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Həyatın gərçəklərini duymaq
Azərbaycan xalqının dünyasını genişlətmək üçün maarifli şəxslər
tərəfindən bir çox jurnallar nəşr edilirdi .Bunlardan “Füyuzat “ və “Molla
Nəsrəddin” xalqın inkişafında böyuk rol oynamışdır . Xalqın din altında
əzilmesinə özlərini savadlı sayan “çinovniklər “ tərəfindən incidilməsinə göz
yuma bilmədilər.Xalqı üçün hər şeylərini verməyə hazır bu şəxslər ,onlara
ən böyük zənginliyi - elmi verdi. Bir çox təqiblərə baxmayaraq insanlarını
qorumaq , yeni bir dünya yaratmaq ən böyük arzuları idi. Bu yolda
qarşılarına kim çıxsa da onları keçib Yeni Azərbaycan yaradacaqdılar .
Yeni Azərbaycan – savadlı , xalqını sevən ,din xadimlərinin idarə etmədiyi
hər bir uşağın oxuya biləcəyi bir Azərbaycan olacaqdı. Bu insanların
arzuları bir jurnalda - Füyuzat da əks olundu. "Füyuzat" kəlməsi mənşəcə
ərəb sözu olub, sözlük mənası həyat gərçəklərini duymaq, dərk etmək,
onlardan həzz almaq, feyziyab olmaq deməkdir.

"Füyuzat" jurnalının 1-ci nömrəsi 1906-cı il noyabrın 1-də nəşr olunub.
Jurnalın sponsoru maarifpərvər, milyonçu-mesenat Hacı Zeynalabdin
Tağıyev idi. Jurnalın səhifələrində onun baş redaktoru Əli bəy
Hüseynzadə ilə birgə Məhəmməd Hadi, Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyn

Cavid, Səid Səlmasi, Abdulla Şaiq, Əhməd Kamal, Əhməd Raiq və başqa
müəlliflərin müxtəlif mövzulu yazıları dərc edilirdi. Jurnal Azərbaycanda
neoromantizmi yaradan mətbuat orqanı kimi xarakterizə olunur. Jurnalın
əsas müəllifləri: Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Hadi, Mirzə Ələkbər
Sabir, Hüseyn Cavid, Səid Səlmasi, Abdulla Şaiq, Əhməd Kamal, Əhməd
Raiq.

Azərbaycan Xaq Cümhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında üç rənglə
(mavi, qırmızı, yaşıl) simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya-mənəvi
dəyərləri Əli bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füyuzatçıların tarixi

xidmətləri ilə bağlıdır.
"Füyuzat" jurnalı füyuzatçılıq jurnalistika məktəbindən
əlavə, Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ideyasını, konstitusiyalı azad
vətəndaş cəmiyyətini yaratmaqda mühüm rol oynadı.Çar Rusiyasının
monarxizmi və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə aparan "Füyuzat"çılar
rus inqilabçı-demokratları, türk tənzimatçıları, İran məşrutəçiləri və
başqalarının yeni cəmiyyət quruculuğu təcrübəsindən istifadə edir,
Azərbaycanda demokratizmin qələbəsinə çalışır, ictimai həyatda, milli
ədəbiyyat və mədəniyyətdə islahatların-reformaların aparılmasını məqsəd
bilirdi. Bu mənada "Füyuzat" və füyuzatçıların məşğul olduğu əsas
problemləri qısa şəkildə belə təsnif etmək olar: türkləşmək, islamlaşmaq,
avropalaşmaq (müasirləşmək), azərbaycançılıq; demokratik axtarışlar;

neoromantik ədəbiyyatın yaradılması; füyuzatçı jurnalistika məktəbinin
təsisi; dildə, fikirdə, işdə birlik konsepsiyasına əsaslanan ortaq türk dili,
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin yaradılması. "İttihad və tərəqqi" ideyasını
yürütmək və Turançılığı təbliğ etmək, ictimai-siyasi şüurda reformaların
aparılması, parlament və konstitusiya əsasında özünüidarə formasının
yaradılması, yenilikçilik hərəkatını gücləndirmək, söz və mətbuat azadlığını
müstəqil dövlət, sivil cəmiyyət və bütöv vətən ideyasına paralel şəkildə
inkişaf etdirmək və s.
"Füyuzat" və füyuzatçıların milli-tarixi və ictimai-siyasi xidmətləri sırasında
qeyd etmək vacibdir ki, onlar ənənəvi epiqon-birtipli düşüncə tipindən
imtina edir, yalnız "köhnə müsəlman" (M. Ə. Sabir) olaraq qalmır, Şərq və
Qərb elmi-nəzəri fikri, ədəbiyyat və mədəniyyətləri arasında sərhədlər
çəkmir, əksinə, onların dialoquna meydan açırdılar. Bu və digər
səbəblərdəndir ki. Ə.Hüseynzadənin irsi və onun formalaşdırdığı
füyuzatçılıq hərəkatının tarixi təcrübəsi indiki dünyaya inteqrasiya
zamanında mühüm aktuallıq kəsb edir.
Tolstoy, Höte, Russo, Monteskye kimi görkəmli simalar haqqında nisbətən
ətrafılı və dəqiq mə’lumatı Azərbaycan oxucuları ilə ilk dəfə bu jurnalda çap
olunan məqalə və tərcümələrdən almışdılar. Ə. Hüseynzadənin hələ
"Füyuzat"ın nəşrindən əvvəl təbliğ və şərh etdiyi "türklük, müsəlmanlıq və
avropaçılıq" şüarı, mahiyyət etibarı ilə bu gün ictimai həyatımızda özünə
yer tapan "azərbaycançılıq, müsəlmançılıq və müasirlik" doktrinasının
yaranmasında mühüm rol oynadı. Ə.Hüseynzadənin başçılıq etdiyi
"Füyuzat" jurnalı və eyni adlı ədəbi cərəyan əsrimizin
əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin inkişafında ciddi
xidmətlər göstərmişdir. Ayrı-ayrı ədəbi-ictimai problemlərə
münasibətlərində, xüsusən dil məsələsində "Füyuzat" və Cəlil
Məmmədquluzadənin başçılıq etdiyi "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbləri
arasında ciddi fikir ayrılığı vardı. Lakin, füyuzatçılar da xalqı
maarifləndirmək, onda öz tarixinə, çağdaş durumuna gözüaçıq münasibət
oyatmaq, mədəniyyəti və elmi yaymaq sahəsində geniş fəaliyyət
göstərmişlər.
Cəmi bir il fəaliyyət göstərən, bütövlükdə 32 sayı çap olunan "Füyuzat"ın
ədəbi məktəb yarada bilməsi böyük hadisədir. "Füyuzat"ın qısa zaman
ərzində ədəbi məktəbə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri də XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda çoxəsrlik romantik meyillərin ilk dəfə olaraq
romantizm ədəbi cərəyanına çevrilməsi prosesinin getməsi ilə əlaqədar idi.
Azərbaycan romantizmi hələ XVIII əsrdən başlayaraq gələn dünya
romantizm epoxasının axırıncı dalğalarından biri idi. "Füyuzat" keçən əsrin
başlanğıc dövrü ictimai-siyasi hadisələrinin və ədəbi axınlarının doğurduğu
romantizm hərəkatının əsas cəbbəxanasını təşkil etmək vəzifəsini yüksək
səviyyədə həyata keçirə bilmişdi. 1906-cı ilin noyabr ayında fəaliyyətə

başlayan "Füyuzat" jurnalı bir ildən sonra qapanmışdı. Lakin füyuzatçıların
fəaliyyəti sonralar da davam etdi, füyuzatçılıq romantizm cərəyanının
ədəbi-ideoloji əsası kimi yaşamaqla zaman baxımından bu istiqamətin
ömrünün uzanmasına təkan verdi. Bu mənada "Füyuzat"ın 1 noyabr 1907ci ildə çıxan axırıncı, 32-ci sayı onun "son tamaşasının enən pərdəsi" yox,
romantik düşüncəli füyuzatçılığın ideallaşdırılmış ucalan bayrağı kimi

görünməyə başlamışdır.
Füyuzatın ədəbiyyatın və mədəniyyətin inkişafında göstərdiyi xidmət
sayəsində bu gun Azərbaycan var oldu .Azərbaycan sadecə ad olaraq
qalmadı xalq özünü tanıdı .

Göyçay rayon MKS-nin filiallarında ” Füyuzat və bu gün “ “Füyuzat
yaradıcıları “ adlı söhbətlər, məruzələr ,dəyirmi masalar keçirmək tövsiyə
olunur . “ Füyuzatçıların dünyası” , “ Azərbaycan xalqı və Füyuzat “ ,
adlı sərgilər təşkil etmək olar.

