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Äzerfjaycan qadını tarix boyu ölkə
nin cəmiyyət və siyasi həyatında mü
hüm rol oynayıb. Onlardan biri də döv
rünün tanınmış yazıçı və jurnalisti Şəfi
qə xanım Əfəndizadədir. O, Azərbay
can Cümhuriyyəti parlamentinin ilk qa
dın əməkdaşı, həmçinin Cənubi Qaf
qazın ilk qadın jurnalistidir. Şəfiqə xa
nım Cümhuriyyət dövründə ən fəal qa
dınlardan idi. O, ali təhsil almamasına
baxmayaraq, həm publisist, həm də
pedaqoq kimi çox dəyərli fəaliyyətlə
məşğul olub. Eyni zamanda, Cümhu
riyyət parlamentində stenoqrafçı kimi
işləyərək, orada bütün Azərbaycan qadınlannı təmsil edib.

Zaqafqaziyada
ilk Azərbaycan dili
müəlliməsi
Şofiqa xanım Əfəndizadə 1882-ci
ildə Gürcüstanın tarixən türklərin yaşa
dığı Cavaxətiya bölgəsində, Axalsix ra
yonunun Azqur kəndində anadan olub.
Atası dövrünün müasir və mütərəqqi fi
kirli ziyalılarından olan pedaqoq Məm
məd Omin Əfəndizadə idi. O dövrün
şərtləri və imkansızlıqlar ucbatından
Şəfiqə xanım məktəbdə təhsil ala bil
məsə do, tanınmış pedaqoq Məmməd
Əmin Əfəndizadə ona həm do müəl
limlik edib. Şəfiqə xanım və bacısı Səi
də xanım ilk təhsillərini məhz ataların
dan alıblar. Oxumağı və yazmağı öyrə
nən Şəfiqə xanım bununla kifayətlən
məmiş, atasından həm do müasir el
min sirlərinə yiyələnmişdir.
1896-cı ildə 14 yaşında ikən Şəki
yə gələn Şəfiqə xanım burada atasının
işlədiyi “Darrüssiyada" məktəbinin
nozdindo qızlar üçün açılmış xüsusi
məktəbdə, cəsarət və vətənpərvərlik
nümayiş etdirərək Azərbaycan dili mü
əllimi kimi dərs deməyə başlayır. Lakin
burada çox qalmır. Azərbaycan qızları
nın oxumasını və maariflənməsini istə
yən məşhur xeyriyyəçi və milyonçu Ha
cı Zeynalabdin Tağıyev Bakıda ilk qız
lar məktəbini açır. Bununla da, müsəl
man Şərqində qadınların yüksək təhsil
almasının təməli qoyulur. Görkəmli icti
mai-siyasi xadim Nəriman Nərimanov
Məmmədəmin Əfəndizadəyə məktub
yazaraq, ondan qızını həmin məktəbdə
dərs deməyə göndərməsini xahiş edir.
Şəfiqə xanımın atası bu dəvətdən
məmnun qalır. Ancaq qızının dövlət
məktəbində təhsil almadığı üçün belə
bir hüququ olmadığını bildirir. Belə olan
halda Şofiqa xanım 1901-ci ildə Tiflisə
gedir. O, Tiflisdə Zaqafqaziya Ruhani
idarəsində imtahan verərək müəllimlik
attestatı alır. Sonra yenidən Bakıya qa
yıdaraq Rus-Müsəlman Qızlar Məktə
bində ana dilindən dərs deyir və qadın
savadsızlığına qarşı mübarizə aparan
ziyalılarla çiyin-çiyinə çalışır.
O dövrdə Şefiqə xanım Əfəndiza
dənin Azerbaycanın qız və qadınlannın
maariflənməsi üçün göstərmiş olduğu
mədəni davranış və cəsarət nümunəsi
böyük bir hadisə idi. Şəfiqə xanımın
tutduğu yol digərAzərbaycan qadınlannın maariflənmə hərəkatına qoşulması
na zəmin yaradır. Pedaqoji fəaliyyət
göstərən Şəfiqə xanım bu missiyası ilə
ilk azərbaycanlı qadınlardan biri kimi
adını tarixə yazdırır. Millətçi, vətənpər
vər və maarifçi Şəfiqə xanım məktəbdə
işləməklə yanaşı, yəni yaranan xeyriy
yə cəmiyyətlərinin tədris kurslarında
pulsuz çalışaraq qadınlann maariflən
məsi hərəkatında xc /riyyəçi xanımlarla
birlikdə yer alıb (Azərbaycan Dergisi
yıl; 23, Sayı;210, Nisan-Mayıs-Haziran,
Ankara, 1974, s, 20-30) O dövrdə icti
mai-siyasi şərait və mühit qadınlann
işləməsi üçün əngəllər yaratsa da, Şə
fiqə Əfəndizadə və onun kimi qadınlar
öz amallanndan dönməmişlər.
Şəfiqə xanım cəhalətin hökm sür
düyü bir vaxtda müəllimə, rəfiqəsi Sə
kinə Axundzadə ilə birlikdə dram dər
nəyi yaradaraq, qızlara teatr mədəniy
yəti, aktyorluq sənəti barədə məlumat
lar verir, dövrün mətbuat xülasələri ilə
tanış edirdi. Onun milli-mədəni ruhda
verdiyi təhsil və məlumatlar şagirdlərdə
Azərbaycan ədəbiyyatına maraq və hə
vəs yaradırdı. O, qızlara nəinki ədəbi

əsərləri, dərslikləri oxumağı, eyni za
manda, sərbəst, aydın, savadlı yazma
ğı da öyrədirdi. Gənc qızların yüksək
təhsil almasına çalışan Şəfiqə Əfəndi
zadə 1910-cu ilədək bu məktəbdə mü
əllimə işləyir. Fars, rus və ərəb dillərini,
Şərq klassik ədəbiyyatını dərindən öy
rənən Şəfiqə xanım, eyni zamanda,
qadın pedaqoji məktəbindəki müəllim
lik kurslarında da dərs deyirdi.

Azərbaycanın ilk qadın
jurnalistlərindən olan
Şəfiqə xanımın
birinci məqaləsi
“Şərqi-rus”da işıq üzü görüb
1903-cü ildə dövrün tanınmış si
malarından olan məşhur mətbuat xadi
mi Həsən bəy Zərdabinin dəstəyi ilə
publisist və bədii yaradıcılığa başlayan
Şəfiqə Əfəndizadə XX əsrin əvvəllərin
də Azərbaycanda baş verən bütün ha
disələrə münasibət bildirib, cəmiyyətin
ictimai-siyasi həyatında iştirak etməyə
çalışıb. O, fikir və mülahizələrini, təklif
və rəylərini xalqa çatdırmaq üçün mət

buna misal göstərmək olar.
Yazıçı dramaturq Cəlil Məmməd
quluzadənin məşhur “Ölülər” əsərinə
ilk rəyi yazan da pedaqoq, yazıçı və
publisist Şəfiqə xanım Əfəndizadə idi.
C.Məmmədquluzadənin “Ölülər" pyesi
ilk dəfə Bakıda 1916-cı ildə tamaşaya
qoyulub. Tamaşa zamanı Şəfiqə xanım
salonda bir qadının ağladığını görərək,
ona yaxınlaşıb. Nə üçün ağladığını so
ruşanda qadın “Bu ki, mənim həyatım
dır, çəkdiyim əzablardır”, deyə kövrək
səslə cavab verib. “Ağlama, bacım. Bu,
təkcə sənin yox, bütün Azərbaycan qa
dınlarının həyatıdır”, deyən Şəfiqə xa
nım onu sakitləşdirib. Bu hadisə onu
çox təsirləndirib və “Açıq söz" qəzetin
də “Ölülər” pyesi haqqında məqalə ya
zıb. Şəfiqə xanımın məqalələri “Dirilik",
“Dəbistan", “Füqara - Füyuzat”, “Açıq
söz" və digər mətbuat orqanlarında
dərc edilmişdi.

Zaqafqaziya
Müsəlmanlarının
Qurultayında qadın hüquq
larına dair gərgin müzakirə

19 may - 1 iyun 2020-ci il
(22),Mayıs, 1953, Münih) Belə ki, onun
bu məqaləsi azərbaycanlı ziyalıların İs
tanbuldakı fəaliyyətinin, “Əsirgəmə
dəmə-iyi” adlanan qadın xeyriyyə cə
miyyəti ilə azərbaycanlıların sıx əmək
daşlığının, eləcə də o cəmiyyətdə fəa
liyyət göstərən azərbaycanlıların fəaliy
yətinin öyrənilməsi, həmçinin Əlimər-dan bəy Topçubaşov və Əhməd bəy
Ağaoğlu ilə görüşlərinə, mətbuat tarixi
nin fakt və hadisələrinə aydınlıq gətir
mək baxımından da əhəmiyyətlidir.

Erməni qəzeti Azərbaycan
və Gürcüstan nümayəndə
heyətini “arzuolunmaz
heyət” kimi qələmə verirdi
Türkiyədə olduğu müddətdə Şəfiqə
xanım Əfəndizadə Əhməd bəy Ağaoğ
lu və nümayəndə heyəti ilə görüşmüş,
onunla əlaqəli təəssüratında aşağıdakı
sətirlərə yer vermişdir: “Əhməd bəy
həbs ediləndə mən də orada idim. Mən
orada ikən iki dəfə sorğu-sual edilmiş
di. Harada dünyaya gəldiyini, harada
təhsil aldığını, Türkiyəyə nə üçün getdi
yini və orada “İttihad” və “Tərəqqi" firqə-

Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin

İIk qadın əməxdaşı

buat orqanları ilə də əməkdaşlıq edirdi.
Azərbaycanın ilk qadın jurnalistlərin
dən olan Şəfiqə Əfəndizadə birinci
mətbu çıxışını “Şərqi-rus”da edib. Həm
jurnalist, həm də pedaqoq kimi maari
fin, elmin əhəmiyyətini “Dəbistan”,
“Rəhbəri’, “Məktəb” jurnallarında təbliğ
edirdi. Hər üç jurnalın nəşrində Şəfiqə
xanım Əfəndizadənin çox böyük rolu
olub. Onun jurnalistika və publisistika
sahəsində tanınması əsasən 19111912-ci illərdə çap olunan "İşıq” qəzeti
ilə bağlıdır. 1911-1912-ci illərdə Azər
baycan qadınının jurnalistika mühitinə
cəlb edilməsində bu qəzetin mühüm
rolu olub. Şəfiqə xanımın yaradıcılığın
da qadın azadlığı ən aktual və daha
çox müraciət etdiyi mövzu idi (Hüseyin
Baykara, Azerbaycan İstiklal Mücadelosi Tarihi, istanbul, 1951, s, 264-271).
Publisistik məqalə və hekayələrində
əsasən qadına münasibət, qadının cə
miyyətdə rolu və s. məsələlərdən bəhs
olunurdu. 1914-cü ildə xanım publisis
tin “iki yetim, yaxud Kərimin hümməti”
adlı bədii kitabı nəşr edilib. Onun uşaq
ların həyatından bəhs edən “iki qızın
söhbəti", “Şəkər alması”, “İlk məhəb
bət”, “Röya”, “Müəllim nədir” və “Müka
fat" adlı hekayələri o dövrün mətbuatın
da dərc olunub. Ərəb, fars və rus dillə
rini yaxşı bilən Şəfiqə xanım bəzi əsər
və məqalələrin tərcüməsini də etmişdi.
(Tadeusz Swietochowski, Müslüman
cemaatton Ulusal Kimliğe Rus Azer
baycanı 1905-1920, Bağlam yayınları,
istanbul 1988, 123-125). O, sadəcə
özünün deyil, eyni zamanda, şagirdlə
rinin də ictimai həyatda fəal rol alması
nı təmin etmək üçün onların yazılarını
da mətbuatda dərc etdirirdi. Şəfiqə xa
nımın şagirdi olan Nabat xanım Nərimanovanın “Dəbistan” jurnalının 7-ci
nömrəsində dərc olunan məqaləsini

1917- ci ilin aprel ayında Bakıda
Zaqafqaziya Müsəlmanlannın Qurulta
yı keçirilmişdi. Islamiyyə binasında ke
çirilən qurultayda kişilərlə bərabər üç
qadın da iştirak etmişdi. Bunlar, Tiflis
dən Sara Talışinskaya, Bakıdan Şəfiqə
Əfəndizadə və Sara Vezirova idi. Qu
rultayda iştirak edən qadınlar arasında
ən fəalı Şəfiqə xanım idi. Onun çıxışı o
dövrdə təhsil almasına əngəllər yaradı
lan Şərq qadınlannın maariflənməsi,
qadın məktəblərinin və təatriannın açıl
ması ilə bağlı olduğu üçün müzakirəyə
səbəb oldu. Fars, rus və ərəb dillərini
yaxşı bilən, şərq ədəbiyyatını mükəm
məl öyrənən, Avropa mədəniyyəti ilə
yaxından tanış olan Şəfiqə xanımın sə
lis, aydın və savadlı çıxışı hamını hey
ran etmişdi. Şəfiqə xanım çıxışının so
nunda qadınların maariflənməsi üçün
yeni məktəblərin və teatriann açılması
nın vacibliyini vurğulamışdı. Onun çıxı
şı salonda böyük əks-səda doğurdu.
Dərhal şəriət nümayəndələri buna kəs
kin münasibət bildirdi. Azərbaycandan
gələn Şəfiqə Əfəndizadə və Sona Talışinskayanın çıxışı qurultay nümayən
dələrini qadın məsələsinə ciddi müna
sibət bildirməyə vadar etdi.
1918- ci ilin martında ermənilər tə
rəfindən törədilən soyqırımı Şəfiqə xa
nımın da həyatına ağır zərbələr vurdu.
Həmin ərəfədə onun Bakıdan Azərbay
can heyəti ilə Axıskaya səfəri uzun
çəkmir. Şəfiqə xanım və yoldaşları bir
müddət Qubada, Azqurda qaldıqdan
sonra istanbula getməyə məcbur olur
lar. “Yol əsnasında gördüklərim” yazısı
vətənpərvər jurnalistin doğma diyarı
Axıskaya səfəri zamanı yol qeydləridir.
Şəfiqə xanımın bu yazısı tarixi faktlar
baxımından da maraq doğurur. (Mirze
Bala Mehmetzade, “28 Mayısa Doğru”,
Birloşik Kafkasya dergisi, No:5

sinə nə vaxt daxil olduğunu, eləcə də
fəaliyyətini öyrənmək məqsədi ilə bir
çox suallar vermişdilər. Parisdə keçiri
ləcək Versal Sülh Konfransında Azər
baycan nümayəndə heyətinin tərkibin
də Əhməd bəy Ağaoğlu da vardı. Azər
baycan nümayəndə heyəti istanbula
gələn günün səhərisi fransız dilində çı
xan qəzetlərin çoxu və xüsusən erməni
lərin fransız dilində nəşr etdiyi “Renaissanse” qəzeti Əhməd bəy Ağaoğlunu
müttəfiqlərə qarşı qoymuş və onu türk
parlamentində Antantaya qarşı mübari
zə aparmış fəal jurnalist kimi təqdim
edirdi. Əlimərdan bəy Topçubaşovun
Bakıya göndərdiyi hesabatda qeyd edi
lirdi ki, “ittihad” və ‘Tərəqqi” partiyası
nın, xüsusilə ‘Tələt-Ənvər kabinetinin”
bütün günahlarını Əhməd bəy Ağaolunun adına yazırlar". Bununla kifayətlən
məyən “Ronaissanse” qəzeti Əhməd
bəy Ağaoğlunu və bütün Azərbaycan və
Gürcüstan nümayəndə heyətini “arzuo
lunmaz heyət” kimi qələmə verirdi. Biz
bu gün də dünyanın hər bir tərəfinə sə
pələnmiş ermənilərin analoji şəkildə
Azərbaycana qarşı apardıqları kampa
niyanın, çirkin əməllərinin şahidiyik.
Əhməd bəy həbs olundu və sürgünə
göndərildi. Onunla birlikdə 23 nəfər
həbs olunmuşdu. Onlar əvvəlki həbs
olun-ımuş-ıla-ırın yanına göndərilmə
mişdi, ən sərt həbsxana hesab edilən
“Bəkir ağa bölüyündə" saxlanılırdılar.
Azərbaycan nümayəndə heyəti mən İs
tanbuldan çıxdığım gün - aprelin 4-də
hələ də istanbulda idi. Mən onlarla ap
relin 3-də görüşdüm. Həmin gün fran
sızlardan Ceyhun bəy Hacıbəyov, Mə
hərrəmov və bir neçəsinin adına izn ka
ğızı gəlmişdi. Nümayəndə heyəti bir
neçə dəfə təkrar müraciət etdiyi üçün
bu dəfə artıq müraciətə lüzum görmə
yib, yola düşmək fikrində idi”.

“Analar! Qızlarınızı oxııdun!”
Bakıda vəziyyətin normallaşdığı
xəbərini alan Şəfiqə xanım son dərəcə
sevinir və qayıtmaq istəyir. Ancaq qa
yıtmaq üçün icazə sənədi almaq lazım
idi. Əiiməmdan bəy Topçubaşov onlara
azərbaycanlı olduqlanna dair sənəd ve
rir. Batumiyə gəlib bu şəhərdə də bir
çox faciələrin şahidi olan Ş.Əfəndizade
cu
1919ildə Bakıya qayıdır. Şəfiqə xa
nım ‘'Təşkilatın qadınlara təsiri’adlı mə
qaləsində qəlbini qürur hissi ilə doldu
ran və yeni yaranmış Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin bir illiyini alqışlayır,
müsəlman-türk qadınlannın da təşkilat
lanmasını arzulayır. Şəfiqə xanıma gö
rə, bir millətin qadınlan kişilərlə bərabər
hüquq əldə etmişsə, qadınlar da, bu hü
quqdan istifadə etməyib mərhum qalır
larsa, o millet irəli gedə bilməz. Qadın
h'jquqlannın müdafiəçisi Şəfiqə xanım
Əfəndizadə bu məqaləsində "Hürriyyət
verildi. İstibdad zənciri qınldı, Azərbay
can hökuməti təşkil olundu. İndi daha
dəyəcək bir sözümüz qaldımı?!" dəyə
rək, bu məsələdə qadınlann passiviiyini
tənqid etmiş, onian qabaqcıl ölkələrin
qadınlannın inkişaf tarixlərini öyrənmə
yə, nəticə çıxarmağa çağırmışdı.
Cümhuriyyət dövrünün ziyalı qa
dınları əsasən mədəni-maarifçi, sosial,
ictimai sahədə fəaliyyət göstərirdilər.
Həm pedaqoji, həm də publisistik fəa
liyyətlərinin kökündə maarifçilik missi
yası duran bu xanımlar heç də dövrün
kişilərindən geri qalmırdılar. Buna sə
bəb, əslində, Cümhuriyyət hakimiyyəti
nin qadın məsələsi və qadın hüquqları
istiqamətində apardığı düzgün siyasət
idi (Afgan Veliyev, Azerbaycanda Yenileşme ve Milliyetçilik Harekatı, Kaprol
İlctişim yayınları, İstanbul, 2005, s,
140-143). Şərqdə ilk dəfə olaraq qadı
na seçkidə iştirak etmək hüququ veril
mişdi. Yeni qız məktəbləri açılır və xa
nımlar hazır kadr kimi cəmiyyət üçün
yetişdirilirdi. Məhz, bu addımlar cəmiy
yətdə qadının rolunu artırırdı. Şəfiqə
xanım həm parlamentdə stenoqramçı
işləyir, həm gimnaziyada dərs deyir,
həm də publisistik fəaliyyət göstərirdi
(Mirze Bala Mehmetzade, "Kadınlara
Hürriyyet”, Azerbaycan dergisi, Yıl: 3,
Sayı: 12, Mart, 1954, Ankara, s, 2-4) is
tiqlal aşiqi, vətən fədaisi Şəfiqə Əfəndi
zadə publisistikasında dövrünün prob
lemlərinə əsl jurnalist mövqeyindən ya
naşıb, vətənpərvər şəxsiyyət kimi xal
qın üzləşdiyi çətinliklərə münasibət bil
dirib. Azərbaycan qadınlarını daim təh
silli, savadlı, dünyagörüşlü görmək is
təyən Şəfiqə xanım Əfəndizadə “Ana
lar! Qızlarınızı oxudun!” deyə qadınlara
müraciət edib.

Ayna Sultanova, Mirvarid
Dilbazi və başqaları Şəfiqə
xanımın şagirdləri olub
Sovet hakimiyyəti illərində də o,
maarifpərvər qadın kimi qızlann yüksək
təhsil alması naminə əvəzsiz xidmətlər
göstərib. 1920 ci ildə Əli Bayramov klu
bunun təşkilində fəal iştirak edib, orada
yaradılmış savadsızlığın aradan qaldırıl
ması kurslannda dərs deyib. Bu illərdə
də müəllimliklə yanaşı, publisistik fəa
liyyətini davam etdirib. 1923-cü ildə
nəşrə başlayan “Şərq qadını’jurnalının
redaksiya heyətinin üzvü seçilib, juma
lın məsul katibi və bədii ədəbiyyat şö
bəsinin müdiri olub. Jurnal o zaman
onun haqqında yazırdı: “Şəfiqə xanım
bütün Zaqafqaziyada ilkAzərbaycan di
li müəlliməsi və bununla yanaşı, ilk
Azərbaycan qadın jurnalisti ve publisis
ti olmuşdur (1924- cü il, N1)’. 1932-ci ile
qədər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan
Şəfiqə xanım Zaqafqaziyada, Qafqaz
da, Moskvada keçirilən qadın konfrans
və qurultaytannda nümayəndə kimi işti
rak edib. Onun şagirdləri içərisində res
publikamızın görkəmli dövlət xadimi
olan Azərbaycan SSR-nin maarif üzrə
xalq komissan Ayna Sultanovam, Azər
baycanın Xalq şairi Mirvarid Dilbazini
və başqalarını qeyd etmək olar.
Susaraq yaşayan, hislərini cilovla
mağı bacararaq, sovetlərin 1937-ci il
kimi dəhşətli bir faciəsindən xilas olan
və hər gecə qapısının döyüləcəyi qor
xusu ilə bəraət illərinə gəlib çatan Şefi
qə xanım 1959-cu il iyulun 29-da haqq
dünyasına qovuşub. Hazırda Bakı şə
həri Yasamal rayonundakı 13 saylı
məktəb Şəfiqə Əfəndizadənin adını
daşıyır.

