Türküstan
Aynurə
Əliyeva
✓
\ jr

şeiri olmuşdur. Rəsmi
dairələrdən
icazəsiz
nəşr etdiyi ikinci sayda
isə, Müznib milli gəncli
yi, öz haqqını tələb et-

F.Köçərli adına

nahlandıraraq belə yaz
“Namusu qatı,
qarət etməklə qazanmak
olmaz, bəlkə hüquqi-və
tən yolunda ölməklə olar.
Görürsünüzmü, ata babadan
qalan torpağımız zalımın çoxlu
ğundan bir taxta pul mənasında
olmuş; bu gün səhər kark ol
maqla məhv nabud olmadığımız
dəxi mühəkkek olmuşdur. Əli
mizdən gedən ihtiyaratm istirdadına çalışmaqla sübut oluna
bilər”. “Hilal” 1911-ci ilin ilk ay
larında bağlanır. Şairin yayınlamağa başladığı “Şihab-sağıb”
dərgisinin də aqibəti eyni olar.
1911 -ci ildə də Müznib hökumə
tə istiqamətli yazılarına görə,
əvvəl qısa müddət üçün həbs

kitabxanasının
mışdır:
metodisti

Bu gün biz milli-azadlıq tari
ximiz barədə iftixar doğuracaq
çoxlu məlumatlara malikik. La
kin bir zamanlar bu tarixin kiçi
cik bir səhifəsindən bələ xəbər
siz olduğumuzu gənc nəsil həç
ağlına bələ gətirmir. Bəli, dün
ya dəyişir, zamanın hökmü ilə
bağlı qapılar açılır. Unudulmuş
tariximiz aydınlaşır. Bir zaman
lar qaranlıqlar içərisində olmuş
keçmişin məhrumiyyət dolu ha
disələri bu gün müstəqil res
publikamızın şanlı tarixinə çev
rilir. Məhz bu tarix bizi öyrədir,
Özümüzü daha da dərindən
dərk etməyə səsləyir.
Biz iftixar ediləcək Azər
baycan tarixini yaratmış onlar
ca böyük nümayəndələrini bu
gün minnətdarlıq hissi ilə yad
ədirik. Nə qədər təəssüflü olsa
da, dəmək lazımdır ki, milli icti
mai fikir tariximizn iftixar doğu
racaq bələ şəxslərinin həç də
hamısını yad ədə bilməmişik.
Bələ şəxsiyyətlər isə olduqca
çoxdur. Bu şəxslərdən biri, XX
əsrin əvvəlləri və sovət haki
miyyətinin ilk illərində yaşa
mış, həyatını, xalqının .milli
azadlığı uğrunda mübarizəyə
qurban vərmiş vətənpərvər şa
ir, publisist və ədəbiyyatşünas
alim Əliabbas Müznib Mütəllibzadədir.
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ini nəşr etdikdən sonra, yeni
dən təqiblərə məruz qalır. Az
sonra isə jurnal bağlanır. Daha
sonra Müznib “Türkün səsi’ad
lı bir qəzet çıxartmaq fikrinə
düşsə də, rəsmi dairələrdən la
zım olan izni ala bilmir. 19131917-ci illəri arasında Müznib,
milli yayım səhnəsində gəniş
bir şəkildə çalışır. Şair özgün
əsərlərlə birlikdə Şərq və Qərb
ədəbiyyatından da tərcümələr
ədir. Öz əsərlərindən və tərcü
mələrdən ibarət olan onlarla ki
tab yayınladır. Rus imperiyası
nın süqutundan sonra Müznib
ədəbi və siyasi sahələrdə daha
gəniş fəaliyyət göstərir. 1919cu ildə yəni Azərbaycan Cümhuriyətinin Dövlət Marşını yazır.
Respublikanın rəsmi nəşr orqa
nı olan “Azərbaycan’ qəzetində
Türklüyün tarixi və məsələləri
üzərinə bir ardıcıl məqalələr

nəşr etdirir.
Sovet rejimi dövründə bir

yorulmaz jurnalist, şair və ədə
biyyat mütəxəssisi Əliabbas
Müznibin 27 avqust 1937-ci ildə
güllələndiyi qeyd edilir.
1956-cı ildə dövlət tərəfin
dən günahsız olduğu etiraf edi
lib, ölümündən sonra bəraət
edən Müznibin əsərləri hələ də
tam toplanıb nəşr olunmamış,
yaradıcılığı tədqiq edilməmiş

türkist” və “panislamist” kimi
məhkum edilib. Yenə Sibirə
göndərilmiş, 1938-ci ildə orada
da vəfat etmişdir. Beləliklə,
ədəbi-içtimai həyata “Müqəssir’
imzası ilə atılmış Ə.Müznib öm
rünü müqəssir kimi də başa
vurmuşdur.
Əliabbas Müznibin həyat
tarixçəsi göstərir ki, onun seç

Azərbaycan Cümhuriyətinin
Dövlət Marşını yazan şəxsiyyət
Günahsız müqəssir - Əliabbas Müznib
dir.

Əliabbas Müznibin həyat
tarixçəsi XX əsrin əvvəlləri
Azərbaycan xalqını ibrətamiz
hadisələrindən biridir. Şairin
hələ yüz ilə yaxın tarixin ibrətamizliyi barədə yazdığı aşağıda
kı misallar bu gün onun özünə
nə qədər də aiddir:
Cahanda her keşin rəhnümasıdır tarix,
Əsiri-zülmeti-qehrin ziyasıdır tarix,
Hüquqi seib olunan millətin bu gün mence,
Hünərli, qüweli tek bi xudasıdır tarix.

1883-cü ildə Bakıda doğu
lub. Ədəbiyyatda Müznib təxəl
lüsü ilə tanınan müəllifin əsl adı
və soyadı Əliabbas Mütəllibzadədir. Müznib də bir çox yazıçı
və şair çağdaşları kimi ədəbiy
yat və mətbuat aləminə 1905-ci
ilin Rus qiyamından sonra gəl
miş və iti qələm, üsyankar ruhu,
milliyyətçi və türkçü inancları
ilə, qısa zamanda ədəbi dairə
lərdə böyük maraq toplamışdır.
O, ilk əvvəl, mollaxanada təhsil
almış, bir müddət də rus-tatar
(Azərbaycan) məktəbində da
vam etmişdir. Fars və rus dillə
rinə, Türk tarixinə dair geniş
məlumatlarını şəxsi oxuma yolu
ilə əldə etmiş və bu mövzularda
dövrünün məlumatlı şəxsiyyət
lərindən biri kimi tanınmışdır.
İlk şeirlərini 1907-ci ildən
başlayaraq “Təzə Həyat”, “İtti
faq”, “Zənbur” kimi qəzet və jur
nallarda nəşr etdirən Əliabbas
Müznib, qısa bir müddət sonra,
1910-cu ildə “Hilal" adlı bir qə
zet nəşr etdirmiş; həddindən ar
tıq tənqidçi ruhu və ifşaçılığı ilə
diqqəti çəkən bu qəzetin ilk sa
yı hələ mətbuatda ikən müsadi
rə olunmuşdur. Buna səbəb
Müznibin “Hökumət, ah bir in
san yeyən qurd, nə pul qoyar nə
bir yurd” misraları ilə başlayan
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olunur və günahlandırılır. Daha
sonra isə, çar hökuməti tərəfin
dən ömür boyu Sibirə sürgün
edilir.
Amma isyankar ruhlu şair,
Sibirdə də yazmaqdan qalmayır. Burada yazmış olduğu şeir
lərini Bakı mətbuatında nəşr et
dirir. 1913-cü ildə Romanovlar
sülaləsinin qurulmasının 300 ili
qeyd olunduğu sırada, Müznib
də əfv olunaraq Bakıya qayıdır
və yenidən mətbuat və nəşriy
yat aləminə atılır. 1914-cü ilda
böyük qardaşı Əbülfəz Mütəllibzadənin adına “Dirilik” adlı bir
məcmuə qurur. “Müsavat” parti
yasının lideri, Azərbaycan Par
lamentinin ilk başçısı Məmməd
Əmin Rəsulzadənin “Milli diri
lik” adlı ardıcıl yazıları ilk dəfə
bu jurnalın sahifələrində nəşr
olunmuşdur.
Azərbaycanda
türkçülük fikrinin yayılmasında,
Müznib və onun “Dirilik” jurnalı
ətrafına yığdığı ədəbi qüvvələr
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
1915-ci ildə Müznib bu jurnalın
səhifələrində Rus imperatoru
Deli Petronun Türk-Müsəlman
düşmənliyi ilə dolu “Vəsiyyət”

müddət 1920-1926-cı illər ara
sında Müznib yenə mətbuatda
çalışır. Amma, burada ona hər
zaman millətçilik sahəsində
köhnə yazdıqları xatırladılır və
nəhayət, 1926-cı ildə, erkən
yaşda təqaüdə ayrılmağa məc
bur edilir. Türkçü və milliyyətçi
olduğu üçün Müznib Sovet döv
ründə də, Çar dövründə olduğu
kimi təzyiq və sərt reaksiyalara
məruz qalır.
Həyatının 20 ilini mətbuata
həsr etmiş Müznib, 1926-cı ildə
44 yaşında mətbuatdan ayrılır;
siyasətdən tam uzaqlaşır və
ədəbiyyat araşdırmacılığı ilə
məşğul olur. 1927-1937-ci ara
sında, XIX-XX əsr. Azərbaycan
ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlə
rindən ibarət olan on kitab yayınlayır. Bütün bu əsərləri özü
yığmış, onlara gəniş ön söz, bioqrafi və şərhlər əlavə etmişdir.

1937-ci ildə yenidən həbs
olunan Müznib XX əsr Azərbacan ədəbiyyatının bir sıra ta
nınmış şəxsiyyətləri kimi, milliy
yətçiliklə və pantürkizmlə ölüm
cəzası hökm olundu. Son za
manlarda ortaya çıxan sənədlər,

Ə.Müznib tərcüməçilik ilə də
məşqul olurdu. 1910- cu ildə
“Min bir gecə” nağıllarından tər
cümə etdiyi bir parçanı “Əlifleyla” adı ilə çap etdirmişdir. “Ürək
yanğısı” və “Tikan kolu” əsərləri
oxucularının çox sevdiyi kitablarındandır. Uzun illər ərzində
topladığı el aşıqlarının, xalq söz
sənətkarlarının əsərlərini 1926cı ildə “Aşıq Pəri və müasirləri”
adlı kitabda çap etdirmişdir.
Bəli, tarix ən böyük ibrət
dərsidir. Bu ibrət dərsini Əliab
bas Müznibin həyat tarixçəsin
də də aydın görmək olar...
“Müznib” imzası Əliabbas
Mütallib oğlu Əhmədovun ədəbi
təxəllüsüdür. “Müznib” sözü
ərəb dilində günahkar, müqəs
sir mənasındadır. Qəribə olsa
da, bu imza ilə Əlabbas Mütəllibzadənin şəxsi həyatı arasın
da bir çox sıx bağlılıq vardır. Elə
bil ki, hələ yaradıcılığının ilk
çağlarında taleyin onun adına
yazmış olduğu cəza hökmünü o
qabaqcadan bilmiş, buna görə
də özünə belə bir ədəbi təxəllüs
seçmişdir.
Əliabbas Müznib həyatı bo
yu öz ictimai ideyalarına görə
üç dəfə müxtəlif vaxtlarda cəza
ya məhkum olmuşdur. Birinci
dəfə 1912-ci ildə çar hökuməti
onü xalqı milli-azadlıq qiyamına
çağıranlar sırasında Sibirə
ömürlük sürgün etmişdir. O,
1913-cü ildə Romanovlar süla
ləsinin üç yüz illik yubileyi mü
nasibəti ilə əhvi-ümumiyyəyə
düşmüşdür. İkinci dəfə Əlabbas
Müznib 1914-cü ildə dini-fana
tizmi tənqid etməsinə görə Bakı
ruhanilərindən şeyx Qəninin
ölüm fitvasına məruz qalmışdır.
Əlabbas Müznib üçüncü ağır
cəza hökmünə 1937-ci ildə dü
çar olmuşdur. Lakin o, taleyin
onun adına yazdığı bu cəza
hökmündən yaxa qurtara bilmə
miş, bir “burjua millətçisi”, “pan

miş olduğu ədəbi təxəllüs ilə
mənsub olduğu nəslin taleyi
arasında da bir yaxınlıq olmuş
dur. Məlum olur ki, belə bir cəza
və ittihama hələ XIX əsrin əv
vəllərində onun ulu babası-Bakının sonuncu xanı Hüseynqulu
xan da məhkum edilmişdir.
Nəslin qanlı tarixi 1806-cı ilin
əvvəllərində çar generalı Sisiyanovun Bakını işğal etmək is
tədiyi zaman öldürülməsi ilə
başlanmışdır.
Bu hadisə sonralar Bakı
əhalisi üçün böyük hadisələrə
səbəb olur. Çarizmin işğalçı cə
za dəstələri xalqı qılıncdan ke
çirir, Hüseynqulu xan vətənin
dən didərgin düşür. Ə.Müznib
bu qanlı hadisələri ulu babası
Hüseynqulu xana həsr etdiyi
“Təəssürat", başlıqlı bu şeirində
dərin hüznlə yad etmiş, şeirin
üzərində “Ulu babamı xatırla
ma’ sözlərini yazmışdır. Sovet
hakimiyyətindən əvvəl qələmə
aldığı bir sıra yazılarında Əliab
bas Müznibin çarizmin Azər
baycan xalqının başına gətirdiyi
faciələri dəfələrlə yad etmişdir.
1919-cu ildə Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyətinin bir il
lik yubileyi münasibətilə çap et
dirdiyi məqaləsində o bu faciəli
keçmişi-“Bir əsrdən ziyadə bir
müddətin içində tökülən hesab
sız qanların bahasına zalımların
yədi-asibanəsindən əxz edi
lən..’ bir gün kimi xatırlayırdı.
O, şəxsi arxivində saxlanılan,
təxminən 1920-ci ilə aid qeyd
lərdən birində XIX əsrin əvvəllə
rində çarizmin Bakını işğalı ha
disələrini xalq ədəbiyyatından
aldığı bir şeir parçasında bu cür
təsvir edirdi:

Yürüdü qoşunu xanın iləri,
Görcək bunu ruslar çəkildi geri,
Düşmənlərdən təmizlədik şəhəri,
Bakı şehri sevimli yurdumuzdur.
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