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etti. 1905'te gerçekleşen Meşrutiyet in
kılabı'nı destekledi. Necef'te diğer iki 
büyük müctehidle birlikte bu inkılabı te
yit eden fetvalar verdi; meşrutiyetin is
tikrarı için mücadele etmeyi bir nevi ci
had ve ona karşı çıkmayı irtidad (dinden 
dönme) saydı. 1907'de tahta geçen Mu
hammed Ali Şah'tan İslamiyet'in emir
lerine uymasını. iran'da endüstri ve mo
dern ilimleri teşvik etmesini ve yabancı
ların iran'ın iktisadi zenginliklerini istis
marlarına son vermesini istedi. 

Haziran 1908'de meclis şah tarafın
dan kapatılınca Ahund meşrutiyetin tek
rar kurulması için büyük gayret göster
di. İngiliz. Rus. Fransız. Alman ve Os
manlı devletlerine Muhammed Ali Şah'a 
yardımda bulunmamalarını isteyen tel
graflar çekti ve İran halkının şahın hükü
metine vergi ödemesini haram ilan eden 
bir fetva verdi. Şahı devirmek için Kaf
kas müslümanlarını iran'daki kardeşle
rini desteklemeye davet etti. 1908' de 
istanbul'da meydana gelen olaylardan 
sonra Genç Türkler'i tebrik etti ve her 
iki ülkede -Osmanlı Devleti'nde ve iran'
da- meşrutiyetin desteklenmesini iste
di. Bütün bu teşebbüsler sonuç verme
yince Ahund 1909 yılının ilkbaharında 

Necefte büyük bir taraftar topluluğunu 
yanına alarak bizzat iran'a gitmek için 
hazırlıklara başladı.. Fakat 15 Temmuz'
da Tebriz'den Tahran'a gelen bir meşru
tiyet ordusu şahı devirdi. Yeni mecliste 
şeriata uymayan bazı kanunların çıkarıl
ması üzerine Tahran·a bir protesto tel
gratı gönderen Ahund'un meşrutiye

ti desteklediğine pişman olduğu söyle
nir. 1911'de Muhammed Ali Şah'ı yeni
den tahta geçirmek maksadıyla Ruslar 
iran'a saldırınca Ahund yine büyük bir 
gönüllü ordusu toplayıp Ruslar aleyhine 
savaşa katılacağını açıkladı. Ancak 13 
Aralık 1911'de evinde ölü olarak bulun
du. Rus ajanları tarafından öldürülmüş 
olması ihtimali ileri sürülmüştür. 

Siyasi faaliyetleri belli bir sonuç ver
mediyse de fıkıhta önemli bir miras bı
rakmış bulunan Ahund. müceddid* ola
rak anılmaktadır. Mantığa büyük önem 
veren Ahund, fıkhi hükümleri akli esas
lara dayandırmakta çok başarı göster
miştir. Usul ilminin her iki bölümünü 
(amell ve lafzl) etraflıca anlatan iki ciltlik 
kitabı Kifr'iyetü'l-uşul (Tahran ı 303). Şii 
fıkhının ana kaynaklarından biridir. 
Ahund'dan sonra gelen fakihler usul ko
nusunda yeni eserler ortaya koymak ye
rine onun kitabı üzerine şerh yazmak
la yetindiler; şerhlerin sayısı yüzü aş

maktadır. 
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Ahund'un belli başlı diğer eserleri ise 
şunlardır: Hr'işiye 'ale'n-Nul]be (Tahran 
1306) ; Dürerü'l-fevô.,id if şerJ:ıi'l-fe
rô.,ii (Tahran 1315); el-Fevô. ,idü'l-fık
hiyye ve'l-uşuliyye (Tahran 1315); Ta 'İf
~a 'ale'l-mekôsib (Tahran 1319); Ru
J:ıu '1-me 'ô.ni (Tahran 1327); Tekmil e tü 't
Tebşir (Tahran 1328); Şer]J.u Tekmileü't
Tebşir (Bağdad 1331); el-I5.atarr'it (Bağ
da d 1331). 
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Azerbaycanlı tiyatro yazarı 
ve alfa be reformu taraftarı; 

İslam dünyasında 
Batı felsefesi tesirinde ortaya çıkan 
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Bazı kaynaklar doğum yılı olarak 1811 
ve 1814'ü göstermekle beraber otobi
yografisine göre Ahundzade (Sovyetler'
de ve Azeri söyleyişi ile Mirze Feteli Ahun
dov) 1812'de, Azerbaycan'ın 1828'de 
Rusya'ya ilhak edilen bölgesindeki Şe

ki (Nuha) kasabasında doğdu (Alefba-yi 
Cedid ve f\1ektaba~ s. 349-355). Babası 
Tebriz'in 50 km. kadar batısında küçük 
bir kasaba olan Hamine'nin kethüdası 
(muhtar) iken ticarete başlayarak Şe

ki'de yerleşen ve burada 1811'de ikin
ci eşi ile evlenen Mirza Muhammed Ta
ki'dir. Feth Ali'nin annesi, Nadir Şah'ın 
hizmetindeki bir Afrikalı'nın soyundan
dı. Ahundzade'nin çok sonraları meşhur 
çağdaşı Puşkin'e duyduğu sevgi damar
larındaki bu Afrikalı kanı dolayısıyladır. 

Ahundzade 1814'te ebeveyni ile bir
likte Hamine'ye gitti; ancak Mirza Mu
hammed Ta ki' nin iki hanımı arasında- · 

ki geçimsizlik Ahundzade'nin annesinin 
aile ocağını terketmesine sebep olduğun
dan ana oğul. annesinin amcası Ahund 
Hacı Asker'in Horand'daki evine yerleş
tiler. Bundan sonra Ahund Hacı Asker. 
Ahundzade'yi evlat edindi ve Feth Ali ilk 
eğitimini önce. Karacadağ 'ın çeşitli ka
sabalarında, daha sonra da Gence ve Şe
ki'de ondan gördü. Tahsil hayatı alışıl

mış olduğu üzere Kur'an'ın ezberlenme
si, Arapça ve Farsça grameri ve fıkıh öğ
renimi ile başladı ve ileride iyi bir mol
la • olabilmeyi vaad ettirecek derecede 
kabiliyet gösterdi. Gence'de karşılaştı

ğı Azerbaycan'ın önde gelen şairi Mir
za Şefi' Vazıh ona hüsnühat öğretlikten 
başka dini eğitimi bırakıp modern eği
time yönelmesi hususunda da telkinde 
bulundu. Ancak buna muhalefet eden 
amcası onu alıp Gence'den Seki'ye gö
türdüyse de orada yeni açılmış olan Rus 
okuluna kaydalmasına karşı çıkmadı. Kı
sa bir süre sonra amcasıyla birlikte Tif
lis'e gitti ve orada kendi kendine Rus
ça'sını ilerietmeye çalıştı. Bu dilde o de
rece maharet kazandı ki Kasım 1834'te 
Kafkasya Rus genel valiliğinde tercüman 
yardımcılığına tayin edildi. 

Ahundzade 184B'deki Tahran elçiliği, 
1863'teki istanbul ziyareti ve resmi gö
revle Kafkasya'daki . dolaşmaları dışın

da hayatının geri kalan kısmını Tiflis'te 
geçirdi. Onun daha sonra gösterdiği en
tellektüel gelişme bu kozmopolit şehir
de kurduğu çeşitli ternaslarla gerçekleş
miştir. XIX. yüzyılın ortalarında Tiflis sa
dece Kafkasya genel valiliğinin merke
zi durumunda olmakla kalmayıp ayrıca 
tiyatrosu, okulları, akademileri, Rusça, 
Ermenice ve Gürcüce eserlerin basıldı
ğı matbaaları ile canlı bir kültür mer
kezi olma özelliğine de sahipti. Ahund
zade'nin Tiflis'teki dostları arasında 

Aleksandr Çavçavadze, Grigoriy Orbelia
ni ve Georgiy Tsereteli gibi Gürcü edip
ler bulunmaktaydı (D. Alieva. Iz istorii 
Azerbaydjansko-Gruzinskil]. Literaturnyl). 
Svyazey, Baku 1958, s. 84-85). 1836'da, 
direktörlüğünü Ermeni yazar ve gazete
ci Haçatur Abovian ' ın yaptığı Tiflis Jim
nazı'nda Azeri Türkçesi akutmaya baş
ladı. Bu yıllarda Abovian'ın, Ermeni ede
bi dilinin sadeleştirilmesi gerekliliği ve 
Kafkas halkının kültürel ve politik yön
den Rusya'ya tabi olması lüzumu 'husu
sundaki görüşlerinin Ahundzade üze
rinde büyük bir tesiri oldu. Abovian'ın 
yolundan yürüyerek günlük basit konuş
ma diliyle yazdığı komedileri vasıtasıyla 
Azeri Türkçesi'nde yeni bir edebi uslüp 
yaratmaya çalıştı ve o da Abovian- gibi 
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kendi halkının Rusya'nın maddi bakım

dan daha ileri olan kültürünü taklit et
mesi görüşünü çekinmeden kabullendi. 

Tiflis'teki ilk yıllarında Ahundzade'nin 
başlıca Rus dostu, Azeri Türkçesi öğret
ınesi karşılığında kendisine Rus edebi
yatı dersleri veren Dekabrist sürgün A. 
A. Bestujev (Marlinskil) idi. Bestujev'in 
derslerinin tesiriyle Ahundzade Puşkin'e 

karşı ·özel bir alaka ve sevgi besleme
ye başladı ve Ocak 1837'de Puşkin öldü
rüldüğünde, "Poema-yi Şark der Vefat-ı 
Püşkin" adlı Farsça mersiyesini yazdı. Bu 
şiirini daha sonra nesir şeklinde Rusça'
ya tercüme ederek arkadaşı Bestujev'e 
verdi. Onun manzum hale getirdiği ve 
aynı. zamanda basılı ilk yazısı olan bu şi
iri sadece Puşkin'e değil , bütünüyle Rus 
kültürüne yapılmış bir övgü olarak kar
şılayan bir yorumla birlikte Moskovskiy 
Nablyudatel adlı dergide yayımlandı. 

Gerçekte Ahundzade sadece Rus kül
türüne değil, aynı zamanda Rus Devle
ti'ne de sadakatle bağlı idi. Bestujev ve 
diğer Dekabristler'le münasebeti olduğu 
ve Çernişevski ' nin meşhur Çto Delat? 
(ne yapmalı?) adlı eserini Azeri Türkçesi
ne çevirdiği halde Rus devrimci politi
kaları içinde aktif rol almamıştır. Hat
ta ölümüne kadar genel valilik müter
cimliğini sürdürmekle kalmamış, ayrıca 
1864'te orduya girerek 1873'te albaylı
ğa kadar yükselmiştir. Ahundzade'nin 
Rusya'nın mukadderatına karşı besledi
ği sadık duygular 1854'te yazdığı Fars
ça bir şiirde açıkça dile getirilmekte ve 
Rus ordularının Kırım Savaşı'ndaki kah
ramanlıkları övülmektedir. Onun refor
mist gayretleri, öncelik Rus kültüründe 
olmak üzere. Batı kültürünün Kafkas
lar'daki vatandaşları tarafından ada
makıllı benimsenmesini ve beri taraf
tan da başta İran olmak üzere bütün 
İslam dünyasında geçmişten sürüp ge
len inançların köreltilmesini gaye edin
miş bulunuyordu. 

Bu yöndeki ilk ve en önemli teşebbü
sü, 1850-1855 arasında Azeri Türkçe
si 'yle ve hiciv yönü ağır basan altı ko
medi yazmasıdır. 

Ahundzade, oyunlarının önsözleri yanı 
sıra yakın dostlarına gönderdiği mek
tuplarında bir oyun yazarı olarak sosyal 
ve didaktik bir gaye güttüğünü açıkça 
söylemektedir: Fırsatçı, cahil ve batı! 

itikad sahibi kişileri sahnede gülünçleş
tirerek teşhir edip seyircisinin bundan 
müşahhas ibretler çıkarmasını ve piyes
lerinde çizdiği yeniliklere açık münewer 
tipini giderek benimsemesini arzu et
mektedir. Her komedisi, hüviyetleri ko
layca kavranabilen birtakım kötü tipler 
ile bunların karşısına çıkarılmış müsbet 
şahısları canlandırmaktadır. Aralarında

ki çatışma ise geri kalmışlık ile ilerleme 
arasındaki tezadı ortaya koymaktadır. 

Komedilerinin tekniği ve yapısı Batılı 

örneklerden alınmıştır. Ahundzade'nin, 
Griboyedov ve Gogol'un oyunları yanın
da, Rusça tercümelerinden Shakespeare 
ve Maliere'in eserlerini tanıdığı bilin
mektedir. Ancak o, yabancı kaynaklar
dan kopya ettiği usulleri yerli çevreden 
seçtiği canlı ve orüinal karakteriere ba
şarı ile uygulamasını bilmiştir. Bu yö
nüyle onu XIX. yüzyıl islam dünyasının 
sadece ilk değil, aynı zamanda en başa 

rılı tiyatro yazarlarından biri kabul et
mek mümkündür. 

Ahundzade'nin ilk oyunu, sadece sim
ya uygulamalarını değil, aynı zamanda 
kendilerini simyagerlerin sömürmesine 
izin veren cahil ve safdil insanları da 
hicveden Hekdyet-i Mollô. İbrô.himhe
lfl Kimyô.ger'dir. Hicvinin diğer hedefi 
bir derviş ile bir molladı r. Ahundzade 
bu oyununda dini hurafelerle denk gör
düğünü açıkça sergilemektedir. Bu üç 
karanlık tip karşısında tek başına mü
cadele veren bir kahraman vardır ki o 
da kısmen modelini Mirza Şefi' Vazıh'ın 
şahsından alan şair Hacı Nüri'dir. İ ki n
ci oyunu olan Hekô.yet-i Müsyö Jur
dô.n Hekim-i Nebô.tô.t ve Derviş Mes
teli Şal] Cô.dukun-i Meşhur, maksat ve 
muhteva açısından birinciye benzemek
tedir. Burada ise hedef sihir ve bundan 
medet uman batı! inançlara saplanmış 
bir kadındır. ilim merakı ile Kafkasya'nın 
bitki örtüsünü araştırmak üzere yola 
düşmüş bir Fransız botanikçisi ile Pa
ris'e gidip orada Fransızca öğrenmeyi 

hayal eden Şahbaz Bey adındaki genç 
bir beyzade eserde irfan ve terakki fikri
ni temsil ederler. Şahbaz Bey'in hülyası, 
nişanlısı ve amcasının el birliği ile karşı 
çıkmaları sonunda suya düşer. 1851 'de 
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yazdığı üçüncü komedisi Sergüzeşt-i Ve
zir-i Han-ı Lenküran, fırsatçı ve despot 
idarecileri hicvetmekte olup Rus idare
si altına geçmezden önceki Azerbaycan 
Hanlığı devrini aksettirmektedir. Eserin 
adını aldığı vezir Mirza Habib, karşısın
da el pençe divan durduğu hükümdar 
hariç, evi dışındaki bütün insanlara des
potça d;,wranan. buna karşılık kendi ha
nımları tarafından aldatılıp rezil duru
ma düşürülen , nefret verici olduğu ka
dar da aşağılık biridir. Ahundzade ay
nı yıl dördüncü piyesi Hekô.yet-i Hırs-ı 
Guldurbasan 'ı yazdı. Bu eser onun di
ğer dramatik eseı'lerinden, sosyal ten
kide ait temaların romantik bir hikayeye 
- Bayram'ın Perzad'a aşkı- uyarlanma
sı açısından farklılık göstermektedir. İki 
genç aşık Perzad'ın kötü kalpli kuzeni 
Tarverdi'nin entrikalarına karşı koyarlar 
ve Rus idaresinin yardım sever temsilci
si olan divan beyinin aracılığıyla hayatla
rını birleştirirler. Ahundzade'nin 1852'de 
yazdığı yeni piyesi Sergüzeşt-i Merd-i 
Hesis bazı münekkitlerce en iyi eseri 
olarak değerlendirilmektedir. Rus-iran 
sınırına gümrük kaçakçılığını araştırmak 
üzere yaptığı yolculukta yaşadığı şahsi 
hatıralarından hareket eden Ahundzade 
bu eserinde, fakir düşmüş bir soylu olan 
Haydar Bey ile iş birliği yaparak mevcut 
servetini arttırmak için gümrük kaçak
çılığına meyleden cimri tacir Hacı Kara'yı 
anlatmaktadır. iffet ve sağduyu timsali 
zıt şahsiyetleri ise Hacı Kara ' nın hanımı 

ile Haydar Bey'in uşağı Kerem Ali can
landırmaktadır. Ahundzade'nin oyun ya
zarı olarak verimliliği. Kırım Savaşı ile 
artan resmi vazifeleri sebebiyle kesinti
ye uğradı. Bu yüzden altıncı ve sonuncu 
piyesi olan Mürafi'e Vekillerinin Hekô. 
yeti'ni ancak 1855'te kaleme alabildi. 
Tebriz'de geçen olay, Ağa Hasan ' ın zen
gin bir yetim olan Sekine Hanım ile ev
lenmek istemesini ve kız tarafından red
dedilince de onun mirasına konmak için 
çevirdiği dalapiarı anlatmaktadır. Oyun
daki esas kötü adam sadece Ağa Ha
san değil, ayrıca onun çıkarlarına hizmet 
eden fırsatçı hakim ve avukatlardır. 

Ahundzade 1855'ten sonra diğer ede
bi nevilere yönelerek tiyatro sahasını 

terketti. Bunda Kafkasya'da ve özellik
le Azerbaycan'da eser sahneleyebilecek 
tiyatroların pek az bulunuşunun tesiri 
olmalıdır. Bununla beraber oyunların

dan ikisi kendisi daha hayattayken sah
nelendi. Hekô.yet-i Hırs-ı Guldurbasan, 
Ahundzade'nin bizzat kaleme aldığı ve 
N. A. Sollogub tarafından gözden ge
çirilmiş Rusça versiyonu ile Ocak 1852'-
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de Tiflis'te, Sergüzeşl-i Merd-i Hesis 
ise Ahundzade'nin "Vekil-i Millet-i Na
ma'IOm" lakabıyla zaman zaman yazı 

yazdığı Ekinci gazetesinin editörü Ha
san Zerdabl'nin himayesinde 1873'te Ba
kü'de sahneye kondu. Ahundzade'nin 
oyunları, ölümünden sonraki yirmi yıl 

boyunca Azerbaycan tiyatrosu üzerinde 
önemli ölçüde rol oynadı; Abdurrahim 
Bey Hakverdili, Süleyman Sani Ahundov 
ve Necef Bey Vezirli gibi oyun yazarları
nın hepsi eserlerinde onu taklit ettiler. 
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın baş
larında Azerbaycan edebiyatının diğer 

türlerinde sosyal tenkidin ve hicvin ağır 
basması da Ahundzade'nin tesirine bağ
lanabilir. 

Ahundzade'nin piyeslerinin şöhreti sa
dece Kafkasya'yla sınırlı kalmamıştır. 

Hekayet-i Hırs-ı Guldurbiısan 'ın da 
aralarında bulunduğu bazı piyesleri Rus
ça olarak önce Tiflis gazetesi Kavkaz'da 
yayımlanmış, daha sonra kitap halinde 
basılmıştır ( 1853). Ma reşa! Baryatinskiy'e 
ithaf edilen Azeri Türkçesi ile ilk neş
ri ise ancak 1859'da çıkabildL Böylece 
bu eserler Rusya'da belli bir şöhret ka
zandı ve 1852'den itibaren Almanya'da 
da dikkati çekmeye başladı (bk A Şe

rif, izbranneoe'ye yazdığı mukaddimede 
Arehiv {ür Wissenscha{tliche Kunde von 
Russland'dan iktibas edilen kısım, Mos
kova 1956, s. 9). Piyeslerinin Farsça ter
cümeleri ise Azeri Türkçesi'yle yazılmış 
orüinallerini bile gölgede bırakan büyük 
bir şöhrete ulaştı. Farsça versiyonlar 
modern iran tiyatrosunun gelişmesinde 
önemli bir role sahip olduğu gibi Batı 
dillerine yapılan bir dizi tercümeye de 
temel teşkil etmiştir (kısmi bir listesi için 
bk. Rypka, Iranische Uteraturgeschichte, 
Leipzig 1959, s. 593). 

Ahundzade 1870'te. Tahran'da bulu
nan Celaleddin Mirza'ya bir mektup ya
zarak piyeslerini Farsça'ya tercüme edip 
"halkına büyük bir hizmet vermiş ola
cak" uygun bir çevirici bulunmasını rica 
etmişti (Aie{M-yı Cedfd ve JVlektabat, s. 
ı 82i. Sonunda tercümeyi Celaleddin Mir
za'nın katibi Mirza Cafer Karacadağl'nin 
yapması kararlaştırıldı. Onun Ahundza
de'yi son derece tatmin edecek şekilde 
bu işi bir yılda tamamladığı , 12 Muhar
rem 1287 ( 14 Nisan 1870) tarihli mek
tuptan anlaşılmaktadır (a.e., s. 204-21 O). 

Tercüme edilen piyeslerinden üçü ayrı 

ayrı yayımiandı: Hekdyet-i Molla İbrd
himhelil Kimyager ( 1288/ I 87 I), Hekd
yet-i Müsyö Jurddn (ı 289/ 1872) ve He
kdyet-i Hırs-ı Guldurbasan ( 1290/ 1873). 
Ahundzade'nin bütün kOliiyatı Temşildt 
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adı ile, içinde Aldanmış Kevdkib ismin
deki tarihi hikayesinin Farsça'sı ile bir
likte 1291' de ( 187 4) basıldı. Kitapta bi
risi Karacadağl'nin. diğeri de Ahundza
de'nin olmak üzere iki önsöz vardır. Ka
racadagi, Fars okuyucusuna takdim et
tiği eserde yeni bir edebi türün söz ko
nusu olduğunu dikkate alarak önce ti
yatronun yapısının ne şekilde ortaya çık

tığını açıklar. Ahundzade'nin görüşüne 
uygun surette tiyatro eserindeki gaye
nin ahlak.ın güzelleştirilmesi (tehzib-i ah
lak) olup sadece eğlenceden ibaret bu
lunmadığını ve hicvetmek için muhayyel 
bazı karakterler ortaya konulmuş ise 
de bunun yüce bir maksada hizmet için 
yapıldığını yazmakta, fırsatçı tipierin can
lı ve çıplak bir şekilde alaycı bir eda ile 
tasviri, kötü huyların soyut ve sıkıcı bir 
vaaz üs!Obuyla verilmesinden daha et
kili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca pi
yesler dilin sadeleşmesine yardımda bu
lunmayı ve konuşma diliyle yazı dili ara
sındaki büyük ve geniş farklılığ ı azalt
ınayı da hedeflemektedir. Kendi önsö
züne gelince, Ahundzade burada tiyat
ronun eğitici amacı üzerinde ısrarla dur
makta ve aktörlerin ezberden değil de 
kağıttan okumak suretiyle kendi rolle
rini seslendirdikleri Kerbela Vak'ası'nı 

canlandıran "taziye" adlı temsilierin ti
yatro sanatı bakımından aksaklıklarını 

tenkit etmektedir (Temşfiat'ın yeni edis
yonu, s. 21-30). 

iran tiyatro tarihi ile ilgili eserler 
Ahundzade'nin piyeslerinin XIX. yüzyıl

da iran'da sahnelendiğine dair hiçbir 
kayıtla bulunmuyarsa da bunların yay
gın bir şekilde okunmuş olduğu, diğer 
basit ve realist yazı örnekleriyle birlikte 
Farsça'da yeni bir nesir üsiObunun do
ğuşuna katkıda bu lunduğu hususunda 
şüphe yoktur (B Alavi'nin bu konudaki 
görüşleri için bk. JVloderne persische Utera
tur, Berlin I 964, s. 29-30). Taziyeler ile en 
eski Maliere tercümeleri dışında, Fars
ça'da yazılmış ilk piyeslerin Ahundza
de'nin meydana getirdiği örneğin şuurlu 
bir şekilde taklit edilmesi suretiyle or
taya konulduğu meydandadır. 

Ahundzade 186S'te yine edebiyat yo
lu ile cüretli ikinci büyük hareketini ger
çekleştirir. Bu, hayali iki şehzade arasın
da geçen bir dizi sözde mektuplaşma
lardır. O bu mektuplarda, sahip olduğu 
materyalist dünya görüşünü ortaya koy
makta ve islam'ı sert ve düşmanca bir 
tenkide tabi tutmaktadır. Yol açtığı infı

al karşısında yaptığı müdafaada bu ese
rin müellifi olmadığını, aksine sadece 
"Hint şehzadesi Kemalüddevle ile Fars 
şehzadesi Celalüddevle arasındaki" rnek-

tuplaşmaları Farsça'dan Türkçe'ye ter
cüme ettiğini ve bu tercümeden mak
sadının ise onların batı ! fikirlerini teşhir 
ve reddetmek olduğunu ileri sürmüştür 

(bu hususta Mirza Abdülvehhab'a gönder
diği mektup için bk. Alefba-yı Cedfd ve 
Mektabat, s. 88-91). Aslında eser tama
men Ahundzade'ye aitti ve orada sergi
l ediği materyalist görüşler, güven duy
duğu bazı dostlarıyla yaptığı yazışma

larda da yer alıyordu (mesela bk. Tiflis 
müftüsüne yazdığı 8 Temmuz I 876 tarihli 
mektup; bu mektubunda garip bir şekilde 
Rumi'yi maddenin ebediyetine ve ahiret 
ile ilgili bütün inançların saçmalığına ina
nan bir dost olarak tasvir etmektedir !Eser
leri, Il, 204-209)) 

Ahundzade hayall bir şahıs olarak or
taya koyduğu şehzade Kemalüddevle'nin 
ağzından "dünyanın kendi kanuniarına 
göre ve kendi kendine var olduğunu " 

açıklamaktadır (Eserleri, Il, 65). Duyular
la idrak edilemeyen şey -zaruri olarak
mevcut değil demektir. Cinler ve me
lekler gibi göze görünmez gizli varlıklar 
hayal ürünüdür (a.e., II, 73). Bu mater
yalizm propagandasİ yanında mektup
larda islam ve onun peygamberi de sert 
bir şekilde eleştirilmektedir. Ayrıca Ba
tı'da islam'a karşı ileri sürülegeli:m iti
razları da aynen benimseyerek Hz. Pey
gamber'in çok evliliğini, Kur'an'ın kadın
larla ilgili hükümlerini ve cihad mües
sesesini tenkit etmektedir. Gençliğinde 
incelerneyi o kadar arzuladığı Muham
med Bakır Meclisi'nin Hakku'l-yakin'i 
ile Mesdibü'l-ebrdr'ı gibi bazı eserle
re de hakaretler yağdırmakta ve Şey

hi mezhebini ithamlarının hedefi haline 
getirmektedir. 

Ahundzade kendisini islam dünyasın
daki gizli materyalizm geleneğinin vari
si kabul etmiştir. Bu vadide selefieri 
arasında sadece Rumi'yi değil, ayrıca , 

güya materyalizmi HindO kaynakların

dan almış ismaili imam Hasan Ala Zikri
hisselam Be bütün Eski Yunan'dan bes
lenmiş filozofları da saymaktadır. Selef
Ierinin açıkça söylemeye cesaret ede
memelerine karşılık Ahundzade, kendi 
zannınca , "islam aleyhine ileri sürdüğü 
delillerdeki açıklık derecesine ulaşmış 

bir benzeri henüz ortaya konulamamış 
olan bir eser" vücuda getirmişti (F. Ga
simzade, s. 331 ). Öyle ki eğer bunlar bir 
yayılırsa, ona göre, "islam'ın temelleri
ni sarsmakta 100.000 kişilik bir ordu
dan daha müessir olacaklardı" (Eserleri, 

lll, 297). 

Ahundzade, daha önce piyeslerinin 
Farsça'ya tercümesi işini hallettiği tarz
da Kemalüddevle'nin mektuplarının ge-



rek Azeri Türkçesi'yle olan orüinallerinin, 
gerekse iranlı diplomat ve yazar Mir
za Yüsuf Han Müsteşarüddevle ile müş
tereken yapılmış Farsça tercümelerinin 
dağılıp yayılmasını sağlamak işine de gi
rişti. Niyeti mektupları her iki dilde Mir
za Vüsuf Han'ın yardımıyla Paris'te bas
tırmaktı. Türkçe edisyonu Türkiye ve Mı
sır'da. Farsça olanı ise İran, Orta Asya 
ve Hindistan'da dağıtılacaktı. Ancak plan 
yürürlüğe konulamadı ve 187 4'te müs
teşrik Adolf Berge'nin yaptığı Rusça ter
cüme St. Petersburg'a gönderildiyse de 
buradaki yayımcılarca reddedildi. Bun
dan dolayı mektupların şöhreti, yazarın 
sağlığında kendi el yazısı nüshalarını 

gönderdiği iran'daki bazı dostlarıyla sı
nırlı kalmıştır. 

Ahundzade'nin zihninde mektupların 
yaygınlaştırılması ile yakından ilgili ve 
kendisini on yıldan uzun bir süreden be
ri meşgul etmekte olan bir proje da
ha vardı: Arap alfabesinin Türkçe'ye ve 
Farsça'ya uygulanmasında reform yap
mak. Reformun lehine olarak ileri sür
düğü deliller görünüşte mahiyet itibariy
le daha ziyade dil ile ilgili olmakla bera
ber onun ana gayesi, alfabeyi yani İslam 
kültürüne hüviyet vermiş olan bu temel 
alemi tahrife uğratmaktı. 

Nitekim Ahundzade emin dostu Mir-
. za Malkum Han'a yazdığı bir mektup
ta, Kemalüddevle Mektupları'nın ba
sılıp yayılması sonucunda İslam davası
nın ortadan kalkacağı ve böylece kendi
sinin reform yapmak istediği alfabenin 
kendiliğinden kabul göreceği kehane
tinde bulunmaktadır (Alefba·yı Cedfd ve 
f\1ektabat, s. 234-235). 1863'te yazdığı bir 
risalede ise İslam ülkelerinde büyük öl
çüde görülen okuma yazma oraı;ıının dü
şüklüğünü , hareke kullanılmaması, Türk
çe'nin bazı seslerini ifade edecek ses
li harflerin bulunmayışı, çeşitli şekil

Ierde okunması dolayısıyla kaf harfinin 
Türkçe'deki bellisizliği ve noktalama işa
retlerinin kullanımındaki elverişsizlik 

gibi Arap harflerinin yetersizliklerine 
bağlamakta ve benzer şekilli harflerin 
ayırt edilmesine yarayan noktaların ye
rine ilave dişierin konulması ve kısa ses
liler için yeni harfler icat edilmesi gibi 
bazı teklifler Öne SÜrmektedir (a.e., S. 

3-39). Ahundzade aynı yılın temmuzun
da tekliflerini arzetmek üzere istanbul'a 
geldi ve bunlar aynı konuda benzer ba
zı düşünceleri bulunan Münif Paşa'nın 
başkanlığındaki Cem'iyyet-i İlmiyye-i Os
maniyye'nin iki toplantısında ele alındı. 
Ahundzade'nin tasawurları bir derece-

ye kadar ilgi gördüyse de umduğu şe
kilde acil ve kesin bir destek bulamadı. 
Bu yeni yazı şeklinin hiç olmazsa kıs

men ve deneme mahiyetinde kullanıl

ması temennisi dahi reddedildi. Bu ba
şarısızlığı istanbul'daki İran elçisi Mirza 
Hüseyin Han'ın düşmanlığına bağlayan 
Ahundzade Tiflis'e döndü. Burada, Kaf
kasya'daki Rus idarecilerinden St. Pe
tersburg ve Paris'teki şarkıyatçılar ile 
iran'daki bir kısım ileri gelen şahsiyetle
re kadar uzanan geniş bir çevreden çe
şitli kimselerle giriştiği mektu.plaşma
larla alfabe reformu davasını yaygınlaş
tırma yolundaki faaliyetine devam etti. 
istanbul ve Tahran'dan alfabe reformu
na karşı herhangi bir resmi ilgi işareti 
alarnamasına rağmen tekliflerini gittik
çe geliş_tirdi ve sonunda daha da ileri 
giderek Arap harflerinin yerini, olduğu 
gibi Latin ve Kiril alfabeleri karışımı yeni 
bir yazıya terketmesini. teklif etti. Böy
lece, daha sonra gerek XX. yüzyıl Türki
yesi ve gerekse Rusya idaresi altındaki 
İslam ülkeleri tarafından atılacak bazı 
adımların öncülüğünü yapmış oldu. 

Ahundzade bütün edebi faaliyetleri 
arasında iran'a özel bir ilgi gösterdi ve 
kendileri vasıtasıyla ülkenin kültürel ve 
entellektüel hayatını etkileyebileceğini 

düşündüğü birtakım ileri gelen iranlılar 
ile münasebet kurdu. Aslında Rusya'ya 
olan bağlılığına ve bütün önemli eserle
rini Farsça yerine Azeri Türkçesi'yle yaz
masına rağmen fırsat düştükçe babası

nın ecdadının Türk değil, Farisi asıllı ol
masından dolayı kendisini bir iranlı say
dığım ve ailesinin Azerbaycan ile bağ
lantısının sadece dedesinin oraya Reşt'
ten göç etmiş olmasından ileri geldiğini 
söylemektedir (Ale{ba-yı Cedid ve f\1ekta
bat, s 349). İslam'a karşı beslediği düş
manlıkla beraber yürüyen bu iranlılık 
duygusu onda Araplar'a karşı bir nefret 
ve İslam öncesi iran'ına karşı bir nos
taUi yarattı ve kendisini. ZerdüştTiiği din 
müessesesine karşı yönelttiği tenkitle
rinin dışında tutmaya sevketti. Mektup
laştığı Tahranlılar arasında, Bombay'ın 

Fars Zerdüştlerini iyileştirme Fonu'na 
nezaret eden İran temsilcisi Manak Lim
ji Antaria da vardı. Ahundzade ona yaz
dığı mektuplarda Zerdüşt dininin çeşitli 
yönleri hakkında sorular sormakta, Zer
düştiler'i dinlerini değiştirmeleri için ya
pılan baskılar karşısında . sebatkar ol
maya teşvik etmekte ve "Bizim öz yur
dumuz yabancı inancın (islam) takipçi
lerinden temizlenecek ve o geçmişte
ki adaletin yeniden hüküm bulmasıyla 
bir gül bahçesine dönüşecektir" yolunda 
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ümidini dile getirmekte idi (a.e., s. 336-
338). Benzer ifadeler. Arapça'dan gel
me hiçbir kelimeye yer vermeksizin arı 
Farsça ile soyunun manzum bir tarihi
ni yazan Kaçar Prensi Celaleddin Mirza 
ile olan mektuplaşmalarında da dikkati 
çekmektedir. Ahundzade onu bu başa
rısından dolayı takdir ederken sözü ken
disinin . alfa be reformu yolundaki gay
retlerine getirir ve "Acaba bir kimse çı
kıp da halkımızı, bin yıllık geçmişimizin 
adil hükümranlığını ve yüce şanını mah
veden şu Araplar'ın menfur adetlerinin 
boyunduruğundan kurtarmak davasın
da bize katılır mı?" der (a.e., s. 172). 

Ahundzade'nin mektuplaştığı İranlı
lar'ın başında. 1863'te ilk defa istanbul'u 
ziyareti sırasında tanıştığı Ermeni asıllı 

iranlı diplomat. deneme yazarı ve gaze
teci Mirza Malkum Han gelmektedir. 
Birbirleriyle on yıl kadar ortak ilgi alan
Iarına giren çeşitli meseleler üzerinde 
yazıştılar. Bunların başında alfabe re
formu ve İslam dünyasında dinin uğra
dığı bozulma konusu gelmektedir. · An
cak bu gayeleri gerçekleştirecek taktik
Ierin seçimi hususunda farklı düşünü

yorlardı. Düşüncenin perdeli surette ifa
de edilmesine tamamen karşı olmamak
la beraber Ahundzade genellikle dine 
açıktan açığa saldırmakta idi: Malkum 
Han ise aşırı dini hassasiyeti Batılılaşma 
yolunda bir örtü, bir kamuflaj olarak kul
lanma taraftarıydı (Ahundzade'nin Mal
kum'la 1872'de Tiflis görüşmeleri için bk. 
Alefba-yı Cedid ve f\1ektabat, s. 286-295). 
Benzer görüş ayrılıkları Ahundzade ile 
Müsteşarüddevle Mirza Vüsuf Han ara
sında da görülmektedir. Vüsuf Han, Av
rupa hukuk telakkilerinin İslam fıkhı ile 
uyuşabilirliğini ileri sürdüğü Yek Keli
me adlı incelemesini yazdığında Ahund
zade, Kemalüddevle'nin mektuplarında 
da dile getirdiği şeriat karşısındaki fikir
lerinin çoğunu tekrarlayarak ona şiddet
le hücum etti (bk. Mirza Yüsuf Han'a gön
derdiği Kasım I 875 tarihli mektup; Eserleri, 
ll, 308-3 16; Rusça tercümesi: İzbrannoe, 
s. 266-271). 

Azerbaycan'da düşünce hayatı ve ede
biyatı üzerinde büyük tesiri olan Ahund
zade 10 Mart 1878'de bir kalp rahatsız
lığı sonucu öldü. Ateizmine rağmen Tif
lis müslüman kabristanında, din aleyh
tarlığında ilk mürşidi Mirza Şefi'in kabri 
yanına defnedildi. Bugün. İran moder
nizminin gelişmesinde ünlü tiyatro eser
Ieri ile doğrudan doğruya, nüfuz sahibi 
iranlı şahsiyetlerle mektuj:>laşmaları va
sıtasıyla da dalaylı bir surette rol oyna
mış bir müellif olarak tanınmaktadır. 
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BİBLİYOGRAFYA: 
A) Eserleri. Ahundzade'nin eserleri toplu ola

rak ilk defa 1905'te Bakü'de neşredilmiştir. Ye· 
ni ve en tam baskısı ise 1958-1962'de H. Mem· 
medzade (Mohammadzade) ve Hamid Aras· 
lı ' nın idaresi altında Bakü'de üç cilt olarak ya
pıldı : Mirze Feteli Ahundov, Eserleri. Bu neşir 

yalnız Ahundzade'nin yukarıda adları geçen bi· 
rinci plandaki eserlerini değil, felsefi ve edebi 
konulardaki çeşitli denemeleri ile hayatı boyun· 
ca zaman zaman kaleme aldığı Azeri Türkçesi 
ve Farsça şiirleri de içine almaktadır. Külliyatı· 

nın son zamanlarda en yeni baskısı Nadir Me· 
medof tarafından gerçekleştirilmiştir . (Bakü 
1987) . Başta piyesleri olmak üzere eserlerinin 
Arap ve Kiril harfleriyle çok sayıda ayrı baskıları 
vardır. Mirza Cafer Karacadaği'nin Farsça 
Temşflat tercümesinin 1349 hş./1970'te A. R. 
Haydari tarafından Tahran'da yeni bir .baskısı 

yapılmıştır. Ahundzade'nin çoğu alfabe reformu 
meselesiyle ilgili Farsça mektuplaşmalarından 

seçmeler, bu konudaki risaleleri ile birlikte H. 
Muhammedzade ve H. Araslı tarafından Alet
ba-yı Cedfd ve Mektabat adı altında 1963'te 
Bakü' de neşredilmiştir. Eserlerin_den Rusça'ya 
çevrilerek yapılmış seçmeler iki antolojide top· 
lanmıştır: lzbrannye Filoso{skie Proizvedeni
ya, nşr. M. Kasumov, Baku 1953 ve lzbrannoe, 
nşr. Aziz Şerif, Moskva 1956. Ayrıca altı kome· 
diden meydana gelen Temşflat'ı, yazar ve eser
leri hakkında bir incelemeyle birlikte Komediler 
adıyla yeni harflerle de yayımlanmıştır (haz. Ya
vuz Akpınar, İzmir 1988). 

B) Hayatı ve Eserleri Hakkında Araştırma
lar. F. Adamiyat. Andfşaha-yı Mirza Fetf:t· 'Aif 
Al]undzada, Tahran .1349 hş. / 1970 ; a. mlf.. 
"Nama-yı Au.unzacta be-Moşlr al-davla", Ma· 
~alat-ı Tarfl]f, Tahran 1352 hş-/1973 , s. 97-99; 
H. Algar. "Malkum Khiin, Akhundziida and 
the Proposed Reform of the Arabic Alpha
beit", MES, nr. 5 (1969). s. 116-130; a.mlf., Mir
za Malkum Khan: .A Study in the History of 
Iranian Modernism, Berkeley - Los Angeles 
1973 (s. 86-99'da Ahündzade'nin Malkum ile 
münasebetleri bahis konusu edilir): a.mlf., 
"A~undziida", Elr., 1, 735-740; H. Baykara. Azer
baycan 'da Yenileş me Hareketleri, Ankara 1966, 
s. 148-170 ; H. W. Brands. Azerbaiganisches 
Volksleben und modernistische Tendenz in 
den Schauspielen Mirza Feth- 'Aif Af:tündza
des, Leiden 1 97 5; M. Fuad Köprülü, "Azeri", 
iA, ll , 144-145 (Ahundzade'yi, XIX. yüzyıl Azeri 
Türk edebiyatı içindeki yeri ile kısa ve özlü bir 
şekilde ele almıştır); A. Va hap Yurtsever. Mir
za Fethali Ahuntzadenin Hayatı ve Eserleri, 
Ankara 1950. Ahundzade hakkındaki Sovyet 
neşriyatı onun Rus hayranlığı ve ateizmine ağır
lık verişi ile geniş ve farklı bir kategori teşkil et· 
mektedir. Bunlar içinde en önemli olanları şun
lardır : D. Cafarov, M. F. Al]undov, Moscow 1962; 
F. Gasimzade, XIX. Esr Azerbaycan Edebiyatı 
Tarihi, Baku 1966, s. 239-354; M. M. Kasumov, 
"Bor'ba M . F. Al)undova Protiv religii Isla
ma", Trudy lnstituta lstorii i Filoso{ii Akademii 
f'lauk Azerbaydjanskoy SSR, nr. 3, Moskva 
1953, s. 70-1 Ol ; a.mlf .. "Mirovozzrenie M. F. 
Agundova", a.e.,, nr. 7 (19551, s. 70-111; 
a.mlf .. M. F. Al]undov i Russkaya Revolyutsi
onno-demokratiçeskaya Estetika XIX Veka, 
Baku 1954 (Ahundzade'nin düşünce sistemi 
ile Belinski . Çernişevski ve Dobrolyubov'unki 
arasında paralellikler kurar) : M. Rafili, M. F. 
Al]undov, Jizn · i tvorçestvo, Baku 1957 ; A. 
M. Şoytov, "Rol' M. F. A!Jundova v Razvitii 
Persidskoy Progressivnoy Literatury", Kratkie 
Soobşenie lnstituta Vostokovedeniya, nr. 9 
(1953), s. 58-65. GJ 
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AMURAMAZDA 

(bk. HÜRMÜZ). 

AHVAL 
( J!,> .gı ) 

Allah'ın sıfatları ve 
ontoloji konularıyla ilgili olarak 

bazı keliim bilginlerinin 
ortaya attığı teorinin adı. 

_j 

ı 

_j 

Durum, vaziyet, insanın ve genel ola
rak varlıkların değişebilir maddi ve ma
nevi özellikleri anlamındaki hal kelime
sinin çoğulu olan ahval, kelam ilminin 
temel konularından olan Allah'ın sıfatla
rı (sıfatullah) meselesinin çözümü mak
sadıyla ilk defa Mu'tezile kelamcısı Ebü 
Haşim ei-Cübbafnin (ö 321/933) kullan
dığı ve onun ortaya attığı teoriyi ifade 
eden bir. terimdir. Ahval teorisi, dar an
lamda Allah 'ın sıfatlarının O'nun zatıy

la münasebetini, geniş anlamda ise kül
lı* !erin varlıklarla ilişkisini açıklama tar
tışmalarından doğmuştur. İslam kelam 
tarihinde, Ebü Haşim'e gelinceye kadar 
Allah'ın sıfatları konusunda başlıca iki 
teori hakimdi. Bunlardan ilkine göre sı
fatlar hem zihinde hem de zihnin dışın
da (hariçte) zat ve mahiyet olarak ger
çek bir varlığa sahiptir. Bu görüşün, da
ha çok Ehl-i sünnet'e bağlı olan savu
nucularına Sıfatiyye adı verilir. İkinci te
ori ise sıfatiara böyle bir varlık tanın
ması halinde Allah'ın zatı gibi sıfatları
nın da ezelf olması gerekeceğini , bunun 
ise birçok ezelf varlık bulunduğu (taad
düdü'l-kudema) sonucunu doğuracağın
dan, ilahi sıfatları varlık mefhumu taşı
mayan isimler sayan Mu'tezile çoğunlu
ğunun görüşüdür. Meşşaf filozoflarının 

da katıldığı bu görüşün taraftarları Mu
attıla diye anılır. 

Ebü Haşim, birinci teoriyi temelde 
Kur'an'a uygun bulmakla birlikte, Allah'ın 
zatının gerçek varlığı olan unsurlardan 
(ecza) meydana gelmiş birleşik (mürek
keb) bir varlık olması sonucuna götürdü
ğü gerekçesiyle bu görüşü tevhid pren
sibine, dolayısıyla akla aykırı bulmuş

tur. Buna mukabil, ilahi sıfatları zihinde 
varlığı yahut karşılığı bulunmayan "isim
ler" sayan ikinci teori de, tevhid ilkesi
ne uygunluğu dolayısıyla akli bakımdan 
doğru görünmekle birlikte. sıfatları bü
tünüyle inkar sonucuna götürdüğünden 
Kur'an'ın ifadelerine aykırıdır. Ebü Ha
şim, babası Ebü Ali ei-Cübbafnin, Allah ' ın 

zatını sıfatlarının sebebi kabul eden ve 
O'nun zatının farklı birçok sıfatiardan 
meydana gelmiş olduğu kanaatine gö-

türen görüşünü hatalı bulduğu gibi, Mu
ammer b. Abbad es-Sülemf'nin, Allah'ın 
sıfatiarını zatındaki manalara bağlayan 
ve her mananın teselsüle varacak şekil
de başka bir manaya bağlı olması neti
cesini doğuran mana teorisini de isa
betsiz görmüş ve Allah'ın sıfatları me
selesini bu görüşlerin dışında kalan, fa~ 
kat bunlari bir anlamda uzlaştırma ça
bası gibi görünen ahval teorisi ile çöz
meye çalışmıştır. Ona göre cevherle 
araz, varlıkla (vücüd) yokluk (adem) ara
sında üçüncü bir kavram vardır ki bu 
da cevhere çok yakından bağlı bulunan, 
ondan ayrı olarak var olamayan, ken
di başına bir gerçekliği bulunmayan ve 
cevherin var oluş biçimi demek olan ah
valdir. Haller arazları cevhere bağlayan 
ve cevherle araz arasında bulunan vası
talardır. Hallere varlık ve yokluk, ezelilik 
(kıdem) ve sonradan olma (hudGs) gibi 
nitelikler yüklenemez. Böylece hallerin 
bağımsız varlıkları bulunmadığı için ger
çek anlamda var sayılmazlar. Eğer müs
takil olarak var olabilselerdi "şey" (mev
cüd) olmaları gerekirdi. Halbuki hallere 
"şey" denilemez. Bununla birlikte hal
ler, varlığın . zatıyla ili$kil~rinin bulun
ması ve varlığı tanımanın ancak onlar 
sayesinde mümkün olması sebebiyle, 
yok da sayılamazlar. Dolayısıyla bunlara 
şey değil, (la şey', ma'dGm) da denile
mez. Sonuç olarak, Ebü Haşim'e göre 
haller. varlığın tanınmasını ve başka var
lıklardan ayırt edilmesini sağlayan zihnf 
ve itibari nitelikler ve durumlardır. Böy
lece o ahval nazariyesini Allah'ın sıfatıa
rına uygulayarak kendi başına var ola
mayan hallerin, Allah ' ın zatına ilave edil
miş sıfatlar sayılamayacağı için tevhid 
ilkesini zedelemeyeceğini, zata bağlı ola
rak düşünülebildikleri için de ilahi sıfat
Iarın reddedilmiş olmayacağını düşün

müştür. Ancak. Şehristanf'nin de belirt
tiği gibi (Nihayetü'l-*dam, s. 148-149), 
bu anlayışa göre ahvalin zihnl mevcüd 
sayılması gerekir. 

Ehl-i sünnet'le Mu'tezile arasında 

önemli görüş ayrılığına yol açan ilahi sı
fatlar hakkında, Ebü Haşim'in vasıf ve 
sıfat kelimelerini kullanmaktan kaçına
rak bunların yerine tercih ettiği hal · te
rimi için daha sonraki kaynaklarda, "bir 
cevherin varlık ve yoklukla niteleneme
yen müsbet sıfatları· (Amidi, el-Mübfn, 
s. 121), "mevcüd ile ma'dQm arasında
ki vasıta " (Cürdini, I, 235). "mevcüd ile 
ma'dOm arasındaki orta terimin en özel 
vasfı" (İbn Kemal, vr. ı b) gibi tarifler geç
mektedir. Tehanevi de hali aynı şekilde 
tarif etmiştir (Keşşat, "l_ıill" md.). 


