğunu 

söyləyirdi (39, 68). 

Beləliklə, aydın olur ki, XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət 

göstərmiş Azərbaycan şair, yazıçı, publisist və mütəfəkkir-

lərinin bədii tərcüməyə xüsusi önəm verməsi onların milli 

ədəbiyyatı zənginləşdirmək arzuları ilə yanaşı, həm də azər-

baycanlı oxucunu Qərb ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə tanış et-

mək, ona dünyanı tanıtmaq yolu ilə maarifləndirmək, milləti 

yüksək mədəni tərəqqiyə çatdırmaq arzuları ilə bağlı olmuş-

dur.    
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N Ə T İ C Ə 

 

XX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasının müstəmləkəsi olan 

Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının yeni bir dövrə qədəm 

qoyması milli mədəniyyətimizin də öz inkişafında keyfiyyətcə 

yeni mərhələyə yüksəlməsinə şərait yaratdı. Dövrün özü çox 

mürəkkəb, qaynar, ziddiyyətli olduğu üçün bu dövrü əks 

etdirən ədəbi-mədəni salnamə də eyni məzmunda idi. Bunun 

nəticəsi olaraq XX əsrin əvvəllərindəki ədəbi-mədəni gerçək-

liyin birtərəfli öyrənilməsi qabaqcadan hər cür araşdırmaların 

obyektivliyinə xələl gətirir, dövrün ədəbi-mədəni mənzərəsini 

düzgün əks etdirməkdə çətinlik yaradır. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandakı geniş xalq kütləsi, 

daha doğrusu, əyalətlərdə yaşayan əhalinin ictimai şüuru ilə, 

həmin yüzilliyin qabaqcıl meyillərinin təsiri altında forma-

laşmış, dünyanın qabaqcıl sənaye mərkəzlərindən birinə çevril-

miş və bu zəmində maddi və mənəvi mədəniyyətin sürətlə 

inkişaf etdiyi mərkəzdə – Bakıda yaşayan ziyalıların ictimai 

şüuru arasında böyük fərq, əslində dərin uçurum var idi. 

Əyalətdəki ictimai şüurda az qala orta əsr ətaləti davam etdiyi 

halda, sənaye və mədəniyyət mərkəzlərində, xüsusilə, Bakıda 

yaradıcı ziyalıların milli tərəqqi prosesinə güclü təkanverici 

fəaliyyəti, milli-tarixi inkişafı yeni mərhələyə hazırlayan 

ideallar işığında fədakarlığı meydana çıxırdı. Belə bir 

mürəkkəb ictimai-tarixi şəraitdə yaradıcı ziyalılarda Qərbə, 

Avropaya mədəni və ədəbi məzmun kəsb edən meyillər 

təşəkkül tapırdı. XX əsrin əvvəllərində rus və Qərb 

mədəniyyətlərinə xüsusi rəğbət və meyil dünya sivilizasiyasına 
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inteqrasiya olmaq zərurətinin dərkindən irəli gəlirdi. O dövrün 

maarifçilik hərəkatında qərbçilik meyillərini təmsil edən 

ictimai məfkurə sahibləri Həsən bəy Zərdabi, Nəcəf bəy 

Vəzirov, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd 

Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Yusif Vəzir Çəmənzə-

minli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Üzeyir Hacıbəyov, Haşım 

bəy Vəzirov, Hüseyn Cavid, Abbas Səhhət, Abdulla Sur, 

Məhəmməd Hadi, Firidun bəy Köçərli, Abdulla Şaiq, Ömər 

Faiq, Cəlil Məmmədquluzadə, Ələkbər Sabir, Əhməd 

Cəfəroğlu, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Əhməd Cavad, Nigar 

xanım, İbrahim Tahir, Səid Səlmasi, Axund Yusif Talıbzadə, 

Həsən Səbri və b. görkəmli mütəfəkkir ziyalıların son dərəcə 

fədakar, qaynar fəaliyyəti Azərbaycanda sənəti, ədəbiyyatı, 

mədəniyyəti, milli şüuru ümumbəşəri tərəqqi idealı işığında 

sürətlə inkişaf etdirirdi. Belə çox geniş fəaliyyət spektrində 

təbii olaraq, müxtəlif fikirlər, ideyalar, qütblər arasında, 

məfkurələr daxilində mübarizələr, çəkişmələr də gedir və son 

nəticədə bütün bunlar dövrün ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni 

gerçəkliyinin dialektik panoramını təşkil edirdi. 

Böyük, qlobal bir maarifçilik məfkurəsindən irəli gələn 

hərəkatda iki ədəbi-mətbu orqanın ətrafında birləşmiş 

“Füyuzat”çılar və “Molla Nəsrəddin”çilərin müəyyən prob-

lemlərə münasibətlərində fikir ayrılığı olsa da, onları qərbçilik 

meylləri birləşdirirdi. Zamanın, dövrün özündən gələn bir 

qaynarlıq, tələsiklik, milləti və xalqı çox tez bir zamanda şüur 

ətalətindən çıxarmaq arzusu və bu arzunu ən qısa bir zaman 

kəsiyində gerçəkliyə çevirmək ehtirası, milli istiqlaliyyət 

ideallarının gündəlik əməli işlərlə həyata keçirilməyə başlan-
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ması, habelə Azərbaycanın sivil dünyaya qovuşması prose-

sinin intensiv olaraq yüksələn xətlə getməsi gözəl bir 

gələcəkdən xəbər verirdi. Tənqid, teatr, publisistika, bədii 

yaradıcılıq, elm, təhsil, məktəbdarlıq, tərcümə sənəti – bütün 

bunlar xalqın xidmətinə, onun dünya mədəniyyətinə inteq-

rasiya olunmasına tabe etdirilmişdi. Azərbaycanın bir müstəm-

ləkə kimi daxil olduğu Rusiya imperiyasının mərkəzi şəhər-

lərində və əyalətlərində də böyük siyasi dəyişikliklər baş verir, 

dünyanın yenidən bölünməsi prosesi gedirdi. 

XX əsrin əvvəllərində milli ziyalıların, maarifpərvər 

yazıçıların Qərb və dünya mədəniyyətinə qovuşmaq isti-

qamətində irəli sürdükləri azadlıq yönlü fikir və düşüncələr, 

göstərdikləri səylər, vətənpərvər əməllər, çox təəssüf ki, 

xalqımızı yalnız qısa bir zamanda – Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyətinin timsalında (1918-1920) istiqlala gətirib çıxara bildi. 

Dünyanın yenidən bölüşdürülməsi nəticəsində 1920-ci ilin 

aprelində Azərbaycan bolşevik-kommunist  Rusiyası tərəfin-

dən yenidən işğal olundu və sovet imperiyasının tərkibinə 

qatıldı. Bu dəfəki işğal 70 ildən artıq bir müddətdə XX əsrin 

sonlarına – 1991-ci il 18 oktyabr tarixinə qədər davam etdi. 

Həmin tarixdə yenidən istiqlaliyyət qazanmış Azər-

baycan Respublikası, XX əsrin əvvəllərində müsəlman 

Şərqində yaradılmış ilk respublikanın – Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin varisidir. İndi müstəqil dövlətimizin ölkə 

daxilində və xaricdə apardığı siyasət,  sosial-iqtisadi və elmi-

mədəni quruculuq işlərinin müstəvisində hər cür ideoloji dik-

tatdan azad, yeni baxışla XX əsrin əvvəllərindəki Azərbay-

canımızda ədəbi-bədii fikrin, publisistikanın mədəni gerçək-
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liklərin obyektiv elmi araşdırılması bir zərurətə çevrilmişdir. 

Məhz bu zərurətə cavab olaraq ədəbiyyatımızın həmin dövrü 

son illərdə elmi-nəzəri fikirdə intensiv olaraq öyrənilməkdədir 

və təqdim olunan əsər də bu istiqamətdə atılan addımlardan 

biridir. 
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